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Redakcja serdecznie prosi wszystkie osoby o przysy³anie artyku³ów i fotograi maj¹cych zwi¹zek z Naszym Miastem. Zamieszczamy zarówno artyku³y naukowe, reporta¿e, wspomnienia, dzieje rodzin, jak i prywatne przemyœlenia osób, które s¹
zwi¹zane z Aleksandrowem £ódzkim. Prace tego rodzaju posiadaj¹ czêsto ogromne znaczenie historyczne. Warto zostawiæ
po sobie œlad w ludzkiej pamiêci. Prosimy o kontakt lub dostarczanie materia³ów z danymi kontaktowymi na adres:
Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego
ul. Warszawska 10/12
95-070 Aleksandrów £ódzki
z dopiskiem „Aleksandrów wczoraj i dziœ”
lub na adres internetowy:
aleksandrowwczorajidzis@wp.pl, oraz tepealex@wp.pl
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Prezes TPA£ Leszek Pierlejewski

Wieœci z TPA£

W lipcu 2008 roku Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego zainicjowa³o na terenie naszej gminy akcjê zbierania funduszy
na odbudowê najstarszego grobowca na aleksandrowskim cmentarzu – grobu pastora Fryderyka Georga Tuve.
By³ on pierwszym pastorem gminy ewangelickiej w naszym powstaj¹cym wtedy mieœcie, budowniczym koœcio³a ewangelickiego
znajduj¹cego siê przy Placu Koœciuszki. Grób ten od wielu lat zaniedbany popada³ w coraz wiêksz¹ ruinê, st¹d inicjatywa Towarzystwa zmierzaj¹ca do jego odrestaurowania. Zbiórka funduszy
prowadzona by³a w formie sprzeda¿y cegie³ek na licznych uroczystoœciach organizowanych na
terenie naszej gminy. Po rocznej akcji postanowiliœmy zakoñczyæ zbiórkê. Uda³o nam
siê zgromadziæ kwotê 5000 z³,
trzeba przyznaæ nie wystarczaj¹c¹ na osi¹gniêcie zamierzonego celu. Sprzeda¿ cegie³ek
przynios³a kwotê 4383 z³, reszta to dobrowolne wp³aty
ofiarodawców na specjalnie
utworzone konto w Banku
Spó³dzielczym.
Ofiarodawc¹ zbiorowym,
który wykupi³ tzw. „z³ot¹” cegie³kê by³ Bank Spó³dzielczy
w Aleksandrowie £ódzkim.
Przekaza³ on na ten cel kwotê 500 z³. Znacz¹cy efekt
przynios³a sprzeda¿ cegie³ek
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w szko³ach naszego miasta. Uzyskana w ten sposób kwota to 1215
z³. Akcjê na terenie szkó³ przeprowadzi³ pracownik naukowy U£
dr Tomasz Pietras, który przy tej okazji przybli¿y³ m³odzie¿y sylwetkê pastora Tuve. W poszczególnych szko³ach akcjê pilotowali z ramienia TPA£ nastêpuj¹cy nauczyciele:
w Szkole Podstawowej nr 4 – mgr Marzena Wlaz³owicz-Pietras
w Zespole Szkó³ Sportowych – mgr Gra¿yna Kwiatkowska
w Miejskim Zespole Szkó³ – mgr Anna Pluciñska-Amribd
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym – mgr Adam Kasprzyk
w Zespole Szkó³ Zawodowych – mgr Agata Tyburska.
Cegie³ki rozprowadzali tak¿e cz³onkowie Studenckiego Ko³a Naukowego Historyków U£ – Karolina Sika³a i Jaros³aw Pietrzyk.
Nasze konto specjalne wsparli tak¿e cz³onkowie Towarzystwa
Przyjació³ Zgierza.
Wszystkim wy¿ej wymienionym osobom oraz dyrekcjom placówek oœwiatowych z terenu naszej gminy pragniemy serdecznie podziêkowaæ za wsparcie naszej akcji oraz pomoc w zbiórce funduszy.
W czerwcu 2009 roku TPA£ nawi¹za³o kontakt z Parafi¹
Ewangelicko-Augsbursk¹ Œw. Mateusza w £odzi. Odby³o siê spotkanie Prezesa Towarzystwa Leszka Pierlejewskiego z proboszczem tej parafii Biskupem Mieczys³awem Cieœlarem. Wynikiem tego spotkania by³y nastêpuj¹ce ustalenia:
Parafia Œw. Mateusza i TPA£ wspólnie podejm¹ siê odbudowy grobu pastora Tuve, grób zostanie przeniesiony na miejsce
wskazane przez Parafiê Œw. Mateusza na ewangelickiej czêœci
aleksandrowskiego cmentarza i odbudowany w pierwotnym
kszta³cie, w pobli¿u grobu znajdzie siê tablica z informacj¹, ¿e
grób zosta³ odbudowany z inicjatywy TPA£, wszelkie formalnoœci zwi¹zane z przeniesieniem grobu tj. uzgodnienia z konserwatorem zabytków i Sanepidem bierze na siebie Parafia, TPA£
przeka¿e na odbudowê grobu w nowym miejscu ca³¹ zebran¹
kwotê (5000 z³), Parafia Œw. Mateusza deklaruje pomoc finansow¹ przy odbudowie grobu pastora.
Koñcz¹c akcjê zbierania funduszy na ten szczytny cel, Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego pragnie gor¹co podziêkowaæ
wszystkim, którzy wspomogli j¹ finansowo. Jednoczeœnie nadmienia-
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my, ¿e bardzo chêtnie bêdziemy widzieæ w przysz³oœci ewentualn¹ pomoc materia³ow¹ przy prowadzeniu zadania odbudowy grobu.
We wrzeœniu 2009 roku TPA£ zainicjowa³o now¹ akcjê zbiórki
pieniêdzy na odbudowê, w kszta³cie zbli¿onym do przedwojennego, pomnika Naczelnika Tadeusza Koœciuszki. Pragniemy
w ten sposób wesprzeæ inicjatywê w³adz miasta oraz Rady Miejskiej, które postanowi³y przeprowadziæ to zamierzenie. Chcemy
aby pomnik, który powsta³ w naszym mieœcie z inicjatywy jego
mieszkañców w okresie miêdzywojennym i zosta³ zburzony przez
Niemców w pierwszych dniach okupacji, odzyska³ swój dawny,

Tablica na grobie pastora Tuve
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œwietniejszy wygl¹d. Zbiórkê funduszy bêdziemy prowadziæ do
koñca 2010 roku w formie sprzeda¿y cegie³ek oraz kwesty ulicznej. Jest tak¿e mo¿liwoœæ wp³aty ofiarowywanej kwoty na specjalnie w tym celu utworzone konto w Banku Spó³dzielczym
w Aleksandrowie £ódzkim.
Nr konta 36 8780 0007 0000 1339 1000 0101.
Zbiórkê pieniêdzy oraz sprzeda¿ cegie³ek bêd¹ prowadziæ przedstawiciele Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego na
wszystkich gminnych imprezach organizowanych w naszym mieœcie. Do tej pory zebrano kwotê oko³o 2000 z³. Wszystkim, którzy
zdecyduj¹ siê wesprzeæ nasz¹ kolejn¹ akcjê serdecznie dziêkujê
w imieniu Zarz¹du TPA£.
Napis na tablicy na grobie pastora Tuve

Hier ruhet in Frieden in seiner Kuehlen Gruft
Friedrich Georg Tuve
Ev. Pastor in Ruda und Alexandrow durch 30 [Jahren.]
Gb. in Gros Wechsungen bei Nordhausen in 17[59]
Ges. am 1830 u. 30/6 im 71tem Lebensja[r...]
Nebst seinem beiden Enkelchen Malwina[..] u. A[...]
zum Andenken Gewidme[t...]
Von seiner trostlosen Gattin Johanna Tuve Gb. Eker[mann]
Und seinen dankbaren Kindern Karl u. Amalie Tuve Gb. Hoh[...]
Sanft Ruhe Ihre Asche
Nemo noli vos tangere veto
K.T.
Tu spoczywa w swym zimnym grobie
Friedrich Georg Tuve,
pastor ewangelicki na Rudzie i Aleksandrowie przez 30 lat,
urodzony w Großwechsungen ko³o Nordhausen in 1759 roku,
zmar³ 30 czerwca 1830 roku w 71-tym roku ¿ycia.
Obok swych obojga wnuków: Malwiny i A[...]
poœwiêcony pamiêci swej opuszczonej ¿ony Johanny Tuve z domu Ekermann
i swych wdziêcznych dzieci Karola (Fryderyka)
i Amalii Tuve z mê¿a Hoh[...]
Niech wasze popio³y spoczywaj¹ w pokoju i niech nikt ich nie tyka.
K[arol] T[uve]
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W 1917 roku w centrum parku, po wielkiej manifestacji patriotycznej, polska ludnoœæ Aleksandrowa ufundowa³a pomnik swojemu narodowemu bohaterowi, Tadeuszowi Koœciuszce – tak
uczczono setn¹ rocznicê jego œmierci. Przedstawia³ on Naczelnika stoj¹cego na cokole, w sukmanie krakowskiej, bez okrycia g³owy i wyci¹gaj¹cego szablê na spotkanie bitwy. Ten piêkny pomnik wykona³ z czerwonego piaskowca artysta Wac³aw Konopka.
Na cokole znajdowa³y siê dwie tablice:
„1817–1917” a tak¿e „TADEUSZOWI
KOŒCIUSZCE RODACY”. Pomnik otacza³ klomb. Dzie³o to hitlerowcy zniszczyli jesieni¹ 1939 r.
Obecne popiersie Naczelnika Insurekcji, o wiele skromniejsze od wczeœniejszego pomnika ustawiono w tym samym
miejscu w 1964 r. Zosta³o wykonane
w Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie.
Umieszczono je na kamiennym cokole
i opatrzono tablic¹ z napisem: „Tadeuszowi Koœciuszce – spo³eczeñstwo Aleksandrowa 1964 rok”.
Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego, decyzj¹ swoich cz³onków,
podjê³o w tym roku trud zbierania funduszy na przywrócenie pomnikowi Naczelnika Tadeusza Koœciuszki kszta³tu zbli¿onego
do wersji przedwojennej.

Dziêkujemy wszystkim tym,
którzy zechc¹ wesprzeæ nasz¹ inicjatywê
Prosimy o wp³aty na konto w Banku Spó³dzielczym
w Aleksandrowie £ódzkim:
nr konta 36 8780 0007 0000 1339 1000 0101
lub zakup cegie³ek, które bêd¹ rozprowadzaæ przedstawiciele
Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego na wszystkich
gminnych imprezach organizowanych w naszym mieœcie.
Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego
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dr Marek Adamczewski (U£)

W sprawie herbu Aleksandrowa

Wspó³czesny herb Aleksandrowa £ódzkiego – majusku³owa (wielka) litera „A” góruj¹ca nad dwoma fragmentami muru – powsta³
w XIX w., a dok³adnie pomiêdzy 1846 i 1847 r. Stworzono go na
potrzeby wówczas przeprowadzonej ankiety heraldycznej, rozpisanej przez w³adze Królestwa Polskiego (Kongresowego). O dziewiêtnastowiecznych wzorach herbu Aleksandrowa dowiadujemy
siê g³ównie z dokumentacji aktowej, wytworzonej w okresie II
Rzeczypospolitej1. Ówczesne w³adze miejskie Aleksandrowa £ódzkiego postanowi³y przywróciæ miastu jego zapomniany znak.

1 Rozwa¿ania nad herbem Aleksandrowa £ódzkiego pochodz¹ z przygotowywanej rozprawy habilitacyjnej pt. Pieczêcie urzêdowe w³adz lokalnych z obszaru Polski centralnej do 1950 roku.
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Prace nad ustanowieniem herbu miejskiego pracownicy magistratu Aleksandrowa rozpoczêli przed 7 sierpnia 1924 r. Aktywnoœæ w³adz miejskich w sprawie herbu by³a oczywist¹ konsekwencj¹ przywrócenia miastu praw miejskich, co sta³o siê z dniem
5 marca 1924 r.2 W dniu 7 sierpnia 1924 r., a nastêpnie 24 wrzeœnia 1924 r. urzêdnicy listownie zapytali archiwistów z Archiwum
Akt Dawnych w Warszawie o Ÿród³a niezbêdne do zbudowania
herbu miejskiego. OdpowiedŸ z Warszawy nadesz³a z dat¹ 26
wrzeœnia 1924 r. Archiwiœci nie wskazali w niej samorz¹dowi
Aleksandrowa ¿adnego wzorca, na podstawie którego uda³oby
siê odtworzyæ oryginalny herb miejski. W rok po wydaniu pierwszej informacji archiwiœci ujawnili przekaz, który móg³ stanowiæ podstawê dla herbu miejskiego Aleksandrowa. W liœcie z 26
maja lub czerwca 1925 r.3 Archiwum poinformowa³o burmistrza
o odnalezieniu „Albumu herbów miast Królestwa Polskiego”,
a w nim projektu znaku Aleksandrowa z 1847 r. Autor pisma
wskaza³ na o mo¿liwoœci wykonania kopii herbu4. Burmistrz Aleksandrowa skorzysta³ z propozycji. Poprosi³ o wykonanie kopii
i przes³a³ przekazem pocztowym op³atê za kopiowanie oraz inne czynnoœci administracyjne i techniczne.
Kopia karty z „Albumu…”, zawieraj¹ca barwny herb miasta
oraz tekst polskojêzycznej czêœci opisu herbu (pominiêto czêœæ
w jêzyku rosyjskim, jaka znajdowa³a siê w oryginale), dotar³a do
Aleksandrowa w pakiecie z dat¹ 25 czerwca 1925 r.5 W dokumentacji aktowej Aleksandrowa odnaleziona zosta³a u³omna kopia
pisma archiwistów warszawskich, sporz¹dzona zapewne w 1933 r.
(fot. nr 1, 2). Materia³y, przes³ane z Archiwum Akt Dawnych wy2 „Dziennik Ustaw”, 1924, nr 20, poz. 215; M. Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa ³ódzkiego w XIX i XX wieku, £ódŸ 1995, s. 92.
3 Archiwum Pañstwowe w £odzi (dalej: AP£ódŸ), Akta miasta Aleksandrowa, sygn.
674, bez paginacji; AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 807, bez paginacji.
4 „…Zarz¹d Archiwum Akt Dawnych zawiadamia, ¿e w reewakuowanych z Rosji aktach b. Heroldii Królestwa Polskiego odnaleziono rysunek herbu Aleksandrowa. Rysunek
ten pochodzi z czasów porozbiorowych i wyobra¿a: w polu niebieskim mur czerwony, nad
którym litera A tworzy bramê. Na ¿¹danie Magistratu, Zarz¹d Archiwum mo¿e za¿¹daæ
sporz¹dzenie kopji rysunku tego herbu i w tym celu musia³by, z braku odpowiednich si³
wœród personelu Archiwum, zaanga¿owaæ specjalnego kopistê, co poci¹gnê³oby za sob¹
koszt oko³o 25 z³ plus 2 z³ op³aty stemplowej za uwierzytelnienie oraz 1 z³ za porto pocztowe – razem wiêc oko³o 28 z³…” – AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 807, bez
paginacji.
5 AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 549, k. 115-116.
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korzystane zosta³y do stworzenia pieczêci miejskiej, znanej z odcisków pod dokumentami, przygotowanymi w Aleksandrowie
m.in. w 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 r.6 Jej odciski odnajdujemy
tak¿e pod protoko³ami posiedzeñ Rady Miejskiej ze stycznia
1936 r.7 Zwraca uwagê wiernoœæ, z jak¹ twórca pieczêci odda³
kszta³t tarczy herbowej, u¿ytej w dziewiêtnastowiecznym projekcie. God³o herbu miejskiego – litera A, góruj¹ca nad dwoma
fragmentami muru – umieszczone zosta³o w polu tarczy francuskiej nowo¿ytnej, preferowanej w heraldyce samorz¹dowej
II Rzeczypospolitej.
Na oddzielny akapit zas³uguje problem barw herbu Aleksandrowa £ódzkiego. W piœmie archiwistów warszawskich wyraŸnie zaznaczono, i¿ tarcza herbowa zabarwiona by³a na kolor niebieski,
a mur i zapewne litera A – na czerwono. Tak¹ kolorystykê dla herbu Aleksandrowa £ódzkiego oznaczy³ te¿ Marian Gumowski8. Kreacja dziewiêtnastowiecznych ekspertów Heroldii Królestwa z bardzo
poprawnym god³em herbowym, tak¿e i dziœ uznawana za wzorcow¹, zaprojektowana zosta³a z pogwa³ceniem tzw. zasady alternacji.
Jej istota sprowadza siê do wykorzystywania w herbie jednej barwy
i jednego tzw. metalu, czyli koloru bia³ego lub ¿ó³tego.
W dniu 3 paŸdziernika 1936 r.9 herb Aleksandrowa zosta³ oficjalnie ustanowiony10, choæ w³adze miejskie konsekwentnie
wnioskowa³y do odpowiednich ministerstw o zatwierdzenie herbu. Czynnoœæ t¹ poprzedzi³o szereg dzia³añ urzêdowych i nowych
badañ naukowych, zakoñczonych wspomnianym nadaniem
6 AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 520; AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 521; AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 528 (pieczêæ lakowa, sznurowanie ksiêgi protoko³ów); AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 529; AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 548, k. 134; AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 558,
bez paginacji; AP£ódŸ, Wydzia³ Powiatowy w £odzi, sygn. 48, k. 38–39.
7 AP£ódŸ, Wydzia³ Powiatowy w £odzi, sygn. 342, bez paginacji.
8 M. Gumowski, Herbarz polski, Warszawa bez daty (Kawa Hag) – województwo ³ódzkie,
Aleksandrów.
9 S. K. Kuczyñski, L. Pud³owski, Udzia³ archiwów pañstwowych w tworzeniu herbów okresu
miêdzywojennego, „Archeion”, t. LXXXII, 1987, s. 124; L. Pud³owski, Heraldyka miejska II
Rzeczypospolitej, [w:] Polskie tradycje samorz¹dowe a heraldyka. Materia³y sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie, pod red. P. Dymmela, Lublin 1992, s. 115.
10 W ówczesnej terminologii prawnej pod pojêciem „ustanowienie” rozumiano urzêdow¹ zgodê na pos³ugiwanie siê nowym herbem, wykreowanym w II Rzeczypospolitej,
a pod pojêciem „zatwierdzenie” – urzêdow¹ zgodê na pos³ugiwanie siê herbem „uzasadnionym historycznie”.
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z 3 paŸdziernika 1936 r.11 Procedurê tworzenia herbu Aleksandrowa £ódzkiego zainicjowa³o pismo Wydzia³u Powiatowego
w £odzi z 6 lutego 1933 r.12, w którym urz¹d przypomnia³ w³adzom Aleksandrowa o koniecznoœci z³o¿enia wniosku o przyznanie prawa do pos³ugiwania siê herbem miejskim. Magistrat Aleksandrowa w dniu 22 lutego 1933 r. podj¹³ jednomyœln¹ uchwa³ê
o ustanowieniu herbu w wersji ju¿ u¿ywanej13. Miesi¹c póŸniej
(18 marca 1933 r.) sprawa herbu miejskiego omawiana by³a na
posiedzeniu Rady Miejskiej, która podjê³a uchwa³ê o zatwierdzeniu herbu, w brzmieniu takim samym, jak uczyni³ to wczeœniej
Magistrat14. Jednomyœlna uchwa³a Rady Miejskiej zobowi¹zywa³a Zarz¹d do wyst¹pienia do w³adz zwierzchnich o zatwierdzenie herbu wed³ug wzoru, otrzymanego 25 czerwca 1925 r. z Archiwum Akt Dawnych.
W³adze Aleksandrowa przes³a³y (z zachowaniem drogi s³u¿bowej) do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w Warszawie wniosek
o ustanowienie herbu. Przygotowano go 22 kwietnia 1933 r. 15 Tworzy³y go, oprócz pisma przewodniego, trzy za³¹czniki – kopia uchwa³y Magistratu, kopia uchwa³y Rady i kopia herbu Aleksandrowa,
przygotowana przy udziale archiwistów Archiwum Akt Dawnych.
Wniosek by³ dobrze przygotowany – zawiera³ uchwa³y organu

