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Tomasz Pietras
Marius von Schuttenbach

Saga rodu Szutenbachów,
czyli uroki genealogii rodzinnej

Inspiracja
Jako autor strony internetowej o tematyce historycznej i regionalnej1, jakiœ czas temu otrzyma³em bardzo interesuj¹cy e-mail.
Jego autorem by³ Marius von Schuttenbach – mieszkaj¹cy od lat
w Weiterstadt ko³o Darmstadt w zachodnich Niemczech, choæ
pochodz¹cy z £odzi, genealog – amator którego 9 lat temu zafascynowa³a zagadkowa przesz³oœæ w³asnej rodziny. Historia ta,
pe³na tajemnic, hipotez i niedomówieñ, ale i cennych odkryæ historycznych, frapuj¹cych dokumentów, map i relacji, zafascynowa³a tak¿e mnie. Podobnie zreszt¹ jak liczne grono krewnych
Pana Mariusza oraz innych genealogów, historyków i archiwistów rozsianych po œwiecie – od Polski, Rosji, £otwy, Rumunii,
Niemiec i Austrii do Stanów Zjednoczonych. Tak rozpoczê³a siê
nasza internetowa znajomoœæ, której efektem jest ten artyku³,
nawi¹zuj¹cy do zainicjowanej niedawno przez Zenona Kozaneckiego na ³amach „Aleksandrów wczoraj i dziœ” problematyki „Starych rodów Aleksandrowa”.
Tak siê bowiem z³o¿y³o, ¿e wszyscy ¿yj¹cy dziœ aleksandrowscy Szutenbachowie (a gmina Aleksandrów stanowi chyba ich
najwiêksze œwiatowe skupisko) to w prostej linii potomkowie tajemniczego austriackiego oficera Johanna Ernesta von Schuttenbach, znanego z dokumentu z 15.05.1779 r. Po kilku latach
intensywnych poszukiwañ Ÿród³owych w wielu europejskich ar1 patrz:

Tomasz Pietras, http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl
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Austriacki glejt z 1779 roku.
Najstarszy œlad dzia³alnoœci Johanna Ernesta von Schuttenbach

chiwach wspó³autor tego artyku³u potrafi tego dowieœæ bez cienia w¹tpliwoœci. Rodzina ta jest wiêc z pewnoœci¹ jednym z najstarszych „rodów aleksandrowian”, w dodatku zwi¹zani s¹ z tym
miastem od samego momentu jego za³o¿enia. Nazwisko Schuttenbach znajdziemy bowiem w legendzie dwóch najstarszych planów osady tkackiej Aleksandrów – z 1821 roku oraz planu uposa¿enia parafii œw. Rafa³a z 12.08.1818 r. Krótko przed t¹ dat¹
niejaki Bernard Schuttenbach, syn wspomnianego Johanna Ernesta, z zawodu mierniczy (jak wtedy mówiono – geometra, dziœ
nazwalibyœmy go raczej geodet¹), na zlecenie dziedzica dóbr bru¿yckich – polskiego szlachcica Rafa³a Bratoszewskiego herbu Sulima – rozplanowa³ now¹ osadê dla tkaczy, nazwan¹ kilka lat póŸniej Aleksandrowem (wtedy £êczyckim, a dziœ – £ódzkim).
Œmia³o mo¿na wiêc uznaæ tego antenata Szutenbachów za kolej-
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nego, nie znanego dot¹d „ojca miasta”, obok w³aœciciela miasteczka – Rafa³a Bratoszewskiego, zas³u¿onego burmistrza, budowniczego ratusza
i jatek – Gedeona
Goedela i pierwszego pastora ewangelickiego – Fryderyka Tuve. Bernard
Schuttenbach z pewnoœci¹ zas³uguje
na to, aby jego imieniem nazwaæ któr¹œ
z aleksandrowskich
ulic, czy choæby
osiedlowy pasa¿. To
jego wykszta³ceniu,
fachowoœci i pomysOdcisk sygnetu
³owoœci zawdziêczaz herbem Schuttenbachów z 1803
my bowiem urbanistyczny kszta³t miasta Aleksandrowa – plan rynku i szachownicowy
uk³ad najwa¿niejszych ulic, po których dziœ spacerujemy. Plan
ten by³ zreszt¹, nawiasem mówi¹c, nadzwyczaj udany i doczeka³ siê najwy¿szych ocen ró¿nych XIX-wiecznych wizytatorów,
w tym prezesa Rajmunda Rembieliñskiego, który w 1820 r. napisa³:
Osada rzeczona, (...) jest zupe³nie foremn¹. Obszerny rynek i kilka
ulic szerokich i prostych nadaje jej kszta³t jednego z lepszych w Polszcze miasteczek
wskazuj¹c Aleksandrów jako œwietny wzór dla rozplanowania innych zak³adanych w tym czasie przemys³owych miast rz¹dowych,
w tym £odzi.
Dzieje rodziny Schuttenbach (Szutenbachów) zainteresowa³y
mnie tak¿e z innego powodu – pokazuj¹ jak dziejowe zawirowania mog¹ wp³ywaæ na losy ludzi i ca³ych rodzin. Wiatr historii rozsia³ ich po œwiecie, niczym ziarna z ewangelicznej „Przypowieœci
o siewcy”. Tu i tam zapuœcili korzenie, wtopili siê w miejscowe œrodowisko, uto¿samili z tym czy innym krajem i narodem. Dopiero
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po wielu latach pasja badacza – genealoga oraz ¿mudne i kosztowne poszukiwania zakurzonych dokumentów w rozsianych po œwiecie archiwach pozwalaj¹ czasami rozjaœniæ nieco mrok tajemnicy
i uœwiadomiæ krewnym, których dziel¹ od siebie tysi¹ce kilometrów, „¿e to w koñcu jedno i to samo drzewo” (jak œpiewa³ przed
laty Jacek Kaczmarski). Potomkowie Johanna Ernesta von Schuttenbach ¿yj¹ dziœ m.in. w Polsce, Niemczech, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Mo¿na znaleŸæ wœród nich zarówno rosyjskich bia³ogwardzistów rozstrzelanych przez bolszewików podczas rewolucji,
amerykañskich emigrantów „za chlebem”, znanego nowojorskiego prawnika, bohatera wojennego, który poleg³ „za Francjê” w czasie I wojny œwiatowej, oficera polskiego podziemia niepodleg³oœciowego (ZWZ-AK) i uczestnika Powstania Warszawskiego,
wysiedlonych z terenu dawnych Inflant Niemców ba³tyckich, jak
i osiad³ego pod Frankfurtem nad Menem przedsiêbiorcê, który
mówi po polsku chyba lepiej ni¿ w jêzyku Goethego…

Johann Ernest – tajemniczy antenat Szutenbachów
Zreszt¹ tak¿e co do pochodzenia samego protoplasty rodu – ¿yj¹cego pod koniec XVIII stulecia Johanna Ernesta von Schuttenbach nie da siê powiedzieæ prawie nic pewnego. Czy by³ z pochodzenia Austriakiem, poddanym cesarzowej Marii Teresy von
Habsburg urodzonym gdzieœ w dalekiej S³owenii lub Dalmacji,
który w poszukiwaniu szczêœcia, maj¹tku i kariery wywêdrowa³
na pó³noc? A mo¿e to raczej polski banita lub nieœlubny syn którejœ z magnackich familii Rzeczpospolitej, powracaj¹cy do kraju pod zmienionym nazwiskiem, jak przekaza³a to rodzinna tradycja osiad³ych na Kujawach Szutenbachów? Tej zagadki nie
uda³o siê dot¹d ostatecznie rozstrzygn¹æ ani pisz¹cemu w latach
30-tych niemieckiemu genealogowi Bertrandowi von Moritz, ani
wspó³autorowi tego¿ artyku³u – Mariuszowi von Schuttenbach.
Zebrany przy tej okazji materia³ Ÿród³owy i postawione hipotezy badawcze mog³yby ju¿ pewnie wystarczyæ do opracowania opas³ej ksi¹¿ki, która mo¿e kiedyœ w przysz³oœci uka¿e siê drukiem,
jednoznacznego rozwi¹zania zagadki pochodzenia pierwszego
Schuttenbacha jednak nie przynios³y.
Wszystko zaczê³o siê 15.05.1779 r., gdy austriacki genera³ von
Preiss wystawi³ glejt na nazwisko Johann Ernest von Schutten-
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Rejestracja herbu w Rosji. Archiwum Pañstwowe w St. Petersburgu
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Herb rodziny Schuttenbach
z pierwszej po³owy XIX wieku

Herb rodziny Schuttenbach
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bach, dla rzekomego podporucznika regimentu piechoty z Szeckleru… Wydarzenie to mia³o miejsce
w miejscowoœci Hermannstadt
w ksiêstwie Siedmiogrodu (Transylwanii) – obecnie to miasto Sibiu
w œrodkowej Rumunii, w 2007 roku uznane za jedn¹ z Europejskich
Stolic Kultury. To w³aœnie ten
glejt, którego orygina³ Marius
Schuttenbach odziedziczy³ po
dziadku, wraz z tradycj¹ o arystokratycznych korzeniach rodziny
i opowieœci¹ o zakopanym przez
dziadka w lesie we wrzeœniu 1939
roku rodowym sygnecie z herbem,
sta³ siê impulsem do podjêcia badañ genealogicznych. Zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e na terenie dawnej
Monarchii Habsburskiej nie spotykamy w Ÿród³ach ¿adnej rodziny
von Schuttenbach, szlacheckiej czy
nawet plebejskiej. Nie mo¿na tak¿e wskazaæ miejscowoœci, od której
urobiono to nazwisko. Jednak¿e
w roku 2007 austriacki genealog
(Hans Pawlik) odkry³, ¿e na pocz¹tku XX w. zarejestrowano mini-miejscowoœæ „Schuttenbach”
(= „Sutenski Potok”) w pobli¿u
miasta Stein (dziœ to Kamnik na
terenie S³owenii). Analiza spisu
budynków z po³owy XVIII w. (Theresianischer Kataster) pozwala
jednak wykluczyæ, ¿e w tej okolicy
¿y³a rodzina o tym lub podobnym
nazwisku. ¯adnego oficera nosz¹cego nazwisko Schuttenbach nie
znajdujemy tak¿e w sk³adzie oso-
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bowym wspomnianego regimentu szeklerskiego. Specjaliœci
z Uniwersytetów w Lipsku i Wiedniu dowodz¹, ¿e nazwisko
„Schuttenbach” (z niem. „zasypany, zagruzowany potok”) powsta³o co prawda w po³udniowej czêœci strefy niemieckojêzycznej,
ale najprawdopodobniej jako t³umaczenie z jêzyka obcego, ze
s³owiañskim wp³ywem w pocz¹tkowym cz³onie. Po latach bezskutecznych poszukiwañ korzeni rodziny Marius von Schuttenbach jest ca³kowicie przekonany, ¿e nazwisko to nie istnia³o przed
1779 rokiem i zosta³o wtedy wymyœlone w celu kreacji nowej to¿samoœci zupe³nie innej osoby.
Uprawdopodabnia to legendê rodzinn¹, powtarzan¹ od pokoleñ wœród polskich Szuttenbachów osiad³ych na Kujawach, jakoby Johann Ernest by³ w rzeczywistoœci polskim magnatem (wymieniany jest ród Potockich herbu Pilawa, co jêzykowo pasuje
do „von Bach”), który po dokonaniu zabójstwa w czasie gry w karty uciek³ do Austrii, przyj¹³ nowa to¿samoœæ (niemieckie nazwisko Schuttenbach) i wróci³ do Polski. W innej wersji legendy kujawskiej opowiadano, ¿e pierwszy przodek zabi³ na zamku
w £añcucie rosyjskiego oficera, uciek³ do Austrii, przyj¹³ now¹
to¿samoœæ i wróci³ do Polski. Niektórzy historycy s¹dz¹, ¿e tego
rodzaju exodus móg³ mieæ raczej pod³o¿e polityczne.
W drugiej po³owie XVIII wieku oko³o 100 przedstawicieli polskiej arystokracji i szlachty uciek³o do Austrii, Dalmacji, Wenecji i Turcji, powracaj¹c do Polski dopiero w koñcu lat 70. XVIII
wieku. Do emigracji i zmiany nazwiska móg³ zostaæ zmuszony
jeden z aktywnych uczestników konfederacji barskiej z lat
1768–1772. Ród Potockich herbu Pilawa by³ bardzo rozrodzony
i nie s¹ dobrze znane ze Ÿróde³ losy wszystkich jego przedstawicieli nale¿¹cych do pokolenia Johanna Ernesta Schuttenbacha,
wœród których byli tak¿e emigranci polityczni. Oprócz najbardziej znanych Pilawitów, byli tak¿e mniej zamo¿ni Potoccy herbu Œreniawa i Potoccy herbu Szeliga. Jeden z nich – Wawrzyniec
Potocki herbu Szeliga by³ jednym z g³ównych organizatorów konfederacji barskiej (poleg³ w bitwie pod Charchowem 25.06.1771).
W dniu 3.11.1771 r. konfederaci podjêli nieudan¹ próbê zamachu na króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, która zakoñczy³a siê ca³kowit¹ kompromitacj¹, ale odbi³a siê g³oœnym echem
w kraju i zagranic¹. Dwa lata póŸniej – w sierpniu 1773 r. w g³oœnym procesie s¹d sejmowy skaza³ trzech organizatorów zama-
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chu – Walentego £ukawskiego, Kazimierza Pu³askiego i Stanis³awa Strawiñskiego na karê œmierci przez œciêcie. Wyrok wykonano tylko w przypadku pierwszego ze skazanych, bo pozostali
dwaj zbiegli za granicê. Pozosta³ych uczestników zamachu w liczbie oko³o 30 skazano na banicjê i infamiê. Mo¿e by³ wœród nich
tajemniczy przodek Schuttenbachów? Znane s¹ przypadki powrotu po latach do kraju niektórych skazanych wtedy „królobójców” pod zmienionymi nazwiskami (Strawiñski). Inni wybierali
do¿ywotni¹ emigracjê (Pu³aski).
Kazimierz Pu³aski – konfederat barski, skazany zaocznie na
œmieræ we wspomnianym procesie „królobójców”, po upadku konfederacji przebywa³ przez jakiœ czas w Pary¿u pod przybranym
nazwiskiem Korwin. W 1774 roku pojawi³ siê we W³oszech, sk¹d
wyruszy³ przez Wenecjê i Dalmacjê do Turcji. Dalsze koleje jego
losów zwi¹zane s¹ z histori¹ Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zaci¹gn¹³ siê na s³u¿bê walcz¹cych o wolnoœæ Amerykanów, w randze genera³a brygady Armii Kontynentalnej. Kazimierz Pu³aski
zorganizowa³ w 1778 roku pierwszy w tym kraju legion kawalerii, na czele którego odniós³ zwyciêstwo nad Anglikami w bitwie
pod Charleston (10.05.1779). Wœród kawalerzystów Pu³askiego
spotykamy nazwiska amerykañskie, ale tak¿e polskie, francuskie,
niemieckie, a nawet wêgierskie. Genera³ Pu³aski zmar³ w wyniku ran odniesionych w czasie oblê¿enia amerykañskiego miasta
Savannah w Georgii (11.09.1779). Dosyæ zagadkowe pozostaj¹ do
dziœ okolicznoœci jego œmierci i miejsce pochówku. Kazimierz Pu³aski sta³ siê, obok Tadeusza Koœciuszki, najwa¿niejszym polskim
bohaterem rewolucji amerykañskiej, symbolem ofiarnej walki „o
wolnoœæ nasz¹ i wasz¹”, twórc¹ amerykañskiej kawalerii narodowej. Do dziœ w pierwsz¹ niedzielê paŸdziernika odbywa siê najwiêksza w USA polonijna parada Pu³askiego (Pulaski Parade) na
5. alei w Nowym Jorku…
Wspominam tu o Kazimierzu Pu³askim tak¿e dlatego, ¿e niektóre w¹tki jego biografii pasuj¹ do tradycji rodzinnej Schuttenbachów. Wspomniany ju¿ niemiecki genealog – Bertrand von Moritz (inflancki potomek Johanna Ernesta von Schuttenbacha), na
podstawie nie znanych dziœ Ÿróde³ dowodzi³, ¿e Johann Ernest, nim
przyj¹³ nazwisko Schuttenbach, walczy³ jako oficer w wojnie o niepodleg³oœæ Stanów Zjednoczonych Ameryki do 1779 roku. Mimo
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zupe³nego przemilczenia polskiego okresu w ¿yciu Johanna Ernesta, von Moritz szuka³ go pocz¹tkowo w szeregach ¿o³nierzy polskich z krêgu Tadeusza Koœciuszki, mo¿e rownie¿ w otoczeniu Kazimierza Pu³askiego, musia³ wiêc mieæ jakieœ wskazówki Ÿród³owe
w tym kierunku. Wobec negatywnego wyniku tych poszukiwañ zacz¹³ badania w szeregach najemników heskich, jednak rownie¿
bez zadowalajacych rezulatatów. Ostatecznie autor ten wskaza³
jako przodka Schuttenbachów niejakiego Martinusa Smitha, urodzonego w miejscowoœci Baja na Wêgrzech. Z oczywistych przyczyn niemiecki genealog, pisz¹cy za czasów Hitlera, wola³ przemilczeæ polskie w¹tki biografii swoich przodków, nawet jeœli by³y
mu znane. Marius von Schuttenbach s¹dzi, ¿e trop amerykañski
jest dosyæ prawdopodobny, jednak nieco inaczej rozwi¹zuje pewne
kwestie szczegó³owe. Oto jego wersja: Przodek Szuttenbachów,
którego prawdziwego nazwiska nie znamy, móg³ z powodów politycznych wyemigrowaæ z Polski po upadku konfederacji barskiej
i zaci¹gn¹æ siê na s³u¿bê Jerzego Waszyngtona. Mo¿liwe, ¿e by³
jednym z oficerów wspomnianego legionu Pu³askiego. W 1779 roku, gdy w wyniku królewskiej amnestii fala polskich emigrantów
powraca³a do kraju, jednym z nich móg³ byæ Johann Ernest – przodek Schuttenbachów. Wróci³ jednak do Polski ju¿ pod zmienionym nazwiskiem, legitymuj¹c siê austriackim glejtem oficerskim.
Mo¿liwe, ¿e w okresie wygnania przebywa³ przez jakiœ czas w Dalmacji, st¹d fa³szywe miejsce urodzenia wymienione w glejcie. W³aœnie w Monarchii Habsburskiej naj³atwiej by³o wtedy uzyskaæ czy
kupiæ sobie now¹ to¿samoœæ. Mo¿na tu podaæ przyk³ad Maurycego Augusta Beniowskiego, bohatera poematu Juliusza S³owackiego, króla Madagaskaru, jednej z najbarwniejszych postaci swojej
epoki, który w pewnym okresie swej dzia³alnoœci wystêpowa³ pod
zmienionym nazwiskiem, pos³uguj¹c siê fa³szywymi austriackimi
dokumentami. Hipotezê o polskim i szlacheckim pochodzeniu tej
rodziny potwierdzaj¹ pewne wzmianki w Ÿród³ach rosyjskich i amerykañskich z XIX wieku, wspominaj¹ce uparcie o pochodzeniu
Schuttenbachów „ze starej polskiej szlachty”.
Zdaniem Tomasza Pietrasa, mo¿liwe s¹ tak¿e inne t³umaczenia zagadkowych pocz¹tków rodziny von Schuttenbach. Mogli
Schuttenbachowie pochodziæ z rodziny plebejskiej, polskiej czy
austriackiej, o szlacheckich aspiracjach, a austriacki list ¿elaz-
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ny i ta rodzinna legenda to próba uwiarygodnienia ich rzekomego szlacheckiego pochodzenia. Warto zwróciæ uwagê na przypadek zas³u¿onego aleksandrowskiego burmistrza – Gedeona Goedela, ¿yj¹cego niemal wspó³czeœnie z Johannem Ernestem, który
choæ z pochodzenia bez w¹tpienia by³ spolonizowanym Austriakiem i plebejem, próbowa³ wylegitymowaæ siê przed carsk¹ heroldi¹ jako szlachcic wêgierski z Siedmiogrodu, a ostatecznie
w 1849 roku otrzyma³ „przyznanie szlachectwa”, o które stara³
siê od lat, na podstawie stopnia oficerskiego ojca Amadeusza
– lekarza sztabowego w wojsku polskim. Zdarza³y sie wreszcie
w tych czasach równie¿ przypadki kreowania nowej to¿samoœci
dla nieœlubnych dzieci p³ci mêskiej, narodzonych w zamo¿nych
familiach szlacheckich. Jak by³o w tym wypadku, pewnie nie dowiemy siê nigdy.
Opuszczaj¹c armiê austriack¹, Johann Ernest wyemigrowa³
(a mo¿e powróci³?) do Polski. W lutym 1781 r. spotykamy go
w miejscowoœci Czerniejewo ko³o Gniezna, gdzie w latach
1771–1775 powsta³ piêkny póŸnobarokowy pa³ac, wzniesiony dla
genera³a Jana Lipskiego herbu Grabie. Nie znamy stosunków jakie mog³y ³¹czyæ przyby³ego z Austrii oficera z polskim genera³em, ani powodów jego przybycia w te strony. Byæ mo¿e bra³ udzia³
w pracach wykoñczeniowych pa³acu. W wyprawie do Polski towarzyszyli ojcu jego dwaj najstarsi synowie – Franciszek oraz
Bernard, urodzeni na terenie Austrii. W 1781 r. w Czerniejewie
przysz³a na œwiat ich m³odsza siostra – Apolonia Wiktoria, pochodz¹ca zapewne z drugiego ma³¿eñstwa ojca z nieznan¹ bli¿ej
Ann¹ Mari¹. Franciszek Schuttenbach, który 18.07.1813 r. poœlubi³ Katarzynê z domu Hildebranck¹, jest prawdopodobnie antenatem wszystkich polskich Szuttenbachów mieszkaj¹cych na
Kujawach. Niektórzy z nich po 2. wojnie œwiatowej osiedlili siê
na tzw. ziemiach odzyskanych, inni wyemigrowali za chlebem do
Stanów Zjednoczonych.
Wracaj¹c do biografii Johanna Ernesta von Schuttenbach
– 1.06.1790 r. uzyska³ on królewski przywilej od ostatniego z polskich monarchów – Stanis³awa Augusta Poniatowskiego na wykonywanie zawodu geometry (mierniczego), który rok póŸniej
– 16.06.1791 r. zosta³ oblatowany w aktach s¹du grodzkiego
w Ostrzeszowie. Nie wiemy, czy Johann Ernest prowadzi³ w tym
czasie jak¹kolwiek dzia³alnoœæ zawodow¹ jako mierniczy, nie s¹
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dot¹d znane ¿adne przeprowadzone przez niego pomiary ani wykonane plany, w przeciwieñstwie do prac jego syna Bernarda, który odziedziczy³ zawód po ojcu.
Nastêpny epizod ¿ycia protoplasta Schuttenbachów jest równie
zagadkowy – w 1794 lub 1795 r. opuœci³ Polskê, osiedlaj¹c siê w dalekiej Kurlandii (obecnie £otwa), wœród Niemców ba³tyckich. Na
temat przyczyn tego kroku mo¿emy tylko snuæ przypuszczenia
– mo¿e planowa³ karierê na terenie Imperium Rosyjskiego, bardzo wówczas otwartego dla urzêdników i wojskowych o niemieckim rodowodzie, albo mia³ jakieœ nieznane nam porachunki z Prusakami, którzy w wyniku 2. i 3. rozbioru Polski w latach 1793–1795
objêli swym panowaniem œrodkow¹ czêœci¹ Polski. Wyjazd na pó³noc w tym w³aœnie czasie wygl¹da raczej na pospieszn¹ ucieczkê
przed nowymi w³adzami zaborczymi. Ju¿ w 1797 r. Johann Ernest
zosta³ odnotowany w spisie szlachty kurlandzkiej. Przebywa³ wówczas w miejscowoœci Wahnen, na terenie dzisiejszej £otwy. Ze Ÿróde³ wiemy tak¿e o jego pobycie w Blieden, Sarzen i Mitawie (obecnie ³otewska Jelgava). W 1800 r. procesowa³ siê w Mitawie
z niejakim porucznikiem von Grotthussem.
Podczas pobytu w Inflantach i Kurlandii, stanowi¹cych na pocz¹tku XIX wieku tzw. gubernie nadba³tyckie Imperium Rosyjskiego, Johann Ernest von Schuttenbach odnalaz³ swoje kolejne
partnerki ¿yciowe. Przed 1795 r. jego trzeci¹ ¿on¹ zosta³a And¿elika von Sakowicz, pochodz¹ca zapewne ze szlachty litewskiej. Znamy trójkê dzieci z tego ma³¿eñstwa: Katarzynê Salomeê El¿bietê
(ur. 6.01.1795), And¿elikê El¿bietê (ur. w 1794 lub 1795, zm. w niemowlêctwie) oraz Aleksandra Augusta (ur. w 1798). Po œmierci
And¿eliki Johann Ernest zwi¹za³ siê ponownie 28.08.1799 r. z Ann¹ Ma³gorzat¹ z domu Heinsius, wdow¹ po ³owczym dworskim
Rohde. Ma³¿eñstwo to pozosta³o bezdzietne i zosta³o rozwi¹zane
przed 1802 r. Johann Ernest von Schuttenbach pod koniec ¿ycia
osiad³ w miejscowoœci Auksudy ko³o Lajzewa (obecnie Laiuva) na
Litwie, stanowi¹cej wówczas tak¿e czêœæ Imperium Rosyjskiego.
Na Litwie o¿eni³ siê po raz ostatni ze znacznie m³odsz¹ od siebie,
bo urodzon¹ w 1775 lub w 1776 r. szlachciank¹, Ann¹ Karolin¹
z domu Brechdel (lub Broedel) z Auksudy. Z ma³¿eñstwa tego metryki urodzeñ odnotowa³y a¿ dziewiêcioro dzieci. Ostatnich synów
sp³odzi³ Johann Ernest w zaawansowanym ju¿ wieku – maj¹c oko³o 70 lat. Mo¿na wymieniæ jego piêciu synów z tego mal¿eñstwa:
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Podpisy Rafa³a Bratoszewskiego i Bernarda von Schuttenbacha

