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Towarzystwo Przyjació³
Aleksandrowa £ódzkiego

Prezentowany rocznik „Aleksandrów wczoraj i dziœ” jest jubileu-
szowy. Jego 25 numerów ujrza³o œwiat³o dzienne przede wszy-
stkim dziêki swemu redaktorowi naczelnemu, Zenonowi Koza-
neckiemu, który nie tylko zbiera materia³y przeznaczone do
druku i trzyma pieczê nad realizacj¹ ca³ego przedsiêwziecia, ale
udostepnia w³asne prywatne archiwa, szuka materia³ów Ÿród³o-
wych w zbiorach innych aleksandrowian i werbuje autorów arty-
ku³ów. Innymi s³owy – jest dobrym duchem wydawnictwa.

Dlatego te¿ warto przytoczyæ z okazji jubileuszu pisma kilka
o nim zdañ.

Zenon Kozanecki jest aleksandrowianinem od pokoleñ i ko-
cha swoje miasta z ca³ego serca. Wiêkszoœæ ¿ycia poœwiêci³ pra-
cy dla aleksandrowskiej spo³ecznoœci – dzia³a³ w harcerstwie, to-
warzystwach œpiewaczych, by³ przewodnicz¹cym Rady Gminy
Aleksandrów, dyrektorem Zespo³u Szkó³ Zawodowych, wspó³za-
³o¿ycielem Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa i jego preze-
sem, a od 25. lat – jego wielkim kronikarzem.

Jak ju¿ wspomniano, jest te¿ redaktorem naczelnym roczni-
ka „Aleksandrów wczoraj i dziœ”, traktuj¹cego o historii dawnej
i bie¿¹cych wydarzeniach Gminy Aleksandrów. Pracowicie zbie-
ra materia³y historyczne – dokumenty, zapiski, fotogra�e oraz
opowieœci, a wszystko po to, by ludzie poznali sw¹ przesz³oœæ, za-
równo i ci miejscowi, i ci rozsiani po ca³ym œwiecie – rocznik bo-
wiem dociera do licznych miejsc oddalonych tysi¹ce kilometrów
od Aleksandrowa.

Œwietnie wychowa³ synów i jest autorytetem dla m³odego po-
kolenia.

Umi³owa³ swoj¹ ma³¹ ojczyzn¹ i robi wszystko, by mia³a ona
sw¹ udokumentowan¹ to¿samoœæ.



W tym miejscu Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa
serdecznie dziêkuje panu Zenonowi Kozaneckiemu za ogrom
pracy na rzecz miasta i TPA oraz wyra¿a nadziejê, ¿e wspó³pra-
ca nie ustanie a aleksandrowianie w nastêpnych latach bêd¹
mogli cieszyæ sie kolejnymi numerami rocznika „Aleksandrów
wczoraj i dziœ”.

Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa wyra¿a tak¿e ser-
deczne podziêkowania pañstwu Ewie i Andrzejowi Laszakom
za ich niebagatelny wk³ad w opracowanie szaty gra�cznej nasze-
go wydawnictwa oraz wydatny wk³ad w redagowanie artyku³ów.
Musimy zaznaczyæ, ¿e pañstwo Laszakowie wykonuj¹ tê pracê
ca³kowicie honorowo – czyni to ich dzia³alnoœæ na rzecz Aleksan-
drowa jeszcze bardziej wartoœciow¹.
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Krzysztof Pawe³ WoŸniak

Niemiecka spo³ecznoœæ Aleksandrowa
do 1918 r. 

Aleksandrów, podobnie jak wszystkie niemal oœrodki przemys-
³owe w okrêgu ³ódzkim, by³ miastem wieloetnicznym, wielokul-
turowym. Przedstawiciele trzech narodów i trzech religii budo-
wali je w sensie dos³ownym i w przenoœni, wzbogacaj¹c w³asn¹
tradycj¹. Dla Niemców, Polaków i ¯ydów by³ Aleksandrów ma³¹
ojczyzn¹, z któr¹ siê uto¿samiali, z któr¹ ³¹czy³ ich emocjonalny
stosunek. 

Wydarzenia ostatniej wojny i kilku lat bezpoœrednio po jej za-
koñczeniu zmieni³y oblicze miasta. Jego narodowoœciowa struk-
tura i ci¹g³oœæ kulturowa zosta³y zniszczone. Wiêkszoœæ mieszkañ-
ców wyginê³a lub rozproszy³a siê po œwiecie. Trudno dziœ
wyobraziæ sobie przestrzeñ Aleksandrowa zaludnion¹ postacia-
mi w charakterystycznych strojach, wype³nion¹ dŸwiêkami mo-
wy w trzech jêzykach. 

Od swego zarania po 1945 r. Aleksandrów mia³ najwiêkszy
spoœród polskich miast odsetek ludnoœci niemieckiej. W 1835 r.
Niemcy stanowili 52,3% ogó³u ludnoœci. Dane pierwszego rosyj-
skiego spisu powszechnego z 1897 r. mówi¹, ¿e 46,7% aleksan-
drowian stanowili protestanci wyznania ewangelicko-augsbur-
skiego (luteranie). Wad¹ wiêkszoœci XIX-wiecznych statystyk
by³o uto¿samianie narodowoœci z wyznaniem. We wszystkich ka-
tolikach widziano Polaków, w ewangelikach Niemców, a w wy-
znawcach religii moj¿eszowej ̄ ydów. O ile w ostatnim przypad-
ku by³o to z drobnymi tylko wyj¹tkami s³uszne, o tyle
w przypadku Polaków i Niemców wielokroæ zawodne. Istnieli bo-
wiem Polacy-ewangelicy i Niemcy-katolicy (w Aleksandrowie



bardzo nieliczni). Zdecydowan¹ wiêkszoœæ Niemców aleksan-
drowskich stanowili ewangelicy augsburscy, czyli luteranie. W la-
tach 80. XIX w. uformowa³o siê niewielkie œrodowisko bapty-
stów. Wczeœniej, w po³owie stulecia, jeszcze mniej liczny kr¹g
Ewangelicznych Chrzeœcijan. Mimo to, jeszcze w 1919 r. urzê-
dnicy gminy Bru¿yca Wielka w opracowywanych przez siebie
statystykach uto¿samiali Polaków z katolikami, a Niemców z lu-
teranami i baptystami. 

Struktura wyznaniowa 
mieszkañców Aleksandrowa w latach 1828–1921

Naturalnym wiêc staje siê pytanie, kim byli aleksandrowscy Nie-
mcy? Jak i czym zaznaczyli swoj¹ obecnoœæ? Jakie s¹ losy ich dzie-
dzictwa kulturowego? Przez wiele lat bardzo niechêtnie wspomi-
nano dzieje i dorobek spo³ecznoœci niemieckiej. By³o to wywo³ane
traumatycznymi doœwiadczeniami okresu okupacji hitlerowskiej,
jak i reakcj¹ na jednostronne, glory�kuj¹ce zas³ugi rodaków opra-
cowania historyczne autorów niemieckich, czêsto zwi¹zanych ze
œrodowiskami i organizacjami tzw. wypêdzonych. Dopiero w la-
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1828 3 043 788 3 831

1835 1 978 621 795 3 394

1849 2 260 643 1 244 4 147

1863 1 757 489 875 3 121

1870 2 073 672 1 212 7 3 964

1875 2 545 762 1 365 11 4 683

1881 3 103 994 1 785 11 5 893

1891 3 777 1 781 1 916 13 7 487

1902 3 649 2 147 2 650 18 110 8 574

1919 5 929 3 312 2 833 207

1921 3 116 2 399 2 635 86 536 8 236

�ród³o: H. Tukaj, J. Wróbel, Aleksandrów £ódzki. Zarys dziejów 1816–1948, Aleksandrów 1992,
s. 11, 22, 60; R. Pietrzak, Dzieje Aleksandrowa w latach 1870–1924. Od utraty do odzyskania praw
miejskich, „Aleksandrów wczoraj i dziœ”, R. 20, 2002, s. 24–27.



tach 90. XX w. zapocz¹tkowano badania, których celem jest mo¿-
liwie pe³na, kompleksowa rekonstrukcja dziejów Aleksandrowa.
Dziœ nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e Aleksandrów stworzyli: polski dzie-
dzic, niemieccy rzemieœlnicy i ¿ydowscy kupcy, a dopiero potem
w³¹czy³a siê w ten proces ludnoœæ polska, coraz liczniejsza, ale
daleka od zdominowania dzier¿¹cych prym w ¿yciu ekonomi-
cznym i spo³ecznym Niemców. Stan ten mia³ swoje przyczyny
w uwarunkowaniach politycznych panuj¹cych w XIX w. na zie-
miach polskich pod zaborem rosyjskim. Osadnicy nap³ywaj¹cy
do Królestwa Polskiego nie mieli do polowy lat 60. XIX w. ¿a-
dnej konkurencji ze strony œrodowiska polskiego i ¿ydowskiego.
Dotyczy³o to zarówno sfery ekonomicznej, jak i ¿ycia kultural-
nego. A¿ do upadku powstania listopadowego, „u¿yteczni rêko-
dzielnicy” – jak nazywano niemieckojêzycznych rzemieœlników,
cieszyli siê opiek¹ i wszechstronn¹ pomoc¹ zarówno w³adz rz¹-
dowych, jak i w³aœcicieli dóbr ziemskich i miasteczek, w których
osiadali. Pozwoli³o im to okrzepn¹æ w nowej ojczyŸnie, a najbar-
dziej zaradnym stworzyæ stabilne podstawy egzystencji mimo
zmiennej koniunktury gospodarczej. Po powstaniu styczniowym
polityka w³adz rosyjskich wymierzona jednoznacznie przeciw spo-
³eczeñstwu polskiemu by³a znacznie ³agodniejsza w stosunku do
innych grup narodowoœciowych, zgodnie z zasad¹ divide et im-
pera – dziel i rz¹dŸ. Zasobniejsze w kapita³y œrodowisko niemiec-
kie potra�³o wykorzystaæ tê sytuacjê, tworz¹c ró¿ne instytucje
i organizacje, zabronione Polakom. Aktywnoœæ na tym polu wy-
nika³a nie tylko z umiejêtnoœci organizacyjnych Niemców, ale
by³a koniecznoœci¹ w warunkach braku samodzielnego pañstwa,
a w przypadku Aleksandrowa zdegradowanego w 1869 r. do ran-
gi osady, by³a koniecznoœci¹ ¿yciowo niezbêdn¹. Wielostronna
aktywnoœæ œrodowiska niemieckiego sprawi³a, ¿e bêd¹c w Alek-
sandrowie najliczniejszym i najzamo¿niejszym, mog³o poszczy-
ciæ siê przed I wojn¹ œwiatow¹ rozbudowan¹ instytucjonalnie sfe-
r¹ ¿ycia kulturalnego. W wiek XX Niemcy aleksandrowscy weszli
jako grupa najlepiej zorganizowana. 

Fundamentem trwania by³o przywi¹zanie do w³asnej religii,
jêzyka i przekazywanych z pokolenia na pokolenie zwyczajów.
Znaczenie tych czynników dla zachowania œwiadomoœci narodo-
wej doceniali zarówno sami Niemcy, jak i polscy w³aœciciele ziem-
scy i administracja rz¹dowa. W ka¿dym kontrakcie osadniczym
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gwarantowano przybyszom grunty pod budowê koœcio³a i szko³y,
czêsto wspierano ich wznoszenie bezp³atnym przydzia³em dre-
wna. Po 1820 r. norm¹ sta³o siê gwarantowanie osadnikom pra-
wa do kultywowania zwyczajów, zak³adania instytucji i stowarzy-
szeñ podobnych do istniej¹cych w ich stronach rodzinnych. 

Pierwsi Niemcy pojawili siê w okolicach dzisiejszego Aleksan-
drowa w 1782 r. Walenty Chobrzyñski, podstoli inow³odzki dzie-
dziczny od ponad stu lat w³aœciciel dóbr Bru¿yca Wielka, jak i pu-
stkowi Ruda, Bugaj, Wierzbno, które nie przynosi³y mu ¿adnego
po¿ytku, nada³ w dziedziczne u¿ytkowanie ziemiê trzem tzw.
olêdrom: Gottfriedowi Arnoldowi, Baltzerowi Arnoldowi i An-
dreasowi Schulzowi. W ci¹gu 9 lat wolnizny, w czasie których nie
ponosili ¿adnych op³at ani danin, mieli ca³kowicie wykarczowaæ
nadan¹ sobie ziemiê, postawiæ budynki i ogrodziæ je. Bezp³atnie
otrzymali plac pod cmentarz i szko³ê. Karczunek postêpowa³ wol-
no. Przeje¿d¿aj¹cy przez tê okolicê dwa lata póŸniej ksi¹dz Pa-
we³ ¯aboklicki, kanonik ³êczycki, dostrzeg³ jedynie poœród rzad-
kich sosnowych lasów kilka prymitywnych bud popielarskich
w Wierzbnie. Ok. 1789 r. dobra bru¿yckie naby³ Rafa³ Bratoszew-
ski, œredniozamo¿ny szlachcic posiadaj¹cy niewielkie dobra w pó³-
nocnej czêœci ³êczyckiego, œwiadomy korzyœci z pozyskiwania no-
wych osadników. Liczba ludnoœci Bru¿ycy systematycznie ros³a:
od 89 osób w 1789 r., do „ponad 100” w 1799 r. i 332 w 1822 r.
Nap³yw osadników z zachodu zwiêkszy³ siê znacznie po 1793 r.,
gdy w wyniku II rozbioru, centralna czêœæ ziem polskich przesz³a
pod panowanie pruskie, jako prowincja Prusy Po³udniowe. W³a-
dze pruskie wspiera³y nap³yw niemieckich osadników rolnych,
d¹¿¹c do nasycenia nimi terenów miêdzy Œl¹skiem a Prusami
Wschodnimi. Ok. 1800 r. w dobrach Bru¿yca Wielka i okoli-
cznych, mieszka³o ok. 1200–1500 ewangelików. Przybysze pocho-
dzili g³ównie z zachodniej czêœci Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej
i Œl¹ska. Niemal wszyscy byli ewangelikami augsburskimi (lute-
ranami), a pos³ugiwali siê specy�czn¹ gwar¹ wywodz¹c¹ siê ze
Œl¹ska. Od u¿ywania charakterystycznej, czêsto powtarzanej fra-
zy, nazywano ich „Hockerlinger”. 

Szybki wzrost liczby ewangelików niós³ ze sob¹ koniecznoœæ objê-
cia ich opiek¹ duszpastersk¹. Pocz¹tkowo pe³ni³ j¹ pastor Johann
Christian Bücher, doje¿d¿aj¹cy dwukrotnie w ci¹gu roku z I³owa
pod Warszaw¹. Pierwsze nabo¿eñstwo w Bru¿ycy Wielkiej odby³o
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siê 23 maja 1786 r. Rzadkie wizyty duchownego nie mog³y jednak
zast¹piæ szybkiego, nieraz koniecznego z nim kontaktu. Aby pozys-
kaæ sta³ego duszpasterza, Bratoszewski zadeklarowa³ dwukrotnie
– w 1798 i 1799 r., uposa¿enie pastora 15 morgami gruntu ornego
i dwiema morgami ³¹ki. Udzieli³ te¿ pomocy osadnikom przy wzno-
szeniu budynku mieszcz¹cego szko³ê i dom modlitwy. Pierwszym
nauczycielem i kaznodziej¹, póŸniej kantorem, zosta³ niejaki Ri-
chter. Wœród osadników pojawia³ siê wówczas czêsto samozwañczy
pastor, student teologii, Johann Gottfried Schmidt. Bratoszewski
upatrywa³ w nim proboszcza przysz³ej para�i ewangelickiej, ale
kandydatura Schmidta zosta³a odrzucona przez administracjê prus-
k¹. W styczniu 1801 r. dziedzic Bru¿ycy powiêkszy³ swoj¹ fundacjê
do 45 mórg oraz przyrzek³ na w³asny koszt wybudowaæ plebaniê
i daæ budulec na inne budynki. Sk³oni³o to ówczesne w³adze prus-
kie do wyra¿enia zgody w paŸdzierniku 1801 r. na erygowanie pa-
ra�i ewangelicko-augsburskiej w Bru¿ycy Wielkiej. Jej pierwszym
pastorem zosta³ Friedrich Georg Tuve, pochodz¹cy z ksiêstwa Hal-
berstadt w œrodkowo-wschodnich Niemczech. Uroczysta instalacja
Tuvego, przyby³ego do Bru¿ycy ze Œl¹ska, odby³a siê w lutym 1802 r.
Bru¿ycki proboszcz okaza³ siê doskona³ym gospodarzem i organi-
zatorem. Ju¿ w 1803 r. zyska³ zgodê swoich para�an na budowê ko-
œcio³a, gdy¿ wobec ci¹g³ego nap³ywu osadników, istniej¹cy dom
modlitwy by³ za ma³y. Niespokojne czasy wojen napoleoñskich nie
sprzyja³y szybkiej budowie. Mimo o�arnoœci para�an i pomocy Bra-
toszewskiego koœció³ wyœwiêcono dopiero w 1817 r., choæ od 1809
r. odbywa³y siê w nim nabo¿eñstwa. Œwi¹tynia otrzyma³a bardzo
dobre, jak na tamten czas, wyposa¿enie. Z warszawskiej ludwisar-
ni Petersilgego sprowadzono trzy dzwony, zainstalowano tak¿e or-
gany o szeœciu rejestrach. 

Do 1825 r. Bru¿yca Wielka stanowi³a centrum ¿ycia religij-
nego luteranów na terenie przysz³ego ³ódzkiego okrêgu przemys-
³owego. Swoj¹ pos³ug¹ duchow¹ pastor z Bru¿ycy obejmowa³ wier-
nych z tak odleg³ych miejscowoœci, jak: Rokitnica ko³o £asku,
Bukowiec, Nowosolna, Starowa Góra, Stoki, Radogoszcz, Choj-
ny, Olechów, Paw³ów, Tkaczewska Góra, Ga³ków, Leonów, Wiel-
ka Wieœ pod Piotrkowem. Z czasem w wiêkszoœci tych osad po-
wsta³y odrêbne para�e. 

W 1816 lub 1817 r. R. Bratoszewski za³o¿y³ w swoich dobrach
osadê fabryczn¹, znajduj¹c dla niej bardzo korzystn¹ lokalizacjê.
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Dziêki anonsom zamieszczanym w prasie niemieckiej, szybko za-
czêli do niej œci¹gaæ niemieccy osadnicy, zw³aszcza tkacze-sukien-
nicy, a za nimi ¿ydowscy kupcy. Na wydzier¿awionych dzia³kach
wznosili swe parterowe domy – istniej¹ce do dziœ tzw. domy tka-
czy, mieszcz¹ce mieszkania i warsztaty. Ju¿ w 1822 r. liczba lu-
dnoœci Aleksandrowa, który dziêki staraniom swojego dziedzica
uzyska³ wówczas prawa miejskie, przekroczy³a 3000 mieszkañ-
ców. Szacuje siê, ¿e do 1830 r. osiedli³o siê w Aleksandrowie 309
rodzin rzemieœlniczych. Rajmund Rembieliñski, wizytuj¹cy osa-
dê w lipcu 1820 r., pisa³ w swoim raporcie: „Osada rzeczona [Alek-
sandrów], na gruncie wsi rozleg³ej Bru¿yca, jest zupe³nie forem-
n¹. Obszerny rynek i kilka ulic szerokich i prostych nadaje jej
kszta³t jednego z lepszych w Polszcze miasteczek”. 

Gwa³towny rozwój miasta sprawi³, ¿e jego mieszkañcy szyb-
ko stali siê wiêkszoœci¹ wœród wiernych bru¿yckiej para�i. Nieu-
niknione sta³o siê wiêc przeniesienie centrum ¿ycia religijnego
do Aleksandrowa, tym bardziej, ze w³adze administracyjne na-
kaza³y reorganizacjê para�i ewangelickich w celu lepszego za-
spokajania potrzeb wiernych. W styczniu 1827 r. zatwierdzone
zosta³y nowe granice para�i – ju¿ aleksandrowskiej, w której zna-
laz³o siê 29 miejscowoœci zamieszkanych przez 3791 ewangeli-
ków. Przyspieszy³o to realizacjê decyzji podjêtej przez pastora
Tuvego w 1823 r. o budowie nowego koœcio³a para�alnego. Wznie-
siono go w latach 1827–1828 pod kierunkiem budowniczego Jo-
hanna Lebelta ze Zgierza i kosztem blisko 48 tys. z³. Obiecane-
go wsparcia udzieli³ Rafa³ Bratoszewski, o�arowuj¹c bezp³atnie
plac w centrum miasta, dostarczaj¹c ceg³ê oraz niszcz¹c skryp-
ty d³u¿ne para�i opiewaj¹ce na po¿yczone jej 3444 z³p. Wyposa-
¿enie przeniesiono z drewnianego koœció³ka w Rudzie-Bugaj, któ-
ry nieu¿ytkowany z czasem podupad³. W 1843 r. zosta³ sprzedany,
rozebrany i przeniesiony do £êczycy, gdzie po remoncie s³u¿y³
tamtejszym ewangelikom do prze³omu XIX i XX w. 

Uroczyœcie wyœwiêcony w Bo¿e Narodzenie 1828 r. koœció³
ewangelicki w Aleksandrowie by³ jednym z najokazalszych i naj-
ciekawszych architektonicznie obiektów sakralnych wzniesio-
nych na terenie Polski œrodkowej przez spo³ecznoœæ protestan-
ck¹ w XIX w. Zrealizowany wed³ug planu nieznanego dziœ
architekta w typowym dla epoki stylu klasycystycznym, by³ naj-
wiêkszym budynkiem murowanym w mieœcie. Trójnawowe wnê-
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trze z dwupiêtrowymi emporami po bokach zapewnia³o miejsca
siedz¹ce ponad 2 tys. wiernych. Œwi¹tynia stanowi³a te¿ dzie³o
¿ycia pastora Tuvego, którego pracowity ¿ywot dobieg³ koñca
dwa lata póŸniej. Jeszcze w 1829 r. para�a zakupi³a przylegaj¹-
cy do koœcio³a 1,5 morgowy plac z budynkiem, z przeznaczeniem
na plebaniê. W transakcjê tê bardzo zaanga¿owali siê: przewo-
dnicz¹cy kolegium koœcielnemu Friedrich Leopold Engel oraz
prowadz¹cy kasê budowlan¹ August Friedrich. Dzie³o budowy
do tego stopnia poch³onê³o Friedricha, ¿e zad³u¿y³ siê i popad³
w niedostatek. 

Wybór nastêpcy pastora Tuvego, wprowadzi³ trwaj¹cy cztery
lata kon�ikt w zgodn¹ dot¹d spo³ecznoœæ para�aln¹. Mianowa-
ny na to stanowisko Karl Friedrich Rötscher z Rawy oci¹ga³ siê
z przeniesieniem do Aleksandrowa. Stawia³ nawet warunki: po-
wiêkszenia plebanii i zabrania ze sob¹ rawskiego kantora. Po-
nadto sam nie by³ do koñca zdecydowany na objêcie nowej para-
�i. Wszystko to wywo³a³o du¿e niezadowolenie czêœci para�an,
tym wiêksze, ¿e nowy dziedzic miasta i patron para�i, Kossow-
ski, zdecydowanie odmówi³ udzielenia zgody na instalacjê
Rötschera. Wierni podzielili siê na przeciwników i zwolenników
rawskiego pastora. Aby zakoñczyæ spór, konsystorz zabroni³
Rötscherowi sprawowania pos³ugi w Aleksandrowie i niemal je-
dnoczeœnie odwo³a³ go z para�i w Rawie z powodu potêpiania
przez niego powstania listopadowego. Nie zwa¿aj¹c na zakaz,
Rötscher przyby³ do Aleksandrowa, wynaj¹³ mieszkanie w pry-
watnym domu i urzêdowa³ jako pastor. Gdy w Zielone Œwi¹tki
1833 r. burmistrz odmówi³ mu wydania kluczy do koœcio³a, po-
prowadzi³ to bardzo uroczyste dla ewangelików nabo¿eñstwo wy-
g³aszaj¹c kazanie ze schodów m³yna Greilicha. W po³owie 1834 r.
Rötscher zosta³ zmuszony nakazem administracyjnym do opu-
szczenia Aleksandrowa, co ostatecznie zakoñczy³o kon�ikt. 

W sierpniu 1834 r. obj¹³ para�ê aleksandrowsk¹ August Rauh,
dotychczasowy adiunkt kaliskiego superintendenta Augusta von
Modla. Swoj¹ pracowitoœci¹, cierpliwoœci¹ i roztropnoœci¹ zyska³
szybko zaufanie para�an. Pozna³ ich dobrze wizytuj¹c w 1840 r.
ca³¹ swoj¹ para�ê, dom po domu. Trzy lata póŸniej obszar para-
�i zosta³ powiêkszony o wsi Dzier¿anów i Józefów. W 1848 r. zbu-
dowano now¹ plebaniê korzystaj¹c z �nansowego wsparcia kon-
systorza. Po œmierci pastora Rauha w 1871 r. i trwaj¹cym ponad

14 Aleksandrów wczoraj i dziœ



rok wakansie, para�ê obj¹³ Heinrich Karl Zander. Szanowany
i lubiany przez para�an, szczególnie du¿¹ wagê przywi¹zywa³ do
nauki i upowszechniania œpiewu chóralnego. Z jego inspiracji,
w 1887 r. powsta³o przykoœcielne Towarzystwo Œpiewacze „Im-
manuel”. Wy³onionym spoœród jego cz³onków chórem przez 53
lata dyrygowa³ Robert Littke. Zespó³ specjalizowa³ siê w wyko-
nywaniu pieœni religijnych. Pocz¹tkowo próby odbywa³y siê w do-
mu Augusta Pfeiffera, wspó³za³o¿yciela Towarzystwa, póŸniej
w gmachu szko³y ewangelickiej. W 1896 r. dokonano uroczyste-
go poœwiêcenia sztandaru chóru, dwa lata póŸniej zakupiono in-
strumenty dête dla towarzysz¹cej zespo³owi orkiestry, kierowa-
nej przez Juliana Pfeiffera. Obchodzony w 1912 r. jubileusz 25
lecia „Immanuela” uœwietni³y wystêpy chórów z £odzi, Pabianic
i Zgierza. 

Towarzystwo Œpiewacze „Immanuel” nie by³o jedyn¹ tego ro-
dzaju organizacj¹ w Aleksandrowie. Dwadzieœcia lat wczeœniej
kapelmistrz Wolff zorganizowa³ towarzystwo œpiewacze, skupia-
j¹ce kilkunastu mê¿czyzn lubi¹cych œpiew. Æwiczenia chóru od-
bywa³y siê w mieszkaniach prywatnych jego cz³onków, a wystê-
pami uœwietniano nabo¿eñstwa i pogrzeby. Szybki rozwój zespo³u
nast¹pi³ po objêciu funkcji dyrygenta przez Teodora Paschke.
W 1869 r. chór przyj¹³ nazwê „Eintracht”, ale poniewa¿ wiele
chórów w okolicznych miastach nazywa³o siê identycznie, zmie-
niono j¹ na Mêskie Towarzystwo Œpiewacze „Polyhymnia”. Zai-
nicjowa³o ono swoj¹ dzia³alnoœæ w maju 1872 r., dziesiêæ lat póŸ-
niej zatwierdzono statut, a w 1883 r. chór otrzyma³ sztandar.
Lata 1908–1909 by³y szczytowym okresem dzia³alnoœci „Poly-
hymni”, licz¹cej wówczas rekordow¹ liczbê 168 cz³onków. Obok
38 osobowego chóru mêskiego istnia³ te¿ za³o¿ony wówczas chór
mieszany z³o¿ony z 46 osób oraz 13-osobowy zespó³ puzonistów.
W 1908 r. chór, którego wieloletnim dyrygentem by³ Oswald Lit-
tke, przyst¹pi³ do za³o¿onego wówczas zwi¹zku chórów niemiec-
kich w Królestwie Polskim. 

W 1889 r. para�ê aleksandrowsk¹ obj¹³ Edmund Holtz. Oka-
za³ siê jej troskliwym gospodarzem. Przebudowana w 1893 r.
szko³a zyska³a nowe pomieszczenia, ju¿ wkrótce wykorzystywa-
ne przez organizacje przykoœcielne. W 1896 r. poszerzono i oto-
czono murem cmentarz, za³o¿ony jeszcze w 1821 r. przez pasto-
ra Tuvego. W 1901 r. otwarto przypara�alny dom starców.
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Z niemniejsz¹ energi¹ organizowa³ pastor E. Holtz ¿ycie para-
�alne. Z jego inicjatywy, w 1906 r. powsta³y dwa Stowarzyszenia:
M³odzieñców i Panien. Nale¿¹ca do nich m³odzie¿ spotyka³a siê
regularnie w domu pastora. Celem Stowarzyszenia M³odzieñ-
ców by³a ochrona kon�rmowanej m³odzie¿y mêskiej przed wszel-
kimi z³ymi wp³ywami, na jakie mo¿e byæ nara¿ona w ¿yciu, oraz
pomoc w rozwoju duchowym. Osi¹gniêciu tych zamierzeñ s³u¿yæ
mia³y co tygodniowe spotkania, podczas których: czytano i objaœ-
niano Pismo Œwiêtego, czytano ksi¹¿ki o treœci religijnej lub ogól-
nokszta³c¹cej, s³uchano pogadanek; zachêcano do niesienia po-
mocy materialnej i pociechy religijnej biednym i chorym.
Organizowano kursy wieczorowe czytania, pisania, arytmetyki,
wycieczki i spotkania towarzyskie, rozrywki, gimnastykê, zaba-
wy. Podobne by³y cele Stowarzyszenia Panien. Otaczano opiek¹
dziewczêta po kon�rmacji, by wspieraæ ich prawid³owy rozwój
moralny. Sta³ymi formami pracy by³y spotkania, na których czy-
tano i komentowano Pismo Œwiête, wspólnie œpiewano a tak¿e
zajmowano siê szyciem, zarówno na potrzeby w³asne, jak i osób
biednych. Od 1914 r. obie organizacje dysponowa³y nowym loka-
lem w budynku nowej szko³y. W 1919 r. po³¹cz¹ siê w Stowarzy-
szenie M³odzie¿y (Jugendverein). 

Od 1887 r. istnia³a przy para�i ewangelickiej szkó³ka niedziel-
na. Wydatki zwi¹zane z jej utrzymywaniem pokrywane by³y przez
chór „Immanuel”. Ok. 1890 r. szkó³ka przekszta³cona zosta³a
w ko³o pomocnicze nabo¿eñstwa dzieciêcego (Hilfskreis der Kin-
dergottesdiente), stawiaj¹cego sobie za cel utrzymanie kultury
niemieckiej wœród dzieci. Organizowane corocznie dla najm³od-
szych para�an i ich rodziców wycieczki po³¹czone ze œpiewem,
grami i zabawami by³y du¿ym wydarzeniem w ¿yciu miasta.
W 1912 r. ko³o skupia³o 500 dzieci. 

Gdy w 1909 r. pastor E. Holtz obj¹³ kierownictwo ewangelic-
kiego Domu Mi³osierdzia w £odzi, para�¹ pokierowa³ jej dotych-
czasowy wikariusz Julius David Buse, któremu przysz³o przepro-
wadziæ aleksandrowskich ewangelików przez zawieruchy obu
wojen œwiatowych. 

Drug¹ obok luteranów wspólnot¹ religijn¹ skupiaj¹c¹ Nie-
mców z Aleksandrowa, by³a gmina baptystów. Pocz¹tki ich obec-
noœci w osadzie przypadaj¹ na 1890 r., stosunkowo póŸno w po-
równaniu z innymi miastami okrêgu ³ódzkiego. Mia³o wówczas
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miejsce kilka chrztów w nowym obrz¹dku, przyjêtych przez mie-
szkañców Grabieñca. Dziesiêæ lat póŸniej, w samym Aleksan-
drowie mieszka ju¿ kilka rodzin baptystów, korzystaj¹cych w ce-
lach kultowych z prywatnych pomieszczeñ rodziny Eberlein.
W 1911 r. baptyœci za 2160 rubli nabyli nieruchomoœæ przy ul.
Po³udniowej 5. Rok póŸniej stanê³a na niej kaplica mog¹ca po-
mieœciæ 400 wiernych. Zbór aleksandrowski nie osi¹gn¹³ jednak
nigdy takiej liczebnoœci. Gdy w 1919 r. erygowano w Aleksan-
drowie samodzieln¹ para�ê, liczy³a ona 145 cz³onków (³¹cznie
z rodzinami 246 wiernych). W œrodowisku tym dzia³a³y dwa chó-
ry, ale z braku dokumentów nie mo¿na powiedzieæ niczego o ich
dzia³alnoœci. 

Wspomnieæ te¿ nale¿y o utworzonym w 1850 r. krêgu Ewan-
gelicznych Chrzeœcijan, zbieraj¹cy siê na wspólne co niedziel-
ne modlitwy pod przewodnictwem sukiennika Wilhelma Enge-
la. Niestety, nie posiadamy ¿adnych informacji o póŸniejszych
losach tej tolerowanej przez Koœció³ Ewangelicko-Augsburski
sekty.

W tradycji protestanckiej niezwykle silny jest zwi¹zek miê-
dzy koœcio³em a szko³¹. Organizowane w para�ach szko³y, pro-
wadzone zwykle przez kantorów, mia³y za zadanie przygotowaæ
dzieci do kon�rmacji, nauczyæ czytania i pisania w ojczystym jê-
zyku, œpiewu oraz podstaw arytmetyki. Organizuj¹c koloniê
w Bru¿ycy Wielkiej, Walenty Chobrzyñski podarowa³ osadnikom
15 morgów gruntu jako uposa¿enie nauczyciela i teren pod bu-
dowê szko³y. Pocz¹tkowo dzieci kolonistów uczy³y siê w domu
jednego z nich. W latach 1798–1799 za zgod¹ i dziêki wsparciu
Bratoszewskiego w kolonii Ruda-Bugaj wybudowano drewnian¹
szko³ê, w której oprócz lekcji odbywa³y siê tak¿e luterañskie na-
bo¿eñstwa. Uczy³ w niej pierwszy kantor para�i bru¿yckiej, Ri-
chter. By³a to pierwsza szko³a niemiecka (kantorat) w okolicy.
(W 1805 r. za³o¿ono szko³ê w R¹bieniu, w 1820 r. w Adamowie).
Ju¿ w 1819 r. w osadzie Aleksandrów bywa³ nauczyciel (rektor)
Gustav Ernst Dyherrn, wczeœniej aktywny zawodowo w kolonii
Feliksów (1810 r.) i Bru¿ycy Wielkiej (1812 r.). Rajmund Rem-
bieliñski, odwiedzaj¹cy w 1820 r. Aleksandrów, wspomina³ o dwu-
jêzycznej szkole dla dzieci polskich i niemieckich, z czego wyci¹-
ga³ optymistycznie brzmi¹cy wniosek o polonizacji najm³odszego
pokolenia osadników. Lekcje odbywa³y siê prawdopodobnie w do-
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mu prywatnym. W latach 1826–1827 wybudowano szko³ê z praw-
dziwego zdarzenia. Stanê³a ona naprzeciwko koœcio³a katolickie-
go. By³a to szko³a dwuklasowa, przeznaczona zarówno dla dzie-
ci niemieckich osadników, jak i dla katolickich. Poza dwiema
salami lekcyjnymi budynek mieœci³ trzypokojowe mieszkanie na-
uczyciela. Naucza³ w niej Friedrich Otto, by³y farbiarz, znaj¹cy
jêzyk niemiecki i polski. By³a ona jedn¹ z najstarszych szkó³ nie-
mieckich w Polsce œrodkowej. W tym samym roku otwarto je-
szcze szko³ê w Brzezinach. Starsz¹ od nich by³a tylko szko³a
w Ozorkowie (1820). W póŸniejszych latach podobne placówki
powsta³y w £odzi i Zduñskiej Woli (1827), Pabianicach (1829),
Tomaszowie (1833), Zgierzu (1834), Konstantynowie (1838). 