11 Prezydent RP w 1927 r. wyda³ rozporz¹dzenie, w którym okreœli³ wyobra¿enie urzêdowych pieczêci zwi¹zków samorz¹dowych. Pieczêæ tak¹ tworzyæ mia³a stosowna legenda
oraz Orze³ Pañstwowy. Herb miejski (pod warunkiem, ¿e by³ on „historycznie uzasadniony”) móg³ pojawiæ siê na plakietkach, odznakach i innych nieurzêdowych symbolach samorz¹du obok herbu II RP. W 1930 r. znowelizowano rozporz¹dzenie z 1927 r. w ten sposób, ¿e zgodzono siê, aby miasta posiadaj¹ce „historycznie uzasadnione herby” w „drodze
wyj¹tku” (to jest zgody ministra w³aœciwego dla spraw wewnêtrznych) mog³y je u¿ywaæ
samodzielnie. Jednakowo¿ dopiero w 1935 r. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych w porozumieniu z Ministerstwem Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego okreœli³o procedurê ustanawiania herbu. O prawnych aspektach funkcjonowania herbów samorz¹dowych w II RP zob. – S. K. Kuczyñski, L. Pud³owski, Udzia³ archiwów pañstwowych..., s. 97–137;
L. Pud³owski, Heraldyka miejska II Rzeczypospolitej..., s. 107–126.
12 AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 549, k. 112.
13 AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 529, k. 3; AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 533 (skorowidz do ksiêgi uchwa³ magistratu), bez paginacji; AP£ódŸ, Akta
miasta Aleksandrowa, sygn. 549, k. 112.
14 AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 520, k. 173; AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 523 (skorowidz do ksiêgi uchwa³ rady), bez paginacji; AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 549, k. 112; AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 558, bez
paginacji.
15 AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 549, k. 113.
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zarz¹dzaj¹cego i stanowi¹cego miasta, barwny rysunek herbu i jego opis. Jednakowo¿ Wydzia³ Powiatowy w £odzi pismem z 7 czerwca 1933 r. odrzuci³ wniosek i precyzyjnie wskaza³, o jakie materia³y powinien byæ on uzupe³niony16. Zdaniem starosty powiatowego,
we wniosku w³adz Aleksandrowa z 22 kwietnia zabrak³o przede
wszystkim „odpowiednio umotywowanego” podania, z którego powinno jednoznacznie wynikaæ, czy procedura postêpowania prowadzona mia³a byæ w trybie nadania, czy w trybie zatwierdzenia herbu. W¹tpliwoœci starosty zwróci³ tak¿e rysunek herbu, a w³aœciwie
to, czego w nim nie by³o. Stwierdzi³, i¿ do barwnego wzorca powinien byæ do³¹czony opis, zawieraj¹cy dane o kolorach znaku. Trzeci zarzut – w mojej opinii – by³ kuriozalny. Starosta domaga³ siê,
aby z Aleksandrowa przes³ano fotografie pieczêci miejskich, które nie by³y jeszcze publikowane w opracowaniach naukowych. Wymóg ten stawiany by³ samorz¹dom o tradycjach staropolskich, a nie
oœrodkom uformowanym w XIX, czy XX w.
Mimo bezpodstawnych uwag, w³adze miejskie Aleksandrowa
uzna³y, i¿ nale¿y wniosek przygotowaæ od nowa i – tam gdzie to
mo¿liwe – uzupe³niæ. W dniu 20 czerwca 1933 r. wys³a³y nowe zapytanie do Archiwum Akt Dawnych. OdpowiedŸ nadesz³a dopiero z dat¹ 7 sierpnia 1933 r. W tym czasie, zniecierpliwiony ju¿ oczekiwaniem burmistrz Aleksandrowa, w dniu 15 lipca 1933 r.
przygotowa³ nowy wniosek o „zatwierdzenie herbu dotychczas u¿ywanego”17. Ponownie powo³a³ siê na ekspertyzê archiwistów z Warszawy, czyli na kopiê herbu z „Albumu…” i doda³ opis herbu w formie cytatu, wyjêtego z ekspertyzy archiwistów. W dniu 14 sierpnia
1933 r. wniosek ponownie zosta³ oddalony18. Tym razem w £odzi
zauwa¿ono, ¿e zosta³ on Ÿle zaadresowany – zamiast do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych za poœrednictwem Wydzia³u Powiatowego, burmistrz skierowa³ proœbê do Wydzia³u Powiatowego. Ponadto starosta po raz drugi zwróci³ uwagê burmistrzowi, i¿ z jego
wniosku nie wynika³o wprost, czy herb Aleksandrowa, do którego
miasto aspirowa³o, by³ znakiem uzasadnionym historycznie, czy
tworzonym od nowa. Nim odmowa wszczêcia postêpowania z 14
sierpnia dotar³a do Aleksandrowa, burmistrz w dniu 12 sierpnia
AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 549, k. 108.
AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 549, k. 107.
18 AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 549, k. 102.
16
17
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1933 r. podpisa³ nowy wniosek o zatwierdzenie herbu19. Tym razem by³ on ju¿ tak „ukompletowany” (zawiera³ np. now¹ opiniê archiwistów warszawskich z 7 sierpnia 1933 r.), ¿e zosta³ przyjêty.
Nie wiemy kiedy wniosek wp³yn¹³ do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, ale wiemy, ¿e w dniu 17 listopada 1933 r. Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych wyst¹pi³o do Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego z proœb¹ o zaopiniowanie propozycji, nades³anych z Aleksandrowa20. W dniu 19 grudnia 1933 r. Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego wyrazi³o
zgodê na nadanie herbu w formie proponowanej przez w³adze miejskie. Do analizy materia³u z Aleksandrowa powrócono w Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego jeszcze raz
w 1936 r., byæ mo¿e przy okazji wykonywania barwnych wzorów herbu. Uznano, i¿ herb Aleksandrowa otrzyma³ b³êdne barwy, a ich u¿ycie pozostawa³o w sprzecznoœci z heraldyczn¹ zasad¹ alternacji. Dowodzono tak¿e – naszym zdaniem b³êdnie merytorycznie – ¿e barwy
b³êkitna i czerwona pojawi³y siê w herbie Aleksandrowa z 1847 r. tylko z tego powodu, ¿e najw³aœciwsze dla niego kolory tj. bia³y i czerwony, z przyczyn politycznych zosta³y pominiête21. Wzory herbu Aleksandrowa w nowych barwach – bia³ym polem i czerwonymi murem
i liter¹ – by³y gotowe przed 9 czerwca 1936 r. Tego dnia wszystkie
materia³y, stworzone w Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, przekazane zosta³y do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. W dniu 3 paŸdziernika 1936 r. w³adze miejskie Aleksandrowa otrzyma³y zgodê na pos³ugiwanie siê nowym herbem.
Po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych z 3 paŸdziernika 1936 r. w³adze Aleksandrowa wykona³y nowe t³oki pieczêtne.
Zebrany materia³ pozwala stwierdziæ, i¿ najprawdopodobniej nowe pieczêcie powsta³y w po roku od ustanowienia herbu. Inna sprawa, ¿e herb u¿ywany w Aleksandrowie i herb ustanowiony dla Aleksandrowa, w dwubarwnym „rysunku” w³aœciwym pieczêci by³y
identyczne. Znamy dokumenty z lipca 1937 r. uwierzytelnione pieczêci¹ star¹. Mamy te¿ dokument z 5 sierpnia 1937 r. opieczêto-

AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 549, k. 104.
AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 674, bez paginacji.
21 „… w czasach Miko³aja I, kiedy powsta³ projekt… po³¹czenie barw bia³ej i czerwonej by³o nie do pomyœlenia w herbie miejskim…” – AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 674, bez paginacji; AP£ódŸ, Archiwum Miejskie w £odzi, sygn. 38, k. 66–68.
19
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wany ju¿ now¹, nale¿¹c¹ do Zarz¹du Miejskiego w Aleksandrowie22.
Herb Aleksandrowa w bardzo poprawnej stylizacji umieszczony
zosta³ na sztandarze oddzia³u aleksandrowskiego Zarz¹du Centralnego Zwi¹zku Rzemieœlników ¯ydów w Polsce. Jego projekt by³
przed³o¿ony do zaopiniowania urzêdnikom Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi 9 marca 1937 r., a zgoda na jego u¿ywanie wydana zosta³a w lutym 1938 r. 23
Losy herbu Aleksandrowa œledziæ mo¿na tak¿e na podstawie
archiwaliów z okresu II wojny œwiatowej. Hitlerowskie w³adze
Aleksandrowa przejê³y herb miasta z 1936 r. i wykorzystywa³y
go w polu pieczêci burmistrzowskiej (Der Bürgermeistter der
Stadt Aleksandrow kreis Litzmannstadt). Dziêki nazwie jednostki administracyjnej, u¿ytej w tekœcie legendy, mo¿emy wskazaæ datê wykonania typariusza. Sta³o siê to po 11 kwietnia 1940 r.,
22 AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 674, bez paginacji; AP£ódŸ, Wydzia³ Powiatowy w £odzi, sygn. 390, k. 44v.
23 AP£ódŸ, Urz¹d Wojewódzki w £odzi, sygn. 120, k. 181.
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czyli po przemianowaniu £odzi na Litzmannstadt. Znamy odcisk
tej pieczêci z dokumentu, wystawionego 22 maja 1940 r.24 Dwubarwny herb miasta zdobi³ hitlerowskie druki urzêdowe
Aleksandrowa25. Otwarte pozostaje pytanie o kolorystykê zaw³aszczonego symbolu. W¹tpiæ nale¿y, ¿e pozostawiono barwy
z 1936 r. Bardziej prawdopodobne jest to, ¿e przywrócono kolorystykê dziewiêtnastowieczn¹ lub, ¿e nadano barwy nawi¹zuj¹ce do herbu Litzmannstadt – niebiesk¹ i z³ot¹.
Nie potrafimy okreœliæ, czy pieczêæ z herbem Aleksandrowa
wykorzystywana by³a do 1945 r. Wiemy, ¿e w 1943 r. dokumenty hitlerowskich w³adz Aleksandrowa wzmacniane by³y odciskami pieczêci z god³em hitlerowskim. Jedna z nich otrzyma³a legendê z polsk¹ nazw¹ miejscowoœci, a druga – z niemieck¹
(Wirkheim). Wystêpowanie pieczêci z nazw¹ polsk¹ w tym samym czasie, co z nazw¹ niemieck¹, nie pozwala na wykorzystanie nomenklatury do wyt³umaczenie okolicznoœci ewentualnego
odrzucenia herbu z 1936 r. Herb miasta pozostawa³ w œcis³ym
zwi¹zku z nazw¹ miejscowoœci. Zmiana nazwy powodowa³a, i¿
herb traci³ istotn¹ czêœæ swego przekazu.

