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Andrzej Benedykt Kuropatwa

Aleksandrowski ratusz
– chluba naszego miasta

Odwiedzaj¹c najstarsz¹ czêœæ naszego miasta czyli obecny plac Tadeusza Koœciuszki szczególn¹ uwagê siê zwraca na piêknie odnowiony aleksandrowski ratusz. Dzisiaj jest jednym z najciekawszych
obiektów zabytkowych w mieœcie, œwiadcz¹cym o jego historii.
Ratusz zosta³ ufundowany w znacznym stopniu ze œrodków za³o¿yciela miasta Rafa³a Bratoszewskiego w 1824 roku. Miejsce
pod jego budowê wyznaczono na przekazanym przez w³aœciciela
miasta gruncie w po³udniowej czêœci Rynku. Tu w³aœnie powsta³
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murowany budynek o piêknej klasycystycznej architekturze. Jego budowê rozpoczêto na mocy prawa zawartego w akcie nadaj¹cym w dniu 22 marca 1822 roku prawa miejskie osadzie Aleksandrów. Akt ten zosta³ wydany w dniu 30 marca 1822 roku
i w artykule ósmym tego dokumentu zawarta jest nastêpuj¹ca,
obecnie ju¿ historyczna informacja dotycz¹ca jego budowy:
Na Placu Rynkowym rogowym, przeciwko koœcio³a katolickiego po³o¿onym, a przez dziedzica miasta na w³asnoœæ Gminy wiecznie nadanym i odst¹pionym, obowi¹zany bêdzie ten ¿e dziedzic w przeci¹gu lat trzech rachuj¹c od dnia uzyskania niniejszego postanowienia
wymurowaæ ratusz, stosownie do wydaæ siê maj¹cego przez Rz¹d rysunku na pomieszkanie burmistrza, s³ugi miejskiego, pomieszczenie
w nim biura policyjnego, wiêzienia policyjnego, miar i wag, niemniej narzêdzi ogniowych. Obowi¹zanym nadto dziedzic dla burmistrza i s³ug miejskich po pó³ morga gruntu na ogrody w bliskoœci
tego ratusza przeznaczyæ, oraz swym w³asnym kosztem miary i wagi dla u¿ytku miejskiego wed³ug przepisów Rz¹dowych sprowadziæ.
W 1823 roku nowym aleksandrowskim burmistrzem zosta³ weteran wojen napoleoñskich Gedeon Goedel. Sta³ siê nim w wy-
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niku zdania egzaminu konkursowego przed komisj¹ wojewódzk¹,
co œwiadczy, ¿e posiada³ odpowiednie kwalifikacje do piastowania tego stanowiska. To on dopilnowa³ zakoñczenia budowy ratusza, w którym póŸniej zamieszka³.
Prace budowlane trwa³y zapewne doœæ krótko, gdy¿ ju¿ w roku
1824 budynek ratusza zosta³ oddany w u¿ytkowanie w³adzom miejskim. By³ to pierwszy na terenie miasta budynek murowany o charakterze œwieckim, poniewa¿ wszystkie budynki mieszkalne by³y
dotychczas budowane z drewna wed³ug z góry opracowanych schematów. Dlatego te¿ wzrasta w szczególny sposób wartoœæ tych
obiektów, które maj¹ w³asny indywidualny i niepowtarzalny charakter.
Budynek ratusza zaprojektowano na planie zbli¿onym do
kwadratu z wnêtrzem o uk³adzie dwutraktowym z obszern¹ sieni¹ na przestrza³. Budynek otrzyma³ nastêpuj¹ce wymiary: d³ugoœæ 32 ³okcie, szerokoœæ 21 ³okci i wysokoœæ 14 ³okci (³okieæ warszawski wynosi³ 57,5 cm). Ca³oœæ zosta³a przykryta wysokim
czterospadowym dachem krytym blach¹.
Wysoka fasada otrzyma³a p³ytki, centralnie usytuowany ryzalit, a poszczególne kondygnacje oddzielono gzymsami, przy czym
górna zosta³a rozcz³onkowana pilastrami dŸwigaj¹cymi belko-
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wanie zwieñczone schodowym szczytem. Tu wmurowano maskê
Temidy z zawi¹zanymi oczyma i umieszczono datê 1824. Natomiast w ryzalicie powy¿ej okien pierwszego pietra znajduj¹ siê
symetrycznie rozmieszczone panoplia.
Pierwotnie na parterze budynku umieszczono sk³ad miar i wag
oraz mieszkanie dla policjanta obok którego znajdowa³ siê areszt.
Na piêtrze natomiast ulokowano kancelarie magistratu oraz czteroizbowe mieszkanie burmistrza.
Za ratuszem znajdowa³ siê obszerny dziedziniec z budynkami gospodarczymi s³u¿¹cymi miastu miêdzy innymi na magazyn st¹gwi przeciwpo¿arowych. Ogólny koszt poniesiony na
budowê ratusza ze strony w³aœciciela miasta wyniós³ oko³o
20.000 z³.
Niestety nie jesteœmy dziœ w stanie ostatecznie stwierdziæ kto
wykona³ ten piêkny projekt najwa¿niejszego budynku w naszym
mieœcie. S¹ tacy którzy twierdz¹, ¿e twórc¹ tego projektu by³ znany i wybitny XIX-wieczny architekt – Jakub Kubicki, który zaprojektowa³ miêdzy innymi warszawski Belweder oraz ratusz
w £êczycy.
Warto pamiêtaæ, ¿e do osób podziwiaj¹cych piêkno nowo powsta³ego ratusza na pewno mo¿na zaliczyæ: ministra Stanis³awa
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Staszica, prezesa Rajmunda Rembieliñskiego oraz carów Aleksandra I i jego nastêpcê Miko³aja II.
Budynek ratusza, mimo up³ywu lat, na szczêœcie zachowa³
swój pierwotny zewnêtrzny wygl¹d. Dotyczy to szczególnie fasady g³ównej od strony Rynku, w której umieszczono w okresie póŸniejszym jedynie pod panopliami dwa nowe okna oraz balkon na
osi g³ównej. Znacznie wiêkszym przemianom uleg³ wystrój wewnêtrzny. Zwi¹zane to by³o g³ównie ze zmianami wykorzystania
poszczególnych pomieszczeñ. Niestety, nie zachowa³y siê pierwotne plany architektoniczne budynku, co w znacznym stopniu
utrudnia ustalenie szczegó³ów wystroju i uk³adu wnêtrza.
Bêd¹c mieszkañcem Aleksandrowa lub jego goœciem warto
pamiêtaæ, ¿e aleksandrowski ratusz jest o trzy lata starszy od ³ódzkiego ratusza nowomiejskiego, znajduj¹cego siê przy obecnym
Placu Wolnoœci.
Dziœ gruntownie odnowiona budowla ukazuje znowu swoje
piêkno. Co prawda wzbudza zdziwienie co niektórych mieszkañców ze wzglêdu na swoj¹ barwê, ale obecna jego kolorystyka ma
charakter pierwotny. Tak w³aœnie zosta³ pomalowany ratusz
w 1824 roku. Planowane umieszczenie na jego parterze Muzeum
Miejskiego doda zarówno Ratuszowi jak i miastu dodatkowego
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splendoru i podniesie jego atrakcyjnoœæ turystyczn¹. Coraz piêkniejsze i coraz lepiej zagospodarowane otoczenie tej budowli zapewne przyczyni siê do tego ¿e nasza aleksandrowska starówka
bêdzie miejscem godnym zwiedzania i odpoczynku.
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Tomasz Pietras

Najstarszy grób
na aleksandrowskim cmentarzu

Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego wyst¹pi³o ostatnio z inicjatyw¹ odrestaurowania zrujnowanego najstarszego grobu na aleksandrowskim cmentarzu chrzeœcijañskim. Jest to wiêc
doskona³a okazja, aby przybli¿yæ aleksandrowianom ten zabytek
oraz osobê z nim zwi¹zan¹ i zaapelowaæ o pomoc w tej akcji.
Masywna bry³a grobowca, murowana z otynkowanych cegie³,
z mocno uszkodzonym ¿elaznym krzy¿em, znajduje siê dziœ tu¿ przy
siatce oddzielaj¹cej ewangelick¹ i katolick¹ czêœæ cmentarza. W grobie tym spoczywa jeden z „ojców miasta Aleksandrowa”. Fryderyk
Jerzy Tuve – pierwszy pastor gminy ewangelickiej w Aleksandrowie,
zas³u¿ony nie tylko dla swych wspó³wyznawców, ale i dla ca³ego miasta, budowniczy murowanego koœcio³a przy Rynku oraz wieloletni
duchowy przewodnik miejscowych luteran, którzy w XIX wieku stanowili najliczniejsz¹ grupê wyznaniow¹ w naszym mieœcie.
Nagrobek wystawi³ ojcu jego syn Karol Fryderyk, aleksandrowski kupiec i autor kroniki rodzinnej, zapewne tu¿ po jego œmierci
w 1830 roku. Jest to wiêc, ostatni ju¿ chyba, nagrobek na naszym
cmentarzu pamiêtaj¹cy same pocz¹tki miasta, czasy jego najwiêkszej œwietnoœci, gdy ¿ywio³owo rozwijaj¹cy siê Aleksandrów –
„miasto tkaczy”, by³ wiêkszy od £odzi. W pobliskiej metropolii, która w³aœnie w tych latach rozpoczyna³a swój burzliwy rozwój jako oœrodek przemys³owy, trudno by³oby znaleŸæ zachowane nagrobki
z tego czasu, bo stary cmentarz przy ul. Ogrodowej wytyczono dopiero w 1858 roku. To tam co roku w dniu Wszystkich Œwiêtych
znani ³odzianie kwestuj¹ na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Starsza od grobu pastora Tuve jest tylko p³yta nagrobna Macieja Wyszyñskiego z 1822 r. zachowana na placu przy koœciele Naj-
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Grobowiec pastora Tuve
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œwiêtszej Marii Panny na Starym Mieœcie. Tym wiêksz¹ wartoœæ
historyczn¹ i zabytkow¹ trzeba przyznaæ aleksandrowskiej mogile. Lokalizacja nagrobka pastora Tuve naprzeciw grobu nieznanego ¿o³nierza to sprzyjaj¹ca okolicznoœæ, pozwalaj¹ca w³¹czyæ ten
zak¹tek cmentarza do tradycyjnego kalendarza uroczystoœci patriotycznych, jako ostatni¹ pozosta³oœæ po budowniczych Aleksandrowa w XIX wieku, ró¿nych wyznañ i narodowoœci.
Przysz³y pastor Friedrich Georg (Fryderyk Jerzy) Tuve przyszed³ na œwiat 8 paŸdziernika 1759 roku, w miejscowoœci Großwechsungen ko³o Nordhausen – wtedy wolnego miasta Rzeszy, po³o¿onego w pruskim ksiêstwie Halberstadt w œrodkowo-wschodnich
Niemczech, u podnó¿a gór Harzu. Rodzina Tuve byæ mo¿e wywodzi³a siê z Francji. Fryderyk Jerzy by³ ósmym, najm³odszym dzieckiem pastora Gotfryda Kaspara Tuve z Großwechsungen i jego ¿ony Zofii Christiany Tölecke. Fryderyk mia³ trzech braci, z których
najstarszy, Ludwig Christian Gebhard Tuve, zosta³ tak¿e pastorem w luterañskim koœciele w Badenhausen, oraz cztery siostry.
W chwili narodzin Fryderyka Tuve trwa³a wojna siedemnastoletnia, która mia³a zadecydowaæ o przysz³ej potêdze Prus. Przez rodzinne strony naszego pastora przetacza³y siê walcz¹ce ze sob¹ ar-
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mie pruskie i austriackie, zaœ w³adca s¹siedniej Saksonii schroni³
siê w Polsce, gdzie panowa³ jako król August III. Byæ mo¿e z tego
okresu datuj¹ siê pierwsze kontakty rodziny Tuve z Polsk¹. Fryderyk Tuve ukoñczy³ szko³ê w Halberstadt oraz studia teologiczne na
protestanckim uniwersytecie w Helmstedt. Nie wiemy co sk³oni³o
go do porzucenia wszystkiego i wyjazdu w nieznane na wschód: bieda i g³ód w rodzinnych stronach, chêæ zrobienia szybkiej kariery,
namowy emigruj¹cych tu przyjació³, czy mo¿e jakiœ osobisty dramat. Byæ mo¿e Fryderyk pod¹¿y³ do Polski za przyk³adem teœciowej – El¿biety Eckermann, która jako wdowa obarczona siedmiorgiem dzieci, nie mog¹c utrzymaæ siê z dzier¿awy posiad³oœci
ziemskiej w Meklemburgii, postanowi³a nabyæ po bardzo korzystnej cenie 6 w³ók ziemi i tyle¿ lasu w Polsce, ko³o Zgierza, w ówczesnym województwie ³êczyckim. Przysz³ego pastora Fryderyka
Tuve spotykamy najpierw na Górnym Œl¹sku, w maj¹tku B³otnica,
gdzie znalaz³ posadê nauczyciela domowego i kapelana u hrabiego Posadowskiego. Ta czêœæ Œl¹ska by³a ju¿ od dawna terenem œcierania siê dwu kultur – polskiej i niemieckiej.
W ostatnich dziesiêcioleciach XVIII wieku osadnicy rodem
z Niemiec zaczêli coraz liczniej docieraæ i na dalej po³o¿one ziemie polskie m.in. w nasze okolice. Pierwsi niemieccy koloniœci
pojawili siê w dobrach bru¿yckich w latach 80. XVIII stulecia,
gdy ich w³aœcicielem by³ podstoli inow³odzki Walenty Chobrzyñski. Byli to g³ównie rolnicy, którym Chobrzyñski odda³ w dzier¿awê niedu¿e dzia³ki ziemi, licz¹c na ich modernizacjê. Niemcy
przywieŸli tu ze sob¹ w³asn¹ kulturê, obyczaj i religiê ewangelick¹. Nabo¿eñstwa protestanckie odbywa³y siê pocz¹tkowo w jednym z prywatnych domów. Tam te¿, sprowadzony z Niemiec, nauczyciel uczy³ dzieci kolonistów. Nap³yw osadników z Niemiec
zwiêkszy³ siê po 1793 roku, gdy w wyniku 2. rozbioru Polski, ziemie te znalaz³y siê pod panowaniem pruskim. W latach 17981799, dziêki pomocy nowego w³aœciciela dóbr bru¿yckich – przysz³ego za³o¿yciela Aleksandrowa – Rafa³a Bratoszewskiego,
zbudowano dla nich niewielk¹ szko³ê niemieck¹ w kolonii Ruda
(Bugaj). Nauczycielem, organist¹ i kantorem by³ niejaki Richter.
W tym czasie wspólnota protestancka podjê³a, podobno za rad¹
dziedzica, starania u w³adz koœcielno-politycznych zaboru pruskiego o uzyskanie ich zgody na utworzenie w Bru¿ycy nowej parafii. Ju¿ od pewnego czasu w miejscowej szkole pojawia³ siê sa-
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mozwañczy pastor – Jan Gotfryd Schmidt. Jednak w³adze odrzuci³y tê kandydaturê z powodu niesubordynacji albo braków w wykszta³ceniu (by³ tylko studentem teologii). Wtedy w³aœnie wierni postanowili sprowadziæ do Bru¿ycy pastora Tuve.
Musia³ on byæ znany ze swej uczciwoœci i gospodarnoœci jednemu z przysz³ych parafian, który wysun¹³ tê kandydaturê, byæ
mo¿e z czasów dzia³alnoœci na Œl¹sku, sk¹d przyby³o wielu tutejszych niemieckich osadników. W styczniu 1801 roku przedstawiciel w³adz – radca Deker podpisa³ z dziedzicem Bratoszewskim
umowê o uposa¿eniu i patronacie nad now¹ parafi¹ ewangelick¹. W paŸdzierniku tego¿ roku nadesz³a wreszcie oficjalna zgoda w³adz i miesi¹c póŸniej, jednog³oœnie wybrany pastor – Fryderyk Tuve przyby³ do Bru¿ycy.
W lutym 1802 roku mia³o miejsce uroczyste objêcie urzêdu
przez nowego pastora, obecny by³ dziedzic i przedstawiciel w³adz.
Pastor Tuve mia³ odt¹d przez prawie 30 lat, a¿ do samej œmierci, kierowaæ tutejsz¹ spo³ecznoœci¹ protestanck¹, bardzo dobrze
zapisuj¹c siê w pamiêci potomnych. Zas³yn¹³ on jako œwietny gospodarz i organizator, by³ lubiany i szanowany przez swoich parafian. Pastor Tuve z chwil¹ rozpoczêcia pos³ugi duszpasterskiej
w Bru¿ycy mia³ ju¿ ponad 40 lat i by³ ojcem rodziny.
W metryce parafii katolickiej w Zgierzu odnotowano jego œlub
z Joann¹ Ma³gorzat¹ Katarzyn¹ z domu Eckermann 16 lutego
1803 r. Z napisu na nagrobku poznajemy ponadto jego syna Karola Fryderyka i synow¹ Amaliê.
W dniu 28 czerwca 1803 roku, podczas niedzielnego spotkania z wiernymi, nowy pastor rzuci³ has³o budowy koœcio³a, co wywo³a³o ogromny entuzjazm. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej,
szybko zebrano potrzebne fundusze i w 1805 roku przyst¹piono
do budowy koœcio³a. Drewna na budowê dostarczy³ znów dziedzic Bratoszewski. Zawierucha wojen napoleoñskich opóŸni³a
nieco prace budowlane.
Uroczyste wyœwiêcenie tego koœció³ka mia³o miejsce 17 sierpnia 1817 roku, a dwa miesi¹ce póŸniej mog³y ju¿ odbyæ siê tu
obchody 300. rocznicy reformacji. Ten niedu¿y drewniany koœció³ek zosta³ ca³kiem nieŸle wyposa¿ony – nawet w organy i dzwony, na niedzielne nabo¿eñstwa œci¹gali tu wierni z kolonii niemieckich po³o¿onych na obszarze od £êczycy po Piotrków
Trybunalski. Dziœ koœció³ ten ju¿ nie istnieje – zosta³ opuszczo-
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ny po zbudowaniu nowego koœcio³a w Aleksandrowie, a w 1843
roku – rozebrany i przeniesiony do £êczycy.
Tymczasem miejscowa spo³ecznoœæ protestancka stawa³a siê
coraz liczniejsza. Oko³o 1816 roku Rafa³ Bratoszewski postanowi³ za³o¿yæ w po³udniowej, niezagospodarowanej czêœci swych
w³oœci, prywatne miasto – osadê rzemieœlniczo-handlow¹ nastawion¹ na przemys³ we³niany. Ówczesne w³adze zjednoczonego
z Rosj¹ Królestwa Polskiego popiera³y tego typu inicjatywy, wiêc
w 1822 roku zgodzi³y siê na nadanie tworz¹cej siê osadzie praw
miejskich wraz z nazw¹ Aleksandrów (ku czci „mi³oœciwie panuj¹cego cesarza Wszechrosji i króla polskiego zarazem – Aleksandra I”). Miasteczko liczy³o ju¿ wówczas ponad 3.000 mieszkañców (czyli by³o ponad trzykrotnie wiêksze od ówczesnej £odzi).
Oko³o 2/3 ludnoœci stanowili koloniœci przybyli z zaboru pruskiego lub Niemiec (zw³aszcza z Poznañskiego, Œl¹ska, Ziemi Lubuskiej, £u¿yc i Saksonii). Byli to przede wszystkim, zwabieni og³oszeniami dawanymi przez Bratoszewskiego w pruskiej prasie,
wykwalifikowani rzemieœlnicy – tkacze.
Wraz z przeniesieniem siê osadnictwa znad Bzury do Aleksandrowa, musia³a przenieœæ siê tam i parafia ewangelicka.
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Mieszkañcy miasta wyznania luterañskiego korzystali pocz¹tkowo z pobliskiego koœció³ka w Rudzie Bugaj, od 1824 roku zaczêto te¿, pocz¹tkowo w co drug¹ niedzielê, odprawiaæ nabo¿eñstwa w szkole w Aleksandrowie. Oficjalna reorganizacja
gminy ewangelickiej mia³a miejsce w latach 1824-1827. W nowej parafii aleksandrowskiej mieszka³o wówczas prawie 4.000
osób wyznania luterañskiego.
Oko³o 1824 roku pastor Tuve rozpocz¹³ przy pomocy burmistrza Aleksandrowa – Gedeona Goedela i Rafa³a Bratoszewskiego (dwu katolików) budowê nowego murowanego koœcio³a
w centrum miasta – przy Rynku. Dziêki gospodarnoœci, pracy
i ofiarnoœci parafian – zarówno aleksandrowian, jak i mieszkañców okolicznych wsi, prace budowlane szybko zakoñczono. Bardzo pomocny okaza³ siê znów w³aœciciel miasta, który nawet
w testamencie pamiêta³ o ewangelikach oraz w³adze i ca³a ludnoœæ osady. W 1828 roku stan¹³ okaza³y, murowany koœció³
w stylu klasycystycznym, którego dawn¹ œwietnoœæ jeszcze dziœ
mo¿na podziwiaæ, mimo szybko postêpuj¹cej ruiny.
Znane s¹ nazwiska najwa¿niejszych wspó³pracowników pastora Tuve z tego okresu – byli to: K. L. Engel, G. Pflug, G.
Standau i G. Littmann. W 1829 roku pastor przeniós³ siê na
sta³e do Aleksandrowa, nie by³o mu ju¿ jednak dane d³ugo cieszyæ siê ukoñczonym dzie³em. Zmar³ 30 czerwca 1830 roku
w mieœcie, z którym zwi¹za³ ostatnie lata swego ¿ycia – parê
miesiêcy przed Noc¹ Listopadow¹, gdy garœæ spiskowców w Warszawie rozpoczê³a antyrosyjskie powstanie. Syn pastora – Karol Fryderyk Tuve, wystawi³ ojcu okaza³y murowany grobowiec
na miejscowym cmentarzu ewangelickim (te¿ wytyczonym za
czasów tego¿ pastora). Wdziêczni parafianie zaœ uczcili pamiêæ
swego wieloletniego duchowego przewodnika tablic¹ pami¹tkow¹ umieszczon¹ w koœciele, która zapewne ju¿ nie istnieje.
Grób ten, podobnie jak nadal niszczej¹cy koœció³ protestancki, przypominaj¹ dziœ postaæ dawnego pastora rodem z gór Harzu i dawno minione lata œwietnoœci ewangelickiej spo³ecznoœci naszego miasta. Mo¿na by w tym miejscu przytoczyæ biblijn¹,
³aciñsk¹ sentencjê:
Sic transit gloria mundi
Tak przemija s³awa tego œwiata.
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Komunikat TPA

Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa
rozpoczê³o w 2008 roku akcjê sprzeda¿y
cegie³ek na remont grobowca pastora Tuve. Serdecznie prosimy wszystkie osoby,
którym le¿y na sercu dobro naszego miasta o ofiarê na remont najstarszego zabytku w Aleksandrowie. Sprzeda¿ prowadz¹
osoby posiadaj¹ce odpowiednie identyfikatory, zaopatrzone numerem, zdjêciem,
i danymi adresowymi. Bardzo dziêkujemy
za ofiarê na ten szlachetny cel.
Zarz¹d TPA
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Zenon Kubiaczyk

Aleksandrowskie rodziców spotkanie

Wstêp
Któregoœ dnia, bêd¹c w Aleksandrowie, spotka³em pana Zenona
Kozaneckiego, którego przez wiele, wiele lat nie widzia³em. Po
przyjacielskiej pogawêdce zaproponowa³ mi, abym napisa³ do Rocznika „Aleksandrów wczoraj i dziœ” moje wspomnienia z dzia³alnoœci jako cz³onka zespo³ów – baletowego i teatralnego, dzia³aj¹cych przy ówczesnym Domu Kultury w Aleksandrowie. Pomys³
wyda³ mi siê szalony, ale interesuj¹cy. Szaleñstwo tkwi³o w tym,
¿e moja dzia³alnoœæ obejmowa³a okres sprzed ponad 50-ciu lat. Interesuj¹cy zaœ dlatego, ¿e pozosta³o po nim masê wspomnieñ i pami¹tek. Po namyœle postanowi³em spróbowaæ opisaæ moje m³odzieñcze ¿ycie w Aleksandrowie. Tak powsta³ artyku³ pt. Moje 19
lat ¿ycia w Aleksandrowie. Opinia mojej rodziny i pana Zenona o artykule by³a wyj¹tkowo przychylna i ciep³a. Opiniodawcy uznali, ¿e
opis moich 19 lat ¿ycia w Aleksandrowie to za ma³o, ¿e powinienem opisaæ ¿ycie moich rodziców, którzy nie tylko byli od lat bezpoœrednio zwi¹zani z Aleksandrowem, ale poprzez zwi¹zki z innymi rodzinami jak Miko³ajczykowie, Pawlakowie, Rajewscy,
Misialowie, Kuropatwowie, Wojtyniakowie i inni, zapuœcili g³êboko swoje korzenie w aleksandrowsk¹ ziemiê.
Opis moich wspomnieñ o sobie i o moich rodzicach bêdzie
dla moich dzieci i wnuków zapisanym kawa³kiem historii, pozwalaj¹cym dowiedzieæ siê o ¿yciu i dzia³alnoœci ich przodków.
Byæ mo¿e zaciekawi¹ one równie¿ czytelników Rocznika, gdy¿
bêd¹ oni mieli okazjê cofniêcia siê w czasie, do Aleksandrowa,
w którym ¿yli ich rodzice i dziadkowie. Byæ mo¿e na prezentowanych przeze mnie zdjêciach rozpoznaj¹ swoich znajomych czy
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kogoœ z rodziny. Jeœli tak siê stanie, proszê kontaktowaæ siê z Redakcj¹.

Krótka rodzinna genealogia
Rodzina Kubiaczyków przywêdrowa³a na Mazowsze z Wielkopolski, z okolic Œremu. Pierwszym z rodu, o którym siê dowiedzia³em od najstarszego brata mojego ojca, jest Franciszek Kubiaczyk (1831). Jest on dziadkiem mojego ojca. Urodzi³o mu siê
9-cioro dzieci. Wspomnê tylko o dwóch: o Janie (ur. 1863) i o Tomaszu (ur. 1873). Jan Kubiaczyk jest ojcem mojego taty (moim
dziadkiem), zaœ Tomasz bratem Jana, który w wieku 14 lat wyjecha³ za chlebem (w dos³ownym tego znaczeniu) do
USA i ju¿ do Polski nie
wróci³, zak³adaj¹c rodzinê, która do dziœ tam mieszka. Przez 55 lat pracowa³ na kolei w Chicago.
By³ in¿ynierem kolejnictwa, jednym z pionierów
i osadników w USA. Ca³a
rodzina zachowa³a nazwisko rodowe w oryginalnym brzmieniu i pisowni.
Mój dziadek Jan mia³
równie¿ 9-cioro dzieci,
piêciu synów i cztery córki. Wœród tych piêciu
ch³opców jest mój ojciec
Stanis³aw ur. w 1898,
w LeŸnicy Wielkiej ko³o
£êczycy. Ze wzglêdu na liczebnoœæ rodzeñstwa i na
trudnoœci w wy¿ywieniu
tak licznej gromadki dzieKsi¹¿ka rzemieœlnicza
ci, rodzice oddali go na
wychowanie do babci Ro-
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Œwiadectwo wpisu do ksiêgi czeladników kunsztu szewskiego

siñskiej. Babcia jednak wielkiej korzyœci z taty nie mia³a, poniewa¿ jego postura daleko odbiega³a od wymagañ stawianych ch³opcom przeznaczonym do pracy na roli. Gdy mia³ 18 lat w³adze carskie w jednym z dokumentów poda³y nastêpuj¹cy rysopis: wzrost
– niski, twarz – pod³u¿na, nos – mierny, w³osy – ciemne, oczy –
niebieskie, broda – poci¹g³a. Ze wzrostu, pod³u¿nej twarzy i pod³u¿nej brody mo¿na wywnioskowaæ, ¿e krzepkim ch³opcem nie
by³, a na pewno do „osi³ków” siê nie zalicza³. Dziadkowie postanowili wiêc oddaæ go do terminu, by zdoby³ jakiœ zawód.
Jak opowiada³ mi tato, któregoœ dnia, gdy by³ ze swoj¹ babci¹
w £êczycy, babcia zapyta³a go kim chcia³by zostaæ. W czasie gdy
pad³o to pytanie, przechodzili obok wystawy z butami. Odpowiedzia³ bez wahania – szewcem. I tak te¿ siê sta³o. W ten sposób
znalaz³ siê w £êczycy u pana Edwarda Janickiego jako adept zawodu. Ziœci³o siê jego marzenie by opuœciæ wieœ i pracowaæ w mieœcie. Nie by³y to dla niego czasy lekkie. Za wikt i opierunek by³
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ch³opcem na posy³ki, do sprz¹tania, zamiatania, a nauki zawodu nie otrzymywa³ prawie ¿adnej. Dziêki wrodzonemu zmys³owi obserwacji i twardemu postanowieniu opanowania zawodu,
w dniu 31 grudnia 1917 roku, w wieku 19 lat zdoby³ tytu³ czeladnika szewskiego.

Wyjazd taty z £êczycy do £odzi
By³ rok 1918, koniec I wojny œwiatowej i budowa niepodleg³ej
Polski. Wyruszy³ wiêc tato do £odzi by rozpocz¹æ samodzielne
¿ycie. Na ulicy Limanowskiego mieszka³a ciotka
taty o nazwisku Osmólska (lub Osmulska),
u której siê zatrzyma³.
W miêdzyczasie szuka³
zatrudnienia, by móc zarobiæ na swoje utrzymanie. Nie znam szczegó³ów
u kogo znalaz³ pracê i jak
d³ugo mieszka³ u cioci.
Faktem jest, ¿e do czasu
powo³ania go do wojska
przebywa³ i pracowa³
w £odzi. Do wojska zosta³
powo³any 7 maja 1919 roku i s³u¿y³ w 2-gim pu³ku
Wojsk Kolejowych. Jak
wygl¹da³ szeregowy Stanis³aw Kubiaczyk pokazuje ilustracja obok.
Gdy wybuch³a wojna
polsko-bolszewicka, tato
by³ ju¿ w wojsku i bra³
Szeregowy Stanis³aw Kubiaczyk. 1919 r.
w niej czynny udzia³. Poci¹g pancerny do obs³ugi którego przydzielony zosta³ tata, dotar³ wraz z wojskiem do Lidy (w drugiej Rzeczpospolitej miasto
to przynale¿ne by³o województwu nowogrodzkiemu). Nie znam
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przebiegu walki na trasie przejazdu poci¹gu. Faktem jest, ¿e znalaz³ siê w szpitalu i 17.04.1920 roku zosta³ zwolniony z wojska,
uzyskuj¹c na sta³e prawa inwalidy wojennego.
W tym miejscu pozwolê sobie na ma³¹ dygresjê. Przytoczê tutaj ciekawy epizod z ¿ycia taty, który rozegra³ siê kilkadziesi¹t
lat póŸniej, w czasach PRL-u. Otó¿ jako inwalida wojenny wojny polsko-bolszewickiej chcia³ korzystaæ z przywilejów, gwarantowanych ustaw¹ z dn. 26.05.1982r. (ró¿nego rodzaju ulgi, œwiadczenia i zaliczanie okresu wojny do obliczania emerytury).
Napisa³ wiêc podanie do w³adz ZBoWiD-u o przyjêcie do zwi¹zku. Niestety, proœba zosta³a odrzucona. Okaza³o siê, ¿e do
ZBoWiD-u nie przyjmowano kombatantów wojny polsko-bolszewickiej. Aby pomóc mojemu ojcu, napisa³em list do gazety „¯ycie
Warszawy” z proœb¹ o interwencjê w Zwi¹zku lub wyt³umaczenie mojemu ojcu, ¿e jego trud i kalectwo (sztywnoœæ stawu kolanowego prawej nogi) by³y daremne, bo nie walczy³ o niepodleg³¹ Polskê. Prawdopodobnie nie znaleziono w redakcji kogoœ, kto
by siê podj¹³ misji przekonania ojca. Woleli rozmawiaæ ze Zwi¹zkiem. OdpowiedŸ z redakcji przysz³a 12.04.1983. Poinformowano mnie, ¿e ojciec bêdzie przyjêty do Zwi¹zku i bêdzie móg³ korzystaæ z przywilejów kombatanckich. By³o to nasze ma³e
zwyciêstwo nad bezprawiem w³adz komunistycznych, dziel¹cym
inwalidów na lepszych i gorszych. Tyle dygresji. Przytaczaj¹c ten
fakt, chcia³em przypomnieæ jak w czasach PRL-u traktowano
uczestników wojny polsko-bolszewickiej.

Aleksandrowski azyl
Po wyjœciu ze szpitala i przeniesieniu do cywila, tato wróci³ do
£odzi, a potem do Aleksandrowa w poszukiwaniu pracy. Chocia¿
droga do stron rodzinnych, do braci i sióstr wiod³a przez Aleksandrów, to jednak miejscem docelowym by³a £ódŸ. Prawdziwy
zwi¹zek ojca z Aleksandrowem zacz¹³ siê wtedy, gdy znalaz³ pracê u p. Rzepkowskiego i gdy pozna³ Tosiê Miko³ajczyk, która potem zosta³a jego ¿on¹. Do czasu zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, które nast¹pi³o 17.10.1924r., wynajmowa³ pokój na ul.
Daszyñskiego (obok obecnego marketu) u ludzi, których nazwiska nie pamiêtam, ale rodzice mi czêsto o nich opowiadali. Prawdopodobnie byli to Pañstwo Sikorowie.
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Oto zdjêcie uczniów szko³y, do której chodzi³a mama.
Mama siedzi z prawej strony dziewczynki w bia³ym fartuszku

Po œlubie, tato wprowadzi³ siê do domu, w którym mieszka³a
mama. By³ to dom dziadków Miko³ajczyków, mieszcz¹cy siê przy
ul. Staszica 8. W tym domu urodzi³ siê mój brat i ja. W koñcu
mieszka³y w nim cztery pokolenia.
Szko³a, do której chodzi³a mama, zosta³a utworzona przez
w³adze carskie i jêzykiem u¿ywanym w szkole by³ jêzyk rosyjski.
Powy¿ej znajduje siê zdjêcie uczniów szko³y, do której chodzi³a
mama. Miejsce szko³y i nazwisko nauczyciela nie s¹ mi znane.
Przez oko³o cztery lata, do czasu urodzenia siê mojego brata
Czes³awa, rodzice pracowali zarobkowo. Tato, jak wspomnia³em,
u pana Rzepkowskiego przy ul. 11 listopada, a mama u producenta poñczoch. Nazwiska pracodawcy mamy nie znam. Na pewno nie nale¿a³ on do „rekinów” aleksandrowskich fabrykantów.
Natomiast praca u pana Rzepkowskiego mia³a ten niezaprzeczalny walor, ¿e by³a to firma znana, posiadaj¹ca w³asny sklep
i zatrudniaj¹ca kilku rzemieœlników. Zamówienia sk³adali miejscowi notable i co bogatsi mieszkañcy Aleksandrowa. Na zdjêciach, które prezentujê poni¿ej rozpoznajê, oprócz taty, tak¿e
pana Grefkowicza. Inni nie s¹ mi znani. Po pracy spotykali siê
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Warsztat p. Rzepkowskiego (stoi)

Wszyscy przy pracy

czêsto na preferansa.
W ten sposób powiêksza³o siê grono znajomych i przyjació³.
Od mamy dowiedzia³em siê du¿o o obyczajach ¿ydowskich
(³aœciciel fabryczki by³
¯ydem): o szabacie
i pal¹cych siê w tym
dniu œwiecach, o obrzêdach weselnych i o niektórych œwiêtach, np.
o œwiêcie Namiotów.
W Aleksandrowie znane by³o pod nazw¹ Kuczki. Ze œwiêtem tym
wi¹¿e siê pewne wspomnienie ojca. Otó¿ s¹siadami rodziców by³a
znajoma ¿ydowska rodzina. Senior tej rodzi-
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Nieznane Panie

Córki Szczepana Pawlaka
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Nieznana para

Nieznane osoby

Nieznani

ny zwyczajowo zaprasza³ tatê
na kieliszek œliwowicy, zwanej
popularnie pejsachówk¹.
Z ka¿dym rokiem grono znajomych i przyjació³ powiêksza³o
siê o rodziny Stegliñskich, Grefkowiczów, Wojtyniaków, Budów, Candrowiczów, Bulzackich
i innych. Œwiadcz¹ o tym zdjêcia
w rodzinnym albumie. Poniewa¿
wiêkszoœæ osób uwiecznionych
na zdjêciach nie jest mi znana,
postanowi³em wybraæ te, które
pokazuj¹ ówczesn¹ modê, piêkne aleksandrowskie kobiety
i przystojnych panów.
Wœród zdjêæ, które s¹ w albumie rodziców jest tak¿e zdjêcie aleksandrowskiego rynku
(patrz s¹siednia strona), zrobio-
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Aleksandrów z lotu ptaka
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ne b¹dŸ z wie¿y koœcielnej, b¹dŸ z budynku znajduj¹cego siê
obok koœcio³a.
Zdjêcie to jest bardzo cenne, poniewa¿ pokazuje ówczesne
centrum Aleksandrowa. O ile siê nie mylê, pokazuje ono uroczystoœæ patriotyczn¹. Z niewielkiej iloœci liœci na drzewie mo¿na
wywnioskowaæ, ¿e by³o ono zrobione jesieni¹ i ¿e by³a to uroczystoœæ zwi¹zana z rocznic¹ uzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. W g³êbi wznoszony jest budynek, w którym, za moich czasów
mieœci³a siê poczta. Rok wykonania zdjêcia nie jest znany, przynajmniej dla mnie. Mo¿e czytelnicy pomog¹ w jego ustaleniu?
Przy ulicy Staszica 8 mieszkaliœmy do 1937 roku. Niedobór
gotówki na utrzymanie rodziny (by³a nas ju¿ czwórka) spowodowa³, ¿e tata pracowa³ nie tylko w warsztacie u pana Rzepkowskiego, ale tak¿e w domu, naprawiaj¹c obuwie okolicznym s¹siadom. Kiedy tato dowiedzia³ siê, ¿e ¿o³nierze i kombatanci, zwani
popularnie pi³sudczykam, maj¹ pierwszeñstwo w uzyskaniu pozwoleñ na (u¿ywaj¹c wspó³czesnego jêzyka) dzia³alnoœæ gospodarcz¹, postanowi³ zmieniæ zawód. Postanowi³ zostaæ sklepikarzem lub restauratorem. Zamiar swój zrealizowa³ w 1937 r., kiedy
to p. Adolf Zieliñski skoñczy³ budowê swojego domu przy ulicy
Wolnoœci 1. Wydzia³ Powiatowy w £odzi pismem z dn. 5 wrzeœnia 1937 roku, skierowanym do p. A. Zieliñskiego, wyda³ pozwolenie na u¿ytkowanie budynku. Pamiêtam, ¿e gdy siê wprowadzaliœmy, trwa³y prace przy instalacji elektrycznej domu. Mia³em
wówczas 5 lat. Prace te musia³y mnie zainteresowaæ, gdy¿ pamiêtam je do dziœ, tak jak ugryzienie psa, gdy mieszkaliœmy przy
ulicy Staszica. W tym¿e roku (17.06.1937) tato uzyska³ zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych z wyszynkiem, w lokalu
we wsi (!) gm. Bru¿yca Wielka w powiecie ³ódzkim w domu p.
Zieliñskiego przy ul. Wolnoœci 1. Zezwolenie podpisa³ Naczelnik
Urzêdu mgr. K. Hermanowski.
Jak widaæ, z ustaleniem nazwy miejscowoœci mia³ k³opoty nawet Urz¹d Skarbowy w £odzi. W niektórych dokumentach wieœ
nosi³a nazwê Zwierzyniec, w innych Franin, a w jeszcze innych podawano, ¿e Stanis³aw Kubiaczyk mieszka³ we wsi Franin, a nieruchomoœæ po³o¿ona by³a w Zwierzyñcu nr. 1. Ja natomiast wiem, ¿e
mieszka³em we wsi Franin gm. Bru¿yca Wielka przy ul. Wolnoœci
1, na Polesiu. By³ to okres, kiedy granica Aleksandrowa koñczy³a
siê poœrodku ulicy. Jedna strona nale¿a³a do Aleksandrowa, a dru-
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ga do Franina (chyba dlatego Niemcy
nazwali j¹ Grenzstrasse).
Zdjêcie
obok przedstawia
granicê miasta z widokiem domów, których ju¿ nie ma.
Z ka¿dym miesi¹cem interes siê
rozkrêca³. Tato pracowa³ za lad¹, mama roznosi³a zamóOto zdjêcie przedstawiaj¹ce granicê miasta
wienia, zaœ babcia
z widokiem domów których ju¿ nie ma. Od lemy³a naczynia. Brat
wej: mój brat, M. Misiala i B. Dziedziczak
chodzi³ do szko³y,
a ja do ochronki, ówczesnego przedszkola. Bywalcami byli zwykle mieszkañcy Aleksandrowa i okolicznych wsi, najczêœciej znani
rodzicom. Tacy byli obs³ugiwani tak¿e na kredyt. Usytuowanie
lokalu by³o doœæ dobre, poniewa¿ Polesie by³o miejscem spacerów
oraz imprez sportowych (ponoæ by³o tam boisko pi³karskie).
Tak jak w ka¿dym lokalu zdarza³y siê i bójki. Rozjemc¹ w sporach i tzw. „wykidaj³em” by³a – a¿ siê nie chce wierzyæ – mama. T³umaczy³a to w ten sposób, ¿e gdyby w spór wmiesza³ siê
tato, to móg³by oberwaæ, zaœ kobiety zwykle s³uchano i nie zdarzy³o siê, by ktokolwiek j¹ uderzy³. By³y równie¿ kradzie¿e. Dlatego do obrony dobytku tato otrzyma³ zezwolenie na posiadanie broni. Broni³ go tak¿e du¿y pies, który dzielnie strzeg³
lokalu, ale niestety zosta³ przez z³odziei otruty. Mimo takiej
ochrony z wystawy co pewien czas znika³y prezentowane wyroby. Pamiêtam, ¿e wystawiony by³ tam szklany samochód wype³niony kolorowym alkoholem (prezent œwi¹teczny od dostawcy
wódek – Baczyñskiego), który po opró¿nieniu zawartoœci mia³
byæ moim. Niestety samochód wraz z zawartoœci¹ przepad³. Zosta³ skradziony.
Prowadzenie lokalu trwa³o do wybuchu wojny.
Z chwil¹ wkroczenia wojsk okupacyjnych, lokal zosta³ zamkniêty, ale nadal mieszkaliœmy przy ul. Wolnoœci 1. Pomieszczenia
lokalu przej¹³ w³aœciciel domu p. Zieliñski i od 1941 roku wynaj-
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mowa³ je ma³¿eñstwu o nazwisku Kloss (obok – zdjêcie pani
Kloss, której m¹¿ s³u¿y³ w niemieckim wojsku.
Przez ca³y okres okupacji tato pracowa³ jako szewc, rejestruj¹c u Niemców warsztat szewski
naprawy obuwia. Klienci chc¹cy naprawiæ buty, musieli posiadaæ kartki z kuponami, uprawniaj¹cymi do naprawy obuwia.
Tato odcina³ kupony, ja przykleja³em je na zbiorczy arkusz,
a brat wype³nia³ ksiêgê dokonywanych us³ug, wpisuj¹c datê,
nazwisko i rodzaj us³ugi. Po
przekazaniu w³adzom niemieckim arkuszy z kuponami, tato
Pani Kloss
otrzymywa³ skórê i inne dodatki szewskie. S¹siedzi wielokrotnie namawiali rodziców do podpisania volkslisty, ale odmawiali.
Inni, skuszeni lepszym ¿yciem podpisywali j¹ lub uzyskiwali miano „dobrych Polaków”. Poniewa¿ dla polskich dzieci szko³y by³y
zamkniête, ja i brat pobieraliœmy naukê u znajomych. Mnie uczy³
p. Czes³aw Olszewski, a brata – W³adys³aw Olszewski. Pod koniec wojny mamê i brata zabrano do kopania okopów. Brat wys³any zosta³ w okolice Uniejowa, a mama do Tuszyna. Tatê, ze
wzglêdu na jego kalectwo, pozostawiono w domu. Gospodyni¹
domu by³a wówczas babcia Miko³ajczykowa.
Wyzwolenie Aleksandrowa zasta³o nas w miejscu naszego zamieszkania, to jest przy ul. Wolnoœci 1. W³aœciciele domu z ca³¹
mieszkaj¹c¹ tam wówczas rodzin¹ wynieœli siê, a po pewnym czasie wyprowadzi³a siê równie¿ pani Kloss. Podkreœlam, ¿e nikt ich
przymusowo nie wysiedla³. W domu pozostaliœmy sami. Ówczesne w³adze Aleksandrowa zobowi¹za³y tatê do administrowania
t¹ nieruchomoœci¹ jako mieniem opuszczonym. Zajêliœmy wiêc
pomieszczenia, które dawniej s³u¿y³y jako lokal, zaœ puste pomieszczenia nowa w³adza przydzieli³a nowym lokatorom. W miêdzyczasie mama i brat powrócili z tzw. „okopów” do domu.
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Od wyzwolenia do czasu przeprowadzenia siê do Warszawy, tato
pozosta³ przy zawodzie szewskim. Pocz¹tkowo podstawowym Ÿród³em utrzymania by³
warsztat naprawy
obuwia, a potem, gdy
tato znalaz³ zatrudnienie jako szewc
w firmach pañstwowych w £odzi, praca
w domu sta³a siê dodatkowym Ÿród³em
utrzymania.
Zadawa³em sobie
pytanie,
dlaczego taRodzinne zdjêcie w ogródku
to
tak
ciê¿ko
pracoprzy ul. Wolnoœci 1, z babci¹ Miko³ajczykow¹
wa³? Wyje¿d¿a³ do
£odzi skoro œwit, wraca³ do domu popo³udniem, a po zjedzeniu obiadu siada³ na swoim zydelku i pracowa³ do póŸnych godzin wieczornych. OdpowiedŸ us³ysza³em
dopiero po wielu latach. Nie
chcia³, by jego synów spotka³
taki sam los jaki on mia³, a za
punkt honoru postawi³ sobie
wykszta³ciæ nas. Plan swój,
przy tak du¿ych wyrzeczeniach
zrealizowa³ w 100%. W ten oto
sposób i z takim planem rodzice ¿yli w Aleksandrowie do roku 1956.
Przenieœli siê potem do synów, do Warszawy. Pocz¹tkowo mieszkali razem ze mn¹
w Marysinie Wawerskim, nale¿¹cym do dzielnicy Warszawa Praga Po³udnie, a potem
samodzielnie przy ul. Grochowskiej, w tej samej dzielnicy. Na Grochowskiej mieOgódek przy ul. Wolnoœci 1
szkali do koñca swego ¿ycia.
– ja z psem Morusem
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Klasa gimnazjalna z prof. Janem Michalakiem