Edwarda (ur. i zm. w 1802), Georga Philipa (ur. 25.10.1809), W³adys³awa (ur. w 1815, zm. w wieku 2 lat), Antona Johanna (ur.
13.05.1817), Ernsta Gustava (ur. 15.06.1819) oraz córki: Florentynê And¿elikê (ur. w 1805 r., zm. w Rosji), Annê Rozaliê (ur.
8.11.1807) i Juliannê Apoloniê (ur. w 1811, zmar³¹ w Ameryce)
oraz Adelajdê Aleksandrinê (ur. 18.06.1813, zmar³¹ w ³otewskiej
Rydze w 1901). Prawdopodobnie w³aœnie tam, z dala od granic Pol-
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ski, Johann Ernest von Schuttenbach zmar³ w 1822 r. Jego ostatnia ma³¿onka prze¿y³a go o prawie 40 lat. Nie wiemy, czy pod koniec ¿ycia Johann Ernest utrzymywa³ jakiekolwiek kontakty ze
starszymi synami i ich rodzinami, pozostawionymi w £ódzkiem
i na Kujawach. Potomkowie Johanna Ernesta z ostatniego ma³¿eñstwa wtopili siê w œrodowisko Niemców ba³tyckich i rozwijali
swe kariery na £otwie oraz w Rosji, m.in. w stolicy Imperium
– Sankt Petersburgu. Niektórzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Jeden z jego prawnuków – Rudolf zosta³ rozstrzelany
przez bolszewików przed 1939 r., inny by³ bia³ogwardzist¹, walczy³
podczas I wojny œwiatowej na froncie rumuñskim i zosta³ internowany na jakiejœ wyspie na terenie póŸniejszej Jugos³awii… czyli
prawie dok³adnie tam sk¹d 200 lat wczeœniej móg³ wyemigrowaæ
pierwszy znany antenat rodziny.

Bernard
– mierniczy, który rozplanowa³ Aleksandrów
Bernard von Schuttenbach urodzi³ siê w 1773 r. gdzieœ na terenie
Monarchii Habsburskiej. Datê jego urodzin znamy tylko z danych
poœrednich – metryki urodzenia jego syna Józefa (podano wiek
ojca). Austriê jako kraj urodzenia podali cz³onkowie jego rodziny
i s¹siedzi ksiêdzu, sporz¹dzaj¹cemu akt zgonu Bernarda pó³ wieku póŸniej. To ogólne okreœlenie kraju nie pozwala jednak sprecyzowaæ, o któr¹ czêœæ rozleg³ej monarchii tu chodzi – Austriê œcis³¹, Czechy, Wêgry, Chorwacjê, Tyrol, a mo¿e… Galicjê (czyli
ziemie zabrane Polsce rok wczeœniej w 1. rozbiorze). Bernard jako kilkuletni ch³opiec przeniós³ siê do Polski wraz z ojcem – Johannem Ernestem i zamieszka³ pocz¹tkowo w wielkopolskim Czerniejewie (nieopodal Gniezna). Po ukoñczeniu odpowiednich
kursów i uzyskaniu zezwoleñ zosta³, podobnie jak ojciec, mierniczym (czyli, jak wtedy mówiono – geometr¹). Zawód ten by³ wówczas najczêœciej domen¹ drobnej szlachty i czêsto bywa³ dziedziczony z ojca na syna. Bernard Schuttenbach na prze³omie stuleci
(dok³adna data nie zosta³a dot¹d ustalona) poœlubi³ m³odsz¹ od
siebie o oko³o 7 lat Mariannê z Rozeckich. Nastêpnie Bernard wraz
z rodzin¹ zamieszka³ przez jakiœ czas w KoŸlu (ko³o Bratoszewic
w gminie Stryków). W 1805 r. wykona³ mapê granic dóbr KoŸle,

22

Aleksandrów wczoraj i dziœ

która zachowa³a siê do dziœ w warszawskim Archiwum G³ównym
Akt Dawnych. Mo¿e w³aœnie zlecenie mu tej pracy spowodowa³o
zmianê miejsca zamieszkania i przybycie rodziny w nasze strony.
Pobliskie Bratoszewice to gniazdo rodowe Bratoszewskich herbu
Sulima – rodziny szlacheckiej, z której wywodzi³ siê przysz³y za³o¿yciel Aleksandrowa. Mo¿liwe wiêc ¿e jego znajomoœæ z Rafa³em
Bratoszewskim datuje siê w³aœnie z tych czasów. W niedalekiej wsi
Sadówka (gmina Stryków) 8.05.1806 przyszed³ na œwiat najstarszy syn Bernarda i Marianny – Jan, który zmar³ jako niemowlê.
W KoŸlu urodzi³ siê miêdzy 9 i 11.05.1807 ich drugi syn – Stanis³aw Florian, który tak¿e nie do¿y³ swoich pierwszych urodzin. Dopiero trzeci z synów, urodzony 5.07.1809 Józef Kalasanty Bona-

Plan osady Wierzbno-Aleksandrów
autorstwa Bernarda von Schuttenbacha 1818 roku
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wentura Schuttenbach, prze¿y³ ojca i zosta³ po latach jego g³ównym spadkobierc¹. Bernard mia³ te¿ trzy córki – Ludwikê, Mariannê (ur. 1814) oraz Cecyliê (ur. 1816). Mê¿em Ludwiki zosta³
niejaki Myszkowski, Marianna w 1832 r. poœlubi³a Augustyna Czurabskiego, zaœ Cecylia w 1836 r. zosta³a wydana za Franciszka Walentego Zimermana z Aleksandrowa.
Bernard von Schuttenbach nawi¹za³ wspó³pracê ze wspomnianym ju¿ polskim szlachcicem – Rafa³em Bratoszewskim, który
przed 1818 r. powierzy³ mu odpowiedzialne zadanie rozplanowania nowej osady miejskiej o charakterze przemys³owym (sukienniczym), w po³udniowej czêœci nabytych przez siebie niedawno dóbr ziemskich Bru¿yca Wielka, przy drodze Zgierz–
–Lutomiersk, nieopodal wsi Wierzbno. Z zadania tego, jak ju¿
wiemy, antenat aleksandrowskich Szutenbachów, wywi¹za³ siê
znakomicie. Nowa osada otrzyma³a nazwê Aleksandrów £êczycki (obecnie £ódzki) oraz prawa miejskie w 1822 r. Miasto to by³o wielokrotnie wizytowane przez carów Rosji – Aleksandra I oraz
Miko³aja I i w³adze autonomicznego Królestwa Polskiego, m.in.
Stanis³awa Staszica, wzbudzaj¹c podziw swym racjonalnym rozplanowaniem, w pe³ni zgodnym z idea³ami obowi¹zuj¹cymi w tej
epoce. Dowodzi to dobrego przygotowania fachowego, profesjonalizmu i talentu geometry. Nazwisko mierniczego Bernarda de
Schuttenbach figuruje w legendzie najstarszego zachowanego
planu centrum Aleksandrowa z 12.08.1818 oraz na drugim z planów nowej osady, datowanym na 1821 r. Szczególnie interesuj¹cy jest ten pierwszy plan, dot¹d nie publikowany, czytamy:
Plan gruntów przez JW. Rafa³a Bratoszewskiego, sêdziego pokoju
powiatu or³owskiego, dziedzica Bru¿ycy Wielkiej, Wierzbny etc. na
zabudowania i ogrody przeznaczonych koœcio³owi, organiœcie i do
szko³y na Wierzbny czyli Alexand (…) le¿¹cych. Dnia 12 sierpnia
roku 1818, a przez geometrê Bernarda de Schuttenbacha na kartê
dnia tego¿ i roku przeniesionych.
Na planie widaæ aleksandrowski Rynek i najwa¿niejsze ulice – Koœcieln¹ (dziœ Wojska Polskiego), £ódzk¹ (Pabianicka i Wierzbiñska), szosê do Zgierza (ul. Warszawska) i Lutomierska (ul. 11
Listopada), pusty plac w miejscu gdzie stanie nied³ugo ratusz
i jatki, koœció³ parafialny z dzwonnic¹, budynek plebanii, szko³y,

24

Aleksandrów wczoraj i dziœ

zabudowania szpitala, cmentarz na wschodnim krañcu osady
z kaplic¹, sady i ogrody proboszcza, organisty i nauczyciela oraz
dzia³ki przeznaczone dla tkaczy – pod zabudowê i ogrody, czêœciowo ju¿ zabudowane. Mamy tu wiêc obraz miasta w niemal
momencie jego powstania, dok³adnie datowany, jakby pierwszy
etap rozplanowania nowej osady. Uwagê zwraca tak¿e nazwa podana w legendzie – Wierzbna, tak mia³o pocz¹tkowo nazywaæ siê
powstaj¹ce miasteczko. Innym nieco pismem dopisa³ ktoœ nieco
póŸniej nawê Aleksandrów, któr¹ ostatecznie postanowiono
ochrzciæ osadê. Nazwa miasta Aleksandrów wyst¹pi³a, ju¿ bez
¿adnych poprawek, na drugim z wymienionych planów autorstwa
Bernarda Schuttenbacha z 1821 r. Plan ten obejmuje ca³e powstaj¹ce miasto w nadanych mu granicach.
Wed³ug tradycji rodzinnej Szutenbachów – potomków Bernarda ¿yj¹cych do dziœ w Aleksandrowie, w jednym z dwóch miejscowych koœcio³ów (katolickim œw. Rafa³a lub ewangelickim) mia³a siê znajdowaæ tablica pami¹tkowa jemu poœwiêcona. Moim
zdaniem chodzi tu raczej o koœció³ œw. Rafa³a, bo nasz mierniczy
zas³u¿y³ siê aleksandrowskiej parafii w momencie jej powstania,
wytyczaj¹c na zlecenie dziedzica – fundatora plac pod koœció³,
cmentarz i plebaniê. Za swe zas³ugi zwi¹zane z za³o¿eniem miasta Bernard von Schuttenbach otrzyma³ od Rafa³a Bratoszewskiego na w³asnoœæ koloniê Zimna Woda, po³o¿on¹ na po³udniowy-wschód od wsi Bru¿yca Wielka. Widnieje ona ju¿ na mapie
Prus Po³udniowych Davida von Gilly, wydanej w Berlinie w latach 1802–1803. W aktach notariusza zgierskiego – Stokowskiego zachowa³a siê umowa z 2.06.1824 r. zawarta miêdzy dziedzicem Rafa³em Bratoszewskim a Bernardem Schuttenbachem,
w której ten pierwszy przekaza³ mierniczemu oko³o 10,7 ha
w Zimnej Wodzie. Zosta³a ona potwierdzona w dokumencie
z 19.12.1825 r. – notarialnym rozliczeniu spadku po œmierci za³o¿yciela Aleksandrowa. Czytamy w niej:
We wsi Bru¿ycy Wielkiéy w domu pod nr 1 Rafa³ Bratoszewski
w nagrodê za pomiar BW Bernardowi de Schuttenbach nadaie mu
wiecznem prawem w nagrodê Jego pracy Gruntu zawartego przy granicy z Koloni¹ zwan¹ Grabieniec do wsi Ka³y zwaney nale¿¹cey
w Boru zwanym £omany Las czyli Zimna Woda do dóbr Bru¿ycy
wielkiej nale¿¹cy morgów osiemnaœcie miary staropolskiej.
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Zimna Woda by³a to osada bardzo niewielka – w 1827 r. liczy³a
zaledwie 7 domów i 61 mieszkañców. Nie mog³a wiêc przynosiæ
znacznych dochodów w³aœcicielowi. Mo¿liwe, ¿e w ten sam sposób Bernard uzyska³ tak¿e pewne place w samym Aleksandrowie
przy ulicy Pabianickiej, które jeszcze do dziœ w czêœci znajduj¹ siê
w rêkach jego potomków. Bernard von Schuttenbach zmar³ ju¿
jako wdowiec we wsi Zimna Woda pod Aleksandrowem 1.02.1852
r. Zosta³ pochowany prawdopodobnie w Aleksandrowie, na miejscowym parafialnym cmentarzu katolickim, który sam przed laty wytyczy³. Jego nagrobek nie zachowa³ siê niestety do naszych
czasów. Mo¿liwe te¿, ¿e móg³ po œmierci spocz¹æ nie na cmentarzu za miastem, a pod posadzk¹ koœcio³a parafialnego œw. Rafa³a, w uznaniu zas³ug dla fundacji parafii, podobnie jak Rafa³ Bratoszewski.