24
25

AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 985, bez paginacji.
AP£ódŸ, Akta miasta Aleksandrowa, sygn. 976, k. 16.
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Aleksandrów £ódzki w XIX w.
na tle sytuacji gospodarczej,
politycznej i spo³ecznej.
Czynniki wzrostu i upadku

Powstanie i rozwój miast wi¹¿e siê nierozerwalnie z ogólnym
procesem osadniczym. Wa¿nym krokiem w rozwoju miast by³y
przemiany przemys³owe zapocz¹tkowane w drugiej po³owie
XVIII w., które da³y swój wyraz na ziemiach polskich w kolejnym stuleciu. Istniej¹ce miasta otrzyma³y szansê na rozwój, ponadto powsta³y nowe oœrodki. Sta³o siê tak dziêki uprzemys³awianiu kraju. Wczeœniej istniej¹cy przemys³ w³ókienniczy
praktycznie przesta³ istnieæ. Pozosta³oœciami po nim na omawianym obszarze by³y: zamkniêta fabryka sukna w Skierniewicach oraz tkacze m. in. w Ozorkowie, D¹biu, Aleksandrowie1.
Aktywna polityka rz¹du wspieraj¹c¹ rodzime wytwórstwo pozwoli³a na wyjœcie z kryzysu w³ókiennictwu, tym samym wielu
miastom. Rozwój ten sta³ siê ju¿ zauwa¿alny w latach 1819–1820.
Przemys³ w³ókienniczy przyczyni³ siê do zak³adania nowych osad
w istniej¹cych miastach oraz zak³adania nowych miast, wype³niaj¹c istniej¹c¹ sieæ miejsk¹ tego terenu. Wiek XIX przyniós³
zasadnicze zmiany w ¿yciu gospodarczym miast Królestwa Polskiego. Oprócz nowopowsta³ych oœrodków przemys³owych, równie¿ istniej¹ce wczeœniej wchodzi³y na drogê kapitalistycznych
przemian, w których próbowano, czêsto z niez³ym skutkiem, wytyczaæ nowe dzielnice przemys³owe. Wiele z nich wykorzysta³o
nadarzaj¹c¹ siê okazjê i rozpoczê³o szybki rozwój. Prywatni w³aœciciele ziemscy przyst¹pili do prób rozwoju przemys³u. Dzia³al1

Bajer K., 1960, s. 38.
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noœæ ta zbieg³a siê z planem rz¹dowym stworzenia w obwodzie
³êczyckim kilku osad przemys³owych. W latach 1820–1830 szereg z tych nowo utworzonych osad osi¹gnê³o znaczny stopieñ
rozwoju. Do najlepiej rozwijaj¹cych siê zaliczano: Aleksandrów,
D¹bie, Izbicê, Gostynin, Konstantynów, Ozorków, Przedecz
i Zgierz. Prywatni przedsiêbiorcy mieli u³atwione zadanie przy
budowaniu podstaw przemys³u w³ókienniczego. Grunty, na których wytyczano now¹ osadê, by³y ich w³asnoœci¹. Dziêki temu
mogli nimi dowolnie dysponowaæ. A poniewa¿ rozwój przemys³u by³ dla nich szans¹, postanowili j¹ wykorzystaæ. Dlatego energicznie przyst¹pili do przekszta³cania swoich wsi w osady przemys³owe. Przyk³adów takich w regionie ³ódzkim by³o dosyæ du¿o,
jak choæby: Ozorków, Aleksandrów, Konstantynów, Be³chatów,
Poddêbice, Tomaszów czy Zduñska Wola.
Przy zak³adaniu nowych miast przeznaczonych na dzia³alnoœæ
przemys³ow¹ kierowano siê zasadami podobnymi jak przy wczeœniej zak³adanych osadach rzemieœlniczych. Sieæ ulic by³a regularna (prostok¹tna), wielkoœæ dzia³ek dosyæ du¿a (czêsto ³¹czono dzia³kê budowlan¹ z ogrodami), zabudowa rzemieœlnicza
równie¿ by³a jednolita. Centrum stanowi³y prostok¹tne place
(rynki) z po³o¿onymi obok ratuszem, koœcio³em i murowanymi
kramami. Rajmund Rembieliñski2 po dokonanej lustracji prywatnego miasteczka Aleksandrowa tak pisa³ w swoim raporcie:
„obszerny rynek, kilka ulic szerokich i prostych nadaje kszta³t
jednego z lepszych w Polsce miasteczek”3.
Plan osady przemys³owej mia³ bardzo regularny uk³ad, jednoczeœnie prosty i przejrzysty. Oœ uk³adu stanowi³a g³ówna ulica, przy której zak³adano, w œrodkowej czêœci, kwadratowy rynek. Jego rozmiary by³y dosyæ znaczne, ok. 150 x 150 m, czêsto
po œrodku stawiano ratusz. Zabudowa grupowa³a siê z regu³y
wokó³ centralnego placu i g³ównych ulic, gdzie wytyczone by³y
2 W 1815 r. powo³any zosta³ na prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego. Funkcjê tê pe³ni³ przez szesnaœcie lat administruj¹c znaczn¹ powierzchni¹ kraju. Do jego zadañ nale¿a³o organizowanie administracji pañstwowej, urzêdów, rzemios³a, prowadzenie
spraw w³oœcian. Stara³ siê o podnoszenie z upadku miast. Wytycza³ plany ulic, zatwierdza³
projekty domów i budynków u¿ytecznoœci spo³ecznej. Dziêki jego dzia³alnoœci powsta³y nowe osady fabryczne. Do najwiêkszych, które zawdziêczaj¹ mu swe istnienie nale¿¹: £ódŸ,
Zgierz, Ozorków.
3 Szerzej: Drugi raport R. Rembieliñskiego, 1929, t. 1, s. 51–52.

Alex2010a.qxd

2010-06-04

00:03

Page 24

24

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Rys. 1. Gosen. Plan osady rzemieœlniczej z po³owy XVIII w.

dzia³ki budowlane. Osady ró¿ni³a wielkoœæ, gdy¿ mia³y od 40
(Rawa Mazowiecka) do 400 dzia³ek (Zgierz, £ódŸ, Pabianice).
Przeciêtna wielkoœæ takiej dzia³ki waha³a siê od 1,5 do 3 morgów, co daje 0,84–1,68 ha.4 Dzia³ki ogrodowe wydzielane by³y
osobno, poza skupion¹ zabudow¹ mieszkaniow¹. Dawa³o to w rezultacie (jednolitoœæ zabudowy i dzia³ek) zwartoœæ przestrzenn¹ osady. Uk³ad ten wzorowany by³ na rozwi¹zaniach francuskich z XVII w.5 Przyk³ady takowe wystêpowa³y równie¿ na
terenie Brandenburgii, jak chocia¿by w Gosen i Zinna, których
rozplanowanie pokazuj¹ zamieszczone rysunki6. Na pocz¹tku
4 Mórg polski równa³ siê 0,56 ha. Wyliczenie na podstawie: J. Kolberg, 1819; W. Haupt, 1939.
5
6

E. Berezowski, 1989, s. 99.
W. Kalinowski, 1984, s. 9–10.
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Rys. 2. Zinna. Plan osady sukienniczej z oko³o 1764 r.

XIX w. czêsto by³ on stosowanym w projektach osad fabrycznych
na terenie Królestwa Polskiego. Takie rozplanowanie posiada³
chocia¿by Konstantynów.
Oprócz dzia³alnoœci prywatnych w³aœcicieli przy zak³adaniu
miast i osad przemys³owych, akcja taka prowadzona by³a równie¿
przez Komisarzy Wojewódzkich wyznaczonych przez rz¹d. Pierwsz¹ osad¹ rzemieœlnicz¹ za³o¿on¹ na terenach rz¹dowych by³
Zgierz (1820). Jego uk³ad odpowiada³ opisanemu powy¿ej. By³o
to za³o¿enie centralne o uk³adzie krzy¿owym7. Charakteryzowa³o siê ono centralnie po³o¿onym, du¿ym kwadratowym rynkiem,
którego pierzeje (boki) dzieli³y po œrodku wybiegaj¹ce ulice.
Uk³ad dzia³ek by³ zró¿nicowany, chocia¿ starano siê by bieg³y
7

W. Kalinowski, 1984, s. 12.
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Rys. 3. Zgierz wed³ug planu z r. 1821
ród³o: W. Ostrowski, 1949, s. 54.

one prostopadle do g³ównych ulic – osi miasta. Ró¿nica polega³a
przede wszystkim na tym, ¿e w przypadku Zgierza, obok istniej¹cego „starego” miasta, powsta³o nowe. Natomiast miasta przemys³owe zak³adane przez prywatnych w³aœcicieli, jak Aleksandrów czy Konstantynów, by³y zupe³nie nowymi miastami, nie
by³o obok nich oœrodka starszego.
Prywatni w³aœciciele dysponowali gruntami potrzebnymi pod
za³o¿enie fabryczne oraz lasami niezbêdnymi dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej i przemys³owej. Z. Lorentz opisuje ten fakt
w nastêpuj¹cy sposób: „... Osobliwoœci¹ w dziejach gospodarczych
ca³ej Polski jest zapocz¹tkowane za Ksiêstwa Warszawskiego
i udane na obszarze regionu ³ódzkiego wcale nie wspólne dzie³o
jednego magnata i dziesi¹tka nie najbogatszych ziemian: szereg
odnowionych lub zgo³a nowych osad miejskich wyrabiaj¹cych sukno. Starzyñski, Bratoszewski, Oko³owicz, Z³otnicki, Kaczkowski,
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Rys. 4. Aleksandrów w 1818 r.
ród³o: Archiwum Archidiecezji £ódzkiej

Zakrzewski, wreszcie Ostrowski zaprowadzaj¹ przemys³ sukienniczy w Ozorkowie, Aleksandrowie, Konstantynowie, Zduñskiej
Woli, Be³chatowie, Poddêbicach i Tomaszowie...”8. Prywatni w³aœciciele zak³adali osady o charakterze przemys³owym, nadaj¹c
wiele przywilejów, by sk³oniæ rzemieœlników do osiedlania siê
w nich. Ich intensywny rozwój przyczyni³ siê w nied³ugim czasie
do nadania im praw miejskich, np. Ozorków w 1816 r., Aleksandrów i Poddêbice w 1822 r., Zduñska Wola w 1825 r., Tomaszów
i Konstantynów w 1830 r.
Najbardziej nas interesuj¹cy, czyli Aleksandrów £ódzki, powsta³ na gruntach wsi Bru¿yca Wielka, najprawdopodobniej
w 1816 r., chocia¿ mo¿na te¿ spotkaæ siê z dat¹ 1812 r. lub 1818 r.9
8
9

Z. Lorentz, 1939, s. 10.
J. Ja¿d¿yñska, 1954, s. 9.

Alex2010a.qxd

2010-06-04

00:04

Page 28

Ludnoœæ
Miasto

Aleksandrów
Brzeziny
Kazimierz
Lutomiersk
£ask
£êczyca
£ódŸ
Ozorków
Pabianice
Poddêbice
Stryków
Szadek
Zgierz

Chrzeœcijañska

¯ydowska

3386
2550
1140
1051
723
2196
2440
4274
1343
1210
842
1377
4171

686
924
57
1102
1270
1797
397
1034
90
267
1394
208
356

Liczba domów
Razem Muro- Dre- Razem
wa- wnianych nych
4072
3492
1197
2153
1993
3993
2835
5308
1433
1477
2236
1585
4527

3
5
3
3
56
99
5
16
17
7
8
12

631
294
105
219
228
129
128
390
52
57
110
156
350

634
299
108
222
284
228
133
406
77
57
117
164
362

Liczba targów
w tygodniu

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Liczba jarmarków
w roku

28

8
12
12
8
10
4
12
6
13
8
7
14
7

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

Dochód
miasta
(Z³, gr.)

8212,11
3264,80
1216,10
2261,15
2335,50
30648,11
8241,20
5507,00
889,00
2420,28
1631,00
6305,26
13045,40

Tabela nr 1. Wybrane miasta obecnego województwa ³ódzkiego w 1827 r.
(ludnoœæ, liczba domów, jarmarków i targów oraz dochód)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie:
Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego, 1830, w opracowaniu F. Rodeckiego

R. Rembieliñski w swoim raporcie po lustracji Aleksandrowa
w roku 1820 stwierdzi³, ¿e w mieœcie znajduje siê 216 dwumorgowych placów, z nich tylko 31 by³o niezabudowanych. Ponadto
mówi³, i¿ by³o ju¿ 120 domów (3 murowane), a pozosta³e znajduj¹ siê w budowie (w tym 5 murowanych)10. Ponadto podkreœla³ on, ¿e osada by³a „rozbudowana foremnie”. Rejestr pomiarów osady z 1821 r. wymienia ju¿ 565 dzia³ek, natomiast
burmistrz w dwa lata póŸniej w swoim sprawozdaniu podaje liczbê 629 dzia³ek11. Wskazuje to ewidentnie na bardzo szybki rozwój dopiero co powsta³ej miejscowoœci. Co z tym zwi¹zane, w du10
11

Drugi raport R. Rembieliñskiego, 1929, t. 1. s. 52.
H. Tukaj, J. Wróbel, 1992, s. 9.
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¿ym tempie zwiêksza³a siê równie¿ liczba mieszkañców Aleksandrowa, w 1815 r. by³y to 742 osoby, w 1820 r. – 1083, w 1822 r.
– 3086, a w 1827 r. liczba ich przekroczy³a 4 tys.
To zupe³nie nowe miasto skupione by³o wokó³ jednego rynku.
W 1824 r. postawiono na nim ratusz oraz sukiennice, obok wczeœniej ju¿ istniej¹cych koœcio³ów: katolickiego i ewangelickiego. Poniewa¿ w³aœciciel dysponowa³ dostateczn¹ iloœci¹ gruntów móg³
sobie pozwoliæ na rozmach przy zak³adaniu miasta. Z tego te¿ powodu wymierzony rynek by³ dosyæ znacznych rozmiarów, bo ok.
200 x 200 m (4 ha). Ponadto plan zosta³ oparty na kilku wytyczonych prosto ulicach. Podstaw¹ uk³adu miasta by³a droga ³¹cz¹ca
Zgierz i Lutomiersk. Przebiega³a ona wzd³u¿ jednego z boków
placu. Z rynku wytyczono nastêpuj¹ce ulice: na pó³noc (przy trakcie do Lutomierska) Warszawsk¹, na po³udnie Kalisk¹, na wschód
Koœcieln¹ i na zachód Ogrodow¹ i £êczyck¹. Z pozosta³ych, sk³adaj¹cych siê na sieæ uliczn¹ Aleksandrowa, mo¿na wymieniæ: Piotrkowsk¹, Wiatraczn¹ (przecina³y pod k¹tem prostym Warszawsk¹), Pabianick¹, Wierzbiñsk¹ (przecina³y Kalisk¹), Parzêczewsk¹
(³¹czy³a £êczyck¹ z Wiatraczn¹). W pó³nocnej czêœci osady znajdowa³ siê drugi, ju¿ mniejszych rozmiarów, plac o przeznaczeniu
targowym. W czêœci wschodniej (przy ul. Koœcielnej) zlokalizowano cmentarz katolicki i ewangelicki, natomiast ¿ydowski znajdowa³ siê przy ul. Wiatracznej. Ponadto poœrodku rynku powsta³
park publiczny w stylu angielskim o powierzchni 2,5 morgi
(1,4 ha). Powierzchnia ca³ego Aleksandrowa wynosi³a 21 w³ók, 28
morgów, 172 prêty che³miñskie, co daje w przybli¿eniu 396 ha12.
Aleksandrów otrzyma³ prawa miejskie na podstawie decyzji Komisji Rz¹dowej Spraw Wewnêtrznych i Policji Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, a sta³o siê to 26 marca 1822 r.13
Ratusz miejski, jak ju¿ wspominano, powsta³ w 1824 r., zlokalizowano go przy po³udniowej pierzei rynku. Piêæ lat póŸniej,
na s¹siaduj¹cej dzia³ce, powsta³y jatki rzeŸniczo-piekarskie
(49 x 33,5 ³okcia czyli ok. 30 x 20 m). Po upadku powstania listopadowego miasto nie rozbudowywa³o siê dalej, przeprowadzane
12 K. Duma³a, 1974, s. 276–277; H. Tukaj, J. Wróbel, 1992, podaj¹, i¿ pod siedzibami
znajdowa³o siê 120 mórg, cmentarze zajmowa³y powierzchniê 3 mórg, ulice i place 260
mórg, ogrody i grunty 300 mórg – ³¹cznie daje to 683 morgi.
13 J. Ja¿d¿yñska. 1954, s. 19.
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Rys. 5. Plan miasta Aleksandrów z r. 1821,
ród³o: W. Ostrowski, 1949, s. 42

by³y tylko niezbêdne remonty. O¿ywienie miasta nast¹pi³o w po³owie lat 30. W 1839 r. po³o¿ono bruki na rynku oraz ulicy Kaliskiej i Warszawskiej14. Upadek przynios³y dopiero lata 50-te,
kiedy to gwa³townie zaczê³o ubywaæ ludnoœci. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³a epidemia cholery. Spowodowa³o to w konsekwencji spadek produkcji przemys³owej. Ponadto praktycznie
zamar³ ruch budowlany w mieœcie. Dodatkowo nie by³o ¿adnych
wa¿niejszych inwestycji komunalnych. Pomimo bliskoœci Zgie14

Tam¿e, s. 27.
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Rys. 6. Plan Aleksandrowa z koñca XIX w.
ród³o: BU£, Zb. Kart., sygn. K523–535, arkusz Aleksandrów – Konstantynów

rza i £odzi miasto nie otrzyma³o dobrego po³¹czenia z nimi, tym
samym pozostaj¹c niejako na uboczu.
Od roku 1862 notuje siê powolny wzrost liczby mieszkañców15. Pomimo tego miastu odebrano w 1870 r. prawa miejskie.
Tym samym Aleksandrów z miasta przemys³owego sta³ siê osad¹ o charakterze rolniczo-rzemieœlniczym.
W 1910 r. uzyska³ on po³¹czenie tramwajowe z £odzi¹, co spowodowa³o o¿ywienie budowlane wzd³u¿ jej biegu – ul. Koœciel15