Zarówno przepisy z 1808 r., jak i nowe prawo dotycz¹ce szkol-
nictwa z 1834 r., zobowi¹zywa³y duchownych katolickich, jak
i ewangelickich oraz w³aœcicieli dóbr ziemskich do informowa-
nia w³adz oœwiatowych o stanie szkó³ na terenie para�i. Tak¿e
konsystorz ewangelicko-augsburski przeprowadza³ doœæ czêste
wizytacje, co nie pozwala³o zaniedbywaæ edukacji najm³odszego
pokolenia luterañskich osadników. Po 1830 r. w³adze próbowa-
³y przekszta³caæ kantoraty w szko³y elementarne, aby podnieœæ
ich poziom. W wielu przypadkach pozostawia³ on rzeczywiœcie
wiele do ¿yczenia. Zasadniczym jednak celem by³o pozbawienie
szkó³ kantoralnych charakteru wyznaniowego, poniewa¿ szko³y
elementarne mia³y byæ dostêpne tak¿e dla dzieci z rodzin pol-
skich, katolickich. Realizacja tego planu objê³a jedynie kolonie
osadników niemieckich le¿¹ce miêdzy Gostyninem a P³ockiem.
Wybuch powstania listopadowego nie pozwoli³ na kontynuowa-
nie tej reformy. 

W 1834 r. pastor A. Rauh ufundowa³ now¹, jednoklasow¹ szko-
³ê (kantorat) dla dzieci niemieckich. Jej lokalizacja nie jest zna-
na. Pierwszym nauczycielem zosta³ koœcielny Neuberg, a wkrót-
ce po nim Johann Teo�l Raeder przyby³y z Mas³owa pod
Rawiczem. Przez 43 lata pe³ni³, zgodnie z tradycj¹, funkcjê kan-
tora i nauczyciela, przyczyniaj¹c siê do umocnienia szkolnictwa
ewangelickiego w Aleksandrowie. 

Podpisany przez cara Miko³aja I ukaz Siergieja Uwarowa
z 1840 r. znacznie pogarsza³ po³o¿enie szkó³ dla dzieci ewange-
lickich. Niezbyt precyzyjne przepisy tego ukazu pozwala³y na in-
gerencjê duchownych katolickich w sprawy szkolnictwa ewange-
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lickiego. Dopiero w 1847 r., podkreœlaj¹c znaczenie kultywowa-
nia ducha religijnego i ojczystego jêzyka przez niemieckich ewan-
gelików w Królestwie Polskim, namiestnik Iwan Paskiewicz za-
leci³ nie tylko rozdzielenie szkó³ katolickich od ewangelickich,
ale nakaza³ tworzenie nowych szkó³ w para�ach ewangelickich.
W Aleksandrowie takiej potrzeby nie by³o. 

Po wybudowaniu plebanii (pastorówki) przy koœciele ewange-
lickim (obecnie budynek biblioteki), szko³a Rauha, wraz z mie-
szkaniem nauczyciela, znalaz³a w niej nowe lokum. Dopiero
w 1893 r. para�a zakupi³a parcelê przy ul. £êczyckiej, granicz¹-
c¹ z koœcio³em. Wzniesiono na niej drewniany budynek, którego
pomieszczenia wykorzystano jedn¹ izbê lekcyjn¹, mieszkanie na-
uczyciela, salê s³u¿¹c¹ do nabo¿eñstw dla dzieci i udzielania na-
uk przedkon�rmacyjnych. Aleksandrów prze¿ywa³ wówczas okres
szybkiego wzrostu liczby ludnoœci. Mimo utraty praw miejskich,
miêdzy 1865 a 1909 r. podwoi³ on liczbê mieszkañców. Wkrótce
okaza³o siê wiêc, ¿e szko³a, podobnie jak wzniesiony wczeœniej
dom pastora, za ciasny na potrzeby coraz liczniejszej spo³eczno-
œci ewangelickiej. W latach 1906–1907 do szko³y uczêszcza³o 264
uczniów. W 1910 r. zadecydowano o budowie wiêkszego, muro-
wanego gmachu w centrum miasta. Wstêpny kosztorys budowy
oszacowany na 12 tys. rbs wkrótce okaza³ siê zbyt optymistyczny.
Budowa kosztowa³a ostatecznie 6 tys. rbs wiêcej. Czêœæ brakuj¹-
cej kwoty pokryli aleksandrowscy fabrykanci. W komitecie bu-
dowy znaleŸli siê m. in. Karl Poranski (Poranske) oraz Artur
Greilich. Kamieñ wêgielny wmurowano 15 sierpnia 1912 r.
W dniu 8 wrzeœnia 1913 r. nowy budynek zosta³ uroczyœcie po-
œwiêcony przez pastora Augusta Gerhardta z £odzi. Szko³a sta-
nê³a na gruntach dawnego ogrodu pastora, o�arowanych nieod-
p³atnie przez pastora Juliusa Buse, w s¹siedztwie koœcio³a
ewangelickiego, przy ul. £êczyckiej 4. Obok szeœciu obszernych
klas, pokoju nauczycielskiego i sali kon�rmacyjnej, znalaz³y siê
w gmachu pomieszczenia dla obu stowarzyszeñ (panien i m³o-
dzieñców) oraz dla chóru „Immanuel”. W czasie wojny o�cjalna
nazwa szko³y brzmia³a Deutsch-Ewangelische Schule zu Alexan-
drow bei Lodz. W 1917 r. tzw. Zarz¹d Szkolny tworzyli: pastor
Julius Buse, Adolf Greilich i Rudolf Schulz – fabrykanci, Karl
Schmidt – nauczyciel, Julius Radke, Martin Kampf, Theodor
Szulz – w³aœciciele nieruchomoœci (kamienicznicy). Greilich, w³a-
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œciciel dobrze prosperuj¹cej fabryczki poñczoszniczej, jednoczeœ-
nie burmistrz miasta, odpowiada³ za �nanse szko³y. 

Wkroczenie armii niemieckiej do Aleksandrowa w grudniu
1914 r. jeszcze bardziej umocni³o pozycje miejscowych Niemców.
Pamiêtano, co prawda, tragiczne skutki ostrza³u artyleryjskiego
w dniu 18 listopada 1914 r., w wyniku którego œmieræ ponios³o
24 cz³onków para�i ewangelickiej, a wiele budynków w mieœcie,
w tym koœció³ ewangelicki, plebania, stara gospoda i liczne do-
my mieszkalne uleg³y powa¿nym uszkodzeniom, ale sk³ad piê-
cioosobowej Rady Miejskiej, odzwierciedla³ proporcje wielona-
rodowoœciowej struktury spo³ecznej miasta, a burmistrzem
mianowany zosta³ Artur Wolff. Mimo wszystkich uci¹¿liwoœci
wojennych, kontrybucji, rekwizycji, zastoju w przemyœle, spo³e-
cznoœæ  niemiecka by³a faworyzowana przez w³adze okupacyjne.
W okrêgu ³ódzkim otwarto wiele nowych niemieckich szkó³ po-
cz¹tkowych (podstawowych), a nawet kilka œrednich. W wielu
przypadkach ich organizatorem by³ Deusches Verein (Zwi¹zek
Niemiecki), organizacja o charakterze nacjonalistycznym, ma-
j¹ca ambicjê skupienia wszystkich Niemców z terenu Królestwa
Polskiego. Tak¿e w Aleksandrowie otwarto w 1916 r. niemieckie
koedukacyjne gimnazjum realne „Hoehere Knaben- und
Mädchenschule”. Kierownikiem tej pierwszej szko³y œredniej
w Aleksandrowie by³ Peter Jahnke z £odzi. Nauczali w niej pe-
dagodzy z niemieckiej szko³y podstawowej oraz doje¿d¿aj¹cy z ze-
wn¹trz. Szko³a ta nie przetrwa³a zbyt d³ugo. Nie by³o chyba je-
szcze wtedy w Aleksandrowie zapotrzebowania na tak¹ szko³ê,
ale tak¿e przeszkodzi³y temu wydarzenia polityczne: wojenna
klêska Niemiec i powstanie pañstwa polskiego, któremu ze zro-
zumia³ych wzglêdów nie zale¿a³o na rozbudowywaniu szkolni-
ctwa niemieckiego. 

Charakterystyczn¹ cech¹ Niemców ¿yj¹cych w diasporze by-
³a d¹¿noœæ do tworzenia ró¿nego rodzaju organizacji, zwi¹zków,
stowarzyszeñ, zrzeszeñ. Niemcy w Królestwie Polskim w pe³ni
wykorzystywali mo¿liwoœci, jakie w tym zakresie oferowa³o im
prawodawstwo polskie, a póŸniej rosyjskie. 

Pierwsz¹ organizacj¹ za³o¿on¹ ju¿ w 1822 r. przez niemiec-
kich osadników w Aleksandrowie by³o Towarzystwo Strzeleckie
(Bürgerschützengilde). W Zielone Œwi¹tki 1824 r. jego cz³onko-
wie odbyli pierwsze „strzelanie królewskie”, po³¹czone z poœwiê-
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ceniem sztandaru. Pierwszym królem kurkowym w Aleksandro-
wie zosta³ mistrz malarski Wegner, rok póŸniej (1825) – ober-
¿ysta Karl Hirsch. 

Towarzystwa Strzeleckie maj¹ dawn¹ tradycjê w krajach nie-
mieckich. Znane by³y te¿ w wielu miastach polskich z silnym nie-
mieckim mieszczañstwem ju¿ w czasach Odrodzenia. Do upadku
Rzeczpospolitej szlacheckiej bractwa strzeleckie, zwane te¿ kurko-
wymi, stanowi³y rodzaj szko³y, w której uczono strzelaæ z ³uku, ku-
szy, póŸniej z rusznic. Umiejêtnoœci te mog³y okazaæ siê przydatne
w razie koniecznoœci obrony murów miejskich. W XIX w, bractwa
strzeleckie mia³y charakter towarzyski i sportowy. Ich dzia³alnoœæ
ogranicza³a siê do æwiczeñ i konkursów strzeleckich oraz wieñcz¹-
cych czêœæ z nich zabaw tanecznych. Towarzystwa Strzeleckie przy-
jêto uwa¿aæ za organizacje typowo miejskie, zaspokajaj¹ce potrze-
by kulturalne œrodowisk rzemieœlniczych, a w wiêkszych skupiskach
tak¿e i drobnej bur¿uazji. Ca³a wielowiekowa tradycja wi¹za³a je
z mieszczañstwem. Odstêpstwem od tej regu³y, dla którego nie
mo¿na znaleŸæ odpowiednika, by³o utworzenie w 1853 r. Towarzy-
stwa Strzeleckiego skupiaj¹cego mieszkañców 19 kolonii po³o¿o-
nych wokó³ Aleksandrowa. W uzasadnieniu podkreœlano, ¿e znana
jest w³adzom „wiernoœæ i przywi¹zanie do tronu” kolonistów. Dal-
sze losy tej organizacji nie s¹ jednak znane. Nie zachowa³y siê te¿
¿adne informacje o zasadach posiadania broni palnej przez strzel-
ców przed 1830 r. Po powstaniu listopadowym, a zw³aszcza po nie-
pokojach okresu Wiosny Ludów, w³adze rosyjskie zaczê³y odbieraæ
broñ pozostaj¹c¹ w rêkach prywatnych. W 1851 r. wprowadzono
imienne pozwolenia na broñ dla cz³onków Towarzystw Strzelec-
kich w pow. £êczyckim, podkreœlaj¹c, ¿e w trudnych czasach strzel-
cy okazali lojalnoœæ „wobec w³adz prawych”. Nie rozstrzygnê³o to
wszystkich w¹tpliwoœci, skoro rok póŸniej Towarzystwo Strzelec-
kie w Aleksandrowie zwróci³o siê do naczelnika ¿andarmerii ³êczyc-
kiej prosz¹c o wydanie bezp³atnych zezwoleñ na posiadanie broni.
Proœbê spe³niono, uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ „ludnoœæ fabryczna w la-
tach 1830–1831 zachowa³a siê spokojnie i wiernie w stosunku do
prawowitej w³adzy”. Nie wykazali siê te¿ aleksandrowscy Niemcy
entuzjazmem dla powstania styczniowego. W pierwszych dniach
stycznia 1863 r. do miasta wszed³ oddzia³ powstañczy i zmusi³ ko-
mendanta towarzystwa, Samuela Kruegera, do wydania przecho-
wywanych u niego 31 sztuk broni strzeleckiej i 3 pa³aszy. 
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Towarzystwo Strzeleckie w Aleksandrowie, podobnie jak i w in-
nych miastach, nie posiada³o statutu. „Swoje stosunki z w³adza-
mi i osobami, a tak¿e wewnêtrzne reguluje siê wed³ug zwycza-
ju, oddzielnych instrukcji, uchwa³ walnych zebrañ itp. ” Normy
te zosta³y spisane w formie statutu w 1913 r.. Strzelcy aleksan-
drowscy utrzymywali bliskie kontakty z podobnymi towarzystwa-
mi w innych miastach okrêgu ³ódzkiego, m. in. brali udzia³ w or-
ganizowanych od 1899 r. w £odzi zawodach strzeleckich,
skupiaj¹cych cz³onków wszystkich bractw. U schy³ku XIX w. to-
warzystwo wybudowa³o przy koñcu ul. Lutomierskiej (okolice
dzisiejszego MOSiR) dom strzelecki, natomiast strzelnicê urz¹-
dzono nieco dalej na wschód (obecnie tereny zielone przy ul.
Sportowej). 

W 1890 r. (wed³ug innych Ÿróde³: w 1903 r.) Niemcy aleksan-
drowscy za³o¿yli ochotnicz¹ stra¿ po¿arn¹, sk³adaj¹c¹ siê z trzech
oddzia³ów. Ta inicjatywa ma swoje liczne odpowiedniki w mia-
stach Polski œrodkowej ostatniej æwierci XIX w. Wszêdzie tam
inicjatywa tworzenia stra¿y ogniowych wychodzi³a ze œrodowisk
niemieckich. Sk³ada³o siê na to kilka przyczyn, z których obowi¹-
zuj¹cy po powstaniu styczniowym zakaz tworzenia polskich or-
ganizacji by³ najistotniejszy. Po drugie, œrodowiska niemieckie,
jako zamo¿niejsze, mog³y sobie pozwoliæ na inwestycje zwi¹za-
ne z organizacj¹ i wyposa¿aniem oddzia³ów stra¿ackich. Po trze-
cie, przedsiêbiorcy niemieccy, z regu³y wchodz¹cy w sk³ad zarz¹-
dów stra¿y, piastuj¹cy funkcje komendantów, byli osobiœcie
zainteresowani sprawnym funkcjonowaniem stra¿y ochotniczych,
gdy¿ zawodowe wówczas nie istnia³y. Tak by³o te¿ w Aleksandro-
wie. Pierwszym komendantem zosta³ Rudolf Schultz, po nim
Adolf Greilich, Otto Lange i Eugen Jahn. Funkcjê zastêpcy ko-
mendanta pe³ni³ przez wiele lat Gustav Kussmann. Tu¿ przed
I wojn¹ œwiatow¹ wœród druhów-stra¿aków pojawili siê pierwsi
Polacy. Sprzêt gaœniczy przechowywano na podwórku ratusza,
tam te¿ zbudowano drewnian¹, trzypiêtrow¹ wie¿ê do æwiczeñ.
W³asn¹ siedzibê przy ul. Lutomierskiej zbudowali stra¿acy do-
piero w 1925 r. 

Istotnym impulsem do tworzenia i rejestrowania nowych or-
ganizacji by³y wydane w marcu 1906 r. dwa ukazy carskie o sto-
warzyszeniach i zgromadzeniach, formalnie zezwalaj¹ce na zrze-
szanie siê i reguluj¹ce jego zasady. W Aleksandrowie skorzystali
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z nich przede wszystkim dyskryminowani dot¹d Polacy. W œro-
dowisku niemieckim powo³ano do ¿ycia Towarzystwo Gimnasty-
czne (Turnverein). Jego cz³onkowie urz¹dzili salê do æwiczeñ
w domu wspó³za³o¿yciela Heinricha Prochowskiego przy ul. £ê-
czyckiej 3. M³odzi atleci spotykali siê tam dwa razy w tygodniu. 

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e podstaw¹ tak znacznej aktywnoœci
spo³ecznej i kulturalnej Niemców aleksandrowskich by³a ich sy-
tuacja ekonomiczna. Sukiennictwo, któremu Aleksandrów za-
wdziêcza³ rozwój i rozkwit w pierwszym okresie swego istnienia,
za³ama³o siê po 1830 r. Nie by³o ju¿ armii polskiej, wa¿nego do-
t¹d odbiorcy sukna, a drastycznemu ograniczeniu uleg³ eksport
do Rosji po wprowadzeniu przez ni¹ prohibicyjnych ce³. Niezbyt
zamo¿ni tkacze nie zdo³ali w porê przestawiæ siê na bardziej op³a-
caln¹ bawe³nê. Aktywniejsi przedsiêbiorcy zaczêli opuszczaæ mia-
sto i przenosiæ siê do innych oœrodków, g³ównie do £odzi. Powoli,
ale nieodwo³alnie postêpowa³o uzale¿nienie samodzielnych do-
tychczas majstrów od nak³adców. Do regresu przyczyni³y siê te¿
zaniedbania komunikacyjne: stary trakt zgiersko-lutomierski by³
w op³akanym stanie, nowych dróg nie budowano. Dopiero w la-
tach 1858–1860 zbudowano szosê ³¹cz¹c¹ Aleksandrów z £odzi¹,
ale na zahamowanie upadku miasta by³o ju¿ za póŸno. Po po-
wstaniu styczniowym sytuacja gospodarcza Aleksandrowa jeszcze
siê pogorszy³a. W 1869 r. utraci³ on prawa miejskie na ponad 60
lat. Nie uda³o siê przetrwaæ najgorszych czasów i skorzystaæ z po-
nownego otwarcia rynków rosyjskich. Przed 1896 r. stanê³y ostat-
nie warsztaty sukiennicze. ̄ ywotnoœæ wykazywa³o natomiast tka-
ctwa bawe³ny. W 1897 r. czynnych by³o 268 warsztatów,
zatrudniaj¹cych 588 osób. Dwa lata póŸniej, na 281 warsztatach
pracowa³o 830 robotników. 

Oko³o 1870 r. pojawi³y siê w Aleksandrowie pierwsze warszta-
ty, a wkrótce potem przedsiêbiorstwa dziewiarsko-poñczoszni-
cze zak³adane przez miejscowych ¯ydów. Jednak ju¿ 20 lat póŸ-
niej bran¿a ta zdominowana by³a przez Niemców. W 1875 r.
wielk¹ fabrykê poñczosznicz¹ zbudowa³ przyby³y z Zaborowa Karl
Beniamin Poranski (Poranske). Wkrótce podobne przedsiêbior-
stwa w rejonie ulic Parzêczewskiej i Wierzbiñskiej utworzyli: Ju-
lius Paschke, bracia Wiese, bracia Lose, Samuel Bischoff. Na
prze³omie XIX i XX w. powsta³y dalsze fabryki bran¿y dziewiar-
skiej, zak³adane przez pracowników fabryki Poranskiego, którzy
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za zaoszczêdzone pieni¹dze kupowali maszyny dziewiarskie i usa-
modzielniali siê. W ten sposób rozpoczêli swoje kariery zawodo-
we dwaj ziêciowie Poranskiego: Rudolf Schultz i Adolf Greilich,
tworz¹c du¿e i szeroko znane przedsiêbiorstwa. Na mniejsz¹ nie-
co skalê rozwinêli produkcjê dziewiarsk¹: Gotthelf Knappe, Karl
Reichert, Karl Braun, Wilhelm Eisenak, bracia Karl i Wilhelm
Pfeiffer. Intensywne tempo wzrostu produkcji poñczoszniczej
w latach 1901–1913 zadecydowa³o o przekszta³ceniu Aleksan-
drowa z miasta tkaczy w miasto poñczoszników. W 1903 r. w³a-
œcicielami siedmiu najwiêkszych aleksandrowskich przedsiê-
biorstw dziewiarskich, zatrudniaj¹cych ³¹cznie 324 pracowników,
byli Niemcy. W fabryce Greilicha pracowa³o 95 osób, a roczna
wartoœæ produkcji wynosi³a 60 tys. rubli. Tak¹ sam¹ wartoœæ pro-
dukcji osi¹ga³ Schultz, zatrudniaj¹cy 90 robotników. W zak³a-
dzie Poranskiego 75 robotników produkowa³o wyroby o wartoœci
50 tys. rubli. W poñczoszarni Fettera pracowa³o 15 robotników,
a wartoœæ produkcji szacowano na 15 tys. rb. Identyczny wynik
uzyskiwa³ Reichert. Przedsiêbiorstwo Nebela zatrudniaj¹ce 22
robotników dawa³o produkcjê wartoœci 25 tys. rubli, natomiast
zak³ad Wiesego przy 12 zatrudnionych osi¹ga³ 10 tys. rubli. Naj-
bardziej znana by³a za³o¿ona w 1893 r. fabryka Adolfa Greilicha,
reklamuj¹ca siê jako „pierwsza aleksandrowska mechaniczna
fabryka wyrobów poñczoszniczych” (Erste Alexandrower Strum-
pfwaren Fabrik). Liczne przedstawicielstwa handlowe (w Peters-
burgu, Moskwie, Tomsku, Rydze, Charkowie, Kijowie, Rostowie,
Odessie) zapewnia³y jej zbyt na olbrzymim rynku rosyjskim. Asor-
tyment 03 obejmowa³ wszelkie gatunki poñczoch i skarpet, bez
szwu i ze szwem, od najtañszych bawe³nianych, po najdelikat-
niejsze i najdro¿sze z przêdzy nab³yszczanej (merceryzowanej),
�or- i �l d’ecosse. Wyroby zdobywa³y medale i wyró¿nienia na
wielu wystawach (m. in. medal wielki i ma³y z³oty, trzy dyplomy
honorowe). Przed 1913 r. rosyjskie ministerstwo handlu i prze-
mys³u przyzna³o przedsiêbiorcy znak �rmowy przedstawiaj¹cy
go³êbia z liœciem oliwki. 

Niewiele, niestety, wiemy o relacjach miêdzy Niemcami a Po-
lakami i ¯ydami w Aleksandrowie. Wydaje siê, ¿e by³y one po-
dobne do tych, które istnia³y w innych wielonarodowych skupis-
kach na terenie Królestwa Polskiego. Trzy nacje tworz¹ce
spo³ecznoœæ aleksandrowsk¹ ¿y³y raczej „obok siebie”, ni¿ „ze so-
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b¹”. Wiele wskazuje na to, ¿e Polacy, przez dziesiêciolecia sta-
nowi¹cy grupê najmniej liczn¹, izolowani byli najbardziej. Du¿a
czêœæ ¯ydów rozumia³a jêzyk niemiecki i pos³ugiwa³a siê nim.
U¿ywany przez nich na co dzieñ jêzyk jidysz zbli¿ony by³ leksy-
kalnie do niemieckiego. U³atwia³o to kontakty miêdzy Niemca-
mi a ¯ydami. Liczne przyk³ady dowodz¹, ¿e w stosunkach miê-
dzy Niemcami a Polakami ogromn¹ rolê odgrywa³a bariera
jêzykowa, z obu stron trudna do pokonania. Skalê problemu,
z którym borykali siê miejscowi Niemcy da³ Oskar Kossmann,
niemiecki geograf i historyk, urodzony w 1904 r. w Rudzie-Bu-
gaju, w rodzinie tamtejszego nauczyciela. Gdy jego babka pyta-
na by³a o coœ na targu w Aleksandrowie przez polskie przekup-
ki, wykrzykiwa³a przestraszona jedyne znane jej, a wielokrotnie
s³yszane polskie zdanie: „Nie umiem po niemiecku! ”. By³a prze-
konana, ¿e mówi: „Nie umiem po polsku! ”. Nie zawsze jednak
trudnoœci w porozumiewaniu siê mia³y wymiar tylko humorysty-
czny. Nieznajomoœæ jêzyka niemieckiego by³a przyczyn¹ odwo-
³ania ze stanowiska w 1823 r. pierwszego burmistrza Aleksan-
drowa, Marcina Jêdrzejewskiego. Z jêzykiem osiedlaj¹cych siê
rzemieœlników mia³ te¿ k³opoty jego nastêpca. Dopiero objêcie
tej wa¿nej w mieœcie funkcji przez Gedeona Goedela, dobrze w³a-
daj¹cego niemieckim, usprawni³o pracê magistratu. W 1854 r.
Andrzej Zygmunt z kolonii Ruda-Bugaj przyj¹³ wpisowe do To-
warzystwa Strzeleckiego od dwóch kandydatów, którzy jednak
nie posiadali zezwolenia na broñ. Podczas wdro¿onego œledztwa
A. Zygmunt t³umaczy³, ¿e s³abo zna jêzyk polski i to sta³o siê
przyczyn¹ niedopatrzenia. Sprawê zakoñczy³o ostrze¿enie dla
A. Zygmunta, zaœ obu niedosz³ym strzelcom skon�skowano broñ.

Bez obawy pope³nienia wiêkszego b³êdu mo¿na twierdziæ, ¿e
a¿ do wybuchu I wojny œwiatowej problem œwiadomoœci narodo-
wej nie mia³ wiêkszego znaczenia dla kszta³towania wzajemnych
stosunków miêdzy ró¿ni¹cymi siê pochodzeniem mieszkañcami
Aleksandrowa. A¿ do wkroczenia wojsk niemieckich u schy³ku
1914 r. wszyscy byli poddanymi rosyjskiego cara, podlegali car-
skiemu prawodawstwu, m³odzie¿ uczêszcza³a do szkó³ z wyk³a-
dowym jêzykiem rosyjskim, a m³odzi mê¿czyŸni wcielani byli do
rosyjskiej armii. Trudno oceniæ, jak silne by³o oddzia³ywanie tych
instytucji. Brak jest odpowiednich dokumentów, zw³aszcza au-
tobiogra�cznych. Z zachowanych nielicznych przekazów wnios-
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kowaæ mo¿na, ¿e z biegiem czasu postêpowa³ proces os³abiania
poczucia œwiadomoœci narodowej. Przywo³ywany ju¿ O. Kos-
smann wspomina dzieciêce zabawy ze swoimi niemieckimi ró-
wieœnikami maj¹ce miejsce latem 1914 r., podczas których z ca-
³ym przekonaniem uto¿samia³ siê z Rosjanami, wznosz¹c okrzyki
wrogie Niemcom. Dopiero ostro upomniany przez dziadka („Os-
kar, czy ty nie wiesz, ¿e jesteœ Niemcem? ”) umilk³ i wycofa³ siê
z zabawy. Spo³ecznoœæ aleksandrowska ¿y³a zgodnie, w czym trze-
ba widzieæ chyba wp³yw silnego oddzia³ywania protestanckiego
etosu pracy, podnosz¹cego do rangi cnót takie cechy, jak: praco-
witoœæ, przedsiêbiorczoœæ, oszczêdnoœæ, punktualnoœæ. 
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Tomasz Pietras

Antenaci Rafa³a Bratoszewskiego.
Czêœæ 3. 

W poprzednich numerach „Aleksandrów wczoraj i dziœ” z lat
2004 i 2005 omówi³em ju¿ pokrótce dzieje rodziny Bratoszew-
skich herbu Sulima1, familii z której wywodzi³ siê za³o¿yciel na-
szego miasta i patron jednej z ulic oraz osiedla mieszkaniowego
– Rafa³ Bratoszewski (zm. 6 grudnia 1824 r.). W pierwszej czê-
œci artyku³u zaprezentowa³em na podstawie herbarzy i innej li-
teratury genealogicznej najbli¿sz¹ rodzinê Rafa³a Bratoszew-
skiego oraz genezê, wygl¹d i symbolikê herbu Bratoszewskich.
W drugiej czêœci, opublikowanej rok póŸniej, przedstawi³em wy-
niki badañ genealogicznych oraz hipotezy dawnej i nowszej lite-
ratury przedmiotu na temat pochodzenia ca³ego rodu Sulimów.
W czêœci trzeciej chcia³bym omówiæ biogramy kilku bezpoœre-
dnich przodków Rafa³a Bratoszewskiego, dzia³aj¹cych w XIV,
XV i XVI wieku, odwo³uj¹c siê tym razem w znacznym stopniu
do wyników w³asnych badañ naukowych. 

Stefan z Oporowa

Antenatem wszystkich Sulimów ³êczyckich by³ prawdopodob-
nie Budzis³aw Strzeszkowic – sêdzia ³êczycki Konrada Mazo-
wieckiego i jego synów, wymieniony w 1241 r. jako w³aœciciel
wsi Ostrowsko ko³o Uniejowa. W zamian za utracone na rzecz
arcybiskupstwa gnieŸnieñskiego Ostrowsko, Budzis³aw i jego
spadkobiercy otrzymali od Piastów kujawskich nowe dobra
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w g³êbi ziemi ³êczyckiej. Kilka pokoleñ póŸniej jedna z rodzin
Sulimów przenios³a siê na pó³nocne pogranicze ziemi ³êczyc-
kiej i Mazowsza, tworz¹c tu kilka nowych gniazd rodowych z naj-
wa¿niejszym z nich – Oporowem na czele. Nowsze badania ar-
cheologiczne datuj¹ za³o¿enie tej wsi „na surowym korzeniu”
na 1 po³owê XIV w. i wi¹¿¹ jej pocz¹tki z królewskim nadaniem
ziemi przodkowi Oporowskich. Inne zdanie na ten temat ma-
j¹ historycy osadnictwa, uwa¿aj¹cy Oporów za wieœ star¹, je-
szcze dwunastowieczn¹. Pierwszym potwierdzonym Ÿród³owo
antenatem Oporowskich by³ Stefan, chor¹¿y (1340–1346), a na-
stêpnie sêdzia ziemski ³êczycki (1358–1370). Jego ojcem by³ byæ
mo¿e sêdzia ³êczycki Bogus³aw, znany tylko z jednego doku-
mentu z 1302 r. Mo¿na go uznaæ tak¿e za przodka innych blis-
ko ze sob¹ spokrewnionych rodzin szlacheckich herbu Sulima
pisz¹cych siê z Oporówka oraz S³awoszewa, Dalikowa i Krzy-
¿anowa w ziemi ³êczyckiej. Kilku przedstawicieli tych rodzin
objê³o na prze³omie XIV i XV wieku urzêdy w stanowym s¹do-
wnictwie ziemskim, co pozwoli³o im uzyskaæ pewne lokalne zna-
czenie wœród szlachty ³êczyckiej. 

Pierwszym potwierdzonym Ÿród³owo urzêdem ziemskim, ja-
ki sprawowa³ Stefan z Oporowa, by³ urz¹d chor¹¿ego ³êczyckie-
go. Od 1340 r. pojawia³ siê kilkakrotnie w otoczeniu ostatniego
ksiêcia ³êczyckiego i dobrzyñskiego W³adys³awa Siemowitowica,
wystêpuj¹c jako œwiadek ró¿nych dokumentów ksi¹¿êcych. Mo¿-
na wiêc powiedzieæ, ¿e Oporowscy zawdziêczali pocz¹tki swej ka-
riery ostatnim Piastom kujawskim. Po œmierci ksiêcia W³adys³a-
wa, ziemia ³êczycka zosta³a ponownie wcielona do Królestwa
Polskiego. Król Kazimierz Wielki uzna³ wszystkie nominacje
urzêdnicze swego poprzednika, w tym godnoœæ chor¹¿ego ³êczyc-
kiego Stefana z Oporowa. Przy nowym w³adcy antenat Oporow-
skich kontynuowa³ rozpoczêt¹ karierê urzêdnicz¹. Miêdzy 1355
a 1358 r. Stefan awansowa³ na wa¿ny urz¹d sêdziego ziemskie-
go ³êczyckiego, który sprawowa³ a¿ do œmierci. Po raz ostatni Ste-
fan z Oporowa wyst¹pi³ w 1370 r., w sk³adzie s¹du obraduj¹ce-
go pod przewodnictwem starosty ³êczyckiego Jana Ligêzy
z Niewiarowa, zmar³ przed 1374 r. 

Stefan z Oporowa uwa¿any jest w literaturze najczêœciej za
nabywcê Oporowa i fundatora tutejszego koœcio³a para�alnego
pw. œw. Marcina. Sêdzia ³êczycki Stefan by³ tak¿e budowniczym
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pierwszego dworu w Oporowie,
drewnianego na kamiennym
fundamencie. Dwór ten móg³
mieæ charakter obronny – ze-
wnêtrzny parkan lub fosê, co
by³o bardzo istotne w latach
wojen z Krzy¿akami. Pozosta-
³oœci tej najstarszej rezydencji
Oporowskich odkryli archeolo-
dzy w pobli¿u wybudowanego
100 lat póŸniej gotyckiego za-
mku. Z nieznanego bli¿ej ma³-
¿eñstwa pozostawi³ Stefan
z Oporowa trzech synów – Bo-
gus³awa, który zosta³ ducho-
wnym, scholastykiem ³êczyc-
kim (1377–1398) i odegra³ znacz¹c¹ rolê polityczn¹ w 1382 r.,
w czasie starañ oblê¿enia £owicza przez ksiêcia Siemowita IV
mazowieckiego. Drugim synem Stefana by³ W³odzimierz, pod-
stoli i sêdzia ³êczycki. Trzeci z braci, nieznany z imienia, by³ oj-
cem El¿biety Lubrañskiej z Chodowa. Stefan z Oporowa mia³ tak-
¿e dwie córki – Luchnê (£ucjê) oraz Mœcichnê. 