Dalsze pokolenia
Wszyscy Szutenbachowie
¿yj¹cy dziœ w ró¿nych zak¹tkach Aleksandrowa, w Zimnej Wodzie oraz w £odzi
– to potomkowie w linii prostej syna Bernarda – Józefa Kalasantego Bonawentury Schuttenbacha (ur.
5.07.1809 w KoŸlu) i Marianny D¹browskiej. Ma³¿eñstwo to zosta³o zawarte
w Zgierzu 28.06. 1834 r.
Marianna okreœlana jest
w metrykach jako „urodzona”, a wiêc by³a szlachciank¹. Prawdopodobnie pisa³a
siê z którejœ z podzgierskich
wsi nosz¹cych nazwê D¹brówka (Wielka, Malice, Sowice, Strumiany), które ju¿
od XVI wieku mocno rozdrobnione, stanowi³y dome-

Jan (dziadek) przed II wojna œwiatow¹
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nê drobnej szlachty zaœciankowej. Józef wraz
z rodzin¹ zamieszka³
w odziedziczonej po ojcu
Zimnej Wodzie, gdzie
zmar³ po 1855 r. Prze¿y³
¿onê, która odesz³a, jak
odnotowa³y
metryki,
23.01.1845 r. Józef Kalasanty Bonawentura by³
ostatnim przedstawicielem rodziny, który podpisywa³ swym nazwiskiem
w oryginalnej wersji jêzykowej – jako „ (von)
Schuttenbach”. Okreœlano go w metrykach koœcielnych jako „szlachetnie urodzonego”, co
dowodzi jego szlacheckiego pochodzenia, lub
przynajmniej takich aspiracji. Pozycja maj¹tkowa
Schuttenbachów nie by³a
Jan, dziadek, syn Marcelego, prawnuk
jednak ju¿ wtedy zbyt wyBernarda W szkole oficerskiej
soka, a w nastêpnych pow St. Petersburgu (1914 r.)
koleniach rodzina uleg³a
dalszej pauperyzacji. Wspomniany Józef Schuttenbach zarabia³
na ¿ycie jako nauczyciel w wiejskich szko³ach w D¹brówce (pod
Zgierzem) oraz w Kowalewicach (obecnie gmina Parzêczew). Co
ciekawe – jego patron – œw. Józef Kalasanty, ¿yj¹cy w XVII wieku za³o¿yciel zakonu pijarów, jest uwa¿any za patrona wszystkich
uczniów i nauczycieli. Rodzina bardzo szybko ca³kowicie siê spolonizowa³a, spolszczaj¹c tak¿e w ci¹gu XIX i XX wieku brzmienie nazwiska rodowego do formy Szutenbach (ga³¹Ÿ aleksandrowska) lub Szuttenbach (ga³¹Ÿ ³ódzka). Polonizacji sprzyja³y ich
polskie ma³¿eñstwa, szlacheckie koneksje i wp³yw lokalnego œrodowiska. Bardzo istotne by³o tak¿e wyznanie rzymsko-katolickie, odró¿niaj¹ce ich od licznych w tej okolicy, zarówno na wsiach
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De Schuttenbach.
Notatka o poleglym
za Francjê

jak i w mieœcie, niemieckich osadników wyznania ewangelicko-augsburskiego (luterañskiego). Podobne zjawisko szybkiej polonizacji mo¿na zaobserwowaæ np. w katolickiej rodzinie Kolbe.
Pradziad œw. Maksymiliana – Pawe³ Kolbe pochodzi³ z tkackiej
rodziny czesko-austriackiej osiad³ej oko³o 1840 r. w Zduñskiej
Woli, a nastêpnie w Pabianicach.
Józef Kalasanty Bonawentura Schuttenbach pozostawi³ z ma³¿eñstwa z Mariann¹ z D¹browskich co najmniej czterech synów
i trzy córki – Eleonorê Helenê (ur. 7.04.1835), Emiliê Annê (ur.
10.07.1848) oraz Józefê (ur. 14.05.1851). Najstarszy z synów
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Józefa Kalasantego to Roman Bernard (ur. 10.08.1837), który
prawdopodobnie zmar³ w dzieciñstwie. Drugi z braci pod wzglêdem starszeñstwa – Feliks Antoni (ur. 3.05.1843) odziedziczy³
majêtnoœæ rodzinn¹ w Zimnej Wodzie, gdzie osiad³. Jego potomkowie mieszkaj¹ tam do chwili obecnej. Trzeci z braci – Marceli
(ur. 22.12.1845, zm. 1915) to przodek rodziny Szuttenbachów
mieszkaj¹cych w £odzi. Jego wnukiem w prostej linii by³ Stanis³aw Szuttenbach (1901–1985), zwany przez rodzinê i przyjació³
Stasiem – Fajk¹. By³ on oficerem Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i zas³u¿onym ¿o³nierzem Polski Podziemnej w okresie II wojny œwiatowej. Walczy³
w Powstaniu Warszawskim, na Powiœlu, jako zastêpca dowódcy
4. kompani VIII zgrupowania Armii Krajowej, wchodz¹cego
w sk³ad Zgrupowania „Krybar”.
Najm³odszy z braci – Jan Aleksander (ur. 8.10.1853, zm.
20.04.1925) przeniós³ siê do s¹siedniego miasteczka Aleksandrowa. ¯yj¹cy obecnie aleksandrowscy Szutenbachowie to potomkowie tego¿ Jana i Salomei Jasiñskiej. Na koniec chcia³bym zaapelowaæ do cz³onków rodziny Szutenbachów mieszkaj¹cych
w naszym mieœcie, aby na ³amach kolejnego numeru „Aleksandrów wczoraj i dziœ” podjêli trud opisania losów w³asnych i swoich
bezpoœrednich przodków, ich z pewnoœci¹ interesuj¹cych i burzliwych, wojennych oraz powojennych ¿yciorysów, aby doprowadziæ tê sagê rodzinn¹ a¿ do czasów nam wspó³czesnych.
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Zenon Kozanecki

Dzieje Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
w Aleksandrowie £ódzkim

W okresie miêdzywojennym, po zrzuceniu jarzma niewoli trzech
zaborców, naród polski w szybkim tempie jednoczy³ siê wokó³
spraw ojczyŸnianych, gospodarczych i spo³ecznych. Powstawa³y
ró¿norodne organizacje wyzwalaj¹ce zapa³ do dzia³ania. Wœród
m³odzie¿y szczególnym zainteresowaniem cieszy³ siê Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego, który wyrós³ na wzór skautingu angielskiego. Celem pracy ZHP by³o, najogólniej mówi¹c, wychowanie

Poczet Sztandarowy ZHP
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Harcerki.
E. Roliñska, A.Nowicka, J. Ciesia³kiewicz, E. Zgirska.

patriotyczno-obywatelskie, rozwój dzielnoœci zycznej i sprawnoœci umys³owej, a tak¿e wspó³¿ycia i pracy w zespole. W Aleksandrowie £ódzkim pierwsza dru¿yna ZHP powsta³a w 1932 roku.
Przyjê³a imiê Ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Pierwszym dru¿ynowym zosta³ W³adys³aw Olszewski.
Cz³onkowie dru¿yny to: Leon Karsz, Henryk Zdanowicz, Stefan Roliñski, Jan Janiak, Jan Adamczyk, Stanis³aw Madajski,
W³adys³aw Lewandowski, W³adys³aw Cz¹stkowski, Jerzy Sznajder, Wies³aw Œniadecki, Wiktor Lewandowski, Wiktor Wiœniewski, Czes³aw Nazdrowicz, JerzyKuperski, Jerzy Gust, Andrzej
Rzepkowski, Edmund Rzepkowski.
Dh Leon Karsz uczestniczy³ w Zlocie Harcerzy w Spale w 1934 r.
Dh W³adys³aw Cz¹stkowski zebra³ gromadê zuchów, któr¹
æwiczy³ w okolicznych lasach w Grotnikach, gdzie m³odzi zdobywali sprawnoœci kucharza, indianina i inne.
Powoli zbiera³a siê burza, której wynikiem by³ wybuch wojny
we wrzeœniu 1939 r.
Czêœæ harcerzy posz³a do wojska, inni wyjechali, g³ownie do
Warszawy i tam walczyli w Szarych Szeregach.

Dzieje Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Aleksandrowie £ódzkim
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Dzia³alnoœæ harcerstwa po II wojnie w Aleksandrowie rozpoczê³a siê 1945 r. Pierwsze dru¿yny harcerek i harcerzy zorganizowa³y
siê pod patronatem nauczycieli. Dru¿ynê mêsk¹ im. Tadeusza Koœciuszki zorganizowa³ p. Kubat, a ¿eñsk¹ – imienia Emilii Plater
– p. Wojciechowska. Dru¿yny mia³y swoj¹ harcówkê w szkole
nr. 2 na ulicy £êczyckiej.
Pierwszy ocjalny udzia³ dru¿yn harcerskich na terenie miasta, to przemarsz zabarwiony wystêpami w czasie pochodu 1-majowego. W miesi¹cach lipcu i sierpniu 1945 r. Komenda Chor¹gwi w £odzi zorganizowa³a szkolenia dla zastêpowych
i dru¿ynowych. W szkoleniach tych uczestniczyli cz³onkowie dru¿yn aleksandrowskich. Kilkoro harcerzy otrzyma³o patenty zastêpowych i dru¿ynowych po próbie.
W listopadzie tego samego roku odby³y siê pierwsze biegi na
stopnie m³odzika i pierwsze przyrzeczenia harcerskie. Od stycznia
do czerwca powsta³y 3 dru¿yny harcerek i 3 harcerzy. W lipcu 1946
r. Komenda Chor¹gwi zorganizowa³a dla Hufców £ódzkich zgrupowania obozów szkoleniowych: zastêpowych i dru¿ynowych. Alek-

Druga dru¿yna pi³karzy ZHP z 1954 roku
Stefan Talarkiewicz, Marciniak, Stasiak, Walus, Przybylski, Lech Kaczmarek,
Adam Adamczyk, Jan Madajski, Zenon Kozanecki, Jerzy Elijasik, Eugeniusz
Rogowski, Czes³aw Hermanowicz.
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Uczniowie Gimnazjum w Aleksandrowie,
laureaci biegów: Ernest KaŸmierczak, Kazimierz Klimecki,
Leszek Kaczmarek, Jan Machulski

Dzieje Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Aleksandrowie £ódzkim
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sandrowscy harcerze szkolili siê w pierwszym podobozie we W³odzimierzu ko³o Piotrkowa Trybunalskiego.
W maju 1947 r. nast¹pi³a reorganizacja dru¿yn mêskich.
W Aleksandrowie powsta³ szczep, który przyj¹³ imiê Ksiêcia Józefa Poniatowskiego dla zachowania ci¹g³oœci nazwy z roku 1932.
W sk³ad szczepu wchodzi³y dru¿yny zuchów, harcerzy i skautów, ogólnie oko³o stu cz³onków.
Dziêki w³adzom miasta i Radzie Przyjació³ Harcerstwa harcerze otrzymali lokal na harcówkê przy ul. Zielonej 15. W³asnymi si³ami wyremontowali harcówkê. Dziêki temu odbywa³y siê
tam zbiórki, szkolenia, ró¿ne gry i zabawy ogólnorozwojowe. 28
i 29 czerwca 1947 r. Szczep uczestniczy³ w Jubileuszowym Zlocie 35-lecia Chor¹gwi £ódzkiej. W 1948 r. harcerze pojechali na

Spartakiada sportowa z 1946 roku z udzia³em harcerzy.
Jan Machulski, Ernest KaŸmierczak, Jerzy Gust, Jerzy Sznajdler, Leon Karsz,
Tadeusz Gust, Jan Adamczyk, W³adys³aw Olszewski i Jan Siedlecki.
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zimowisko do Bukowiny Tatrzañskiej. Kolejny Zlot Hufca odby³
siê w Aleksandrowie.
A nastêpny obóz odby³ siê w lipcu 1949 r. w Wielis³awie Z³otoryjskim. Wtedy to, decyzj¹ w³adz politycznych, zostali usuniê-

Defilada ZHP

ci z obozu komendanci Jerzy Gust i Jan
Madajski, oboŸny obozu Zenon Kozanecki oraz hufcowy dh W³adys³aw
Wall. Ich funkcje w³adze polityczne obsadzi³y nowymi dzia³aczami z tzw.
„czerwonego harcerstwa”.
Dopiero jesieni¹ 1956 r., kiedy terror komunistyczny nieco ust¹pi³, zaistnia³a mo¿liwoœæ powrotu do metod
pracy w³aœciwych harcerstwu. Wielu
usuniêtych wczeœniej druhów powróci³o ponownie do dzia³ania w szeregach ZHP. Odby³ siê zjazd, na którym
wybrano nowe w³adze. Nast¹pi³o o¿ywienie i poszerzenie metod pracy, tak
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na polu poznawczym, jak i wychowawczo-patriotycznym. Zwiêksza³a siê liczba szeregów harcerskich. M³odzie¿ aktywnie uczestniczy³a w organizowaniu zbiórek, szkoleñ, wycieczek, obozów.
Miedzy innymi, zorganizowano wyjazd na obóz letni do £eby,

Harcerze-Seniorzy

nad morze. W 1956 r. odby³o siê samodzielne zgrupowanie obozów ZHP w Bogaczewie na Mazurach, na którym uczestniczy³o oko³o 250 harcerzy. Wielu instruktorów otrzyma³o stopnie
harcmistrza i podharcmistrza. Na szczególne wyró¿nienie
w swej d³ugoletniej pracy zas³u¿y³ Komendant ZHP Jerzy Gust,
któremu rozkazem Naczelnika ZHP-4/69 wrêczono Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP.
W tym czasie, za dzia³alnoœæ naszego œrodowiska, Komenda
Chor¹gwi wyrazi³a zgodê na ufundowanie sztandaru przez Radê Przyjació³ Harcerstwa w Aleksandrowie. Nast¹pi³o to 10 maja 1970 r. w po³¹czeniu ze zlotem Hufca.
Lata 1966–1973 to najwa¿niejsze lata dzia³ania harcerstwa
po II wojnie œwiatowej w Aleksandrowie £ódzkim.
Nale¿y wymieniæ harcerki i harcerzy, którzy zaistnieli w szczególny sposób w Aleksandrowie.

36

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Aleksandrowski Szczep Harcerzy i Skautów
im Ksiêcia Józefa Poniatowskiego

Byli druhowie
1. dh Jerzy Gust
2. dh Zenon Kozanecki
3. dh Jan Madajski „Stary”
4. dh Tadeusz kawka „Jutek”
5. dh Mieczys³aw Matczak
6. dh Boles³aw Pluciñski
7. dh Hipolit Dró¿d¿
8. dh Bogdan Szcypiñski „Trzy-piñæ”
9. dh Grzegorz Cywiñski „Kacper”
10. dh Kazimierz Piaskowski
11. dh Cezary S³awniewicz
12. dh Euzebiusz Kozanecki „Bibas”
13. dh Zdzis³aw Hy¿y
14. dh Karol Wiaderek
15. dh W³adys³aw Górecki
16. dh Kazimierz Górecki
17. dh Ryszard Rajewski
18. dh Jerzy Rajewski
19. dh Jordan Bieñskowski
20. dh Marek Wiœniewski
21. dh Jerzy Durski
22. dh Jerzy Rosiak
23. dh Ryszard Wajs
24. dh Zenon Balcerek
25. dh Stanis³aw Mikulski
26. dh Czes³aw Gust
27. dh Jan Admaczyk
28. dh Jerzy Kostrowicki
29. dh Jerzy Sznajder
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Aleksandrowski Szczep Harcerzy i Skautów
im Ksiêcia Józefa Poniatowskiego

Udali siê na wieczny biwak
1. dh Leon Karsz
2. dh Wiktor Wiœniewski
3. dh Jerzy Kuberski
4. dh Zdzis³aw Sztopel „druh D-D-Te”
5. dh Jan Machulski „Jañcio”
6. dh Leszek Kaczmarek „Gicel”
7. dh Wiktor Tadeusiak
8. dh Hieronim Derêgowski
9. dh W³adys³aw Derêgowski
10. dh Marian Nowak
11. dh Alojzy Janiak „Globus-Drobniak”
12. dh Janusz W¹growski „Mleczak”
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13. dh Henryk Lubecki „G³uchol”
14. dh Janusz Cywiñski „Paciu”
15. dh Józef Sikora „Lisiu”
16. dh Jerzy Wilmañski
17. dh Stanis³aw Wilmañski
18. dh Kazimierz Klimecki
19. dh Eryk Kazimierczak
20. dh Ryszard Kazimierczak „Florek”
21. dh W³odzimierz Czechowski „Paj¹k”
22. dh Ryszard Radzikowski
23. dh Henryk Stachurski
24. dh Jerzy Janiszewski
25. dh Wies³aw Œniadecki
26. dh Mieczys³aw Dymek
27. dh Janusz Dymek
28. dh Pluciñski
29. dh Czes³aw Gust
30. dh Henryk Zdanowicz
31. dh Stefan Roliñski
32. dh Eugeniusz Cz¹stkowski
33. dh Tolek Mielczarek
34. dh Jerzy Durski
35. dh Leonard Kwaœniak „Majtek”
36. dh Dominik Olczak
37. dh Napoleon Wiœniewski („Leœniczy”)

39

Aleksandrów 80 lat temu
Przedruk: „¯ycie Wojska D.O.K.IV i Samorz¹du £ódzkiego”
Specjalny dodatek „Polski Zbrojnej”, Warszawa 1928, s. 69–70

Miasto Aleksandrów
Aleksandrów jest jednym z miasteczek przemys³owych powiatu ³ódzkiego. Aleksandrów liczy oko³o 11 000 mieszkañców, zajmuje powierzchni 500 hektarów, domów mieszkalnych posiada 768, banków 2, m³ynów parowych 3, zak³adów handlowych
182, zak³adów przemys³owych 132, w tym 80% stanowi¹ poñczoszarnie. W zak³adach przemys³owych pracuje 935 robotników.

Tramwaj na rynku
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Dom ludowy

Miasto posiada: miejski dom starców i kalek, targowicê, boisko sportowe, 3 szko³y powszechne 7-kl., w tym jedna wyznaniowa ¿ydowska. Do szkó³ tych w roku bie¿¹cym uczêszcza³o razem 1 548 dzieci. Wartoœæ maj¹tku miasta wynosi 508 800 z³,
który to maj¹tek obci¹¿ony jest 6% po¿yczk¹, zaci¹gniêt¹ w Banku Gospodarki Krajowej na budowê szko³y powszechnej w sumie 15 000 z³. Dla podniesienia handlu i o¿ywienia ¿ycia gospodarczego magistrat miasta Aleksanrowa czyni usilne
starania w porozumieniu z magistratami miast: Poddêbic, Uniejowa, Turku, D¹bia i Ko³a w sprawie pobudowania linii kolejowej w¹skotorowej.

Aleksandrów 80 lat temu
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Rynek
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Z inicjatywy burmistrza miasta Aleksandrowa Pana Mariana Andrzejczaka, który da³ siê poznaæ jako wybitny samorz¹dowiec, ma siê rozpocz¹æ w przysz³ym roku budowa rzeŸni miejskiej, ³aŸni, domu dla bezdomnych, ogrodzenia parku miejskiego,
wybrukowania szeregu ulic, obsadzenia pobliskich szos i ulic
drzewkami itd. Na ten cel magistrat w przysz³ym roku zamierza zaci¹gn¹æ po¿yczkê inwestycyjn¹ w sumie 275 000 z³. W roku bie¿¹cym równie¿ magistrat przyst¹pi³ do przeprowadzenia
remontu zniszczonego gmachu magistrackiego i budowy specjalnej sali rady miejskiej. Magistrat postanowi³ przeprowadziæ
planow¹ regulacjê miasta, która kosztowaæ bêdzie przesz³o 60
000 z³. Jedn¹ z trosk municypalnoœci jest sprawa mieszkaniowa,
gdy¿ Aleksandrów podczas wielkiej wojny europejskiej zosta³
w 25% zniszczony. Dotychczas zosta³o odremontowanych i wybudowanych zniszczonych domów oko³o 20%. Poza tym wykoñczony zosta³ gmach 7-kl szko³y powszechnej przy ulicy Bankowej nr 7. Przeprowadzono remont starych budynków szkolnych,
wybrukowano czêœæ rynku miejskiego oraz naprawiono szereg
chodników i ulic. Równie¿ w roku bie¿¹cym dziêki staraniom
i inicjatywie burmistrza M. Andrzejczaka rozpoczêto budowê
remizy stra¿ackiej, na który to cel aleksandrowska stra¿ ochotnicza otrzyma³a subsydium od miasta, jak równie¿ miasto wystara³o siê o po¿yczkê na ten cel w wydziale powiatowym. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ magistrat posiada w³asn¹ elektrowniê, która
dostarcza tylko œwiat³o. Obecnie miasto posiada po³¹czenie
tramwajowe z £odzi¹.
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Józef Janiszewski

Aleksandrów podczas okupacji
Wspomnienia.
List wys³any do Zenona Kozaneckiego w 2009 r.