Zdjêcie maturalne z gronem profesorskim

Aleksandrowskie rodziców spotkanie
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Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a w 1945 r.

Ostatnie lata pobytu naszej rodziny w Aleksandrowie opisa³em w artykule Moje 19 lat ¿ycia w Aleksandrowie, do przeczytania
którego zachêcam Czytelników.
Na zakoñczenie, chcia³bym przybli¿yæ postaæ mojego brata Czes³awa. Jak ju¿ wspomina³em, brat by³ pierworodnym synem rodziców, starszym ode mnie o ponad cztery lata. Aleksandrowskie Gimnazjum i Liceum ukoñczy³ z wyró¿nieniem. Jego œwiadectwo
dojrza³oœci jest bardzo „monotonne”, poniewa¿ od góry do do³u s¹
na nim same pi¹tki (wy¿ej i obok – zdjêcia z tego okresu).
Kiedy koñczy³ Politechnikê £ódzk¹, Wydzia³ Samochodowy,
tu¿ przed egzaminem dyplomowym, zosta³ powo³any do wojska.
Na pocz¹tku ukoñczy³ 3 miesiêczny kurs w Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile, a nastêpnie zosta³ przydzielony do jednostki
wojskowej w Grudzi¹dzu, zajmuj¹cej siê (o ile pamiêtam) napraw¹ pojazdów samochodowych. Z Grudzi¹dza przeniesiono go
do Sztabu Generalnego W. P. w Warszawie. Aby ukoñczyæ studia, z³o¿y³ raport do Ministra MON o umo¿liwienie ukoñczenia
Politechniki £ódzkiej, a œciœlej mówi¹c zdania egzaminu dyplomowego. Zgodê tak¹ uzyska³, a egzamin w wyznaczonym termi-
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nie zaliczy³. W czasie s³u¿by w wojsku awansowa³ do stopnia pu³kownika. Posiada³ wiele odznaczeñ wojskowych i pañstwowych.
Gdy jego prze³o¿eni doszukali siê w aktach, ¿e nie jest cz³onkiem
partii, przenieœli go do Ministerstwa Przemys³u Maszynowego
jako przedstawiciela wojskowego. St¹d przeszed³ na emeryturê.
Wspomnê jeszcze, ¿e jego œlub koœcielny odby³ siê w Aleksandrowie, a ma³¿onk¹ zosta³a aleksandrowianka Teresa Budówna.
Urodzi³o im siê dwóch synów, którzy za³o¿yli tak¿e rodziny i posiadaj¹ w³asne dzieci. Brat zmar³ w 2002 roku.
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Jerzy Wilmañski

Aleksandrowscy harcerze-weterani

Ponad 50 lat temu, w roku 1945 powsta³a w Aleksandrowie k.
£odzi dru¿yna harcerska, która potem rozros³a siê tak, ¿e powo³ano szczep ZHP im. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego.
Siedzib¹ harcerzy by³a stara oficyna przy ulicy Zielonej 15. Jednym z twórców dru¿yny by³ – obecnie 72-letni – Jerzy Gust, który potem zosta³ komendantem szczepu. Opiekunem zaœ by³ Wies³aw Œniadecki, sk¹din¹d wybitny scenograf filmowy i malarz
Harcerze byli wówczas apolityczni – trzymali wartê przy grobie Chrystusa w koœciele na Wielkanoc, ale brali te¿ udzia³ w pochodach pierwszomajowych. Nie by³o w ówczesnym harcerstwie
jakiejkolwiek indokrynacji – byt etos harcerski, wymarzony po
okupacji mundur, romantyka harcerskiej przygody...
Po 50 latach stawili siê w Aleksandrowie druhowie-weterani,
aby wspólnie z m³odymi harcerzami spêdziæ uroczysty wieczór
Pierwszy od lewej – Jan Machulski,
czwarty od prawej – autor artyku³u
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Obóz Komendy £ódŸ-Powiat w Mielnie. 1948

wspomnieñ. Przed aleksandrowskim domem kultury, gdzie odbywa³o siê spotkanie, parkowa³y samochody z rejestracjami z ca³ej Polski: z Warszawy, Gdañska, Krakowa, Suwa³k, Tomaszowa
i oczywiœcie z £odzi. Posiwiali weterani, – z których wiêkszoœæ
przez pó³ wieku nie widzia³a siê na oczy, mieli czêsto trudnoœci
z wzajemnym rozpoznaniem siê. Przyby³o ich ponad 60, co jest
liczb¹ powa¿n¹ zwa¿ywszy, ¿e przed pó³ wiekiem by³o ich niewielu ponad 100.
– Kaspra nie poznajesz? – dziwi³ siê Grzegorz Cywiñski, który w czasie wszystkich obozów i biwaków na ogniskach partnerowa³ Janowi Machulskiemu w zabawnych skeczach. Los zrz¹dzi³, ¿e Machulski zosta³ aktorem, a „Kasper” zosta³
w Aleksandrowie.
Harcerskie ogniska to by³a moja pierwsza szko³a aktorska
– powiada Jan Machulski. Poczucia dyscypliny i organizacji uczy³em siê w harcerstwie od naszego komendanta Jerzego Gusta
– mówi Kazimierz Górecki, dziœ specjalista organizacji i zarz¹dzania w banku PKO.
Pisz¹cy te s³owa mo¿e powiedzieæ, ¿e w harcerstwie nauczy³
siê poczucia wspó³odpowiedzialnoœci za zespó³ oraz lojalnoœci wo-
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Obóz Komendy £ódŸ-Powiat w Œlezinie. Lipiec 1962
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Obóz Komendy £ódŸ-Powiat w Œlezinie. Jezioro. Lipiec 1962.

bec niego. Wszyscy byli zgodni: ¿e bez harcerstwa ich m³odoœæ
by³aby niepe³na. Da³o im kawa³ek wspania³ego dzieciñstwa. Jest
to wa¿ne zw³aszcza dlatego, ¿e ta generacja dzieciñstwo i m³odoœæ prze¿ywa³a w ponurym czasie okupacji hitlerowskiej.
– Fascynacja mundurem z polskimi symbolami by³a niezwyk³a – powiada Jan Machulski.
– Zach³ystywaliœmy siê wolnoœci¹, tamte lata by³y dla nas ca³kowicie apolityczne – mówi emerytowany nauczyciel z Aleksandrowa, Zenon Kozanecki.
Wiêkszoœæ harcerzy wyjecha³a jednak z Aleksandrowa. Szli
na studia i potem nie wracali do rodzinnego miasta, ale sentyment pozosta³ i dlatego tak licznie przybyli na tê zbiórkê po pó³
wieku.
Po latach konstatujemy, ¿e prawie wszyscy dawni harcerze
pokoñczyli studia i s¹ dziœ aktorami, dziennikarzami; nauczycielami, lekarzami, prawnikami, in¿ynierami, ekonomistami...
Wszyscy mówi¹, ¿e harcerstwo da³o im impuls do zdobywania
wiedzy, a dyscyplina pozosta³a im na ca³e ¿ycie.
Wspominano obozy harcerskie w Mielnie czy Wielis³awiu Z³otoryjskim. W Mielnie, na przyk³ad – harcerze aleksandrowscy
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Pami¹tkowe zdjêcie z biwaku w 1960 r.

Obóz Komendy £ódŸPowiat w Gaszku. Lipiec 1963
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Biwak w okolicach R¹bienia. Brocki, Miros³aw Miklaszewicz,
Andrzej Kaca³a, Edward Górecki, Jerzy Matczak. ok. 1960 r.

zdobyli sobie serca i sympatiê oraz popularnoœæ po tym, jak Jan
Machulski uratowa³ ton¹c¹ dziewczynê. Ze smutkiem wspominano te¿ tych kilkunastu harcerzy, którzy odeszli na zawsze. Minut¹ ciszy uczczono ich pamiêæ. A byli wœród nich Janusz Cywiñski, Zenon RzeŸnicki czy Stanis³aw Wilmañski.
Obecni harcerze (a jest ich w Aleksandrowie ponad 400)
przedstawili z³o¿ony ze starych piosenek i skeczy program artystyczny, który wycisn¹³ sporo ³ez u weteranów. A potem by³ tradycyjny obozowy harcerski bigos, przy którym snuto wspomnienia z minionych lat, liczono dzieci i wnuki, opowiadano o swoich
sukcesach i pora¿kach, przywo³ywano w pamiêci chwile weso³e
i smutne. Wszyscy byli zgodni – s¹ szczêœliwi mog¹c przez te pare godzin cofn¹æ siê o pó³ wieku – do lat piêknej m³odoœci w latach 1945–1949.
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Hieronim Sikora

Opis dzia³alnoœci konspiracyjnej
m³odzie¿owej grupy
na terenie Aleksandrowa k/£odzi

Na terenie Aleksandrowa, o niemieckiej nazwie Wirkheim, póŸn¹ wiosn¹ (kwiecieñ) 1941 roku grupa ch³opców postanowi³a utworzyæ tajn¹ organizacjê do walki z uciskiem niemieckim.
Ch³opcy ci znali siê doskonale ze szko³y, z harcerstwa oraz
wspólnej pracy w fabrykach niemieckich. Zupe³ny brak doœwiadczenia nakazywa³ szukaæ oparcia i rady u starszych wiekiem Polaków zwi¹zanych z ruchem oporu.
Na terenie Aleksandrowi dzia³a³a organizacja AK. Konsekwencj¹ wiêc by³o uznanie jej jako autorytetu w dzia³alnoœci konspiracyjnej i wykonywanie zadañ wyznaczonych przez aleksandrowskie dowództwo AK. Pierwszym oddzia³em stanowi¹cym
szkielet póŸniejszej wiêkszej grupy by³ zespó³ ch³opców:
Dowódca – Jan £abudziñski ps. „Cha³at”, zastêpca – Jan Pietrzak ps. „Rolnik”, cz³onek – Zdzis³aw Sztopel ps. „Koral”, cz³onek – Alojzy Janiak ps. „Zió³ko”.
Jesieni¹ roku 1941 do grupy tej do³¹czyli: cz³onek – Bogdan
Borowski ps. „Baba”, cz³onek – Hieronim Sikora ps. „Mendel”,
cz³onek – Czes³aw Kubiaczyk ps. „Ministrant”.
Zim¹ na prze³omie lat 1941/42 dzia³alnoœæ grupy by³a niewielka, gdy¿ brak by³o jeszcze skonkretyzowanego kierunku, a zachodzi³a koniecznoœæ zachowania bardzo daleko id¹cej ostro¿noœci. Bezpoœrednim powodem takiego stanu rzeczy by³a „wsypa”
starszych kolegów przy³apanych na drukowaniu w by³ej drukarni Morgensterna i kolportowaniu ulotek nawo³uj¹cych do walki
zbrojnej z okupantem. Liczne aresztowania i wzmo¿ona dzia³al-
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noœæ Gestapo nie pozwoli³y na odwa¿niejsze posuniêcia grupy
ch³opaków. Dopiero u schy³ku roku 1942 wybitna pomoc pana
Wiktora Kaczmarskiego, a nieco póŸniej (grudzieñ 1942) tak¿e
przyjêcie opieki i dowództwa nad grup¹ przez pana Jaros³awa
Roliñskiego pseudonim „Kostka”, spowodowa³y bardzo znaczne
o¿ywienie dzia³alnoœci.
W lutym 1943 roku odby³a siê w mieszkaniu pana Józefa Janiaka (który w owym czasie przebywa³ w ukryciu) uroczysta przysiêga na sztandar Rzeczypospolitej Polskiej. Przysiêgê odbiera³
dowódca grupy pan Jaros³aw Roliñski pseudonim „Kostka” – by³y ¿o³nierz wojsk lotniczych w Dêblinie. W czasie przysiêgi obecny by³ tak¿e w/w Wiktor Kaczmarski.
Natychmiast po przysiêdze rozpoczê³o siê intensywne szkolenie ch³opców w kierunku obchodzenia siê z broni¹ paln¹, a tak¿e pos³ugiwania siê granatami. W tym czasie oddzia³ posiada³
jeden karabin ma³okalibrowy oraz atrapy granatów obronnych.
Spotkania w ró¿nym sk³adzie osobowym odbywa³y siê dwa lub
trzy razy w tygodniu, g³ównie w mieszkaniu Jana £abudziñskiego przy ul. Pó³nocnej, Zdzis³awa Sztopela przy ul. Bielañskiej,
(którego ojciec by³ wiêziony wówczas w Radogoszczu) oraz Alojzego Janiaka przy zbiegu ulic Waryñskiego i Pabianickiej.
W pogodne dni zbiórki oddzia³u odbywa³y siê w oddalonych
o ok. 4 km zaroœlach rozleg³ych torfowisk. Treœci¹ zajêæ by³o omawianie metod sabota¿u, musztra wojskowa, sposoby maskowania, zbieranie i przekazywanie informacji, omawianie znaków
rozpoznawczych itp.
Generaln¹ zasad¹ by³a praca w zespo³ach trójkowych. Dalszy
rozwój organizacji polega³ równie¿ na tworzeniu nowych trójek
wzajemnie o sobie nic nie wiedz¹cych. Jednym ze sposobów zdobywania wiadomoœci o rozwoju dzia³añ wojennych by³o s³uchanie zakonspirowanego radia u zaprzyjaŸnionej ¿ony niemieckiego ¿andarma, która by³a z pochodzenia Polk¹. Wiadomoœci te
s³u¿y³y nastêpnie do szkolenia trójek.
Obok intensywnego szkolenia teoretycznego cz³onkowie grup
(trójek) zbierali i gromadzili informacje dotycz¹ce ruchu wojsk
niemieckich, miejsc i sposobów gromadzenia przez Niemców broni i materia³ów wybuchowych, dzia³alnoœci szczególnie niebezpiecznych dla Polaków funkcjonariuszy s³u¿b ¿andarmerii i gestapo. Wszelkie informacje przekazywane by³y Wiktorowi

Opis dzia³alnoœci konspiracyjnej m³odzie¿owej grupy...

Czarny rynek
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Kaczmarskiemu oraz Jaros³awowi Roliñskiemu. Dzia³alnoœæ sabota¿owa trójek polega³a g³ównie na niszczeniu maszyn produkcyjnych na potrzeby wojska, rozsypywaniu na szosach i ulicach
specjalnie sporz¹dzonych trójkolcowych pu³apek lub zwyk³ych
gwoŸdzi papowych niszcz¹cych ogumienie przeje¿d¿aj¹cych samochodów wojskowych.
Czêœæ kolegów zajmowa³a siê równie¿ kolportowaniem ulotek zawieraj¹cych informacje o zamierzonych dzia³aniach ¿andarmerii i Gestapo. Kolega Zdzis³aw Sztopel ps. „Koral”, Hieronim Sikora ps. „Mendel” oraz, póŸniej zwerbowany, Czes³aw
Kubiaczyk ps. „Ministrant”, z racji bliskiego zamieszkania, mieli za zadanie œcis³e obserwowanie dzia³alnoœci niemieckiej organizacji NSKK, maj¹cej siedzibê w domu Leœniewskiego przy ul.
£ódzkiej (obecnie Wojska Polskiego) i przekazywaniu spostrze¿eñ dowódcom.
W koñcu roku 1943 (wrzesieñ) dzia³alnoœæ grupy ponownie
zamar³a. Przy³apani na akcji sabota¿owej Hieronim Sikora oraz
Zdzis³aw Sztopel (niszczenie maszyn i czêœci do silników), po
krótkim wiêzieniu w £odzi, zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec.
Po wyzwoleniu w styczniu 1945 roku, organizacja, o której mowa, sta³a siê zal¹¿kiem ruchu m³odzie¿owego ZWM na terenie
Aleksandrowa.
Kolega Jan £abudziñski ps. „Ha³at” sta³ siê pierwszym przewodnicz¹cym Zarz¹du Miejskiego ZWM, a kolega Zdzis³aw Sztopel ps. „Koral”, zaraz po powrocie z Niemiec, cz³onkiem Zarz¹du i skarbnikiem. Wszelka dzia³alnoœæ w okresie wojny rozkazem
dowódcy zosta³a zakazana a organizacja przesta³a istnieæ.
W chwili obecnej z grupy za³o¿ycielskiej ¿yje jeszcze pan Hieronim Sikora.
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Zenon Kozanecki, Andrzej i Ewa Laszak

O „Lutni”

Towarzystwo Œpiewacze „Lutnia” zajmuje siê upowszechnianie
muzyki chóralnej przede wszystkim o tematyce sakralnej. Dzia³a na terenie gminy Aleksandrów £ódzki, województwa ³ódzkiego i ca³ego kraju.
Zadaniem Towarzystwa jest krzewienie kultury muzycznej,
wokalnej i chóralnej; dzia³alnoœæ na rzecz wszystkich cz³onków
czynnych i wspieraj¹cych; podnoszenie poziomu wykonawczego
wybranego programu muzycznego oraz zdobywanie doœwiadczenia scenicznego poprzez koncertowanie w nowych miejscach (festiwale krajowe).