J. Ja¿d¿yñska, 1954, s. 64.
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Rys. 7. Aleksandrów. Wspó³czesny plan
z zaznaczonym obszarem zajmowanym przez miasto w XIX w.

nej. Zreszt¹ nowe domy powstawa³y w ca³ym oœrodku, w 1910 by³o ich 455, a przed wybuchem I wojny œwiatowej ju¿ 750.
Rozpatrywany okres przyniós³ nie tylko zmiany przestrzenne
w miastach, ale równie¿ pojawienie siê nowych obiektów. By³y
to m. in. fabryki, pa³ace fabrykantów, obiekty sakralne: cerkwie,
synagogi, koœcio³y protestanckie, a ponadto cmentarze wyznaniowe. Dla przyk³adu cmentarze ¿ydowskie na terenie obecnego województwa ³ódzkiego powsta³y m. in. w takich miastach jak:
Aleksandrów, Kroœniewice, £ask, £owicz, £ódŸ, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Warta, Zduñska Wola.
W XIX–XX w. charakterystycznym zjawiskiem by³a szybka
koncentracja ludnoœci w miastach. Na ziemiach polskich jego
symptomy pojawi³y siê w pierwszej po³owie wieku, znacznie wyraŸniej wyst¹pi³y jednak dopiero w drugiej po³owie stulecia. G³ównymi czynnikami przemian by³y: rozwój przemys³u, zmiany
w systemie komunikacji (zw³aszcza kolej ¿elazna), rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej (w miastach – urz¹dzenia ko-
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Miasto

Powierzchnia
osady (w km2)

Wymiary
rynku (w m)

Iloœæ
dzia³ek

Wymiary
dzia³ek

Uk³ad
przestrzenny

Zgierz

4,16

100x110

230

22x50
i 22x100

Regularny

Ozorków

4,67

50 x 700

Zduñska
Wola

6,17

Nieregularny
d³u¿szy bok
180

Tomaszów
Mazowiecki

2,78;
od 1851
– 4,862

160 x 120 W**
160 x 160 S–E

Pabianice

1,95
ca³oœæ 9,81

Poszerzony
trakt fabryczny
do 45, od
1827 r., drugi
rynek 130x130

184

Mniejszy
150x150,
wiêkszy
275x450

298

ok. 200x200

216

7,29
Konstantynów
ca³oœæ 14,66

Aleksandrów

3,96

Szerokoœæ
Dostosowany
27 pn i 20 pd do œrodowiska
Bardzo
nieregularny

258*

20 x 50

Trzy g³ówne
dzielnice,
ka¿da z rynkiem

22 x 55–60

Regularny

Regularny,
dwa rynki

Dwie morgi

Regularny,
dwa rynki

Tabela nr 2. Sk³adowe planu Aleksandrowa
na tle wybranych miast przemys³owych
* – w latach 1819 - 1829; ** – oznaczenie dzielnicy. ród³o: Opracowanie w³asne

munalne), nowe metody budownictwa; niew¹tpliwie najsilniejszym czynnikiem miastotwórczym w XIX w. by³ przemys³. Istotne znaczenie dla rozwoju miast mia³o te¿ ich miejsce w strukturze administracyjnej i zwi¹zana z nim rola w systemie oœwiaty,
¿yciu kulturalnym itp.
Dawna sieæ miejska ulega³a modyfikacji, powstawa³y nowe
– g³ównie przemys³owe – oœrodki, rozwija³y siê i przekszta³ca³y
miasta historyczne. Znaczne zró¿nicowanie dynamiki wzrostu
demograficznego miast prowadzi³o do powstania nowej skali ich
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wielkoœci. Procesy te najwyraŸniej wyst¹pi³y w Królestwie Polskim, zainicjowane w latach 20-tych nabra³y znacznie szybszego
tempa na prze³omie XIX–XX w. (od oko³o 1870 r. do I wojny
œwiatowej). Natomiast „nowe miasta” wnios³y wczeœniej nieznane elementy rozplanowania, takie jak, regularna sieæ ulic, niezabudowany rynek o du¿ych rozmiarach w centrum, w miarê du¿e i równomiernie po³o¿one dzia³ki budowlane.
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Arkadiusz Cichecki

Kapliczki na terenie
gminy Aleksandrów £ódzki

Wed³ug klasycznej denicji kapliczka to niewielka budowla kultowa, wznoszona przy drogach lub rozdro¿ach w celach wotywnych, dziêkczynnych, obrzêdowych itp., w najprostszej formie
– drewniana skrzynka z obrazem lub rzeŸb¹ – œwi¹tkiem Jezusa, Matki Bo¿ej lub œwiêtego zawieszona na drzewie lub s³upie.
W formie rozbudowanej – niewielka forma architektoniczna drewniana lub murowana, czasami ma³a kaplica.
Dok³adnie nie wiadomo, kiedy zaczêto budowaæ kapliczki. Geneza tych obiektów kultu jest bowiem bardzo stara i niezbyt jasna, posiadaj¹ca przynajmniej kilka sugerowanych Ÿróde³. Wed³ug jednej
z wersji, nazwa „kapliczka” wywodzi siê od ³aciñskiego wyrazu cappa, czyli p³aszcz. Domniemywa siê, ¿e chodzi tu o p³aszcz œw. Marcina, biskupa z Tours, który przechowywany by³ w specjalnej celi – pomieszczeniu wewn¹trz specjalnego, niewielkiego kultowego
budynku o charakterystycznych kszta³tach, zwanym w³aœnie „kaplic¹”. Wed³ug innych przypuszczeñ ju¿ œw. Ambro¿y, biskup Mediolanu z II po³. IV wieku wspomina³ o kapliczkach jako o miejscach kultu. Ocjalnie zgodê na odprawianie nabo¿eñstw przy kapliczkach
zatwierdzi³ natomiast sobór w Agda z pocz¹tków VI wieku.
Odrêbn¹ kwestiê stanowi hipoteza czêœci badaczy, dopatruj¹cych siê w kapliczkach treœci zupe³nie niechrzeœcijañskich. Wed³ug nich, zw³aszcza rzadko spotykany na Warmii typ kapliczek
s³upowych (kapliczek umieszczonych na drewnianych lub murowanych wysokich s³upach), jest niezwykle podobny do pogañskich
s³upów kultowych. O „pogañskich kapliczkach” pisa³ choæby Nestor w IX w.: (…)
jeœli kto umiera³, to czynili nad nim tryznê, a potem czynili stos wielki i wk³adali na ten stos umar³ego i spalali, a potem, zebrawszy ko-
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œci, wk³adali je w ma³e naczynie i stawiali na s³upie przy drogach,
jak czyni¹ Wiatycze i dziœ. Podobne praktyki pogrzebowe by³y powszechne u ruskich plemion Kryniczan, Radymiczan, Siewierzan
i Wiatyczan. Wp³yw tych pogañskich obiektów kultowych na chrzeœcijañskie kapliczki, wed³ug tych opinii, wydaje siê doœæ istotny.
W okresie póŸniejszym, kapliczki ustawiano na skrzy¿owaniach
dróg, w miejscach objawieñ religijnych lub wa¿nych dla spo³ecznoœci lokalnej wydarzeñ. Ze wzglêdu na niski koszt budowy
fundowane by³y przez mniej zamo¿nych wiernych. S¹ nieod³¹cznym elementem krajobrazu polskiego, choæ wystêpuj¹ te¿ w innych krajach europejskich. Tradycja budowania kapliczek jest
nadal ¿ywa, wznoszone s¹ nadal obiekty tego typu.
Ambicj¹ autora jest fotograczne udokumentowanie wszystkich
kapliczek znajduj¹cych siê na terenie gminy Aleksandrów £ódzki. Obiektów trwale wpisanych w krajobrazy okolic, otoczonych szacunkiem i opiek¹, bêd¹cych swoistym dziedzictwem
kulturowym.

Aleksandrów, ul. Wallenroda 20

Aleksandrów, ul. Piaskowa 85
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Aleksandrów, ul. Piaskowa 32

Wola Grzymkowa 2a

Wola Grzymkowa (pod lasem)

Zgni³e B³ota
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S³owak

Sanie 26

Be³dówek

Be³dów (d¹b – pomnik)
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Be³dów

Chroœno

Chroœno

Sobieñ
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Aleksandrów, ul. Warszawska

Bru¿yca

Jastrzêbie Górne

Aleksandrów, ul. Piotrkowska 79
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Aleksandrów, ul. Piotrkowska 107

£omnik

Aleksandrów, ul. Wojska Polskiego 94

Ksiêstwo Bru¿yczka
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Nakielnica

Krasnodêby Stare

Ruda Bugaj

R¹bieñ
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Stanis³awa Raczyñska
Halina Zawiœlak

Tajne nauczanie
w Aleksandrowie £ódzkim

O Tobie – moja Ojczyzno
Pierwszego wrzeœnia 39 roku
Nie zadŸwiêcza³ dzwonek w ¿adnej
Polskiej szkole.
Wszyscy Polacy popadli w niewolê!!
Bomby spad³y na szkolne mury,
Œwiat sta³ siê z³y, smutny i ponury.
Nie poddali siê jednak nauczyciele
I w konspiracji, skrycie
Uczyli m³odych Polaków…
A cen¹ mog³o byæ ¿ycie…
Dominika Juszczak
z klasy V w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
I miejsce w konkursie poetyckim na wiersz o tajnym nauczaniu
z okazji 70-lecia TON. Grudzieñ 2009 r.

Jesieni¹ 2009 r. obchodzono w Polsce 70 rocznicê powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON).
Powo³ana zosta³a w paŸdzierniku 1939 r. z inicjatywy dzia³aj¹cego w podziemiu Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego (wolno jednak wówczas u¿ywaæ tylko skrótu „TON”,
który dla kamua¿u t³umaczono jako – „Towarzystwo Oœwiaty
Narodowej” lub podobnie). By³a odpowiedzi¹ na likwidacjê szkó³
polskich po wybuchu wojny, szczególnie na terytorium w³¹czonym do Rzeszy. Na tym terenie powsta³a specyficzna odmiana
edukacji konspiracyjnej oparta na sieci jedno- lub kilku- czasa-
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mi kilkunastoosobowych „klas”. Lekcje odbywa³y siê przewa¿nie
2–3 razy w tygodniu w mieszkaniach uczniów lub nauczycieli.
W przypadku dekonspiracji grozi³y im wywózki na przymusowe
roboty, do obozów koncentracyjnych, a nawet egzekucje.
TON œciœle wspó³pracowa³a
z powsta³ym w 1940 r. Departamentem Oœwiaty i Kultury Delegatury Rz¹du na Kraj.
Pocz¹tkowo TON objê³a swoj¹ opiek¹ szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, nastêpnie
szkolnictwo œrednie, a w wiêkszych oœrodkach (Warszawa,
Kraków, Lwów, Wilno) na poziomie uniwersyteckim.
Szacuje siê, ¿e tajnym nauczaniem w ca³ym kraju objêto
ogó³em od 1 do 1,5 mln uczniów
na poziomie szko³y powszechnej,
ok. 90 tys. na poziomie szko³y œredniej, dokszta³ceniem w szkolnictwie zawodowym ponad 10 tys., a studiowa³o oko³o 7 tys. osób.
W Aleksandrowie tajne nauczanie prowadzi³y panie: Alina
Paterko z domu Lefik, Helena D¹browska, Pelagia Walczak, Zofia Chmielecka oraz pan Podgórski i Marian Kubat. Nauczanie
nie by³o zorganizowane, nauczyciele nie kontaktowali siê ze sob¹, nie nawi¹zywali wspó³pracy. Grupy uczniów sk³ada³y siê
z trzech do piêciu osób i przychodzi³y kilka razy w tygodniu na
zajêcia. Podrêczników dzieci nie nosi³y. Ukrywano je w domach,
w których prowadzono tajne nauczanie.
Pan Podgórski, którego nazywano „Parasol”, przychodzi³ do
uczniów ze Zgierza. Uczy³ matematyki, jêzyka polskiego i geografii. W razie niebezpieczeñstwa podrêczniki zastêpowa³ nutami. Nauczyciel rozpoczyna³ naukê gry na skrzypcach, które mia³
zawsze przy sobie. Tajne nauczanie pan Podgórski prowadzi³
w kilku domach na terenie Aleksandrowa. Jego uczniami byli m.
in. Zenon Balcerek, Roman B¹kowski, Sabina Micielska. Nosili
oni ze sob¹ kupione przez rodziców tanie skrzypce.
Pan Marian Kubat uczy³ dzieci g³ównie matematyki i fizyki.
W czasie okupacji ukrywa³ siê u rodziny w £odzi na Chojnach.
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Tam na tajnych kompletach uczy³ dzieci s¹siadów. Po podjêciu
pracy ksiêgowego w ma³ej firmie w Konstantynowie uczy³ równie¿ wieczorami grupy m³odzie¿y.
Na spotkaniach u pani Zofii Chmieleckiej rozmawiano o literaturze i poezji, omawiano utwory polskich pisarzy, uczono siê
na pamiêæ wierszy. Na zajêcia przychodzi³a m³odzie¿ starszych
klas szko³y powszechnej.
Osob¹, która mia³a najwiêcej uczniów i prowadzi³a nauczanie
przez ca³¹ wojnê by³a pani Pelagia Walczak. Dzieci podzielone
na grupy przychodzi³y pojedynczo do jej mieszkania na ul. Ogrodow¹ 18 w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie. Te godziny by³y czêsto zmieniane. Nad bezpieczeñstwem w czasie zajêæ czuwa³ dozorca, którego dzieci równie¿ uczy³y siê u p. Walczak.
W tej pracy nale¿a³o zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, gdy¿ w s¹siedniej kamienicy przy ul. Ogrodowej 20 znajdowa³o siê Gestapo. Lekcje odbywa³y siê równie¿ w domu pañstwa Jarociñskich
oraz u p. Korotkiewicza, sêdziego grodzkiego, który podpisa³ volkslistê, bo by³ o¿eniony z Niemk¹ (poniewa¿ po wojnie p. Korotkiewicz mia³ k³opoty z tego powodu, p. Walczak œwiadczy³a na jego
korzyœæ). Pani Walczak, matka dwóch córek Barbary i Krystyny,
czêsto razem uczy³a swoje dziewczynki i ich kole¿anki. Jak wspomina Janina Stañczak z domu Brzeziñska (która przeprowadzi³a
siê w czasie wojny z £odzi do Aleksandrowa), kiedy sz³a do córki
p. Pelagii, zeszyt wk³ada³a do p³askiej torby uszytej z materia³u,
zawieszonej na sznurku na szyi i ukrytej pod kurtk¹, swetrem lub
bluzk¹. Przedmioty, którym poœwiêca³a najwiêcej uwagi to jêzyk
polski, historia, geografia i matematyka. Uczniami p. Walczak
byli: p. Alina Jarociñska obecnie Pluciñska, p. Roma obecnie Balcerek, p. Zenon Balcerek, przez krótki czas p. Janina Su³kowska
obecnie Jasku³owska, która dochodzi³a od babci z Prawêcic, p. Kazimiera Su³kowska, p. Wac³awa Marsza³ek, p. Lena Westwal, p.
Eugeniusz Marsza³ek i p. Cezary S³awniewicz. Wspomnienia
z tych lekcji pani Pluciñskiej (Jarociñskiej) zamieszczamy w tym
opracowaniu.
Z rozmowy z pani¹ Romk¹ Balcerek dowiadujemy siê, ¿e uczy³a siê u p. Pelagii czytaæ i pisaæ, a zeszyt nosi³a ukryty w getrach.
Po wojnie zda³a egzamin i zosta³a od razu zakwalifikowana do
trzeciej klasy szko³y podstawowej. Pani Walczakowa by³a jej wychowawczyni¹ i kierownikiem szko³y.
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Czêœciowo z Aleksandrowem zwi¹zany by³ jeden z najbardziej
zas³u¿onych organizatorów tajnego nauczania w £odzi – Teofil
Katra. Móg³ on prowadziæ sw¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ tylko
dziêki innej legalnej pracy. Uda³o mu siê znaleŸæ zatrudnienie
jako buchalter w fabryce poñczoch niemieckiego fabrykanta
H. Kunerta w Aleksandrowie. Kiedy zosta³ aresztowany, przypuszcza³, ¿e to z powodu ma³o efektywnej pracy. Okaza³o siê póŸniej, ¿e przyczyn¹ aresztowania by³o w³aœnie prowadzenie tajnego nauczania. Sam wspomina³, ¿e w dniu aresztowania umówi³
siê w Aleksandrowie u pañstwa Westwal, gdzie uczy³ ich syna.
Katrê czeka³y okrutne przes³uchania w ³ódzkim wiêzieniu na
ul. Sterlinga i na Radogoszczu, wreszcie zes³anie do obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Okres okupacji prze¿y³.
Poza Aleksandrowem tajne nauczanie prowadzi³y osoby, które po wojnie na sta³e zwi¹za³y siê z naszym miastem. S¹ to: pani Leokadia Cz³apiñska, która prowadzi³a tajne nauczanie w Kokocicach woj. sieradzkie od 15 lutego1940 roku do 15 stycznia
1945 roku, pani Helena Tukaj w miejscowoœci Bostwiny-Miñsk
Mazowiecki w latach 1942–1944, pani Irena Urbañska w miejscowoœci K³udna woj. p³ockie od 1 stycznia 1940 roku do 15 stycznia 1945 roku, pani Teodozja Zaj¹c we wsi Wilczyca pow. £êczyca od wrzeœnia 1942 roku do stycznia 1945 roku, pani Maria
Joñczyk w miejscowoœci Dobroñ, pan Józef Siejka w Falkowie
pow. konecki od 1941 do 1945 roku, pan Józef Pierlejewski w Kosarzewie woj. lubelskie i pan Eugeniusz Ilinicki.
Na tajnych kompletach nie wydawano ¿adnych dokumentów
i œwiadectw. Sprawdzianem uzyskanej wiedzy by³y powojenne egzaminy w nowo otwartych szko³ach. Komisja egzaminacyjna,
w sk³ad której wchodzi³a równie¿ p. Walczak, po przepytaniu
przydziela³a dziecko do klasy odpowiadaj¹cej poziomowi wiedzy
i umiejêtnoœci.