Szanowny Panie Dyrektorze!
¯a³ujê bardzo, ¿e nie mog³em siê spotkaæ z Panem w Aleksandrowie. Przeczyta³em „Aleksandrów wczoraj i dziœ” i pozwolê sobie
przekazaæ kilka wspomnieñ z okresu okupacji niemieckiej, któr¹
prze¿y³em jako doros³y mê¿czyzna w Aleksandrowie pracuj¹c do
grudnia 1943 r. jako jedyny Polak wykonuj¹cy wolny zawód, lekarz weterynarii obok lekarza medycyny Kowalskiego i farmaceutów, zatrudnionych w aptece.
Klêska poniesiona we wrzeœniu 1939 r. spowodowa³a przygnêbienie wœród Polaków i jednoczeœnie nadziejê, ¿e uderzenie Francuzów zakoñczy wojnê w ci¹gu 2 do 4 tygodni. Ta niezachwiana
wiara w potêgê armii francuskiej opiera³a siê na wyniku pierwszej wojny œwiatowej. W 1940 r. Polacy prze¿yli rozpacz upadku Francji, a Aleksandrów rozbrzmiewa³ wrzaskami zwyciêstwa
i by³ iluminowany d³ugo w nocy przez Niemców.
Statystycznie Aleksandrów liczy³ 40% Niemców, ponad
30% Polaków i oko³o 30% ¯ydów. Te stosunki uleg³y znacznym
zmianom.
M³odzie¿ ¿ydowska skupiona w karcerzach, tzw. kalucach, pieszo uda³a siê na wschód, gdzie przekroczy³a granicê na Bugu. Poza ¿ywnoœci¹ i markami zabra³a dolary (20-tki w z³ocie). Szewcy aleksandrowscy pracowali prawie ca³¹ dobê zeluj¹c buty
sportowe, w których chowali dolary. Rzemieœlnicy ¿ydowscy pracowali ze dwojon¹ si³¹ na rzecz Niemców. Wkrótce jednak ich
wypêdzono i burmistrz Aleksandrowa nazwiskiem Engel szczy-
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ci³ siê, ¿e pierwszy na terenie prowincji nadwarciañskiej (Warthegau) „od¿ydzi³” miasto.
By³y jednak wyj¹tki. Zatrzymano cholewkarzy, zawód zmonopolizowany przez ¯ydów. Wy³omu dokona³ bogaty szewc niemiecki Karger, mieszkaj¹cy przy ul. Lutomierskiej na wprost remizy
stra¿ackiej. Zanim jednak wysiedlono ¯ydów, musieli nosiæ gwiazdy z materia³u ¿ó³tego naszyte z przodu i na plecach i wykonywaæ prace porz¹dkowe na drogach. Ulica Lutomierska, obecnie
asfaltowana, mia³a nawierzchniê z kamienia t³uczonego, sprasowanego walcem, odpowiedni¹ dla ruchu ko³owego, a nie samochodowego. Wymaga³a te¿ napraw. Kierowa³ pracami majster
brukarski Miko³ajczyk, który cudem unikn¹³ œmierci. By³ bowiem
aresztowany, a to koñczy³o siê z regu³y rozstrzelaniem na cmentarzu ¿ydowskim zwanym kirkutem. Mieszkañcy ulicy W¹skiej
mogli obserwowaæ codziennie wywózki skazanych i wrzucanie
trupów Polaków i ¯ydów do wspólnego do³u.
Naprawiali drogê – jak wspomnia³em – ¯ydzi w at³asowych
cha³atach, kapeluszach pilœniowych, z brodami i pejsami. Aleksandrów bowiem by³ miejscem kultu cadyków. Mieszka³ tu cadyk
– „cudotwórca” w otoczeniu 6-ciu synów i 6-ciu ziêciów – rabinów.
Pa³ac cadyka – obecnie mieszcz¹cy Liceum Ogólnokszta³c¹ce
(internat – przyp.red.) – by³ odwiedzany przez zwolenników cadyka mieszkaj¹cych nawet w Nowej Zelandii.
Cadyk dawa³ krótkie rady w sprawach ¿yciowych w wielkiej
sali na pierwszym piêtrze. Przy sto³ach biesiadowali pielgrzymi,
którzy oarowywali pieni¹dze. Po jednokrotnym obejœciu sto³ów
chuderlawy cadyk przypomina³ oty³ego pana. Cha³at bowiem by³
luŸny i mia³ przepaœciste kieszenie do samej ziemi. Cadyk otoczony by³ czci¹ œwiêtego i istotnie zda³ egzamin. ¯ydzi amerykañscy postanowili wykupiæ dwóch cadyków – Eiera z Góry Kalwarii i Dancygiera z Aleksandrowa £ódzkiego za cenê z³ota
w takiej iloœci ile wa¿¹. Otó¿ Eier stan¹³ na szali z Tor¹ i Talmudem. Na drugiej szali po³o¿ono tak¹ sam¹ iloœæ z³ota. Zosta³ nastêpnie odwieziony samolotem. Natomiast Dancygier mia³ odmówiæ, mówi¹c; „Gdzie gin¹ owce, tam musi zgin¹æ pasterz”.
Liczba ¯ydów w Aleksandrowie musia³a byæ wy¿sza od rzeczywistej. Zdarza³y siê bowiem przypadki stawania na komisjê starych
ludzi, posiadaj¹cych ju¿ wnuki, a w/g ewidencji – w wieku poborowym – 21 lat.
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Po wojnie pokaza³a siê pewna liczba ¯ydów. Jeden z nich zosta³ rozpoznany przez wspó³wyznawców jako obs³uguj¹cy krematorium razem z ocerem wojska polskiego, z pochodzenia ¯ydem. Zosta³ dotkliwie pobity, ale powód pobicia nie zosta³
ujawniony w³adzom Polski.
Po wkroczeniu armii niemieckiej rzucano masowo odznaczenia uzyskane od w³adz polskich do rynsztoków, wówczas liczba
Niemców znacznie wzros³a w porównaniu do stanu przedwojennego. Wielu z nich g³osi³o sw¹ wrogoœæ do Hitlera przed wojn¹ i sk³ada³o wysokie kwoty na dozbrojenie wojska polskiego
„aby Hitler nie przyszed³”. Tymczasem nale¿eli do tajnej organizacji hitlerowskiej. Np. Greilich, najwiêkszy w³aœciciel fabryki poñczoch w Aleksandrowie, by³ stawiany za wzór oarnoœci spo³eczeñstwu polskiemu, a póŸniej otrzyma³ z³oty krzy¿
zas³ugi od Hitlera. Równie¿ odznaczono Nagla, posiadacza pa³acyku w Rybinku oraz majstrów wykañczalni fabryki Eizerta
z £odzi. Tylko nieliczni mieszkañcy o nazwiskach niemieckich
przyznawali siê do polskoœci. Takimi byli m.in. Wajcowie, Rau,
Stiller.

Zaœwiadczenie z 16 stycznia 1940 roku
o wpisaniu na volkslistê niejakiego Franciszka Nowaka z £odzi.
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D³ugi czas byli Polakami: Schneider z Romanowa, Zachert
najm³odszy z Nakielnicy, Steckel, zanim maltretowani przez gestapo przyjêli volkslistê. Miejscowi Niemcy powo³ali komisje werykacyjne, które przyznawa³y etapami volkslistê i wydawa³y odznaki. By³y to kr¹¿ki z masy bia³ej z hakenkreuzem poœrodku
wielkoœci zegarka kieszonkowego. W miarê toczenia siê wojny
i potrzeby „miêsa armatniego”, wci¹gano chêtnie na volkslistê
zw³aszcza mê¿czyzn, wystarcza³o nawet 50% krwi niemieckiej.
Z czasem i tego wymogu zaniechano. Zwerbowanych mê¿czyzn
kierowano do wojska i na front.
Niepowodzenia na froncie afrykañskim i wschodnim wywo³a³y rozdŸwiêki miêdzy Niemcami z Rzeszy, a miejscowymi. Przyczyn¹ rozdŸwiêku by³a – jak siê Niemcy z Rzeszy wyra¿ali – zdrada volksdeutschów. ¯o³nierze wziêci do niewoli „byli dzieleni na
Polaków i Niemców”. W niewoli bowiem wszyscy odosobnieni
przyznawali siê do polskoœci, twierdz¹c, ¿e poszli do wojska pod
przymusem. Po krótkiej przerwie wcielano ich do formacji polskich i wysy³ano na front. Natomiast ¿o³nierzy z Rzeszy traktowano jako jeñców. Volksdeutsche zw³aszcza rolnicy, wspominali
chêtnie dostatek ¿ywnoœci i swobodê pod rz¹dami polskimi. Niechêæ, a nawet stosunek wrogi obserwowa³em nieraz. Niemcy
z Rzeszy wypominali z gorycz¹, ¿e dali siê wprowadziæ w b³¹d. Po
przybyciu do Polski stwierdzili, ¿e Niemcy byli fabrykantami, bogatymi rzemieœlnikami, kupcami, a Polacy byli robotnikami.
Tymczasem uciekinierzy opowiadali o swojej nêdzy i przeœladowaniach. Dali siê wci¹gn¹æ w wojnê a teraz wykrwawiaj¹ siê,
a miejscowi staraj¹ siê unikn¹æ wype³niania obowi¹zków. Ale te
pretensje pojawi³y siê dopiero po niepowodzeniach na froncie.
Pocz¹tkowo istnia³a euforia. M³odzi volksdeutsche pomagali
w polowaniu na Polaków, zw³aszcza, ¿e w okresie przedwojennym byli doskonale zorganizowali w tzw. V kolumnie.
Dzieje Niemców z Aleksandrowa by³y opisywane w gazecie
wychodz¹cej w £odzi pod nazw¹ „Litzmannstädter Zeitung”. Pisywa³ tam stale dziennikarz rodem z Aleksandrowa, odznacza1 Prawdopodobnie by³ to „Das Reich”, tygodnik NSDAP wydawany w latach 1940–1945
i rozprowadzany g³ównie w Niemczech, a dostêpny tak¿e w innych krajach europejskich,
np. w Szwajcarii. Pocz¹tkowy nak³ad 100 tys egzemplarzy wzrasta³ i pod koniec wojny
osi¹gn¹³ prawie pó³tora miliona, przyp.red.
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j¹cy siê wyj¹tkow¹ wrogoœci¹ do Polaków. Sianiem nienawiœci
i wyszydzaniem Polaków zajmowa³a siê tak¿e gazetka dostarczana do ka¿dej zagrody, której tytu³u nie pamiêtam.1 Wymagano
k³aniania siê ka¿demu Niemcowi w mundurze. Uchylaj¹cy siê
Polacy byli bici po twarzy i kopani a¿ do utraty przytomnoœci.
Zdarza³o siê to zw³aszcza, gdy Polak natra³ na oddzia³ umundurowanych Niemców. Wytworzyli oni bardzo sprê¿yst¹ organizacjê partyjn¹ o zadaniach szpiegowskich.
W mieœcie nad kilku domami czuwa³ Blokleiter, nad nimi
czuwa³ Zelleiter, wy¿ej by³ Ortsgruppenleiter, a w powiecie by³
Kreisleiter, potem Gauleiter – i na samej górze Reichsleiter,
czyli Führer, tj. Hitler. Zbierali oni skrycie najdrobniejsze informacje, które przesiewane umiejêtnie w miarê posuwania siê
w górê, dociera³y do decydentów. Zasadniczo wszyscy Polacy
byli przeznaczeni do likwidacji i gurowali na listach do obozów koncentracyjnych. Jednak brak fachowców w zakresie medycyny, farmacji i weterynarii powodowa³ tolerowanie Polaków
do koñca wojny, a nastêpnie ich usuniêcie.
Burmistrzem Aleksandrowa zosta³ Engel, ale z racji swoich
zarz¹dzeñ powinien siê nazywaæ Fenfel. Wyda³ on zakaz sprzedawania ¿ywnoœci Polakom, a zatrudnienie ich bez wynagrodzenia. Listy Polaków, którzy narazili siê Niemcom by³y przygotowane oczywiœcie z wyrokami œmierci. Unikn¹³em œmierci
dziêki Stecklowi, posiadaczowi domu w rynku – obecnie siedzibie parai.
Wróci³em z ewakuacji do £odzi i znalaz³em og³oszenia wzywaj¹ce do podjêcia pracy pod surowymi karami. Zg³osi³em siê
do Landratu, który skierowa³ mnie do Aleksandrowa. D³ugo
sta³em w biurze zas³anym dokumentami, wœród których krêci³
siê starszy siwy pan o twarzy poczciwca. W miêdzyczasie przyby³ potê¿nie zbudowany Niemiec, który zagada³ mnie po niemiecku i stwierdzi³, ¿e ze szko³y wynios³em s³ab¹ znajomoœæ tego jêzyka. Zaznaczy³, ¿e jeœli chcê jeœæ niemiecki chleb, to muszê
siê nauczyæ po niemiecku przynajmniej tak, jak on umie po Polsku. Ten Niemiec nazywa³ siê Gêdzior, by³ dowódc¹ SS (tzw.
gemeoders) w randze kapitana, nadzorowa³ grupy robocze kobiet,
które ze szpadlami na ramionach prowadzi³ krokiem marszowym do roboty i z roboty. Odznacza³ siê ogromn¹ potencj¹ seksualn¹, wy¿ywa³ siê na m³odych piêknych Polkach. Widzia³em
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du¿o w tych oddzia³ach. Skoñczy³ w Norwegii przez ¿onê, która jeŸdzi³a do samego gauleitera w Poznaniu ze skarg¹ na zaniedbywanie jej i wyskoki z Polkami.
Po pewnym okresie poszukiwañ oœwiadczy³ mi ów Niemiec
o poczciwej twarzy, ¿e rezygnuje z moich us³ug i mogê odejœæ.
Poszed³em do rzeŸni i potem wraca³em do tramwaju. Na ulicy
Lutomierskiej przed domem Targalskiego spotka³em Steckla,
który uprzedzi³ mnie, ¿e mam byæ aresztowany i wszystkie przystanki tramwajowe s¹ obstawione przez Niemców, posiadaj¹cych
mój rysopis. Zawróci³em wtedy i ulic¹ Pabianick¹ uda³em siê do
Szatonii, po drodze widzia³em na jezdni liczne trupy Polaków wyprowadzanych z domów i natychmiast rozstrzeliwanych. Trupy
te by³y zbierane, rabowane i wywo¿one na kirkut.
Ka¿dy Polak, który prze¿y³ okupacjê niemieck¹ kilkakrotnie
ociera³ siê o œmieræ z r¹k Niemców. Rzecz prosta, mog³y byæ wyj¹tki, ale by³y nieliczne. W niebezpieczeñstwie Polacy umiej¹ siê
zorganizowaæ. Polski Czerwony Krzy¿ zosta³ rozwi¹zany, mimo
to dzia³a³ sprawnie. Panie z apteki dostarcza³y naklejki, uprawniaj¹ce do wys³ania paczek ¿ywnoœciowych do domów jenieckich. Samorzutnie odrodzi³a siê organizacja POW na czele z Janem Waisem. Kolportowano trasê podziemn¹. Z czasem taka
autokefaliczna organizacja zosta³a przekszta³cona w AK. Wiosn¹, bodaj 1941 roku przyjecha³ do Aleksandrowa wys³annik
z Warszawy – zdaniem Waisa „gruba szyszka”.
Wezwano mnie do wojska. Przyjezdnym by³ mê¿czyzna na
pierwszy rzut oka wojskowy; nie tylko ruchy ale nawet ubiór, buty z cholewami, bryczesy. Zosta³em zaznajomiony z zadaniem –
gromadzenia materia³ów i z³o¿y³em przysiêgê na ryngrae z Matk¹ Bosk¹. Wyszed³em od Waisa. Œnieg le¿a³ w zwa³ach. S³oñce
pra¿y³o. Zgodnie z instrukcj¹ zbiera³em materia³y, a Wais przekazywa³ je do dowództwa. Znajdowa³o siê przy ulicy Ogrodowej
w pobli¿u Koœcio³a Œw. Józefa. 15 grudnia 1943 r. podczas mrozu siêgaj¹cego 30 stopni zosta³em wywieziony do Chabielic. W lutym 1945 roku powróci³em do Aleksandrowa. Warunki by³y odmienne ni¿ w 1918 roku.
Dziœ moi wspó³towarzysze, starsi ode mnie co najmniej 10 lat
stali siê legend¹, ja najm³odszy liczê 74 lata. Prze¿ycie okresu
okupacyjnego by³o mo¿liwe dziêki silnej wiêzi miêdzy Polakami.
Zasada wszyscy za jednego, jeden za wszystkich nie by³a pustym
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dŸwiêkiem. Jeœli jednak tylu prze¿y³o, by³o to mo¿liwe w du¿ej
mierze dziêki niektórym Niemcom. Tak pastor Buze g³osi³ w kazaniach mi³oœæ bliŸniego, chocia¿ jego zastêpca – m³odszy – by³
zagorza³ym hitlerowcem. Zachert – w³aœciciel Nakielnicy, Sznajder z Romanowa – opierali siê d³ugi czas przed przyjêciem volkslisty, okazywali du¿¹ pomoc Polakom.
Osobiœcie zawdziêczam du¿o Pani Phisterer, wdowie po burmistrzu z pierwszej wojny œwiatowej. Burmistrz, mimo niemieckiego pochodzenia by³ gor¹cym patriot¹ polskim. Pani Phisterer
przechowywa³a d³ugo mojego brata Henryka, który wróci³ z obrony Warszawy. Paczki do obozów jenieckich zawiera³y wêdzonki i wyroby, które bezinteresownie wyrabiali Emil Kalisz i Modrok. W³aœciciel sklepu Resel sprzedawa³ mi towar poza kartkami.
Przedwojenny wiceburmistrz Frei równie¿ okazywa³ du¿¹ pomoc.
S¹ to tylko przyk³ady ludzkich zachowañ wœród Niemców, bo liczba ich by³a znaczna.

Mateusz Zahora

Jeden dzieñ
w Aleksandrowie.
Spacer z kamer¹

Fotograe wykonane
24 lipca 2009 roku

Jeden dzieñ w Aleksandrowie. Spacer z kamer¹

Kominy dawnych zak³adów poñczoszniczych „Sandra”
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Aleja w parku na Placu Koœciuszki
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Jeden dzieñ w Aleksandrowie. Spacer z kamer¹
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Pomnik Rafa³a Bratoszewskiego

Plac Koœciuszki. Park

Pomnik Tadeusza Koœciuszki
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Ratusz

Dawna Waga Miejska

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Jeden dzieñ w Aleksandrowie. Spacer z kamer¹

Budynki przy Placu Koœciuszki

Koœció³ pw. Œw. Archanio³ów Rafa³a i Micha³a

Pomnik Jana Paw³a II
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Herbrand.
Restauracja na Placu

Wejœcie

Wejœcie

Jeden dzieñ w Aleksandrowie. Spacer z kamer¹
Sala restauracyjna

Hall na piêtrze
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Biblioteka publiczna w dawnej pastorówce
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Jeden dzieñ w Aleksandrowie. Spacer z kamer¹
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Jeden dzieñ w Aleksandrowie. Spacer z kamer¹
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Koœció³. By³y
zbór ewangelicki
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Koœció³. By³y
zbór ewangelicki
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Jeden dzieñ w Aleksandrowie. Spacer z kamer¹
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Cmentarz ewangelicki
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Jeden dzieñ w Aleksandrowie. Spacer z kamer¹
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Skatepark
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Jeden dzieñ w Aleksandrowie. Spacer z kamer¹
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Zespó³ obiektów sportowych „Olimpijczyk”

Basen

68

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Ulica Wojska Polskiego,
poni¿ej stadion MOSiR

Jeden dzieñ w Aleksandrowie. Spacer z kamer¹

K¹pielisko w Zgni³ym B³ocie
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K¹pielisko w Zgni³ym B³ocie
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Kaplica cmentarna w Be³dowie

Od redakcji:
Fotoreporta¿ ten jest owocem jednodniowej wycieczki do Aleksandrowa pana Mateusza Zahory, studenta, który nigdy wczeœniej nie odwiedzi³ naszego miasta.