Cz³onkowie Towarzystwa Œpiewaczego „Lutnia” w latach 1912–1927
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Uroczystoœæ Towarzystwa w Ogrodzie Polihymni w 1936 r.

Cz³onkowie Towarzystwa Œpiewaczego „Lutnia” w 1962 r.

O „Lutni”
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Stulecie Towarzystwa Œpiewaczego „Lutnia” w 2003 r.

List gratulacyjny dla Towarzystwa Œpiewaczego „Lutnia” w 2003 r.
od Dyrekcji Mlodzie¿owego Domu Kultury w Aleksandrowie £ódzkim
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O „Lutni”
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Apostolskie b³ogos³awieñstwo papie¿a Jan Paw³a II
dla Towarzystwa Œpiewaczego „Lutnia” z 1992 r.

Prowadzenie prób odbywa siê najczêœciej dwa razy w tygodniu
po 2,5 godziny. Przygotowano cztery nowe programy koncertowe (wielkopostny, wielkanocny, œwiecki – sk³adaj¹cy siê z utworów wojskowych oraz kolêdowy) zwi¹zane z opraw¹ œwi¹t okolicznoœciowych oraz wykorzystaniem ich np. na Festiwalu „Lapskie
Te Deum”, Ogólnopolskim ZjeŸdzie Chórów i Orkiestr w Licheniu oraz Miêdzypowiatowym Festiwalu Chóralnym w Zgierzu.
Lista cz³onków czynnych Towarzystwa wynosi 33 osoby. Œrednia wieku – 43 lata. Liczba prób to 5 godzin tygodniowo oraz
przed ka¿dym koncertem dodatkowo 2 godziny próby generalnej.
Œrednio wykonywane s¹ dwa koncerty w miesi¹cu.
Terminy koncertów w obecnym roku: 7. stycznia – koncert kolêd w Koœciele w Poddêbicach; 14. stycznia – koncert kolêd w Koœciele w Konstantynowie; 21. stycznia – koncert kolêd w Koœciele PWŒD w Aleksandrowie; 28. stycznia – koncert kolêd
w Koœciele PWŒR w Aleksandrowie; 1., 5. i 6. kwietnia – Kon-
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cert Pieœni Wielkopostnej, 8. kwietnia – Rezurekcja w Koœciele
PWŒD, 19–21. kwietnia – Festiwal „£apskie Te Deum”, 3. maja – udzia³ w uroczystoœciach miejskich, 20. maja – przewidywany koncert na ZjeŸdzie w Licheniu, 27. maja – oprawa œwi¹t Zes³ania Ducha Œwiêtego, 7. czerwca – oprawa œwi¹t Bo¿ego Cia³a,
23. czerwca – udzia³ w Festiwalu Chórów Ziemi £ódzkiej w Konstantynowie oraz zakoñczenie sezonu muzycznego w siedzibie
Towarzystwa LUTNIA, 4. wrzeœnia – rozpoczêcie nowego sezonu, 22. listopada – oprawa œwi¹t Œwiêtej Cecylii, 5. grudnia – eliminacje do festiwalu w Bêdzinie, 20. grudnia – oprawa uroczystoœci na rzecz ludnoœci Aleksandrowa „Wigilja miejska”, 24.
grudnia – udzia³ w Pasterce zorganizowanej przez U. G., 25. grudnia – oprawa mszy w Koœciele PWŒD, 31. grudnia – koncert sylwestrowy.

Dyplom dla Towarzystwa Œpiewaczego
„Lutnia” za udzia³ w IV £ódzkim
Festiwalu Chóralnym w 2001 r.
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Zenon Kubiaczyk

Moje 19 lat ¿ycia
w Aleksandrowie £ódzkim

Zwi¹zki moich przodków z Aleksandrowem (o których wiem) siêgaj¹ XIX wieku, kiedy to mój dziad Micha³ Miko³ajczyk wraz
z ¿on¹ Mariann¹ osiedlili siê w mieœcie. Mieli dwie córki, z których jedna – Antonina – zosta³a potem moj¹ mam¹.
Mój ojciec Stanis³aw, jego
rodzice i rodzeñstwo zamieszkiwali okolice Poddêbic i £êczycy. Œlub moich rodziców
odby³ siê w 1924 roku w Aleksandrowie, w koœciele parafialnym.
Owocami ma³¿eñstwa Stanis³awa i Antoniny Kubiaczyków byli dwaj ch³opcy, którym
nadano imiona: Czes³aw
(1928) i Zenon. (1932). Rodzice i my dwaj – Czes³aw i ja –
przebywaliœmy w mieœcie naszego urodzenia tak¿e podczas okupacji i po zakoñczeniu wojny.
Wyzwolenie Aleksandrowa
zasta³o nas, jak wiêkszoœæ dzieci, z du¿ymi zaleg³oœciami w nauce, a rodziców na poszukiwaZdjêcie œlubne rodziców
niu pracy, która pozwala³aby
– rok 1924
utrzymaæ rodzinê. Dziêki temu,
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Rodzice z bratem
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Ja z bratem
(Pierwszy z prawej strony)

Ochronka. Ja w stroju krakowskim
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Ksi¹¿eczka s³u¿bowa ZHP

Pierwsza Komunia Œwiêta – 1. czerwca 1941.
Obok mnie: z prawej strony mama, a z lewej Jadzia Jasiñska
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Rok 1943. Moi rówieœnicy do zabaw z ul. Wolnoœci 1

Klasa I Gimnazjum z prof. K. Kostrowickim

Moja klasa z prof. L. Kowalskim
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¿e ojciec by³ dyplomowanym czeladnikiem w zawodzie szewskim,
za³o¿y³ warsztat
naprawy obuwia.
Nie dawa³ on du¿ych dochodów,
ale w pierwszych
latach po wojnie
musia³y one wystarczyæ. Ponadto
stara³ siê o sta³¹
pracê w £odzi. Poszukiwania zakoñczy³y siê sukcesem.
Dziêki pracy
ojca na dwa etaty,
ja i mój brat nie
musieliœmy troszczyæ siê o utrzymanie, tylko ca³¹
energiê mogliœmy
poœwiêciæ nauce
i dzieciêcym zabawom. W ten sposób ukoñczyliœmy
gimnazjum i liceum w Aleksandrowie. Czes³aw
w 1948, a ja w 1951
roku.
Dalsz¹ naukê
kontynuowaliœmy
na politechnikach
tzn. ja na Politechnice Warszawskiej na Wydziale
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£¹cznoœci (obecnie Elektroniki),
a brat na Politechnice £ódzkiej na
Wydziale Samochodowym.
Ukoñczy³em
studia i rozpocz¹³em pracê zawodow¹ w Warszawie. Wkrótce po
wykupieniu mieMêska czêœæ klasy
szkania, poprosi³em rodziców, by
przeprowadzili siê
do mnie. Rodzice
przyjêli moj¹ propozycjê z zadowoleniem, zw³aszcza
gdy brat zosta³
przeniesiony do
Warszawy, do pracy w Sztabie Generalnym
WP.
W ten sposób rodzice znaleŸli siê
blisko swoich synów, a ja poczu³em
siê w Warszawie
Studniówka
jak we w³asnym
mieœcie. W Warszawie by³y równie¿ wiêksze mo¿liwoœci zarobkowania w zawodzie
szewskim ni¿ w £odzi.
W ten oto sposób utraci³em fizyczn¹ wiêŸ z rodzinnym miastem (nie liczê przypadków, gdy odwiedza³em Aleksandrów
w czasie Targów £ódzkich, na które przyje¿d¿a³em s³u¿bowo
jako pracownik Elektrimu). Pozosta³a jednak g³êboka wiêŸ
emocjonalna z miejscem urodzenia. Przecie¿ to w Aleksandrowie spêdzi³em najcudowniejsze lata m³odoœci. Tam nawi¹zy-
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wa³y siê przyjaŸnie, które trwaj¹ do dziœ. Tam prze¿ywa³o siê
zawody mi³osne i tam prze¿y³o siê pierwsz¹ szkoln¹ mi³oœæ.
W pamiêci pozostali równie¿ pierwsi nauczyciele: pierwszy dyrektor T. Tobolczyk, profesorowie W. Zgirski, H. Tukajowa,
M. Bielawska, M. Domañska, ³acinniczka J. Jeske, fizyk L. Wojtkun i inni, których ju¿ nie ma, ale we wspomnieniach pozostan¹ na zawsze.
Inne niezapomniane prze¿ycie, które do dziœ tkwi w pamiêci,
wi¹¿e siê z Domem Kultury (ficjalna nazwa to Centralna Œwietlica Robotnicza Aleksandrowskich Zak³adów Dziewiarskich) i jego kierownikiem panem Janem Trzebiñskim. Dziêki jego inicjatywie powsta³a sekcja baletowa i teatralna. Jako cz³onkowie
zespo³u tworzyliœmy m³od¹ zgran¹
paczkê, która po
ciê¿kich æwiczeniach i próbach
uœwietnia³a wszelkie akademie organizowane przez
w³adze miejskie
i zak³adowe. Np.
z okazji urodzin
wodza rewolucji J.
Stalina, dni przyLegitymacja Politechniki Warszawskiej
jaŸni polsko-radzieckiej, 1 maja,
rewolucji
paŸdziernikowej itp.
Wystêpowaliœmy
równie¿ dla mieszkañców Aleksandrowa, ludzi
chorych, domu
starców, i w czasie do¿ynek.
Œrodkiem transportu by³ fabryczny samochód
P. W. Laboratorium lamp radiowych
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Zespó³ baletowy.
Poœrodku pani Pszczó³kowska

Pozowanie do zdjêcia w stroju góralskim

Kozak w wykonaniu zespo³u

ciê¿arowy kryty
plandek¹.
Zespo³em baletowym najd³u¿ej kierowa³a by³a primabalerina
pani Pszczó³kowska (imienia nie
pamiêtam). Tañczyliœmy tañce ludowe, walce, czardasze, polki
i uk³ady choreograficzne do znanych melodii operetkowych. Pani
Pszczó³kowska
by³a twórczyni¹
uk³adów
tanecznych oraz pomys³odawczyni¹
kostiumów, wypo¿yczanych z teatrów ³ódzkich lub
szytych specjalnie
dla nas. Po kilkudziesiêciu latach
uda³o mi siê nawi¹zaæ kontakt
z kilkoma by³ymi
cz³onkami zespo³u: z pani¹ Monik¹ Czopowik z d.
Wojtasiak, Teres¹ Owczarsk¹ z d.
£uczyñsk¹, z panem Jerzym Urbaniakiem i pan
e
m
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Eugeniuszem Ruszczykiem. Wszyscy orzekliœmy, ¿e by³ to niezapomniany okres w naszym ¿yciu. Rozpad zespo³u nast¹pi³
w pierwszej po³owie lat piêædziesi¹tych, gdy jego cz³onkowie za³o¿yli rodziny, b¹dŸ przeprowadzili siê do innych miast. Szkoda tylko, ¿e nikt nie zatroszczy³
siê o zgromadzenie w jedn¹ archiwaln¹ ca³oœæ zarówno zdjêæ
(a by³o ich wiele) jak i recenzji
prasowych, które pojawia³y siê
np. w „Dzienniku £ódzkim”.
Równie prê¿nie dzia³a³a grupa teatralna, wystawiaj¹ca najczêœciej sztuki jednoaktowe. Tematyka wielu z nich z rekomendacji w³adz porusza³a problemy
walki klasowej, przyjaŸni robotniczo-ch³opskiej, walki z ku³actwem itp.
Zastanawiam siê czy obecne
w³adze miasta nie powinny opracowaæ kroniki Domu Kultury,
w której zebrane by³yby najcieFragment artyku³u z Dziennika
kawsze osi¹gniêcia kulturalne
£ódzkiego
i sportowe (tam te¿ odbywa³y siê
treningi bokserskie) placówki.
Przecie¿ by³ to jedyny oœrodek kulturalny ówczesnego Aleksandrowa.
Tam w³aœnie m³odzi aleksandrowianie spêdzali
wiele godzin
dziennie z po¿ytkiem dla siebie
i miasta. ZastanaGrupa teatralna. Trzeci z prawej p. J. Trzebiñski
wiam siê równie¿
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co planuj¹ zrobiæ
w³adze miasta
z ruin¹ domu,
w którym mieœci³
siê Dom Kultury.
Choæ minê³o
ju¿ ponad 50 lat
od mojego wyjazdu z Aleksandrowa, duchowa wiêŸ
z miastem rodzinnym jest ci¹gle ¿ywa. Moje krótkie
pobyty potwierdzaj¹, ¿e w mieœcie
postêpuj¹
wielkie przemiany urbanistyczne,
komunikacyjne
i porz¹dkowe.
Szkoda tylko, ¿e
nie ma ju¿ tramwaju z mijank¹
w Szatoni i stawów w Szatoni,
gdzie odbywa³y
siê majówki z tañcami, i przedwojennego Polesia
z rosn¹cym zbo¿em na polach...
No ale có¿... Miasto siê rozbudowuje, rosn¹ nowe
osiedla, roœnie liczba mieszkañców i to determinuje nowy wygl¹d
miasta i utratê je-
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Ja i Monika Wojtasiak

P. Trzebiñski, ja i Danek Kawka

Ja i p. Trzebiñski
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go dawnego wygl¹du. Gdyby nie
dom, w którym
mieszka³em, nie
pozna³bym mojej
ulicy Wolnoœci.
Tak siê zmieni³a.
O tym, ¿e
moim rodzinnym
miastem jest Aleksandrów wiedz¹
D. Kawka, ja, p. Trzebiñski i dwie kole¿anki,
nie tylko moje
których nazwisk nie pamiêtam
dzieci, ale i wnuczêta. Syn z racji
swojego zawodu
(jest muzykiem
i wspó³twórc¹ zespo³u De Mono)
czêsto jeŸdzi po
Polsce z koncertami i gdy przeje¿d¿a przez Aleksandrów lub wystêpuje w £odzi,
Ja i kole¿anka,
zawsze dzieli siê
której imienia i nazwiska nie pamiêtam
ze mn¹ wra¿eniami. To od niego dowiedzia³em siê, ¿e aleksandrowianie s¹ bardzo
zaradni, gdy¿ w co drugim domu jest wytwórnia skarpet lub rajstop. Tak¹ sam¹ opiniê us³ysza³, gdy po koncercie w Urzêdzie Miejskim w £odzi zapyta³ urzêdnika co s³ychaæ w Aleksandrowie.
Córka (absolwentka UW – pracuje jako logopeda) niestety
jeszcze nie by³a w Aleksandrowie, ale mam nadziejê, ¿e i ona pozna to miasto. Wnuczka z kolei, gdy studiowa³a w Akademii Stuk
Piêknych w £odzi, chwali³a siê, ¿e kilka razy by³a w Aleksandrowie u kolegi ze studiów. Mam nadziejê, ¿e nie tylko czwarte pokolenie, ale i dalsze nie zapomn¹ sk¹d pochodzi ich ród.
Reasumuj¹c, choæ gros mojego doros³ego ¿ycia spêdzi³em
w Warszawie i tu prawdopodobnie przeniosê siê do wiecznoœci,
i mimo, ¿e nie u¿ywam ju¿ charakterystycznych dla regionu ³ó-
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Przed wejœciem do szpitala

Po wystêpach na tle budynku
szpitala

dzkiego okreœleñ gwarowych, do
koñca ¿ycia pozostanê aleksanrowianinem. Podkreœlam, ¿e
choæ w Aleksandrowie prze¿y³em tylko 19 lat, to w³aœnie
w tym mieœcie spêdzi³em najpiêkniejsze lata dzieciñstwa i lata m³odzieñcze, mimo szalej¹cego w tym czasie terroru
komunistycznego.
O ile dla ludzi doros³ych koniec lat czterdziestych i lata
piêædziesi¹te oznacza³y kolektywizacjê, niszczenie prywatnego sektora i stalinizm, to dla
kilkunastoletniej m³odzie¿y by³
Przed wejœciem do szpitala
to po prostu czas dorastania.
Myœleliœmy przede wszystkim
o zdobyciu zawodu lub o dalszej nauce, a sprawy polityczne czy
ustrojowe w naszych umys³ach by³y jak gdyby uœpione lub od-
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suniête na drugi plan. Polityka by³a zwykle domen¹ ludzi doros³ych, którzy starali siê chroniæ m³odych i przejêli na siebie
ciê¿ar borykania siê z trudnoœciami ¿ycia codziennego. I to oni
odczuwali najboleœniej skutki terroru komunistycznego. Ale by³a równie¿ taka m³odzie¿, która nie godzi³a siê z istniej¹cym
stanem rzeczy. Zap³aci³a za to kilkuletnim wiêzieniem (kolega Rosiak) lub prac¹ w kopalni (kolega Kwaœniewski). Byli to
moi koledzy szkolni.
Mój pean o latach m³odzieñczych nie oznacza, ¿e dalsze lata by³y szare i smutne. Nie. Wiele radoœci prze¿y³em, gdy ukoñczy³em
studia, gdy za³o¿y³em rodzinê, kiedy kupiliœmy z ¿on¹ mieszkanie
spó³dzielcze, a tak¿e gdy urodzi³y siê nasze dzieci: Ania (1958)
i Piotr (1964). By³ to okres doros³ego ¿ycia na ³onie rodziny.
Du¿o satysfakcji dawa³a mi praca zawodowa. Pracowa³em
w zawodzie o którym marzy³em od dzieciñstwa. By³a to (wówczas magiczna dla mnie) ³¹cznoœæ telefoniczna i radiowa. Wierny swoim marzeniom, wybra³em studia w tej w³aœnie dziedzinie,
a nastêpnie pracê w fabryce produkuj¹cej centrale telefoniczne

Z dzieæmi na spacerze

Oficerska Szko³a w Jeleniej Górze – æwiczenia wojskowe

66

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Oto zdjêcie zrobione w 1988 r. na którym uwiecznione zosta³y cztery pokolenia rodziny Kubiaczyków. Od lewej: Tata, Piotr, ja i syn Piotra – Jakub.

(ZWUT), a w dalszych latach – w Biurze Telekomunikacji CHZ
Elektrim. Znajomoœæ jêzyka francuskiego (z lekcji w liceum u profesorek Bielawskiej i Domañskiej) oraz jêzyka niemieckiego
(z czasów okupacji), pog³êbiona na kursach lingwistycznych, u³atwi³a mi dostêp do zagranicznych wyjazdów s³u¿bowych i podjêcia pracy dodatkowej w Naczelnej Organizacji Technicznej
(NOT) w charakterze t³umacza tekstów technicznych. W ten
sposób nasz skromny bud¿et rodzinny uzupe³niany by³ dodatkowymi walorami NBP.
Chocia¿ niniejszy tekst opowiada o moich zwi¹zkach z Aleksandrowem, chcia³bym poœwiêciæ te¿ fragment innemu wa¿nemu zwi¹zkowi w moim ¿yciu: ¿onie Jadwidze, rodowitej warszawiance ze Szmulowizny. Pozna³em j¹ na studenckiej praktyce.
By³a absolwentk¹ SGPiS (obecnie SGH) i œredniej szko³y muzycznej (wiadomo po kim dziedziczy zaciêcie muzyczne nasz syn
Piotr). Œlub odby³ siê w Bazylice Najœwiêtszego Serca Jezusowego na Pradze w 1957 r. W czasie okupacji, w podziemiach tej Bazyliki ¿ona pobiera³a naukê. Przez d³ugie lata pracowa³a zawodowo jako statystyk w FSO, Ministerstwie Zdrowia i centrali ZUS.

Moje 19 lat ¿ycia w Aleksandrowie £ódzkim

67

W stanie wojennym, jako skrzypaczka amatorskiej orkiestry kameralnej, wystêpowa³a na uroczystoœciach patriotycznych organizowanych przez Koœció³ Katolicki. Z dzia³alnoœci tej pozosta³a du¿a iloœæ podziêkowañ, miêdzy innymi od ks kardyna³a Józefa
Glempa i ks. pra³ata Wac³awa Kar³owicza, który w tym roku obchodzi³ setn¹ rocznicê urodzin. Niestety, w 2000 roku ¿ona zachorowa³a i zakoñczy³a sw¹ ziemsk¹ wêdrówkê. By³o to bolesne
zdarzenie dla mnie i dla ca³ej rodziny. Odesz³a od nas kochana
i szanowana osoba.
Moi rodzice tak¿e ju¿ zmarli. Mama w r. 1980, a tata dziesiêæ
lat póŸniej. Pochowani zostali na Cmentarzu Pó³nocnym. Tam
te¿ spoczywa moja ¿ona i jej rodzice. Czes³aw, mój brat zmar³
w 2002 r.
W tej chwili jestem najstarszym w rodzinie i ostatnim z rodu, urodzonym w Aleksandrowie £ódzkim.
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Krzysztof Musia³

O rodzinie Musia³ów

Minê³o ponad 60 lat mojego ¿ycia. ¯ycia myœlê ciekawego, ¿ycia
którego, patrz¹c z perspektywy minionego czasu, nie zmarnowa³em. Lecz nie o swoim ¿yciu chcia³em napisaæ, ale o okolicznoœciach moich narodzin i szczególnie historii osób z nimi zwi¹zanych. Jak¿e inne by³o ¿ycie i losy moich dziadków, rodziców,
krewnych. ¯ycie pe³ne osobistych dramatów, poœwiêceñ. Jak¿e
ich ¿ycie ró¿ni³o siê od mojego, jakiekolwiek by ono nie by³o, ale
prze¿yte w POKOJU.