Wspomnienia uczennicy tajnego nauczania
pani Aliny Pluciñskiej (z d. Jarociñskiej)
1 wrzeœnia 1939 roku mia³am iœæ do II klasy szko³y powszechnej przy ulicy Bankowej. Szko³a by³a jeszcze czynna przez oko³o dwa miesi¹ce. Potem
Niemcy zamknêli placówkê i zostaliœmy bez ¿adnej edukacji.
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Na jesieni 1940 roku p. Marsza³kowa, nasza s¹siadka z ulicy Warszawskiej, spotka³a moj¹ mamê – Sabinê Jarociñsk¹ i w wielkiej tajemnicy poinformowa³a j¹, ¿e p. Pelagia Walczak, przedwojenna nauczycielka, mo¿e udzielaæ mi lekcji. Tak wiêc maj¹c 9 lat ponownie podjê³am
edukacjê.
Zajêcia odbywa³y siê na przemian u p. Marsza³kowej (ul. Warszawska 46), u nas w domu (ul. Warszawska 42) i u p. Walczakowej na ul.
Ogrodowej 18. Przychodziliœmy i wychodziliœmy pojedynczo. Mia³yœmy
przykazane, aby nikomu o tym nie mówiæ. Powiedziano nam, ¿e nasze mamy i p. Walczkowa trafi¹ do obozu koncentracyjnego.
Oprócz mnie w zajêciach bra³y udzia³: Wacia Marsza³kówna, Marian
Szaper, Gienio Marsza³ek, Jasio Wodziñski. Wiem, ¿e oprócz nas by³a jeszcze jedna klasa 3-osobowa (na pewno Zenon i Helena Werfelowie,
kto jeszcze nie pamiêtam), przerabiali oni program I klasy gimnazjum,
du¿o siê o tym nie mówi³o. Nasi rodzice wychodzili z za³o¿enia, ¿e im o tym
wiemy mniej, tym lepiej.
Uczyliœmy siê ze starych przedwojennych podrêczników. By³y z nimi
trudnoœci, mama chodzi³a po rodzinie znajomych. Mówi³a, ¿e musi mnie
trochê poduczyæ. Uczyliœmy siê jêzyka polskiego, matematyki, historii i przyrody. Zadawane by³y prace domowe. Pamiêtam, ¿e jedn¹ z nich napisa³am najlepiej. By³o nas tak ma³o, ¿e p. Pelagia zawsze zdo³a³a zapytaæ,
sprawdziæ prace domowe. Zeszyty by³y równie¿ problemem, np. moja mama mówi³a, ¿e potrzebuje ich, aby prowadziæ rachunki.
Stopnie p. Pelagia wystawia³a nam w zeszytach, o ile wiem, nie prowadzi³a osobnej dokumentacji. Zajêcia odbywa³y siê 3 razy w tygodniu
i trwa³y oko³o trzy zegarowe godziny.
Pewnego razu przyszed³ do mojej mamy s¹siad – Niemiec o nazwisku
Lorenz. W³aœnie mia³yœmy lekcjê, kiedy niespodziewanie przyszed³. Zapyta³: Co, pani Jarosiñska, prowadzi pani tu szko³ê? Mama zaprzeczy³a, ale
potem ba³a siê, ¿e nas zadenuncjuje. Ale nic siê nie sta³o, nawet Niemcy
wiedzieli, czym grozi prowadzenie tajnych kompletów.
Przez te lata uczyliœmy siê, p. Pelagia lubi³a nas, by³a bardzo ciep³¹ osob¹. Nie przypominam sobie, ¿eby na nas krzycza³a, choæ, jak to
dzieci, nie zawsze byliœmy przygotowani do lekcji. Np. Wacia opisywa³a, ¿e król Œwiêtope³k odwiedzi³ Aleksandrów. By³a sprawiedliwa – Maniek Szaper by³ najlepszy z matematyki, bo chodzi³ do niemieckiej szko³y (matka musia³a podpisaæ volkslistê, a ojciec – Polak siedzia³
w stalagu), mia³ wiêc podwójne lekcje: p. Pelagia nie pozwala³a, aby
siê za bardzo chwali³.
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Pomnik
poœwiêcony nauczycielom Tajnego Nauczania

Pelagia Walczak
nauczyciel Tajnego Nauczania w Aleksandrowie £ódzkim

Alex2010a.qxd

2010-06-04

00:05

Page 49

Tajne nauczanie w Aleksandrowie £ódzkim

49

Widoczny w oddali Znak kamienny –
on na Powiœlu wymownie trwa –
to dowód tajnych szkó³ gehenny…
Chylmy wiêc g³owy, oddaj¹c ho³d,
Tym, którzy przetrwali szok wojenny
i Tym, których poch³on¹³ ofiarny stos.
Chcia³ ulotna, to pamiêæ jest ¿ywa –
rozbudŸmy wiêc pamiêæ,
niech wróc¹ wspomnienia…
niech przesz³oœæ ponura ju¿ nic nie ukrywa…
Uchroñmy te czasy od zapomnienia!
Kazimierz Szeiñski

S¹dzimy, ¿e w Aleksandrowie jest wiele osób, które by³y uczniami tajnego nauczania. Gdyby ktoœ z Pañstwa chcia³ podzieliæ
siê swoimi wspomnieniami, prosimy o kontakt ze Zwi¹zkiem
Nauczycielstwa Polskiego w Aleksandrowie £ódzkim z siedzib¹ w Urzêdzie Miasta lub sekcj¹ Emerytów i Rencistów ZNP.
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Ryszard Lewandowski

Moja ch³opiêca Odyseja.
Fragmenty wspomnieñ

W 2010 r. przypada 70-ta rocznica zsy³ki na Sybir Polaków zamieszka³ych na Kresach
Wschodnich. Byli to osadnicy wojskowi, oficerowie, policjanci i inni. Liczy siê, ¿e deportowano ponad l, 5 miliona osób. Zes³añcy byli umieszczani w ³agrach sowieckich. Jednym
z nich by³ obecny mieszkaniec Aleksandrowi, wieloletni nauczyciel w naszym Liceum pan
Ryszard Lewandowski, który opisa³ te wydarzenia w ksi¹¿ce pt. Moja ch³opiêca Odyseja. Wspomniana publikacja znajduje siê we wszystkich bibliotekach publicznych i szkolnych na terenie miasta i gminy Aleksandrów. Fragmenty wspomnieñ drukujemy poni¿ej.

Syberia – to tragiczne dzieje,
O których pamiêæ wci¹¿ tkwi w nas.
Tam zamieæ œladów nie zawieje
I nie zas³oni ¿aden las.
(Stanis³awa Wiatr-Partyka: Pieœñ Sybiraków)
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Kalinówka
Kalinówka…
To moje dzieciñstwo. Krótkie, ale pogodne, beztroskie, pe³ne zabaw czasem bezmyœlnych, lecz zawsze radosnych.
Szczególnie latem, gdy przychodzi³y wakacje, w naszym domu zjawia³o siê du¿o goœci. Przyje¿d¿ali do nas kuzyni z W³odzimierza, z Krakowa i zaczyna³a siê zabawa! Byli to ch³opcy starsi od nas, uczyli siê ju¿ w gimnazjum i wiedli prym w wymyœlaniu
ró¿nych psot. Do naszych ulubionych rozrywek nale¿a³a zabawa
w Indian.
Od domu w kierunku na Stasin prowadzi³a aleja wysokich,
starych czereœni, na których dojrzewa³y ciemne, drobne jagódki. Na te drzewa wskrabywaliœmy siê, rozebrani tylko do majteczek, malowaliœmy siê czereœniowym sokiem, udawaliœmy czerwonoskórych.
W kierunku s¹siada z lewej strony znajdowa³ siê wiœniowy sad.
Drzewa by³y stare, wysokie. Latem panowa³ tam przyjemny ch³ód.

Nasza rodzina przed domem. Od lewej: Zbyszek zapl¹tany w siatkê, mama,
tata na koniu, w dali kuzyn Edek M¹kowski, ja, ciocia Irena (siostra mamy),
Mirek, kuzyn Mietek Rozmus, pracownik Iwan.
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Dom od strony sadu. Od lewej: w dali kuzyn Mietek Rozmus na koniu,
tata, ciocia Irena, ja, Zbyszek, mama, Mirek.

Obchody Œwiêta 11 Listopada we W³odzimierzu Wo³yñskim.
W czapce z bia³¹ plam¹ mój tata.
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Chêtnie przebywaliœmy wœród tych wysokich, piêknych drzew.
Zrywaliœmy wiœnie, opychaj¹c siê nimi przy okazji, a w wolnych
chwilach bawiliœmy siê w chowanego. Do³¹cza³y do nas dziewczynki od s¹siadów.
Nasz tata, który by³ legionist¹ i walczy³ z bolszewikami, otrzyma³ od Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego dzia³kê roln¹ na Kalinówce wielkoœci oko³o dziewiêtnastu hektarów. Tutaj pod koniec lat
dwudziestych wybudowa³ dom i budynki gospodarcze.
Wakacje roku 1939 by³y bardzo niespokojne. Ludzie szeptali
o wojnie, na ulicach czu³o siê podniecenie i nerwowoœæ. W radiu
i w gazetach s³ychaæ by³o triumfalne okrzyki i pewnoœæ zwyciêstwa. Mo¿na by³o zauwa¿yæ ruchy wojsk. W kierunku na Stasin
maszerowa³y oddzia³y piechoty. W tumanie kurzu szli spoceni
i zmêczeni ch³opcy. Wynosiliœmy im na drogê kosze pe³ne jab³ek. Wszyscy mówili o szybkim zwyciêstwie.
A¿ przyszed³ pierwszy wrzeœnia. Na niebie pojawi³y siê niemieckie myœliwce. W któryœ dzieñ jeden z samolotów niemieckich spad³ na pole s¹siada, a my pobiegliœmy ogl¹daæ wrak. Na
drogach pojawili siê uciekinierzy. Przyjechali do nas kuzyni z Krakowa i znajomi z Czêstochowy, a tak¿e znajomi znajomych. Brat
mamy, W³adek, przyby³ z koleg¹, którego nazywaliœmy wujkiem
Rochem. Obaj byli w mundurach wojskowych. Z Czêstochowy
przyjecha³ znajomy cioci Ireny. Nagle zrobi³o siê ludno, ciasno,
zabrak³o miejsca, trzeba by³o naprêdce przygotowaæ pos³ania ze
s³omy. Zapanowa³a atmosfera smutku i zdziwienia. Jak to? Mia³o byæ ³atwe zwyciêstwo, a tu klêska. Mimo przygnêbienia wieczorami robi³o siê weso³o, szczególnie, kiedy wszyscy siadali do
kolacji. Zaczyna³y siê opowieœci z wojny, m³odzi mê¿czyŸni opowiadali kawa³y.
Od wrzeœnia poszliœmy z Mirkiem do czwartej klasy, a po 17
wrzeœnia – do szko³y ukraiñskiej, gdzie uczy³ nas pan Hawryluk,
Ukrainiec. Klasa by³a przepe³niona. Panowa³a atmosfera strachu. Uczniowie bali siê wrzeszcz¹cego nauczyciela. Nieraz zastêpowa³ go jego syn, trochê starszy od nas, który terroryzowa³
ca³¹ klasê. Czasem szliœmy do szko³y z naszym najbli¿szym kuzynem Edkiem, aby pokazaæ, ¿e jest ktoœ, kto mo¿e wyst¹piæ w naszej obronie.
Tak nadszed³ dzieñ 10 lutego 1940 roku. Koñczy³o siê moje
beztroskie dzieciñstwo.
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Poci¹g szed³ na pó³noc
Zima roku 1939/40 by³a wyj¹tkowo mroŸna i œnie¿na. Temperatura w nocy spada³a nawet do minus 40 stopni. Wiatr nawiewa³
na ju¿ grub¹ warstwê œniegu œwie¿e zaspy. Do szko³y w Bia³ozowszczyŸnie jeŸdziliœmy na nartach.
W ten dzieñ, 10 lutego 1940 roku, jak zwykle ruszyliœmy z bratem Mirkiem na nartach do szko³y. Droga przez pola by³a bardzo trudna. Co chwilê narty naje¿d¿a³y na œwie¿y puch œniegu,
gwa³townie hamowa³y i ci¹gle któryœ z nas siê przewraca³. Wreszcie zmêczeni dotarliœmy do celu, zostawiliœmy sprzêt u gospodarza po s¹siedzku, weszliœmy do klasy. Za chwilê rozleg³ siê
dzwonek i nauczyciel zacz¹³ lekcjê.
Nied³ugo póŸniej drzwi energicznie otworzy³y siê i wesz³o
dwóch mê¿czyzn. Wywo³ali Mirka i mnie po nazwisku, po czym
zrobili nam rewizjê, to znaczy w³o¿yli paluchy do kieszonek bluz
harcerskich, które mieliœmy na sobie. Kazali nam wyjœæ. Przed
szko³¹ sta³y sanie, które powioz³y nas w kierunku domu. A tam
panowa³ harmider i krzyk. Enkawudziœci robili rewizjê, rodzice
naprêdce ³apali ró¿ne rzeczy: potrzebne czy niepotrzebne, ³adowali to wszystko na wóz, który sta³ przed domem. Na zabranie
niezbêdnych rzeczy mieliœmy ograniczony czas. Nie wiedzieliœmy, co nale¿y wzi¹æ.
Wkrótce, za³adowani na wóz, wyruszyliœmy z ca³¹ rodzin¹ do
stacji Owadno w pobli¿u Werby. W domu pozostali nasi krewni