W³odzimierz z Oporowa

By³ m³odszym synem sêdziego ziemskiego ³êczyckiego – Stefa-
na z Oporowa. Pierwszym urzêdem ziemskim, jaki sprawowa³
W³odzimierz, by³ przed 1370 r. urz¹d podstolego ³êczyckiego.
W³odzimierz rozpocz¹³ wiêc karierê urzêdnicz¹ jeszcze za ¿ycia
ojca. Podstolim ³êczyckim by³ a¿ przez 17 lat, jego kariera roz-
wija³a siê wiêc powoli. Cieszy³ siê jednak najwyraŸniej znacznym
zaufaniem szlachty ³êczyckiej, albo dostojników ³êczyckich, wie-
lokrotnie zasiadaj¹c jako asesor w sk³adzie s¹dów wiecowych.
Podobnie jak inni przedstawiciele szlachty ³êczyckiej, W³odzi-
mierz z Oporowa wzi¹³ aktywny udzia³ w burzliwych wydarze-
niach politycznych okresu bezkrólewia po œmierci Ludwika Wê-
gierskiego. Na zjeŸdzie w Radomsku 2 marca 1384 r. zosta³ on
powo³any na jednego z czterech komisarzy wyznaczonych do za-
rz¹du ziemi¹ ³êczyck¹ podczas bezkrólewia. Pod koniec tego¿
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roku uda³ siê w licznym poczcie rycerstwa ³êczyckiego na zjazd
do Krakowa, aby tam wyst¹piæ jako œwiadek w dokumencie ro-
zejmu zawartego miêdzy mo¿now³adztwem ma³opolskim a ksiê-
ciem mazowieckim Siemowitem IV, walcz¹cym bezskutecznie 
o polsk¹ koronê. Mo¿e to œwiadczyæ o roli jak¹ odgrywa³ wtedy
W³odzimierz z Oporowa w gronie ³êczyckich stronników Siemo-
wita. Szybko jednak pojedna³ siê z nowym królem – W³adys³a-
wem Jagie³³¹. To w³aœnie w s³u¿bie pierwszym Jagiellonom
Oporowscy urosn¹ szybko do roli najbardziej wp³ywowej rodzi-

ny mo¿now³adczej w ziemi ³êczyc-
kiej. W 1387 r. W³odzimierz awan-
sowa³ na urz¹d sêdziego ziemskie-
go ³êczyckiego, który sprawowa³
nieco wczeœniej jego ojciec. Sêdzia
W³odzimierz z Oporowa zmar³
w 1391 r. 

Badania archeologiczne prowa-
dzone w Oporowie dowodz¹, ¿e w 2
po³owie XIV wieku uleg³ spaleniu
pierwszy, drewniany dwór Oporow-
skich. Mog³o to mieæ zwi¹zek z wy-
darzeniami politycznymi z 80. lat
XIV wieku. Pod koniec XIV stule-
cia odbudowano w tym samym
miejscu rodow¹ siedzibê Oporow-

skich. Nowy budynek by³ znacznie okazalszy od poprzedniego,
drewniany ale na fundamencie kamiennym, dwukondygnacyj-
ny. Dwór ten by³ bogato wyposa¿ony, np. w nowoczesny i drogi
system centralnego ogrzewania – piec typu hypocaustum. Specjal-
ne ceramiczne rury doprowadza³y ogrzane powietrze na piêtro,
a parter ogrzewa³y specjalnie pozostawione w posadzce otwory.
Wzniesienie drugiego dworu w Oporowie mo¿na przypisaæ sê-
dziemu W³odzimierzowi, albo ju¿ jego synowi i spadkobiercy –
Miko³ajowi. 

¯on¹ sêdziego ³êczyckiego W³odzimierza z Oporowa by³a nie-
znana z imienia córka Sieciecha z Gieczna herbu Topór. Oprócz
syna Miko³aja – przysz³ego wojewody i starosty ³êczyckiego i g³ó-
wnego fundatora fortuny Oporowskich, pozostawi³ jeszcze sê-
dzia W³odzimierz dwie córki – Helszkê (El¿bietê) oraz Annê. 
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Miko³aj z Oporowa

Miko³aj z Oporowa by³ synem sêdziego ³êczyckiego W³odzimie-
rza. Po raz pierwszy wyst¹pi³ w Ÿród³ach, jeszcze bez urzêdu, jako
syn sêdziego w 1391 r. Rozpocz¹³ swoj¹ karierê urzêdnicz¹ od bar-
dzo skromnego urzêdu ziemskiego podkoniego ³êczyckiego, który
obj¹³ po œmierci poprzednika za-
pewne jeszcze w tym samym ro-
ku. Kolejnym szczeblem jego
kariery urzêdniczej by³ urz¹d
³owczego mniejszego ³êczyckie-
go, który uzyska³ w 1394 r. Po-
cz¹tkowo wiêc kariera Oporow-
skiego rozwija³a siê powoli, nie
wyró¿niaj¹c siê niczym spoœród
innych karier urzêdniczych. Ju¿
od 1398 r. Miko³aj zwi¹za³ siê
z dworem królewskim W³ady-
s³awa Jagie³³y i jego kancelari¹.
Mo¿na go tak¿e zaliczyæ do
s³u¿by dyplomatycznej tego cza-
su. Od pocz¹tku anga¿owa³
siê w ró¿ne akcje polityczne
o wydŸwiêku antykrzy¿ackim.
W okresie wielkiej wojny z Za-
konem Krzy¿ackim Oporowski
porêczy³ dwa rozejmy polsko-
-krzy¿ackie zawarte w 1409 r. na
granicy nad Brd¹ oraz w 1410 r.
w Nieszawie. W 1411 r. zosta³,
obok wybitnych dostojników
œwieckich i koœcielnych, cz³on-
kiem komisji, która przed³u¿y-
³a w Toruniu rozejm z Krzy¿a-
kami. Zapewne nagrod¹ ze
strony króla za tê dzia³alnoœæ
polityczn¹ by³ awans Miko³aja
na podkomorzego ziemskiego ³êczyckiego, dokonany w 1410 lub
1411 r. Uzyska³ od króla w 1418 r. starostwo ³êczyckie. Urz¹d wo-
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jewody ³êczyckiego otrzyma³ Miko³aj z Oporowa zapewne na sej-
mie odprawionym podczas wojny z Krzy¿akami pod Czerwiñskiem

przed 15 lipca 1419 r., gdy przy-
wiesi³ sw¹ pieczêæ z herbem Su-
lima do dokumentu przymierza
polsko – skandynawskiego prze-
ciw Krzy¿akom. Jako wojewoda
³êczycki, Miko³aj z Oporowa
wszed³ do œcis³ej rady koronnej,
wspó³tworz¹c polsk¹ politykê
zagraniczn¹. W 1421 r. wzi¹³
udzia³ w podpisaniu sojuszu an-
tykrzy¿ackiego z margrabi¹
brandenburskim Fryderykiem.
Bra³ tak¿e udzia³ w kolejnej woj-
nie polsko-krzy¿ackiej w 1422 r.,
by³ jednym ze œwiadków na do-
kumencie przywileju czerwiñ-
skiego oraz jednym z polskich
komisarzy, wyznaczonych do
opracowania warunków pokoju
me³neñskiego z Krzy¿akami
26–27 wrzeœnia 1422 r. Miko³aj
Oporowski przebywa³ przy kró-
lu i uczestniczy³ w ró¿nych jego
akcjach politycznych niemal do
ostatnich chwil ¿ycia. W marcu

1424 r. przyby³ do Krakowa na koronacjê królowej Zo�i. Ucze-
stniczy³ tak¿e w rozmowach z wielkim mistrzem Krzy¿aków –
Paw³em von Russdorf w Nieszawie oraz w zjeŸdzie panów koron-
nych z ksiêciem mazowieckim Siemowitem IV w Sochaczewie.
Miko³aj z Oporowa, wojewoda ³êczycki zmar³ miêdzy 13 stycznia
a 17 kwietnia 1425 r. i zosta³ pochowany pod posadzk¹ koœcio³a
para�alnego w Oporowie. 

Rozpoczynaj¹c karierê urzêdnicz¹, Miko³aj z Oporowa dys-
ponowa³ z ca³¹ pewnoœci¹ tylko kilkoma wsiami. By³y to m. in.
Oporów oraz Dobrzewy w para�i Oporów, które w dodatku uleg-
³y ju¿ podzia³om rodzinnym. W ci¹gu swego pracowitego ¿ycia
wojewoda Miko³aj powiêkszy³ wielokrotnie maj¹tek rodzinny
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dziêki licznym zakupom i zamianom nieruchomoœci oraz popie-
raniu akcji kolonizacyjnej. Czerpa³ ponadto dochody z wielu in-
nych transakcji maj¹tkowych –
korzystnych po¿yczek i zamian
majêtnoœci oraz z uposa¿enia
posiadanych urzêdów. W wyni-
ku ma³¿eñstwa z dziedziczk¹
S³u¿ewa uzyska³ znaczny kom-
pleks dóbr na Kujawach ino-
wroc³awskich, który umo¿liwi³
jednej z linii jego potomków
(S³u¿ewskim) robienie karier
urzêdniczych w tej ziemi. Miko-
³aj zaczyna³ wiêc jako kilkuwios-
kowy szlachcic, a po latach prze-
kaza³ synom do podzia³u 25 osad
(15 ca³ych wsi, 9 czêœci oraz
1 miasteczko). Ca³oœæ jego ma-
j¹tku ziemskiego w ziemi ³êczyc-
kiej szacuje siê na 18 000 grzy-
wien srebra, co dawa³o mu
pierwsz¹ pozycjê w ca³ym woje-
wództwie. Miko³aj Oporowski
zbudowa³ kompleks dóbr typu
„miejskiego”, dosyæ zwarty, po-
³o¿ony na terenie kilku s¹sie-
dnich para�i, z oœrodkiem zarz¹-
du w Oporowie. 

Za czasów wojewody Miko³a-
ja Oporów uzyska³ prawa miej-
skie. Nie zachowa³ siê ¿aden
dokument lokacyjny, datê za³o-
¿enia miasta mo¿na wiêc usta-
liæ tylko w przybli¿eniu na lata 1399–1424 i powi¹zaæ tê inicja-
tywê z postaci¹ wojewody ³êczyckiego Miko³aja z Oporowa.
Dostojnik ten, blisko wspó³pracuj¹cy z królem W³adys³awem Ja-
gie³³¹, uzyska³ od monarchy zezwolenie na lokacjê miejsk¹ dla
swej rodowej siedziby. Oporów uzyska³ prawo niemieckie, zape-
wne w odmianie œredzkiej. Ze Ÿróde³ poznajemy imiona pier-
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wszych wójtów Oporowa. Byli to
Modlibóg (1436 r.) oraz Szeliga
(1453 r.) pochodz¹cy zapewne
z drobnej szlachty ³êczyckiej. Przed
1424 r. w Oporowie ustanowiono
urz¹d burmistrza, który zast¹pi³
wójta jako przedstawiciel samorz¹-
du mieszczan. Miasteczko to nie
rozwija³o siê jednak gospodarczo
zbyt pomyœlnie. Na wojnê prusk¹
1458 r. wystawi³o tylko dwóch ¿o³-
nierzy i zalicza³o siê do miast naj-
mniejszych – IV kategorii. W ci¹-
gu XV i XVI wieku Oporów by³
zamieszkany przez oko³o 300 mie-
szczan, trudni¹cych siê m. in. drob-

nym handlem oraz przetwórstwem ¿ywnoœci i gorzelnictwem na
potrzeby okolicznych wsi. Lokowanie miasta w dobrach rodowych
oznacza³o wa¿n¹ modernizacjê dóbr i pomno¿enie dochodów Su-
limów Oporowskich. Sama lokacja mia³a przede wszystkim zna-
czenie presti¿owe dla pozycji rodziny na tle szlachty ³êczyckiej 

Wojewoda ³êczycki Miko³aj z Oporowa znacznie rozbudowa³
rodow¹ siedzibê. Za jego czasów poczyniono w Oporowie dalsze
inwestycje budowlane, zw³aszcza w kierunku wzmocnienia obron-
noœci rodowej siedziby. Wojewoda rozpocz¹³ w latach 1419–1425
budowê obronnego zamku w Oporowie. Zosta³a wtedy wzniesio-
na istniej¹ca do dziœ czworoboczna naro¿na wie¿a w czêœci pó³-
nocno-zachodniej zamku a byæ mo¿e tak¿e prostok¹tny, cztero-
kondygnacyjny budynek mieszkalny w partii wschodniej oraz mury
obwodowe z bram¹. Na dziedziñcu zamkowym wykopano i wymu-
rowano ceg³ami studniê, która zosta³a zadaszona. Dalsze fazy roz-
budowy siedziby Oporowskich, czyli budowê w³aœciwego zamku
mo¿na ³¹czyæ z dzia³alnoœci¹ syna Miko³aja – biskupa W³adys³a-
wa z Oporowa. W³adys³aw po œmierci ojca zobowi¹za³ siê w 1428 r.
wobec braci do obmurowania rodzinnej siedziby. 

¯on¹ Miko³aja z Oporowa zosta³a Krzystka (Krystyna) ze S³u-
¿ewa, córka Przedpe³ka Starszego ze S³u¿ewa z warzymowskiej
linii Pomianów kujawskich. Ju¿ sam fakt ma³¿eñstwa miêdzy-
dzielnicowego dowodzi znacznego wzrostu presti¿u rodziny Opo-
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rowskich w tym pokoleniu. W wyniku podzia³u dokonanego po
œmierci ojca, Krystyna wnios³a do rodu Sulimów obszerne dobra
kujawskie z oœrodkiem w miasteczku S³u¿ew. Mog³o to mieæ miej-
sce miêdzy 1403 a 1411 rokiem. 

Z ma³¿eñstwa z Krystyn¹ ze S³u¿ewa wojewoda Miko³aj z Opo-
rowa pozostawi³ szeœciu synów. Byli to: Stefan, pisz¹cy siê z Cho-
dowa, Oporowa i Bratoszewic – podczaszy (1419–1430) i stolnik
³êczycki (1431–1436) oraz kasztelan brzeziñski (1436–1454), naj-
wybitniejszy z rodzeñstwa – W³adys³aw, Jan z Goœlubia – nie pe³-
ni¹cy ¿adnych urzêdów ziemskich, Bogus³aw ze S³u¿ewa i Opo-
rowa – pisarz ziemski ³êczycki (1426–1438), kasztelan kowalski
(1438) i wojewoda inowroc³awski (1439–1453), Miko³aj z Mi³onic
i Oporowa – podczaszy (1432–1436), podstoli (1436–1450) i stol-
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nik ³êczycki (1450–1454) oraz kasztelan brzeziñski (1455–1469)
i Piotr z Oporowa – chor¹¿y wiêkszy (1434–1450), podkomorzy
(1450–1453), wojewoda (1454–1467) oraz starosta ³êczycki
(1448–1451). Wiêkszoœæ z nich by³o za³o¿ycielami osobnych ga-
³êzi rodzinnych Sulimów. Tylko jedn¹ z jego córek – Barbarê, ¿o-
nê kasztelana p³ockiego Sasina, wymieniaj¹ herbarze. 

Najwybitniejszym z braci Oporowskich by³ niew¹tpliwie W³a-
dys³aw, który dziêki œwietnemu wykszta³ceniu prawniczemu oraz
aktywnoœci w królewskiej kancelarii i dyplomacji osi¹gn¹³ podkan-
clerstwo koronne (1428–1434).
Najwa¿niejsz¹ rolê polityczn¹
odegra³ on pod koniec panowa-
nia W³adys³awa Jagie³³y, zali-
czaj¹c siê do tzw. stronnictwa
dworskiego Szafrañców. W na-
grodê za wiern¹ s³u¿bê w kan-
celarii i dyplomacji królew-
skiej, W³adys³aw z Oporowa
zosta³ biskupem w³oc³awskim
(1434–1449) oraz arcybisku-
pem gnieŸnieñskim i pryma-
sem Polski (1449–1453). Pro-
tekcja ze strony tego, s³yn¹cego
z nepotyzmu dostojnika ko-
œcielnego, by³a jedn¹ z istot-
nych przyczyn dalszego awan-
su ca³ej rodziny Oporowskich.
W³adys³aw powierza³ braciom
zarz¹d kluczy dóbr biskupich,
wspiera³ fundacje para�i w ich
dobrach dziedzicznych, wpro-
wadza³ do kapitu³ katedralnych
swych bratanków, dotowa³ ich studia i wyjazdy zagraniczne. Za do-
chody z bene�cjów koœcielnych W³adys³aw zbudowa³ w centrum
dóbr rodzinnych – Oporowie ko³o Kutna okaza³y prywatny zamek.
Mo¿emy do dziœ podziwiaæ ten dobrze zachowany œredniowieczny
zabytek, który jest obecnie siedzib¹ muzeum. 

Nazwisko Oporowskich utrzyma³o siê tylko przy potomkach naj-
m³odszego z braci Piotra, podkomorzego a nastêpnie wojewody ³ê-
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czyckiego (1454–1467), jednego
zprzywódców obozu polityczne-
go Wielkopolan w okresie woj-
ny trzynastoletniej. W 1466 r.
Piotr z Oporowa uzyska³ od
króla Kazimierza Jagielloñczy-
ka wdziedziczn¹ dzier¿awê sta-
rostwo kruszwickie oraz c³o
w Brzeœciu Kujawskim. Kró-
lewszczyzny te stanowi³y odt¹d
podstawê maj¹tkow¹ dla œwiet-
nych karier urzêdniczych jego
potomków na Kujawach. O wy-
j¹tkowej na tle reszty rodu po-
zycji Oporowskich œwiadcz¹ ich
koligacje ma³¿eñskie z wiel-
kopolskimi i ma³opolskimi ro-
dzinami senatorskimi oraz wy-
sokoœæ posagów ich córek
i opraw ¿on. 

Jan z Goœlubia

By³ trzecim w kolejnoœci starszeñstwa z synów wojewody ³êczyc-
kiego Miko³aja z Oporowa i Krystyny ze S³u¿ewa. Przyszed³ na
œwiat oko³o 1397 r. Jako jedyny z braci nie pe³ni³ ¿adnych urzê-
dów, ani ziemskich, ani koœcielnych. Nie zrobi³ te¿ kariery w kan-
celarii królewskiej. Nie wyró¿nia³ siê Jan z Goœlubia niczym nad-
zwyczajnym w gronie rodzeñstwa i wspó³czesnej sobie szlachty
³êczyckiej. Poœwiêcê mu tu kilka zdañ tylko z uwagi na to, ¿e to
on w³aœnie by³ bezpoœrednim przodkiem za³o¿yciela Aleksandro-
wa – Rafa³a Bratoszewskiego. 

Jan zaj¹³ siê przede wszystkim swym maj¹tkiem ziemskim.
W podziale rodzinnym Oporowskich, dokonanym po œmierci wo-
jewody Miko³aja w 1425 r. dosta³ wsie: Goœlub Du¿y, Goœlub Ma-
³y i Paw³owice oraz dzia³ w Siemienicach. Goœlub po³o¿ony by³
w powiecie ³êczyckim w para�i Pi¹tek. Maj¹tek ten, bez dzia³u
w Oporowie, szacuje siê ³¹cznie na oko³o 2900 grzywien srebra.
Jan znany jest wy³¹cznie z zapisek s¹dowych w ksiêgach ³êczyc-
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Herb arcybiskupa gnieŸnieñskiego
W³adys³awa z Oporowa na zworniku
kaplicy na zamku w Oporowie ok. 1450
roku. 



kich. Prowadzi³ on
przed s¹dami drob-
ne sprawy o charak-
terze maj¹tkowym,
np. szereg procesów
granicznych z s¹sia-
dami, zastawy pól

Po œmierci matki
Jan z Goœlubia obj¹³
w posiadanie przypa-
daj¹cy mu prawem
dziedzicznym dzia³
maj¹tkowy w mie-
œcie Oporowie, który
jednak szybko zby³
na rzecz najmo¿niej-
szego z braci – Pio-
tra. Jan z Goœlubia
zamieni³ ten dzia³
w Oporowie na klucz
bratoszewicki w da-
wnym powiecie brze-
ziñskim (trzy wsie –
Bratoszewice, Orze³-
ki i Wyskoki). Trans-
akcja ta mia³a miej-
sce przed 1450 r.,
a zamiany dóbr do-
kona³ jeszcze Jan
z Goœlubia, o czym
dowiadujemy siê
z uzgodnieñ podzia-
³owych Goœlubskich
dokonanych pó³ wie-
ku póŸniej. Wartoœæ
tego maj¹tku zna-
cznie podwy¿szy³a lo-
kacja w Bratoszewicach prywatnego miasta, co mia³o miejsce
przed 1458 r. By³o to w XV–XVI w. miasteczko ma³e, zalicza-
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Portret biskupa krakowskiego Piotra Gamrata
w krakowskim klasztorze franciszkanów z 1545 r. 



ne do oœrodków miejskich IV kategorii, ze s³abo rozwiniêtym
rzemios³em (1 garncarz, szewc i gorzelnik), ale sam fakt posia-
dania prywatnego miasteczka bardzo podwy¿sza³ presti¿ ro-
dziny Goœlubskich – Bratoszewskich w œrodowisku szlachty ³ê-
czyckiej. 

W latach 1436–1445 drug¹ ¿on¹ Jana z Goœlubia by³a Dobro-
chna. Prze¿y³a ona mê¿a i wystêpowa³a przed s¹dami ³êczycki-
mi jako wdowa jeszcze w 1479 r., trzymaj¹c a¿ do œmierci swoje
dobra oprawne – Paw³owice i Siemienice Ma³e. Jan z Goœlubia
pozostawi³ co najmniej dwóch synów – Stanis³awa, potem mie-
cznika, podstolego i stolnika ziemskiego ³êczyckiego oraz Jana,
który wybra³ karierê duchown¹. By³a
w tej rodzinie jeszcze siostra – Kata-
rzyna. Jan z Goœlubia m³odszy zrobi³
karierê w polskim koœciele. Zosta³ ka-
nonikiem kilku kapitu³, a nastêpnie
archidiakonem poznañskim (1468),
archidiakonem pomorskim (1478)
i prepozytem gnieŸnieñskim (1482).
W 1473 r. by³ pos³em króla Kazi-
mierza Jagielloñczyka do papie¿a
Sykstusa IV, z powodzeniem realizu-
j¹c powierzon¹ sobie trudn¹ misjê.
W 1493 r. z ramienia kapitu³y gnieŸ-
nieñskiej zarz¹dza³ archidiecezj¹ po
œmierci arcybiskupa Zbigniewa Oleœ-
nickiego. Jan z Goœlubia zapocz¹tko-
wa³ ga³êzie Sulimów Oporowskich pisz¹cych siê z ³êczyckiego
Goœlubia, Bratoszewic oraz z wielkopolskiego Sêpólna Krajeñ-
skiego (dawnego Sempelborka). 

Stanis³aw z Bratoszewic 

By³ najstarszym synem Jana z Goœlubia, pochodz¹cym z nie zna-
nego bli¿ej pierwszego ma³¿eñstwa ojca. Stryj – W³adys³aw z Opo-
rowa, wtedy biskup w³oc³awski wys³a³ w 1442 r. swego bratanka
Stanis³awa do Londynu, pod opiekê Hanzy. Mia³ on spêdziæ w sto-
licy Anglii 3–4 tygodnie i zapoznaæ siê z miejscowymi zwyczajami.
Podró¿ ta, bardzo daleka jak na te czasy, zapewne dosz³a do skut-

Antenaci Rafa³a Bratoszewskiego. Czêœæ 3. 39

Odrys pieczêci biskupa kra-
kowskiego Piotra Gamrata
z 1541 r.



ku i znacznie poszerzy³a horyzonty umys³owe dziedzica ³êczyckie-
go Goœlubia. Stanis³aw rozpocz¹³ karierê urzêdnicz¹ przed 1448 r.
od skromnego urzêdu ziemskiego miecznika ³êczyckiego, który
uzyska³ przed 2 kwietnia 1448 r. po Tomaszu z Soboty. Po dwóch
latach awansowa³ o szczebel w hierarchii ziemskiej ³êczyckiej, obej-
muj¹c urz¹d podstolego ³êczyckiego. W momencie awansu stryja,
Miko³aja z Mi³onic, na kasztelana brzeziñskiego, Goœlubski obj¹³
w 1454 r. opuszczony przez niego urz¹d stolnika ziemskiego ³êczyc-
kiego. Stanis³aw wystêpowa³ czêsto w otoczeniu króla Kazimierza

Jagielloñczyka podczas sejmików
w £êczycy. Stolnik ³êczycki Stani-
s³aw z Goœlubia i Bratoszewic
zmar³ w 1489 lub 1490 roku. Ma-
j¹tek ziemski Stanis³awa z Goœlu-
bia stanowi³y dobra w ziemi ³êczyc-
kiej – miasteczko Bratoszewice
oraz wsie Goœlub, Stradzew i Paw-
³owice. 

G³ówny oœrodek dóbr ziem-
skich Stanis³awa w województwie
³êczyckim to Bratoszewice, po³o-
¿one w powiecie brzeziñskim,
gdzie prawdopodobnie w³aœnie on
lokowa³ przed 1458 r. prywatne
miasteczko. Jako pierwszy przed-
stawiciel rodziny Stanis³aw pisa³

siê „z Bratoszewic”. Jego potomkowie urobili od tego nazwisko
Bratoszewski. By³ ponadto w³aœcicielem domu w £êczycy, który
potem odst¹pi³ m³odszemu bratu Janowi. Stanis³aw z Bratosze-
wic prowadzi³ tak¿e dzia³alnoœæ maj¹tkow¹ na terenie pó³nocnej
Wielkopolski – Krajny. Goœlubscy weszli tu w posiadanie dóbr
po³o¿onych w powiecie nakielskim z oœrodkiem w miasteczku Sê-
pólnie Krajeñskim. Na kompleks ten sk³ada³y siê zarówno dobra
odziedziczone po ojcu, zakupione przez samego Stanis³awa, jak
i wniesione w posagu przez jego ¿onê – Barbarê z Ostroroga.
W wyniku podzia³u rodzinnego dokonanego z bratem Janem
w 1482 r., Stanis³awowi przypad³y wszystkie majêtnoœci na tere-
nie Wielkopolski, a Janowi – wiêkszoœæ dziedzicznych dóbr w wo-
jewództwie ³êczyckim. 
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Herb Sulima na p³ycie nagrobnej
Andrzeja Szamotulskiego w da-
wnej kolegiacie w Szamotu³ach
ok. 1511 r. 



¯on¹ Stanis³awa z Bratoszewic by³a Barbara, córka Stanis³a-
wa z Ostroroga herbu Na³êcz, wojewody kaliskiego (1453–1475)
i poznañskiego (1475–1476) oraz Beaty z Kobylañskich, która
wnios³a mê¿owi w posagu dobra ziemskie w powiecie nakielskim.
Barbara prze¿y³a mê¿a
i zmar³a w 1495 r. Z ma³¿eñ-
stwa Stanis³awa z Barbar¹ na-
rodzi³o siê trzech synów – Jan,
Stanis³aw i Miko³aj. Dwaj
pierwsi pozostali w Wielkopol-
sce i dali pocz¹tek rodzinie
Sempelborskich herbu Suli-
ma. Tylko najm³odszy z bra-
ci, Miko³aj, osiad³ na sta³e
w województwie ³êczyckim,
przyjmuj¹c nazwisko Brato-
szewski, które utrzyma³o siê
w kolejnych pokoleniach jego
potomków. 

Miko³aj Bratoszewski

By³ trzecim synem Stanis³awa
z Goœlubia i Bratoszewic her-
bu Sulima, stolnika ³êczyckie-
go i Barbary z Ostroroga her-
bu Na³êcz. W 1497 r. Miko³aj
wzi¹³ udzia³, w szeregach po-
spolitego ruszenia ³êczyckie-
go, w zakoñczonej klêsk¹ wy-
prawie wojennej króla Jana
Olbrachta do Mo³dawii, któ-
rej pamiêæ przetrwa³a w uku-
tym wtedy powiedzeniu „za
króla Olbrachta wyginê³a
szlachta”. Miko³aj powróci³ jednak z tej wyprawy ca³o do domu.
Jako jedyny z braci Goœlubskich osi¹gn¹³ nastêpnie urz¹d ziem-
ski œredniego szczebla. W 1505 r. zosta³ nominowany przez kró-
la Aleksandra Jagielloñczyka ³owczym ³êczyckim. Ju¿ po roku –
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Pieczêæ biskupa p³ockiego 
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w styczniu 1506 r. awansowa³ na kasztelana inow³odzkiego, sta-
j¹c siê cz³onkiem izby wy¿szej ówczesnego parlamentu – senatu.
Na pocz¹tku swej kariery Miko³aj gospodarowa³ wspólnie z braæ-
mi Janem oraz Stanis³awem w niedziale maj¹tkowym. Bracia
trzymali dobra w ziemi ³êczyckiej i Wielkopolsce odziedziczone
po ojcu, a nastêpnie po matce Barbarze i stryju Janie, prepozy-
cie gnieŸnieñskim. Najstarszy z braci Jan zmar³ doœæ wczeœnie,
pozostawiaj¹c syna i spadkobiercê – Wiktoryna, którym zaopie-
kowa³ siê stryj Stanis³aw. W podziale maj¹tkowym Goœlubskich,
przeprowadzonym w 1501 r., Miko³aj otrzyma³ dobra bratosze-
wickie w ziemi ³êczyckiej i plac z domem w £êczycy po³o¿ony pod
zamkiem. Jako jedyny z Goœlubskich w tym pokoleniu pisa³ siê
z Bratoszewic w ziemi ³êczyckiej. W rêce Miko³aja wraz z mia-
stem Bratoszewice tra�³y w 1504 r. cztery pergaminowe przywi-
leje (patronacki para�i, lokacyjny miasta, solny i dokument za-
miany dóbr sprzed pó³wiecza). W 1500 r. Miko³aj ufundowa³
dzwon, który znajduje siê dziœ w koœciele para�alnym w Dmosi-

nie. Zosta³ na nim wyryty herb fun-
datora – Sulima wraz z he³mem, lab-
rami i koron¹. 

Miko³aj Bratoszewski o¿eni³ siê
z Ma³gorzat¹, córk¹ Jana £ukowskie-
go, podkomorzego gostyniñskiego.
Z £ukoszyna w ziemi p³ockiej pisa³a
siê ró¿noherbowa drobna szlachta,
m. in. pieczêtuj¹ca siê herbami Do-
³êga, ale tak¿e Ogon, Rogala i Szeli-
ga. Jego synami byli Jan, skarbnik ³ê-
czycki (1532–1535) i Szymon
Bratoszewscy z Bratoszewic, proto-
plaœci znanych z herbarzy dwóch li-
nii rodzinnych Bratoszewskich her-
bu Sulima, którzy, jak pisa³ Niesiecki
– „jeden¿e dom z Gos³ubskiemi”. 

Jan i Szymon Bratoszewscy

Jan Bratoszewski zosta³ miêdzy 1524
a 1532 r. skarbnikiem ziemskim ³ê-
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Herb Sulima w herbarzu Bar-
tosza Paprockiego z 1584 r. 



czyckim. By³ to najni¿szy z urzêdów w tradycyjnej hierarchii ziem-
skiej. Z tytu³em tym Jan Bratoszewski pojawia³ siê w Ÿród³ach
przez nastêpne lata, co najmniej do 1535 r. Po raz pierwszy
w 1531 r., a nastêpnie ponownie w 1537 r. po œmierci matki, bra-
cia przeprowadzili podzia³ dóbr dziedzicznych obejmuj¹cych mia-
sto Bratoszewice i wsie Wyskoki, Orze³ki, Goœlub, Paw³owice
i Siemienice w województwie ³êczyckim. Jan Bratoszewski zmar³
przed 20 grudnia 1540 r. Jego ¿on¹ by³a daleka krewna Anna
Oporowska. By³a ona córk¹ Andrzeja Oporowskiego dzier¿awcy
Nakonowa herbu Sulima (potomka wojewody ³êczyckiego Pio-
tra) i Ma³gorzaty Gruszczyñskiej z Iwanowic primo voto Wieru-
szowskiej herbu Poraj. Teœæ przekaza³ Janowi w 1532 r. królew-
szczyznê Kruchów w powiecie brzeskim jako posag córki.
Z ma³¿eñstwa Jana z Ann¹ pochodzili: Maciej, Andrzej i Jakub
Bratoszewscy oraz Ma³gorzata, ¿ona Adama Kozie³kowskiego.
Jeœli wierzyæ autorom staropolskich herbarzy, za³o¿yciel Alek-
sandrowa £ódzkiego – Rafa³ Bratoszewski by³ potomkiem w li-
nii prostej Jana Bratoszewskiego skarbnika ³êczyckiego w ósmym
pokoleniu. 