Franciszek Musia³ jako t³umacz z kapitanem ³odzi motorowej
i innym francuskim t³umaczem w Berlinie. 1916 r.

O rodzinie Musia³ów
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W³adys³aw Musia³ w Kurlandii. 13 kwietnia 1917 r.

Ile znacz¹ s³owa: OJCZYZNA, HONOR, WOLNOŒÆ, POKÓJ mo¿na doceniæ œledz¹c losy mojej rodziny, moich najbli¿szych, którzy prze¿yli piek³o na ziemi. Historia ich ¿ycia mog³aby stanowiæ scenariusz niejednego filmu sensacyjnego tylko
z tragicznym zakoñczeniem.
W Powstaniu Warszawskim zgin¹³ mój ojciec i jego dwóch
szwagrów (brat mamy i m¹¿ siostry ojca). Lecz zacznê mo¿e od
pocz¹tku...
Po raz pierwszy rodzice moi spotkali siê w £êczycy w roku
1939, na krótko przed wybuchem II wojny œwiatowej na Zlocie
Towarzystw Gimnastycznych. Mama z rodzin¹ mieszka³a w £êczycy, ojciec natomiast w Aleksandrowie £ódzkim. Przyjecha³ na
zlot jako jeden z cz³onków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”
w Aleksandrowie. Tutaj siê poznali. Mama da³a ojcu zdjêcie i adres. A¿eby przeœledziæ dalszy los moich rodziców muszê cofn¹æ
siê nieco w czasie i wróciæ do rodziny ojca.
Dziadek mój W³adys³aw Musia³ pochodzi³ z £odzi. Tutaj
w 1911 r. o¿eni³ siê z Zofi¹ z d. Jarzêbowsk¹. W 1920 r. ca³a ro-
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dzina przeprowadzi³a siê
do Aleksandrowa £ódzkiego. Dziadek pracowa³ na poczcie jako zastêpca naczelnika poczty
w Aleksandrowie do czasu wybuchu II wojny œwiatowej. W styczniu 1939 r.
wychodzi za m¹¿ za Romana Kota ciocia Marysia – druga córka dziadka. Piszê o tym fakcie
dlatego, ¿e losy ca³ej rodziny zwi¹zane s¹ œciœle
z osob¹ Romana Kota,
który odegra³ tutaj niepoœledni¹ rolê. Wujek
pracowa³ w policji. We
wrzeœniu 1939 r. musia³
razem z cioci¹ uciekaæ do
Warszawy, poniewa¿ odkry³, ¿e Niemcy w trumnach przewozili broñ. Ojciec, który s³u¿y³ w 28
Zofia Musia³ z dzieæmi: Bronis³aw¹,
Pu³ku Strzelców KaniowAlfonsem i Mari¹. 1917 r.
skich w £odzi bra³ w tym
czasie udzia³ w bitwie pod Bzur¹, w okolicach wsi Osa. Niemcy
z kolei aresztowali dziadka i osadzili w obozie w Radogoszczu
a po zwolnieniu przekazali do PCK w Krakowie. W paŸdzierniku 1939 r. ciocia Marysia wróci³a do Aleksandrowa, a po urodzeniu syna Janusza, przenios³a siê w styczniu 1940 r. z powrotem
do mê¿a, do Warszawy, a stamt¹d do Sobolewa pow. Garwolin.
(Wujek zg³osi³ siê do Niemców i dosta³ od nich jako funkcjonariusz granatowej policji przydzia³ do Sobolewa).
Do Sobolewa wujek najpierw œci¹gn¹³ dziadka, a potem
(1940/1941) ca³¹ rodzinê z Aleksandrowa, w tym równie¿ mojego ojca. W Sobolewie ojciec pocz¹tkowo pracowa³ w tartaku, a potem za³o¿y³ sklep spo¿ywczo-warzywny. W 1942 r., na zaproszenie ojca, po przejœciu przez tzw. „zielon¹ granicê”, przyjecha³a
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Bronis³awa Musia³ – Pierwsza od lewej na dole. Uroczystoœæ Towarzystwa
Œpiewaczego „Lutnia” w Ogrodzie Polihymni w 1936 r. (patrz tak¿e str. 40)

W³asys³awa Musia³,
jej syn W³adys³aw i synowa Zofia
z domu Jarzêbowska

mama. W tym samym roku pobrali siê. Ojciec w tym czasie,
wspólnie z wujkiem Romanem
Kotem i braæmi prowadzili o¿ywion¹ dzia³alnoœæ w AK w Sobolewie. W konspiracji dzia³a³ pod
pseudonimem „Skazaniec”, wujek Roman natomiast pod ps.
„Polak”. Wujek mia³ tu szczególn¹ rolê. Pracuj¹c w granatowej
policji dostarcza³ organizacji
wszelkich informacji dotycz¹cych ruchów Niemców. W 1943
r. do Sobolewa przyjecha³ brat
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Tadeusz Zwierzchowski
i Barbara Musia³. £ódŸ 1937 r.

mamy, Edmund Rapa³a, który równie¿ czynnie w³¹czy³ siê
w dzia³alnoœæ podziemn¹.
W marcu 1944 r. ojciec musia³
uciekaæ do Warszawy (wspólnie z koleg¹ Kamel¹ czyœcili
w sklepie broñ, gdy naszed³
ich niemiecki ¿andarm). Zamieszka³ w Warszawie na ul.
Leszno 33. Do Warszawy
œci¹gn¹³ mamê i jej brata Edmunda. W lipcu 1944 r. do³¹czy³ do nich wujek Kot z rodzin¹ oraz siostrzenic¹ Janin¹
Izdebsk¹ (musia³ uciekaæ, bo
Niemcy zaczynali podejrzewaæ
go o udzia³ w AK).
I nadszed³ dzieñ 1 sierpnia
1944 r. Przed godzin¹ 17.00

Bonis³awa Zwierzchowska z domu Musia³, z Barbar¹ i Andrzejem.
Aleksandrów (Wirkheim) 1940 r.
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Œlub Romana Kota i Marii z domu Musia³. Aleksandrów 29 stycznia 1939 r.

Trzy pokolenia Musia³ów. Sobolew 1942 r.
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Ród Musia³ów – Sobolew 1943 r.
W³adys³aw Musi¹l z ¿on¹ Zofi¹ i ich dzieci:
Bronis³awa, Alfons, Maria, Jan, Kazimierz, Stefan, Lucjan,
Zdzis³aw, Józef i Irena

W³adys³aw Musia³ i jego synowie:
Alfons, Jan, Kazimierz, Stefan, Lucjan, Zdzis³aw i Józef.
Sobolew 1943 r.
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Melania z domu Zwierzchowska
– ¿ona Jana Musia³a.
Aleksandrów (Wirkheim)1944 r.

Jan Musia³. 1945 r.

Kazimierz Musia³. 1945 r.

Stefan Musia³. 1947 r.
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Stefan Musia³. 1947r.

wyszli w trzech, mój ojciec
Alfons Musia³ i jego dwóch
szwagrów Roman Kot i Edmund Rapa³a. O godz.
17.00 rozpoczê³o siê Powstanie Warszawskie. Pozosta³y w domu moja mama
w ci¹¿y ze mn¹ i pó³toraroczna wówczas siostra Bo¿ena, ciocia Marysia Kotowa
z dwójk¹ synów, piêcioletnim Januszem i trzyletnim
Markiem oraz Nina – siostrzenica wujka Kota. Do 15
sierpnia w czasie nalotów
na zmianê przebywa³y
w mieszkaniu na Lesznie
lub w schronie. 16 sierpnia
wieczorem przyszed³ ojciec.
Sam. Przyniós³ jedzenie. Na
pytania co ze szwagrami od-

Kazimierz Musia³ z ¿on¹ Mari¹ z domu Andruszkiewicz i synami
Zbigniewem i Zygmuntem. Oleœnica 1957 r.
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Zdzis³aw Musia³ z ¿on¹ Barbar¹ z domu Król,
oraz synami: Miros³awem i Edwardem. Wroc³aw 1963 r.

powiedzia³, ¿e ¿yj¹, ¿e jest wszystko w porz¹dku. Nie mogli przyjœæ
w trójkê, tylko jeden. Ci¹gnêli zapa³ki. Ojciec wyci¹gn¹³ tê szczêœliw¹. Powiedzia³ te¿, ¿e s¹ na Œwiêtojañskiej 12. Po krótkim pobycie, po¿egna³ siê ze wszystkimi i wyszed³. To by³o ostatnie po¿egnanie. 17 sierpnia Niemcy podpalili dom. Wyprowadzili
wszystkich z kamienicy. Podpalali dom po domu. Szukali mê¿czyzn. Kobiety z dzieæmi i starsze osoby pêdzili ul. Wolsk¹ do koœcio³a pod wezwaniem Œw. Stanis³awa (obecnie Œw. Wojciecha),
gdzie urz¹dzono obóz przejœciowy, nastêpnie do Pruszkowa,
a stamt¹d poci¹gami towarowymi do obozu pod Berlinem. St¹d
z kolei skierowano ich do Schladen do pracy w fabryce cukru. Mama nie pracowa³a, tylko ciocia Marysia i siostrzenica wujka. Osoby, które nie mog³y pracowaæ musia³y odejœæ. Matka zosta³a skierowana do Blankenburga do fabryki brykietów ³atwopalnych. Na
proœbê cioci Marysi, która zna³a dobrze jêzyk niemiecki, Niemcy
wyrazili zgodê i skierowali j¹ równie¿ do Blankenburga. Siostrzenica Nina pozosta³a w Schladen. W fabryce pracowa³a tylko cio-
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Janusz Kot.
syn Marii i Romana. 1958 r.

Marek Kot.
syn Marii i Romana. 1979 r.

Lucjan Musia³ z ¿on¹ Mari¹ z domu Pietrzykowsk¹

O rodzinie Musia³ów

79

Barbara i Zdzis³aw Musia³owie. Wroc³aw 2007 r.

cia Marysia. Matka, ze wzglêdu na zaawansowan¹ ci¹¿ê pomaga³a jedynie w kuchni, pilnowa³a dzieci. Kartê ¿ywnoœciow¹ dostawa³a tylko pracuj¹ca ciocia Marysia, która dzieli³a siê z mam¹ jedzeniem. Razem z nimi dzieli³y ten sam los 2 Polki i 24 Rosjanki.
W takich oto warunkach w dniu 2 listopada 1944 r. przyszed³em
na ten œwiat. I tak, te trzy dzielne kobiety – ciocia Marysia z dwójka dzieci, mama z dwójk¹ dzieci i siostrzenica wujka, Nina (dziêki proœbom cioci Marysi szef fabryki œci¹gn¹³ siostrzenicê do Blankenburga), przetrwa³y i doczeka³y wyzwolenia. Polacy pracuj¹cy
w Harcverk zorganizowali wyjazd do Polski. W po³owie sierpnia
1945 r. wszyscy razem szczêœliwie przyjechali do Aleksandrowa.
One z dzieæmi prze¿y³y, natomiast nie do¿y³ ani mój ojciec, ani
wujek Roman Kot ani wujek Edmund Rapa³a. Nie ¿yj¹ ju¿ dziadkowie, moja mama, ciocia Marysia. Chcia³bym aby mój syn, moje wnuki pamiêta³y o tych, którzy zginêli, byœmy mogli ¿yæ w wolnym niepodleg³ym kraju.
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Drzewo genealogiczne rodziny Musia³ów
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Zdzis³aw Musia³

Musia³owie
z Powstania Warszawskiego i inni...

Ja, Zdzis³aw Musia³, ósmy z rzêdu potomek W³adys³awa Musia³a i Zofii z Jarzêbowskich, postaram siê opisaæ w skrócie dzieje
swojej rodziny. Jest dzisiaj 11 czerwca 2008, czyli dzieñ, w którym ukoñczy³em 80 lat i 7 dni. Swoje wspomnienia bêdê opiera³
na w³asnej pamiêci i prze¿yciach, przy u¿yciu w miarê sprawiedliwej oceny.
A oto moja rodzina:
Ojciec, W³adys³aw Musia³, urodzony 6 czerwca 1886 roku w £odzi
Matka, Zofia Musia³ z Jarzêbowskich, urodzona 3 maja 1890
roku w £odzi.
Pierwsza siostra – Bronis³awa, urodzona 13 lipca 1912 roku
w £odzi.
Brat Alfons, urodzony 5 stycznia 1914 roku w £odzi.
Siostra Maria, urodzona 5 wrzeœnia 1917 roku w £odzi.
Brat Jan, urodzony 20 czerwca 1912 roku w Aleksandrowie.
Brat Kazimierz, urodzony 3 lipca 1922 roku w Aleksandrowie.
Brat Stefan, urodzony 4 sierpnia 1924 roku w Aleksandrowie.
Brat Lucjan, urodzony 10 maja 1926 roku w Aleksandrowie.
Ja, Zdzis³aw, urodzony 4 czerwca 1928 roku w Aleksandrowie.
Brat Józef, urodzony 30 marca 1930 roku w Aleksandrowie.
Siostra Hanna, urodzona w 1932 roku w Aleksandrowie.
Siostra Irena, urodzona 30 listopada 1935 roku w Aleksandrowie.
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Moi rodzice pobrali siê 16 wrzeœnia 1911 roku. Ojciec mój, po
tragedii I wojny œwiatowej, w której walczy³ przymusowo w armii rosyjskiej, by³ jeñcem w niewoli niemieckiej.
Po I wojnie œwiatowej, w 1920 roku, razem z matk¹ przenieœli siê do Aleksandrowa £ódzkiego, gdzie przez pewien czas mieszkali przy ul. Wierzbiñskiej, potem, do 1936 roku przy ul. Pabianickiej 11, a nastêpnie, a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej,
przy ul. Paderewskiego 3.
Ojciec do pocz¹tku wojny by³ urzêdnikiem pocztowym, matka natomiast zajmowa³a siê wychowywaniem dzieci. Moje starsze rodzeñstwo pracowa³o w ró¿nych zak³adach w Aleksandrowie.
Gehenna zaczê³a siê z wybuchem wojny. Ju¿ z pocz¹tkiem listopada 1939 roku zosta³ aresztowany i osadzony przez okupanta
w Radogoszczu mój ojciec. Powodem aresztowania by³a dzia³alnoœæ charytatywna ojca, polegaj¹ca na wydawaniu najbiedniejszym gor¹cych posi³ków. Razem z ojcem aresztowany zosta³, uwiel-

Alfons Musia³ z ¿on¹ Helen¹ z domu Rapa³a
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biany przez m³odzie¿
ksi¹dz Feliks Biernacki, który póŸniej
zosta³ zamordowany
w jednym z obozów
koncentracyjnych.
Mój ojciec mia³ na
tyle szczêœcia, ¿e po
kilku tygodniach zosta³ zwolniony i przekazany do dyspozycji
Czerwonego Krzy¿a
w Krakowie ze stanowczym zakazem
powrotu do Aleksandrowa. Zosta³ równie¿ poinformowany, ¿e w nied³ugim
czasie zostanie wysiedlona reszta rodziny. Tak te¿ siê
sta³o.
Wiosn¹ 1940 roku
zostaliœmy wysiedleni do Generalnej
Alfons Musia³. 1939 r.
Guberni. Zamieszkaliœmy w miejscowoœci Sobolew w powiecie Garwolin (okolice Warszawy). Do Sobolewa œci¹gn¹³ nas Roman Kot, m¹¿ mojej siostry Marysi, który s³u¿y³
tam w policji granatowej. O szczegó³ach jednak póŸniej.
Pierwsze miesi¹ce w Sobolewie nie by³y ³atwe. Mieszkanie
ohydne, zarobaczone i ciasne. Tak¿e mieszkaj¹cy tam ludzie byli nam pocz¹tkowo nieprzychylni. Uwa¿ali nas za wygnañców,
którzy przyjechali ich objadaæ. Wy¿ywienie by³o swoj¹ drog¹ fatalne. Szczególnie chleb, który trudno by³o w ten sposób nazywaæ – gliniasty, z domieszk¹ otrêbów, grubo mielonej m¹ki i ziemniaków. Po kilku miesi¹cach jednak sytuacja siê radykalnie
zmieni³a. Ludnoœæ nas pozna³a i nabra³a do nas zaufania. Du¿y
wp³yw na tê pozytywn¹ zmianê mia³o to, ze mój brat Alek, któ-
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ry by³ dobrym organizatorem, za³o¿y³ zespó³ muzyczny, spotykaj¹cy siê g³ównie u nas w domu. Wa¿niejsze by³o jednak to, ze zosta³ mianowany komendantem placówki Armii Krajowej. Do AK
nale¿a³o nas szeœciu braci.
Teraz postaram siê krótko scharakteryzowaæ ka¿dego z cz³onków mojej rodziny.
Na pocz¹tek ojciec. Mój ojciec, W³adys³aw, urodzi³ siê 27 czerwca 1886r., zmar³ 23 wrzeœnia 1969r. Po przyjeŸdzie do Sobolewa pracowa³ na kolei u zawiadowcy odcinka drogowego, m. in.
jako t³umacz, zna³ bowiem biegle niemiecki i rosyjski. Jako g³owa rodziny by³ dobrym cz³owiekiem i wiernym patriot¹. Po wojnie, w 1945 roku, powróci³ do Aleksandrowa, gdzie pracowa³
w aleksandrowskich zak³adach poñczoszniczych.
Moja mama, Zofia z Jarzêbowskich, urodzi³a siê 3 maja 1890
roku, a zmar³a 29 czerwca 1947 roku. Ca³e ¿ycie zajmowa³a siê
wychowaniem swoich dzieci i wnucz¹t. To wzór dobrej ¿ony, matki i babci. Uwielbiana by³a przez swoich ziêciów. Do przedwczesnej œmierci (57 lat) przyczyniliœmy siê my sami. Ci¹g³a niepewnoœæ i strach, który Jej towarzyszy³ kiedy któryœ z nas szed³ na
„robotê”, œmieræ syna Alka i maleñkiej córeczki Hani, a tak¿e
sta³y brak pewnoœci o to, co bêdzie dalej sprawi³y, ¿e przedwczeœnie odesz³a.
Najstarsza moja siostra, Bronis³awa, urodzi³a siê 13 lipca 1912
roku, a zmar³a 22 stycznia 2003 roku. By³a ¿on¹ Tadeusza Zwierzchowskiego urodzonego w 1911 roku, zmar³ego 5 lipca 1997 roku. Pobrali siê w 1938 roku. Bronia to prawy i dobry cz³onek rodziny. Ca³¹ okupacjê przetrwa³a z dwojgiem ma³ych dzieci – Basi¹
(ur. 1939 r.) i Andrzejem (ur. 1940 r.). M¹¿ zosta³ osadzony w niewoli niemieckiej. Bronia, jako osoba obdarzona piêknym g³osem,
œpiewa³a w koœcielny chórze „Lutnia”. Po wojnie pracowa³a w Sandrze w dziale ksiêgowoœci.
Brat Alfons, urodzi³ siê 5 stycznia 1914 roku, a ¿ycie zakoñczy³ walcz¹c w Powstaniu Warszawskim – 22 sierpnia 1944r. M¹¿
Heleny z Rapa³ów, urodzonej w 1921 roku i zmar³ej w 2001 roku.
Alek to wzór szlachetnego i uczciwego cz³owieka. Skromny i prawdomówny, nienawidz¹cy wulgarnoœci. Nie mia³ ³atwego ¿ycia.
W 1935 roku zosta³ wcielony do wojska, do 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich w £odzi. W 1939 roku bra³ czynny udzia³ w wojnie obronnej Polski, walczy³ m. in. nad Bzur¹. Wysportowany, cz³onek
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Artyku³ o walce cz³onków mojej rodziny w Powstaniu Warszawskim

stowarzyszenia Sokó³. W Sobolewie bra³ czynny udzia³ w AK. Pe³ni³ funkcjê komendanta placówki a¿ do czasu, kiedy po wpadce
musia³ uciekaæ do Warszawy. Walczy³ w Postaniu Warszawskim
w zgrupowaniu Leœnik, pod pseudonimem Skazaniec. Zgin¹³ w czasie walk na Czerniakowie. Pozostawi³ ¿onê i dwójkê dzieci – Bo¿enê (ur. 1943 r.) i Krzysztofa (ur. 1944 r. ju¿ po œmierci Alka
w Niemczech). Wzmianka o walce i œmierci Alka w Powstaniu jest
w muzeum Powstania Warszawskiego (kolumna 138, poz. 40 od
góry).
Siostra Marysia urodzona w £odzi 5 wrzeœnia 1917 roku, zmar³a 29 maja 2001r. ¯ona Romana Kota ur. w 1910 roku w Siedlcach, przedwojennego policjanta w Aleksandrowie. Pobrali siê
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w styczniu 1939 roku. Wg ówczesnego prawa zwyczajowego, policjant, który siê ¿eni³, musia³ byæ przeniesiony do innego miasta. W przypadku Romana, by³o to przeniesienie do znajduj¹cej
siê ko³o £odzi Sikawy. W tym samym czasie grupa folksdojczów
dzia³a³a w ruchach spiskowych przeciwko Polakom. W miejscowoœci Nowosolna Roman odkry³ du¿¹ iloœæ ró¿nej broni przewo¿onej w trumnach. Po wkroczeniu do Polski okupanta, Niemcy
zapowiedzieli, ¿e jeœli z³api¹ „Kota”, to powiesz¹ go na aleksandrowskim rynku. W tej sytuacji Roman nie wróci³ ju¿ do Aleksandrowa, lecz wyjecha³ do Generalnej Guberni i osiedli³ siê we
wspominanym Sobolewie. Zaci¹gn¹³ siê tam do policji granatowej, a po naszym wysiedleniu – tam nas w³aœnie œci¹gn¹³. W lipcu 1944 roku, gdy Niemcy uciekali przed wkraczaj¹cymi Sowietami, Roman wyjecha³ z ¿on¹ i dzieæmi do Warszawy. Tam bra³
udzia³ w Powstaniu Warszawskim, walcz¹c pod pseudonimem
Polak. O Jego bohaterstwie pisano w kilku ksi¹¿kach autorstwa
m. in. Juliana Kuleszy czy te¿ Jakuba ¯bikowskiego. Roman zgin¹³ w Warszawie 22 wrzeœnia 1944 roku. Osieroci³ dwóch synów
– Janusza (1939–2004) i Marka (1941r.). Pomimo i¿ Marysia by-