Jeden dzieñ w Aleksandrowie. Spacer z kamer¹
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Koœció³ w Be³dowie
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Kazimierz Urbaniak

Wspomnienia z wyzwolenia

Opisujê wyzwolenie miasta Aleksandrowa i prze¿ycia swoje osobiste. Ukrywa³em siê w £odzi na ul. Pi³sudskiego 43 u pana Fija³kowskiego. Nie pamiêtam, którego to by³o dnia (mam na uwadze datê kalendarzow¹); ale chyba by³ to poniedzia³ek.
Wieczorem tego dnia us³ysza³em syreny alarmowe obwieszczaj¹ce alarm lotniczy. Us³ysza³em dwa wybuchy bombowe; jeden
z nich by³ bardzo bliski – mieszkanie, w którym przebywa³em zako³ysa³o siê, powsta³ straszny kurz. Myœla³em, ¿e bomba trafi³a
w ten dom. Jak siê póŸniej okaza³o, bomba trafi³a w dom pod
nr 41. Obok niego by³ plac, na którym sprzedawano wêgiel.
Wiedzia³em, ¿e wyzwolenie jest ju¿ bliskie. We wtorek rano
wyjecha³em tramwajem do Aleksandrowa; tramwajem dojecha³em jedynie do ¯abieñca. NSDAP i ¿andarmi wygnali wszystkich jad¹cych Polaków z ostatniego wagonu. Wsiadali tam sami wojskowi; byli oni bardzo zmêczeni, zaroœniêci i brudni. Dalej
wiêc do Aleksandrowa doszed³em pieszo. Rodzinê zasta³em
w komplecie.
Mieszka³em na Zahngasse 45 (Œwierczewskiego1). Przy Po³udniowej mieœci³a siê wczeœniej szko³a nr 1. W budynku tym spa³o wojsko niemieckie. By³ to zborny punkt wypoczynkowy wycofuj¹cego siê wojska. We wtorek wieczorem (godziny dok³adnie
nie pamiêtam, ale chyba o 23.00) nast¹pi³ silny wybuch. Wybieg³em na podwórko i zobaczy³em pal¹ce siê domy na ulicy (22 lipca2). Natomiast od strony szko³y us³ysza³em warkot silników samochodowych. To wojsko niemieckie ucieka³o w wielkim
pop³ochu w stronê Poddêbic. Wystrza³ nocny spowodowa³ czo³g
1 obecnie
2 obecnie

Pabianicka.
11 listopada.
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rosyjski. Wystrzeli³ z dzia³a, wje¿d¿aj¹c do Aleksandrowa od strony Zgierza. Pocisk trafi³ w jednopiêtrowy dom na ulicy Armii
Czerwonej3. Trzy czo³gi jecha³y w kierunku Poddêbic.
Ca³¹ noc nie spa³em, obserwuj¹c wydarzenia. W œrodê rano wyszed³em na ulicê – nie by³o ¿ywej duszy; doszed³em do budynku
szkolnego, w którym kwaterowali wczeœniej Niemcy. Na dziedziñcu sta³y dwa samochody pozostawione przez Niemców, którzy nie
potrafili ich uruchomiæ. Stan¹³em przy bramie nale¿¹cej do Gienka Przybysza. Obserwuj¹c szko³ê, odczu³em, ¿e ktoœ œledzi mnie z ty³u. By³ to Przybysz, który sta³ za bram¹ i przez szpary w deskach obserwowa³ ulicê. Zaczêliœmy rozmawiaæ. Opowiada³, w jakim
pop³ochu Niemcy wyjechali ze szko³y; ¿e auta by³y oblepione uciekaj¹cymi, ¿e nie by³o ¿adnej dyscypliny wojskowej, za to ba³agan
spowodowany strachem. Widzia³ to wszystko z okna swojego mieszkania. Powiedzia³em, ¿eby poszed³ ze mn¹ do szko³y. Nie chcia³
iœæ; podejrzewa³, ¿e tam mog¹ byæ jeszcze Niemcy, gdy¿ wszyscy nie
zmieœcili siê do samochodów. Odradza³ mi te¿, aby ja tam szed³:
„Niemcy mog¹ jeszcze wróciæ, a wówczas bêdzie po tobie”.
Ciekawoœæ jednak zwyciê¿y³a i poszed³em tam. W klasach le¿a³o na pod³ogach bardzo du¿o s³omy, na której spano. Natomiast po prawej stronie, tam, gdzie dawniej by³a kancelaria,
drzwi by³y lekko uchylone. Podszed³em i przez szparê zobaczy³em biurko i krzes³o. Na krzeœle wisia³ mundur oficerski, pas z kabur¹ na rewolwer i chromowany bagnet. Wygl¹da³o na to, ¿e ktoœ
tam musi byæ. Po d³u¿szym nas³uchiwaniu wszed³em. W pomieszczeniu kancelarii nie by³o nikogo; stamt¹d jednak wychodzi³o
jeszcze dwoje drzwi, wówczas zamkniêtych. Nie namyœlaj¹c siê
wiele odpi¹³em kaburê, wyj¹³em nagan i zapasowy magazynek.
Uda³em siê po cichu do prawych drzwi i je otworzy³em. By³a tam
sypialnia, jednak pusta.
Wróci³em do kancelarii i w tym momencie rozleg³ siê z s¹siedniego pokoju ha³as t³uczonego szk³a. Zacz¹³em nas³uchiwaæ jakiœ czas; ale trwa³a jedynie cisza. Drzwi by³y tylko przymkniête,
wiêc b³yskawicznie kopn¹³em drzwi i stan¹³em z rewolwerem
w rêku, oparty o framugê. By³ to pokój sto³owy. Przy stoj¹cym na
œrodku pokoju stole zobaczy³em kobietê z koszykiem pe³nym ró¿nych szkie³, a na pod³odze le¿a³ st³uczony szklany wazon. Kobie3 obecnie
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ta by³a przera¿ona. Pozna³em j¹. By³a to Irka Nowacka, moja
znajoma. mieszka³a obok szko³y. Przysz³a na szaber przede mn¹;
wazon pot³uk³a ze strachu – uœmialiœmy siê z tego oboje.
Powróci³em na ulicê, ale by³a pusta. Przybysz czeka³ na mnie.
Powiedzia³em mu, ¿e szko³a jest pusta i poszed³em do domu,
w którym czeka³ na mnie ojciec. Skrzycza³ mnie, ¿e wychodzê
z domu i mogê spowodowaæ jakieœ nieszczêœcie, a gdy przy œniadaniu po³o¿y³em nagan na stó³, rodzina postanowi³a wyrzuciæ
mnie z domu.
Po œniadaniu postanowi³em dojœæ do rynku. Uda³em siê ulic¹
Œwierczewskiego4 do ulicy 22 lipca5. Ulica by³a kompletnie pusta. Przechodz¹c ko³o domów, widzia³em jednak w oknach za firankami twarze ludzkie. Na rogu ulic Œwierczewskiego6 i Wo³odyjowskiego do³¹czy³ do mnie Staœ Górecki. Na rogu ul. 22 lipca7
sta³ rogowy dom, w którym póŸniej znajdowa³ siê sklep rzeŸniczy. Za nim sta³ jednopiêtrowy, murowany dom Gliñskiego – spalony. Dalej, a¿ do Walczaka po jednej i drugiej stronie ulica
22 lipca by³a obsadzona drzewami. Przy ka¿dym z³amanym drzewie sta³ samochód; przy kierownicach trupy ¿o³nierzy niemieckich. Przyczyn¹ tego karambolu by³ olbrzymi d³ugi samochód bez
karoserii. Mia³ tylko platformê i ¿elazne siedzenia w poprzek tej
platformy – nie posiada³ kó³, lecz g¹sienice. Popsu³ siê przy kamienicy Gliñskiego, stan¹³ w poprzek ulicy. Samochody mia³y
za³o¿one s³abe oœwietlenie (Verdunkle) – uciekaj¹c uderza³y jeden w drugi. Któryœ samochód siê zapali³, eksplodowa³a benzyna, zapali³ siê drewniany dom, a od niego nastêpne.
Doszliœmy do rynku. Stan¹³em z Góreckim w ma³ym parku
naprzeciw koœcio³a. Nie by³o ¿ywej duszy. Sta³o tam du¿e auto,
przerwa³o ogrodzenie, wjecha³o prawie pod jatki. Po jakimœ czasie z bramy obok jatek wysz³o dwóch cywilów, byli to Niemcy:
Porsch, który gra³ na bêbnie w orkiestrze stra¿ackiej, drugim by³
woŸny w budynku Gminy. Po jakimœ czasie od strony ulicy Wojska Polskiego nadszed³ Zygmunt Strugalski. Posta³ z nami chwilê, zacz¹³ zagl¹daæ pod plandekê tego samochodu. Nie podoba³o
siê to temu woŸnemu. Powiedzia³: „No, nie zagl¹daj tam, bo nie
4 obecnie
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11 listopada.
6 obecnie Pabianicka.
7 obecnie 11 listopada.
5 obecnie
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wiesz, co jeszcze mo¿e byæ!” Nast¹pi³a ostra wymiana s³ów, któr¹ przerwa³ warkot samochodu nadje¿d¿aj¹cego od ulicy Armii
Czerwonej8. Niemcy uciekli do bramy. Strugalski uciek³ w stronê obecnego nowego Prezydium9. Stanêliœmy z Góreckim za filarem przy Jatkach. Zobaczyliœmy rosyjski samochód ciê¿arowy,
który pojecha³ pod budynek, w którym obecnie sprzedaj¹
pami¹tki10. Z szoferki wyskoczy³ ¿o³nierz rosyjski z pepesz¹ gotow¹ do strza³u. Poszliœmy w jego kierunku. Krzykn¹³, czy my
Polacy, i nas przywo³a³, otworzy³ szoferkê. Zza siedzenia wyj¹³
flaszkê koniaku i nam da³. Pyta³ o Niemców.
Obok nas sta³y dwa samochody niemieckie. Rosjanom chodzi³o o benzynê, a na jednym z samochodów by³y dwie du¿e beczki. Otworzyliœmy bok samochodu i przepychaliœmy je na samochód rosyjski. W tym czasie z budynku poczty11 wysz³o dwóch
mê¿czyzn: ¿o³nierz niemiecki i w³aœciciel sklepu rzeŸnickiego,
który mieszka³ obok poczty. By³ to Niemiec z poznañskiego, rozmawia³ po rosyjsku. Mówi³, ¿e ten wojskowy to kierowca tego samochodu, w którym by³y beczki z benzyn¹. Nie chce mu siê wojowaæ i siê poddaje do niewoli. Rosjanie go zrewidowali, wyjêli
z jego samochodu jakieœ szparga³y, za³adowali je na wóz niemiecki. Niemiec usiad³ za kierownic¹ samochodu i ¿egnaj¹c siê z nami pojechali w stronê Poddêbic. W Starym Parku sta³a olbrzymia armata. Obejrzeliœmy j¹ i poszliœmy na róg obok koœcio³a.
Od czasu do czasu zaczêli pokazywaæ siê ludzie i samochody od
strony Zgierza. Zatrzymywa³y siê w rynku. Zaczêli przybywaæ ¿o³nierze rosyjscy. Górecki poszed³ do domu, ja zosta³em.
Podszed³ do mnie cz³owiek, którego nie zna³em. Mówi³, ¿e jest
z Warszawy, a mieszka naprzeciwko kina12 w ma³ym domku (w którym póŸniej by³ sklep ¿elazny). Na imiê mia³ Bolek. Staliœmy w rynku naprzeciwko koœcio³a, patrz¹c na rynek w stronê Zgierza (gdzie
obecnie jest postój taksówek13). Na jezdni le¿a³y dwa cia³a ludzkie,
a jedno z nich siê rusza³o. Poszliœmy zobaczyæ. Jeden by³ Niemcem
8 obecnie

Warszawska.
dziœ Urz¹d Stanu Cywilnego.
10 dawna Waga Miejska.
11 Poczta znajdowa³a siê w du¿ym piêtrowym budynku przy ul. £êczyckiej blisko ul. Warszawskiej.
12 Kino „Oaza” mieœci³o siê tam, gdzie obecnie znajduje siê stra¿ po¿arna – na 11 listopada blisko rogu z ul. Stefana Okrzei.
13 obecnie róg Warszawskiej i Ogrodowej.
9
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rozjechanym przez samochód; drugi by³ podobny do Chiñczyka.
Mia³ na sobie pelerynê. Myœleliœmy, ¿e to Rosjanin; wziêliœmy go
pod rêce i zanieœliœmy naprzeciw, do pana Zwierzchowskiego (który by³ kapelmistrzem stra¿y). Dosta³ ciep³ej herbaty i przyszed³
do siebie, ale jak siê okaza³o to te¿ by³ szwab.
Szliœmy do domu. Przed nami sz³o trzech ¿o³nierzy rosyjskich.
Gdy zbli¿aliœmy siê do koñca ma³ego parku rozleg³a siê krótka
seria strza³ów. My byliœmy naprzeciwko bramy koœcielnej. Rosjanie padli w œnieg i zaczêli strzelaæ w stronê pierwszej bramy
za koœcio³em. Dwóch z nich przebieg³o na drug¹ stronê pod mur
budynków. Ja z Bolkiem przeskoczy³em jezdniê i schowaliœmy siê
za parkanem koœcielnym. ¯o³nierze rosyjscy chy³kiem pod oknami doszli do bramy. Jeden z nich krzykn¹³ „Polaczki! Germañcy...” i kiwn¹³ na nas rêk¹. Pobiegliœmy za nim, a jeden zosta³
przy wejœciu do bramy. Wpadliœmy do korytarza. By³ krótki, ale
doœæ szeroki, posiada³ chyba troje drzwi. Rosjanin stan¹³ pod œcian¹ pierwszych drzwi z prawej strony, a ja z Bolkiem po drugiej
stronie tych samych drzwi. Rosjanin jedn¹ rêk¹ delikatnie nacisn¹³ klamkê i lew¹ nog¹ kopn¹³ drzwi. Z mieszkania pad³y strza³y. By³a to kuchnia. Niemcy byli w sklepie, gdy us³yszeli ³omot
otwieranych drzwi. Rosjanin puœci³ seriê do kuchni w stronê okna, które wychodzi³o na podwórko. My te¿ strzelaliœmy do kuchni, ale nie widzieliœmy Niemców, ani oni nas. Natomiast Rosjanin stoj¹cy w bramie podkrad³ siê pod oszklone do po³owy
wysokoœci drzwi i z ty³u po³o¿y³ [strzelaj¹cego Niemca]. Po krótkiej strzelaninie weszliœmy do œrodka. Niemców by³o dwóch. Jeden by³ ranny w nogê i mia³ j¹ owiniêt¹ kocem do kolana, by³ te¿
ranny w pierœ. W rogu kuchni le¿a³ martwy drugi, bez widocznej
kontuzji, który strzela³ do ¿o³nierzy na ulicy przy ma³ym parku.
Bêd¹c w sklepie strzela³ przez oszklone do po³owy drzwi. Jeden
z Rosjan zosta³ w ma³ym parku na wieki.
Jak siê okaza³o, Bolek te¿ mia³ spluwê. By³ póŸniej moim dobrym kumplem. Takie by³y moje prze¿ycia w dniu wyzwolenia
Aleksandrowa.
Nastêpne dni, to po prostu bezprawie. Zaczê³a siê tworzyæ milicja. Pierwsze takie zgromadzenie odby³o siê w sali NSADAP na
ul. Hanki Sawickiej14. Utworzy³y siê tam dwa stronnictwa, które
14 obecnie

Parkowa.
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nie mog³y siê pogodziæ. W tym samym dniu wybrano komendanta stra¿y W³odarczyka. By³ on w czasie okupacji komendantem takiego jakby TOPL-a15. W niedzielê do obiadu æwiczy³ Polaków
w Stra¿y. ¯y³ bardzo dobrze z Niemcami, Zajêto lokal po ¿andarmerii. Mieœci³ siê w starym budynku gminy. W³odarczyk jednak
w nocy uciek³. Wybrano Dêbowskiego, tego który póŸniej mia³ cukierniê. Komendant prowadzi³ zapisy wydarzeñ. Z powa¿niejszych
to po¿ar „Polihymni”. Spali tam uciekaj¹cy Niemcy. By³o bardzo
du¿o s³omy na sali (widowni). W s³omie pozostawiono doœæ du¿o
granatów i innej amunicji – wszystko to zaczê³o eksplodowaæ. Nie
sz³o ratowaæ. Ogieñ powsta³ na portierni.
W rynku sta³ czo³g z dzia³em wymierzonym w stronê ulicy Wojska Polskiego. Wojsko rosyjskie kontrolowa³o nadje¿d¿aj¹ce od
strony £odzi wozy. Jedn¹ z tych kontroli opiszê, bo wyda³a mi siê
doœæ ciekawa. Szed³em z Edkiem Kozakiem aresztowaæ ¿andarma Cereckiego. Pokaza³ siê na ul. Po³udniowej u swojej rodziny.
Widzia³em ciê¿arowy du¿y wóz koloru stalowego. Z szoferki wyskoczy³o dwóch Niemców cywilów. Podnieœli rêce do góry i zostali
zrewidowani. W skrzyni tego wozu przy samej szoferce by³o parê
tobo³ów, na których siedzia³y dwie Niemki w podniszczonych futrach. Przy zejœciu z wozu pomaga³o im dwóch ¿o³nierzy rosyjskich. Po zejœciu Niemki uderzy³y w zaloty. Starsza z nich chcia15Prawdopodobnie autorowi chodzi³o o Reichsluftschutzbund (RLB), bardzo popularny i otwarty zwi¹zek niemieckiej biernej obrony przeciwlotniczej, za³o¿ony 29 kwietnia
1933 przez Hermann Göringa. RLB podlega³ Reichsluftfahrtministerium (ministerstwo
lotnictwa). Po wybuchu wojny zosta³ przekszta³cony w spó³kê cywiln¹, a w 1944 roku przejêty przez NSDAP. Ocjalnym organem prasowym w latach 1933–44 by³o „Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift des Reichsluftschutzbundes” (Syrena, ilustrowane czasopismo obrony przeciwlotniczej). Po wojnie, od 1952 roku, na terenie RFN rolê tej organizacji przejê³y
Bundesluftschutzverband (BLSV), nastêpnie Bundesverband für den Selbstschutz (BVS).
Wspomniana TOPLa to Terenowa Obrona Przeciwlotnicza, ustanowiona w Polsce na mocy
ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. TOPL do po³owy lat 50-tych realizowa³a zadania podobne
do wykonywanych w okresie miêdzywojennym przez OPL (Obrona Przeciwlotnicza),
Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej i Ligê Obrony Powietrznej Pañstwa. Polega³y one
m.in. na ostrzeganiu i alarmowaniu ludnoœci o nadchodz¹cych atakach lotniczych, kopaniu
rowów przeciwlotniczych, adaptowaniu piwnic na prowizoryczne schrony, przestrzeganiu
zaciemniania oœwietlenia, organizacji pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym, czyli
wszelkich niewojskowych elementów obrony. 2 kwietnia 1964 r. TOPL przekszta³cona
zosta³a w organizacjê pod nazw¹ Powszechna Samoobrona (PS). Za: Z historii obrony cywilnej,
URL: wzk. poznan. uw. gov. pl/? q=node/289; Formacje obrony cywilnej (pdf), URL: www.
mswia. gov. pl/download. php? s=22&id=362; Reichsluftschutzbund, URL: de.wikipedia.org/wiki/Reichsluftschutzbund (przyp.red).
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³a ¿o³nierza ukochaæ, ten jednak odtr¹ci³ jej rêkê od siebie, a z rêki spad³a jednopalca ko¿uszkowa rêkawica. Z rêkawicy wylecia³
ma³y rewolwer „szóstka”...
S¹d polowy za³o¿ono w bramie po gospodarzu Krygru, póŸniej
znajdowa³o siê tam biuro PSS. Na komendzie brakowa³o oœwietlenia, nie by³o œwiec. W tym czasie przyjecha³ oficer rosyjski z obstaw¹, na biurku komendanta roz³o¿y³ mapê i pokaza³ lasy r¹bieñskie, a wœród nich willê Schultza. Rzekomo mia³ tam by³
obsuszony staw, mia³y byæ u³o¿one i przysypane ziemi¹ skrzynie.
W skrzyniach mia³y byæ œwiece, myd³o, proszki do prania. Nie by³o takiego na komendzie, który zna³by ten teren, dlatego siê zg³osi³em. Pojechaliœmy. By³y dwa samochody: jeden z ¿o³nierzami,
drugi pusty po ³adunek z willi. Niemców nie by³o, by³ natomiast
Polak dozorca. Biedak o niczym nie wiedzia³, oficer nie chcia³ mu
uwierzyæ. Dozorca mówi³, ¿e teren ten jest bardzo piaszczysty,
wiêc sk¹d staw? W koñcu przypomnia³ sobie, ¿e za ogrodzeniem
jest coœ takiego, jakby ma³e usypane grobelki, bardzo p³ytkie. ¯o³nierze wziêli z wozu kilofy, brysztangi, ³opaty. W miejscu tym odgarniêto œnieg, odgarniêto zmarzniêt¹ ziemiê gruboœci 15 cm
i ukaza³a siê papa. Pod ni¹ znajdowa³y siê skrzynie. Gdy za³adowano wóz, dozorca otrzyma³ od oficera spor¹ paczkê, resztê kaza³ zabezpieczyæ. Do Aleksandrowa wróciliœmy przez Wolê Grzymkow¹. Komisariat otrzyma³ 5 skrzynek œwiec. W milicji najbardziej
aktywnymi w tym czasie byli: Wiktor Adamczyk, Zygmunt Strugalski, ja, Bolek Kozak, Heniek Biernacki, P. Grobelny i inni. Jedni przychodzili, inni odchodzili.