Brat wspomnianego Jana Bratoszewskiego, skarbnika ³êczyc-
kiego – Szymon Bratoszewski, nie sprawowa³ ¿adnych urzêdów
ziemskich. Poœlubi³ on w 1538 r. Petronelê Brudzewsk¹ herbu
Pomian, staj¹c siê protoplast¹ drugiej linii rodzinnej Bratoszew-
skich. Z ma³¿eñstwa tego pozostali synowie Hieronim, Miko³aj
– plebana w Bratoszewicach oraz Krzysztof Bratoszewscy. Byæ
mo¿e w³aœnie z tymi braæmi mo¿na ³¹czyæ XVI-wieczny fryz he-
raldyczny umieszczony nad zapleckami stalli fundatorów w ko-
œciele para�alnym w Bratoszewicach. Umieszczono tu 4 herby –
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Bogus³aw
sêdzia ³êczycki (1302) 

Stefan z Oporowa chor. ³êcz
(1340–46) 

sêdzia ³êcz (1358–70)

W³odzimierz [ze S³awoszewa] 
podsêdek ³êcz 

(1349–70), † p. 1374 
potomkowie zob. Tablica 10

N z Krzy¿anowa
potomkowie 

zob. Tablica 9a

N. 
z Oporowa

† 1391–98 
~ Jachna z Chodowa

h. Na³êcz

Bogus³aw 
z Oporowa 

kan. gnieŸn. p³ock. ³êcz 
arch. ³êcz (1369–74) 
schol. ³êcz (1377–98)

W³odzimierz 
z Oporowa

pstol. ³êcz (1370–87) 
sêdzia ³êcz (1387–91) 

~ N. c. Sieciecha z Gieczna h. Topór 

Luchna 
† p. 1406 

panna

Mœcichna
† po 1409 

~ Grot 
z Borowa h. Rawa

El¿bieta 
† 1425–26 

~ Miko³aj z Lubrañca
h. Godziêba

Miko³aj z Oporowa 
pkon. ³êcz (1392-94) 

³ow. mn. ³êcz (1394-1411) 
pkom. ³êcz (1411-19) 
sta. ³êcz (1418-20) 
woj. ³êcz. (1419-25) 

~ Krystyna c. Przedpe³ka ze S³u¿ewa h. Pomian

El¿bieta 
† po 1395 

~ Œwiêtope³k 
z Su³kowic h. Lis

Anna 
† po 1425 

~ Bernard ze Zdun h. Do³ê-
ga (1404)

Stefan
z Chodowa 
i Oporowa

pczas. ³êcz
(1419–30) 
stol. ³êcz

(1431–36) kaszt.
brzez (1436–54) 
~ 1. Katarzyna

c. Micha³a z Kle-
szczyna

(1409–27) 
2. Anna (1437), 

† po 1479

W³adys³aw
z Oporowa
* 1393 / 1395
podkanclerzy

koronny
(1429–34) 

biskup w³oc³
(1434–49) 
arcybiskup

gnieŸñ 
i prymas 
Polski

(1449–53) 
† 11.03.1453    

Jan 
z Goœlubia 
i Oporowa

† p. 1450 
~ 1. N 

2. Dobrochna
z Paw³owic

(1436), 
† po 1479 

Bogus³aw
ze S³u¿ewa
i Oporowa 
pis. ziem. ³êcz

(1426–38) 
kaszt. kowal (1439) 

woj. inowroc³
(1440–52) 

sta inowroc³ (1452) 
~ 1. Katarzyna

c. Floriana z Korytni-
cy h. Jelita (1424) 

2. Ma³gorzata, 
c. Zawiszy z Gru-
szczyc h. Poraj,

kaszt. rozpierskiego  
† po 1470

Miko³aj
z Mi³onic

i Oporowa

pczas ³êcz.
(1432–36)
pstol. ³êcz

(1436–50) stol.
³êcz. (1450–54)

kaszt. brzez
(1455–69) 

~ Anna, 
krewna Pe³ki

z KoŸla
(1425–54)

Piotr
z Oporowa
chor. wiêkszy

³êcz  (1434–50)
pkom ³êcz
(1450–53) 
sta. ³êcz

(1448–51) 
woj. ³êcz

(1454–67) 
† 2.05.1467 
~ Pietrusza

c. Piotra z Knie-
hynic h. Sulima,

pstol sand., 
sta ruskiego

(1450), 
† po 1469

Barbara
~ Sasin 
Gêba 

z Trêbek
h. Prawda,

kaszt. p³ocki
(1416–1430)

N 
Chrz¹-

stowska
† po 1483 

Genealogia Oporowskich herbu Sulima do po³owy XV wieku 

* – urodzony
~ – ma³¿eñstwo
† – zmar³
1 v. – primo voto

2 v. – secundo
voto

adm. sv. – admi-
nistrator sede
vacante

altar. – altarysta
arch. – archidia-

kon
bezp. – bezpo-

tomnie

brzes. – brzeski
kujawski

brzez. – brzeziñski
burg. – burgrabia
c. – córka

chor. – chor¹¿y
cz. – czeœnik
diec. – diecezja
dobrzyñ. – do-

brzyñski

Wykaz skrótów zastosowanych w tablicach:
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Genealogia Goœlubskich-Bratoszewskich herbu Sulima 
do po³owy XVI wieku  

Jan Goœlubski, 
Sempelborski

w. 1489–1496 
~ Zofia, c. Jana z Piekar (1489)

Stanis³aw Goœlubski, 
Sempelborski 

w. 1490–1525 
~ Ma³gorzata Koœcielecka  h. Ogon

(1500–1512)

Miko³aj Goœlubski, 
Bratoszewski 

w. 1490–1528 ³owczy ³êcz (1505) 
kaszt. inow³odz (1506) † p. 6.06.1530 

~ Ma³gorzata £ukowska 
† p. 1537   

Wiktoryn Goœlubski, 
Sempelborski 

w. 1497–1539 
† p. 1546 

~ Zofia, c. Miko³aja 
Koœcieleckiego h. Ogon, kaszt. inow-

roc³ (1512), 
† po 1560

Jan Goœlubski 
Sempelborski 

w. 1500

Jan 
Bratoszewski 

skarbnik ³êcz (1532–1540) 
† p. 20.12.1540 

~ Anna, c. Andrzeja Oporowskiego
z Nakonowa h. Sulima (1532) 
2 v. Wojciech £obodzki (1543)

Szymon 
Bratoszewski 

~ Petronela Brudzewska
h. Pomian (1538)

Jan z Goœlubia i Oporowa
† przed 1450 

~ 1. N 
2. Dobrochna z Paw³owic (1436), † po 1479 

1 Stanis³aw z Goœlubia 
i Bratoszewic

miecznik ³êcz (1448)
pstoli ³êcz (1450) 
stolnik ³êcz (1455) 
† p. 29.06.1490 

~ Barbara z Ostroroga h. Na³êcz, 
c. Stanis³awa woj. pozn 

† po 29.06.1495 

1 Katarzyna
† po 1481 

~ Wincenty z Pleckiej D¹browy
i G³êbokiego h. Doliwa, 

cz. brzeski  (1438) 
† 1450

2 Jan z Goœlubia i Bratoszewic
kan. ³êcz (1462), 
kan. krak (1468), 

arch. pozn (1468), 
arch. pomorski (1478), 
prepozyt gnieŸñ (1482), 

oficja³ gnieŸñ (1484–93, 1493–1500), 
adm. diec. gnieŸñ (1493) 

† 22.07.1500

dziek. – dziekan
gen. – generalny
gnieŸñ. – gnieŸ-

nieñski
gostyn. – gosty-

niñski
h. – herbu
inow³odz. – inow-

³odzki
inowroc³. – ino-

wroc³awski
kal. – kaliski
kan. – kanonik
kancl. – kanclerz
kant. – kantor
kaszt. – kasztelan

kiel. – kielecki
kom. – komornik
koœæ. – koœció³
kowal. – kowalski
krak. – krakowski
Krak. – Kraków
kruszw. – kru-

szwicki
kust. – kustosz
³êcz. – ³êczycki
³ow. – ³owczy
mgr – magister
miecz. – miecznik
mieszcz. – mie-

szczanin
mn. – mniejszy

N. – nieznanego
imienia

nakiel. – nakielski
notar. – notariusz
ofic. – oficja³
p. – przed rokiem
paraf. – parafialny
pczas. – podcza-

szy
pis. – pisarz
pkom. – podko-

morzy
pkon. – podkoni
pleb. – pleban
p³ock. – p³ocki
pozn. – poznañski

prob. – proboszcz
prof. – profesor
psêd. – podsêdek
pstol. – podstoli
publ. – publiczny
radom. – radom-

ski
s. – siostra
sand. – sando-

mierski
schol. – schola-

styk
sêd. – sêdzia
sta. – starosta
stol. – stolnik
stud. – student

uniejow. – unie-
jowski

w. – wzmianko-
wany w latach

wicepkom. – wi-
cepodkomorzy

wicewoj. – wice-
wojewoda

wiœl. – wiœlicki
w³oc³. – w³oc³aw-

ski
w³od. – w³odarz
woj. – wojewoda
ziem. – ziemski



Sulimê, Jastrzêbiec, Pomian i Korab. 
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W XVI i XVII wieku rodzina Bratoszewskich znacznie siê roz-
rodzi³a. Kolejne podzia³y maj¹tkowe i zniszczenia wojenne okre-
su potopu spowodowa³y szybki upadek jej znaczenia. Bratoszew-
scy herbu Sulima stali siê drobn¹ szlacht¹ nieurzêdnicz¹, zupe³nie
bez szans na godnoœci senatorskie. Dopiero na pocz¹tku XIX wie-
ku ich odleg³y potomek, Rafa³ Bratoszewski, sêdzia pokoju powia-
tu or³owskiego, zak³adaj¹c prywatne miasteczko tkackie Aleksan-
drów na terenie œwie¿o nabytych dóbr bru¿yckich, przywróci³
rodzinie pewien lokalny presti¿. Niestety w³aœnie na nim wygas³a
ta linia Bratoszewskich i wraz z rêk¹ jego jedynej córki Julii Alek-
sandrów tra�³ oko³o 1827 roku w rêce Kossowskich herbu Do³ê-
ga. 
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Bohdan Nykiel

O Aleksandrowie przemys³owym1

¯ycie miast du¿ych i œrednich przewa¿nie jest uwarunkowane roz-
wojem przemys³u i funkcjami wysoce wyspecjalizowanymi, nato-
miast miasta ma³e s¹ bardzo czêsto oœrodkami, w których na czo-
³o wysunê³y siê funkcje us³ugowe. Zdarza siê te¿ czêsto, ¿e ma³e
i œrednie miasta s¹ po³o¿one w bliskim s¹siedztwie miast du¿ych,
Oœrodki takie s¹ niedoinwestowane w us³ugach i urz¹dzeniach
miejskich. Odnosi siê to szczególnie do oœrodków miejskich po-
³o¿onych na obszarze du¿ych aglomeracji przemys³owych. Typo-
wym tego przyk³adem s¹ oœrodki miejskie, le¿¹ce na terenie £ó-
dzkiego Okrêgu Przemys³owego, a przede wszystkim przemys³owa
aglomeracja £odzi, któr¹ tworzy zespó³ miejski, w sk³adzie £ódŸ,
Pabianice, Zgierz, Aleksandrów i Konstantynów. 

¯ycie tego zespo³u miejskiego oparte jest o wysoce wyspecja-
lizowane funkcje przemys³owe, wynikaj¹ce z silnie rozwiniêtego
tu w³ókiennictwa, którego pocz¹tki siêgaj¹ pierwszego æwieræ-
wiecza XIX wieku. Okres ten znany jest z procesu uprzemys³a-
wiania ziem dawnego Królestwa Polskiego, który przejawia³ siê
m. in. w tym, ¿e by³y zak³adane nowe miasta przez w³adze pañ-
stwowe i osoby prywatne. Miasta te mia³y przynosiæ swoim w³a-
œcicielom dodatkowe zyski. 

Miastem prywatnym byt w tym okresie Aleksandrów. Zosta³
on za³o¿ony w 1817 roku przez dziedzica. wsi Bru¿yca Wielka –
Rafa³a Bratoszewskiego. Podstaw¹ egzystencji Aleksandrowa by³
przemys³. Sprzyja³y temu ulgi nadawane osadnikom-tkaczom
w Aleksandrowie przez Bratoszewskiego, które wp³ywa³y na przy-
spieszenie rozwoju sukiennictwa w tym mieœcie. 

W 1822 roku miasto Aleksandrów uzyskuje prawa miejskie.
Liczy wtedy 3 tys. mieszkañców. Rozbudowuj¹cy siê Aleksandrów
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zachowywa³ w tych czasach rzadko spotykany planowy uk³ad mia-
sta zwartego. W³ókiennictwo miasta opiera³o zbyt swoich towa-
rów na lokalnych jarmarkach i targach oraz na eksporcie do Ro-
sji i na Daleki Wschód. Powoli wkracza³ do Aleksandrowa
przemys³ bawe³niany – w 1859 roku by³ reprezentowany przez
106 drobnych zak³adów, zatrudniaj¹cych 248 robotników. 

Po roku 1860 miasto Aleksandrów prze¿ywa³o jednak kryzys,
który przejawi³ siê odp³ywem ludnoœci. Przyczyn tego zjawiska
nale¿y doszukiwaæ siê m. in. w epidemii cholery oraz w przeno-
szeniu siê przedsiêbiorstw do gwa³townie rozwijaj¹cej siê £odzi.
Skutkiem tego miasto traci w 1863 roku prawa miejskie, staj¹c
siê osad¹ fabryczn¹. 

Na poprawê sytuacji gospodarczej miasta mia³o wp³yw wybu-
dowanie w 1865 roku drogi ko³owej, ³¹cz¹cej go z gwa³townie roz-
wijaj¹c¹ siê £odzi¹. Pojawia siê tutaj przemys³ poñczoszniczy,
który bardzo szybko siê rozwija, a osada staje siê jednym z wa¿-
niejszych oœrodków tego przemys³u w Królestwie Polskim. Na
ogóln¹ liczbê 15 zak³adów poñczoszniczych, znajduj¹cych siê
w Królestwie w 1879 r., osiem z nich skupia³o siê w £odzi, a czte-
ry w Aleksandrowie. Coraz bardziej hamuj¹co wywiera wp³yw na
gospodarkê Aleksandrowa rozwijaj¹c¹ siê £ódŸ. 

Przed I wojn¹ œwiatow¹ Aleksandrów liczy³ 11,9 tys. mieszkañ-
ców. Okres wojny spowodowa³ znaczny ubytek ludnoœciowy w mie-
œcie, które w kilka lat po jej zakoñczeniu liczy³o oko³o 8,2 tys.
mieszkañców. Okres miêdzywojenny zaznacza siê w Aleksandro-
wie znaczn¹ rozbudow¹ miasta, które odzyskuje prawa miejskie
w 1924 roku. W tym czasie na terenie miasta pracowa³o oko³o
100 drobnych zak³adów poñczoszniczych. 

Druga wojna œwiatowa spowodowa³a gwa³towny spadek liczby
mieszkañców w Aleksandrowie. W 1946 roku w mieœcie tym znaj-
dowa³o siê tylko 52 proc. stanu ludnoœci z 1939 roku. Tak du¿y
ubytek ludnoœci miasta wi¹za³ siê z jego struktur¹ narodowoœcio-
w¹, z wyniszczeniem przez hitlerowców ludnoœci ¿ydowskiej oraz
opuszczeniem przez ludnoœæ niemieck¹ miasta w okresie powo-
jennym. Stan 13246 osób, które zamieszkiwa³y Aleksandrów
w 1939 r. osi¹gnê³o miasto dopiero w 1965 r. Wzrost ludnoœci
miasta by³ w pewnym stopniu spowodowany rozwojem przemys-
³u. Ustawa o nacjonalizacji przemys³u przyczyni³a siê do tego, ¿e
drobne fabryki poñczosznicze, rozrzucone po ró¿nych punktach
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miasta, zosta³y z³¹czone w jedno du¿e przedsiêbiorstwo pañstwo-
we, które póŸniej przyjê³o nazwê Aleksandrowskie Zak³ady Prze-
mys³u Poñczoszniczego. 

W pierwszych latach planu 8-letniego powstaj¹ w Aleksan-
drowie jeszcze dwa przedsiêbiorstwa bran¿y ponczoszniczo-dzie-
wiarskiej: Spó³dzielnia Pracy „Poñczosznik” i Spó³dzielnia Inwa-
lidów „Przodownik”, które zatrudniaj¹ obecnie oko³o 700
pracowników. Miasto ¿yje prac¹ przedsiêbiorstwa ZPP „Sandra”,
które w okresie 25-lecia Polski Ludowej sta³o siê najwiêkszym
przedsiêbiorstwem przemys³u poñczoszniczego i dziewiarskiego
w kraju, w którym wartoœæ produkcji globalnej w 1969 r. powa¿-
nie przekroczy³a miliard z³otych. Lata 1966–1970 zaznaczy³y siê
w Aleksandrowie powa¿n¹ rozbudow¹ miejscowego przemys³u. 

Rozwój przemys³u przyczyni³ siê do zmian w ¿yciu gospodar-
czym Aleksandrowa. Drewniana zabudowa miasta powoli ustê-
puje nowoczesnym budynkom mieszkalnym, wznoszonym tu
przez spó³dzielniê mieszkaniow¹. Z ka¿dym rokiem przybywaj¹
miastu i jego mieszkañcom nowe odcinki sieci wodoci¹gowej. Nie
spe³niê one jednak swojej roli, jeœli w³adze miasta nie postaraj¹
siê rozwi¹zaæ problemu zaopatrzenia miasta w wodê, której szcze-
gólnie brak odczuwa siê w okresie letnim. 
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Piotr Goszczyñski

Bez kompleksów...1

To miasto o�cjalnie nazywa siê: Aleksandrów £ódzki, tyle, ¿e lu-
dzie tu mieszkaj¹cy nigdy pe³nej nazwy nie u¿ywaj¹ – A³eksandrów
i ju¿! I raczej sk³onni s¹ mówiæ, ¿e to £ódŸ le¿y pod Aleksandro-
wem, a nie odwrotnie. A w ogóle nazwa jest niedemokratyczna.
Jedni twierdz¹, Ÿe przed ponad 151 laty niewielk¹ osadê tak w³aœ-
nie nazwano na czeœæ. w³aœciciela w³oœci – Aleksandra Bru¿ycy, in-
ni i¿ z „ukazu”, w ho³dzie dla cara Aleksandra. I tak Ÿle i tak nie-
dobrze. A na dodatek wspó³czeœnie, od czasu nowego podzia³u
administracyjnego, miastem i gmin¹ w³ada Królewicz Tadeusz. 

I tu od razu wyjaœniæ wypada, ¿e o ile za cara Aleksandrów by³
biedn¹, wegetuj¹c¹ u boku przemys³owej £odzi mieœcin¹, za Kró-
lewicza czasy dla miasta odmieni³y siê zupe³nie i przybieraæ ono
poczyna kszta³t nowoczesny, a wkrótce nikt ju¿ nie pozna, gdzie
koñczy siê Teo�lów, a zaczyna Aleksandrów. Tym bardziej, gdy
jechaæ siê bêdzie potwornie zapchanym tramwajem, ³¹cz¹cym
oba miasta i poprzez g¹szcz ludzki nie zauwa¿y wsi Szatonia, któ-
ra oba miasta od siebie oddziela. 

Aleksandrów roœnie jak na dro¿d¿ach, mimo ¿e w mieœcie
tym nikt siê nie rodzi. Najm³odsza, bo zaledwie parê dni licz¹-
ca mieszkanka Aleksandrowa – Joasia Szadkowska, urodzi³a siê
w Zgierzu, tam równie¿ oraz w £odzi rodz¹ siê wszystkie inne
aleksandrowskie dzieci – po prostu, miasto ma swój Urz¹d Sta-
nu Cywilnego, ale nie posiada po³o¿niczego szpitala. W przy-
sz³oœci wiêc nikt nie bêdzie móg³ z czystym sumieniem stwier-
dziæ: urodzi³em siê w Aleksandrowie. 

98-letni Micha³ Czerwiñski, mówi z dum¹: 
– W tym w³aœnie domu urodzi³em siê w roku 1879 – za cara.

Bieda by³a, ¿e piszcza³o. Kto tam dzisiaj tak¹ biedê zna. Jeszcze
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jako 10-letni ch³opak w zimie siedzia³em w domu, bo na buty nie
by³o. A prawnuki w £odzi po kilka par maj¹ – wnuczka jest le-
kark¹, od zêbów. Zmieni³y siê czasy... 

Ano zmieni³y siê. Zak³ady Przemys³u Poñczoszniczego „San-
dra” zatrudniaj¹ ponad 3 tysi¹ce pracowników. A pradziadek
Czerwiñski, te¿ poñczosznik u Niemca robi³, tyle ¿e w fabryce,
w której by³o a¿ 65 robotników i 1 urzêdnik, co to raz na tydzieñ,
na 4 godzimy do pracy przychodzi³. Wiêc pradziadek Czerwiñ-
ski �lozo�cznie stwierdza: 

– W tej „Sandrze” ta teraz chyba z pó³ setki urzêdników pra-
cuje... My zaœ z dziennikarskiego obowi¹zku po Aleksandrowie
wêdrujemy, wymieniaj¹c ile to w tym mieœcie zak³adów pracy. –
O „Sandrze” ju¿ wspomnieliœmy, ale jest jeszcze i Spó³dzielnia
Inwalidów „Przodownik”, daj¹ca pracê 400 osobom, jest Spó³-
dzielnia Us³ug Stolarskich, znana z tego, ¿e dla ró¿nych wyso-
kich urzêdów w Warszawie meble i wnêtrza wykonuje, s¹ Zak³a-
dy Us³ug Technicznych, produkuj¹ce maszyny dziewiarskie, jest
Spó³dzielnia Pracy „Aleksandrowianka”, dziewiarstwem siê pa-
raj¹ca, no i Spó³dzielnia Mieszkaniowa, której specjalnie s³ów
kilka poœwiêciæ nale¿y, jako ¿e buduje du¿o i dobrze, zaœ ludzie
w zaniedbanym latami Aleksandrowie chc¹ mieszkaæ inaczej ni¿
Micha³ Czerwiñski. 

Wiêc zbudowano Osiedle Daszyñskiego, piêknie je zagospo-
darowuj¹c. Jeszcze w tym miesi¹cu oddany zastanie wielki pawi-
lon o 1300 metrach kwadratowych powierzchni handlowej. 

Aleksandrów zmienia siê prawie z dnia na dzieñ. Historia
o królu Kazimierzu mówi, i¿ zasta³ Polskê drewnian¹ a zostawi³
murowan¹. To samo o Aleksandrowie kiedyœ bêdzie móg³ rzec
Królewicz Tadeusz. Ju¿ stoi bowiem nowe osiedle Wojska Pol-
skiego przy szosie wiod¹cej w kierunku £odzi, a piêkny falowiec
o 12 klatkach schodowych, lada dzieñ zostanie zasiedlony. Ale to
dopiero pocz¹tek. Ca³e osiedle liczyæ bêdzie w przysz³oœci 16 tys.
mieszkañców, co dla dzisiejszego Aleksandrowa, w którym wraz
z gmin¹ mieszka 25 tys. Obywateli jest skokiem olbrzymim. Ale
wymieñcie mi drugie takie miasto tej wielkoœci i tego rzêdu, po-
siadaj¹ce w rezerwie 20 hektarów w pe³ni zagospodarowanego
i uzbrojonego terenu pad zabudowê – z przygotowanymi ci¹ga-
mi: gazowymi, ciep³owniczymi, kanalizacj¹ i woaoci¹gami. W wo-
dê ze studni g³êbinowych Aleksandrów jest w stanie zaopatrzyæ
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ca³y Teo�lów. Miasto bêdzie rosn¹æ w kierunku £odzi. Kilka lat
jeszcze i £ód¿ rzeczywiœcie bêdzie... le¿a³a pod Aleksandrowem. 

Ba, ³odzianie, ci bardziej przewiduj¹cy, ju¿ z £odzi do Alek-
sandrowa przenosz¹ siê. Ponad czterystu spryciarzy wykupi³a (co
prawda nieformalnie), od rolników·gminy Aleksandrów dzia³ki
budowlane i ju¿ stawia siê domki jednorodzinne. Denerwuje to
Królewicza Tadeusza, bo zabudowa jest dzika i wkrótce prze-
szkadzaæ bêdzie w rozbudowie miasta. 

Jeszcze w tym roku Spó³dzielnia Mieszkaniowa rozpocznie bu-
dowê domów jednorodzinnych, których do roku 1980 powstanie
sto. I znów bêdzie to dopiero pocz¹tek nowego, „niskopiennego”
budownictwa. 

Jechaliœmy do Aleksandrowa w przekonaniu, i¿ tra�my na pro-
wincjonalne kompleksy. Ale gdzie tam o kompleksach mo¿e byæ
mowa – prezydenta miasto co prawda nie ma, ale ma Królewi-
cza, o którym wszyscy mówi¹ z wielk¹ sympati¹, bo w³adca jest
m³ody, rzutki, energiczny i w³aœciwie dopiero za jego naczelni-
kowania coœ siê zaczê³o w Aleksandrowie dziaæ. A do teatru i ope-
ry mo¿na tych 10 kilometrów dojechaæ, a potem, gdy do domu
siê wróci pooddychaæ œwie¿ym powietrzem. Gdy zaœ cz³owiek
przeziêbi siê, na podorêdziu znajdzie 36 lekarzy. 

Zreszt¹ i tak i tak oko³o 4 tys. aleksandrowiaków dzieñ w dzieñ
do £odzi jeŸdzi – 3 tysi¹ce do pracy i tysi¹c do szkó³. I nikt tego
sobie nie chwali; bo linia tramwajowa jest jedna jedyna i zapcha-
na w gadzinach szczytu, jak beczka od œledzi. O uruchomieniu
autobusu, o którym mówi siê na ka¿dym spotkaniu z radnymi
i pos³em, ani s³ychu ani widu. Wiêc znów tak bardzo nikt do wiel-
kiej £odzi nie têskni. 

Zreszt¹, co tu o kompleksach mówiæ, gdy i w mieœcie i w gmi-
nie, sukcesy spotkaæ mo¿na na ka¿dym kroku – bo to i nowy dwo-
rzec tramwajowy: rozpoczêta rekonstrukcja rynku z piêknym za-
bytkiem II klasy, aleksandrowskimi sukiennicami, w których
powstanie stylowa kawiarnia, nowe osiedla, piêkny 2-hektarowy
park, zbudowany w czynie spo³ecznym, no i usportowiona m³odzie¿
Szko³y Podstawowej nr 3, która bez kompleksów da³a w skórê swym
rówieœnikom w turnieju „G³osu Robatniczego” i uznana zosta³a za
najbardziej usportowion¹ szko³ê w ca³ej aglomeracji ³ódzkiej. a te-
raz d³ugo i cierpliwie czeka, by zarz¹dzenie kuratora przekszta³ci-
³o j¹ w szko³ê sportow¹. Wiêc mo¿e siê wreszcie doczeka... 
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Takie s¹ sukcesy miasta, ale jest jeszcze i gmina, a w niej zie-
mia daj¹ca pracowitym ludziom wysokie plony. A wiêc dwa PGR
– Nakielnica i Rszew, w których wyniki gospodarcze w 1976 r. oka-
za³y·siê najwy¿szymi w skali Zjednoczenia, obejmuj¹cego swym
zasiêgiem województwo ³ódzkie i s¹siednie. Nakielnica legitymu-
je siê 45 a Rszew 43 kwintalami czterech zbórz jednego ha. 

Gdy kogkolwiek z mieszkañców Aleksandrowa zapytaæ o lu-
dzi aktywnych i spo³ecznie zaanga¿owanych, jednym tchem wy-
mieniaj¹ nazwiska: W³adys³awa Pankonina i Eugeniusza Zieliñ-
skiego – prezesów Spóldzielni Mieszkaniowej, dyrektora Zenona
Zientarskiego z „Sandry”, dzia³acza sportowego; kierownika Od-
dzialu ZUT – Mieczys³awa Gajderowicza, kierownika Przycho-
dni Zdrowia, a jednoczeœnie przewodnicz¹cego Miejsko-Gmin-
nego Komitetu Frontu Jednoœci Narodu dr W³adys³awa
Freimana, dzia³acza Komitetu Osiedlowego – Kazimierza Sibiñ-
skiego, radnego mgr Miros³awa Wyp³osza, no i naturalnie, Ta-
deusza Królewicza – naczelnika miasta i gminy. Bo to oni prze-
de wszystkim, burz¹ stare i brzydkie. buduj¹c piêkne i nowe –
aby przymierzaj¹cy siê do „Banku 440” Aleksandrów w szran-
kach turnieju ma³ych miast i gmin – wypad³ tak najlepiej. 

Czego i pisz¹cy temu miastu serdecznie ¿yczy. 
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Zenon Kozanecki

Pojawienie siê przysz³ych rodów 
aleksandrowian 

W³adze Królestwa Polskiego stara³y siê rozwijaæ przemys³. Zna-
laz³y w osobie Rafa³a Bratoszewskiego w³aœciciela, do którego
nale¿a³y dobra ziemskie Bru¿ycy Wielkiej, a który na swoich grun-
tach wyniós³ nowe miasta i nada³ mu nazwê Aleksandrowa £ó-
dzkiego. 

Dzia³o siê to w Warszawie na Posiedzeniu Rady Administracyj-
nej, dnia 26 marca 1822 roku i podpisano – Henryk Mostowski
i Zaj¹czek Radca Sekretarz stanu i Genera³ Brygady. 

Do nowego miasta szybko nap³ywali osadnicy z G³ogowa, Wroc-
³awia i Legnicy, z Wielkopolski, równie¿ z bliskich terenów, jak
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Zgierz, £ódŸ oraz wsie: Bru¿y-
ca, Grotniki, Ruda, Wierzbno
i Nakielnica. Byli to piekarze,
kowale, rzeŸnicy, tkacze, m³y-
narze i poñczosznicy. Nowi, ju¿
aleksandrowianie, tworzyli fa-
milie, a te szybko przekszta³ci-
³y siê w rody. 

Szybko budowali lub kupo-
wali domy mieszkalne. Rozwi-
ja³ siê handel i kultura, któr¹
zajmowa³o siê Towarzystwo
Œpiewacze „Lutnia” ju¿ od 1904
roku, oraz Aleksandrowska Stra¿
Po¿arna. 

Poniewa¿ w pobliskim Zgie-
rzu dzia³a³a ju¿ silna konkuren-
cja, wielu m³odych zgierzan

56 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Franciszek Gust

Wojciech ChmieleckiBoles³aw Gust



przenosi³o siê wraz z rodzinami
do Aleksandrowa. Wœród nich
by³, miêdzy innymi, Franciszek
Gust, który otworzy³ jatkê miês-
n¹. Z czasem zosta³ seniorem li-
cznej rodziny, któr¹ stanowi³y
córki, Maria i Franciszka, oraz
synowie, Boles³aw, Aleksander,
Jan i Tadeusz. 

Najstarszy z nich, Boles³aw,
s³u¿y³ w wojsku, w £odzi i w Sie-
radzu. Tam te¿ mieszka³ z ¿on¹
Cecyli¹, i tam te¿ przyszli na
œwiat jego synowie, Jerzy i Mie-
czys³aw. 

Pozostali synowie Franciszka
Gusta za³o¿yli rodziny w Aleksan-
drowie. 

Jan, z ¿on¹ Janin¹ i synem Le-
szkiem, pracowa³ u ojca. Nale¿a³
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Aleksander Gust, Zenon
Zientarski, Stefaniak

Rodzina Chmieleckich w 1939 r. Od lewej: Annda Chmielecka-Kozanecka z sy-
nem Euzebiuszem, syn Zenon, Zofia Chmielecka, Franciszka Chmielecka, Ala
Kozanecka, Kazia Wodziñska z Chmieleckich, W³adys³aw Skrzynecki



do „Soko³a”, w którym by³ Na-
czelnikiem. 

Tadeusz, z kolei z ¿on¹ Kry-
styn¹, prowadzi³ warsztat me-
chaniczny, podobnie jak Alek-
sander, z ¿on¹ Adel¹, córk¹
Magdalena i synami, Czes³a-
wem i Lucjanem. 

W roku 1945, najstarszy z na-
stêpnego pokolenia Gustów, Je-
rzy, tak¿e osiad³ w Aleksandro-
wie. Pracowa³ tu w warsztacie
swego stryja Tadeusza. 

Jerzy Gust odbudowa³ har-
cerstwo w Aleksandrowie i pro-
wadzi³ je, wraz z ¿on¹ Helen¹
i swoimi dzieæmi, Ann¹, Miro-
s³awem, Henrykiem i Krzy-
sztofem, przez wiele lat. 

Brat Jerzego, Mieczys³aw,
z ¿on¹ Jadwig¹, wychowa³ dwie

Rodzina Chmieleckich. W œrodku seniorzy: Franciszka i Wojciech

Zofia Mazurowa z Chmieleckich
i jej kole¿anka Lodzia ze Œwiderskich
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córki, Danielê i Alinê, oraz
dwóch synów, Andrzeja i Grze-
gorza. 

Dalszym od³amem rodu
Franciszka Gusta by³a rodzina
Ryszarda i Lucyny Wajsów. 

Aleksandrowsk¹ rodzinê
Chmieleckich zapocz¹tkowa³a
siostra Franciszka Gusta –
Franciszka, która wysz³a naj-
pierw za m¹¿ za Jana Skone-
czkê, a po jego œmierci za
Chmieleckiego. 

Z pierwszego ma³¿eñstwa
urodzi³ jej siê syn W³adys³aw,
który s³u¿y³ w czasie pierwszej
wojny œwiatowej w Wojsku Pol-
skim we Francji pod komend¹
gen Hallera. W³adys³aw Skoneczko w oddziale

armii genera³a Hallera
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W³adys³aw Skoneczko przed wst¹-
pieniem do wojska (1913) 

W³adys³aw Skoneczko w mundurze
armii genera³a Hallera



Rodzina Chmieleckich by³a
bardzo liczna. Pierwsza córka,
Maria, wysz³a za m¹¿ za poñczo-
sznika (Aleksego Jarociñskie-
go), a m³odsze córki: Anna – za
stolarza (Jana Kozaneckiego),
Zo�a – za policjanta (Jana Ma-
zurka), Kazimiera – za zduna.
O Helenie i Stanis³awie mniej
wiadomo. Synowie Franciszki to
W³adys³aw, Jan (restaurator)
i Bronis³aw (poñczosznik). 

Rodzina prowadzi³a praco-
wniê farbiarsk¹ i wykoñczalniê
poñczoch na ulicy Wiatracznej
11 (obecnie Daszyñskiego). 

Babcia Franciszka mia³a wie-
le wnuków. Byli to: Zdzis³aw i Ja-
dwiga – dzieci Marii, Zenon,Maria Cichecka z d. Kozanecka
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Michalina z Sikorskich Kozanecka
i Tadeusz KozaneckiTomasz Kozanecki



Aleksandra i Euzebiusz – dzieci Anny, Teresa, Hanna i Marek –
dzieci Zo�i, Wac³awa – córka Jana i Wies³awa – córka Bronis³awa. 

Ojciec Jana, w¿enionego w ród Chmieleckich – Tomasz Ko-
zanecki s³u¿y³ w dworach w Turze, UjeŸdzie, Jastrzêbcu i Nakiel-
nicy jako stangret. Matka Jana, Helena z Sikorskich, pochodzi-
³a z Ujazdu, z drobnej szlachty. 

Rodzina by³a doœæ liczna. Dzieci Tomasza
i Heleny to cztery córki: Maria, W³adys³awa,
Jadwiga i Cecylia, oraz piêciu synów: Stani-
s³aw (rozstrzelany przez Niemców we wrzeœ-
niu 1939 roku na cmentarzu ¿ydowskim), Bo-
les³aw, Jan, Edward, Czes³aw i Leon. 

W Aleksandrowie mieszkaj¹ obecnie dzie-
ci Jana – Aleksandra, Zenon i Euzebiusz,
a z nastêpnego pokolenia – Tomasz, Jaros³aw,
Krzysztof, Piotr, Andrzej, Genowefa, Ewa,
Wanda i Barbara. 

Katarzyna W³odziñska
Rodzina W³adys³awa Wojtyniaka (te-
œcia autora): Janina z d. Sikora i cór-
ki: Zofia, Teresa, Genowefa i Jadwiga
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Aleksy Jarociñski



Anna Jarociñska-Jagielska
Agata Pluciñska-Amribd

O Zdanowiczach z Aleksandrowa 
s³ów kilka

Nazwisko rodziny Zdanowiczów po raz pierwszy w historii Pol-
ski pojawia siê w XVI wieku – pu³kownik Zdanowicz, ¿o³nierz
pochodzenia tatarskiego s³u¿y³ królowi Zygmuntowi Augustowi.
Na pó³nocno-wschodnich kresach Rzeczpospolitej ten ród by³
bardzo liczny; aktualnie Zdanowicze ¿yj¹ nie tylko w Polsce, ale
i na Litwie, w Bia³orusi oraz w Rosji. 