Kartka z kalendarza upamiêtniaj¹cego Powstanie Warszawskie
z dniem 22 sierpnia – dat¹ œmierci Alfonsa Musia³a
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³a wspania³ym cz³owiekiem, kochaj¹c¹ ¿on¹ i matk¹, Jej ¿ycie
naznaczone by³o pasmem nieszczêœæ i cierpieñ. Przed wojn¹, podobnie jak Bronia, œpiewa³a w chórze. W czasie okupacji opiekowa³a siê ca³¹ rodzin¹. Zawsze ¿yczliwa i pe³na ¿ycia. Ju¿ we wrzeœniu 1939 roku, kiedy razem z Romanem ewakuowali siê na
wschód, prze¿yli gehennê. Pomimo masowych ostrzeliwañ ludnoœci przez Niemców, uda³o im siê ujœæ z ¿yciem. Do nas natomiast
zg³aszali siê rzekomi œwiadkowie tych wydarzeñ, przynosz¹c informacje o œmierci Marysi. Dom wype³nia³a rozpacz. Po pewnym
czasie okaza³o siê jednak na szczêœcie, ¿e by³y to tylko niewdziêczne plotki. Marysia wróci³a do domu, Roman natomiast zosta³
w Sobolewie. Marysia dojecha³a do Niego po urodzeniu pierwszego syna Janusza. W czasie powstania opiekowa³a siê dwójk¹ swych
dzieci, ¿on¹ Alka, która by³a w ci¹¿y oraz Jej córk¹ Bo¿en¹, a tak¿e siostrzenic¹ Romana – Janin¹.
Po kapitulacji powstania ca³a ta szóstka zosta³a wywieziona
na przymusowe roboty do Niemiec. Ciê¿ka praca w smolarni,
brak wystarczaj¹cej iloœci ¿ywnoœci – w takich warunkach przyszed³ na œwiat syn Alka – Krzysztof. Po wojnie Marysia wróci³a do Aleksandrowa, gdzie by³a kierownikiem w farbiarni.
W 1948 roku wyjecha³a na zachód i osiedli³a siê we Wroc³awiu.
D³ugie lata pracowa³a w Dolnoœl¹skim Okrêgu Wojskowym jako ksiêgowa.
Jasio urodzi³ siê 20 czerwca 1920 roku, a zmar³ 11 paŸdziernika 1989 roku. ¯onaty by³ z Melani¹ ze Zwierzchowskich ur.
1922 r., zmar³¹ w 1998 r. Z tego ma³¿eñstwa przysz³y na œwiat
dwie córki – Ewa (1948 r.) i Magdalena (1953 r.). Przed wojn¹
Jasio by³ cz³onkiem Soko³a, wicemistrzem boksu w £odzi, utalentowanym sportowcem. W 1940 r. zosta³ wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po kilku miesi¹cach uciek³ i osiedli³ siê z nami w Sobolewie. Pracowa³ jako dy¿urny ruchu na kolei.
Aktywny cz³onek AK, dzia³a³ pod pseudonimem „Mœciciel”.
W 1944 roku zosta³ wcielony do Wojska Polskiego. Po wojnie cz³onek zarz¹du Spo³em w Aleksandrowie, a potem kierownik budowy w ró¿nych instytucjach.
Kazimierz, urodzony 3 lipca 1922 roku, zmar³y 29 grudnia
1993 roku, z ¿on¹ – Mari¹ z Andruszkiewiczów (1926–2007) mieli dwóch synów – Zbigniewa (1951r.) i Zygmunta (1956r.). Kazik przed wojn¹ by³ znakomitym pi³karzem – dzia³a³ w Sokole.
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W czasie okupacji pracowa³ jako dy¿urny ruchu na kolei. Odwa¿ny i aktywny cz³onek AK, wielokrotnie odznaczany medalami bojowymi i pañstwowymi, dzia³a³ pod pseudonimem Klucz. W 1944
roku zosta³ wcielony do Wojska Polskiego, uczestniczy³ w walkach o Ko³obrzeg i Berlin. Po wojnie o¿eni³ siê z Marysi¹ w Aleksandrowie, w 1953 roku. Wyjecha³ do Oleœnicy, gdzie pracowa³
jako kierownik oddzia³u Spó³dzielni Ogrodniczej.
Stefan, urodzony 4 sierpnia 1924 roku, zmar³ 31 grudnia 1978
roku. ¯onaty by³ z Iren¹ Florek (1927–2000). Dzieci nie mieli.
W Sobolewie pracowa³ jako zastêpca leœniczego. Cz³onek AK.
Podobnie jak starsi bracia, w 1944 roku zosta³ wcielony przymusowo do wojska i tak jak oni przeszed³ ca³y szlak bojowy. Awansowa³ do stopnia majora. W 1950 roku zosta³ wyrzucony z wojska za zatajon¹ przynale¿noœæ do AK. Osiedlony w O³awie,
pracowa³ w Spó³dzielni Ogrodniczej.
Lucjan, urodzony 4 maja 1926 roku, zmar³ 17 wrzeœnia 1983
roku. ¯ona – Maria z Pietrzykowskich (1926–2006). Dzieci – Barbara (ur. 1948r.), Jerzy (1950–1988) oraz Witold (1956–2008).
W Sobolewie pracowa³ jako pomocnik kowala. Dzia³acz AK, od
1944 roku wcielony do wojska, w którym po wojnie zosta³ mianowany starszym sier¿antem. Z racji na charakter pracy (batalion budowlany), wielokrotnie zmienia³ miejsce zamieszkania –
Gliwice, Wo³ów, Wroc³aw, Kudowa Zdrój.
Zdzis³aw, czyli ja. Urodzi³em siê 4 czerwca 1928 roku. ¯ona
moja to Barbara z Królów (ur. 1932r.). Synowie – Miros³aw
(1954–1983), Edward (ur. 1956r.) i Grzegorz (ur. 1965r.). Maj¹c 15 lat zacz¹³em pracowaæ jako robotnik na odcinku kolejowym – dŸwiga³em podk³ady, czyœci³em tory itd. By³em najm³odszym cz³onkiem AK w rodzinie (pseudonim Inek). W 1945 roku
zosta³em s³u¿bowo przeniesiony do £odzi, tam przez kilka miesiêcy pracowa³em na kolei. Potem wyjecha³em do brata – Stefana, do K³odzka. Przenios³em siê z nim potem do Jeleniej Góry,
gdzie mieszka³em do 2 listopada 1945 roku. W tym dniu zacz¹³em pracê w fabryce papierów i kartonów Marysin w podkarpackim Mi³kowie. Pracowa³em tam do 1948 roku, do ukoñczenia
karpackiego gimnazjum. W 1948 roku przyjecha³ do rodziny do
Wroc³awia. Pracowa³em w Dolnoœl¹skim Okrêgu Wojskowym.
W 1949 roku zosta³em wcielony do wojska, do I Pu³ku Lotnictwa
Myœliwskiego w Warszawie. Moja s³u¿ba trwa³a do 1952 roku.

Musia³owie z Powstania Warszawskiego i inni...
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Potwierdzenie œmierci Alfonsa Musia³a w Powstani Warszawskim,
wydane przez Polski Czerwony Krzy¿

W 1953 roku o¿eni³em siê z Barbar¹, z Królów. Pracowa³em na
ró¿nych stanowiskach – pocz¹tkowo w stoczni rzecznej, potem
w spó³dzielni ogrodniczej, gdzie na stanowiskach kierowniczych
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pracowa³em do 1987 roku, kiedy przeszed³em na rentê. Aktualnie jestem kombatantem AK w stopniu podporucznika w stanie
spoczynku.
Józef, urodzony 30 marca 1930 roku, zmar³ 20 czerwca 1981
roku. ¯onaty z Daniel¹ z Pieni¹¿ków (ur. 1934r.). Dzieci- Miros³awa (ur. 1955r.), Dariusz (ur. 1968r.). W czasie okupacji Józiu
by³ przy rodzicach. Po wojnie powróci³ do Aleksandrowa, gdzie
pracowa³ jako mistrz farbiarski. Ciê¿kie warunki pracy by³y przyczyn¹ Jego przedwczesnej œmierci. Dwa lata s³u¿y³ w wojsku
w Kroœnie Odrzañskim.
Siostra Hanna, urodzona w 1932 roku i w tym samym roku
zmar³a, maj¹c zaledwie 3 miesi¹ce ¿ycia.
Ostatnia siostra Irena, urodzona 30 listopada 193 roku. Zona Sylwestra Sionka urodzonego w 1928 roku, a zmar³ego w 1978
roku. Mieli dwoje dzieci – Arkadiusza (ur. 1955r.) oraz Jolantê
(1956–1982). W czasie okupacji by³a przy rodzicach. Po wojnie
wróci³a do Aleksandrowa, gdzie skoñczy³a naukê kolejno w szko³ach: podstawowej i ogólnokszta³c¹cej. W 1954 roku poœlubi³a
Sylwestra Sionka, z którym wyjecha³a do Warszawy. Tam mieszka po dzieñ dzisiejszy.
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Arkadiusz Sionek
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Kiedy ma siê ponad 50 lat, to ju¿ wiadomo, ¿e w ¿yciu równie
wa¿ne jest patrzenie w przysz³oœæ jak i spojrzenie wstecz, ku
swoim korzeniom. Taka optyka pozwala odpowiedzieæ sobie na
pytania „sk¹d przychodzê?”, „dok¹d d¹¿ê?” Pisz¹c ¿yciorysy
swoich rodziców widzê wyraŸnie, jak ich losy splecione zosta³y
z losami milionów Polaków, jak w ich zwykle ¿ycie wdziera³y siê
wichry historii. Pamiêæ o tych, którzy odeszli powinna cechowaæ
tych, którzy ¿yj¹ i tych, którzy przyjd¹ po nas, a najcenniejsze
wspomnienia zwi¹zane bêd¹ zawsze z dobrymi ludŸmi, niezale¿nie od tego, czy byli wielcy czy mali.
Mój ojciec urodzi³ siê w 1928 r. w Falentach Wielkich k/ Warszawy, jako syn W³adyslawa Sionka (1902–1974) i Apolonii Sionek z d. Ciarka (1900–1982). Jego rodzice mieszkali wówczas
w Warszawie przy ul. Towarowej 20. Dziadek by³ murarzem, babcia prowadzi³a dom. By³ najstarszym synem i mia³, ¿yj¹c¹ do dziœ,
m³odsz¹ siostrê Barbarê, która przysz³a na œwiat w 1932r. w Warszawie. Jego normalne dzieciñstwo przerwa³ wybuch II wojny
œwiatowej. Zgodnie z zarz¹dzeniami w³adz okupacyjnych, móg³
ukoñczyæ (i ukoñczy³) tylko Zasadnicz¹ Szkolê Zawodow¹ im.
Wawelberga na warszawskiej Woli. Ok. 1942r. wcielony zosta³
do niemieckiej organizacji Todta (gospodarka wojenna), z której niebawem uciek³. Wybuch Powstania Warszawskiego w 1944r.
zasta³ ojca wraz z rodzicami na ul. Towarowej 20 na Woli. Ze
wzglêdu na m³ody wiek (mia³ niespe³na 16 lat), dziadek nie pozwoli³ mu na udzia³ w Powstaniu – zamkn¹³ go w piwnicy. W pierwszej po³owie sierpnia, wraz z tysi¹cami mieszkañców Woli,
dziadkowie i ojciec zostali wypêdzeni z domu przez formacje
ukraiñskie. Siostra Barbara przebywa³a wówczas u rodziny pod
Warszaw¹. Rodzina Sionków przesz³a s³ynnym szlakiem ul. Wolska – Koœciól œw. Wojciecha, obóz przejœciowy w Pruszkowie.
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Stamt¹d babci uda³o siê uciec do rodziny w Falentach Wielkich
k/Warszawy, gdzie po³¹czy³a siê ze swoj¹ córk¹ Barbar¹. Tymczasem dziadek i ojciec odjechali niemieckim transportem (jako robotnicy przymusowi) do p³d. Austrii. Wkrótce po przybyciu
do tartaku pracuj¹cego dla potrzeb frontowych, uciekli i po przekroczeniu Alp znaleŸli siê w p³n. W³oszech, gdzie zaci¹gnêli siê
do II Korpusu gen. W³adys³awa Andersa (Mediolan, Bolonia).
Po zakoñczeniu kampanii w³oskiej, wraz z tysi¹cami innych ¿o³nierzy gen. Andersa, dziadek i ojciec przetransportowani zostali drog¹ morsk¹ na Wyspy Brytyjskie. Po zakoñczeniu Wojny i rozformowaniu polskiej armii na Wyspach Brytyjskich, dziadek
i ojciec stanêli wobec dylematu – wracaæ czy zostaæ. Tak¹ nieprost¹ decyzjê musieli podj¹æ polscy ¿o³nierze maj¹cy rodziny
w Polsce, ale byli doskonale poinformowani, co z powracaj¹cymi
robi¹ komanistyczne w³adze. Dziadek zdecydowa³, ¿e wróci pierwszy i da znaæ ojcu jak wygl¹da sytuacja.
Wróci³ pod koniec 1946r., odnalaz³ rodzinê (¿onê i córkê Barbarê), a nastêpnie œci¹gn¹³ mojego ojca (1947/1948). Rodzina
Sionków mieszka³a wówczas przy ul. Ludwika Narbutta 53 na

Sylwester Sionek, ¿o³nierz II Korpusu WP genera³a Andersa.
Okolice Mediolanu, 1944 r. (z lewej od góry)
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warszawskim Mokotowie, gdzie przenios³a siê, poniewa¿ mieszkanie przy Towarowej 20 zosta³o podczas Powstania kompletnie zniszczone.
Po powrocie mój ojciec w pe³ni odczu³ represyjnoœæ re¿imu komunistycznego – wielogodzinne przes³uchania w UB na Rakowieckiej, niemo¿noœæ podjêcia pracy, wreszcie wcielenie do zasadniczej s³u¿by w Ludowym Wojsku Polskim, gdzie mia³ byæ
poddany „resocjalizacji”. Rozpocz¹³ s³u¿bê jako kierowca w jednostce wojskowej w Oleœnicy (uprawnienia kierowcy uzyska³ s³u¿¹c w armii gen. Andersa). S³u¿¹c w Oleœnicy, realizowa³ siê równie¿ jako pi³karz Wojskowego Klubu Sportowego, wracaj¹c tym
samym do swojej kariery sportowej rozpoczêtej w polskich klubach na Wyspach Brytyjskich. Jako ¿o³nierz kolumny transportowej w jednostce wojskowej w Oleœnicy, ojciec podlega³ s³u¿bowo
zawodowemu podoficerowi Lucjanowi Musia³owi, do którego na
wakacje przyje¿d¿a³a z rodzinnego Aleksandrowa £ódzkiego, jego m³odsza siostra, a moja przysz³a mama – Irena Sionek...

Irena Sionek z d. Musia³ (ur. 1935)
Moja mama przysz³a na œwiat w 1935r. w Aleksandrowie k/ £odzi, jako jedenaste dziecko W³adys³awa Musia³a (1886–1968) i Zofii Musia³ z d. Jarzêbowskiej (1890–1947). Z siedmiu braci – Alfonsa, Kazimierza, Jana, Lucjana, Józefa, Zdzis³awa do dziœ ¿yje
tylko Zdzis³aw, a z czterech sióstr (jedna zmar³a w wieku niemowlêcym) – Bronis³awy, Marii i Ireny do dziœ ¿yje tylko Irena. Dziadek W³adys³aw by³ zastêpc¹ naczelnika poczty w Aleksandrowie
£ódzkim, a babcia Zofia prowadzi³a dom. Kiedy wybuch³a II wojna œwiatowa, dziadek zosta³ osadzony przez Niemców w obozie
koncentracyjnym w Radogoszczu. Na pocz¹tku lat 40-tych, skierowany zosta³ do pracy na kolei do Sobolewa (Generalna Gubernia). Wraz z nim przenios³a siê tam prawie ca³a rodzina Musia³ów (w tym moja mama, maj¹ca wówczas 6–7 lat).
W Sobolewie synowie W³adys³awa Musia³a rozpoczêli dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w AK, a on sam, biegle w³adaj¹c jêzykiem
niemieckim, by³ t³umaczem pracuj¹cym dla w³adz okupacyjnych
i kopalni¹ informacji dla zbrojnego podziemia. Powstanie Warszawskie rozproszy³o rodzinê. Do Warszawy przedosta³ siê Alfons Musia³, Roman Kot – m¹¿ Marii Kot (z d. Musia³) wraz z ni¹
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Irena Sionek z Arkadiuszem i Jolant¹. Koniec lat 50-tych

oraz inni. Epizod powstañczy by³ wa¿ny dla ca³ej rodziny Musia³ów. Bohatersko zginêli: brat mojej mamy, Alfons i m¹¿ jej siostry Marii, Roman. Po wielu latach ich powstañcze losy odtworzy³ Krzysztof Musia³, syn Alfonsa.
Po wyzwoleniu w 1945 r., czêœæ rodziny mamy powróci³a wraz
z ni¹ do Aleksandrowa £ódzkiego (dziadek, babcia, córki – Bronis³awa i Irena oraz synowie – Jan i Józef), czêœæ przenios³a siê
na Ziemie Odzyskane (córka Maria, synowie Zdzis³aw i Kazimierz do Wroc³awia, Lucjan i Stefan po zawodowej s³u¿bie wojskowej w LWP równie¿ osiedlili siê we Wroc³awiu), czêœæ zamieszka³a w Koninie (Helena – wdowa po Alfonsie z dwójk¹ dzieci
Bo¿en¹ i Krzysztofem).
Krótko po powrocie do Aleksandrowa £ódzkiego niespodziewanie zmar³a moja babcia Zofia Musia³ z d. Jarzêbowska. Dziadek W³adys³aw o¿eni³ siê powtórnie i stosunki pomiêdzy jego now¹ ¿on¹ Helen¹, a moj¹ mam¹ i najm³odszym z jej braci Józefem
(pozostawali jeszcze w rodzinnym domu) nie uk³ada³y siê dobrze.
Brak matki rekompensowa³a im ich najstarsza siostra, Bronis³awa Zwierzchowska z d. Musia³, która z mê¿em Tadeuszem Zwierzchowskim i dwójk¹ ich dzieci Barbar¹ i Andrzejem mieszka³a
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w Aleksandrowie £ódzkim. W trudnych powojennych warunkach
moja mama uczy³a siê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Aleksandrowie £ódzkim, a na wakacje czêsto wyje¿d¿a³a do Oleœnicy,
gdzie jej brat Lucjan byt zawodowym podoficerem w jednostce
wojskowej, a któremu s³u¿bowo podlega³ pewien przystojny kierowca z Warszawy – Sylwester Sionek...