Moi rodzice: Ignacy i Kazimiera Lewandowscy.
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oraz goœcie, którzy schronili siê u nas po kapitulacji w 1939 roku. Jednak wuj W³adek i „wujek” Roch postanowili wyruszyæ z nami. Szli za wozem trochê z troski o nas, a trochê te¿ chyba z chêci prze¿ycia przygody.
Jechaliœmy bocznymi drogami w kierunku na Ochnówkê. Minêliœmy gospodarstwo Suchorzewskiego, najbogatszego w powiecie w³odzimierskim osadnika. Z dala by³y widoczne okaza³e zabudowania koloru czerwonego – zarówno domu, jak i pozosta³ych
budynków. Po drodze pozdrowi³ nas któryœ z s¹siadów. Tata odpowiedzia³ na pozdrowienie i doda³: „Do widzenia! '
Droga do Owadna mimo silnego mrozu i g³êbokiego œniegu
d³u¿y³a siê. Przed Werb¹ skrêciliœmy na prawo, przekroczyliœmy
trakt do W³odzimierza. Jeszcze tylko minêliœmy Antonówkê i ju¿
by³y widoczne tory, a na nich ustawiony d³ugi szereg czekaj¹cych
na nas bydlêcych wagonów.
Wujowie chcieli z nami wejœæ do wagonu, ale nie zostali wpuszczeni, bo na liœcie nie by³o ich nazwisk – tak dok³adni byli Rosjanie! Syberyjska przygoda naszych bliskich skoñczy³a siê zatem
na Owadnie. Wrócili do domu w Kalinówce bez gospodarzy. Wiêcej siê z nimi nie zobaczyliœmy.
Owadno to stacja kolejowa po³o¿ona w niedu¿ej odleg³oœci od
W³odzimierza, a tak¿e od Werby, jakby ukryta przed ludzkim
okiem. I tam w³aœnie podstawiono d³ugi sk³ad bydlêcych wagonów, do których ³adowano ludzi. Po doœæ d³ugiej jeŸdzie na mrozie i kopnym œniegu dotarliœmy tam i my, eskortowani przez enkawudzistów. Wepchniêto nas do jednego z tych wagonów. Drzwi
siê zatrzasnê³y, zazgrzyta³a zasuwa, byliœmy uwiêzieni.
Bydlêcy wagon by³ pe³en ludzi w ró¿nym wieku – od dzieci po
starców. Kiedy wepchniêto nas do œrodka, patrzy³a na nas setka
wystraszonych, zdziwionych oczu. Niektóre z nich nale¿a³y do
naszych znajomych. By³a tam kapitanowa Koz³owska z siostr¹
Bucow¹ i jej dzieckiem. By³ z rodzin¹ pan Zachacz, inwalida wojenny z 1920 roku. Byli nasi s¹siedzi Lepertowie.
Wagon by³ przepe³niony do granic mo¿liwoœci. Po obu stronach wagonu znajdowa³y siê podwójne nary, poœrodku sta³ ¿elazny piecyk zwany „koz¹”. W pod³odze by³ wyciêty okr¹g³y otwór
do za³atwiania potrzeb fizjologicznych, z którego wia³ przejmuj¹cy, lodowaty wiatr. Ktoœ zakry³ tê dziurê jakimœ workiem, ¿eby nie wia³o. Ca³¹ nasz¹ rodzinê, czyli rodziców i nas trzech,
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umieszczono w straszliwej ciasnocie na górnej pryczy przy zakratowanym okienku. W pewnej chwili z hukiem rozsuniêto drzwi
i rozleg³ siê dziki wrzask wzywaj¹cy naszego ojca do ³adowania
wêgla na parowóz. Nied³ugo potem, jak wyszed³, rozleg³o siê szarpniêcie, poci¹g ruszy³.

***
Dzieñ w pobli¿u ko³a podbiegunowego jest bardzo krótki. Zmierzch
zapada szybko. Nie zd¹¿yliœmy siê rozlokowaæ, gdy zapad³a ciemna noc. Zaczêliœmy szukaæ sposobu rozœwietlenia ciemnoœci. Sposób siê znalaz³, by³ bardzo prosty. £uczywo. W tajdze czego jak
czego, ale drzewa nie brakowa³o. ZnaleŸliœmy suche, smolne szczapy, które nastêpnie ciêliœmy na d³ugie patyki. Pali³y siê znakomicie, rozœwietlaj¹c ciemnoœæ, a przy tym wydawa³y przyjemny zapach. Nadesz³a noc. Mama ze Zbyszkiem po³o¿yli siê na tym
w¹ziutkim ³ó¿ku, ja z Mirkiem u³o¿yliœmy siê w nogach. Sen przyszed³ natychmiast. Byliœmy zestresowani nowymi wydarzeniami,
nowymi oczekiwaniami, co nam przyniesie los. Nazajutrz czeka³
nas przecie¿ nowy, nieznany dzieñ. Tak oto minê³a pierwsza noc
w doœæ komfortowych warunkach bez huku kó³ poci¹gu, bez szarpania wœciekle hamuj¹cego parowozu.
Miejscem naszej zsy³ki okaza³ siê obóz pracy o nazwie Suchona. By³ to jeden z wielu obozów rozmieszczonych w g³êbokiej tajdze dla przymusowej pracy niewolników XX wieku w „kraju postêpu i sprawiedliwoœci spo³ecznej”. Trud-Posio³ok Suchona sk³ada³
siê z dwóch czêœci, tak zwanych uczastków. Z naszego transportu
czêœæ wagonów wy³adowano w pierwszej czêœci, pozosta³ych zes³añców przewieziono do nastêpnej, oddalonej jakieœ trzy kilometry. Obóz nasz le¿a³ wœród tajgi. Ze œwiatem ³¹czy³a go pojedyncza nitka kolejowa, po której przyjechaliœmy. Najbli¿sza stacja
kolejowa o nazwie Iwaksza le¿a³a w odleg³oœci oko³o10 kilometrów
– równie¿ wœród lasów, wiêc ka¿da ucieczka by³a skazana na niepowodzenie ze wzglêdu na odleg³oœci.
Pierwszy dzieñ to spotkanie z komendantem, który napêdzi³
nam wszystkim porz¹dnego stracha, bo oœwiadczy³, ¿e jesteœmy
tu niewolnikami i ¿e przywieziono nas tu na zawsze. Wszyscy musz¹ pracowaæ. Kto nie pracuje, ten nie je. Takie zasady rz¹dz¹
Krajem Rad.
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Wszystkich ludzi kierowano do pracy w lesie: mê¿czyzn do
wyrêbu drzew, a kobiety do obróbki drewna, obcinania ga³êzi,
przepi³owywania belek na krótsze. M³odzi mê¿czyŸni, u¿ywaj¹c
do pomocy koni, musieli zrywaæ obrobione, ciê¿kie pnie. Jeszcze
inni k³ody drzewa transportowali na stacjê kolejow¹. Odbywa³o siê to w ten sposób: na dwoje ma³ych sañ, oddalonych od siebie na d³ugoœæ bali, ³adowano rêcznie po trzy, cztery pnie, zwi¹zywano je ³añcuchami, ma³ymi, silnymi konikami wieziono pod
wagon. Tutaj wci¹gano k³ody drewna na platformê. Kiedy za³adowano kilka wagonów piêknym, sosnowym drewnem, poci¹g
rusza³ w sin¹ dal.
Na ka¿dym odcinku by³a to praca bardzo ciê¿ka i odpowiedzialna. Polacy, nienawykli do tego rodzaju zajêæ, musieli siê
szybko uczyæ. Praca by³a bardzo ciê¿ka, równie¿ warunki atmosferyczne trudne. Panowa³ têgi mróz, wysoki œnieg, wszystkim
doskwiera³ g³ód. Szczególnie nasili³ siê, gdy wszystkie nasze zapasy wyczerpa³y siê. Doroœli otrzymywali 150 gramów chleba,
dzieci jeszcze mniej, chyba 100 gramów. By³y to racje g³odowe.
Ciê¿ka praca i g³ód sprawi³y, ¿e ludzie wycieñczali siê i marli.
Œmiertelnoœæ by³a bardzo du¿a. Niespodziewanie odchodzili na
zawsze nasi s¹siedzi i znajomi. Mê¿czyŸni w sile wieku, dobrze
zbudowani, silni, tracili si³y, marli. A naszego taty nie by³o. Nie
traciliœmy jednak nadziei. Nasze przeœwiadczenie mia³o siê
sprawdziæ za pó³ roku.

***
Wieœæ, pewna wieœæ, o powrocie do kraju bardzo nas wszystkich
ucieszy³a. By³a to najlepsza wiadomoœæ w ci¹gu szeœciu lat przebywania na wygnaniu. Wiadomoœæ o naszym wyjeŸdzie rozesz³a
siê po ca³ej dzielnicy miasteczka. Wszyscy siê cieszyli razem z nami, gratulowali. Byli te¿ tacy, którzy nam w skrytoœci zazdroœcili. Wypytywali nas o Polskê, gdzie le¿y, jakie panuj¹ w niej stosunki spo³eczne. Wyjaœnialiœmy, ¿e u nas jest w³asnoœæ prywatna,
¿e ziemia nale¿y do osób prywatnych, fabryki te¿ s¹ prywatne.
Nie mogli tego zrozumieæ. Prosili o listy. Tak nas ¿egna³a tamtejsza ludnoœæ ró¿nej narodowoœci.
Zima z 1945 na 1946 rok przebiega³a na rozmyœlaniu, a potem na przygotowaniach do wyjazdu. Wielkiego wyjazdu, dobro-
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wolnego wyjazdu, radosnego wyjazdu do ojczystego kraju. Zadawaliœmy sobie pytania: Jak przygotowaæ siê do tak d³ugiej podró¿y? Co zabraæ ze sob¹? Jakie niezbêdne produkty? Jakie naczynia? Co bêdziemy jeœæ w drodze? Czy bêd¹ nas karmiæ?
W przeciwieñstwie do pierwszej przymusowej wywózki teraz mieliœmy du¿o czasu, aby wszystko przemyœleæ. Mieliœmy znacznie
mniejsze mo¿liwoœci z powodu skrajnej biedy, ale wszystkie postawione problemy musieliœmy rozwi¹zaæ.

Wydane w Kazachstanie zaœwiadczenia pozwalaj¹ce na wyjazd do Polski
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Powrót
Sta³o siê to w pierwszych dniach kwietnia 1946 roku. Nie pamiêtam miejsca, sk¹d wyruszyliœmy do Ojczyzny. Czy poci¹g by³ podstawiony w Kirowskim, czy przewieziono nas do Ta³dy-Kurganu?
W d³ugim sk³adzie poci¹gu towarowego zajêliœmy miejsce, jak
przed szeœcioma laty. O, przepraszam, wagon co prawda bydlêcy, ale wiêcej miejsca, nie tak t³oczno, jak kiedyœ. A najwa¿niejsze, ¿e by³ z nami nasz tata oraz Terenia, nasza siostrzyczka urodzona w tajdze. Wytrzyma³a g³ód, zimno, straszne warunki
higieniczne i teraz uœmiechniêta, szczebiocz¹ca, nape³nia³a wagon radoœci¹ i optymizmem.
A jak powita³a nas Ojczyzna? Czy by³y kwiaty, przemówienia,
gra³a orkiestra? Nic takiego nie by³o. Nikt nas nie oczekiwa³.
Doskonale atmosferê tamtych chwil oddaje wiersz Sybiraczki,
pani Stanis³awy Wiatr-Partyki pt. Tak, to my:
Nie by³o transparentów, gdy wracali.
Nikt z kwiatami nie wita³ bohaterów.
„Niech nam ¿yj¹ sto lat” – nie œpiewali.
Nie dawali medali ni orderów.
Wiêc stanêli na tej ziemi swojej,
Rozgl¹daj¹c siê bezradnie dooko³a.
Tak, to tutaj. Polskie lasy, zdroje,
Ale znik¹d, niestety, nikt nie wo³a…
Wiêc sp³owia³e oczy przecierali
I uczyli siê swej Ojczyzny.
Swe tobo³ki nêdzne pozbierali,
Poszli leczyæ i rany, i blizny.
A Ojczyzna coœ taka nieczu³a…
Swoja, a obojêtna taka…
Tu³a³ siê? Niech siê dalej tu³a.
P³acze? Któ¿ nie widzia³ we ³zach rodaka?
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Zoa Aleksandrowicz

Chasydzi
w Aleksandrowie £ódzkim
W Aleksandrowie £ódzkim goœci ka¿dego roku grupa kilkuset ortodoksyjnych ¯ydów zwanych Chasydami. Przyje¿d¿aj¹ tu w rocznicê œmierci swego przywódcy duchowego cadyka. Wierz¹, ¿e
jego duch w tym dniu zstêpuje na ziemiê, wys³uchuje ich modlitw i zanosi je do nieba. Niekiedy modl¹ siê przez ca³¹ noc w internacie Liceum, który przed wojn¹ by³ siedzib¹ cadyka. Do wizyt ortodoksyjnych ¯ydów w czarnych cha³atach, kapeluszach
i z d³ugimi pejsami przyzwyczaili siê ju¿ mieszkañcy naszego miasta. Zim¹ chasydzi odwiedzaj¹ grób cadyka, w styczniu 2010 roku by³o ich oko³o trzystu, latem czêsto przyje¿d¿aj¹ wycieczki
z Izraela, Holandii, Belgii, Stanów Zjednoczonych, a nawet z dalekiej Australii. W programie maj¹ zwiedzanie domu cadyka (internat), a tak¿e miejsc, w których przed wojn¹ by³y synagoga
i mykwa (rytualna ³aŸnia) oraz oczywiœcie cmentarza – kirkutu.
Przed wojn¹ w Aleksandrowie £ódzkim oko³o jedna trzecia
mieszkañców deklarowa³a przynale¿noœæ do wyznania moj¿eszowego. Od 1866 roku nasze miasto by³o siedzib¹ znanych na ca³ym œwiecie cadyków, najpierw Chanocha Lewina, a potem rodziny Dancygerów. To w³aœnie oni rozs³awili Aleksander, tak
¯ydzi nazywali Aleksandrów, na ca³y œwiat. Przybywa³y tu liczne
pielgrzymki wyznawców spragnionych rady, b³ogos³awieñstwa
lub zobaczenia cudu. Aleksandrowscy cadycy byli najpotê¿niejsi
w œrodkowej Europie. Powsta³ tu bardzo silnie oddzia³uj¹cy oœrodek chasydyzmu, którego kres nast¹pi³ dopiero w 1939 roku w wyniku represji niemieckich okupantów. Ostatni z cadyków z rodziny Dancygerów – Izaak Menachem Mendel Dancyger uciek³
z miasta zaraz po wybuchu II wojny œwiatowej. Najpierw ukrywa³ siê w £odzi, potem w Otwocku pod Warszaw¹. Jednak zosta³
schwytany przez hitlerowców i zamordowany w obozie koncentracyjnym w Treblince.
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Chasydzi na ulicy Tyberiady

Chasydyzm to najm³odszy, ale i najwiêkszy ruch religijny w ³onie judaizmu, jego twórc¹ by³ Izrael Baal-Szem-Tow, który ¿y³
w latach 1690–1760. By³ to ubogi szames1. Wyst¹pi³ on z has³em
g³osz¹cym, ¿e równie¿ nieuczony ¯yd winien mieæ mo¿noœæ zbli¿enia siê do Boga i wspiêcia siê do stopnia cadyka „sprawiedliwego”. Chasydyzm usi³uje tchn¹æ nowego ducha w skamienia³¹
religiê, wnieœæ w ni¹ element radoœci ¿ycia. W mistyce u¿ywa
œpiewu, tañca, modlitwê wyra¿a ruchem, gestem, tonacj¹ g³osu.
Ruch ten przetrwa³ i rozwija siê nadal wbrew przeciwnikom, elementowi zachowawczemu w ³onie judaizmu.2

1hebr. Szamasz – woŸny, jego zadaniem by³o przygotowanie synagogi do nabo¿eñstw,
pomaganie chazanom, poranne budzenie mê¿czyzn na modlitwê).
2 Otto Heller, Zmierzch ¯ydostwa, wydanie w przek³adzie polskim, Zürich, czerwiec 1934 r.
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Leszek Pierlejewski

Zabytki naszego miasta

Wiêkszoœæ mieszkañców naszego miasta, chodz¹c codziennie jego ulicami, nie zdaje sobie sprawy, ¿e mija obiekty zabytkowe
znajduj¹ce siê w ewidencji konserwatorskiej. Owszem, powszechnie jest wiadomym, ¿e zabytkiem jest ratusz miejski, obydwa
koœcio³y przy Placu Koœciuszki czy, nie tak dawno odbudowane,
jatki miejskie. Wiedza o innych zabytkowych budynkach z tej
ewidencji jest znikoma. A przecie¿ jest ich w naszym mieœcie bardzo du¿o.
W oparciu o ewidencjê obiektów zabytkowych Aleksandrowa
£ódzkiego, opracowan¹ przez grupê studentów U£ pod kierunkiem dr Bartosza Bartosiewicza i mgr Marcina Turczyna, zaprezentujemy w tym numerze budynki, znajduj¹ce siê przy ulicy
Wierzbiñskiej.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 78
Adres budynku: Wierzbiñska 5
Numer ewidencyjny dzia³ki: 412
W³asnoœæ: Gminy,
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: 119 lat
Stan techniczny: z³y
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna
Liczba mieszkañ w obiekcie: 4
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 10
Wyposa¿enie techniczne: brak danych
Kszta³t dachu: dwuspadowy
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Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: drewniana w kolorze br¹zu

i bieli
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniana w kolorze br¹zu
Krótki rys historyczny obiektu: pierwotnie by³ to budynek mieszkal-

no-produkcyjny tzw. dom tkacza o charakterze miejskim.
Mieœci³y siê tu mieszkania oraz zak³ad rêkodzielniczy. Budynek wybudowano w roku 1890.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: budynek o konstrukcji drewnianej z zachowan¹ pierwotn¹ form¹ oraz komponuj¹c¹ siê z form¹ budynku stolark¹ okienn¹ i drzwiow¹. Budynek prezentuje z³y stan techniczny w szczególnoœci
wnêtrza. WyraŸne braki w konstrukcji. Brak pod³¹czenia
do podstawowych mediów za wyj¹tkiem energii. W ostatnim czasie przeprowadzono remont dachu.
Uwagi: budynek przeznaczony do rozbiórki

Budynek zabytkowy nr 78. ul Wierzbiñska 5. Widok od ulicy
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Budynek zabytkowy nr 78. ul Wierzbiñska 5. Widok od podwórza

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 79
Adres budynku: Wierzbiñska 6
Numer ewidencyjny dzia³ki: 348/2

BUDYNEK NIE ISTNIEJE

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 80
Adres budynku: Wierzbiñska 7
Numer ewidencyjny dzia³ki: 412
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: 119 lat
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna
Liczba mieszkañ w obiekcie: 4
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 8
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Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno (od strony ulicy), tynk (od

strony podwórza), œciany szczytowe: ceg³a
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: drewniana w kolorze jasnego

br¹zu
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniana w kolorze jasne-

go br¹zu
Krótki rys historyczny obiektu: Budynek mieszkalno-produkcyjny

tzw. dom tkacza o charakterze ma³omiejskim i podmiejskim. Mieœci³y siê tu mieszkania oraz zak³ad rêkodzielniczy. Budynek wybudowano w roku 1890.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: budynek o konstrukcji drewniano-murowanej z zachowan¹ pierwotn¹ form¹ oraz komponuj¹c¹ siê z form¹ budynku stolark¹ okienn¹ i drzwiow¹. Budynek dobrze zachowany, utrzymany
w porz¹dku, doœæ dobry stan techniczny budynku. W ostatnim czasie przeprowadzono remont dachu. Brak systematycznej konserwacji.