Najstarszym udokumentowanym przez nas przodkiem o na-
zwisku Zdanowicz by³ Dominik – pierwszy policmajster Alek-
sandrowa. Jak pisze Jadwiga Ja¿d¿yñska w swojej Monogra�i mia-
sta przemys³owego Aleksandrowa w latach 1822–1870: „(...)Goedel
zda³ przed Komisj¹ Wojewódzk¹ egzamin i zosta³ mianowany
burmistrzem. (...) W 1827 roku w sk³ad w³adz municypalnych
(...) Wchodzili Jan Szmidt i Dominik Zdanowicz – policjanci,
sekretarz komisji Karpiñski i trzech stró¿ów nocnych (...) Do
atrybucji urzêdu municypalnego nale¿a³o: czuwanie nad w³as-
noœci¹ gminn¹, nad bezpieczeñstwem, porz¹dkiem, wydawanie
paszportów, zaœwiadczeñ, sk³adanie sprawozdañ i danych sta-
tystycznych”. Dominik poœlubi³ Katarzynê Kopick¹, wywodz¹-
c¹ siê ze œl¹skich osadników. W 1831 roku urodzi³ siê im syn
Walenty. To musia³y byæ dramatyczne chwile w historii rodzi-
ny Zdanowiczów: narodziny pierwszego potomka, Powstanie Li-
stopadowe, rozpolitykowane miasto wysy³aj¹ce swoich obywa-
teli do walki. Jak wiadomo, po upadku powstania w³adze carskie
zastosowa³y wobec naszego miasta represje, zarówno polity-
czne, jak i ekonomiczne. Dominik prawdopodobnie straci³ swo-
je stanowisko. 
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Syn Dominika, Walenty, poœlubi³ miejscow¹ pannê, Katarzy-
nê Kawkê. Walenty i Katarzyna mieli czwórkê dzieci – trzy cór-
ki i syna Jana. Urodzona w 1857 roku Paulina wysz³a za Ludwi-
ka Kraszewskiego, a jej siostry za kawalerów o nazwiskach Culicki
i Gust. Niestety nie wiemy nic wiêcej na ich temat0. 

Nastêpnym z rodu by³ Jan (1860–1923). Oko³o 1885 roku po-
œlubi³ siedemnastoletni¹ Juliannê, z domu Ferster (1868–1950).
Mieli w sumie dziewiêcioro dzieci, siedmiu synów i dwie córki,
z czego trzech ch³opców zmar³o w dzieciñstwie. Julianna by³a
bardzo interesuj¹c¹, siln¹ kobiet¹. Wspomina³a swojej prawnu-
czce Alinie okolicznoœci spotkania Jana. Na potañcówce w kar-
czmie przy dzisiejszej ulicy 1-go Maja odmówi³a mu tañca, bo
by³ podpity. Kawaler z³y, bo dosta³ kosza, rzek³ podobno: „Co siê
ta smarkula tak stawia! ”. „Smarkata”, wnuczka wiedeñskiego
restauratora, przyjecha³a do Polski z Wiednia w 1872 roku jako
czteroletnie dziecko. Do koñca ¿ycia (a ¿y³a 82 lata), mówi³a po
polsku z akcentem, gdy¿ jej pierwszym jêzykiem by³ przecie¿ nie-
miecki. We wrzeœniu 1939 roku przesta³a u¿ywaæ tego jêzyka,
nie rozmawia³a po niemiecku nawet ze swoimi niemieckimi ko-
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Julianna i Jan Zdanowiczowie, prze³om XIX i XX wieku



le¿ankami. Raz tylko musia³a siê z³amaæ. Kiedy aresztowano jej
wnuczkê Sabinê, posz³a siê wyk³ócaæ o ni¹ na ¿andarmeriê. Sku-
tecznie – babciê wypuszczono. 

Wracaj¹c do Jana: by³ on nie tylko fabrykantem dbaj¹cym o swo-
je interesy, ale i aktywnym cz³onkiem spo³ecznoœci lokalnej. Jak
pisz¹ Helena Tukaj i Janusz Wróbel w swojej monogra�i Aleksan-
drów £ódzki. Zarys dziejów 1816–1948: „Odnotowaæ nale¿y tak¿e utwo-
rzenie Towarzystwa Po¿yczkowo-Oszczêdnoœciowego  w Alek-
sandrowie. Jego cz³onkowie byli mieszkañcami Aleksadrowa
i okolicznych miejscowoœci. W sk³ad zarz¹du, na krótko przed wy-

buchem I wojny œwiato-
wej, wchodzili sêdzia
Lebelt z B³ota, K. Ra-
domiñski, K. Smidt,
A. Szwab i J Zdanowicz.
G³ównym celem dzia³al-
noœci towarzystwa by³o
kredytowanie inwestycji
w rolnictwie i przemyœ-
le. Przyk³adowo w 1914
roku podzielono okoli-
cznym gospodarzom
20 000 rubli”. ̄ ona Jana
równie¿ mia³a smyka³kê
do interesów: przed
I wojn¹ œwiatow¹ Zda-
nowicze eksportowali
poñczochy do carskiej
Rosji. Julianna wpad³a
na pomys³ barteru: za
towar nie ¿¹da³a rubli,
ale tanich w Rosji futer,
przez co przedsiêwziê-
cie sta³o siê jeszcze bar-
dziej op³acalne. Po
œmierci Jana Julian-

na ufundowa³a witra¿ w koœciele para�alnym przedstawiaj¹cy
Jana Kantego oraz jeden z najcenniejszych i najbardziej efekto-
wnych grobowców na cmentarzu katolickim. Zabytki te zachowa-
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Anna ze Skoblów 
i Wiktor Zdanowiczowie, 1911 r.



³y siê, i mo¿na je podziwiaæ do dziœ. Julianna Zdanowiczowa by³a
równie¿ pomys³odawczyni¹ rozbudowy fabryki poñczoch na ulicy
Warszawskiej 42, w czym, po œmierci mê¿a, pomogli jej synowie:
Wiktor, Roman i Hieronim (Budynek, ju¿ nienale¿¹cy do rodzi-
ny, stoi do dziœ). 

M³odzi Zdanowicze otrzymali patriotyczne wychowanie. Hie-
ronim by³ cz³onkiem powsta³ej w 1915 roku Polskiej Organiza-
cji Wojskowej, a wczeœniej za³o¿ycielem i cz³onkiem Towarzy-
stwa Gimnastyczno-Sportowego Sokó³, które wspiera³o POW.
W 1916 roku TGS Sokó³ liczy³o trzydziestu cz³onków, a w sk³ad
zarz¹du wchodzi³ m. in. Hieronim. Dzia³a³ on tak aktywnie w to-
warzystwie, ¿e ju¿ po odzyskaniu niepodleg³oœci, w 1924 roku,
zosta³ jego prezesem. Jego brat Kazimierz w okresie miêdzy-
wojennym by³ kierownikiem dzia³u meldunków w Urzêdzie
Miejskim w Aleksandrowie. Oko³o 1930 roku Hieronim i Ro-
man wraz z rodzinami wyjechali do Wilna, gdzie za³o¿yli fab-
rykê poñczoch. 
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Wiktor i Anna (z lewej strony) na majówce 
z przyjació³mi i rodzin¹, ok. 1910 r. 



Panny Zdanowiczówny nie spieszy³y siê z zam¹¿pójœciem. He-
lena (1889–1968) posz³a za Wincentego Przyby³ê w 1921 roku,
w trzydziestej wioœnie ¿ycia, a Anna, zwana Andzi¹ (1898–1976)
za Jana Westwala, w 1924 roku, w wieku 26 lat. Wieœæ rodzinna
g³osi, ¿e by³y uwielbiane i faworyzowane przez matkê. 

Najstarszy syn Jana, Wiktor (1886–1970) przed I wojn¹ œwia-
tow¹ zosta³ wys³any na naukê zawodu do Berlina i sta³ siê bar-
dzo dobrym specjalist¹ od maszyn poñczoszniczych. Nie mia³
k³opotów z jêzykiem, gdy¿ z ojcem rozmawia³ po polsku, a z mat-
k¹ – po niemiecku. Bêd¹c ju¿ starym cz³owiekiem pomaga³
swoim wnuczkom i prawnuczkom w odrabianiu lekcji z niemiec-
kiego i rosyjskiego (który zna³ jako jêzyk urzêdowy w Kongre-
sówce). 

W 1910 roku o¿eni³ siê z „obywatelsk¹” pann¹, Ann¹ ze Skob-
lów (1891–1915). Uda³o nam siê dotrzeæ do ich aktu œlubu. Gdy zo-
baczy³yœmy podpisy naszych przodków, wzruszy³yœmy siê. Przegl¹-
daj¹c ksiêgi para�alne zauwa¿y³yœmy, ¿e Zdanowicze byli jednymi
z nielicznych, którzy w³asnorêcznie sk³adali podpisy pod swoimi ak-
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Rada Miejska, 1928 r.



tami œlubu. Jak by³a ubrana Anna w ten paŸdziernikowy dzieñ?
W bia³¹ sukniê? A mo¿e uznano to za zbytek? Anna ¿y³a bardzo
krótko, zaledwie 24 lata. Zmar³a na p³uca w kwietniu 1915 roku.
Z Wiktorem mia³a dwie córki, Sabinê i Leokadiê. Ta ostatnia zmar-
³a, gdy mia³a mniej ni¿ 3 lata, na szkarlatynê. 

Podobnie jak jego ojciec, Wiktor by³ fabrykantem iaktywnym cz³on-
kiem aleksandrowskiej spo³ecznoœci. W 1907 roku wraz z grup¹ przy-
jació³ za³o¿y³ Towarzystwo Œpiewacze „Lutnia”. W owych czasach te-
go rodzaju stowarzyszenie prowadzi³o dzia³alnoœæ nie tylko œpiewacz¹,
ale i patriotyczn¹. Jak pisz¹ wspomniani wy¿ej H. Tukaj i J. Wróbel:
„W sk³ad pierwszego zarz¹du ‘Lutni’ weszli miêdzy innymi J. Besie-
kierski, K. Namys³owski, ks. Padewski, J. Skobel, M. Westwal iW. Zda-
nowicz. Towarzystwo prowadzi³o od pierwszych miesiêcy swego istnie-
nia o¿ywion¹ dzia³alnoœæ,
krzewi¹c¹ polsk¹ muzy-
kê chóraln¹, organizuj¹c
spektakle wamatorskim
zespole dramatycznym.”
„Lutnia” by³a równie¿
pewnego rodzaju klubem
zrzeszaj¹cym aleksan-
drowskich przedsiêbior-
ców. Po odzyskaniu nie-
podleg³oœci Wiktor ci¹g-
le pracowa³ na rzecz
lokalnej spo³ecznoœci: na
zdjêciu poni¿ej widzimy
radnych rady miejskiej,
wœród których znajduje
siê Wiktor, czwarty po le-
wej w górnym rzêdzie).
Nasz dziadek by³ jednym
zszeœciu Polaków wdwu-
dziestoczteroosobowej
Radzie Miejskiej. 

Wiktor Zdanowicz
by³ równie¿ tak dobrym
fachowcem w swojej
dziedzinie, ¿e w czasie
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Sabina z bratem Heniem, 1923 r. 



I wojny œwiatowej odby-
³o siê zebranie okupa-
cyjnej rady miejskiej,
na której sporz¹dzono
harmonogram pracy
Wiktora u poszczegól-
nych niemieckich fab-
rykantów. 

Córka Wiktora, Sa-
bina, by³a bardzo zdol-
n¹ dziewczyn¹. Maj¹c
14 lat sporz¹dza³a listy
p³ac dla pracowników
fabryki ojca. W 1930 ro-
ku wysz³a za m¹¿ za Ste-
fana Jarociñskiego i, po-
dobnie jak jej przod-
kowie, prowadzi³a fab-
rykê poñczoch i skar-
pet oraz, oczywiœcie,
nale¿a³a z mê¿em do
„Lutni”. Zaczê³a byæ
solistk¹ w wieku dwu-
nastu lat, a skoñczy³a
szeœædziesi¹t lat póŸ-

niej. W czasie II wojny œwiatowej Stefan znalaz³ siê w niemiec-
kim o�agu, a Sabina zosta³a bez œrodków do ¿ycia z ma³ymi cór-
kami, Alin¹ i Miros³aw¹, albowiem Polakom nie wolno by³o pro-
wadziæ w³asnych �rm. W czasie wojny utrzymywa³a siê sprzedaj¹c
potajemnie w Warszawie towar z w³asnej fabryki. By³o to bar-
dzo ryzykowne, bo przecie¿ musia³a go szmuglowaæ przez zielo-
n¹ granicê pomiêdzy Reichem a Generaln¹ Guberni¹. By³a z niej
rzeczywiœcie odwa¿na kobieta, skoro zdecydowa³a siê jeszcze zor-
ganizowaæ tajne komplety szkolne we w³asnym domu, które pro-
wadzi³a pani Walczak. Po wojnie Sabinie i Stefanowi urodzi³a
siê jeszcze jedna córka Anna. Nast¹pi³y du¿e zmiany ustrojowe
– Jarociñscy musieli zrezygnowaæ z w³asnej fabryki, i przekazaæ
maszyny w aport do spó³dzielni „Przodownik”, w której praco-
wali a¿ do emerytury. 
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Janina z Walkowskich Zdanowiczowa,
1913 r.



Dziesiêæ lat po œmierci pierwszej ¿ony Anny Wiktor o¿eni³ siê
z piêkn¹ Janin¹ Walkowsk¹. Mieli troje dzieci, Henryka, Czes-
³awê i Zenona, z których do dziœ ¿yje tylko ten ostatni. 

W czasie II wojny œwiatowej m³odzi nie mogli siê uczyæ, lecz
pracowaæ, a najm³odszy Zenon prze¿y³ wiêkszoœæ wojny na robo-
tach w Niemczech. Ca³a trójka nale¿a³a oczywiœcie do „Lutni”
i by³a, jak wiêkszoœæ Aleksandrowian, zwi¹zana z zak³adami prze-
mys³u poñczoszniczego, przekszta³conymi póŸniej w „ZPP San-
dra”. Niestety czasy powojenne nie sprzyja³y kontynuacji rodzin-
nej fabrykanckiej tradycji. Po wojnie ca³a trójka za³o¿y³a rodziny:
Henryk o¿eni³ siê z Mari¹ Klemens¹ Olechnowicz (która przez
wiele lat by³a zastêpc¹ g³ównego ksiêgowego w „Sandrze”) i mieli
troje dzieci: Teresê, Janusza i Barbarê. Czes³awa wysz³a za m¹¿
za Zygmunta Tomaszewskego, mieli dwójkê dzieci, Marka i El-
¿bietê, a Zenon o¿eni³ siê z Daniel¹ Sêczkowsk¹, z któr¹ s¹ szczêœ-
liwym ma³¿eñstwem a¿ do dziœ. 

Potomkowie Dominika, Walentego, Jana i Wiktora do dziœ ¿y-
j¹ w Aleksandrowie. Z najm³odszego pokolenia „dziedziców” na-
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Julianna z Fersterów Zdanowiczowa miêdzy prawnuczkami Alin¹ i Miros³a-
w¹ Jarociñskimi; od lewej stoj¹ wnukowie: Zdzis³aw Westwal, Sabina Jaro-
ciñska, Henryk Zdanowicz, Barbara Westwal, Zenon Zdanowicz, Czes³awa
Zdanowicz. 



zwiska jest tylko dwóch: wnukowie Henryka i synowie Janusza:
Maciej i Adam Zdanowicze. 

Mo¿e któregoœ dnia i oni spisz¹ historiê rodziny? 

Dziêkujemy Teresie Zdanowicz za pomoc w zbieraniu materia³ów

Anna Jarociñska-Jagielska
A. Agata Pluciñska-Amribd

O jeœli, aleksandrowski czytelniku, masz jakieœ informacje uzu-
pe³niaj¹ce nasze drzewo genealogiczne, to bêdziemy bardzo
wdziêczne za uzyskanie wiadomoœci. 
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Zenon Kozanecki

ZZnnaannee  ppoossttaaccii  ww  pprrzzeesszz³³ooœœccii  AAlleekkssaannddrroowwaa

Antoni Bieñkowski (1904–1979)

Urodzony w Aleksandrowie. Tu uczêszcza³ do
szko³y – zachowa³o siê œwiadectwo szkolne z ro-
ku 1918. 

Zaœwiadczenie Biura Historycznego L. 276-
-5/V/8721, wydane w Warszawie 7 stycznia 1935
roku brzmi: 

[…] stwierdza niniejszym, i¿ p. Bieñkowski Anto-
ni ps. „D¹bek” pe³ni³ czynn¹ s³u¿bê w P. O. W. od

1 listopada 1916 r. do odzyskania Niepodleg³oœci

Po II wojnie œwiatowej Antoni Bieñkowski pracowa³ w fabrykach
poñczoszniczych jako kancelista, a póŸniej w Biurze Magistratu. 
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Antoni Bieñkowski w mundurze POW – pierwszy z prawej
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Antoni Bieñkowski, drugi z prawej (1974)

Dyrektor Józef Pierlejewski goœci w swoim gabinecie 
Jordana Bieñkowskiego



Równoczeœnie by³ cz³onkiem Towarzystwa Œpiewaczego
„Lutnia” w Aleksandrowie, w którym dzia³a³ do koñca swego ¿y-
cia. Od 1916 roku nale¿a³ te¿ do Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
w Aleksandrowie i, d³ugi czas, do „Soko³a”. 

By³ dobrym ojcem rodziny, która sk³ada³a siê z ¿ony Stefanii,
córek: Jolanty i Wies³awy oraz syna, Jordana. 

By³ jednym z wielu wspania³ych aleksandrowian. 

Znane postaci w przesz³oœci Aleksandrowa: Antoni Bieñkowski 73

Œwiadectwo szkolne Antoniego Bieñkowskiego z 28 czerwca 1918 roku



Zenon Kozanecki, Ewa Laszak

Skautowy wschód s³oñca

Aleksandrowscy harcerze œwiêtuj¹ stulecie skautingu. Z tej okazji
publikujemy fotogra�e dawnych harcerzy z Aleksandrowa.

Zaczêlo siê tak:
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Dru¿yna ZHP 1916 r. 



Zaraz po wojnie powsta³y harcerskie ogniska:

Pierwsze powojenne ognisko harcerskie w Aleksandrowie. 
Pierwsza Dru¿yna ¯eñska w Aleksandrowie im St. Sempo³owskiej. 1945 r.
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W przemarszu kolumny w dniu milicjanta, 1945 r.



Legitymacja ZHP 1945 r.

Harcerskie ¿ycie up³ywa-
³o na æwiczeniach i pracy
spolecznej, ale i zabawie.
Zawi¹zywa³y siê przyjaŸ-
nie, które przetrwaj¹ lata.

Po æwiczeniach polowych. Maj 1946
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Wycieczka do Grotnik. 1946 r.

1. i 2. dru¿yna ZHP siatkówki po rozgrywkach fina³owych o mistrzostwo
Aleksandrowa. 5. maja 1946
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Wycieczka szkolna. Chojnasty 1946 r.
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II klasa Gimnazjum i Liceum w Aleksandrowie w 1947 r. Od góry: rz¹d 1.: Jan
Madajski, Zenon Kozanecki, Zenon Balcerek, Eugeniusz Juszczak, Tadeusz
Kawka; rz¹d 2.: NN, Sabina Nowicka, Stefania JóŸwiak, Halina Westwal, Ja-
nina Wiœniewska; rz¹d 3.: Leokadia Dro¿d¿, Lena Westwal, Jadwiga Jeske
(wychowawca, nauczycielka ³aciny i historii), Alina Jarociñska, Hania Ka³u¿-
na, NN; 4. Barbara Waligórska, Marek B³aszczyk, S³awka Nowicka.

Legitymacja ZHP 1946 r.
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1 maja 1947 r.

1 maja 1948 r.
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Harcerze nieustawali
w doskonaleniu swoich
umiejêtnoœci i zdobywa-
niu nowych sprawnoœci.
Przy okazji zwiedzali
Polskê i wypoczywali.

Wierzbno 1948 r. 
Z. Kozanecki, M. Matczak. 

Mielno, 9 lipca 1948 r. Wycieczka zastêpu instruktorów „W³óczêgów” 
do latarni morskiej w G¹skach
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Mielno, 9 lipca 1948 r. Wycieczka zastêpu instruktorów „W³óczêgów” 
do latarni morskiej w G¹skach

Mielno, 1948 r. 
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Harcerze brali czynny udzia³ we wszyskich wa¿niejszych wyda-
rzeniach maj¹cych miejsce w Aleksandrowie. 

Skauci w pochodzie majowym 1949

Sierpieñ 1952 r.

Poza wyst¹pieniami o�cjalnymi spotykali siê tak¿e prywatnie,
ciesz¹c siê ka¿d¹ wspóln¹ chwil¹. 
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Sierpieñ 1952 r.
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Roman Lewandowski kontra Zenon Kozanecki. Sierpieñ 1953

Czasem dochodzi³o do „walk gigantów”, które jednak koñczy³y
siê bezkrwawo, a przeciwnicy rozstawali siê w zgodzie.
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Styczeñ 1953 r.

Nadanie sztandaru dla organizacji harcerskiej w Aleksandrowie. 1953 r.

Harcerska przyjaŸñ trwa³a i w latach studenckich.

Po kilku latach dzia³alnoœci aleksandrowska dru¿yna zosta³a wy-
ró¿niona nadaniem sztandaru.



Harcerska Akcja Letnia, 1981

Harcerska Akcja Letnia, 1981

Z czasem doœwiadczeni harcerze przekazywali pa³eczkê nastêp-
nym generacjom m³odych skautów.
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Zbiórka starszych harcerzy ZHP – 9. wrzeœnia 1997 r.

Zbiórka starszych harcerzy ZHP – 9. wrzeœnia 1997 r.

Po piêædziesiêciu latach przyjaciele nadal spotykali siê z radoœci¹,
wspominaj¹c dawne harcerskie czasy.



Ods³oniêcie tablicy ZHP. 6. czerwca 1998 r.

Dokonania aleksandrowskich harcerzy zosta³y uhonorowane wmu-
rowaniem pami¹tkowej tablicy w œcianê budynku Urzêdu Miasta

Zbiórka starszych harcerzy ZHP
– 9. wrzeœnia 1997 r.
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Artur Sikora

Pierwszy 
Œwiatowy Zjazd Aleksandrowian

W dniach 17–18 wrzeœnia br., po raz pierwszy w historii nasze-
go miasta, odby³ siê Œwiatowy Zjazd Aleksandrowian.

By³o o�cjalnie, honorowi goœcie m.in. z miast partnerskich
z £otwy (Kras³awa) i Francji (Puget‚Ville), z miasta Modina z Iz-
raela, którzy zaproponowali nawi¹zanie partnerstwa z Aleksan-
drowem. By³y delegacje organizacji i szkó³ ze sztandarami, da-
wni mieszkañcy, potomkowie, a tak¿e Ci obecni, Ci którzy tworz¹
now¹ historiê Naszego miasta. Niestety frekwencja by³a bardzo
niska. Duchowni trzech kultur poprowadzili nabo¿eñstwo eku-
meniczne za pomyœlnoœæ miasta i jego mieszkañców, natomiast
ciekawi historii miasta i okolic mieli do dyspozycji zabytkowy auto-
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I Œwiatowy Zjazd rozpoczêto na Placu Koœciuszki. Tu te¿ przywitano goœci
m.in. z miast partnerskich z £otwy i Francji.



bus jelcz z lat 60, którym
mo¿na by³o odbyæ wycie-
czkê po naj³adniejszych
zak¹tkach gminy. Pod-
czas jazdy o mijanych
miejscach opowiada³
przewodnik i mi³oœnik
Aleksandrowa – Andrzej
Benedykt Kuropatwa.

Czy by³o to dla Nas
œwiêto, œwiêto Aleksan-
drowian? – jak g³osili or-
ganizatorzy i goœcie?
Z pewnoœci¹ idea takiego
zjazdu jest niepodwa¿al-

na. Charakter Aleksandrowa £ódzkiego, który prawa miejskie
otrzyma³ w 1822 roku, od pocz¹tku odznacza³ siê ró¿norodnoœci¹
wspó³¿yj¹cych tu trzech narodów: polskiego, niemieckiego i ¿y-
dowskiego. – Œwiatowy Zjazd Aleksandrowian w za³o¿eniu chce
nawi¹zaæ do tych tradycji, przypomnieæ oraz utrwaliæ panuj¹c¹
wówczas tolerancjê miêdzy tymi narodami – mówi³ przed zjaz-
dem burmistrz. Dla ludzi starszych, nadal mieszkaj¹cych w na-
szym mieœcie, goœci, którzy przybyli z ca³ego kraju i zza granicy,
taki zjazd jest ciekawym prze¿yciem, budz¹cym wspomnienia,
re�eksje. Dla ludzi m³odych niestety to czasy odleg³e, których
nie pamiêtaj¹. Nie uda³o siê przekonaæ ich do idei Zjazdu, a za-
owocowa³o to ma³¹ frekwencja. Bior¹c pod uwagê powy¿sze –
chyba ka¿dy z osobna powinien sobie odpowiedzieæ na pytanie
zadanie powy¿ej.
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W Szkole Podstawowej numer 4 przygoto-
wano wystawê fotogra�i i pami¹tek pod has-
³em „Aleksandrów dawny”



Tomasz Dominowski 

Obradowa³o Towarzystwo Przyjació³
Aleksandrowa1

– Stwierdzam, ¿e nasze do-
konania s¹ zadawalaj¹ce, jak
na aktualne realia – tak pod-
sumowa³ swoje sprawozda-
nie Leszek Pierlejewski, pre-
zes Towarzystwa Przyjació³
Aleksandrowa (TPA) w trak-
cie Walnego Zebrania Spra-
wozdawczego, które odby³o
siê 30 marca br. w œwietlicy
internatu przy aleksandrow-
skiego liceum. Zebranie pod-
sumowuj¹ce ostatni rok dzia-
³alnoœci, odby³o siê w odpo-
wiedzi na proœbê, która wy-
p³ynê³a na poprzednim Walnym, dotycz¹c¹ czêstszych spotkañ
w gronie wszystkich cz³onków. 

– W 2006 roku g³ównym problemem, który absorbowa³ w³a-
dze TPA, by³o wydanie kolejnego, ju¿ 24, rocznika wydawnictwa
„Aleksandrów wczoraj i dziœ” – wyjaœnia³ prezes Towarzystwa. –
W ubieg³ym roku, z ró¿nych wzglêdów, po raz pierwszy dosz³o
do sytuacji, ¿e Urz¹d Gminy nie s�nansowa³ druku tego perio-
dyku. Musieliœmy zadbaæ o wydanie tego numeru sami. G³ównie
z tego powodu nie uda³o siê zrealizowaæ tego zadania tradycyj-
nie na Dni Aleksandrowa. Usilne starania Zarz¹du pozwoli³y po-
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1 Publikacja na stronie alemiasto.pl (e-serwis Aleksandrowa £ódzkiego) z dnia
31.03.2007 [14:02:20].



zyskaæ sponsorów,
którzy wspomogli
nasze zamierzenia
�nansowo, czy te¿
w inny materialny
sposób. Otrzymaliœ-
my znaczne wspar-
cie od sponsorów...
Wydawnictwo uka-
za³o siê w terminie
Œwiatowego Zjazdu
Aleksandrowian. 

Ponadto poza
pracami zwi¹zanymi
z wydawnictwem
„Aleksandrów wczo-
raj i dziœ” Zarz¹d To-
warzystwa bra³ czyn-
ny udzia³ w uroczy-
stoœciach i impre-
zach organizowa-
nych na terenie na-
szej gminy. W czasie
Zjazdu Aleksandro-
wian bra³ udzia³
w imprezie plenero-
wej na boisku Miej-
skiego Zespo³u Szkó³
organizuj¹c stoisko,
na którym prezen-
towa³ swoje publi-
kacje. 

Dyskusji przewi-
dziana po sprawo-
zdaniu prezesa, do-
tyczy³a g³ownie pro-
blemów Aleksandro-
wa. W tym miejscu cz³onkowie pytali burmistrza Jacka Lipiñskie-
go o porz¹dek w mieœcie oraz skar¿yli siê na dzia³ania aleksan-
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drowskiej policji. Zwrócono siê
tak¿e z proœb¹, aby Towarzy-
stwo pilotowa³o sprawê nada-
nia Bibliotece Miejskiej im.
Pani Buszyd³o – za³o¿ycielki
placówki. 

W trakcie obrad rozdawa-
no legitymacje cz³onkowskie
przygotowane przez Zarz¹d
Towarzystwa. 

Przypomnijmy: 

Towarzystwo Przyjació³ Alek-
sandrowa dzia³a na terenie
naszej Gminy od 28 lat. Ini-

cjatywa powo³ania stowarzyszenia grupuj¹cego ludzi zwi¹zanych
z Aleksandrowem, chc¹cych dzia³aæ na rzecz miasta i spo³eczeñ-
stwa naszej gminy zrodzi³a siê na II zjeŸdzie absolwentów Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego. 

Od X Zjazdu w³adze Towarzystwa pracuj¹ w sk³adzie: 

Leszek Pierlejewski – prezes, 
Jadwiga Poturalska-Piluk i Teresa Stasiak – vice prezesi, 
Zo�a Aleksandrowicz – sekretarz, 
Ryszarda Lisowska – skarbnik, 

oraz cz³onkowie zarz¹du: 

Zenon Kozanecki, Stanis³aw Lichwa³a, Krystyna Uzie³³o-Zwie-
rzyñska. 

Towarzystwo nie jest organizacj¹ polityczn¹. Jest w pewnym stop-
niu organizacj¹ elitarn¹. Jak mówi statut towarzystwa „zrzesza
(ono) w swych szeregach na zasadzie dobrowolnoœci aktyw spo-
³eczno-kulturalny zwi¹zany terytorialnie i emocjonalnie z mia-
stem i gmin¹ Aleksandrów £ódzki, zainteresowany tworzeniem
i upowszechnianiem dóbr kultury i sztuki, organizowaniem i wspó³-
dzia³aniem w organizowaniu dzia³alnoœci kulturalnej i artysty-
cznej na obszarze dzia³ania stowarzyszenia.” 
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Zbigniew Cio³kowski

Inwentaryzacja obiektów 
znajduj¹cych siê w rejestrze zabytków
i ewidencji konserwatorskiej 
z terenu Gminy Aleksandrów £ódzki

Przez bardzo d³ugi okres nikt nie dokonywa³ wery�kacji spisu
obiektów zabytkowych z rzeczywistoœci¹. Pierwsze kroki, które
podj¹³em w tej sprawie by³y doœæ prozaiczne. Spaceruj¹c po mie-
œcie zauwa¿y³em, ¿e niektóre z nich znik³y z powierzchni i co gor-
sza nikt z ówczesnej w³adzy (jak i obecnej) nie potra�³ mi odpo-
wiedzieæ, czy ich unicestwienie by³o zgodne z prawem. Nikt te¿
nie kwapi³ siê do zbadania tej sprawy mimo moich wielokrotnych
interpelacji. 

A. Wstêp

Inwentaryzacji dokona³em przy wykorzystaniu Uchwa³y Rady
Miejskiej Nr XXVIII / 281 / 2001 z 2001 r w sprawie przyjêcia
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Aleksandrów £ódzki. (Tekst Studium… zosta³ opracowany
przez Biuro Rozwoju w £odzi – Urbanistyka i Komunikacja. Ma-
rzec 2001) rozdzia³u III (kierunki zagospodarowania przestrzen-
nego, polityka przestrzenna) punktu 3 (uwarunkowania realiza-
cji zabudowy konserwatorskie). 

Autorzy Studium… stwierdzaj¹, ¿e „…elementy planu, zabu-
dowa i obiekty podlegaj¹ ochronie”; oraz „Spis (zamieszczony
w piœmie WKZ z dnia 14 wrzeœnia 1999 r) zawiera:…” i tu zo-
sta³y wymienione wszystkie obiekty, które poda³em w tabelach.
Najpierw opiszê stan obiektów w podanych dwóch kategoriach.
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Na zakoñczenie, w podsumowaniu, odniosê siê do zaleceñ i wnios-
ków okreœlonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
( skrócie: WKZ) w podanym Studium…, a co wa¿niejsze w obo-
wi¹zuj¹cej nadal w/w uchwale Rady. 16 grudnia 2004 roku Ra-
da Miejska podjê³a uchwa³y w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta (nr XXVII / 241 / 04)
i Gminy Aleksandrów £ódzki (nr XXVII / 242 / 04), które nie
uwzglêdniaj¹ wszystkich za³o¿eñ i zaleceñ podanych w uchwale
Studium … (nr XXVIII / 281 / 2001 z 2001 r). 

B. Obiekty znajduj¹ce siê w rejestrze zabytków

Zinwentaryzowano 14 obiektów, z których 11 jest w stanie zbli-
¿onym do pierwotnego. Najbardziej zniszczony jest koœció³ ewan-
gelicko-augsburski i to tak zewnêtrzne, jak i wewnêtrzne ele-
menty budowli oraz wyposa¿enie. Obecnie jest on w renowacji.
Parki dworskie (w Be³dowie, Nakielnicy, Zgni³ym B³ocie) s¹ za-
niedbane, a niektóre czêœci u¿ywane do celów gospodarczych.
W fatalnym stanie jest zespó³ dworski (dwór, o�cyna, czworak)
w Zgni³ym B³ocie. Odtworzone Jatki Miejskie nie nosz¹ charak-
teru zabytku. W spisie podanym w uchwale nr XXVII / 242 / 04
brak jest (a które by³y podane w Studium…) czworaków w Zgni-
³ym B³ocie. 

Miejscowoœæ / Obiekt Aktualny stan obiektu
Miasto Aleksandrów £ódzki

Uk³ad urbanistyczny, zespó³ prze-
strzenno-architektoniczny rynku.

Zmieniony po stronie wschodniej
i po³udniowej. 

Zespó³ koœcio³a ewangelicko-augs-
burskiego:
koœció³ Zniszczony. W trakcie renowacji. 
pastorówka Bez zmian. 
Ratusz Bez zmian. 