Irena i Sylwester Sionek
Moi rodzice pobrali siê w 1954r. w Aleksandrowie £ódzkim. Po
œlubie zamieszkali w Warszawie przy ul. Ludwika Narbutta 53
(w mieszkaniu rodziców ojca). Ojciec pracowa³ jako kierowca
w Miejskich Zak³adach Komunikacyjnych oraz trenowa³ w klubach „Ogniwo”, „Polonia” i „Kolejarz”, a mama pracowa³a jako
ekonomistka w Polskich Zak³adach Optycznych. Wkrótce po ich
œlubie urodzi³em siê ja (1955r.), a rok póŸniej moja siostra Jolanta (1956–1982).
W 1962r. rodzice zamieszkali z nami przy ul. Siedmiogrodzkiej
20 na warszawskiej Woli. Tam, wraz z siostr¹ Jolant¹, uczêszcza-

Sylwester i Irena Sionek. Warszawa 1973 r.
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³em do Szko³y Podstawowej, a póŸniej (1970r.) do Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. gen. Józefa Sowiñskiego przy ul. Rogaliñskiej
3, natomiast siostra podjêta naukê w Technikum Budowlanym
przy ul. Ksiêcia Janusza.
W 1968r. zmar³
mój dziadek, W³adys³aw Musia³ (w Aleksandrowie £ódzkim),
a w 1972r. mój drugi
dziadek, W³adys³aw
Sionek (w Warszawie).
W 1973r. nasza
rodzina zamieszka³a
przy ul. Orzyckiej 16
na warszawskim Mokotowie. Po maturze
w 1975r. rozpocz¹³em studia w Instytucie Historii Sztuki
Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Moja siostra pracowa³a
wówczas, wraz z mam¹, w Kombinacie
Budownictwa Mieszkaniowego Warszawa-Po³udnie.
Autor – Arkadiusz i Jolanta.
W 1978r. zmar³ mój
Dzieci Ireny Sionek. Warszawa 1965 r.
ojciec, Sylwester.
W tym samym roku moja siostra wysz³a za m¹¿ za Andrzeja
Draba (1953–1993), kolegê z pracy. W 1979r. przysz³a na œwiat
ich córka, a moja ukochana siostrzenica, Justyna Drab.
W 1980r. ukoñczy³em studia i rozpocz¹³em pracê w Przedsiêbiorstwie Pañstwowym „Desa” – Dzie³a Sztuki i Antyki. Rok póŸniej skierowany zosta³em do Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy w £odzi i tam zasta³ mnie stan wojenny. Dramatyczne tygodnie
grudnia 1981r. w £odzi najlepiej podsumujê swoj¹ refleksj¹ po
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og³oszeniu w „Trybunie Ludu” sk³adu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego: „to bêdzie w przysz³oœci gotowy akt oskar¿enia
w s¹dzie...”
W 1982r. nasz¹ rodzinê dotknê³y ponownie dwie tragedie –
w kwietniu zmar³a moja babcia Apolonia Sionek z d. Ciarka,
a w sierpniu po krótkiej i ciê¿kiej chorobie, zmar³a moja siostra
Jolanta Drab z d. Sionek.
Rodzin¹ zastêpcz¹ dla jej 3-letniej córki Justyny, zosta³a ustanowiona, wyrokiem S¹du dla Nieletnich, moja mama.
W 1987r. o¿eni³em siê z pochodz¹c¹ z Dêblina, Gra¿yn¹
z d. Sa³kiewicz (ur. 1960r.) Pocz¹tkowo mieszkaliœmy przy ul.
1-go Sierpnia 44 na Ochocie (mieszkanie odziedziczy³em po mojej babci, Apolonii), a po tragicznej œmierci szwagra Andrzeja
Draba (1993r.), przenieœliœmy siê do mieszkania mojej siostry
na warszawskim Ursynowie – ul. S³u¿by Polsce 7.
Obecnie moja siostrzenica Justyna mieszka razem ze swoj¹
babci¹ i moj¹ mam¹ przy ul. Orzyckiej 16. Ja wraz z ¿on¹ mieszkamy nadal na Ursynowie. Jestem nauczycielem historii i WOSu w najlepszym publicznym Gimnazjum w Warszawie (Gimnazjum Nr 95 im. Ignacego Paderewskiego ul. Lokajskiego 3),
zaœ ¿ona pracuje jako kosmetyczka w prywatnym zak³adzie. Nie
mamy dzieci.

Moje Credo
Oto idê t¹ drog¹ – ja, wnuczek, syn, brat, m¹¿, wujek, uczeñ, student, ¿o³nierz, nauczyciel. Dok¹d mnie ona prowadzi? Mam nadziejê, ¿e do nich, do tych wszystkich ukochanych, których ju¿
nie ma. Kiedy prze¿ywa³em najstraszliwszy w ¿yciu ból, ból po
œmierci siostry, tylko jedna myœl nie pozwoli³a mi pogr¹¿yæ siê
w otch³ani, myœl o tym, ¿e ONI wszyscy tam têskni¹ i czekaj¹...
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Zenon Kozanecki, Andrzej i Ewa Laszak

Noc Jubileuszowa Jana Machulskiego

Stowarzyszenie Mi³oœników off Kultury „SMoK” Urz¹d Miasta
£odzi i Wytwórnia TOYA Studios zorganizowa³y Noc Jubileuszow¹ Jana Machulskiego 28 czerwca (w sobotê) 2008 r. godzina 20
na terenie Wytwórni TOYA Studios, w £odzi, ul. £¹kowa 29.
Laureata Z³otego Medalu „Zas³u¿ony Kulturze – Gloria Artis”
godnie uczci³y t³umy aktorów, chórów i orkiestr. Œpiewa³ m.in
Chór Uniwersytetu Medycznego w £odzi, gra³y du¿e i ma³e orkiestry pod artystycznym przewodnictwem Teresy Stokowskiej-Gajda.
Solo na tr¹bce wykona³ osobiœcie Jan Machulski.
Funkcjê wodzireja pe³ni³ Andrzej Poniedzielski.
W kinie Kinematograf (pl. Zwyciêstwa 1, w godzinach 13–18)
odby³ siê pokaz filmów z udzia³em Jana Machulskiego: Lalka,
Sublokator, Pogoñ za Adamem, wstêp by³ wolny.
Na ul. Piotrkowskiej, w okolicach kina Polonia ok. godziny 15 zosta³a uroczyœcie ods³oniêta gwiazda Zbigniewa Zamachowskiego, studenta Jana Machulskiego.
W Wytwórni TOYA Studios, ul. £¹kowa 29, o godzinie 1845 odby³y siê projekcje filmowe fragmentów filmu telewizyjnego Portret Profesora (realizacja Iwonna £êkawa, TVP £ódŸ).

Noc Jubileuszowa Jana Machulskiego
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Plakat okolicznoœciowy

Zaproszenie na bankiet

Zaproszenie na Noc z Kwinto
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O godzinnie 20 rozpoczêto NOC Z KWINTO
Wrêczono Jubilatowi Z³oty Medalu Zas³u¿ony Kulturze – Gloria Artis.
Œwiêtowano t³umnie – aktorzy, chóry, orkiestry. Zaproszeni goœcie wyg³aszali ¿yczenia œpiewane i tañczone: Udzia³ wziêli m.in.:
Halina Machulska, Juliusz Machulski, Olga Borys, Renata Dancewicz, Katarzyna Figura, Ma³gorzata Foremniak, Edyta Jungowska, Izabela Kuna, Joanna Kurowska, Ewa Mirowska, Joanna Sokalszczuk, Gra¿yna Schejbal, Ewa Szykulska, Zofia Uzelac,

Banknoty okolicznoœciowe
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Barbara Wa³kówna, Marietta ¯ukowska, Artur Barciœ, Jacek Kawalec, Krzysztof Kiersznowski, Piotr Krukowski, Cezary Pazura, Marek Siudym, Jerzy Stuhr, Bart³omiej Topa, Wojciech Walasik, Bronis³aw Wroc³awski, Jerzy WoŸniak, Zbigniew
Zamachowski.
Zebrani odœpiewali pieœñ dla Jubilata:

PANIE JANIE
(dla „Machula”)

Panie Janie
to pytanie
drêczy nas
raz po raz:
jak to z ch³opca z Ba³ut
robi siê poma³u
idol mas?
gwiazda gwiazd?
Panie Janie
szanowanie!
gronostaj
aj-ja-jaj...
w tym Ci jest do twarzy
lecz o Kwinto marzy
ca³y kraj
w to nam graj...
Panie Janie
naszym zdaniem
jesteœ chwat
ci¹gle chwat!
zostañ – co Ci szkodzi
tutaj z nami w £odzi
do stu lat!
... dwustu lat!!!
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Anna Bia³kowska-Pietrzak i Agata Tyburska

Œladami aleksandrowskich
Niemców i ¯ydów
Projekt przeprowadzony w Zespole Szkó³ Zawodowych im. St. Staszica

Historia Aleksandrowa £ódzkiego, to historia miasta trzech narodowoœci: Polaków, Niemców i ¯ydów. M³odzi ludzie spaceruj¹c po mieœcie, nie maj¹ œwiadomoœci, ¿e przechodz¹ obok miejsc
zwi¹zanych z trójnarodow¹
histori¹ miasta. Chc¹c przybli¿yæ im ten okres dziejów,
postanowi³yœmy przygotowaæ
projekt zajêæ pozalekcyjnych
dla naszych uczniów. Za³o¿y³yœmy sobie, ¿e uczestnicy
projektu samodzielnie bêd¹
szukaæ œladów Niemców i ¯ydów w mieœcie, nastêpnie uzupe³ni¹ swoje odkrycia przez
spotkanie z osobami zajmuj¹cymi siê t¹ problematyk¹.
Uczniowie wcielili siê tak¿e
w rolê przewodników wycieczek, pracowników biura podró¿y, fotografów.
Jakie cele stawia³yœmy sobie, tworz¹c projekt? Oto kilka z nich: zainteresowanie
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m³odzie¿y histori¹ dawnych
mieszkañców miasta, zapoznanie z zabytkami kultury
materialnej zwi¹zanej z mniejszoœciami narodowymi, rozwijanie postaw tolerancji
i otwartoœci wobec mniejszoœci
narodowych, kszta³towanie
szacunku wobec dorobku przesz³ych pokoleñ.
Na nasz¹ proœbê przeprowadzenia zajêæ odpowiedzieli pan Andrzej Kuropatwa,
w³aœciciel Pracowni Turystyczno-Krajoznawczej
ABK
w Aleksandrowie £ódzkim
oraz pan dr Tomasz Pietras
z Instytutu Historii U£, autor
publikacji dotycz¹cych Aleksandrowa £ódzkiego. Pan Kuropatwa opowiada³ uczniom
o miejscach zwi¹zanych z histori¹ mniejszoœci ¿ydowskiej.
Pan dr Pietras wyst¹pi³ z wyk³adem na temat mniejszoœci
niemieckiej i jej œladów w historii miasta.
Projekt by³ realizowany
przed lub po zajêciach edukacyjnych, obejmowa³ 26 godzin
lekcyjnych. Uczestniczy³o
w nim 25 osób z klas na poziomie œrednim. Uczniowie podzielili siê na szeœæ grup, które w trakcie wspólnych
spotkañ realizowa³y nastêpuj¹ce zadania: tworzenie biura
turystycznego i opracowanie
programu wycieczki Œladami
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aleksandrowskich Niemców i ¯ydów, przygotowanie przewodnika Ocaliæ od zapomnienia,
zorganizowanie wystawy fotograficznej w bibliotece szkolnej To nasza historia. Ka¿dy
uczestnik indywidualnie tworzy³ teczkê portfolio, w której
zbiera³ notatki z wyk³adów,
ksera artyku³ów na temat
projektu. Zespo³y by³y oceniane punktowo za ka¿d¹ wykonan¹ pracê (program wycieczki, przewodnik, wystawa)
w skali od 1 do 7. Liczy³a siê
treœæ merytoryczna prac, estetyka, termin oddania, kreatywnoœæ. Wygra³ zespó³ z kl. II
Technikum Ekonomicznego
(A. Witczak, J. G¹siorowska,
M. Juraszczyk, M. Dylik), wyró¿ni³yœmy tak¿e grupê z kl.
III Technikum Ekonomicznego (P. Urysiak, E. Markowicz,
M. Moliñska, A. KaŸmierczak, K. Kosch), która zajê³a
drugie miejsce. Oba zespo³y
otrzymaj¹ nagrody na zakoñczenie roku szkolnego.
Nale¿y podkreœliæ du¿e zaanga¿owanie uczniów, ich
niesamowit¹ pomys³owoœæ
i rywalizacjê miêdzy pierwszymi trzema zespo³ami. M³odzie¿ chêtnie przychodzi³a na
zajêcia, szczególnie te w pracowni komputerowej. Uczniowie zaskakiwali nas nowymi
informacjami, jakie zdobywa-
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Œladami aleksandrowskich Niemców i ¯ydów
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li samodzielnie podczas projektu. Wykorzystywali wiadomoœci uzyskane od starszych
mieszkañców miasta. Ankieta ewaluacyjna potwierdzi³a
zadowolenie zespo³ów z pracy. Najwiêksz¹ przyjemnoœæ
sprawi³o przygotowanie programu wycieczki, a potem sama wycieczka po mieœcie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zespó³
oprowadzaj¹cy po mieœcie odnalaz³ nie tylko znane, ale
i mniej znane œlady przedwojennych Niemców i ¯ydów.
Efekty programu w postaci projektów wycieczek, przewodników i wystawy mo¿na do
tej pory obejrzeæ w czytelni.
Nasza szko³a od kilku lat
prowadzi edukacjê regionaln¹ i st¹d narodzi³ siê pomys³ opisywanego projektu.
Na koniec pragniemy podziêkowaæ panom Tomaszowi Pietrasowi i Andrzejowi Kuropatwie za wzbogacenie naszego projektu
swoimi interesuj¹cymi wyk³adami.
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„JAZ”

Po 56 latach
spêdzonych za kó³kiem
najstarszy taksówkarz odchodzi

W³adys³aw Kowalski, nestor aleksandrowskich taksówkarzy, zamierza powiedzieæ pass.
– Kiedy zaczyna³em pracê w 1952 roku na taksówkê mówi³o
siê doro¿ka samochodowa, a o miejsce na postoju musieliœmy
walczyæ z woŸnicami – opowiada W³adys³aw Kowalski, nestor
aleksandrowskich taksówkarzy.

W³adys³aw Kowalski, najstarszy aleksandrowski taksówkarz

Po 56 latach spêdzonych za kó³kiem najstarszy taksówkarz odchodzi
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– Op³atê liczy³o siê z kilometra, a czas oczekiwania wed³ug
zegarka. Potem przysz³y z³ote czasy, byliœmy królami. Ale ostatnie lata to g³ównie stanie pod s³upkiem. Dziœ, jak mam dwóch
pasa¿erów na dzieñ, to jest dobrze.
Pan W³adys³aw ma 80 lat. Móg³by od dawna byæ emerytem, ale
nie wyobra¿a sobie bezczynnego siedzenia w domu. Dorabia wiêc
ca³y czas prowadz¹c taksówkê. Ale teraz postanowi³ odpocz¹æ.
– Ju¿ nie to zdrowie co dawniej. I wzrok nie ten i s³uch te¿ nie.
Pasa¿erów te¿ ostatnio jak na lekarstwo. A jak siê ju¿ trafi, to jedzie dwie ulice dalej i p³aci 10 z³otych. Do £odzi to rzadkoœæ, ¿e
ktoœ zamawia kurs. Czasami do Zgierza, najczêœciej pod szpital.
Ale to te¿ blisko, ledwie siê za paliwo zwróci, a gdzie tu myœleæ
o nowym samochodzie? Ostatnio je¿d¿ê ju¿ tylko w dzieñ, ale
chyba nadszed³ czas, ¿eby powiedzieæ pass. Koñczê osiemdziesi¹tkê i odchodzê.
Przez 56 lat pracy pan W³adys³aw mia³ warszawê, dwie wo³gi, skodê, wartburga i poloneza.
Wiêkszoœæ tych aut naprawia³ sam, bo zna siê na mechanice.
Zna te¿ chyba wszystkich mieszkañców Aleksandrowa.
– Przez tyle lat? Nie ma takiej twarzy, której bym nie kojarzy³. S¹ tacy, których wioz³em ze szpitala jako noworodki, a potem do œlubu. Ma³o mieszka tu osób, które chocia¿ jeden raz nie
by³y moimi pasa¿erami.
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Zenon Kozanecki

Z albumu DKS Aleksandrów £ódzki

Dziewiarski Klub Sportowy – Aleksandrów £ódzki. Stoj¹ od lewej: J. Wajs,
Z. Banasiak, A. Marciniak, Z. Urbaniak, W³. Zentera, W. Flajsznam, Z. Szkudlarek, St. Walus, Klêcz¹ od lewej: St. Talerkiewicz, M. Markiewicz, F. Kubiak

Od lewej: W³ . Zentera, Z. Pabiañczyk, St. Walus, Wilk, ... , H. Zawadzki,
Z. Kowalczyk, F. Kubiak, W. Rogowski, Z. Szkudlarek, J. Musia³

Z albumu DKS Aleksandrów £ódzki
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Stoj¹ – od lewej St. Walus, tener Frymarkiewicz, Z. Grefkowicz, W³. Zentera, Z. Banasiak, Le¿¹: Z. Szkudlarek, H. Zawadzki, Z. Pabiañczyk, St. Talarkiewicz, J. Wajs, Jó¿wiak, F. Kubiak, A. Marciniak

H. Zawadzki, Z. Pabiañczyk, A. Marciniak, W³. Zentera, F. Kubiak
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Pi³karze podczas pochodu 1-go Maja

K. Urbaniak, ... , W³. Zentera, R. Jarzêbiñski, R. Przybylski, Kociemba,
W. Rogowski, W. Srebrnik, J. Musia³, Z. Zaj¹c

Z albumu DKS Aleksandrów £ódzki
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Lucjan Westwal.
Zawodnik, sêdzia pi³karski

DKS – Boruta Zgierz 2; 1. Stoj¹ od lewej: ... , K. Mróz, W³. Zentera, J. Zdanowicz, Krajewski,..., Klêcz¹: W. Rogowski, St. Zentera, J. Nazdrowicz, Pabiañczyk, ... , J. Musia³, K. Urbaniak
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J. Nazdrowicz, Z. Urbaniak, W³. Zentera, J. Zdanowicz, T. Zwierzchowski, M. Gajderowicz, J. Machulski , St. Zentera, K. Urbaniak , Z. Babiañczyk, W. Rogowski

Mecz 31.03.1946 roku – Centrum Szkolenia £ódŸ – ZWM 3:0

Z albumu DKS Aleksandrów £ódzki
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II dru¿yna Soko³a. Od lewej Sêdzia Rogowski Sz, Wijata, Kubiak, Lubecki, Musia³, Kociemba, Westwal, Cyruliñski, Lejner, Jeszke, Cz. Zentera, J. Stasiak

Aleksandrowscy stolarze montuj¹ bramkê na boisku przy ul 22-go Lipca
w kwietniu 1953 roku: Westwal, Lutomski, Grefkowicz, Kaczmarek,
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Zawodnicy Soko³a – czerwiec 1936 r.

Dru¿yna Soko³a z 1935 roku.
PKubiak, L. Westwal, J. Adamski, M. Kubiak, Kociemba, Rogowski,

Z albumu DKS Aleksandrów £ódzki
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Mecz o mistrzostwo Kl. B. Zryw Aleksandrów – Przebój 2:1 / 12.05.1945r. J. Adamski /dzia³acz/, J. Musia³, K. Mróz, W³. Zentera, L. Westwal, T. Zwierzchowski, ...
, St. Zentera, J. Nazdrowicz, K. Urbaniak, Z. Pabiañczyk, W. Rogowski

Mecz o Mistrzostwo Kl. B. Ogniwo Zgierz–W³ókniarz Aleksandrów. W bia³ych
koszulkach: A. Marcinaik, Przybylski, Z. Urbaniak, St. Zentera, Z. Szkudlarek
, Z. Banasiak, JóŸwiak /bramkarz/, H. Zawadzki, W. Rogowski , Kubiak F.
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Dru¿yna juniorów Soko³a z 1938 r. G³owacki, Kubiak, Musia³, Roliñski, Stañczyk, Zdanowicz, Zwierzchowski, opiekun – L. Westwal

Zryw Aleksandrów – Tur £ódŸ 4:1. J. Adamski /kierownik dru¿yny/,..., J. Musia³, W³. Zentera, L. Westwal,..., T. Zwierzchowski, J. Nazdrowicz, St. Zentera, .. , K. Urbaniak, Z. Pabiañczyk, W. Rogowski

Z albumu DKS Aleksandrów £ódzki
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Bramkarze
Zenon Pabiañczyk, Leon Kociemba, Micha³ Kubiak, Mundek
Markiewicz, Wac³aw Skrobacz, JóŸwiak, Józef Brodalko, Longin
Fisiak

Obroñcy
Franciszek Kubiak, Wiktor Rogowski, Zdzis³aw Szkudlarek, Kazimierz Urbaniak, Stefan Talarkiewicz, Kazimierz Mróz, Zenon
Banasiak, Jurek Osipowicz, Stefan Pluta, Zenon Hermanowicz,
Boles³aw Stañczyk

Pomocnicy i Napastnicy
Jerzy Nazdrowicz , Jan Musia³ , Stanis³aw Walus , Jan Machulski , Zenon Urbaniak , Aleksander Marciniak , W³adys³aw Zentera , Stanis³aw Zentera , Józef Wajs , Henryk Zawadzki , Szczepan Rogowski , Zygmunt Kowalczyk , Zdzis³aw Grefkowicz ,
Miros³aw Wiechecki , Jan Zdanowicz , Lucjan Westwal , Jerzy
Œwietos³awski , Tadeusz Zwierzchowski , Wies³aw Flajszman ,
Mieczys³aw Gajderowicz , Zenon, Banasiak Micha³ Kubiak

Trenerzy
Antoni Ga³ecki – (ur. 4 czerwca 1906 w £odzi, zm. 14 grudnia
1958 w £odzi) – polski pi³karz, obroñca. Uczestnik IO 36 i MŒ
38. W 1922 rozpocz¹³ treningi w £KS-ie, w pierwszym zespole
debiutowa³ cztery lata póŸniej i do 1939 mia³ niepodwa¿aln¹ pozycjê w defensywie ³ódzkiej dru¿yny – wyst¹pi³ w ponad 400 spotkaniach, przez wiele lat by³ kapitanem. W reprezentacji Polski
na przestrzeni 10 lat (1928–1938) rozegra³ 18 oficjalnych spotkañ miêdzypañstwowych. Wraz z dru¿yn¹ zaj¹³ czwarte miejsce
na igrzyskach w Berlinie, a w 1938 zagra³ w historycznym, premierowym meczu Polaków na Mistrzostwach Œwiata. W meczu
z Brazyli¹ zagra³ w parze z W³adys³awem Szczepaniakiem. Bra³
udzia³ w wojnie obronnej 1939 r., po klêsce przedosta³ siê do Palestyny i wst¹pi³ do 2 Korpusu. Walczy³ pod Tobrukiem i Mon-
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te Cassino. Do kraju wróci³ w 1947 roku i rozpocz¹³ szkolenie
aleksandrowskich pi³karzy. Podczas jego pracy trenerskiej nast¹pi³ rozwój pi³ki no¿nej.