Budynek zabytkowy nr 80. ul Wierzbiñska 7. Widok od ulicy
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Budynek zabytkowy nr 80. ul Wierzbiñska 7. Widok od podwórza

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 81
Adres budynku: Wierzbiñska 8
Numer ewidencyjny dzia³ki: 469

BUDYNEK NIE ISTNIEJE
Liczba mieszkañ w obiekcie: 4
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 8

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 82
Adres budynku: Wierzbiñska 9
Numer ewidencyjny dzia³ki: 412
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: 169 lat
Stan techniczny: z³y
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Budynek zabytkowy nr 82. ul Wierzbiñska 9. Widok od ulicy

Budynek zabytkowy nr 82. ul Wierzbiñska 9. Widok od podwórza

67
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U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna
Liczba mieszkañ w obiekcie: 4
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 11
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno (od strony ulicy), drewno po-

kryte pap¹ (od strony podwórza), ceg³a: (œciany szczytowe)
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: drewniana i PCV w kolorze
jasnego i ciemnego br¹zu
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniana w kolorze ciemnego br¹zu
Krótki rys historyczny obiektu: budynek mieszkalno-produkcyjny
tzw. dom tkacza o charakterze miejskim. Mieœci³y siê tu
mieszkania oraz zak³ad rêkodzielniczy. Budynek wybudowano w roku 1840 i odbudowano po po¿arze w roku 1954.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: budynek o konstrukcji drewniano-murowanej z zachowan¹ pierwotn¹ form¹. Stolarka okienna zmieniona, zachowuje kolorystykê,
jednak odbiega od pierwotnej formy pozosta³ych okien budynku. Od strony podwórza zmiana formy poprzez dobudówkê w postaci przedsionka oraz pokrycie œcian zewnêtrznych pap¹. W ostatnim czasie przeprowadzono remont
dachu. Brak systematycznej konserwacji i remontów doprowadzi³ do wyraŸnych ubytków w konstrukcji.
Stan techniczny: z³y, w szczególnoœci wewn¹trz budynku.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 83
Adres budynku: Wierzbiñska 11
Numer ewidencyjny dzia³ki: 412
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: 117 lat
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna
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Budynek zabytkowy nr 83. ul Wierzbiñska 11. Widok od ulicy

Budynek zabytkowy nr 83. ul Wierzbiñska 11. Widok od podwórza
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Liczba mieszkañ w obiekcie: 3
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 10
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno (od strony ulicy i podwórza),

drewno pokryte pap¹ (œcian szczytowa zachodnia)
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: drewniana i PCV w kolorze br¹zu
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniana w kolorze br¹zu
Krótki rys historyczny obiektu: Budynek mieszkalno-produkcyjny
tzw. dom tkacza o charakterze ma³omiejskim i podmiejskim. Mieœci³y siê tu mieszkania oraz zak³ad rêkodzielniczy. Budynek wybudowano w roku 1892.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: budynek o konstrukcji drewnianej z zachowan¹ pierwotn¹ form¹. Kolorystyka stolarki okiennej komponuje siê z form¹ budynku jednak sama forma – PCV niepodzielna odbiega od formy
pierwotnej. Zmiana formy poprzez murowan¹ dobudówkê
w postaci przedsionka od strony podwórza. Budynek dobrze
zachowany, utrzymany w porz¹dku, doœæ dobry stan techniczny budynku, w szczególnoœci poprzez remonty przeprowadzone przez jego mieszkañców. W ostatnim czasie przeprowadzono remont dachu. Brak systematycznej konserwacji.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 84
Adres budynku: Wierzbiñska 13
Numer ewidencyjny dzia³ki: 412
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 2
Wiek budynku: 100 lat
Stan techniczny: z³y
U¿ytkowanie budynku (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkal-

na, 2 mieszkalna
Liczba mieszkañ w obiekcie: 9
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Budynek zabytkowy nr 84. ul Wierzbiñska 13. Widok od ulicy

Budynek zabytkowy nr 84. ul Wierzbiñska 13. Widok od podwórza
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Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 19
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno (od strony ulicy i podwórza),

drewno pokryte pap¹ (œcian szczytowa zachodnia)
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: drewniana i PCV w kolorze br¹zu
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniana w kolorze br¹zu
i zieleni
Krótki rys historyczny obiektu: Budynek mieszkalno-produkcyjny
tzw. dom tkacza o charakterze ma³omiejskim i podmiejskim. Mieœci³y siê tu mieszkania oraz zak³ad rêkodzielniczy. Budynek wybudowano w roku 1900.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: budynek o konstrukcji drewnianej z zachowan¹ pierwotn¹ form¹. Od strony
ulicy zachowana pierwotna forma budynku. Od strony podwórza wyraŸne zmiany formy spowodowane tynkowaniem, malowaniem i wymian¹ stolarki okiennej niekomponuj¹cej siê
z form¹ budynku. Z zewn¹trz stan budynku zdaje siê byæ dobry, jednak wnêtrze jest w z³ym stanie technicznym – liczne
ubytki konstrukcyjne. Bardzo z³y stan techniczny dachu.
Uwagi: obecnie prowadzony jest remont dachu

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 85
Adres budynku: Wierzbiñska 15
Numer ewidencyjny dzia³ki: 412
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: 110 lat
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna
Liczba mieszkañ w obiekcie: 3
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 8
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, telefon
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Budynek zabytkowy nr 85. ul Wierzbiñska 15. Widok od ulicy

Budynek zabytkowy nr 85. ul Wierzbiñska 15. Widok od podwórza
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Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno (od strony ulicy), mur pruski

(od strony podwórza)
Rodzaj i kolorystyka: stolarki okiennej: drewniana w kolorze br¹zu
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniana w kolorze br¹zu
Krótki rys historyczny obiektu: Budynek mieszkalno-produkcyjny

tzw. dom tkacza o charakterze ma³omiejskim i podmiejskim. Mieœci³y siê tu mieszkania oraz zak³ad rêkodzielniczy. Budynek wybudowano w roku 1890.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: budynek o konstrukcji drewnianej z zachowan¹ pierwotn¹ form¹. Od strony ulicy budynek posiada dwukolorow¹ fasadê. Od podwórza
otynkowana i pomalowana po³owa budynku. Stolarka okienna i drzwiowa skomponowana z form¹ budynku. Dobry stan
techniczny, budynek zadbany, dach po niedawnej renowacji.
Uwagi: charakterystyczny element – mur pruski

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 88
Adres budynku: Wierzbiñska 31
Numer ewidencyjny dzia³ki: 327
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: 119 lat
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku (kondygnacja, rodzaj u¿ ytkowania): 1 mieszkalny
Liczba mieszkañ w obiekcie: 4
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 13
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: drewniana w kolorze br¹zu i bieli
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Budynek zabytkowy nr 88. ul Wierzbiñska 31. Widok od ulicy

Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniana w kolorze br¹zu
Krótki rys historyczny obiektu: Budynek mieszkalno-produkcyjny

tzw. dom tkacza o charakterze ma³omiejskim i podmiejskim. Mieœci³y siê tu mieszkania oraz zak³ad rêkodzielniczy. Budynek wybudowano w roku 1890.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: budynek o konstrukcji drewnianej z zachowan¹ pierwotn¹ form¹. Od frontu wymienione dwa okna na PCV w kolorze bia³ym, które
nie komponuj¹ siê z form¹ budynku. Budynek dobrze zachowany, utrzymany w porz¹dku, doœæ dobry stan techniczny budynku. W ostatnim czasie przeprowadzono remont
dachu. Brak systematycznej konserwacji.

W nastêpnych wydaniach naszego biuletynu „ Aleksandrów wczoraj i dziœ” zaprezentujemy kolejne zabytkowe budynki.
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Leszek Pierlejewski

W Aleksandrowie powstaj¹
nowoczesne zak³ady

Na terenie dawnego lotniska – dziœ w £ódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej podstrefa Aleksandrów £ódzki ruszy³y we wrzeœniu
2009 roku najwiêksze w Europie fabryki dwóch œwiatowych
koncernów.
W œrodê 23 wrzeœnia 2009 roku otwarto fabrykê kosmetyków
do pielêgnacji skóry koncernu Procter&Gamble. Dzieñ póŸniej
z pomp¹ otwarto fabrykê silników elektrycznych firmy ABB
i wmurowano kamieñ wêgielny pod budowê drugiego zak³adu
tego koncernu.
Nowa fabryka koncernu Procter&Gamble powsta³a w ci¹gu
12 miesiêcy. Wartoœæ przedsiêwziêcia to 50 milionów USD.
W nowej fabryce zatrudnienie znajdzie docelowo ponad 300 osób.
40 procent za³ogi to mieszkañcy gminy Aleksandrów £ódzki.
Fabryka silników elektrycznych firmy ABB tak¿e powsta³a
w ci¹gu roku. ABB zainwestowa³o w ten pierwszy zak³ad 62 miliony
z³otych. Nowo wybudowana fabryka bêdzie siê specjalizowaæ
w produkcji niskonapiêciowych silników elektrycznych. Obecnie
pracuje w niej 70 osób, a docelowo czyli do roku 2011 zatrudnienie
osi¹gnie poziom 150 pracowników.

Fabryka ABB
w Aleksandrowie £ódzkim
ABB w Polsce realizuje dwie najwiêksze w historii i najbardziej
spektakularne inwestycje – w Aleksandrowie £ódzkim powstaj¹ od
podstaw nowe fabryki, które zdecydowanie wzmocni¹ pozycjê spó³ki
w kraju i na rynku miêdzynarodowym. W pierwszej – w której
produkcja ruszy³a ju¿ w trzecim kwartale 2009 roku, s¹ wytwarzane
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silniki elektryczne. Budowa kolejnej rozpoczê³a siê w drugiej
po³owie 2009 roku, a pierwsze produkowane w niej elementy
energoelektroniki do systemów zasilania urz¹dzeñ przemys³owych
i farm wiatrowych oraz systemy zasilania dla trakcji elektrycznej
trafi¹ do sprzeda¿y w 2010 roku.

Fabryka Procter&Gamble
w Aleksandrowie £ódzkim
Firma Procter&Gamble otworzy³a
w Aleksandrowie £ódzkim swoj¹ najwiêksz¹ w Europie fabrykê kosmetyków do pielêgnacji skóry
23 wrzeœnia 2009 roku mia³o
miejsce otwarcie najnowszej inwestycji firmy Procter & Gamble w Polsce, najwiêkszej fabryki koncernu
w Europie, produkuj¹cej kosmetyki
do pielêgnacji skóry. Wartoœæ przedsiêwziêcia, ulokowanego w £ódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, to
50 milionów USD. W nowej fabryce
zatrudnienie znalaz³o ponad 300
osób, w tym specjaliœci z zakresu chemii, biotechnologii i mechatroniki.
Katarzyna Wojciechowska
dyrektor fabryki
W fabryce zastosowano nowoczesne
rozwi¹zania pozwalaj¹ce na redukcjê zu¿ycia wody, energii elektrycznej i emisji dwutlenku wêgla.
Oficjalnego otwarcia fabryki dokonali El¿bieta Radziszewska,
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, Pe³nomocnik ds. Równego Traktowania oraz Peter Williams, Wiceprezydent P&G ds. Produkcji i Dystrybucji na Europê Centraln¹, Wschodni¹, Bliski Wschód i Afrykê.
W Polsce firma P&G jest obecna od 1991 roku. W 1994 roku
firma ulokowa³a na warszawskim Targówku najwiêksz¹ wówczas
swoj¹ inwestycje w Europie Centralnej i Wschodniej, fabrykê
pieluszek Pampers, a w 2005 roku powsta³a w £odzi najwieksza
na œwiecie fabryka ostrzy i maszynek do golenia marki Gillette.
Zak³ad w Aleksandrowie £ódzkim to nasz trzeci projekt inwe-
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stycyjny w Polsce, kraju z którym wi¹¿emy d³ugofalowe plany.
– mówi Marek Kapuœciñski, Prezes Zarz¹du P&G w Polsce.
Wybraliœmy Aleksandrów £ódzki miêdzy innymi ze wzglêdu
na szeroki dostêp do wykwalifikowanych kadr jak równie¿ ofertê w³adz Aleksandrowa oraz przedstawicieli £ódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej – dodaje Peter Williams.
Nowoczesne technologie, nowe etaty,
nowe perspektywy

Wartoœæ inwestycji w Aleksandrowie £ódzkim wynosi 50 milionów USD. W fabryce bêd¹ produkowane kosmetyki marki OLAY,
jednej z 23 marek P&G o obrotach osi¹gaj¹cych œwiatow¹ sprzeda¿ ponad miliard dolarów rocznie, a tak¿e kosmetyki marek
Baldessarini, Hugo Boss, Lacoste, Laura Biagiotti oraz Valentino. Produkty wytwarzane w Aleksandrowie przeznaczone s¹ na
rynek polski oraz na eksport do ponad 20 krajów Europy Wschodniej i Zachodniej, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.
Z linii produkcyjnych, przystosowanych do wytwarzania 145
rodzajów kremów do twarzy, balsamów do cia³a, ¿eli i toników
pielêgnacyjnych, miesiêcznie do konsumentów trafiaæ bêdzie kilkadziesi¹t ton kosmetyków – mówi Katarzyna Wojciechowska,
dyrektor fabryki.
W fabryce P&G zastosowano innowacyjne rozwi¹zania technologiczne zapewniaj¹ce najwy¿sze standardy produkcji i ochrony
œrodowiska, pozwalaj¹ce na wytwarzanie najwy¿szej jakoœci wyrobów przy jednoczesnym ograniczeniu zu¿ycia energii elektrycznej o 13 %, wody o 15% oraz emisji dwutlenku wêgla o 26%
w stosunku do ju¿ istniej¹cych fabryk.
Inwestycja P&G w Aleksandrowie £ódzkim ma ogromne znaczenie dla rozwoju regionu. Jest miejscem pracy dla ponad 300
osób, zarówno z wy¿szym, jak i œrednim wykszta³ceniem. Spoœród nich, 200 osób zosta³o zatrudnionych bezpoœrednio przez Procter & Gamble, a 100 osób przez firmy zewnêtrzne œwiadcz¹ce
us³ugi dla P&G. 30% ca³ej za³ogi pochodzi z Aleksandrowa £ódzkiego. Proces rekrutacji i szkolenia pracowników rozpocz¹³ siê
w listopadzie 2007 roku, a nowi pracownicy szkoleni byli m.in.
w fabrykch P&G w Polsce, Irlandii i Puerto Rico.
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Inwestycja krok po kroku