Jatki Miejskie
Po odtworzeniu obiekt straci³ swój
pierwotny kszta³t (kolumny, dach,
wejœcia, okna) 

ul. Ogrodowa, dom mieszkalny dre-
wniany, po³owa XIX w. Bez zmian. 
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C. Obiekty znajduj¹ce siê 
w ewidencji konserwatorskiej

Dokonano przegl¹du 119 obiektów. Bez zmian lub z niewielk¹
ingerencj¹ budowlan¹ s¹ 73 budynki (61,3 %). Nie istnieje –
15 (12,6 %). Nie zosta³o odnalezionych 3 (2,5 %; prawdopodob-
nie ju¿ nie istniej¹). Przerobionych z drewnianego na murowa-
ny – 20 (16,8 %) lub na drewniano-murowany – 5 (4,2 %). Brak
jest w spisie podanym w uchwale nr XXVII / 242 / 04 nastêpu-
j¹cych obiektów (a które by³y podane w Studium…): Dom nr 14
w Karolewie (drewniany z koñca XIX w., obecnie murowany);
Dom nr 15 w Karolewie (drewniany z koñca XIX w., obecnie
murowany); Dom nr 1 w Krzywej Wsi (istniej¹cy), Dom nr 8
w Sobieniu; Dom nr 24 w Sobieniu (nie istniej¹cy). Natomiast
w spisie podanym w uchwale nr XXVII / 242 / 04 dodano na-
stêpuj¹ce obiekty (a które nie by³y podane w Studium…): Czwo-
raki (murowane, pocz¹tek XX w., parterowe o dachu cztero-
spadowym, krytym dachówk¹ zak³adkow¹, w dachu wstawki)
w R¹bieniu; Willa nr 1 w Romanowie; Willa nr 4 w Romano-
wie; Willa nr 9 w Romanowie; Zespó³ budynków (nr: 6, 9, 12 a,
15, 18, 19, 20, 30 / 31) w Sobieniu; Dom nr 11 w Budach Wol-
skich; Zespó³ budynków (nr: 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33,

Miejscowoœæ / Obiekt Aktualny stan obiektu
Be³dów

Kaplica grobowa rodziny Wê¿yków,
murowana, 1854 r. Bez zmian. 

Park dworski, I po³owa XIX w. Bez zmian. Zaniedbany. 
Nakielnica

Dwór murowany, po³owa XIX w. Po niewielkim odnowieniu. Zamie-
szka³y. 

Park dworski, po³owa XIX w. Bez zmian. Zaniedbany. 
Zgni³e B³oto

Dwór murowany, 1844 r. Bez zmian. Zniszczony. 
O�cyna murowana, po³owa XIX w. Bez zmian. Zaniedbana. 
Czworak murowany, po³owa XIX w. Bez zmian. Zaniedbany. 

Park, po³owa XIX w. W stanie szcz¹tkowym. Wykorzysty-
wany do celów gospodarczych
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35, 36, 42, 43, 44) w Prawêcicach. Spis ten z kolei nie uwzglê-
dnia obiektów (a które by³y zalecane przez Studium…): Dwór
w Woli Grzymkowej (do objêcia ochron¹ konserwatorsk¹, po-
przez wpis do ewidencji); Resztki za³o¿enia parkowego w Woli
Grzymkowej (do objêcia ochron¹ konserwatorsk¹, poprzez wpis
do ewidencji). Uchwa³a nr XXVII / 242 / 04 (zgodnie z zalece-
niami Sudium…) objê³a ochron¹ konserwatorsk¹ nastêpuj¹ce
objekty: za³o¿enie cmentarne w Be³dowie oraz we wsiach R¹-
bieñ i Stary Adamów.; zespo³ów budynków (nr: 6, 9, 12 a, 15,
18, 19, 20, 30 / 31) w Sobieniu oraz (nr: 21, 23, 24, 26, 27, 28,
31, 32, 33, 35, 36, 42, 43, 44) w Prawêcicach. 

Numer
domu Miejscowoœæ / ulica / opis Aktualny stan obiektu

Miasto Aleksandrów £ódzki
ul. Warszawska:

19 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Murowany. 

31 Dom, murowany, po³. XIX  w.
Bez zmian. Lewa czêœæ
odnowiona, a w prawej
wstawione nowe okna. 

42 Dom, drewniany, I po³. XIX w. Murowany, piêtrowy. 

43 Dom, drewniany, I po³. XIX  w. Bez zmian. W ca³oœci
odnowiony, dach ³atany. 

56 Dom, drewniany, I po³. XIX w. Nie istnieje. 
ul. Daszyñskiego:

25 Dom, murowany, po³. XIX  w. Bez zmian. Prawa stro-
na odnowiona. 

29 Dom, drewniany, 2 æw. XIX  w. Bez zmian. Odmalowa-
ny. 

40 Dom, drewniany, 1 po³. XIX w. Bez zmian. 
53 Dom, murowany, po³. XIX w. Bez zmian. Nowe okna. 
57 Dom, drewniany, 1 po³. XIX w. Nie istnieje. 

ul. Kiliñskiego:
6 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Bez zmian
9 Dom, drewniany, po³. XIX w. Murowany. 
12 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Bez zmian
16 Dom, murowany, kon. XIX  w. Bez zmian.
22 Dom, drewniany, kon. XIX  w. Murowany. 
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Numer
domu Miejscowoœæ / ulica / opis Aktualny stan obiektu

Miasto Aleksandrów £ódzki
ul. Koœciuszki i Plac Koœciuszki

4 Dom, murowany, 2 po³. XIX   w. Bez zmian.
15 Dom, drewniany, 2 æw. XIX  w. Bez zmian.
16 Dom, murowany, 2 po³. XIX  w. Bez zmian.

ul. 11 Listopada:
10 Dom, murowany, po³. XIX w. Bez zmian. Odnowiony. 

16 Dom, murowany, kon. XIX  w. Bez zmian. Po³owa do-
mu odnowiona. 

25 Dom, murowany, po³. XIX w. Bez zmian. 

30 Dom, murowany, po³. XIX  w. Bez zmian. Odnowiony. 

31 Dom, drewniany, 2 po³. XIX w. Bez zmian. 
33 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Murowany. 

Koœció³ paraf. pw. Œw. Rafa³a Archanio³a, 
ok. 1818 r., rozbudowa koniec XIX w.

Odnowiony. Zmieniony
parkan i cmentarz. Do-
budowany drugi koœció³. 

ul. £êczycka:
1 Dom, murowany, lata 20 XX w. Bez zmian. Odnowiony. 
3 Dom, murowany, po³. XIX w. Bez zmian. 

5 Dom, drewniany, 2 æw. XIX  w. Bez zmian. Podmuro-
wany. 

6 Dom, drewniany, 2 po³. XIX w. Bez zmian. Podmuro-
wany. 

8 Dom, murowany, 2 po³. XIX  w. Bez zmian. 
11 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Murowany.
12 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Murowany.
14 Dom, drewniano-murowany, po³. XIX w. Bez zmian. 
18 Dom, drewniany, 2 æw. XIX w. Murowany. 
19 Dom, murowany, kon. XIX  w. Bez zmian. 
20 Dom, murowany, 2 po³. XIX  w. Bez zmian.

ul. 1 Maja:
6 Dom, murowany, po³. XIX  w. Bez zmian.
10 Dom, murowany, po³. XIX  w. Bez zmian. 
20 Dom, murowany, 2 po³. XIX w. Bez zmian. 
23 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Murowany. 
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Numer
domu Miejscowoœæ / ulica / opis Aktualny stan obiektu

Miasto Aleksandrów £ódzki
ul. Ogrodowa:

2 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Bez zmian. 
7 Dom, murowany, po³. XIX  w. Bez zmian. 
8 Dom, murowany, po³. XIX  w. Bez zmian. 
10 Dom, murowany, po³. XIX  w. Bez zmian. Odnowiony. 
11 Dom, murowany, po³. XIX  w. Nie istnieje. 
13 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Nie istnieje. 

14 Dom, murowany, po³. XIX  w. Bez zmian. Odnowiony,
piêtrowy. 

15 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Murowany, odnowiony. 
ul. Piotrkowska:

23 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Bez zmian. 
24 Dom, murowany, po³. XIX  w. Bez zmian. 
28 Dom, murowany, po³. XIX  w. Bez zmian. 
34 Dom, murowany, po³. XIX  w. Bez zmian. 
35 Dom, murowany, po³. XIX  w. Bez zmian. 

ul. Sienkiewicza:
4 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Drewniano-murowany. 
18 Dom, drewniany, pocz. XIX  w. Bez zmian. 
19 Dom, drewniany, pocz. XIX  w. Bez zmian. 
22 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Drewniano-murowany. 

ul. Œciegiennego:
3 Dom, drewniany, 2 po³. XIX  w. Bez zmian. 

ul. Pabianicka:
6 Dom, drewniany, 2 æw. XIX  w. Nie istnieje. 
8 Dom, drewniano-murowany, po³. XIX w. Bez zmian. 
10 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Drewniano-murowany. 
11 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Bez zmian. 
13 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Bez zmian. 
15 Dom, drewniany, po³. XIX w. Nie istnieje. 
17 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Nie istnieje. 
18 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Murowany. 
19 Dom, drewniany, po³. XIX  w. Nie istnieje. 
21 Dom, murowany, po³. XIX w. Bez zmian.
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Numer
domu Miejscowoœæ / ulica / opis Aktualny stan obiektu

Miasto Aleksandrów £ódzki
ul. Pabianicka:

22 Dom, murowany, po³. XIX Bez zmian. 
24 Dom, murowany, 2 po³. XIX Nie istnieje. 
26 Dom, murowany, 2 po³. XIX Bez zmian. 
37 Dom, drewniano-murowany, po³. XIX w. Bez zmian. 
38 Dom, drew. -mur., po³. XIX Bez zmian. 
45 Dom, drewniany, po³. XIX Murowany. Nowy. 
49 Dom, drewniany, po³. XIX Murowany. 

ul. Waryñskiego:
19 Dom, drewniany, po³. XIX Murowany. 
22 Dom, drewniany, po³. XIX Murowany. 

ul. Wierzbiñska:
5 Dom, drewniany, po³. XIX Bez zmian. 
6 Dom, drewniano-murowany, po³. XIX w. Bez zmian. 
7 Dom, drewniany, 2 æw. XIX Bez zmian. 
8 Dom, drewniany, po³. XIX Nie istnieje. 
9 Dom, drewniany, po³. XIX Drewniano-murowany. 
11 Dom, drewniany, kon. XIX Bez zmian. 
13 Dom, drewniany, 2 æw. XIX Drewniano-murowany. 
15 Dom, drewniany, po³. XIX Bez zmian. 
17 Dom, drewniany, po³. XIX Nie istnieje. 
26 Dom, murowany, 1 po³. XIX Nie istnieje. 
31 Dom, drewniany, 2 po³. XIX Bez zmian. 

ul. Wojska Polskiego:
7 Dom, murowany, po³. XIX Bez zmian. 
15 Dom, drewniany, po³. XIX Bez zmian. 

18 Dom, drewniany, po³. XIX Nie istnieje. Pozosta³a
tylko o�cyna. 

20 Dom, murowany, 2 po³. XIX Bez zmian. 
22 Dom, murowany, po³. XIX Bez zmian. 
23 Dom, drewniany, po³. XIX Murowany. 
24 Dom, drewniany, 2 po³. XIX Murowany. 
26 Dom, drewniany, po³. XIX Murowany. 
30 Dom, drewniany, po³. XIX Bez zmian. 
31 Willa, murowana, 2 po³. XIX Bez zmian. 
42 Dom, drewniany, 2 po³. XIX Bez zmian. 

43 Dom, murowany, po³. XIX Nie istnieje. (obecnie
blok SM) 
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Numer
domu Miejscowoœæ / ulica / opis Aktualny stan obiektu

Be³dów: 
Koœció³ para�alny pw. Wszystkich Œwiêtych, mu-
rowany, 1897 r. Bez zmian. 

Dzwonnica murowana, 1897 r. Bez zmian. 
Plebania murowana, oko³o 1880 r. Bez zmian. 
Dwór murowany, oko³o 1880 r. Bez zmian. 
Spichlerz drewniano-mur., k. XIX Nie zosta³ odnaleziony. 
Gorzelnia murowana, 1906 r. Bez zmian. Odnowiona. 

Karolew: 
14 Dom, drewniany, 2 po³. XIX  w. Murowany. 
15 Dom, drewniany, 2 po³. XIX  w.  Murowany.

Krzywa Wieœ: 

1 Dom, drewniany, kon. XIX  w. 
Po³owa dachu jest wy-
mieniona na blaszany.
Zaniedbany. 

R¹bieñ: 

34 Willa, murowana, pocz. XX  w. 

Odnowiony. Górna czêœæ
budynku ma wymienione
okna, za³o¿ony nowy
dach; pozosta³a czêœæ
odmalowana. 

35 Willa, murowana, ok. 1918 r. Nie zosta³a odnaleziona. 
46 Willa, murowana, ok. 1930 r. Nie zosta³a odnaleziona. 
47 Willa, murowana, XIX / XX w. Bez zmian.

Ruda Bugaj: 
15 Dom, drewniany, kon. XIX  w. Bez zmian. Zaniedbany. 

Sobieñ: 
1 Dom, drewniany, kon. XIX w. Bez zmian. 

8 Dom, murowany, kon. XIX  w. 

Bez zmian. Prawdopo-
dobnie jest przezna-
czony na budynek go-
spodar. 

24 Dom, drewniany, kon. XIX  w. Nie istnieje. 
Zgni³e B³oto: 

Czworak, murowany, koniec XIX w. Zniszczony. W stanie
szcz¹tkowym. 

23 Dom, murowany, 1900 r. Bez zmian. Zaniedba-
ny. Nie zamieszka³y. 
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D. Podsumowanie

W zwi¹zku z przeprowadzonym przegl¹dem oraz przyjêtymi
uchwa³ami Rady Miejskiej nasuwaj¹ siê uwagi i pytania. M. in.
brak jest danych, czy przeróbki domów, z drewnianych na dre-
wniano-murowane oraz wyburzenia obiektów, dokonano za zgo-
d¹ WKZ i gminy? Jeœli tak, to jakie argumenty przemawia³y za
tak¹ decyzj¹? Jeœli nie, to jakie konsekwencje zosta³y (b¹dŸ zo-
stan¹) wyci¹gniête wobec osób, które te czynnoœci wykona³y?
Wiêkszoœæ zabytków ulega lub ju¿ uleg³a degradacji. Wyp³ywa
to prawdopodobnie z braku zainteresowania osób odpowiedzial-
nych ich stanem, czêsto zwi¹zanych z brakiem odpowiednich
œrodków pieniê¿nych, niedbalstwem lub wykorzystaniem tere-
nów (na których znajduje siê obiekt) na inne cele. Widoczny jest
tu brak dzia³añ organów odpowiedzialnych za kontrolê stanu
tych obiektów oraz brak œwiadomoœci w³aœcicieli, i¿ s¹ w posia-
daniu zabytków i wszelkie prace na tych obiektach musz¹ byæ
uzgadniane z odpowiednimi organami. ̄ aden z podanych w spi-
sie obiektów nie posiada na sobie odpowiedniego oznaczenia,
¿e stanowi on zabytek i jakiej jest on kategorii. Brak jest tak-
¿e szczegó³owego opracowania (wraz z mapami i zdjêciami) opi-
suj¹cego dok³adnie wymienione wszystkie: zabytki, pozosta³e
obiekty o wartoœciach kulturowych, strefy ochrony: krajobrazu,
ekspozycji konserwatorskiej, uk³adu rozplanowania. Dlaczego
w uchwale Rady Miejskiej, nr XXVII / 242 / 04 z 2004 roku, nie
uwzglêdniono obiektów, o których wczeœniej wspomnia³em oraz
cmentarza w Rudzie Bugaj, do dziœ nie mam odpowiedzi. Brak
jest rozdzielenia w § 10 ust. 21 tej uchwa³y obiektów wpisanych
do ewidencji zbytków od obiektów o wartoœciach kulturowych.
Nie dokonano tak¿e wery�kacji (aktualizacji) spisu zabytków mi-
mo, ¿e taki obowi¹zek nak³ada³a uchwa³a Rady Miejskiej nr
XXVIII / 281 / 2001 z 2001 r (a dok³adniej za³. nr 1 do uchwa³y)
przed zatwierdzeniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Z treœci § 9 ust. 8 p. 1 uchwa³y nr XXVII / 241
/ 04 z 2004 roku (w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta) wynika, ¿e ca³e miasto (jako obiekt)
jest wpisane do ewidencji konserwatorskiej. W § 10 ust. 16 uchwa-
³y nr XXVII / 242 / 04 z 2004 roku nie zosta³y okreœlone warun-
ki w zakresie ochrony dóbr kultury. Podobnie w §10 ust. 1. 
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Inwentaryzacjê wykonali uczniowie klasy III a Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Aleksandrowie £ó-
dzkim wraz ze mn¹ w okresie od listopada 2004 r. do stycznia
2005 r. 

Zebra³ i opracowa³:. 
Zbigniew Cio³kowski
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Andrzej Benedykt Kuropatwa

Be³dów – koœció³ pod wezwaniem
Wszystkich Œwiêtych 

Be³dów bez w¹tpienia nale¿y do najciekawszych miejscowoœci le-
¿¹cych nie tylko a terenie gminy Aleksandrów £ódzki. Oprócz
d³ugiej i ciekawej historii zachowa³ siê tu bardzo ciekawy zespó³
obiektów zabytkowych i przyrodniczych, zwi¹zanych z istnieniem
tu od wieków szlacheckiej siedziby rodowej. 

Pierwsza pisana wzmianka historyczna dotycz¹ca Be³dowa po-
chodzi z 1386 roku. Wieœ by³a gniazdem rodowym rodziny Be³dow-
skich herbu Jastrzêbiec. Oko³o 1416 roku powsta³ tu pierwszy dre-
wniany koœció³ pod wezwaniem Wszystkich Œwiêtych. Fundatorami
tej œwi¹tyni byli prawdopodobnie arcybiskupi gnieŸnieñscy. Kon-
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sekracji tej pierwszej œwi¹tyni dokona³ arcybiskup gnieŸnieñski
Miko³aj Tr¹ba. W okresie póŸniejszym z niewiadomych ju¿ dziœ
przyczyn para�a przesta³a istnieæ a koœció³ zosta³ rozebrany.
W 1526 roku arcybiskup gnieŸnieñski Jan £aski ponownie erygu-
je para�e. 13 listopada odbywa siê podnios³a uroczystoœæ poœwiê-
cenia nowo ufundowanego przez rodzinê Be³dowskich koœcio³a pod
tym samym wezwaniem co poprzedni. Aktu tego dokona³ sufra-
gan gnieŸnieñski Sebastian ¯ydowski. Znamy tylko nielicznych
przedstawicieli rodu fundatorów. Wiemy ¿e Jan Be³dowski ¿ona-
ty z El¿biet¹ z Wojciechowic zmar³ przed 1576 roku, ¿e w 1589 ro-
ku dziedzicem Be³dowa te¿ by³a Jan Be³dowski. 

Bardziej znan¹ postaci¹ jest Jerzy Be³dowski syn Marcina. By³
podsêtkiem ³êczyckim i w³aœcicielem dób sk³adaj¹cych siê z 12
wsi: KoŸle, Klêk, Pludwiny, Imielnik, Moskule, Modrzew, Skot-
niki, £agiewniki i inne. Mia³ syna Adama i oraz piêæ córek.
W 1669 roku wydaje za m¹¿ najm³odsz¹ Zuzannê, za Samuela
¯elewskiego ze wsi ¯elazna ko³o Rawy Mazowieckiej. Jej œlub-
nym wianem zosta³y trzy wsie: Moskule, Skotniki i ³ódzkie dziœ
£agiewniki. To z t¹ powsta³¹ rodzin¹, która zamieszka³a w £a-
giewnikach wi¹¿e siê powstanie pierwszych obiektów sakralnych
a nastêpnie zespo³u klasztornego ojców Franciszkanów w³aœnie
w £agiewnikach. Dziœ miejsca owianego kultem b³ogos³awione-
go Rafa³a Chyliñskiego. Jedynym synem Jerzego by³ Adam Be³-
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dowski, dziedzic Be³dowa i Zgni³ego B³o-
ta w 1662 roku. Najprawdopodobniej
przedstawiciele tego rodu byli chowani
w rejonie dzisiejszego koœcio³a para�al-
nego (œwi¹tyñ poprzednio istniej¹cych),
na terenie dawnego nie istniej¹cego ju¿
dziœ cmentarza grzebalnego. 

Dziœ wiemy, ¿e jeszcze w XVIII wie-
ku by³ zamieszka³y najstarszy, istniej¹-
cy od dawna dwór obronny na kopcu, po-
³o¿ony ponad 100 metrów na wschód od
obecnego. Mia³ on zapewne charakter
obronnej rezydencji szlacheckiej. W 1765 dobra be³dowskie prze-
chodz¹ w rêce rodziny Wê¿yków herbu W¹¿. Pierwszymi w³aœci-
cielami tych dóbr by³ Micha³ a nastêpnie Adam Wê¿yk. Nastêp-
nie by³y kolejno w³asnoœci¹ Felicji z M¹czyñskich Zieleniewskiej,
Wojciecha P¹gowskiego, Marceliny z Zieleniewskich Wê¿yk, Mi-
cha³a Walewskiego i znów mêskich przedstawicieli rodziny Wê-
¿yków. Ostatnim w³aœcicielem by³ W³adys³aw Wê¿yk. 

W 1827 roku Be³dów liczy 373 mieszkañców. Jest tu wówczas
gorzelnia oraz m³yn wodny. W roku 1833 sprzedano nale¿¹ce do
Be³dowa maj¹tki Zgni³e B³oto, Sanie i kolonie Adamów, za su-
mê 150 tysiêcy z³otych polskich. W drugiej po³owie XIX wieku
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Wê¿ykowie buduj¹ now¹ istniej¹c¹ do dziœ siedzibê rodow¹.
Wœród ochotników walcz¹cych w powstaniu styczniowym 1863
roku byli równie¿ mieszkañcy Be³dowa: Stanis³aw Czarkowski,
Walenty Kochanowski, Józef Pieni¹¿ek, karol Szamowski, Piotr
Tomczak i Jakub Trylak. 

W 1897 roku z inicjatywy rodziny Wê¿yków rozebrano istnie-
j¹cy drewniany koœció³ i rozpoczêto budowê trzeciej w tym samym

miejscu œwi¹tyni. Jej projekt
opracowa³ warszawski architekt
Stanis³aw Adamczewski. W 1901
roku konsekracji jej dokona³ suf-
ragan warszawski ks. bp Kazi-
mierz Ruszkiewicz. G³ównym
fundatorem tej œwi¹tyni by³ Jan
Wê¿yk, który ¿y³ w latach
1847–1926. Oprócz niego fundu-
sze na jej budowê dostarczy³y ro-
dziny zamieszkuj¹ce pobliskie
maj¹tki. 

Jest to œwi¹tynia murowana
z ceg³y i nie otynkowana. Zapro-
jektowana zosta³a na planie
krzy¿a jako koœció³ jednonawo-
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wy z transeptem (nawa poprzeczna) oraz wiêkszym wyodrêbnio-
nym prezbiterium, które otacza zakrystia i kruchty. Szczyty ze-
wnêtrzne nawy, prezbiterium oraz transeptu otrzyma³y wystrój
architektoniczny w stylu neobarokowym i s¹ g³ównymi zewnê-
trznymi elementami dekoracyjnymi koœcio³a. 

G³ówne wejœcie do œwi¹tyni znajduje siê na osi nawy. W kru-
chcie przy �larze lewym znajduje siê kamienna kropielnica po-
chodz¹ca zapewne z prze³omu XV i XVI wieku. Ma przekrój wal-
cowaty z kielichowo rozchylon¹ czasz¹, oddzielon¹ opask¹ od
podstawy. Natomiast, na �larze prawym zosta³a umieszczona tab-
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lica pami¹tkowa nastêpuj¹cej treœci: „Pamiêci ukochanego ksiê-
dza Stanis³awa G¹siorowskiego proboszcza par. Be³dów zm. dnia
14 grudnia 1927 r. Wdziêczni para�anie tablicê tê poœwiêcaj¹.”
Jego secesyjny grób znajduje siê na cmentarzu para�alnym. 

Wchodz¹c do wnêtrza œwi¹tyni mo¿emy podziwiaæ wystrój,
który w znacznej czêœci pochodzi z poprzedniego koœcio³a. W prez-
biterium znajduje siê barokowy o³tarz g³ówny z pocz¹tku XVIII
wieku pochodz¹cy z poprzedniej œwi¹tyni i powiêkszony po umie-
szczeniu w nowej (dwukondygnacyjny). Dolna kondygnacja jest
ujêta dwoma grupami po trzy kolumny korynckie z impostami
dŸwigaj¹cymi gierowane belkowania. 

W centrum zosta³ umieszczony obraz œw. Rodziny pochodz¹cy
prawdopodobnie z XVII wieku w prostok¹tnej ramie zwieñczonej
³ukiem wklês³o-wypuk³ym. Jest to p³ótno wtórnie naklejane na po-
k³ad drewniany, zbudowany z trzech desek pionowych, wraz z ni-
mi pokryte brunatnym t³em (przemalowania). W centrum obra-
zu znajduje siê grupa stoj¹ca z Matk¹ Bosk¹ i œwiêtym Józefem
zwróconym w stronê krocz¹cego miêdzy nimi trzymanego za rê-
ce ma³ego Jezusa. Maria jest ubrana jasnobr¹zowa sukniê i nie-
bieski p³aszcz. Œwiêty Józef ma na sobie jasnoniebiesk¹ suknie
i brunatny p³aszcz. W rêku trzyma lilie. Natomiast ma³y Jezus jest
ubrany w czerwon¹ suknie. Na g³owach wszystkich postaci s¹ umie-
szczone srebrne korony. Nad Œwiêt¹ Rodzin¹ unosi siê otoczona
jasnym nimbem go³êbica symbolizuj¹ca Ducha Œwiêtego. 

Po bokach obrazu znajduj¹ siê nisze arkadowe z pe³no�gular-
nymi rzeŸbami gipsowymi przedstawiaj¹cymi œw. Piotra i Paw-
³a. Nad niszami uskrzydlone g³ówki anio³ków. 

Górna kondygnacja jest ujêta dwoma �larami zwieñczonymi
wolutami z anio³kami w suk-
niach. W centrum znajduje
siê obraz Ukrzy¿owanie w ra-
mie zwieñczonej sp³aszczo-
nym ³ukiem wklês³o-wypuk-
³ym. W centrum kompozycji
obrazu widzimy Chrystusa
na krzy¿u. U jego stóp klê-
czy œw. Jan w bia³ym p³a-
szczu obejmuj¹cy rêkoma
podstawê krzy¿a. Po lewej
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stronie krzy¿a stoi Maria w czerwonej sukni i niebieskim p³aszczu
maj¹c z³o¿one d³onie. Natomiast po prawej stronie jest widoczna
Maria Magdalena w ciemnozielonej sukni i czerwonym p³aszczu
z d³oñmi skrzy¿owanymi na piersi. Obraz posiada t³o br¹zowe
z jaœniejszymi chmurami. 

W zwieñczeniu na uwagê zwraca rzeŸba siedz¹cego na tronie
Boga Ojca trzymaj¹cego kule z krzy¿em w lewym rêku. Postaæ
jest otoczona uskrzydlonymi g³ówkami anio³ków wœród ob³oków
w promienistej glorii. Mensa o³tarzowa jest murowana z mar-
murowym blatem. Natomiast tabernakulum jest drewniane ujê-
te wolutami z reliefowym kielichem za drzwiczkami a powy¿ej
znajduje siê nisza z krucy�ksem. 

W prawym skrzydle transeptu znajduje siê póŸno barokowy
o³tarz boczny równie¿ z pocz¹tku XVIII wieku z obrazem przed-
stawiaj¹cym „Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem”. 

Natomiast w lewym skrzydle znajduje siê barokowy o³tarz bo-
czny z obrazem przedstawiaj¹cym „Œwiêt¹ Rodzinê”. 

Drewniana ambona jest podwieszona na �larze przyœcien-
nym. Jej korpus ma plan szeœcioboku, o pro�lowanym spodzie
z podwieszona ga³k¹. Wokó³ przyozdobiona jest rzeŸbami czte-
rech ewangelistów ze swoimi atrybutami. Szeœcioboczny balda-
chim wsparty jest na dwóch wspornikach, z go³êbica w podnie-
biu. Na nim �gura Chrystusa nauczaj¹cego, z wysokim krzy¿em
w lewej d³oni. 

Na œcianach nawy umieszczono p³askorzeŸby przedstawiaj¹-
ce stacje drogi krzy¿owej. Natomiast powy¿ej, przy �larach przy-
œciennych znajduje siê galeria rzeŸb z I po³owy XVIII wieku
przedstawiaj¹cych Jezusa oraz œwiêtych: Jakuba M³odszego, To-
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masza, Jana, Jakuba, Andrzeja, Piotra, Macieja, Tadeusza, Szy-
mona, Bart³omieja i Filipa. 

Przez stulecia koœció³ ten zgromadzi³ sporo bardzo cennego wy-
posa¿enia ruchomego. Nale¿y do niego chrzcielnica i kropielnica
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wykonane w kamieniu na prze³omie XV i XVI wieku. XVIII-to
wieczny krucy�ks, barokowy krzy¿ procesyjny, kielich z 1792 roku,
kapa pochodz¹ca z po³owy XIX wieku z klamr¹ z po³owy XVII wie-
ku, XVIII-to wieczna stu³a, kilka barokowych lichtarzy, dwie suk-
nie drewniane powsta³e w po³owie XIX wieku oraz feretony (prze-
noœny o³tarzyk lub obraz noszony w czasie procesji) rokokowe po-
chodz¹ce z koñca XVIII wieku, a przedstawiaj¹ce �gurkê Matkê
Bosk¹ z Dzieci¹tkiem, z obrazami
Matki Boskiej i Œwiêtego Józefa
oraz póŸniejsze z koñca XIX wie-
ku przedstawiaj¹ce Matkê Boska
z Dzieci¹tkiem i Chrystusa pre-
zentuj¹cego gorej¹ce serce. 

Do zabytków malarstwa reli-
gijnego nale¿¹ obrazy: barokowy
przedstawiaj¹cy Chrystusa dŸwi-
gaj¹cego krzy¿, Matkê Boska
Szkaplerzn¹ te¿ barokowy oraz
przedstawiaj¹cy nieznan¹ œwiê-
t¹ namalowany na prze³omie
XVIII i XIX wieku. 

Na cmentarzu przykoœcielnym
znajduje siê ceglana nie tynkowa-
na dzwonnica. Tu te¿ rosn¹ trzy
wspania³e wi¹zy siêgaj¹ce do 5
metrów obwodu uznane za po-
mniki przyrody. Czêœciowo zni-
szczone przez próchnicê oraz po-
wyginane przez staroœæ posiadaj¹
fantastyczne kszta³ty. Na szczê-
œcie s¹ pod sta³¹ opiek¹ konser-
watorsk¹. Ca³oœæ jest otoczona
murowanym parkanem z bram¹
i furtkami. 

Oko³o 1880 roku poza tere-
nem przykoœcielnym zosta³a zbu-
dowana murowana i otynkowana
plebania przypominaj¹ca swoim
kszta³tem dworek. 
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Oko³o 500 metrów od œwi¹tyni znajduje siê cmentarz para-
�alny o powierzchni 1 hektara. Tu szczególna uwagê zwraca

piêkna i okaza³a kapli-
ca grobowa p. w. Prze-
mienienia Pañskiego.
Zosta³a wybudowana
w stylu klasycystycz-
nym w 1854 roku przez
Jana Lebelta i jego ¿o-
nê Ludwikê z Pryliñ-
skich, by³ych w³aœciciel
dóbr Zgni³e B³oto.
Uzyska³a kszta³t grec-
kiej œwi¹tyni. Uwagê
zwraca czterokolumno-
wy portyk, zwieñczony
trójk¹tnym tympano-
nem z dat¹ 1854 rok.
Ponad szczytem dachu
jest widoczna sygnatur-
ka zwieñczona krzy-
¿em. Dwuspadowy dach
kaplicy jest kryty bla-
ch¹. Ca³oœæ wykonana
zosta³a z ceg³y i otynko-
wana i boniowana. Po-
jedyncze okna w œcia-
nach bocznych kaplicy
s¹ zamkniête pó³koli-
œcie. Obiekt posiada
dwa poziomy – kaplicê
z o³tarzem a pod ni¹
kryptê grobowa. Wej-
œcie do krypty grobowej
znajduje siê na ze-
wn¹trz od strony o³ta-
rzowej. W kaplicy na

œcianach umieszczono liczne tablice epita�jne poœwiêcone lu-
dziom ni¿ej pochowanym. 
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S¹ to epita�a mówi¹ce, ¿e spo-
czywa tu: 

– Jan Wê¿yk, dziedzic dóbr
Be³dów, sêdzia pokoju po-
wiatu ³ódzkiego, urodzony
31 marca 1816 roku a zmar-
³y 27 lutego 1894 roku, 

– Marcelina z Zieleniewskich
Wê¿ykowa prze¿ywszy 86 la-
ta zmar³a 8 listopada 1872
roku, 

– Micha³ Wê¿yk, sêdzia poko-
ju powiatu ³êczyckiego, uro-
dzony 18 listopada 1811
a zmar³y 13 lipca 1889 roku, 

– Kazimierz Romañski, syn
Antoniego i Ksawery z Par-
czewskich urodzony 14 gru-
dnia 1891 roku a zmar³y 12
maja 1958 roku, 

– W³adys³aw Wê¿yk zmar³ 18
czerwca 1874 roku prze¿yw-
szy 60 lat, 

– W³adys³aw Wê¿yk, syn Jana
i Antoniny z Kobierzyckich,
wiêzieñ obozów hitlerow-
skich Dachau-Oranienburg
urodzony 16 maja 1887 a zmar³y 5 wrzeœnia 1951 roku, 

– Felicja z Wê¿yków Parczewska, 

– Konstancja z Orzechowskich Wê¿yk zmar³a 28 czerwca 1877
roku prze¿ywszy 55 lat, 
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– Jan Wê¿yk w³aœciciel dóbr Paszkówka, urodzony 20 lipca 1847
roku a zmar³y 15 maja 1926 roku, 

– Jan Lebelt zmar³y 5 lipca
1874 roku zmar³y w wieku
74 lat oraz jego ¿ona Ludwi-
ka z Pryliñskich Lebelt
zmar³a 24 maja 1856 roku
byli w³aœcicielami dóbr
Zgni³e B³oto, 

– Ignacy Ptyliñski, zmar³y
17 maja 1847 roku w wieku
77 lat, 

– Wojciech Orzechowski,
dziedzic dóbr Malanów
(gmina Lutomiersk), Sê-
dzia Pokoju Okrêgu Zgier-
skiego zmar³y 21 lipca 1850
roku po prze¿yciu 63 lat, 

– Kazimierz Orzechowski
urodzony 1871 roku a zmar-
³y w 1940 roku oraz jego ¿o-
na Stanis³awa z Lebeltów
urodzona w 1882 roku
i zmar³a w 1943 roku, byli
w³aœciciele maj¹tku Mala-
nów, 

– Monika z Orzechowskich
Pryliñska, zmar³a w 1858
roku prze¿ywszy 78 lat, 

– Ma³gorzata z Orzechow-
skich Nowakowska umar³a
4 maja 1851 roku po 62 la-
tach ¿ycia, oraz jej m¹¿ Mi-
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cha³ Nowakowski zmar³y 1 stycznia 1852 roku po prze¿yciu
70 lat, byli dziedzice dóbr Sarnówka. 