***
ZWM /Zwiazek Walki M³odych/ pierwsza organizacja sportowa
po II wojnie œwiatowej. Pierwsze mecze o mistrzostwo kl. B rozegrano wiosn¹ 1946 roku Nastêpnie powsta³ DKS Aleksandrów
£ódzki / Dziewiarski Klub Sportowy/

***
Adamski Józef – dzia³acz sportowy. Od czasów przedwojennego
Soko³a do lat 80-tych AKS W³ókniarza Aleksandrów, by³ przez
ponad 50 lat organizatorem ¿ycia sportowego w naszym mieœcie.
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Mariusz Goss

„Sprê¿ynka” wybra³ aktorstwo
Rozmowa z Janem Machulskim,
prorektorem PWSFTviT

Móg³ pan zostaæ pi³karzem, ale w 1948 roku odrzuci³ pan propozycjê
trenera pracuj¹cego w Polsce jugos³owiañskiego trenera Vanco Kamenara i tym samym straci³ pan szansê gry i w pierwszoligowym Widzewie...

– Nie ¿a³ujê, bo wybra³em zawód aktora, który uwa¿am za
najpiêkniejszy na œwiecie. Jednak przyznam, ze by³em podekscytowany propozycj¹ trenera. Mój entazjazm ostudzi³a mama, która przypomnia³a o moich aktorskich planach.
W jakich okolicznoœciach stal siê pan pi³karzem?

– Po wyzwoleniu ca³¹ rodzin¹ przenieœliœmy siê do Aleksandrowa £ódzkiego. W miejscowym gimnazjum po lekcjach gratem w pi³kê no¿n¹ w szkolnej dru¿ynie. Jeden z kolegów zobaczy³ mnie na boisku i zapyta³ czy nie przyszed³bym na trening
do W³ókniarza. Nawet siê nie zastanawia³em. Do klubu zg³osi³em siê tego samego dnia.
Na jakiej pozycji pan wystêpowa³?

– Bylem œrodkowym obroñc¹. Moimi zaletami by³a zwinnoœæ
i umiejêtnoœæ wyprzedzania rywali, którzy czekali na podanie.
Z tego powodu zosta³em ochrzczony „Sprê¿ynk¹”. Bardzo powa¿nie traktowa³em swoje obowi¹zki na boisku. Pewnego razu zagra³em nawet z gor¹czk¹. Nie moglem zawieœæ kolegów, bo to
by³ presti¿owy mecz z Borut¹ Zgierz
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Kiedy dostrzeg³ pana Vanco Kamenar?

– Przez rok, jeœli mnie pamiêæ nie myli, by³ trenerem w Aleksandrowie. Ceni³ we mnie umiejêtnoœæ „re¿yserowania” gry dru¿yny. W odró¿nieniu od kolegów nie mialem gor¹cej g³owy i niczego nie robi³em na hurra Kiedy atakowaliœmy rywali,
ustawia³em siê w taki sposób, ¿eby w razie straty pi³ki przez kolegów, wróciæ na swoj¹ pozycjê.
Po ponownej przeprowadzce do £odzi gra³ pan w szkolnej dru¿ynie
Pañstwowego Gimnazjum im. Pi³sudskiego (dzisiejszego III LO – przyp.
M. G.)...

– Dotarliœmy do fina³u turnieju szkó³ œrednich. Przegrliœmy
po dogrywce z Gimnazjum Miejskim (dziœ I LO – przyp M. G.)
3:4. Wystêpowa³em w dru¿ynie z Antonim Kowalskim przysz³ym
pi³karzem i trenerem. Pamiêtam, ¿e podczas turnieju zwraca³em na siebie uwagê, bo jako jedyny zawodnik na boisku mia³em

W œrodkowym rzêdzie drugi od lewej Jan Machulski, a trzeci od lewej stoi
Vanco Kamenar. Fot. „Dziennik £ódzki”

„Sprê¿ynka” wybra³ aktorstwo
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prawdziwy strój pi³karski i buty z kolkami. Na po¿egnanie otrzyma³em sprzêt od klubu.
Obecny na meczu reporter „Kuriera Popularnego” zapyta³ pana kim
chce zostaæ i us³ysza³ odpowiedŸ – in¿ynierem leœnikiem! Dlaczego?

Wymyœli³em to, bo wydawalo mi siê, ¿e s³owo aktor zabrzmi
niepowa¿nie, a in¿ynier, to zawsze in¿ynier.
Czy po otrzymaniu promocji do szko³y aktorskiej zawiesil pan buty na
ko³ku?

– Zajêcia na uczelni by³y zajmuj¹ce i wci¹gnê³y mnie do tego
stopnia, ¿e zapomnia³em o futbolu. Nie spodziewa³em siê, ¿e pó³
wieku póŸniej – przyjdzie mi o tym opowiadaæ. PóŸniej mia³em
tylko jedn¹ okazjê udowodniæ, ¿e nie zapomnia³em, jak siê gra
w pi³kê no¿n¹. Dwadzieœcia lat temu wyst¹pi³em w meczu prasa–aktorzy. Mimo piêædziesi¹tki na karku rozegra³em ca³e spotkanie i by³em bliski zdobycia bramki. Po zakoñczeniu pojedynku podszed³ do mnie nieod¿a³owany Kazimierz Deyna, który by³
sêdzi¹ bocznym i powiedzia³: „Ty musia³eœ kiedyœ grzmociæ w pi³kê”. Przyj¹³em s³owa tego znakomitego pi³karza jako wielki komplement · Czy upraiwa³ pan inne dyscypliny sportu? W. Aleksandrowie próbowa³em walczyæ na ringu. W szkole biega³em na 10
km, a w £KS trenowa³em szermierkê. Sport mi pomóg³ w ¿yciu,
bo mimo ukoñczenia 70 lat jestem wci¹¿ w dobrej formie.
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Zenon Kozanecki

Jerzy Rajewski
i tenis sto³owy w Aleksandrowie

Kolebk¹ tenisa sto³owego w Aleksandrowie by³o harcerstwo prowadzone przez Jerzego Gusta, Jana Madajskiego i Zenona Kozaneckiego. To w³aœnie w œwietlicy harcerskiej przy ul. Zielonej
stan¹³ pierwszy stó³ do gry – mia³o to miejsce w 1947 roku.
Pierwszymi ping-pongistami byli Bogdan Szczypiñski i Leszek
Kaczmarek, a nastêpnie Henryk Lubecki, Ryszard Rajewski
i Zdzis³aw Hy¿y.

Mistrzostwa Powiatu £ódzkiego w tenisie sto³owym w 1955 roku. Dru¿yna
KS „W³ókniarz” w sk³adzie: Jerzy Rajewski, Zdzis³aw Grewkowicz i Henryk
Lubecki zajê³a pierwsze miejsce.

Jerzy Rajewski i tenis sto³owy w Aleksandrowie
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Zgierz 1950. Mecz tenisa sto³owego pomiêdzy dru¿ynami harcerskimi Zgierza i Aleksandrowa. Wynik to 5:4 dla harcerzy aleksandrowskich. Powy¿ej
dru¿yna zgierska. Poni¿ej dru¿ynê aleksandrowsk¹ reprezentuj¹: Ryszard
Rajewski (opiekun), Stepek, Jerzy Rajewski, Henryk Lubecki (opiekun) i Jerzy Majewski
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W roku 1949 „star¹ gwardiê”
dogoni³, a nawet przewy¿szy³ poziom gry Jerzy Rajewski. W 1950
roku reprezentacja harcerstwa
Aleksandrowskiego w sk³adzie: Jerzy Rajewski, Jerzy Majewski i Stepek bra³a udzia³ w Mistrzostwach
Województwa £ódzkiego Dru¿yn
Harcerskich w Piotrkowie Trybunalskim i zajê³a pierwsze miejsce,
pokonuj¹c m.in. w finale reprezentacjê harcersk¹ miasta Zgierza.
Kierownikiem dru¿yny by³ Henryk
Lubecki.
Nasi harcerze w w/w sk³adzie
rozegrali jeszcze mecz rewan¿owy z reprezentacj¹ Zgierza i zwyJerzy Rajewski
ciê¿yli ponownie 5:4.
Od jesieni 1950 roku centrum aleksandrowskiego tenisa sto³owego przenios³o siê do liceum, gdy¿ Bogdan Szczypiñski i Leszek Kaczmarek uczêszczali jeszcze do tej szko³y, a Jerzy Rajewski ju¿ w niej rozpocz¹³ naukê. By³a to trójka najlepszych
ping-pongistów w tamtych latach.
Po ukoñczeniu liceum przez Bogdana Szczypiñskiego i Leszka
Kaczmarka czynnym zawodnikiem pozosta³ jedynie Jerzy Rajewski. Ale tenis sto³owy nadal by³ siln¹ dyscyplin¹ aleksandrowskiego sportu, gdy¿ do dru¿yny do³¹czyli wkrótce Zdzis³aw Grawkowicz i Remigiusz Kaczmarek. I w³aœnie ta trójka z Jerzym
Rajewskim na czele tworzy³a siln¹ dru¿ynê, któr¹ szczyci³o siê
liceum. Dru¿yna liceum rozgrywa³a szereg spotkañ z ró¿nymi
szko³ami z £odzi i Zgierza, odnosz¹c w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci zwyciêstwa. Filarem jej pozostawa³ Jerzy Rajewski.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w tym czasie oprócz liceum sto³y do tenisa sto³owego zaczê³y siê pojawiaæ tak¿e i w innych miejscach Aleksandrowa: w Klubie Sportowym „W³ókniarz”, Domu
Harcerza, Spó³dzielni Pracy „Poñczosznik”, Domu Kultury
i w œwietlicy przykoœcielnej.
W 1954 roku dru¿yna liceum w sk³adzie Jerzy Rajewski, Remigiusz Kaczmarek i Stanis³aw Buklas (Grewkowicz ju¿ nie

Jerzy Rajewski i tenis sto³owy w Aleksandrowie
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Dru¿yna juniorów KS „W³ókniarz” w 1955 roku:
Michalak, Flajszman, Lange, Rajewski, Szczubia³kiewicz, Roliñski,
Krygier, Wyp³osz; klêcz¹: Micierski, „Kundek”, Janicki.

Dru¿yna juniorów KS „W³ókniarz” w 1955 roku:
Roliñski, Izydorczyk, Janicki, Cio³kowski, Sobolczyk, Wojtasiak, Michalski;
klêcz¹: Rajewski, Markiewicz, Szczubia³kiewicz, Micielski.
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Debiut Jerzego Rajewskiego w KS „W³ókniarz”

Dru¿yna juniorów KS „W³ókniarz” po zwyciêskim (3:2) meczu
ze „Startem” Konstantynów

by³ uczniem liceum) odnios³a du¿y sukces, gdy¿ w Mistrzostwach Powiatu £ódzkiego zajê³a pierwsze miejsce, pokonuj¹c
kolejno reprezentacjê Konstantynowa, a w fina³ach – dru¿ynê
„W³ókniarza” Aleksandrów, w której wystêpowa³ wspomniany
Zdzis³aw Grewkowicz. Jerzy Rajewski wygra³ wszystkie swoje
spotkania.
Od jesieni 1954 roku centrum aleksandrowskiego tenisa sto³owego przenios³o siê do KS „W³ókniarz”, gdy¿ Jerzy Rajewski
ukoñczy³ liceum i zacz¹³ reprezentowaæ barwy tego klubu. W jego barwach wystêpowa³ Rajewski tak¿e w roku 1955 w Mistrzostwach Powiatu £ódzkiego; dru¿yna „W³ókniarza” zdoby³a wów-

Jerzy Rajewski i tenis sto³owy w Aleksandrowie
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Dru¿yna KS „W³ókniarz” w 1959 roku, przed remisowym meczem o mistrzostwo klasy A ze „Stal¹” G³owno (2:2): Ambroszczyk, Kowalczyk, Zamojski,
Grewkowicz, Smolarek, Zawadzki, Jakubaszek, Rajewski, Brodalko, Osipowicz. Poni¿ej zdjêcia z meczu
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Dru¿yna KS „W³ókniarz”w 1959 roku przed meczem o mistrzostwo klasy A
z dru¿yn¹ „Spo³em” £ódŸ. Sk³ad: Smolarek, Brodalko, Ambroszczyk, kowalczyk, Szkudlarek, jakubaszek, Grewkowicz, Rajewski, Osipowicz, Zamojski, Banasiak. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem 2:1

czas mistrzostwo. Obok Rajewskiego w jej sk³ad wchodzili tak¿e Zdzis³aw Grewkowicz i Henryk Lubecki. Zdobywaj¹c te
mistrzostwa, dru¿yna KS „W³ókniarz” zakwalifikowa³a siê do
rozgrywek w lidze wojewódzkiej, a nastêpnie awansowa³a do ligi
okrêgowej, w której wystêpowa³o tak¿e kilka dru¿yn z okolic
³ódzkich: „Unia” Skierniewice i „Start” Pabianice.
Dru¿yna KS „W³ókniarz” radzi³a sobie doœæ dobrze, utrzymuj¹c siê w œrodku tabeli ligi okrêgowej. Wiod¹cym zawodnikiem
by³ nadal Jerzy Rajewski, obok niego wystêpowali tak¿e Zdzis³aw
Grewkowicz, Remigiusz Kaczmarek i Gabriel Jakubaszek. Na
pocz¹tku lat 60-tych XX wieku tenis sto³owy ju¿ siê jednak
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w Aleksandrowie nie rozwija³ dalej. Jerzy Rajewski pozosta³ sam
na placu boju.
Jerzy Rajewski od 1966 roku zamieszka³ w £odzi, lecz
z tenisem sto³owym siê nie rozstawa³. W latach 70-tych bra³
czynny udzia³ w Lidze Zak³adów Pracy, a w 1978 roku
w Spartakiadzie Zak³adów Pracy dzielnicy £ódŸ-Ba³uty – zaj¹³
trzecie miejsce. Od 1985 r. posiada w³asny stó³ do tenisa sto³owego, grywaj¹c towarzysko z synem i przyjació³mi.
Niezale¿nie od gry w tenisa sto³owego zawodnik ten reprezentowa³ w swoim czasie barwy KS „W³ókniarz” tak¿e w pi³ce
no¿nej. Od 1955 roku gra³ najpierw w dru¿ynie juniorów (któr¹
kierowa³ i trenowa³ by³y pi³karz Kazimierz Urbaniak), a jesieni¹ tego¿ roku zosta³ powo³any do pierwszej dru¿yny seniorów,
która bra³a udzia³ w rozgrywkach klasy A. W marcu 1956 roku
dru¿yna pi³karzy, a wraz z ni¹ Jerzy Rajewski wyjecha³a na pierwszy obóz treningowy do Karpacza. W pierwszej dru¿ynie KS

Jerzy Rajewski w sekcji motorowej KS „W³ókniarz”
na w³asnym motocyklu marki Jawa
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„W³ókniarz” (której kierownikiem by³ Mieczys³aw Gajderowicz)
Rajewski rozegra³ wiele spotkañ w ramach rozgrywek klasy A,
m.in. ze „Stal¹” G³owno, „Stal¹” Kutno, „Spo³em” £ódŸ, „W³ókniarzem” £ódŸ, „Pelikanem” £owicz, „Uni¹” Skierniewice,
„W³ókniarzem” Pabianice, „Borut¹” Zgierz.
Jerzy Rajewski zakoñczy³ swoj¹ karierê pi³karsk¹ w 1960 roku. Nie rozstawa³ siê jednak z klubem KS „W³ókniarz”, bra³ bowiem udzia³ w wielu spotkaniach sekcji motorowej na w³asnym
motocyklu marki Jawa.

133

Zenon Kozanecki

Kronika roku 2007
Styczeñ

Milion z³otych rocznie bêdzie przeznaczaæ gmina Aleksandrów
£ódzki na adaptacjê budynków poprzemys³owych i biurowych
na cele mieszkaniowe. Dziêki temu ka¿dego roku przybywaæ
ma kilka lokali komunalnych, bez wznoszenia nowych domów.
Diamentowe gody, czyli jubileusz 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego, obchodzili pastwo Wac³awa i Hieronim Skowroñscy z Aleksandrowa £ódzkiego.
Luty

Coraz wiêksza staje siê kolekcja pami¹tek przesz³oœci Aleksandrowa, jak¹ zapocz¹tkowa³o odnalezienie starych dokumentów
podczas remontu ratusza.
Oddano nowo wybudowan¹ halê sportow¹ w Szkole Podstawowej w R¹bieniu.
Marzec

„Trójka” ma 80 lat! Zespó³ Szkó³ Sportowych im, Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie £ódzkim obchodzi 80-lecie istnienia.
Z tej okazji w szkole spotkali siê absolwenci, pracownicy i sympatycy „Trójki”. Szko³a powsta³a w 1927 roku. Opuœci³o j¹ ponad 4 tysi¹ce absolwentów.
Kwiecieñ

Powstaje deptak. Aleksandrowski Stary Rynek, czyli Plac Koœciuszki zmienia swój charakter. Zostaje wy³¹czony z ruchu ko³owego i przeznaczony jest wy³¹cznie dla pieszych. Wokó³ ryn-
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ku powstan¹ nowe kamieniczki o wysokim standardzie, z lokalami us³ugowymi na piêtrach.
Rewitalizacja aleksandrowskiego ratusza: odnowiono dach,
wstawiono nowe okna i ju¿ mo¿na podziwiaæ pochodz¹cy z 1824
roku gmach w nowych barwach. Kolorystyka budynku nie jest
¿adn¹ innowacj¹. W takich kolorach ju¿ raz funkcjonowa³ – zaraz po wybudowaniu.
Maj

Aleksandrów oszala³ na punkcie wychowanego tu Euzebiusza
Smolarka (Ebiego), który w Aleksandrowie s³aw¹ przebi³ ju¿
swojego ojca, W³odzimierza – by³ego pi³karza Widzewa i reprezentacji Polski.
Czerwiec

Goœcie z Wielkiej Brytanii, którzy odwiedzili Zespó³ Szkó³ Sportowych i spróbowali polskich przysmaków. Byli to nauczyciele
i uczniowie angielskich szkó³, przybyli w ramach programu Comenius. Aleksandrowska „Trójka” uczestniczy ju¿ od lat w tym
programie.
Pisarz-amator Henryk Rogowski z Aleksandrowa ma wielu fanów za oceanem. Docenili go Amerykanie. Goœcie z Kanady
i Stanów Zjednoczonych przyjechali na spotkanie z pisarzem.
Odby³o siê w zajeŸdzie „U Boryny” pod Aleksandrowem. Wszyscy chcieli zobaczyæ pisarza, którego powieœci ciesz¹ siê w ich
krajach coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.
Lipiec

Aleksandrowianie otrzymali wszystkie nagrody Grand Prix za spektakl Ziemia na motywach opowiadania Ma³y Ksi¹¿ê Antoine’a de
Saint-Exupéry’ego, nagrodê specjaln¹ za monodram W imiê sprawiedliwoœci, opracowany na podstawie powieœci Anatola France'a, nagrodê dla najlepszego aktora Micha³a Jarczyñskiego i najlepsz¹ re¿yseriê dla Inki Serdakowskiej-S³owik. Nagrody przywioz³a grupa
teatralna, dzia³aj¹ca przy Domu Kultury w Aleksandrowie £ódzkim.
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Sierpieñ

Przyjaciel skrzydlatych „œpiewaków” sam buduje im gniazda.
Ponad 40 budek lêgowych dla ptaków ma na swojej posesji pan
Stanis³aw Rych³owski z Antoniewa pod Aleksandrowem.
Wrzesieñ

Jak podaje wiceburmistrz pani Agnieszka Hanajczyk – gmina
wys³a³a 40 zaproszeñ dla osób, które mog³yby w nich zamieszkaæ. Pominiêto alkoholików i kryminalistów, bowiem przyjêto zasadê, ¿e w tych domach powinni zamieszkaæ normalni ludzie. Mieszkañcy bêd¹ mieli do dyspozycji wspólne kuchnie
i ³azienki, œrednio po jednej na 4 mieszkania. S¹ to fiñskie domki, które sprowadzono z Niemiec za niewielkie pieni¹dze.
W ka¿dym domku jest œwietlica.
PaŸdziernik

Pani Agnieszka Hanajczyk zosta³a pos³em z Aleksandrowa £ódzkiego. Do niedawna by³a zastêpc¹ burmistrza. W wyborach
w samym Aleksandrowie zebra³a 4606 g³osów. Du¿e gratulacje dla naszego miasta – Aleksandrowa.
Listopad

Ekipa remontuj¹ca aleksandrowski rausz spieszy siê, by nadchodz¹ce lato w pe³ni ukaza³o krasê aleksandrowskiego rynku.
Miasto przyjê³o, ¿e M³odzie¿owy Dom Kultury nie zostanie
zlikwidowany.
Grudzieñ

Zosta³a podjêta decyzja o wydaniu w³asnego folderu dla turystów zwiedzaj¹cych nasze miasto. Bêdzie w nim mo¿na znaleŸæ
wszystkie informacje, jakie bêd¹ potrzebne odwiedzaj¹cym
Aleksandrów £ódzki.
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