Œmieræ ¿o³nierza
Chcia³bym jeszcze powróciæ do œmierci ¿o³nierza. S¹ ró¿ne wersje. Przewa¿nie mówi¹ Ci, co nie widzieli, tylko s³yszeli. Chyba,
¿e w póŸniejszym czasie zgin¹³ drugi ¿o³nierz. Wtenczas uwierzy³bym, ¿e by³ on pochowany z honorami. Natomiast to, co opisa³em, to fakt, ¿e biedaka z honorami na pewno nie chowano;
nie by³o w tym czasie ¿adnej w³adzy, prócz tymczasowej milicji.
Œmieræ pojedynczego ¿o³nierza by³a zerem. Przypominam sobie, jak w póŸniejszym czasie pad³a propozycja na jakimœ posiedzeniu, aby postawiæ pami¹tkowe tablice, co zosta³o urzeczywistnione.
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21 Niemców w rosyjskich mundurach
Opiszê nastêpuj¹ce wydarzenie w którym bra³em udzia³. Do
komisariatu przybieg³o dwóch, czy trzech ch³opców w wieku powy¿ej dziesiêciu lat. Powiedzieli Dêbowskiemu, ¿e na strzelnicy, w wa³ach jest oddzia³ ¿o³nierzy rosyjskich, którzy nie mówi¹ po rosyjsku, lecz po niemiecku. Komendant zwo³a³ nas
i powiedzia³, ¿eby sprawê zbadaæ dyskretnie, czy faktycznie jest
to oddzia³ niemiecki. Przyszliœmy do zabudowañ, w których
obecnie mieœci siê RKS „W³ókniarz”16. Dowódc¹ zosta³ Wiktor
Adamczyk. By³o nas dziewiêciu. Uradziliœmy, ¿eby jeden z nas
poszed³ na obserwacjê i pods³uch. Zaobswerwowaliœmy nik³y
dymek przy starym kulochwycie. Ja najlepiej zna³em teren, wiêc
poszed³em.
Zostawi³em karabin. Podszed³em do wa³ów od strony wschodniej i zza krzaka obserwowa³em œrodek wa³ów. Policzy³em 21
¿o³nierzy i ma³e ognisko, przy którym sta³y puszki, chyba konserwy. Na wale nie by³o nikogo. Karabiny sta³y w dwóch koz³ach, czuli siê swobodnie. Szynele rosyjskie, na czapkach gwiazdy, by³o widaæ œlady od strony folwarku r¹bieñskiego. Rozmawiali
ze sob¹, ale by³em zbyt daleko; kiedy siê podczo³ga³em bli¿ej,
us³ysza³em, ¿e faktycznie rozmawiali po niemiecku. Dwóch
z nich, trzymaj¹c rêkoma po³y szynelów obsusza³o spodnie koloru jasnostalowego, takie jakie nosi siê w oddzia³ach lotniczych.
Wycofa³em siê do swoich. Byliœmy pewni, ¿e to Niemcy. Zaczêliœmy naradê. Wêcka i fryzjer z ul. Ogrodowej proponowali, ¿eby siê wycofaæ i oddaæ sprawê wojsku, ale reszta powiedzia³a, ¿e
to wstyd. Podzieliliœmy siê na dwie grupy: jedni od strony po³udniowej, drudzy od pó³nocnej. Poszliœmy. Gdy byliœmy na stanowiskach Adamczyk krzykn¹³ Hände hoch!, a szwaby podnios³y rêce do góry.
Zaprowadziliœmy ich na komendê. Zostali zamkniêci w schronie, który mieœci³ siê na podwórku, po prawej stronie obecnej
gminy. Komendant Dêbowski powiadomi³ o tym dowództwo rosyjskich wojsk, które mieœci³o siê w apartamentach szwaba na
pierwszym piêtrze (obecnie apteka). Na drugi dzieñ oficer

16 obecnie

MOSiR.
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NKWD w asyœcie szeœciu ¿o³nierzy kaza³ wyprowadziæ Niemców
na dziedziniec. Stanêli w jednym szeregu. Odczyta³ wyrok s¹du
polowego, który brzmia³ na koñcu: rozstrzelanie17 (oficera z jednostki lotniczej rozstrzelano oddzielnie). Komendant Dêbowski nie chcia³ patrzeæ na takie sceny, wiêc go zastêpowa³em. Na
warcie w tym czasie sta³ Tadeusz Górecki (mieszka³ on póŸniej
na rogu Wojska Polskiego i Bankowej). Dowódca rosyjski podziêkowa³ nam. Pu³kownik nadmieni³, ¿e oddzia³ niemiecki by³ bardzo niebezpieczny na ty³ach wojsk.

Aprowizacja
Po zdobyciu £odzi, przez Aleksandrów przesz³o Wojsko Polskie.
Mieli postój m.in. na ulicy Wojska Poskiego. Pocz¹tek kolumny
by³ na rogu ulic Kiliñskiego i Wojska Polskiego. Wojsko sta³o
w czwórkach. Spotka³em tam Kazimierza Mielczarskiego – zaraz na pocz¹tku kolumny. By³ starszym oficerem. Przebywa³ w towarzystwie rosyjskiego oficera. Rozmawia³em z nimi.
Tego¿ dnia, do pomieszczeñ znajduj¹cych siê przy stra¿y przysz³o piêciu oficerów wojsk polskich. Towarzyszy³ im Roman Majewski. By³o to chyba ju¿ omówione, bo czeka³a na nich ju¿ gromadka obywateli. Zrobiono zebranie, na którym wy³oniono
w³adzê naszego miasta. Przewodnicz¹cym zosta³ Józef Janiak,
a sekretarzem, nie wiem na pewno, ale chyba Lewandowski, ten,
który póŸniej by³ kierownikiem farbiarni „Ba³tyk”.
Utworzono Wydzia³ Aprowizacyjny. Kierownikiem zosta³ pan
Tylman. Do pomocy Tylmanowi oddano mnie i Kazimierza Gusta i jeszcze jednego pana, którego nazwiska zapomnia³em. Mieszka³ on u Targowskiego. Jako biuralistkê przydzielono Kostrzewsk¹. lokal otrzymaliœmy w Jatkach. Otrzyma³em zezwolenie na
broñ. Wydawa³ j¹ stary Mielczarek (weterynarz) i Pop³awski. Dokumenty pisane by³y po jednej stronie po polsku, a po drugiej po
rosyjsku. Mieliœmy za zadanie pomóc najbiedniejszym, obywatelom powracaj¹cym z Niemiec lub innych stron, zabezpieczaæ sklepy poniemieckie, których jeszcze sporo zosta³o.
17 ¯o³nierze nie maj¹ prawa zak³adaæ obcych mundurów – s¹ wówczas traktowani jako szpiedzy. Rosja Radziecka nie by³a sygnatariuszem Konwencji Genewskich. Nie mia³a wiêc ¿adnych ograniczeñ co do sposobu traktowania jeñców.
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Niemcy, w³aœciciele sklepów i innych przedsiêbiorstw schowali
du¿o rzeczy. Dosta³em do dyspozycji z Prezydium parê koni i du¿¹ resorkê. Z Kazimierzem Gustem przeprowadzaliœmy rewizje.
Znalezione rzeczy przewo¿one by³y do biura Aprowizacji.
Przewodnicz¹cy Janiak zwo³a³ odprawê. Mówi³, ¿e najwiêksz¹ bol¹czk¹ jest brak lekarstw i mleka dla dzieci. Mój kierownik Tylman zleci³ mi tê sprawê. Pojecha³em na Rudê Bugaj
i spotka³em tam Zdziœka Stefaniaka, obok jego posiad³oœci widzia³em, ¿e jest tam hurtownia mleka. Rozmawia³em z nim na
ten temat. Powiedzia³, ¿eby Prezydium Aleksandrowa zg³osi³o
siê pisemnie do gminy Bru¿yca, a pismo by³o potwierdzone
przez komendanta wojennego „Lewina”. Powiedzia³em o tym
wszystkim Tylmanowi, który resztê sprawy za³atwi³. Punkt
sprzeda¿y mleka wyznaczono w budynku po rzeŸniku Schechimgerze na rogu ulic Po³udniowej i Wojska Polskiego. Rodziny
z dzieæmi otrzyma³y kartki. Tak samo za³atwi³em z folwarkiem
w R¹bieniu.
Codziennie rano przywozi³em mleko z Rudy i z R¹bienia.
Przydzielono mi furmana Niemca. Nazywa³ siê Benke, oprz¹ta³
konie i jeŸdzi³. Mia³ na twarzy taki dziwny ogieñ. jeŸdzili ze mn¹
nieraz ch³opaki, miêdzy innymi Tolek Horwat. Pewnego razu,
jad¹c po mleko do R¹bienia, zobaczyliœmy dwoje ludzi id¹cych
na prze³aj w stronê £odzi. Nieœli plecaki i po dwie walizki. Zatrzyma³em ich. kaza³em otworzyæ walizki. By³y tam same paczki leków. W plecakach to samo. To by³ ojciec z córk¹, mówi³
¿e przed wojn¹ mia³ aptekê w £odzi, ¿e uciekli do Protektoratu18
i teraz, kiedy powróci³ zasta³ w aptece prawie nic, a dozorca powiedzia³ mu, ¿e aptekarz Niemiec wywióz³ lepsze leki do swojej
willi pod Aleksandrów i rêk¹ pokaza³ pa³acyk stoj¹cy po drugiej
stronie polnej drogi. Przed wojn¹ mieszka³ w nim pan Owczarek. Rzekomo jego syn zabi³ w Aleksandrowie niejakiego Wiœniewskiego. Chcia³em zabraæ ich na komisariat, ale córka p³aka³a, prosi³a, aby tego nie robiæ, ¿e tak wiele przez wojnê stracili.
Przykro mi siê zrobi³o i ich puœci³em. Za³adowaliœmy mleko, a ja18 Popularna nazwa Generalnego Gubernatorstwa. W czasie okupacji wiele osób ucieka³o przez granicê do GG, bowiem £ódŸ i jej okolice (tak¿e Aleksandrów) zosta³y administracyjnie wcielone do Rzeszy. Skutkowa³o to bezwzglêdnymi czystkami etnicznymi tych
terenów (przyp. red.).
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d¹c z powrotem zboczy³em z drogi do tego pa³acyku. Dozorc¹
by³ tam rolnik Polak, pochodzi³ z Be³dowa i nazywa³ siê chyba
Szkudlarek. Mówi³, ¿e go jakiœ Niemiec z gospodarki wyrzuci³,
a w³aœcicielem jest teraz Niemiec, aptekarz z £odzi i ¿e na górze bêdzie bardzo du¿o leków. Poszliœmy zobaczyæ i faktycznie
by³o tego mnóstwo. Powiadomi³em Tylmana i przewodnicz¹cego Janiaka. Kazali wszystkie przywieŸæ. Zarekwirowa³em parê
koni i du¿¹ rolwagê19 (³adowa³ na ni¹ 40 metrów20 wêgla) i drug¹ z ul. Kiliñskiego. PrzywieŸliœmy cztery rolwagi leków. By³y
one roz³adowane w ma³ym Prezydium przy stra¿y. Znajdowa³a
siê tam œwietlica, ca³a zape³niona. Nie by³o gdzie roz³adowaæ.
Wzi¹³em próbki i poszed³em do apteki. Pokaza³em aptekarzowi. Powiedzia³, ¿e tego nie przyjmie, nie ma pieniêdzy. Powiedzia³em, ¿e to za darmo, ¿¹dam tylko pokwitowania, te¿ nie
chcia³. Odmown¹ odpowiedŸ przekaza³em Janiakowi. Co z tym
zrobiono nie wiem. Kr¹¿y³y wersje, ¿e du¿o pobra³ doktor Kaczmarek, ¿e siê wzbogaci³, ¿e kupi³ du¿y dom w Zgierzu i w Aleksandrowie. Ja nie wiem, czy to prawda. Ja tego nie widzia³em,
mo¿e to tylko czcze gadanie ludzkie.
By³a jeszcze komisja, chyba mieszkaniowa. Ale i ona przeprowadza³a rewizje. Jedn¹ z nich opiszê. Przewodnicz¹cym tej komisji by³ Gniotek, by³ przynajmniej te¿ Brocki i Czajkowski. By³em u Tylmana, swojego kierownika. Przyszed³ Czajkowski
i rozmawia³ z Tylmanem, o powiadomieniu, ¿e na ul. Mickiewicza w domku, w którym obecnie mieszka W³adys³aw Trawiñski
jest przewieziona du¿a liczba ró¿nych rzeczy ze sklepu Cereckiego z ul. Wojska Polskiego. Czajkowski opowiada³, ¿e ju¿ tam
raz byli i nic nie znaleŸli, ale jutro – mówi³ – przyjdziemy jeszcze
raz. Dobrze gdybyœmy siê namówili na to. Urbaniak te¿ przyjecha³, Tylman wyrazi³ zgodê, ja te¿. Umówiliœmy siê nastêpnego
dnia o godzinie jedenastej.
Byliœmy w komplecie. Rewizjê rozpocz¹³ Gniotek z Czajkowskim, Brocki mia³ pisaæ protokó³. By³y tylko dwa mieszkania, szukali pod ³ó¿kami, w garderobie, ale nic nie znaleŸli.
Gniotkowi jednak spodoba³y siê nowe meble kuchenne, które
19 Wóz konny w formie platformy z otwieranymi burtami i p³askim dnie. U¿ywany powszechnie do przewozu wêgla i sypkich materia³ów (przyp. red.).
20 4 tony.

Wspomnienia z wyzwolenia

85

mia³ przeznaczyæ nowemu przewodnicz¹cemu Prezydium Kubisowi (nast¹pi³a zamiana przewodnicz¹cego). Zaczêliœmy ogl¹daæ te mebelki. Ja osobiœcie zaiteresowa³em siê kryt¹ umywalk¹. By³a ona wybita wewn¹trz aluminiow¹ blach¹, ale tylko
na wysokoœæ miski. Ruszy³em j¹ – by³a ciê¿ka. Przewróci³em,
aby zobaczyæ spód, by³ z desek. W pude³ku pod ceg³¹ szamotówk¹ by³ m³otek. Uderzy³em w spód deseczki, pêk³a a w œrodku by³o pe³niusieñko nowej damskiej bielizny. Od tego siê zaczê³o. Pod gumoleum w kuchni znalaz³em piwnicê, w niej, na
wierzchu, by³ wêgiel. Wêgiel by³ gruby. Wyrzuci³em go na pod³ogê. Pod wêglem by³y podwójnie u³o¿one walizki. By³o ich
osiem. W nich nowiusieñkie damskie buty, portmonetki i inne rzeczy z galanterii skórzanej. Na podwórku by³y te¿ dwie
du¿e komórki. Gdy Niemki uciek³y wyrwa³em szkoble z komórek. W dziurach na poprzek drzwi by³y deski, a za nimi pe³no
drobno r¹banego drewna Pod tym drewnem by³y ca³e bele towaru ubraniowego, p³aszczowego, bele z firankami, sukienkowe, itd. Za³adowaliœmy pe³n¹ resorkê. Jedynie Gniotek marudzi³, ¿e zniszczy³em meble kuchenne i takich nie bêdzie móg³
daæ Kubisowi. Towar nie zawieziono do Aprowizacji. Czajkowski kaza³ zawieŸæ wszystko do PPR. Partia mieœci³a siê naprzeciw kina. Za biurkiem urzêdowa³a Erka Pudlarzówna (póŸniej
Lewandowska). Najwiêcej tobo³ów nosi³ na górê brat Franka
W³odarczyka. Ja nie dosta³em nawet przeœcierad³a. W tym czasie ka¿dy z nas pracowa³ gratisowo, do czego pieni¹dze, nie by³o co kupowaæ. By³ to ostatni mój wypad.
Pojecha³em tylko z UB na wypad. UB mieœci³o siê u Knapego, szefem by³ Zenon Weso³owski. Z jego to polecenia przyszed³ do mnie Stasiek Smolarek z Fisiakiem, mówi¹c ¿ebym
jecha³ z nimi do R¹bienia, do willi obok folwarku. By³ te¿ Sobierajski. Willa by³a nieuszkodzona. Otworzy³ nam sam w³aœciciel, pokaza³ jakieœ papiery. Wszêdzie panowa³a niesamowita czystoœæ. By³y tam pos¹gi normalnej wielkoœci cz³owieka.
Obejrzeliœmy ca³oœæ. Odda³em konie i resorkê do Prezydium.
Gdybym nie by³ uczciwym cz³owiekiem, obecnie by³bym zamo¿nym cz³owiekiem. A ¿e by³em uczciwy, to mi zap³acono,
ale wiêzieniem, w którym siedzia³em do zakoñczenia œledztwa
(opiszê to póŸniej).
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Mój ZWM
Na zebraniu partyjnym postanowiono za³o¿yæ Zwi¹zek Walki M³odych przy PPR. Zadanie to powierzono Janowi Janiakowi. Zwo³ano zebranie m³odzie¿y w œwietlicy Hitlerjugend u Trembaca, przy
ulicy Œwierczewskiego21. M³odzie¿y by³o pe³no w œwietlicy. Obecni byli: przewodnicz¹cy Kubis, z ramienia PPR Stefan £¹budziñski, Franek W³odarczyk (przewodnicz¹cy Zwi¹zków Zawodowych),
Jan Janiak, Czajkowski. Na przwodnicz¹cego wybrano mnie – Kazimierza Urbaniaka. Sekretarzem zosta³ Józef Miko³ajczyk.
Do dyspozycji dostaliœmy ca³y front i oficynê. By³a w niej kuchnia, œwietlica i magazyny. Utworzyliœmy sekcje: kulturalno-oœwiatow¹, sportowo-turystyczn¹, techniczn¹. Jakiœ czas w sekcji kulturalno-oœwiatowej kierownikiem by³ Szczepan Rogowski i nie okaza³
¿adnego dzia³ania. Jego miejsce zajê³a Janina Urbaniak. Stworzy³a sekcjê dramatyczn¹. Zakupiono broszurki Fredry, Ciotka na wydaniu, dziebko, Pose³ czy kominiarz, ¯ywy nieboszczyk itp. Przedstwienia by³y robione w kinie. Kasjerk¹ by³a Teresa Kasprzyk. Dochód
z przedstawieñ przeznaczany by³ na potrzeby ZWM. Dotacji ¿adnej zwi¹zek nie otrzymywa³. Najbardziej ¿ywotnymi kole¿ankami i kolegami byli: Janina Urbaniak, Barbara Kowalczyk, Joanna
£uczak, Adamczyk, z Kazimierz Urbaniak, Jarociñski, Pabiañczyk,
B³aszczyk, Zentera, Kaczmarek i inni. Z powodu nieogrzanych pomieszczeñ zwi¹zkowych (brak wêgla) próby odbywa³y siê u mnie
w mieszkaniu na Wierzbiñskiej 25.
W œwiêta narodowe braliœmy udzia³ w pochodach i urz¹dzanych akademiach. Na scenie parkowej w „Polihymni” tañczyliœmy w strojech ludowych krakowiaki i kujawiaki. Na akademii
w kinie daliœmy jednoaktówkê Partyzant. By³a bardzo udana.
W sekcji technicznej przewodnicz¹cym by³ Jan £¹budziñski, pomaga³ mu Czes³aw Kaczmarek. Specjalizowali siê w elektrycznoœci, cz³onkom zwi¹zku pomagali przy zak³adaniu œwiat³a, reperowali radia. Po prostu pomagali ludziom, nie bior¹c za to
wynagrodzenia. W jednym pokoju za³o¿yli warsztat, w nim sta³a du¿a dwudrzwiowa szafa. W szafie tej zamontowali nadajnik
i zaczêli nadawaæ komunikaty. Nie wiedzia³em o tym. Wojewódzki urz¹d UB ustali³, ¿e komunikaty nadawane s¹ z Aleksan21 obecnie
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drowa. Przyjechali wozem, który wykrywa nadajniki. Nadajnik
wykryto. Mia³em du¿e nieprzyjemnoœci. Ca³e szczêœcie, ¿e nic
zdro¿nego nie nadawali i sprawa przycich³a. W sekcji sportowo-turystycznej kierownikiem by³ Józef Adamski. On to w³aœnie zaproponowa³ stworzyæ sekcjê pi³ki no¿nej.
Zwi¹zek Walki M³odych czêsto zmienia³ lokum. Hitlerjugend
mia³o lokal u Trembaca, przy ulicy Œwierczewskiego22. Musieliœmy siê stamt¹d usun¹æ, gdy¿ w³aœciciel za¿¹da³ wysokiego czynszu. Przydzielono nam lokal (plebaniê poniemieck¹). To nam
nie odpowiada³o, bo brakowa³o œwietlicy. PóŸniej otrzymaliœmy
j¹ na ul. Po³udniowej po Porschu, ale pomieszczenie to by³o za
ma³e. Nastêpne znaleŸliœmy na tej samej ulicy po baptystach.
Cz³onkowie ZWM-u mieli tam bardzo du¿o pracy. Musieliœmy usun¹æ ambonê, schody, pobudowaæ prowizoryczn¹ scenê nad
basenem przeznaczonym do chrztu, usun¹æ ¿yrandole. Inaczej
mówi¹c, przerobiæ ca³e oœwietlenie. Prace te powierzyliœmy panu Tadeuszowi Gustowi. Mia³ on zak³ad na ul. Piotrkowskiej. Za¿¹da³ 36 tys. z³. To by³y wszystkie pieni¹dze, jakimi dysponowaliœmy w kasie ZWM. Usunêliœmy krzy¿e od zewn¹trz. Po objêciu
sali, wielu cz³onków opuœci³o nasze szeregi z przyczyn religijnych.
Nie bêdê wymienia³ tych osób, ale nadmieniê, ¿e zostali cz³onkami PZPR i „polowali na odznaczenia”.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e nasza praca ZWM by³a dobrze postrzegana przez ludnoœæ naszego miasta w tamtym czasie, o czym
œwiadcz¹ liczne prezenty, nagrody, dyplomy ufundowane przez
spo³eczeñstwo naszego miasta i Prezydium Rady Narodowej.
Otrzymali je koledzy z ZWM bior¹cy czynny udzia³ w poszczególnych sekcjach. Uroczystoœci odbywa³y siê w Domu Ludowym,
towarzyszy³y im zabawy.
By³em przewodnicz¹cym ZWM do wrzeœnia 1947 roku. W tym
miesi¹cu otrzyma³em powiadomienie, a¿ebym siê stawi³ (by³ wyznaczony dzieñ i godzina) do sekretariatu partii. Byli tam obecni: Stefan £¹budziñski (przewodnicz¹cy PPR), Franek W³odarczyk (przewodnicz¹cy Zwi¹zków Zawodowych), Micha³ Cyran
(przedstawiciel Wojewódzkiego ZWM) i oko³o dziesiêciu cz³onków z ko³a ZWM z zak³adu nr 5 przy ZZGG. Ko³o to za³o¿y³em
ja, a jego przewodnicz¹cym zosta³ Tolek Miko³ajczyk.
22 obecnie
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Zejœcie siê w/w w partii, zdaniem £¹budziñskiego mia³o charakter wyboru nowego zarz¹du ZWM. Zakwestionowa³em to, prosz¹c o zwo³anie zebrania wszystkich cz³onków Zwi¹zku w celu wybrania nowych w³adz. Niestety, bez skutku. W tym czasie jedynymi
g³osami, które siê liczy³y by³y g³osy £¹budziñskiego i W³odarczyka. Na przewodnicz¹cego wybrano Tolka Miko³ajczyka.
Nie za¿¹dano ode mnie nawet tego, abym poda³ stan w³asnoœci ZWM. A by³o tego sporo. Sekcje za³o¿one przeze mnie w krótkim czasie siê rozpad³y. Spotka³em siê z Adamskim i innymi sympatykami sportu. Zeszliœmy siê u Janka Janiaka, mieszka³
w „jedynce” po Ha³ku. By³ te¿ tam Józef Horwat, kol. Jarociñski.
Stworzyliœmy klub sportowy pod nazw¹ WKS „Aleksandrów”.
Prezesem zosta³ Jan Janiak.
Od tego czasu ZWM mo¿na by³o widzieæ jedynie w pochodzie,
w œwiêta narodowe i to w ma³ej liczbie.
Dru¿yna ZWM „Aleksandrów” rozegra³a swój pierwszy mecz
z ZWM „Cygank¹” na boisku miejskim w Aleksandrowie. Graliœmy w swoich bia³ych koszulach i czarnych spodenkach, w butach,
jakie kto mia³. W krótkim czasie z Centralnego Zarz¹du ZWM otrzyma³em przydzia³ towaru czerwonego i bia³ego na szturmówki. Zaoszczêdzi³em towar i nasze kole¿anki z ZWM uszy³y 12 koszulek
czerwonych i 12 spodenek bia³ych, z lampasikami czerwonymi. na
piersiach czerwonych koszulek by³o naszyte bia³e ko³o, w którym
wyhaftowa³y czerwonymi niæmi napis „ZWM Aleksandrów”.
Piszê to dlatego, aby niektórzy obywatele widzieli, jak m³odzie¿ w tym czasie wspó³pracowa³a z sob¹, rozumiej¹c potrzeby
Zwi¹zku. W póŸniejszym czasie graliœmy pod nazw¹ „Zryw”. By³a to ju¿ federacja przy Centralnym ZWM w £odzi. Pod t¹ nazw¹ zdobyliœmy II miejsce w województwie, przegraliœmy tylko
z OMT „Tomaszów”. W tym czasie, w œwiêta narodowe organizowaliœmy tak¿e m.in. biegi prze³ajowe, wyœcigi kolarskie (najczêœciej mistrzem by³ Józek Miko³ajczyk). Rozgrywaliœmy tak¿e
mecze pi³karskie. Wówczas pi³karze rozgrywali mecze towarzyskie w Wa³brzychu, Piasecznie i innych miastach.
Tadeusz Biernacki, Stanis³aw Olszewski, kol. B³aszczyk organizowali niedzielne wyjazdy na wycieczki do Wrz¹cej nad Pilic¹. Kole¿anki ze Zwi¹zku zajmowa³y siê kuchni¹ i wypiekiem ciasteczek.
Po Hitlerjugend pozosta³y w magazynie spore zapasy m¹ki, cukru
i konfitur. Kole¿anki mog³y piec ciasta na zebrania. Bywaliœmy czê-
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stowani herbat¹ i ciastami swojego wypieku. G³ówn¹ gosposi¹ by³a kole¿anka Adamczyk (obecnie chyba Krakowiak). Wœród kole¿anek i kolegów nawi¹za³a siê bardzo serdeczna przyjaŸñ.