Zwiedzaj¹c tê œwi¹tynie warto pomyœleæ, ¿e jest to obiekt œwiad-
cz¹cy o d³ugiej historii Be³dowa. Posiada liczne œwiadectwa wielo-
wiekowego tutaj osadnictwa w dolinie rzeczki Be³dówki. Rzeki, któ-
ra by³a Ÿród³em wody, urodzajnej gleby w jej dolinie oraz równie¿
si³y napêdowej dla ró¿nych urz¹dzeñ stwarzaj¹c w sumie dogodne
warunki dla ludzkiej dzia³alnoœci. 
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Nauczyciele MZS

Ju¿ za chwilê minie 20 lat…

Historia

G³êboka zaduma i ³zy w oczach wielu cz³onków rady – da³y
wyraz odczuciom tego po¿egnania. 

W ten sposób zakoñczy³o siê ostatnie posiedzenie cz³onków ra-
dy pedagogicznej w roku szkolnym 1986/87 i pewien etap histo-
rii Szko³y Podstawowej nr 1 przy ul. Œwierczewskiego 36. 

Ten zapis z protoko³u Rady Pedagogicznej daje pocz¹tek no-
wej historii, która otwiera swoje karty w nowym miejscu, tj. przy
ul. Waryñskiego 22/26. 

2 wrzeœnia 1985 roku ówczesny prezydent £odzi Józef Niewia-
domski dokona³ uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod
nowy budynek Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego. 

1 wrzeœnia 1987 ro-
ku odby³o siê przeka-
zanie nowego budynku
po³¹czone z Wojewó-
dzk¹ Inauguracj¹ Ro-
ku Szkolnego. Dyrek-
torem nowej placówki
zosta³ mgr Marek Sa-
dowski. W tym dniu
oddano do u¿ytku tyl-
ko pawilon B, w któ-
rym mieœci³o siê 21 sal
dydaktycznych. W sty-
czniu nastêpnego roku

118 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Grono Pedagogiczne 
Szko³y Podstawowej Nr 1 w 2003 r



przekazano laboratorium
jêzykowe. Sale te zosta³y
wyposa¿one w nowoczesne
jak na owe czasy œrodki au-
diowizualne zamontowane
w pulpitach sterowniczych.
W dzia³alnoœæ na rzecz dal-
szej komputeryzacji szko-
³y aktywnie w³¹czyli siê
uczniowie „jedynki” (jak
zaczêto nazywaæ Szko³ê
Podstawow¹ Nr 1), którzy
przekazali na ten cel wszystkie pozyskane œrodki �nansowe.
W kwietniu 1988 roku szko³a powiêkszy³a siê o nastêpny seg-
ment budynku (pawilon E), w którym zlokalizowano pomie-
szczenia dyrekcji szko³y, administracji, gabinet medyczny, bib-
liotekê wraz z czytelni¹, sto³ówkê, œwietlicê oraz studio
radiowo-telewizyjne. Bibliotekê zlokalizowano na II piêtrze pa-
wilonu E. By³y to komfortowe warunki lokalowe, poniewa¿ ksiê-
gozbiór mo¿na by³o podzieliæ tak, aby ka¿dy w zale¿noœci od
w³asnych zainteresowañ móg³ korzystaæ z zasobów bibliote-
cznych przeznaczonych dla nauczania pocz¹tkowego, literatu-
ry dla uczniów starszych. Nauczyciele równie¿ znaleŸli swoje
miejsce w nowej strukturze biblioteki, Gabinet metodyczny,
gdzie gromadzono pozycje z zakresu dydaktyki, psychologii czy
pedagogiki cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem wœród nauczy-
cieli. Dla wszystkich by³a wspólna czytelnia i pracownia mul-
timedialna, która z czasem przekszta³ci³a siê w Centrum In-
formacji Multimedialnej. 

W tym samym roku w nowo oddanym budynku znalaz³ swoje
miejsce zespó³ sal œwietlicowych (sala do pracy „cichej”, sala do
gier i zabaw stolikowych oraz du¿a sala do zajêæ rekreacyjnych)
i pion gastronomiczny szko³y z du¿¹, nowoczesn¹ sto³ówk¹. Za-
jêcia prowadzono w oparciu o oœrodki zainteresowañ uczniów:
muzyczny, plastyczny, teatralny, jêzyków obcych, sportowy i kom-
puterowy. We wrzeœniu oddano do u¿ytku nastêpny segment bu-
dynku szko³y (pawilon C), w którym znalaz³y siê sale dydakty-
czne, przeznaczone dla nauczania pocz¹tkowego. W marcu
nastêpnego roku szkole przybywa pawilon A, w którym zosta³y
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utworzone specjalistyczne pracownie przedmiotowe, a w maju
nauczyciele wychowania �zycznego mog¹ prowadziæ zajêcia
w dwóch zastêpczych salkach gimnastycznych. 

Oddanie do u¿ytku pierwszej pracowni komputerowej – w ma-
ju 1989 roku – na trwa³e zapisa³o siê w pamiêci uczniów i nau-
czycieli. Przedstawiciel „Tunipolu” przekaza³ szkole komputer
„Spektrum”, a komitety osiedlowe 110 tysiêcy z³otych, co da³o
pocz¹tek tworzenia pierwszej w mieœcie pracowni komputero-
wej. Z funduszy przekazanych przez Komitet Rodzicielski, Spó³-
dzielnie Uczniowsk¹, SKO i sponsorów, zosta³o zakupionych 7
komputerów „Spektrum” i 8 „Commodore”. Spe³ni³y siê marze-
nia spo³ecznoœci uczniowskiej i nauczycieli. Marzenia te z bie-
giem lat sta³y siê rzeczywistoœci¹ i przyczyni³y siê do skompute-
ryzowania ca³ej placówki. 

Wa¿nym wydarzeniem by³o powstanie Fundacji Pomocy Szko-
le Podstawowej Nr 1 – kwiecieñ 1991 roku. To dziêki dzia³alno-
œci Fundacji szko³a sta³a siê jedn¹ najbardziej nowoczesnych w re-
gionie, czego potwierdzeniem by³y czêste wizyty przedstawicieli
szkó³ z województwa ³ódzkiego i innych regionów kraju. Wielu
z odwiedzaj¹cych goœci zadawa³o czêsto pytania: W jaki sposób
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uda³o Wam siê to osi¹gn¹æ? Sk¹d szko³a mia³a na to œrodki? Od-
powiedŸ na te i inne pytania by³a prosta – od kilku lat szko³a
oprócz podstawowej dzia³alnoœci, realizacji procesu dydaktycz-
no-wychowawczego, zmuszona by³a podj¹æ siê dodatkowego za-
dania-dzia³alnoœci gospodarczej, dziêki której mog³a pozyskiwaæ
dodatkowe œrodki �nansowe. Od 1991 roku szko³a mia³a wspar-
cie �nansowe ze strony Fundacji To w³aœnie z jej inicjatywy zo-
staje rozpoczêta budowa nowoczesnej hali sportowej. 

1 wrzeœnia 1994 roku po
raz pierwszy 1400 uczniów
przywita³o nowy rok szkol-
ny 1993/1994 w nowo odda-
nej hali sportowej. Uroczy-
ste oddanie do u¿ytku nowe-
go obiektu oraz przekazanie
spo³ecznoœci uczniowskiej
sztandaru szko³y odby³o siê
14 paŸdziernika 1994 roku.
W uroczystoœci wziêli udzia³
Przedstawiciele wszystkich
instytucji, które pomaga³y
w budowie. Wœród nich naj-
wiêksze wsparcie w realiza-
cji tego zadania szko³a uzys-
ka³a od MEN, w³adz miasta
i Fundacji Pomocy Szkole
Podstawowej Nr 1. Jak wa¿-
ny by³ to dzieñ dla uczniów
mo¿e œwiadczyæ fakt, i¿ od
tego roku dzieñ ten obcho-

dzony jest nie tylko jako œwiêto KEN, ale równie¿ jako „Œwiêto
Szko³y”. 

Na przestrzeni 20 lat wiele siê zmieni³o. Baza lokalowa szko-
³y ulega³a ci¹g³ej mody�kacji. Obecnie ka¿da pracownia wypo-
sa¿ona jest w sprzêt audio-video i komputer z dostêpem do In-
ternetu. Powsta³y cztery doskonale wyposa¿one pracownie
informatyczne, sala kinowa, przyby³a druga œwietlica dla
uczniów gimnazjum oraz si³ownia. Z roku na rok szko³a zmie-
nia³a swój wygl¹d. 
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Wa¿ne wydarzenia 

1989/1990

Powo³anie Fundacji Pomocy Szko³y Podstawowej Nr1; Zorgani-
zowanie „Uczniowskiej Majówki” dla mieszkañców Aleksandro-
wa: wystêpy klas m³odszych, prezentacja programów kompute-
rowych i video, wystêpy zespo³ów z MDK, aukcja prac dzieci. 

1990/1991

Wizyta delegacji z Wêgier; Wizyta goœci z ówczesnego Zwi¹zku Ra-
dzieckiego; Wprowadzenie kart ocen; Wprowadzenie do szkó³ nau-
ki religii oraz jêzyków zachodnich: angielskiego, francuskiego i nie-
mieckiego; Udzia³ spo³ecznoœci szkolnej wobchodach „Dni Aleksan-
drowa”, wystêpy chórów, konkursy o mieœcie przygotowane i prze-
prowadzone przez n-li j. polskiego, historii, geogra�i i techniki. 

1991/1992

10 listopada Papie¿ Jan Pawe³ II Udzieli³ szkole b³ogos³awieñ-
stwo; Komitet Rodzicielski i Fundacja Pomocy …przekaza³a szko-
le 20 komputerów IBM; Wizyta goœci z MEN, Spotkanie Ksiêdza
Biskupa Adama Lepy z dyrekcj¹, nauczycielami i m³odzie¿¹. 

1992/1993 

Przyjêcie Szko³y Podstawowej Nr1 do elitarnego Towarzystwa
Szkó³ Twórczych 1993/1994

Spotkanie z Wice ministrem Edukacji Narodowej p. Grabow-
sk¹, pos³em K. Baszczyñskimi Kuratorem Oœwiaty W. Walcza-
kiem; Wizyta dyrekcji i nauczycieli podwarszawskich £omianek;
Prowadzenie zajêæ otwartych z matematyki dla nauczycieli z £o-
dzi i województwa. 

1994/1995

Wojewódzkie obchody dnia Komisji Edukacji Narodowej, prze-
kazanie spo³ecznoœci uczniowskiej sztandaru szko³y, oddanie do
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u¿ytku hali sportowej; Wojewódzka Konferencja Nauczycieli
Polonistów – zapoznanie z wielopoziomowoœci¹ nauczania, zajê-
cia otwarte poprowadzili nasi nauczyciele; Fina³ wojewódzki
Igrzysk Olimpijskich M³odzie¿y Szkolnej. 

1995/1996
Konferencja metodyczna dla nauczycieli polonistów z woj.

£ódzkiego – zajêcia otwarte poprowadzili nasi nauczyciele; Wy-
danie biuletynu „Treœci ekologiczne” i „Treœci patriotyczne” dla
klas I–III. 

1996/1997

Konferencja TST – zajêcia otwarte przeprowadzili nauczycie-
le nauczania zintegrowanego, j. polskiego, jêzyków obcych,
matematyki; uroczystoœci zwi¹zane z obchodami X lecia szko-
³y; Wydanie „ Biuletynu informacyjnego”; Spotkanie z nau-
czycielami z £om¿y – zajêcia otwarte przeprowadzili nauczy-
ciele nauczania zintegrowanego, j. polskiego i matematyki;
Kurs dla nauczycieli j. rosyjskiego dla nauczycieli z ca³ej Polski
– zajêcia otwarte metod¹ r-k przeprowadzi³y nasze panie ru-
sycystki; Uroczyste podsumowanie XXVI Konkursu Jêzyka
Rosyjskiego; Mistrzostwa Makroregionu Centralnego w Mi-
nisiatkówce. 

1997/1998

„Fundacja i pomoc” przyzna³a stypendium uczniom naszej szko-
³y: Micha³owi Klimkowi, Monice Oleksiak i Danielowi Zenterze;
Sesja popularno-naukowa „Czy wiesz co jesz? ”

1998/1999

Ogólnopolski Turniej Pi³ki Siatkowej – I miejsce dla naszej re-
prezentacji; Reforma oœwiaty – podzia³ na 6 letnie szko³y pod-
stawowe i 3 letnie gimnazja; Na posiedzeniu plenarnym Rady
Pedagogicznej p. M. ¯muda wyst¹pi³a z propozycj¹, aby nowo
powstaj¹cemu gimnazjum nadaæ imiê Jana Paw³a II; Akcja cha-
rytatywna: „Cztery ³apy – podaj d³oñ”; Aktywne uczestnictwo
uczniów Szko³y Podstawowej Nr 1 w akcji pomocy zwierzêtom
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z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i Schroniska dla Zwierz¹t
w £odzi. Ka¿dego roku szko³a otrzymuje wyró¿nienie lub zdoby-
wa czo³owe miejsce w akcji. Pomys³odawc¹ jest p. Jolanta Chy-
³a, która nawi¹za³a systematyczn¹ wspó³pracê z organizatorem
akcji Szko³¹ Podstawow¹ Nr 192 w £odzi. Uczniowie chêtnie w³¹-
czaj¹ siê w akcje, odwiedzaj¹ schroniska, wrêczaj¹ czworonogom
prezenty (karmê, poduszki, koce) 

1999/2000 

Wrêczenie aktów nominacyjnych przez Burmistrza Gminy Alek-
sandrowa dyrektorowi Miejskiego Gimnazjum p. Markowi Sa-
dowskiemu i dyrektorowi SP Nr1 p. Jolancie Ogiñskiej; Uroczy-
stoœci zwi¹zane z nadaniem imienia Jana Paw³a II Miejskiemu
Gimnazjum, przekazanie spo³ecznoœci uczniowskiej sztandaru,
ods³oniêcie tablicy Patrona szko³y, otwarcie gimnazjalnej praco-
wni informatycznej; Przyjêcie MG do „Rodziny Szkó³ im. Jana
Paw³a II”; Powo³anie Klubu M³odego Europejczyka. 

2002/2003

Dyrektorem Miejskiego Gimnazjum zostaje p. Agnieszka Matu-
szewska; Udzia³ w I edycji akcji „Szko³a z klas¹” – program przy-
gotowa³a „Gazeta Wyborcza”, fundacja Centrum Edukacji Oby-
watelskiej oraz portal Gazeta. pl �nansowana przez Agorê SA,
wydawcê m. in. „Gazety Wyborczej” i Polsko-Amerykañsk¹ Fun-
dacjê Wolnoœci. Honorowy patronat obj¹³ prezydent RP Alek-
sander Kwaœniewski. 

Na pocz¹tku roku szkolnego wœród rodziców, uczniów i nau-
czycieli przeprowadziliœmy ankietê: „Jaka jest nasza szko³a? ”. Po
opracowaniu wyników nauczyciele, podzieleni na zespo³y, wybrali
zadania do realizacji i opracowali harmonogram prac. Na porta-
lu gazeta. pl powsta³a wizytówka szko³y, gdzie ka¿dy zespó³ zda-
wa³ relacjê z przebiegu prac. Postawiliœmy sobie za cel dobrze
przygotowaæ naszych uczniów do sprawdzianu po szkole podsta-
wowej. Z doœwiadczeñ naszego zespo³u wynika³o, ¿e s³abo w nie-
których klasach wypada umiejêtnoœæ czytania ze zrozumieniem
i ortogra�a. Tymi obszarami postanowiliœmy siê zaj¹æ w tym ro-
ku. W roku szkolnym 2001/2002 zmody�kowaliœmy propozycjê

124 Aleksandrów wczoraj i dziœ



komputerowego systemu oceniania (autorów projektu „Informa-
tyka 2000”) – przystosowuj¹c go do prowadzonych w naszej szko-
le zajêæ informatyki. Zaproponowaliœmy zastosowanie kompute-
rowego wspomagania systemu oceniania ze wszystkich zajêæ
edukacyjnych. Dodatkowo monitorowaliœmy funkcjonowanie pun-
ktowego systemu oceniania zachowania. Realizacja zadañ „Szko-
³y z klas¹” to ciê¿ka praca uczniów i nauczycieli przez ca³y rok
szkolny 2002/2003. Wspó³praca w zespo³ach zadaniowych, ale
i konsultacje miêdzy zespo³ami przyczyni³y siê do nadania Szko-
le Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie £ódzkim (na uroczystoœci
w Pa³acu Prezydenckim) certy�katu „Szko³y z klas¹”. 

„Studenci z klas¹” 

W roku szkolnym
2003/2004 organiza-
torzy „Szko³y z kla-
s¹” zaproponowali
szko³om, które uzys-
ka³y certy�kat, zajê-
cia ze studentami.
Nasi uczniowie mieli
mo¿liwoœæ poznaæ
proces powstawania
gazety i pod kierunkiem studentów Wy¿szej Szko³y Humanisty-
czno-Ekonomicznej w £odzi dokonaæ profesjonalnego sk³adu
szkolnego pisma „Uczniak”. Przez trzy miesi¹ce na cotygodnio-
wych spotkaniach m³odzi redaktorzy wspólnie z opiekunem –
p. J. Lewandowsk¹, opanowali ¿argon dziennikarski, uczyli siê
poprawnego sk³adu komputerowego, zbudowali makietê i wy-
drukowali gazetkê. 

W trzecim roku akcji organizatorzy zachêcali nauczycieli, by
skupili siê na rozwijaniu u swych uczniów trzech umiejêtnoœci,
których m³odzi Polacy potrzebuj¹ najbardziej: czytania, myœle-
nia, dzia³ania (lego, cogito, ago). Ka¿da ze szkó³ mia³a zamie-
œciæ na stronie internetowej szko³y: plan dzia³añ; ich rezultat –
w postaci co najmniej czterech prezentacji materia³ów przygo-
towanych przez nauczycieli, zawieraj¹cych æwiczenia, zadania
lub testy rozwijaj¹ce jedn¹ z podanych powy¿ej umiejêtnoœci;
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a tak¿e krótki raport z realizacji, zgodnie z harmonogramem,
zamieszczonym przez organizatorów na stronach internetowych
programu. Ponadto nale¿a³o dokonaæ oceny prezentacji mate-
ria³ów przygotowanych przez nauczycieli czterech innych szkó³,
wskazanych przez organizatorów. Postanowiliœmy podj¹æ wy-
zwanie. We wrzeœniu 2006 r. po pozytywnej opinii komisji eks-
pertów powo³anej przez organizatorów tytu³ „Nauczyciela z kla-
s¹” otrzyma³y: 

Urszula Andrzejczak, El¿bieta Antosik, Jolanta Chy³a, Wie-
s³awa Kaczmarek, Renata Kolanowska, Jolanta Ogiñska, Ma³-
gorzata Ogrodowczyk, Anna Pietrzak, Beata Soñta, Wioletta
Stelmasik; Udzia³ w programie CEO – Program „Moja Polska”
powsta³ w z inicjatywy Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezyden-
ta RP Pani Minister Barbary Labudy i Biura do Spraw Spo³e-
cznych, Kultury i Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi
Kancelarii Prezydenta RP. Organizowane by³y konkursy na has-
³o i logo dla Polski, prowadzona by³a internetowa debata. We
wszystkich przedsiêwziêciach wziêli udzia³ nasi uczniowie. 

2003/2004

Decyzj¹ Burmistrza Gminy Aleksandrów powo³ano Miejski Ze-
spó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II; W redakcji Gazety Wyborczej od-
by³o siê uroczyste wrêczenie nagród �nalistom konkursu „ Roz-
wój gospodarczy Twojej miejscowoœci w Unii Europejskiej” –
�nalista £ukasz Adamczewski; Obchody Dnia Wiosny w Euro-
pie, to doroczna obywatelska inicjatywa maj¹ca na celu zachê-
cenie m³odzie¿y do debaty, re�eksji i nauki oraz wypowiadania
siê na forum publicznym na tematy europejskie. 

W programie obchodów: wystawy prac „wiosennych”, insce-
nizacja w jêzyku rosyjskim, ¿yczenia w jêzyku francuskim, kon-
kurs „1 z 12” i zabawy sportowe. Ogl¹dano �lmy nakrêcone przez
uczniów w ramach projektu edukacji �lmowej, wystawy prac pla-
stycznych, doœwiadczenia przyrodnicze, rozwi¹zywano quiz eu-
ropejski, pokonywano tory przeszkód w zawodach sportowych.
Z inicjatywy Rady Uczniowskiej wybrano szkoln¹ Pani¹ Wiosnê;
„Otwarte serca” – nauczyciele Szko³y Podstawowej Nr 1 w³¹cza-
j¹ siê w rozwi¹zywanie trudnych sytuacji ¿yciowych rodzin,
a szczególnie dzieci, bior¹c udzia³ w akcji „Otwarte serca”. Za-
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wsze mo¿na liczyæ na okazanie zrozumienia i chêæ wspó³pracy
z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Aleksandrowie. Pomys³odaw-
c¹ akcji by³a p. Miros³awa ¯muda. 

2004/2005

MZS przystêpuje do
realizacji programu
Sokrates-Comenius.
Powsta³ z inicjatywy
Pañstw Wspólnoty
Europejskiej. Jego
celem jest wzboga-
canie i uzupe³nianie
systemów edukacyj-
nych krajów ucze-
stnicz¹cych. Pomaga
w kszta³towaniu po-
czucia przynale¿noœci do szerszej i otwartej na œwiat spo³eczno-
œci europejskiej, spo³ecznoœci o ró¿nych tradycjach maj¹cej jed-
nak korzenie we wspólnej historii. W ramach programu powsta³
projekt Edukacji Filmowej. Zespó³ nauczycieli i uczniów Miej-
skiego Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II przyst¹pi³ do projektu
i w roku 2004 nawi¹za³ wspó³prace ze szko³ami we W³oszech, An-
glii, Francji i Finlandii. 

W ramach programu edukacji �lmowej w Miejskim Zespole
Szkó³ im. Jana Paw³a II w Szkole Podstawowej Nr 1 podejmowa-
ne s¹ ró¿norodne dzia³ania maj¹ce na celu przygotowanie uczniów
do œwiadomego odbioru przekazów �lmowych oraz aktywnego
uczestnictwa w kulturze; Przyst¹pienie MZS do ogólnopolskiej
akcji „Szklanka mleka” – pierwsz¹ uczniowie wypili z ówczesnym
ministrem rolnictwa Wojciechem Olejniczakim; Ekumeniczne
Czuwanie Modlitewne w wigiliê pogrzebu Ojca Œwiêtego. 

2005/2006

Rada Funduszu M³odym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaœ-
niewskich przyzna³a Przemys³awowi Bieniasowi stypendium za
wybitne osi¹gniêcia w nauce oraz wytrwa³oœci w samorealizacji;
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Obchody „66 rocznicy tragedii ¯ydów w Regionie £ódzkim – or-
ganizatorami uroczystoœci byli Burmistrz Gminy Aleksandrów,
Starosta Powiatu Zgierskiego, IPN; Ods³oniêcie rzeŸby poœwiê-
conej Patronowi szko³y; Udzia³ m³odzie¿y naszej szko³y w I Spot-
kaniu Szkó³ Polskich i Polonijnych. 

2006/2007 

Uczestnictwo w przygotowaniach I Zjazdu Aleksandrowian; Miê-
dzynarodowe spotkanie uczestników
programu Sokrates-Comenius; Dzieñ
Wiosny 2006 koncentrowa³ siê wokó³
„debaty o przysz³oœci”. Przy okazji Ty-
godnia Edukacji Globalnej i Dnia
Praw Cz³owieka uczniowie gromadzili
informacje o Milenijnych Celach Roz-
woju i prawach cz³owieka. Magdalena Chy³a, uczennica klasy VI
C zdoby³a I miejsce w ogólnopolskim konkursie (kategoria – szko-
³y podstawowe) – na has³o promuj¹ce Milenijne Cele Rozwoju
(zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej). Ze-
brane materia³y prezentowaliœmy w tygodniu poprzedzaj¹cym
obchody Spring Day in Europe. 

Udzia³ m³odzie¿y w II Spotkaniu Szkó³ Polskich i Polonijnych;
Ogólnopolski Konkurs „Jan Pawe³ II w mojej pamiêci” pod ho-
norowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Aleksandrów
£ódzki – p. Jacka Lipiñskiego. 

Osi¹gniêcia uczniów

Rok szkolny 1990/1991

JÊZYK POLSKI �nalista Konkursu Wojewódzkiego M. Urbaniak 
GEOGRAFIA �nalista Konkursu Wojewódzkiego K. Pawlak
BIOLOGIA �nalista Konkursu Wojewódzkiego M. Kaczmarczyk

Rok szkolny 1992/1993

JÊZYK POLSKI �nalista Konkursu Wojewódzkiego: M. Urbaniak
JÊZYK ROSYJSKI laureat Konkursu Wojewódzkiego: M. Juszczak
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JÊZYK FRANCUSKI laureaci Konkursu Wojewódzkiego: M. Gre-
gulski, M. Tomaszewska, M. Pawlak, A. Skorupa

HISTORIA laureaci Konkursu Wojewódzkiego: A. Garbaciñska,
J. Krusiñska

FIZYKA laureaci Konkursu Wojewódzkiego: J. Tworkowski,
A. Kalina

Rok szkolny 1994/1995

JÊZYK ROSYJSKI �nalista Konkursu Wojewódzkiego: E. Morawska
JÊZYK FRANCUSKI laureat Konkursu Wojewódzkiego: A. Kowal-

czyk �naliœci Konkursu Wojewódzkiego: A. Kowalczyk,
J. Wojtczak

MATEMATYKA laureaci Konkursu Wojewódzkiego: A. Jaworski,
P. Zentera Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny
„Kangur” : M. Klimek, M. Kwiatkowski

BIOLOGIA �nalista Konkursu Wojewódzkiego: M. Kaczmarczyk,
S. S³awiñska

CHEMIA �nalista Konkursu Wojewódzkiego: A. Chojnacka

Rok szkolny 1995/1996

JÊZYK ROSYJSKI laureaci Konkursu Wojewódzkiego: E. Bojanow-
ska I miejsce, E. Krysztofczyk IV miejsce, M. Krzy¿añ-
ska V miejsce �naliœci Konkursu Wojewódzkiego:
M. Banyœ, M. S³awiñski, K. Tomaszewska, A. Kalinow-
ska – E. Bojanowska zdoby³a I miejsce

JÊZYK FRANCUSKI laureat Konkursu Wojewódzkiego: A. Kowal-
czyk V miejsce �nalista Konkursu Wojewódzkiego:
M. Oleksiak

MATEMATYKA �nalista olimpiady wojewódzkiej – M. Kwiat-
kowski wyró¿nienia w ogólnopolskim konkursie ma-
tematycznym „Kangur”: M. Klimek, M. Górecki,
D. Zentera

BIOLOGIA �nalistka Konkursu Wojewódzkiego: M. Delikowska 
RELIGIA laureaci Konkursu wiedzy religijnej: A. Kowalczyk I miej-

sce, S. Kubik II miejsce, T. Wiechecki III miejsce
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Rok szkolny 1996/1997

JÊZYK POLSKI �naliœci Konkursu Wojewódzkiego: A. Lewandow-
ska, S. S³awiñska

JÊZYK ROSYJSKI laureaci Konkursu Wojewódzkiego: E. Krzy-
sztofczyk, A. Kalinowska, K. Tomaszewska �naliœci
Konkursu Wojewódzkiego: M. Klimek, U. Pop³awska,
A. Kubœ, Sz. Andrzejczak, M. Banyœ, N. B³a¿yczek lau-
retka centralnych zawodów – I miejsce w województwie:
M. Delikowska

JÊZYK FRANCUSKI laureaci Konkursu Wojewódzkiego: A. Kowal-
czyk, A. Napieralska

MATEMATYKA �nalista Konkursu Wojewódzkiego: M. Oleksiak
„Kangur” – laureat: D. Zentera, wyró¿nienie – W. Jawor-
ski

CHEMIA laureat Konkursu Wojewódzkiego: M. Klimek �na-
lista Konkursu Wojewódzkiego: M. Kwiatkowski,
D. Zentera

BIOLOGIA �naliœci Konkursu Wojewódzkiego: ̄ aneta Stawska,
M. Delikowska

Rok szkolny 1997/1998

JÊZYK POLSKI �naliœci Konkursu Wojewódzkiego: M. Oleksiak
JÊZYK ROSYJSKI laureat Konkursu Wojewódzkiego: U. Pu³aw-

ska �nalista Konkursu Wojewódzkiego: J. Jaszczak
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Jêzyka Rosyjskie-
go: M. Delikowska

JÊZYK ANGIELSKI laureat Konkursu Wojewódzkiego: M. Cichy
JÊZYK FRANCUSKI laureaci Konkursu Wojewódzkiego: A. Napie-

ralska, M. Oleksiak �nalista Konkursu Wojewódzkie-
go: A. Dro¿d¿

MATEMATYKA laureat Konkursu Wojewódzkiego: M. Oleksiak
�nalista Konkursu Wojewódzkiego: D. Zentera

CHEMIA laureat Konkursu Wojewódzkiego: M. Klimek • �na-
lista Konkursu Wojewódzkiego: D. Zentera
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Rok szkolny 1998/1999

JÊZYK ROSYJSKI �nalista Konkursu Wojewódzkiego: M. Walczak
JÊZYK FRANCUSKI laureat Konkursu Wojewódzkiego: ¯. Kubik

�nalista Konkursu Wojewódzkiego: F. Dro¿d¿

Rok szkolny 1999/2000

JÊZYK ROSYJSKI laureaci Konkursu Wojewódzkiego: B. P³oñska,
K. Wo³osz

JÊZYK FRANCUSKI laureaci Konkursu Wojewódzkiego: M. Jar-
czyñski, N. Mi³aczewska

JÊZYK ANGIELSKI �nalista Konkursu Wojewódzkiego: M. Krzysiek
CHEMIA I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie: P. Bia³kowski
HISTORIA �nalista Konkursu Wojewódzkiego: J. Lewandowski
SZTUKA �nalista Konkursu Wojewódzkiego: R. Cio³kowski

Rok szkolny 2000/2001

MATEMATYKA Miêdzynarodowy konkurs matematyczny „Kan-
gur”: P. Bienias, M. Wolf

Rok szkolny 2001/2002

KSZTA£CENIE ZINTEGROWANE I i II miejsce – Ogólnopolski Kon-
kurs Matematyczny dla klas III Towarzystwa Szkó³
Twórczych

Rok szkolny 2002/2003

KSZTA£CENIE ZINTEGROWANE I miejsce w turnieju 6-latków
JÊZYK POLSKI I miejsce w Polsce „Al�k humanistyczny” – A. Mi-

chalska
JÊZYK ANGIELSKI III miejsce w Polsce – „Al�k jêzykowy” – N. Ko-

secka
MATEMATYKA III miejsce w województwie „Al�k matematyczny”

– K. Pawlikowski
INFORMATYKA Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów

szkó³ œrednich II etap – M. Andrzejczak
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RELIGIA I miejsce w Miêdzyszkolnym Konkursie „O ¿yciu i pon-
ty�kacie Jana Paw³a II”

Rok szkolny 2004/2005

MATEMATYKA laureat ogólnopolskiego konkursu „Al�k mate-
matyczny” – R. Kamiñski Miêdzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur” – nagrody za bardzo dobry wy-
nik: R. Kamiñski, A. Lewandowska, M. Chy³a, D. Mro-
czek, K. Olejnik

PRZYRODA II miejsce w województwie w Ogólnopolskim Kon-
kursie ekologicznym „Eko-planeta” – K. Kmieæ

Rok szkolny 2005/2006

MATEMATYKA Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kan-
gur” – nagrody i wyró¿nienia: R. Krupiñski, A. Frykow-
ska, B. Górka, M. Chy³a

PRZYRODA II miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym:
dru¿yna w sk³adzie K. Szabela, J. Kabaciñska, A. Kra-
kowiak

Rok szkolny 2006/2007

MATEMATYKA Ogólnopolski konkurs „Al�k matematyczny” –
nagroda za bardzo dobry wynik: D. Mroczek I miejsce
w VI Powiatowym Konkursie Matematycznym dla
uczniów klas uczniów – £. Biega³a II miejsce w VI Po-
wiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas
uczniów – dru¿yna w sk³adzie: £. Biega³a, A. Frykow-
ska, B. Górka

PRZYRODA I miejsce w powiatowym konkursie „Budowa lasu –
roœliny i zwierzêta” – D. Skonieczka
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Chóry MZS

DOREMI

Chórzyœci ze Szko³y Podstawowej Nr1nadal pracuj¹ pod kierun-
kiem p, A. Cio³kowskiej. S¹ to g³ównie uczniowie klas IV–VI.
W roku 2004 przyjêliœmy nazwê Doremi. By³a to propozycja jed-
nego z chórzystów (amila Kmiecia), która w wyniku og³oszone-
go konkursu na nazwê, otrzyma³a najwiêksz¹ iloœæ g³osów. 

Dzia³alnoœæ chóru stanowi wa¿ne poszerzenie zakresu dzia-
³añ szko³y w zakresie zajêæ pozalekcyjnych. Wœród bogatej ofer-
ty ró¿nych kó³, obejmuje najliczniejsz¹ grupê dzieci. Na pocz¹t-
ku ka¿dego roku szkolnego przyjmujê nowych cz³onków – g³ównie
z klas czwartych. Predyspozycje wokalne i zami³owanie do œpie-
wu to wa¿ne, ale nie jedyne kryterium przyjêcia. Liczy siê bar-
dzo w³aœciwa postawa. Stawiam swoim chórzystom du¿e wyma-
gania w tym wzglêdzie. Wysoka kultura osobista i zaanga¿owanie
s¹ nieodzownym elementem, aby godnie reprezentowaæ szko³ê
i miasto podczas wystêpów. Chór to wizytówka, elita szko³y. Sy-
stematyczna praca chórzystów i moja, przynios³a wiele dobrych
efektów, m. in. w postaci nagród na ró¿nych konkursach. Zyska-
liœmy uznanie w œrodowisku szkolnym i na zewn¹trz. Dobry kli-
mat wokó³ chóru, jaki w ten sposób wspólnie wypracowaliœmy
sprawia, ¿e moi podopieczni czuj¹ siê wyró¿nieni. S³ysz¹c brawa
po wystêpach s¹ dumni ze swych wysi³ków i mobilizuj¹ siê do dal-
szej pracy. Chórzystami s¹ nie tylko uczniowie osi¹gaj¹cy dobre
i bardzo dobre wyniki w nauce. S¹ i tacy, którzy ucz¹ siê prze-
ciêtnie. Wystêpy chóru stanowi¹ szczególnie dla nich szansê
osi¹gniêcia sukcesu, bycia wa¿nym, potrzebnym. Pracuj¹c na
wspólny sukces ucz¹ siê wspó³odpowiedzialnoœci; wiedz¹, ¿e efek-
ty zale¿¹ od wysi³ku, jaki ka¿dy z nich w³o¿y. Wybieraj¹c reper-
tuar biorê pod uwagê tak¿e opinie uczniów. Tym samym, utrwa-
lam w nich poczucie wspó³uczestnictwa w osi¹ganiu pozytywnych
rezultatów. Aspekt wychowawczy, który towarzyszy naszym dzia-
³aniom, jest dla mnie bardzo wa¿ny. Ka¿dego roku przygotowu-
jemy kolêdy, które chór wykonuje podczas Wigilii szkolnej, kon-
kursów i koncertów w koœcio³ach. W roku szkolnym 1999 nasza
szko³a przyjê³a imiê Wielkiego Polaka Jana Paw³a II. Od tego
momentu w³¹czy³am do repertuaru pieœni poœwiêcone Ojcu Œwiê-
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temu, takie jak: Abba Ojcze, Moje miasto Wadowice, Barka. Ucze-
stniczymy w wielu wa¿nych momentach – wa¿nych dla ucznia ro-
dzica, nauczyciela, aleksandrowianina, Polaka. Wystêpuj¹c, ka¿-
dy z nas reprezentuje siebie, rodzinê, szko³ê, miasto, Polskê.
Myœlê, ¿e praca z chórem Doremi to dobra metoda wychowaw-
cza, szansa na rozwijanie zdolnoœci wokalnych, ciekawe zagospo-
darowanie czasu i kszta³towanie w³aœciwej postawy patriotycznej,
tak potrzebne, zw³aszcza w dzisiejszych czasach. 

BEL CANTO

Zosta³ za³o¿ony w roku szkolnym 1999/2000. Pan M. Maækowiak
podj¹³ siê misji jego prowadzenia. Wci¹gu tych kilku lat osi¹gn¹³
wiele. W 2000 roku otrzyma³ Grand Prix na Festiwalu Pieœni i Tañ-
ca „Wiosna 2000”. Rok póŸniej uczestnicz¹c w tym samym kon-
kursie chór zdoby³ I nagrodê. W 2002 roku zaj¹³ II miejsce w XXIII
Wojewódzkim Konkursie Chórów a’cappella. W grudniu 2003roku
wywalczy³ I nagrodê w XI Konkursie Kolêd i Pastora³ek, a rok póŸ-
niej zdoby³ Grand Prix. W tym roku chór bêdzie reprezentowa³
województwo ³ódzkie podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Chó-
rów „Œpiewaj¹ca Polska” we Wroc³awiu. 

Gazetki uczniowskie

„KLEKSIK”

W paŸdzierniku 1990 r. wspólnie z kol. Jolant¹ Ogiñsk¹ rozpo-
czê³yœmy wydawanie gazetki „Kleksik” skierowanej i wspó³reda-
gowanej przez uczniów klas m³odszych. Rok wczeœniej w naszej
szkole zaczê³a ukazywaæ siê gazetka „Uczniak” redagowana przez
uczniów klas IV–VIII. Uzna³yœmy, i¿ w grupie wiekowej dzieci
m³odszych realizowanych jest wiele ciekawych przedsiêwziêæ, i¿
warto poinformowaæ o nich szersze grono osób. 

„Kleksik” to pisemko rejestruj¹ce bie¿¹ce wydarzenia z ¿ycia
szko³y oraz publikuj¹ce ró¿norodne prace dzieci. Na przestrze-
ni lat zmienia³a siê szata gra�czna pisemka oraz jego dzia³y.
Obecnie sta³e rubryki „Kleksika” to Dzieci pisz¹..., w której pre-
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zentowane s¹ pierwsze próby literackie dzieci, Z ¿ycia szko³y to
dzia³ rejestruj¹cy szkolne wydarzenia. Co w klasach piszczy. W tej
rubryce ka¿da z klas mo¿e pochwaliæ siê swoimi osi¹gniêciami.
Wychowaniu komunikacyjnemu poœwiêcony jest dzia³ Bezpieczna
droga. Du¿ym powodzeniem wœród dzieci cieszy siê dzia³ £amig-
³ówki, w którym zamieszczane s¹ rebusy, ³amig³ówki i zagadki
zwi¹zane z tematyk¹ numeru. Wielokrotnie Kleksik” by³ orga-
nizatorem konkursów ortogra�cznych, literackich, komunikacyj-
nych oraz zwi¹zanych z wydarzeniami z ¿ycia szko³y. Pieni¹dze
na nagrody w konkursach pozyskiwane s¹ ze sprzeda¿y gazetki. 

W ci¹gu roku ukazuj¹ siê cztery numery pisemka. Wydanie
nowego numeru rozpoczynamy od ustalenia jego tematyki. Na-
stêpnie przekazujemy informacje dzieciom, zachêcaj¹c je do pi-
sania tekstów, uk³adania rebusów i rymowanek, aby póŸniej opub-
likowaæ je na ³amach pisemka. 

Poniewa¿ jest to gazetka skierowana do dzieci wa¿ne jest, aby
jej zawartoœæ by³a w znacznym stopniu przygotowana w³aœnie
przez nie. Zazwyczaj staramy siê zamieœciæ jak najwiêcej otrzy-
manych prac. Do prac nad gazetk¹ anga¿ujemy najczêœciej dzie-
ci z klas trzecich powierzaj¹c im wykonanie strony tytu³owej, przy-
gotowanie dzia³u £amig³ówki lub przeprowadzenie wywiadu. 

Gazetka jest chêtnie kupowana przez dzieci. Szczególnym za-
interesowaniem ciesz¹ siê numery œwi¹teczne, w których stara-
my siê zamieszczaæ jak najwiêcej wiadomoœci o polskich trady-
cjach œwi¹tecznych. W trosce o rozwijanie zainteresowañ
regionalnych dzieci, majowy numer „Kleksika” w doœæ du¿ej czê-
œci poœwiêcony jest rodzinnemu miastu, gdy¿ w tym miesi¹cu
obchodzone s¹ Dni Aleksandrowa. Gazetka kilkakrotnie by³a
prezentowana na konkursach organizowanych przez „Express
Ilustrowany” i dwukrotnie zdoby³a III miejsce. Opiekunami re-
dakcyjnymi gazetki s¹ panie M. Zi¹bka i A. Pietrzak. 

„UCZNIAK”

Pierwszy pomys³ i pierwsze numery powsta³y 20.01.1969 r. Ten
szaleñczy pomys³ zrodzi³ siê w g³owach cz³onków ko³a polonisty-
cznego. Oto sk³ad redakcyjny ówczesnego numeru: J. Aranowska,
A. Sztopel, M. Madajska, E. Batorowska, K. Gêbuœ. Opiekunem
i pomys³odawc¹ wydania szkolnej gazetki by³a p. Genowefa Gron-
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kowska. 
Po opuszczeniu murów szko³y przez zespó³ redakcyjny przez

d³u¿szy czas „Uczniak” nie cieszy³ sob¹ m³odych czytelników. 
I oto 15 paŸdziernika 1989 znów zosta³ powo³any do ¿ycia.

Ukazywa³ siê regularnie ka¿dego miesi¹ca a¿ do 2000r. Wyda-
no 68 numerów gazetki. Pisemko oddawa³o atmosferê wydarzeñ
szkolnych, przybli¿a³o sylwetki szkolnych poetów, zamieszcza³o
wywiady z nauczycielami. Szczególny wyraz mia³y zawsze wyda-
nia œwi¹teczne gazetki – tyle wówczas informacji zwi¹zanych
z prze¿ywaniem Wielkanocy, Bo¿ego Narodzenia, mnóstwo ciep-
³ych wzruszeñ. 

Nigdy nie brakowa³o miejsca na humor w formie s³ownej, ry-
sunkowej, tu zamieszczano wró¿by, porady dla zakochanych i wie-
le innych informacji, bo i w uczniowskich g³owach mieœci siê ca-
³y œwiat. 

Pierwsze numery by³y rêcznie malowane, wyklejane – mia³y
swoj¹ duszê. Konwalijki na pierwszej stronie z okazji Dnia Mat-
ki, gdy ka¿da przypomina³a twarz dziecka to dzie³o pani od pla-
styki. Z czasem pisemko poddano obróbce komputerowej i wy-
gl¹dem wcale nie by³o gorsze od lokalnych gazet. Warto
zauwa¿yæ, ¿e pracê nad „Uczniakiem” doceniono i nagrodzono
– pisemko zajê³o II miejsce w regionalnym konkursie gazetek
szkolnych na najciekawsz¹ gazetkê (2000r.) Opiekunem redak-
cyjnym gazetki przez wszystkie lata od 1989–2000 by³a p. D.
Gronkowska

Osi¹gniêcia nauczycieli

Programy

Wprowadzenie reformy sk³oni³o pedagogów do wyboru nowych
programów nauczania poszczególnych przedmiotów. Nauczycie-
le naszej szko³y opracowali w³asne, dopuszczone do u¿ytku szkol-
nego przez MEN: 

• Program nauczania matematyki w gimnazjum (M. Banat,
E. Gibka) 

• Fizyka i astronomia w gimnazjum (B. Krawczyk) 
• Chemia w gimnazjum (G. Kozanecka, E. Strzelczyk-Bulska) 
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• Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna (Praca zbiorowa) 

Biuletyny

• Innowacje pedagogiczne
• Biuletyn przedsiêwziêæ edukacyjnych
• Biuletyn scenariuszy do zajêæ terapii pedagogicznej
• Jak nauczyæ p³ywaæ
• Wycieczki dalsze i bli¿sze
• Dzieñ Wiosny w Europie
• Szkolny program pro�laktyki
• Treœci regionalne w kszta³ceniu zintegrowanym
• Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

w kszta³ceniu zintegrowanym
• Doskonalenie umiejêtnoœci cichego czytania ze zrozumieniem

w kl. 0–III 
• Wychowanie komunikacyjne w klasach 0–III

Wspó³praca ze szko³¹ podstawow¹ w Puget-Ville we Francji

Na prze³omie IV i V 2006r. podpisano umowê o partnerstwie
miast Aleksandrowa £ódzkiego i Puget-Ville we Francji. Z tej
okazji odby³a siê wizyta nauczycielek – El¿biety Rutkowskiej
i Beaty Osta�ñskiej w Szkole Podstawowej,, Lei Cigalos” w tym
miasteczku. Obejmowa³a ona min. zwiedzanie szko³y, rozmo-
wy z dyrektorem placówki nt. programu nauczania i organiza-
cji nauki, zapoznanie siê z podrêcznikami, pomocami dydak-
tycznymi, wyposa¿eniem sal. Przekaza³yœmy w podarunku
prace plastyczne dzieci z naszej szko³y, albumy o Aleksandro-
wie £ódzkim, listy od dzieci ucz¹cych siê jêzyka francuskiego.
Otrzyma³yœmy od dyrektora, p. Patrice Vallade wiele podrê-
czników oraz zapewnienie o chêci podtrzymania kontaktów
miêdzy naszymi szko³ami, wymiany doœwiadczeñ itp. 19 IX
2006r goœciliœmy w Miejskim Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II
delegacjê z naszego francuskiego miasta partnerskiego Puget-
-Ville. Odwiedzili nas: mer miasta Max Bastide wraz z ma³-
¿onk¹, dyrektor Szko³y Podstawowej – Patrice Vallade i prze-
wodnicz¹cy Komitetu Partnerstwa Miast – Olivier de Vigne
wraz ma³¿onk¹ oraz t³umaczka – p. Joanna Dron. Towarzyszy-
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³y im – p. Hanna Beda z UG oraz prezes ZNP – p. Stanis³awa
Raczyñska. Wszystkich powita³y i udekorowa³y kokardkami
w barwach obu krajów dzieci z klas II A i III A SP, w piêknych
strojach ludowych. 

Plan wizyty delegacji francuskiej w szkole przygotowa³y nau-
czycielki – Beata Osta�ñska i El¿bieta Rutkowska. 

Wys³uchano najpierw próby i krótkiego wystêpu chóru BEL
CANTO z MG przygotowanych przez p. Miros³awa Maækowiaka.
Nastêpnie nasi goœcie obejrzeli halê sportow¹, œwietlicê szkoln¹,
sto³ówkê i pomnik patrona szko³y. Podziwiali nowoczesn¹ praco-
wniê informatyczn¹ i czytelniê wyposa¿on¹ w nowe komputery. 

Z du¿ym zainteresowaniem i sympati¹ ogl¹dali zajêcia naj-
m³odszych uczniów z kl II A, II B i III A – zabawy z jêzykiem fran-
cuskim, prowadzone przez El¿bietê Rutkowsk¹. Dzieci przygo-
towa³y te¿ na to spotkanie wiele prac plastycznych, min. zabytki
Pary¿a, francuskie stroje ludowe, malowanki z Obélixem, ¿aba-
mi i œlimakami. 

Pani Beata Osta�ñska – nauczyciel jêzyka francuskiego
w MZS, zaprezentowa³a nastêpnie lekcjê jêzyka francuskiego
w klasie V B. Delegacja ogl¹da³a w sali kinowej �lmy o Aleksan-
drowie £ódzkim przygotowane przez naszych uczniów w ramach
programu Sokrates-Comenius. 

Spotkanie zakoñczy³o siê uroczystym obiadem, w którym ucze-
stniczy³ te¿ p. burmistrz Jacek Lipiñski, p. Agnieszka Hanajczyk
i dyrekcja MZS. 

Dziêki rodzicom z naszej szko³y – paniom Szczerbickiej i Fa-
biszewskiej, goœcie mogli spróbowaæ pysznych i artystycznie wy-
konanych wypieków. 

Pani dyrektor MZS – Agnieszka Matuszewska przekaza³a dla
szko³y w Puget-Ville album o Polsce w wersji francuskiej, zaœ pan
mer podarowa³ nam ksi¹¿kê o tym mieœcie. 

W XII 2006r. wys³a³am do naszej zaprzyjaŸnionej szko³y pra-
ce plastyczne dzieci o tematyce Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, ga-
zetkê szkoln¹, ¿yczenia œwi¹teczne oraz list z okazji Nowego Ro-
ku i Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. 

Wspó³praca ze œrodowiskiem

W ka¿dym momencie rozwoju szko³a potrzebuje przyjació³ i ak-
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ceptacji œrodowiska, którego jest integraln¹ czêœci¹. Nauczycie-
lom i uczniom nie jest obojêtne, co dzieje siê w naszym mieœcie
i w jaki sposób mo¿na w³¹czyæ siê w ró¿ne przedsiêwziêcia orga-
nizowane przez miasto i instytucje. Od kilku lat m³odzie¿ nale-
¿¹ca do szkolnych chórów, bierze udzia³ w obchodach „Dni Alek-
sandrowa”, aktywnie w³¹cza siê w pracê Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy czy uroczystoœci organizowane przez œrodo-
wisko naszego miasta. 

Grupa uczniów pod opiek¹ p. G. Kozaneckiej wspó³pracuj¹c
z Regionalnym Oœrodkiem Ekologicznej dokona³a badañ jako-
œci wody rzeki Bzury. Innym przedsiêwziêciem na rzecz œrodo-
wiska by³o przeprowadzenie badañ nad zawartoœci¹ ozonu i ra-
donu w powietrzu. 

Organizowane s¹ równie¿,, Imprezy integracyjne” dla wycho-
wanków i wychowawców Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym z Aleksandrowa £ódzkiego. Od
XII 2003 roku spotkania te sta³y siê tradycja. Uczniowie naszej
szko³y przygotowuj¹ przedstawienia ,,Jase³ka”. Organizujemy
wystawy prac uczniów, np. szopek noworocznych, œpiewamy
wspólnie kolêdy. 
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Stanis³awa Raczyñska

Wspomnienie...
Po¿egnaliœmy Grzegorza Pinterê 

Z wielkim ¿alem po¿egnaliœmy Grzego-
rza Pinterê, wspania³ego nauczyciela,
dyrektora, wychowawcê wielu pokoleñ
m³odzie¿y, dzia³acza spo³ecznego, akty-
wnego cz³onka Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego.

Odszed³ od nas 18 lutego 2007 roku
prze¿ywszy 54 lata. Na uroczystoœci po-
grzebowe, które odby³y siê 21 lutego br.
na cmentarzu w Gadce Starej, przybyli
wychowankowie, wspó³pracownicy oraz przedstawiciele w³adz
Aleksandrowa £ódzkiego i starostwa powiatowego w Zgierzu.

Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w M³odzie¿owym Domu Kultury
w Aleksandrowie £ódzkim jako nauczyciel muzyki. Stanowisko
dyrektora MDK obj¹³ w wyniku konkursu w 1992 roku. W pracy
wzorowo wywi¹zywa³ siê z powierzonych obowi¹zków. Placówkê
prowadzi³ z du¿¹ sprawnoœci¹ organizacyjn¹ oraz wieloma suk-
cesami dydaktycznymi i wychowawczymi. O wynikach pracy
œwiadczy³ wysoki poziom artystyczny oraz udzia³ i wysokie loka-
ty uczestników w konkursach i przegl¹dach wojewódzkich, ogól-
nopolskich, a tak¿e miêdzynarodowych.

By³ osob¹ pe³n¹ twórczych pomys³ów, ci¹gle poszukuj¹c¹ i po-
dejmuj¹c¹ nowe wyzwania. Chêtnie wspó³pracowa³ ze wszystki-
mi szko³ami w gminie i w powiecie. Wychodzi³ naprzeciw ocze-
kiwaniom dzieci, m³odzie¿y i rodziców w zakresie rzeczywistego
i aktualnego zapotrzebowania na okreœlony typ zajêæ i imprez
kulturalno‚wychowawczych.
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Dziêki jego zdolnoœciom organizacyjnym w placówce odbywa-
³y siê przegl¹dy i konkursy wojewódzkie, m.in. Festiwal Piosen-
ki i Tañca „Aleksandrowska Wiosna”, konkursy plastyczne, fo-
togra�czne i inne. 

Organizowa³ w MDK spotkania z „¿yw¹ kultur¹”, poprzez
spektakle teatralne, koncerty muzyczne, seanse �lmowe.

Zespo³y wokalne i taneczne, których powstania by³ patronem,
stanowi³y ozdobê wielu imprez oœwiatowych, a tak¿e targów i fe-
stynów.

Za wk³ad w rozwój oœwiaty i kultury otrzyma³ wiele nagród, od-
znaczeñ i podziêkowañ, m.in. Nagrodê Kuratora Oœwiaty w 1998 r.,
Nagrody Starosty Zgierskiego w 2000, 2002,2004.2006 oraz nagro-
dê Ministra Edukacji w 2005. Wszyscy, z którymi i dla których pra-
cowa³, zachowaj¹ w pamiêci serdecznego Kolegê, szlachetnego
Cz³owieka, którego stad pozostanie na zawsze w historii oœwiaty
aleksandrowskiej i Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.

Grzesiu, by³eœ tak¿e naszym przyjacielem. 
¯egnamy Ciê z wielkim ¿alem.

Cz³onkowie Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa
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Opracowanie: Andrzej i Ewa Laszak 

Lista wyborcza roku 1924

W pierwszych po odzyskaniu praw miejskich wyborach do Rady
Miasta Aleksandrowa £ódzkiego w po³owie roku 1924 wziê³y
udzia³ nastêpuj¹ce komitety wyborcze: 
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1. DoraŸnie utworzona Lista Polska zrzesza³a etnicznie polski ¿y-
wio³ polityczny wAleksandrowie – wszczególnoœci cz³onków i sym-
patytków prawicowo-centrowej ozabarwieniu socjalistycznym Na-
rodowej Partii Robotniczej (NPR). Konkuruj¹ca zni¹ Polska Partii
Socjalistyczna (jeszcze przed roz³amem) nie mia³a jeszcze wAlek-
sandrowie wiêkszego znaczenia. Wyborcy polscy poparli Listê Pol-
sk¹ w 27,4 proc. – co by³o drugim wynikiem w tych wyborach i po-
zwoli³o wprowadziæ do Rady szeœciu przedstawicieli. 

2. Fundamentalistyczna partia ¿ydowska Szlomej Emunej Isroel
(dos³. „wierni zwolennicy Izraela”; wczeœniejsza nazwa: „Agu-
das Haortodoksim” – zwi¹zek ortodoksów) zwana potocznie Agu-
d¹ (nale¿a³a bowiem do œwiatowej organizacji Agudath Israel –
Zwi¹zek Izraela) jednoczy³a ortodoksyjnych ¯ydów. W mieœcie
by³y to osoby uznaj¹ce za podstawê dzia³ania autorytet alek-
sandrowskiej dynastii cadyków Dacygerów (Daziger). Organi-
zacja ta przewodzi³a gminie ¿ydowskiej – któremu to celowi by-
³a podporz¹dkowana ca³a jej dzia³alnoœæ. Charakteryzowa³a j¹
jednak ma³a aktywnoœæ polityczna. Lista ta uzyska³a w tych wy-
borach 8,1 proc. g³osów, co da³o pi¹te miejsce – dwóch przed-
stawicieli w Radzie Miasta.

3. Ogólno¿ydowski Zwi¹zek Robotniczy „Bund” (Algemajner
Jidiszer Arbeterbund) by³ parti¹ proletariatu i biedoty ¿ydow-
skiej. Organizacja ta zwalcza³a ruch syjonistyczny i wystêpo-
wa³a z has³ami trwania ̄ ydów w Polsce. Znana by³a z bliskich
powi¹zañ z socjalistami, a nawet komunistami polskimi.
W tych wyborach nie odegra³a wa¿niejszej roli.

4. Blok Obywateli Bezpartyjnych gromadzi³ niezale¿nych poli-
tycznie przedstawicieli spo³ecznoœci polskiej – najczêœciej rze-
mieœlników i w³aœcicieli warsztatów. Uzyska³ nieco ponad sto
g³osów, co by³o zbyt s³abym wynikiem dla uzyskania mandatu.

5. Lista Wyborców Niemieckich w Aleksandrowie by³a luŸnym
zwi¹zkiem bogatszych bezpartyjnych przedstawicieli spo³eczno-
œci niemieckiej, najczêœciej w³aœcicieli fabryk i warsztatów, oraz
samodzielnych rzemieœlników. W wyborach uzyska³ 12,5 proc.
(czwarty wynik) i trzech przedstawicieli tej listy w Radzie. 
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6. ¯ydowska Partia Robotnicza Paolej-Syjon (Poalei Zion (Ro-
botnicy Syjonu) pierwotnie marksistowsko-syjonistyczna zrze-
sza³a lewicowych przedstawicieli ¿ydowskiego nurtu syjoni-
stycznego. Po II wojnie œwiatowej przekszta³ci³a siê w partie
Mapai i Achdut Avoda–Poalei Zion, które dzia³aj¹ do dziœ w Iz-
raelu. W tych wyborach nie odegra³a wa¿niejszej roli.

7. Niemiecka Partia Robotnicza w Polsce (Deutsche Soziali-
stische Arbeitspartei – DSAP) by³a socjaldemokratyczn¹ par-
ti¹ tych Niemców, krórzy akceptowali istnienie pañstwa pol-
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skiego. Nie mia³a charakteru faszystowskiego; wspó³pracowa-
³a z polskimi socjalistami (PPS). By³a zdecydowanym bene�-
cjentem tych wyborów. Uzyska³a 28,4 proc. oddanych g³osów
i wprowadzi³a do Rady Miasta siedmiu przedstawicieli.

8. Zwi¹zek Syjonistyczny Ceirej-Syjon (M³odzi Syjoniœci) by³
parti¹ centrow¹ grupuj¹c¹ wiêkszoœæ ¯ydów o pogl¹dach sy-
jonistycznych. W tych wyborach nie odegra³ wa¿niejszej roli.

10.Lista Zjednoczonych Bezpartyjnych Obywateli ̄ ydowskich
– jak wskazuje nazwa by³a doraŸnym sprzymierzeniem spo-
³ecznoœci ¿ydowskiej Aleksandrowa. Uzyska³a trzeci wynik
w tych wyborach – 15,1 proc. Z nieznanych jednak przyczyn
lista zosta³a uniewa¿niona i nie wprowadzono ¿adnych jej
przedstawicieli do Rady Miasta.

Zwraca uwagê brak listy nr 9. 

Efektem wyborów by³o powstanie Rady Miasta z dziewiêtnasto-
ma radnymi. Sk³ad Rady zdominowany by³ przez przedstawicieli
niemieckich. Rozbicie g³osów wyborców ¿ydowskich spowodowa-
³o znikom¹ reprezentacjê w Radzie – dwie osoby (ortodoksi). 

Aspiracje bêd¹cych w mniejszoœci Polaków aleksandrowskich
(bêd¹cych przecie¿ gospodarzami w swoim kraju) w zderzeniu
z ograniczonymi mo¿liwoœciami w Radzie Miasta spowodowa³y
stopniowe narastanie w niej kon�iktu polsko-niemieckiego. Po
roku dzia³ania Rady kon�ikt ten zaowocowa³ demonstracyjn¹
rezygnacj¹ z mandatów polskich radnych (11 sierpnia 1925).
W dalszym ci¹gu zaogniaj¹cy siê kon�ikt, w którym obie strony
nieszczególnie przebiera³y w œrodkach, spowodowa³ 8 lutego
1926 roku jednog³oœnie przyjêty wniosek niemieckich socjalde-
mokratów o samorozwi¹zaniu Rady. Wojewoda £ódzki rozwi¹-
za³ ostatecznie Radê Miasta 19 marca 1926 roku i rozpisa³ no-
we wybory na 19 kwietnia 1926 roku. 

Wg.: Brzoza C., Poalej Syjon w województwie krakowskim do 1926 roku w œwietle policyjnego ra-
portu, www.studiajudaica.pl/sj17brz1.pdf; Faruga A., Mniejszoœæ Niemiecka na Wschodnim Gór-
nym Œl¹sku, zakorzenianie.most.org.pl/ns_wdrp/02.htm; Marchewka D., Szlomej Emunej Is-
roel w miastach powiatu kutnowskiego, www.darmarch.republika.pl/aguda.htm; Poalei Zion,
izrael.badacz.org/historia/syjonizm2_poaleizion.html; Tukaj H., Wróbel J., Aleksandrów
£ódzki. Zarys dziejów 1816–1948, Aleksandrów 1992. 
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Zenon Kozanecki

Kronika roku 2006

Styczeñ

Aleksandrów zasypany œniegiem. Pierwsze intensywne opady
wyst¹pi³y ju¿ 30 grudnia

po raz pi¹ty w szkole na Franciszkañskiej odby³ siê Festiwal
Kolêd i Pastora³ek

w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Miko³aja Kopernika i Ze-
spole Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica odby³y siê tra-
dycyjne studniówki

Luty

Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa wybra³o nowe w³adze;
25 lutego Prezesem zosta³ Leszek Pierlejewski, cz³onkami no-
wego Zarz¹du – Teresa Stasiak, Jadwiga Poturalska‚Piluk, Zo-
�a Aleksandrowicz, Ryszarda Lisowska, Krystyna Uzie³³o‚Zwie-
rzyñska, Zenon Kozanecki, Stanis³aw Licowa³a, a cz³onkami
Komisji rewizyjnej – Barbara Nowak, Irmina Uzie³³o i Krzy-
sztof Czajkowski

becikowe wydawano bez kolejki; coraz wiêcej matek zg³asza³o
siê po 1000 z³otych

Marzec
z okazji 8 marca, M³odzie¿owy Dom Kultury przygotowa³ dla
aleksandrowianek koncert muzyczny

w³adze Aleksandrowa chc¹ postawiæ dla najbiedniejszych mie-
szkañców miasta sprowadzone z Niemiec lekkie i tanie domy

przy Szkole Podstawowej nr 4 rozpoczêto budowê sali gimna-
stycznej
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Kwiecieñ

sensacyjne znalezisko w aleksandrowskim koœciele – robotni-
cy remontuj¹cy XIX‚wieczny koœció³ ewangelicki natra�li na
zamurowany w œcianie poz³acany relikwiarz, prawdopodobnie
z fragmentami koœci œw. Stanis³awa

aleksandrowskie „Z³otka” w II lidze siatkówki

pracownia RTG w Aleksandrowie otrzyma³a nowy aparat do
przeœwietleñ

Maj

w aleksandrowskim Koœciele pw. Archanio³ów opjawi³y siê no-
we, piekne witra¿e

chór Towarzystwa Œpiewaczego im. Stanis³awa Moniuszki re-
prezentowa³ województwo ³ódzkie na Miêdzynarodowym Fe-
stiwalu Pieœni Cerkiewnej w Hajnówce

chór „Doremi” zdoby³ II nagrodê na XIX Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Pieœni Religijnej

Aleksandrów ma ju¿ zagranicznego partnera – miasto Puget-
‚Ville we Francji

Czerwiec

rozpocz¹³ siê kolejny etap prac przy rewitalizacji parku miej-
skiego i jego otoczenia

odby³y siê wczeœniejsze wybory nowego prezesa Towarzystwa
Œpiewaczego im. Stanis³awa Moniuszki; Prezesem zosta³ Jan
£ukaszewicz

odby³y siê Dni Aleksandrowa; po o�cjalnym spotkaniu przy po-
mniku Tadeusza Koœciuszki, aleksandrowianie bawili siê na
stadionie sportowym

Lipiec

mieszkanka Aleksandrowa, Pani Helena Gramera, ukoñczy³a
100 lat ¿ycia. 
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w Be³dowie Ochotnicza Stra¿ Po¿arna obchodzi³a uroczystoœci
70‚lecia powstania jednostki

na stadionie sportowym odby³a siê kolejna impreza z cyklu
„Lato w mieœcie”; tym razem goœæmi by³y zwierzêta: psy, koty,
œwinki morskie, chomiki i kanarki.

Sierpieñ

w Zespole Szkó³ Sportowych w Aleksandrowie, z inicjatywy lo-
kalnego Ko³a ZNP, otwarto Izbê Pamiêci Nauczyciela, Ucznia
i Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, w której zgromadzono sta-
re fotogra�e, podrêczniki, œwiadectwa szkolne, ka³amarze ³aw-
ki, atlasy i zeszyty – zbierane od lat pami¹tki; jest to jedyna te-
go typu placówka w województwie

Aleksandrów podpisa³ umowê o partnerstwie z ³otewskim mia-
stem Kras³awa

w USC w Aleksandrowie odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z d³u-
goletnim po¿yciem ma³¿eñskim. Odznaczeniami pañstwowy-
mi uhonorowano nastêpuj¹ce pary: Jadwigê i Jana Krawczy-
ków, Eugeniê i Leona Parysiewiczów, oraz Zo�ê i W³adys³awa
Wroñskich

Wrzesieñ

w dniach 17–18 wrzeœnia odby³ siê Pierwszy Œwiatowy Zjazd
Aleksandrowian. Przybyli goœcie z £otwy, Francji i Izraela. Od-
prawiano nabo¿eñstwa katolickie, ewangelickie i ¿ydowskie.
W zwi¹zku z tym wydarzeniem Aleksandrów otrzyma³ certy�-
kat „Gminy Fair Play”. Odby³o siê wiele ró¿norodnych imprez,
spotkañ i zabaw, m.in. na terenie Szko³y Podstawowej nr 1. Na-
uczyciele i uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 przygotowali wy-
stawê fotogra�i i pami¹tek „Dawny Aleksandrów”. Uroczysto-
œci zakoñczy³ bankiet z udzia³em goœci w zajeŸdzie „Boryna”.

pani Jadwiga Smolarek, matka W³odzimierza i babka Euzebiu-
sza, znanych polskich pi³karzy i reprezentantów Polski, otrzy-
ma³a tytu³ Honorowej Obywatelki Aleksandrowa.

Zarz¹d Powiatu Zgierskiego przyzna³ œrodki (60 tys. z³) na wy-
konanie dokumentacji przysz³ej sali sportowej dla „Staszica”
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PaŸdziernik

otwarto now¹ salê sportow¹ w szkole nr 4

aleksandrowski pisarz‚amator Henryk Rogowski wyda³ w USA
sw¹ ksi¹¿kê „Burzliwe lata”

Listopad

odby³y siê wybory samorz¹dowe (12. XI). Burmistrzem Gmi-
ny Aleksandrów £ódzki ponownie zosta³ wybrany Jacek Lipiñ-
ski popierany przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatel-
skiej. W wyborach do Rady Miejskiej zwyciê¿y³a Platforma
Obywatelska uzyskuj¹c 10 mandatów. Prawo i Sprawiedliwoœæ
zdoby³o 5 mandatów, SPA£ 2000 – 3 mandaty, Komitet Wy-
borczy „Aleksandrów XXI wieku” tak¿e 3 mandaty. Na pier-
wszej sesji Rady Miejskiej (27. XI) wybrano Przewodnicz¹ce-
go – Leszka Pierlejewskiego (PSL), Zastêpc¹ Przewodnicz¹cego
– Jerzego Szymañskiego (PiS). Przewodnicz¹cymi komisii zo-
stali: Mieczys³aw Dominowski (K. Rewizyjna), Marian Kaba-
ciñski (K. Finansów, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska), Rena-
ta Œwiêciak-Ruda (K. Oœwiaty, Rodziny i Spraw Spo³ecznych)
i Maciej Kwiatkowski (K. Samorz¹dowa). Powsta³y trzy Kluby
Radnych: PO (przewodnicz¹cy – Tomasz Dominiak), PiS (prze-
wodnicz¹ca – El¿bieta Opalska) i Klub Radnych Niezale¿nych
(przewodnicz¹cy – Edward Pawlak) 

Tomasz Pietras poinformowa³ w³adze miasta o niszczeniu naj-
starszego aleksandrowskiego grobowca (Fryderyka Jerzego Tu-
re z 1830 r.) i apelowa³ o jego ratowanie

rozpoczê³a siê rewitalizacja parku (za³o¿onego w stylu angiel-
skim jeszcze przez Rafa³a Bratoszewskiego) i jego otoczenia

Grudzieñ

15 grudnia odby³o siê czwarte walne zebranie sprawozdawcze
Klubu „M³odzi przedsiêbiorcy”

w ramach programu „Socrates‚Erasmus”, 9 nauczycieli z Fran-
cji, Finlandii, W³och i Wielkiej Brytanii goœci³o w Zespole Szkó³
im. Jana Paw³a II
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blisko æwieræ tysi¹ca paczek tra�³o do r¹k najm³odszych dzie-
ci z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Aleksandrowie; w paczkach
znalaz³y siê s³odycze i owoce; dzieci iich rodzice obejrzeli te¿
program artystyczny w wykonaniu wychowanków M³odzie¿o-
wego Domu Kultury

w Klubie Nauczyciela w £odzi odby³a siê uroczystoœæ z okazji
obchodów œwiêta Okrêgu £ódzkiego ZNP; nauczycielki z Alek-
sandrowa – Felicja Jadkowska i Natalia Olszewska – otrzyma-
³y odznaki za 50‚letni¹ przynale¿nioœæ do ZNP, a Z³otym Krzy-
¿em Zas³ugi odznaczono Krystynê Podworsk¹, prezes ogniska
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