Partia i ja
Do roku 1947 chodzi³em na zebrania; przecie¿ by³em przewodnicz¹cym ZWM. Ale w roku tym zaistnia³ incydent, który opisa³em wczeœniej. Oddali³ on mnie nie od partii, ale od ludzi w partii pracuj¹cych. Konkretnie od £¹budziñskiego i W³odarczyka.
Zapisa³em siê do PSS w Aleksandrowie (nr legitymacji 47).
Wspólnie z cz³onkami Zarz¹du uruchomiliœmy sklep spo¿ywczy
nr 3 u Targalskiego. Do tego sklepu da³em gratisowo bufet, gabloty, pó³ki, dwie uchylne wago, wagê dziesiêtn¹ i inne wyposa¿enie sklepowe. Zosta³em kierownikiem tego sklepu. Ekspedientk¹ by³a Jadwiga Renfel i Targalski.
Po trzech miesi¹cach sklep zacz¹³ pracowaæ rentownie, w tym
te¿ miesi¹cu zosta³em przez Zarz¹d Spó³dzielni przydzielony do
sklepu nr 1. By³ to najwiêkszy sklep w Aleskandrowie. Znajdowa³
siê przy poczcie. Sprzedawano te¿ przydzia³y RCA, towary ³okciowe, buty (oczywiœcie na talony pracownicze). Sklep pracowa³ bardzo rentownie. Ekspedientkami by³y Barbara Westfal i kol. B¹kówna. Ja pracowa³em przy kasie. Utargi dzienne w niektórych
przypadkach przekracza³y 1,2 miliona z³otych. W takim przypadku skarbnik PSS pan Gimnalski nie przyjmowa³ pieniêdzy, bo nie
by³ w stanie ich policzyæ. Przyjmowa³a je sekretarka pani Walczakowa. Prezesem PSS by³ pan Franciszek W³odarczyk.
Pod koniec wrzeœnia 1947 roku do sklepu przyszed³ transport
damskich ciuchów z UNRy. Mia³ byæ rozdawany gratisowo dla
pracownic. Mia³y byæ wydawane nastêpnego dnia. Zosta³em z pracownikami po godzinach, aby je segregowaæ. W tym to w³aœnie
czasie ktoœ zapuka³ do sklepu od strony ulicy Armii Czerwonej23
i powiedzia³, ¿e jest przys³any od prezesa W³odarczyka. By³y to
dwie kobiety: Pani Cyranowa i jej siostra. Pokaza³y talony na p³aszcze. Cyranowa powiedzia³a, ¿e w drodze wyj¹tku prezes W³odarczyk prosi³ ¿eby im je wydaæ. Wyrazi³em zgodê pod warunkiem, ¿e pójdê z nimi do prezesa i sprawdzê, czy to prawda. Po
23 obecnie
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skoñczonej pracy dopasowali te ciuchy. Zamkn¹³em sklep, zaplombowa³em i poszed³em z nimi tam, gdzie mieszkali £¹budziñski i W³odarczyk. Siedzieli oni w du¿ym pokoju razem z Mieczys³awem Cyranem. Na stole sta³y flaszki z wódk¹, byli dobrze
podpici. Kobiety pokaza³y im p³aszcze. W³odarczyk zerwa³ siê od
sto³u i zacz¹³ na mnie krzyczeæ:
...kto ci pozwoli³ rz¹dziæ siê mieniem spo³ecznym,
pope³ni³eœ przestêpstwo nie do wybaczenia!
w tej mowie p³ynnej pomóg³ mu £¹budziñski, nie mówi³ tylko
Cyran. Kobiety zaczê³y siê œmiaæ. Cyranowa zawo³a³a
„wygraliœmy zak³ad!” Zrozumia³em wszystko, by³em bardzo zdenerwowany, popatrzy³em na nich z pogard¹. Nic nie mówi¹c odwróci³em siê i wyszed³em. W drzwiach zatrzyma³ mnie Micha³
Cyran i powiedzia³ „nie przejmuj siê, s¹ pijani, chodŸ, napij siê
ze mn¹”. Odepchn¹³em go od siebie i poszed³em do domu. Któregoœ dnia po tym zajœciu, w godzinach rannych, weszli do sklepu Stary Janiak i Ró¿ak, który pracowa³ na poczcie, cz³onkowie
zarz¹du PSS. Zaproponowali mi, ¿ebym przyj¹³ prezesurê PSS.
Kategorycznie odmówi³em, t³umacz¹c siê m³odym wiekiem.
Tego samego dnia po obiedzie weszli do sklepu: komisarz MO
Dobroñ, prezes W³odarczyk, przew. partii £¹budziñski, stary
Brocki, K. Czajkowski, cz³onkowie parafii i poprosili mnie do magazynu. Prezes pierwszy powiedzia³ mowê (cytujê dos³ownie):
Kazik, oddaj klucze od sklepu i spieprzaj, gdzie
ciê oczy ponios¹; gdy mi nie oddasz kluczy bêdziesz
aresztowany i pójdziesz do mamra.
Prosi³em ich, ¿eby mi wyt³umaczyli, o co chodzi. Przecie¿ jestem
cz³owiekiem, a je¿eli mam oddaæ klucze, to w myœl prawa powinienem byæ obecny przy remanencie. Wtenczas krzykn¹³ „dajesz,
czy nie?!” Odpowiedzia³em „nie dam kluczy i chcê siedzieæ w wiêzieniu!” Wtenczas Dobroñ po³o¿y³ mi rêkê na ramieniu mówi¹c
W imieniu Polski Ludowej aresztujê ciê.
Podszed³ do telefonu, zadzwoni³ na posterunek. Przysz³o dwóch
posterunkowych i mnie zabrano. Odchodz¹c powiedzia³em do
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ekspedientek „panienki przypilnujcie dobrze remanentów, do widzenia”. Widzia³em jak p³akali. Na ulicy sporo gapiów (Jaki to
jest wstyd!). Na komisariacie zarz¹dano kluczy. Nie chcia³em daæ.
Rzuci³ siê na mnie Waluœ i jakiœ milicjant. Nie dali rady. Przylecia³ Krakus i Bolek, chcieli wykrêciæ rêce, ale nie dali rady. Jeden
z nich otworzy³ klapê do piwnicy, Krakus mnie popchn¹³. Wpad³em na wznak na schody, zjecha³em na dó³ uderzaj¹c g³ow¹ o mur,
straci³em przytomnoœæ. Gdy oprzytomnia³em, kluczy od sklepu
nie by³o, g³owê mia³em rozciêt¹, nawet mi jej nie opatrzono.
W areszcie na dole siedzia³ Kaziek Aramowski, za co, nie chcia³
powiedzieæ, siedzia³a te¿ jedna Niemka z ul. Po³udniowej, mi³oœæ
Staœka Œwi¹tka. Tej w³aœnie nocy zosta³a zgwa³cona przez milicjanta „Krakusa”, który mia³ w³aœnie dy¿ur nocny. Widzieliœmy to.
Do wyjaœnienia sprawy siedzia³em w wiêzieniu na Szterlinga.
Zwolniono mnie 3 stycznia 1948 roku. Wyszed³em z wiêzienia z bia³ej koszuli z krótkim rêkawem, spodniach i ¿ynkach bez skarpet
z g³ow¹ ogolon¹. Ludzie patrzyli jak na wariata. W Aleksandrowie
nast¹pi³y zmiany. komendant Dobroñ zosta³ przeniesiony. Franciszek W³odarczyk wyjecha³ w nieznanym kierunku. Prezesem PSS
by³ Leon Karsz. Zaproponowa³ mi dalsz¹ pracê w PSS. Nie przyj¹³em, a odszkodowanie za nies³uszne pos¹dzenie (sekretarka Walczakowa powiedzia³a w obecnoœci zarz¹du PSS, ¿e w kasie nie ma
pieniêdzy) i siedzenie w wiêzieniu przeznaczy³em na dalszy rozwój
spó³dzielni. Zacz¹³em pracowaæ w ZZPP w Aleksandrowie.
Czy po tych wydarzeniach mog³em jeszcze nale¿eæ do partii?
Chcia³bym jeszcze nadmieniæ, ¿e po powrocie chcia³em odnaleŸæ W³odarczyka, ale to by³o zbyt trudne na moje mo¿liwoœci. Wiem tylko z opowiadañ ludzi, ¿e przyjaŸni³ siê on z Wiktorem Lewandowskim, który mia³ motor z koszem. JeŸdzi³ razem
z nim na kobiety do Zgierza. W Aleksandrowie ca³e noce spêdza³
u Kowalskiego. Mia³ on wówczas ma³y sklepik przy stadionie w jednopiêtrowym domu, którego w³aœcicielem by³ Biñkowski. Na
zapleczu tego sklepiku by³a spelunka. Robi³ to chyba W³odarczyk za pieni¹dze spó³dzielcze, bo wkrótce by³o coœ z rachunkami nie w porz¹dku – dlatego uciek³.
Po paru latach, gdy pracowa³em jako starszy brakarz w Zak³adzie C na Piotrkowskiej (po Freju), wst¹pienie do partii zaproponowa³ mi sekretarz oddzia³owy Jan Sa³ba, jednak kategorycznie zabroni³ mu tego komisarz UB Ostrowski.
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Moich 50 lat w Aleksandrowie £ódzkim

Przyjecha³am pierwszy raz do Aleksandrowa £ódzkiego na pocz¹tku marca 1959 roku do mê¿a Tytusa, który tu mieszka³ i pracowa³ od 1 lutego 1959 roku. Miasto wygl¹da³o zupe³nie inaczej
ni¿ to, z którego przyjecha³am. Mieszka³am w I³awie, ma³ym mazurskim miasteczku, gdzie by³ gaz, kanalizacja sanitarna i deszczowa i mimo zniszczenia w czasie II wojny œwiatowej, miasto
w tych latach by³o ju¿ prawie odbudowane.
W Aleksandrowie w 1959 roku by³ Plac Koœciuszki, wybrukowany „kocimi ³bami”, gdzie w ka¿dy pi¹tek odbywa³ siê targ, na
który wozami konnymi przyje¿d¿ali okoliczni rolnicy. Koñczono
budowê pierwszego bloku mieszkalnego na ul. Wojska Polskiego. Tramwaj nr 44 ³¹czy³ Aleksandrów z ¯abieñcem, a potem
trzeba by³o przejœæ na drug¹ stronê torów, ¿eby wsi¹œæ do tramwaju miejskiego. Nasze pocz¹tki w Aleksandrowie by³y bardzo
trudne, ale byliœmy m³odzi, mieliœmy pracê i tak jak wszyscy m³odzi ludzie dziœ, chcieliœmy byæ samodzielni i sami o sobie decydowaæ. Nie mieliœmy nic oprócz siebie i maleñkiego dziecka. Moi
dziadkowie, którzy mieszkali w I³awie zaproponowali, ¿e bêd¹
opiekowaæ siê naszym synem, a¿ siê zagospodarujemy. Rodzice
Mê¿a niewiele mogli nam pomóc, bo mieszkali na wsi pod Gorlicami i musieli z kilkuhektarowego gospodarstwa utrzymaæ siebie, jeszcze dwóch synów oraz babciê i dwie ciotki.
Na sta³e przyjecha³am do Aleksandrowa 1 kwietnia 1959 roku i wspólnie z Mê¿em rozpoczêliœmy pracê w Aleksandrowskim
Przedsiêbiorstwie Przemys³u Terenowego, ja w ksiêgowoœci, M¹¿
jako kierownik produkcji – by³ in¿ynierem technologii drewna.
W tej firmie pracowa³am do 1 lutego 1968 roku i te 9 lat zaowocowa³y przyjaŸniami na ca³e ¿ycie.
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Na temat tego przedsiêbiorstwa niewiele siê pisze, a warto by
by³o, bo poza Zak³adami „Sandra”, w tamtych latach by³o to drugie przedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce pracowników, i gdy „Sandra”
to by³y „skarpetki”, to „APPT” by³o przedsiêbiorstwem wielobran¿owym, z podstawow¹ produkcj¹ mebli i bran¿¹ odzie¿ow¹,
tkack¹, dziewiarsk¹ i us³ugami meblarskimi.
W ksiêgowoœci pracowa³y same panie i jeden pan – Wincenty Broda – kasjer, postaæ wyj¹tkowo barwna. G³ówn¹ ksiêgow¹
by³a Maria Kubska, która doje¿d¿a³a do pracy z £odzi ze Stoków,
codziennie na 700 i nie pamiêtam, ¿eby kiedyœ siê spóŸni³a.
Zastêpc¹ g³ównej ksiêgowej by³a pani Teresa Kozanecka, ¿ona Zenona Kozaneckiego, matka Tomasza i Jaros³awa. By³a to
osoba o wysokiej kulturze osobistej, ¿yczliwa i spokojna. Od niej
nauczy³am siê najwiêcej, Ona wprowadzi³a mnie w pracê ksiêgowej, od niej nauczy³am siê gotowaæ i zawsze mówi³a „nie martw
siê, przyjdzie czas bêdzie rada”.
W 1960 roku, od wrzeœnia, zabraliœmy syna Maurycego do
Aleksandrowa, gdzie razem z Tomkiem Kozaneckim zaczêli chodziæ do ¿³obka i tam zaczê³a siê ich przyjaŸñ, która trwa do dziœ.

Fabryka „Sandra”
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Stara zabudowa Placu Koœciuszki

Jaka by³a Tereska, niech œwiadczy wypowiedŸ mojego Syna,
jeszcze w przedszkolu – „Mamuœ, jak bêdê du¿y to o¿eniê siê
z Pani¹ Teresk¹”. Do œmieci by³a moj¹ najlepsz¹ Przyjació³k¹,
takich ludzi dziœ trzeba szukaæ ze œwiec¹.
Wœród pracowników, którzy w tej firmie pracowali przez wiele lat nale¿y wymieniæ: Józefa Ekena – dyrektora, Tytusa Nowaka, Zygmunta Paluszyñskiego, Tadeusza Gila, Stefana Rutowicza, Sabinê Surowieck¹, Barbarê Gajderowicz, Bronis³awê Peron,
Stanis³awa Cywiñskiego, Jana Krakowiaka, Jerzego Micielskiego, Franciszka Przybysza, Longina Fisiaka, Romana Albrechta,
s¹ to ci, których pamiêtam, z którymi by³am najbardziej zwi¹zana i których zawsze bêdê pamiêtaæ.
W zak³adzie organizowany by³y zabawy karnawa³owe, wyjazdy na grzyby, wycieczki, a do historii przesz³y „choinki” dla dzieci. Tomasz i Maurycy, kiedy spotykaj¹, to mówi¹, ¿e „takich imprez to ju¿ teraz nie ma”.
Odesz³am z APPT 30 stycznia 1968 roku, zaproponowano mi
stanowisko kierownika Banku Spó³dzielczego, ale jeszcze przez

Moich 50 lat w Aleksandrowie £ódzkim
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Bank Spó³dzielczy w Aleksandrowie

pó³ roku biega³am do moich kole¿anek z ksiêgowoœci, gdy nie
mog³am sobie poradziæ z problemem.
O mojej pracy w banku napisano ju¿ wiele, 29 lat w banku da³o mi równie¿ mo¿liwoœæ poznania ca³ej gminy i poznania wielu
ciekawych ludzi.
Dziœ z perspektywy 50 lat widzê jak bardzo zmieni³ siê Aleksandrów. Z ma³ego miasteczka bez wodoci¹gów, kanalizacji, gdzie
ka¿da ulica prowadzi³a w pole, w miasto, którym chwalê siê gdziekolwiek jestem. W ubieg³ym roku przyjecha³am do I³awy i stwierdzi³am, ¿e jest to teraz inne miasto, na pewno œliczne, ale ja ju¿
nie zamieniê go na mój Aleksandrów, tu zapuœci³am korzenie,
tu jest dom mojego Syna i Wnuków, tu jest grób mojego Mê¿a
i bêdzie równie¿ mój. Tu mam Przyjació³, na których mogê liczyæ w trudnych chwilach, tu jest moje miejsce.
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Barbara Nowak

Szlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie
jako smakujesz, a¿ siê zepsujesz

Od 1983 roku, w roczniku „Aleksandrów wczoraj i dziœ” nie pisaliœmy o ludziach, którzy w tym mieœcie i gminie dbali o nasze zdrowie, ludziach, którzy byli dla nas dostêpni ca³¹ dobê i których ju¿
wielu nie ma wœród nas, ale pamiêæ o Nich przetrwa³a.
O tych najstarszych bêd¹ to tylko wspomnienia i zdjêcia ale
Ci, którzy ¿yj¹ s¹ skarbnic¹ wiedzy o historii tego miasta i ludzi
i dobrze by by³o, ¿eby mo¿na spisaæ ich wspomnienia, bo czas

Grób dra Feliksa Kaczmarka na aleksandrowskim cmentarzu

Szlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie...
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szybko biegnie i za rok lub dwa nie bêdzie kogo zapytaæ i pozostanie wówczas ¿al, ¿e coœ siê w ¿yciu przegapi³o.

Dr Feliks Kaczmarek
Do najstarszych lekarzy, którzy zwi¹zali swoje ¿ycie zawodowe
z tym miastem nale¿a³ dr Feliks Kaczmarek, który w Aleksandrowie rozpocz¹³ pracê przed II wojn¹ œwiatow¹. Ja pozna³am dr
Kaczmarka w 1959 roku, czyli przed 50 latami. By³ lekarzem pediatr¹ i do koñca swoich dni leczy³ dwa pokolenia Aleksandrowian. By³ tym, który po wojnie organizowa³ s³u¿bê zdrowia na terenie miasta. Dziœ spoczywa razem z ¯on¹ w g³ównej alei na
aleksandrowskim cmentarzu i mimo, ¿e nie ma tu ¿adnej rodziny, grób jest zawsze zadbany.

Dr Eugenia Bia³asiñska
Urodzona aleksandrowianka, by³a harcerka, absolwentka Liceum Ogólnokszta³c¹cego, gdzie w 1948 roku zda³a
maturê (pierwsza matura po II wojnie
œwiatowej w Aleksandrowie). Ukoñczy³a Akademiê Medyczn¹ w £odzi w 1954
roku. Dziêki dr Kaczmarkowi otrzyma³a nakaz pracy do Aleksandrowa, gdzie
przez 10 lat zajmowa³a siê higien¹
szkoln¹ i pracowa³a w Przychodni Pediatrycznej. W tym samym czasie przez
3 lata doje¿d¿a³a do £odzi na ul. Sporn¹, gdzie pod kierunkiem ¿ony dr EdelDr Eugenia Bia³asiñska
mana robi³a specjalizacjê w pediatrii.
Do przejœcia na emeryturê w 1972 roku pracowa³a w Aleksandrowie w Przychodni Zdrowia lecz¹c dwa pokolenia mieszkañców. Po przejœciu na emeryturê jeszcze przez 5 lat pracowa³a
w niepe³nym wymiarze, czêsto zastêpuj¹c kole¿anki lekarki.
Dziœ mieszka w Aleksandrowie pod opiek¹ rodziny, jest skarbnic¹ wiadomoœci i pami¹tek nie tylko o rodzinie, ale równie¿
o mieszkañcach naszego miasta i gminy.
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Dr Kurowska, stomatolog, dr Krystyna Henczke, dr Eugenia Bia³asiñska

Dr Miros³awa Walus
Pani Doktor urodzi³a siê w £odzi, ale
ca³¹ m³odoœæ i doros³e ¿ycie spêdzi³a
w Aleksandrowie, poniewa¿ jej rodzice byli nauczycielami w Aleksandrowie. Liceum aleksandrowskie skoñczy³a w 1952 roku. Studiowa³a w Akademii
Medycznej w £odzi, któr¹ ukoñczy³a
w 1958 roku. W swoim ¿yciu zawodowym 42 lata pracowa³a w Aleksandrowie. Poniewa¿ by³a specjalist¹ medycyny przemys³owej, najwiêcej osób
pamiêta j¹ z przychodni „Sandry”. JeMiros³awa Walus.
szcze parê lat temu pracowa³a w nieLekarka
pe³nym wymiarze czasu pracy, dziœ odpoczywa na emeryturze i cieszy siê, a córka Izabela jest mgr
rehabilitacji, wnuczka te¿ studiuje rehabilitacjê.

Szlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie...
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Syn Witold jest pracownikiem M³odzie¿owego Domu Kultury w Aleksandrowie.

Dr Krystyna Henczke
Urodzona na Kresach, po II wojnie œwiatowej z babci¹ i mam¹
zamieszka³y w Aleksandrowie. Ukoñczy³a aleksandrowskie liceum, nastêpnie stomatologiê na Akademii Medycznej w £odzi.
Ca³e swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³a z naszym miastem. Przez
wiele lat pracowa³a jako dentysta szkolny, jednoczeœnie prowadz¹c prywatn¹ praktykê, po uzyskaniu specjalizacji protetyka
by³a kierownikiem pracowni protetycznej w naszej przychodni.
Mimo ciê¿kiej choroby, z któr¹ dzielnie walczy³a przez wiele lat,
by³a zawsze uœmiechniêta i ¿yczliwa dla wszystkich, którzy po-

Dr Krystyna Henczke
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Krystyna Hy¿a
Lekarz

trzebowali Jej pomocy. By³a moj¹ Przyjació³k¹, od 1964 roku ma³o mogê
o Niej powiedzieæ, odk³ada³yœmy wspomnienia na dalsze lata i dziœ, kiedy nie
ma Jej wœród nas, pozostaje ¿al, ¿e coœ
„umknê³o” na zawsze. Kole¿ank¹ Krystyny Henczke by³a Krystyna Hy¿a, te¿
lekarz stomatolog, która ca³e swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³a z naszym miastem. Te¿ by³a stomatologiem szkolnym w Szkole nr 4 im. Marii
Konopnickiej. Mo¿e te parê zdañ zmobilizuje Bliskich o dnapisania szerszego wspomnienia o Niej, Jej pracy, pasjach i rodzinie.

Dr W³adys³aw Frieman
Urodzi³ siê 1 sierpnia 1930 roku w Warszawie, w rodzinie oficera Wojska Polskiego. W 1939 roku ojciec dosta³ siê do niewoli
niemieckiej do oflagu IIC.
Do czasu powstania warszawskiego mieszka³ z mam¹ i m³odszym bratem w Warszawie, póŸniej uciekli na wieœ pod £owiczem. Tam uczêszcza na tajne komplety, bierze udzia³ w konspiracyjnym kolporta¿u gazetek i korespondencji.
Po wojnie i powrocie ojca z niewoli, przenosz¹ siê do £odzi.
W Adamowie Starym ojciec otrzymuje gospodarstwo poniemieckie. Z tego powodu rozpocz¹³ naukê w Aleksandrowie, najpierw
w Gimnazjum (ma³a matura), potem w Liceum. W 1948 roku
otrzyma³ œwiadectwo dojrza³oœci. By³ to pierwszy po II Wojnie Œwiatowej egzamin maturalny w Aleksandrowie. W Aleksandrowie bra³
udzia³ w ruchu m³odzie¿owym S³u¿ba Polsce, czynnie uczestniczy³
w melioracji ¯u³aw, nastêpnie w³aœnie w Aleksandrowie za³o¿y³
ko³o OMTUR (przybudówka m³odzie¿owa PPS). Po maturze studiowa³ na Uniwersytecie £ódzkim na Wydziale Medycznym. Studia ukoñczy³ w 1954 roku. W tym roku otrzyma³ przydzia³ pracy
w wiejskim Oœrodku Zdrowia w Rzejowicach ko³o Radomska. Pracowa³ w bardzo trudnych warunkach, oœrodek mieœci³ siê w starej
prywatnej willi. Jednak praca na wsi dawa³a mo¿liwoœci wykaza-
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nia siê wszechstronnoœci¹ praktyki lekarskiej jak i zaanga¿owaniem siê na rzecz miejscowej spo³ecznoœci. Jednoczeœnie pracowa³
w Radomsku w Szpitalu na Oddziale Pediatrii, co zosta³o uwiecznione zdobyciem I stopnia specjalizacji z chorób dzieci. W okolicy za³o¿y³ kilka Punktów Felczerskich, w niedalekiej miejscowoœci Kodr¹b, z Jego inicjatywy i dziêki czynowi spo³ecznemu rolników
wybudowano Wiejski Oœrodek Zdrowia z prawdziwego zdarzenia.
Oœrodek ten do dziœ jest dum¹ miejscowego spo³eczeñstwa.
W latach 1959 – 61 przeniós³ siê do Ryk w powiecie Garwolin, gdzie pracuje jako kierownik Wydzia³u Zdrowia. Mimo trudnoœci w pozyskiwaniu œrodków finansowych i odpowiedzialnej
pracy w Rykach doprowadza do ukoñczenia budowy szpitala.
W 1962 roku opuszcza Ryki i wraca do £odzi, a z £odzi do Aleksandrowa, miasta swojej m³odoœci. W Aleksandrowie zatrudni³
siê na etat kierownika (odchodzi³ na zas³u¿on¹ emeryturê dr Kaczmarek). Pocz¹tkowo pracuje w starym parterowym budynku
przy Stra¿y Po¿arnej, nastêpnie na ul. Ogrodowej 14.
W budowie by³a obecna przychodnia przy ul. M. Sk³odowskiej
Curie, któr¹ oddano w 1964 r. Dr Frieman aktywnie i niezmordo-

Dr W³adys³aw Frieman
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Budowa Wiejskiego Oœrodka Zdrowia

wanie uczestniczy w jej urz¹dzaniu i wyposa¿aniu. W latach
1966–1970 pracuje w szpitalu im. Biegañskiego w £odzi, tam otrzymuje II stopieñ specjalizacji z pediatrii. W 1964 r. otrzymuje II
stopieñ specjalizacji z Organizacji Ochrony Zdrowia i Medycyny
Pracy. By³ w tym okresie reprezentantem naukowym Instytutu
Medycyny Pracy i Higieny najpierw w Lublinie, póŸniej w £odzi.
W 1974 r. wraca do Aleksandrowa i ponownie zostaje kierownikiem Przychodni. Jego staraniem, przy pomocy i poparciu
dr Okiñczyca, powstaje w 1976 r. w Aleksandrowie przy Przychodni – Podstacja Pogotowia Ratunkowego. Przez ca³y czas pracy w Przychodni i Podstacji Pogotowia Ratunkowego, pracuje
te¿ spo³ecznie:
jest wieloletnim radnym miasta
bierze aktywny udzia³ przy budowie boiska sportowego i basenu k¹pielowego
jest w grupie, z której inicjatywy powsta³ pomnik Tadeusza
Koœciuszki
jest inicjatorem upamiêtnienia poleg³ych ¿o³nierzy polskich
i radzieckich w II wojnie œwiatowej na terenie Aleksandrowa
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Dr Frieman z przyjació³mi

Dr Frieman (po lewej) z lekarzami
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Grono lekarzy. W œrodku dr Frieman

Dr Frieman na boisku sportowym

Szlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie...

105

od grudnia 1975 do koñca zawodowej pracy jest Prezesem PCK
w Aleksandrowie
Na emeryturê przechodzi w 1992 r., ale jeszcze przez 2 lata pracuje na pó³ etatu w pogotowiu.
Przez wiele lat pracy na 2 kierowniczych stanowiskach pracowa³ w nielimitowanym czasie pracy, œrednio po kilkanaœcie godzin na dobê, co nie pozostawa³o bez wp³ywu na zdrowie.
Za swoj¹ pracê otrzyma³ odznaczenia
1974 r. – Nagrodê Ministra Zdrowia za Pamiêtnik lekarza organizacji ochrony zdrowia
1975 r. – Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
1977 r. – Srebrn¹ Odznakê „Zas³u¿onego Dzia³acza Ligi Obrony Kraju”
Dziœ otoczony mi³oœci¹ i opiek¹ swoich Najbli¿szych odpoczywa na
zas³u¿onej emeryturze, chocia¿ nie jestem pewna, czy jeœli ktokolwiek poprosi go o pomoc, tej pomocy od Niego nie otrzyma.
Drogi Doktorze, my aleksandrowscy Twoi Pacjenci i Przyjaciele ¿yczymy Ci du¿o, du¿o zdrowia, zapisa³eœ siê z³otymi zg³oskami w historii tego miasta i gminy.
Dziêkujê ¯onie Pana Doktora, która dostarczy³a zdjêcia i podjê³a trud napisania ¿yciorysu Dr Friemana.
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Aleksandrowskie rody – Gliñscy

Wywodz¹ siê z Aleksandrowa, powsta³ego oko³o 150 lat temu.
Mieszkali i pracowali w mieœcie, w którym ich rodziny ¿y³y z kowalstwa, czy tkactwa, dostarczaj¹c grube sukna na potrzeby
szlachty czy wojska. Przodkowie ich, posiadaj¹cy ju¿ od XIX wieku w³asne warsztaty tkackie, dali pocz¹tek dzisiejszej rodzinie
Gliñskich.
Pierwsza Wojna Œwiatowa zabra³a tkaczy, piekarzy i kowali.
W tych trudnych czasach ich rodziny zajmowa³y siê zbieraniem
grzybów, chrustu.
Dzisiejszy senior rodu, Jan Gliñski, pracowa³ w poñczoszarni.
Jego rodzinê stanowi¹: siostry Maria i Jadwiga, ¿ona – Krystyna, z domu Podsiad³a, oraz synowie – Andrzej i Ryszard z ¿on¹
Ann¹.

Ciocia Irena

Aleksandrowskie rody – Gliñscy
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JadwigaGliñska

Jan Gliñski

Krystyna Gliñska
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Jan i Krystyna Gliñscy
w górach

Jan i Krystyna Gliñscy
nad morzem

Aleksandrowskie rody – Gliñscy
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Jan i Krystyna Gliñscy w 1970 roku

Andrzej Gliñski,
syn Jana (1974)

Ryszard Gliñski,
syn Jana

¯ona Ryszarda
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Aleksandrowskie rody
– rodziny Budów i Ekertów

Aleksandrowskie rody – rodziny Budów i Ekertów

Cz³onkowie rodzin Ekertów i Budów
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Hemian Ekert w 1958 roku

Jadwiga Ekert

M³ody Ekert z ciotk¹ Halin¹ Buda

Kuzynka pani Ekertowej

Aleksandrowskie rody – rodziny Budów i Ekertów
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Rodzice Henia Ekerta

Henio Ekert w 1950 roku
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M³ody Henio Ekert

Ojciec Henia Ekerta w wojsku

Aleksandrowskie rody – rodziny Budów i Ekertów

Ojciec Henia Ekerta w Marynarce

Zêbaccy w 1952 roku
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Obrazki aleksandrowskie. Varia

Groby ¿o³nierzy niemieckich z Pierwszej Wojny Œwiatowej z 1916 roku
na cmentarzu ewangelickim w Aleksandrowie

Obrazki aleksandrowskie. Varia

Tablice nagrobne
¯ydów aleksandrowskich
na Cmentarzu ¯ydowskim
w £odzi przy ul. Brackiej
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Uroczystoœæ ku czci marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Ods³oniêcie jego pomnika w 1936 r.

Nadanie ulicy Ogrodowej imienia Józefa Pi³sudskiego

Obrazki aleksandrowskie. Varia

Uroczystoœæ 11 listopada w 1932 roku

Uroczystoœæ 11 listopada w 1934 roku
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Cz³onkowie „Soko³a” w Aleksandrowie. Lata 30-te

Cz³onkowie Towarzystwa Œpiewaczego „Lutnia”
w Ogrodzie Polihymni w 1936 roku
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Dzieci w ogrodzie pani Maciejewskiej w 1936 r.
Klasa nauczycielki-wychowawczyni Józefy Buczyd³o

Stra¿ Po¿arna w Aleksandrowie w1946 roku
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Cz³onkowie Towarzystwa Œpiewaczego „Lutnia” w 1945 roku

Uczennice w szkole w 1945 roku

Obrazki aleksandrowskie. Varia

Cz³onkowie Towarzystwa Œpiewaczego „Lutnia”.
Wycieczka do Grotnik w 1954 roku

Aleksandrowianie Tadeusz Kawka, Boles³aw Pluciñski, Jan Madajski
i Zenon Kozanecki. Kwiecieñ 1954 roku
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Listonosze aleksandrowscy. 1933 rok

Powojenni listonosze aleksandrowscy na tle budynku poczty

Obrazki aleksandrowskie. Varia

Strusie u pana Krawczyka
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Zenon Kozanecki

Kronika roku 2008

Styczeñ
Pierwsze prace na lotnisku. Teren by³ego lotniska o¿y³ za spraw¹ firmy Procte&Gamble, która rozpoczê³a pierwsze prace zwi¹zane z budow¹ swojego zak³adu – fabryki kosmetyków.

Luty
Pi³karze mog¹ przebieraæ siê w eleganckiej szatni. Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji nie musi ju¿ siê wstydziæ starego zaplecza sportowego.
100 lat pani Heleny Gulak z Aleksandrowa, której wszyscy serdecznie ¿yczyliœmy wszystkiego najlepszego.

Marzec
Aleksandrowska akcja „Szko³a bez przemocy” zosta³a rozpoczêta
17 marca w Belwederze w Warszawie: aleksandrowski Zespó³
Szkó³ Sportowych im. Józefa Jaworskiego, jako jedna z piêciu
szkó³ naszego województwa, otrzyma³a wyró¿nienie oraz 5000 z³
na dalsz¹ realizacjê programu „Nie umiera ten, kto trwa w pamieci ¿ywych”.
Z wielkim ¿alem i smutkiem ¿egnamy nasz¹ kole¿ankê, wieloletni¹ nauczycielkê Janinê Wichrowsk¹.

Kronika roku 2008
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Kwiecieñ
Pada wyzwanie dla mi³oœników Aleksandrowa. Rozpoczyna siê
akcja na rzecz odnowienia zabytkowego pomnika pastora Tuve,
prawdopodobnie najstarszego nagrobka na cmentarzach chrzeœcijañskim £odzi i okolic.

Maj
Gwiazdy polskiej reprezentacji pi³karskiej: W³odzimierz Smolarek i Euzebiusz „Ebi” Smolarek, dwaj œwiatowej s³awy pi³karze,
zostali Honorowymi Obywatelami Aleksandrowa £ódzkiego.

Czerwiec
Obie szko³y œrednie, czyli Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica i Liceum Ogólnokszta³c¹ce im Miko³aja Kopernika ¿egna³y swoich maturzystów.

Lipiec
Fabryka kosmetyków Olay – koncernu Proeter&Gamble pnie siê
do góry.
Nowa oferta Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica w Aleksandrowie £ódzkim. Mo¿liwoœæ kontynuowania nauki
bêd¹ mieli nie tylko do koñcz¹cy gimnazja, ale tak¿e technika.

Sierpieñ
Ruszy³o aleksandrowskie wydanie akcji Orlik 2012. Rozpoczyna
siê budowanie nowego boiska sportowego ze sztuczn¹ muraw¹
przy Szkole podstawowej Nr 4.

Wrzesieñ
Akt erekcyjny wmurowany. Drugiego wrzeœnia w Aleksandrowie
£ódzkim rozpoczêto budowê fabryki silników elektrycznych firmy ABB Sp. z oo.
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Kolejn¹ rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej aleksandrowianie
uczcili bardzo uroczyœcie w koœciele Stanis³awa Kostki.

Pa¿dziernik
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowê hali sportowej przy
Zespole Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Aleksandrowie £ódzkim.
Po niespe³na trzech miesi¹cach prac oddano do u¿ytku kompleks
boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr4, w ramach ogólnopolskiego programu Orlik 2012.

Listopad
85-ciolecie Chóru im. Stanis³awa Moniuszki. 16 listopada Chór
im. Stanis³awa Moniuszki, dzia³aj¹cy od 1923r. obchodzi³ jubileusz swego istnienia. Obecnie liczy 40 osób. Ma na swoim koncie liczne nagrody i wyró¿nienia z festiwali i przegladów chórów.
Koncertowa³ m.in. w Czechach i Grecji.

Grudzieñ
400 osób na na Wigilii . Czterystu mieszkañców gminy Aleksandrowa £ódzkiego zasiad³o w niedzielê do wpólnej wigilli w Zaje¿dzie „Boryna”. Przy wigilijnym stole zasiedli w gronie parlamentarzystów i burmistrzów zaproszonych z oœciennych miast.
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