Teren pod inwestycjê w Aleksandrowie £ódzkim zosta³ zakupiony we wrzeœniu 2007 roku. Projekt zak³adu stworzono w paŸdzierniku, a w grudniu inwestor uzyska³ pozwolenie na budowê.
Prace zwi¹zane z dostosowaniem terenu rozpoczê³y siê w styczniu 2008, a symbolicznego rozpoczêcia budowy dokonano 14
lutego tego samego roku. Budowa zak³adu trwa³a 12 miesiêcy.
Kosmetyki z zak³adu w Aleksandrowie £ódzkim trafiaj¹ ju¿ na
rynki 24 krajów.
O firmie

Procter & Gamble to jedna z najwiêkszych, globalnych firm
FMCG. Trzy miliardy razy dziennie marki P&G pojawiaj¹ siê
w ¿yciu ludzi na ca³ym œwiecie. Firma posiada jeden z najsilniejszych portfeli asortymentowych, w sk³ad którego wchodz¹ zaufane, wiod¹ce marki wysokiej jakoœci, takie jak Pampers®, Ariel®,
Vizir®, Bonux®, Always®, Tampax®, Pantene®, Lenor®, Olay®,
Head & Shoulders®, Wella®, Herbal Essences®, Blend-a-med®,
Naturella®, Oral-B®, Duracell®, Mach3®, Gillette® oraz Braun®.
Firma ma 23 marki, których wartoœæ sprzeda¿y rocznie przekracza miliard dolarów. Spo³ecznoœæ P&G to 135 000 pracowników
w ponad 80 krajach na ca³ym œwiecie. Wiêcej informacji na temat P&G oraz jej produktów znaleŸæ mo¿na na stronach
www.pg.pl oraz www.pg.com.
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Teresa i Aleksandra Pasikowska

Historia zak³adu fotogracznego
w Aleksandrowie £ódzkim
Historia naszego zak³adu fotogracznego w Aleksandrowie £ódzkim siêga czasów przedwojennych. Zamieszczam zdjêcia z tego
okresu ze stemplem w³aœcicielki pani Heleny Rutkowskiej (zdjêcie nr 1, 1a). Obecny adres: Plac Koœciuszki 21 przed wojn¹ by³
ulic¹ Pi³sudskiego 10.
Zak³ad zosta³ wykupiony przez Zygmunta Pasikowskiego
(zdjêcie nr 4b.) w kwietniu 1957r. Nowy w³aœciciel zak³adu fotogracznego zwi¹zany by³ od wczesnych lat m³odoœci z fotogra¹,
gdy¿ jego wuj Jan Pasikowski posiada³ zak³ad w £odzi przy ul.
Brzeziñskiej 86 (zdjêcie nr 2). Zygmunt Pasikowski zdobywa³
tam pierwsze szlify w przysz³ym zawodzie. Po wojnie pracowa³
w zak³adzie fotogracznym u pana Grzeczkowskiego i Wawrzyniaka. Aby zaistnieæ w tamtych czasach w tym zawodzie trzeba
by³o byæ cz³onkiem cechu rzemieœlniczego w £odzi. Tam zdawa³o siê egzamin czeladnika i mistrza. 13.12.1946 Zygmunt zda³
1

1a
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2

pomyœlnie egzaminy i móg³ u¿ywaæ tytu³u czeladnika fotogracznego (zdjêcie nr 3), a 28.01.1959 r. zda³ pomyœlnie
egzamin i zosta³ mistrzem w swoim fachu (zdjêcie nr 3a). Od tego momentu
móg³ szkoliæ w swoim zak³adzie
uczniów. Wyszkoli³ ich oko³o 15.

2a
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4

4a

Dawniej ten zawód postrzegany by³ jako presti¿owy, niemniej
wymaga³ bardzo dok³adnej obróbki zdjêæ, która by³a uci¹¿liwa
dla zdrowia. Brak wodoci¹gów i kanalizacji w domach powodowa³, i¿ do p³ukania zdjêæ trzeba by³o u¿ywaæ specjalnych kuwet,
w których trzeba by³o kilkakrotnie zmieniaæ wodê. Ma³e ciemnie, parowanie chemikaliów powodowa³y ró¿ne dolegliwoœci chorobowe. Te wszystkie trudnoœci
rekompensowali klienci, którzy
odbierali gotowe fotograe. Do
dnia dzisiejszego wspominaj¹
Zygmunta, który mia³ bardzo
du¿¹ kulturê osobist¹ i wspania³y kontakt z klientem. Wykonywano zdjêcia okolicznoœciowe
z takich uroczystoœci jak œluby,
chrzty i komunie, a tak¿e zdjêcia rodzinne, dzieci itp.

4b
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5

Zdjêcia œlubne przedstawia³y nie tylko m³od¹ parê, ale równie¿
ca³e grono najbli¿szych im osób. (zdjêcia nr 5 i 5a)
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5a

6

W tamtych czasach najczêœciej chrzczono dzieci bardzo ma³e, by³y w poduszkach. (zdjêcie nr 6).
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7

Zdjêcia komunijne cieszy³y siê bardzo du¿¹ popularnoœci¹
(zdjêcia nr 7 i 7a).
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8

8a

8b

Dzieci s¹ najwdziêczniejsze do fotogracznego uwiecznienia (zdjêcia nr 8, 8a, 8b),
tak jak rodziny (zdjêcie nr 9).

Alex2010a.qxd

2010-06-04

00:06

Page 91

Historia zak³adu fotogracznego w Aleksandrowie £ódzkim

91

9

10

10a
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11

Zygmunt Pasikowski odszed³ nagle 19 kwietnia 1984 r. w swoim
miejscu pracy. By³ to cios dla naszej rodziny.
Jego Syn Marian Pasikowski (zdjêcie nr 13.) pracowa³ wówczas w szpitalu klinicznym jako fotograf laborant i tylko czasa-
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mi pomaga³ ojcu w zak³adzie. Nagle musia³ przej¹æ ca³e obowi¹zki zwi¹zane z zak³adem na swoje barki. Czasy by³y bardzo ciê¿kie, gdy¿ brak by³o materia³ów do wykonywania zdjêæ. Zrzeszeni w cechu rzemieœlnicy musieli nabyæ obc¹ walutê, aby kupiæ
komponenty do chemii zak³adowej.
Pocz¹tki pracy Mariana w tym zak³adzie by³y ciê¿kie, ale
przy pomocy osób z cechu oraz rodziny szybko zaadaptowa³ siê
w tym œrodowisku. W czasie gdy by³ nawa³ zamówieñ, np: komunie, chrzty, œwiêta, do pomocy w³¹czana by³a ca³a rodzina:
¿ona i dzieci.
¯ona, Teresa Pasikowska (zdjêcie nr 12) od 1990 r. pracowa³a z mê¿em w zak³adzie. Ukoñczy³a kurs czeladniczy, wyje¿d¿a³a wraz z mê¿em na ró¿ne warsztaty, seminaria, targi i wystawy fotograczne. Zdobywa³a wraz z mê¿em nagrody m.in. na
ogólnopolskim konkursie fotogracznym w £ebie zdobyli III
miejsce za pracê Kapelusz w portrecie. Dziêki tym wyjazdom, gdzie
spotykali siê z fotografami z ca³ej Polski (i nie tylko), zmienili
swój stosunek do fotograi. Spojrzeli na ni¹ od strony klienta.
W tym okresie zakupiono wiele nowych te³, rekwizytów, zmieniono ca³kowicie oœwietlenie, aparaty oraz wystrój wnêtrz. Na
¿yczenie klientów wprowadzono sprzeda¿ lmów, ramek, albumów itp. Fotograa sta³a siê nie tylko dokumentem, ale pokazuje sceny, nastroje osobiste odczucia wœród ró¿nych zainscenizowanych gad¿etów.
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Syn Krzysztof Pasikowski (zdjêcie nr 14) skoñczy³
16
szko³ê fotograczn¹, zosta³
czeladnikiem. Pracowa³
w innych miejscach. Z zak³adem zwi¹za³ siê dopiero
w 2003 r. Tragiczna œmieræ
w 2006 r. przerwa³a jego
karierê.
Córka Aleksandra Pasikowska-Saganowska (zdjêcie nr 15) ukoñczy³a bankowoœæ na Uniwersytecie
£ódzkim.
Pracowa³a
w banku lecz po œmierci
brata w 2006 r. przesz³a do
pracy z tat¹. Od pocz¹tku
lat 90-tych szczególnie
w czasie komunii i œwi¹t
pomaga³a w pracy podczas
fotografowania. Ponadto w wolnych chwilach uczy³a siê teorii,
wyje¿d¿a³a na szkolenia i warsztaty, w roku 2003 zda³a w cechu egzaminy czeladnicze. Obecnie pracuje z tat¹.
Marian Pasikowski wykszta³ci³ oko³o 10 uczniów. Niestety,
w latach 90 zamkniêto szko³ê w £odzi przy ul. Przêdzalnianej
i w chwili obecnej niewielu jest chêtnych do wykonywania tego
rzemios³a. Fotograa bardzo siê zmieni³a. Coraz czêœciej wykonujemy zdjêcia w plenerze, które s¹ bardziej naturalne i spontaniczne.
W kwietniu 2009 r. minê³o 50 lat od przejêcia zak³adu (ju¿
rodzinnego). Na przestrzeni tylu lat mo¿na zaobserwowaæ wizualne zmiany zak³adu (zdjêcia nr 10, 10a, 11, 16, 17, 18), jak
równie¿ samych fotograi.
Zaobserwowaliœmy i¿ wielu klientów ze wzglêdów nansowych,
b¹dŸ maj¹cych w rodzinie osobê z dobrym aparatem cyfrowym
rezygnuje ze zdjêæ zak³adowych. Doœwiadczenie uczy, ¿e po kilku latach osoby te ¿a³uj¹, ¿e nie zrobi³y choæ kilku ujêæ w profesjonalnych studiach i nie maj¹ pami¹tek takich, jak nasi dziadkowie.
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Barbara Nowak
Anna Wiœniewska

„Wczoraj i dziœ” Banku Spó³dzielczego
w Aleksandrowie £ódzkim
1925–2009
Rok 2009 by³ dla Banku rokiem prze³omowym. 24 wrzeœnia otwarto now¹ siedzibê przy ul. Senatorskiej. Okaza³y budynek bêdzie
s³u¿y³ nie tylko mieszkañcom Aleksandrowa, ale równie¿ £odzi
i Konstantynowa, w którym s¹ lie banku. Najbardziej cieszy, ¿e
bank jest najwiêkszym pracodawc¹ w gminie, zatrudnia 96–100
pracowników i s¹ to w 98% m³odzi mieszkañcy naszego miasta
i gminy, w du¿ej czêœci absolwenci naszych œrednich szkó³. M³odzi ludzie, którzy nie maj¹ wy¿szego wykszta³cenia uzupe³niaj¹
je w systemie zaocznym lub wieczorowym. W 2010 roku Bank bêdzie obchodzi³ 85-lecie za³o¿enia i pracy na rzecz miasta.

Siedziba Banku Spó³dzielczego w Aleksandrowie w latach 1950–1992
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Siedziba Banku Spó³dzielczego w Aleksandrowie od 1992 roku

Pocz¹tki dzia³alnoœci
Banku Spó³dzielczego w Aleksandrowie £ódzkim siêgaj¹ roku 1925, kiedy to dnia
18 kwietnia zarejestrowano w S¹dzie w £odzi Kasê
Stelczyka w Be³dowie. Inicjatorami utworzenia Kasy byli gospodarze z okolicznych wsi wpierani przez
w³aœciciela dóbr ziemskich w Be³dowie – Jana
Wê¿yka. Osobami wspó³tworz¹cymi Kasê byli: Feliks Chy¿y z Chroœna, Boles³aw Abramczyk i Stanis³aw Augustyniak z Sobienia.
Siedzib¹ Kasy, a¿ do
wybuchu II wojny œwiatowej, by³ lokal w pa³acu
Wê¿yków maj¹tku Be³-
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Nowa centrala Banku Spó³dzielczego w Aleksandrowie od 2009 roku

dów. Od 1928 roku etatowym pracownikiem administracyjnym
Kasy by³ Adam Tyburski z Sobienia. Po 1 wrzeœnia 1939 toku
okupant powierzy³ administrowanie Kas¹ gospodarzom niemieckiego pochodzenia. Przybra³a ona wówczas nazwê Ziemiañska
Kasa Oszczêdnoœciowo-Po¿yczkowa w Adamowie i dzia³a³a co
najmniej do 1942 roku.
Po wyzwoleniu grupa spó³dzielców postanowi³a reaktywowaæ
dzia³alnoœæ Kasy. Za³o¿ycielami powojennej kasy byli m. in.: Hieronim Kawka, Hieronim Powalski, Boles³aw Kwiatkowski, Adam
Tyburski, Stanis³aw WoŸniakowski. Terenem dzia³ania Spó³dzielni by³o miasto Aleksandrów £ódzki oraz gromady: Bru¿yca Wielka, Be³dów, Kuciny, R¹bieñ i Ruda Bugaj. 16 wrzeœnia 1950 roku dokonano wpisu w rejestrze s¹dowym dla podmiotu o nazwie:
Kasa Spó³dzielcza w Aleksandrowie £ódzkim. W 1965 roku Kasa Spó³dzielcza zmieni³a nazwê na Bank Spó³dzielczy w Aleksan-
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drowie £ódzkim z siedzib¹ przy ul. Armii Czerwonej 1. Nazwa ta aktualna
jest do dziœ.
W 1968 roku kierownictwo Banku powierzono
Barbarze Nowak, która
zarz¹dza³a nim do 1997
roku, dokonuj¹c przy tym
wielu rzeczy decyduj¹cych
o rozwoju Banku.
Ekspozytura przy ulicy Legionowej
Okres najwiêkszego
rozwoju Banku rozpocz¹³
siê po 1989 roku. W 1992
roku
Zarz¹d
Banku
w sk³ad, którego wchodzili: Barbara Nowak, Tadeusz Studziñski i Tadeusz
Pietrzak podj¹³ decyzjê
o przeniesieniu siedziby
Banku do wyremontowanego obiektu przy ulicy
Ogrodowej 14.
Ekspozytura
Kolejn¹ inwestycj¹ w 1992
przy ulicy Wojska polskiego
roku by³o wykupienie lokalu przy ul. Legionowej 2 od
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie £ódzkim i otwarcie
w nim placówki bankowej.
Na pocz¹tku 1993 roku Bank podpisa³ umowê zrzeszenia
z Bankiem Unii Gospodarczej SA w Warszawie.
W zwi¹zku z rozwojem przedsiêbiorczoœci w Aleksandrowie £ódzkim, Bankowi systematycznie przybywa³o cz³onków i klientów.
W 1995 roku podjêto decyzjê o otwarciu trzeciej placówki w Aleksandrowie £ódzkim przy ulicy Wojska Polskiego 65/67. Realizacja
tego przedsiêwziêcia okaza³a siê bardzo trafn¹ decyzj¹.
W 1997 roku Prezesem Zarz¹du Banku zosta³a Krystyna Pietruszewska.
Okres dzia³alnoœci Banku podczas prezesury Krystyny Pietruszewskiej by³ okresem podejmowania wielu decyzji inwestycyj-
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nych oraz osi¹gniêcia narzuconych przez Prawo
Bankowe wy¿szych progów kapita³owych.
W 1998 roku Zarz¹d
Banku Spó³dzielczego
w Aleksandrowie £ódzkim, w którego sk³ad
wchodzili: Krystyna Pietruszewska, Anna Ruszkowska i Tadeusz PieI filia banku w £odzi
trzak podj¹³ odwa¿n¹
decyzjê o otwarciu pierwszej placówki poza terenem gminy Aleksandrów
£ódzki. Nastêpstwem tej
decyzji by³o uruchomienie w 1999 roku Oddzia³u w £odzi przy ul. Narutowicza 59 (dziœ V Filia
w £odzi). Od tego momentu Bank rozpocz¹³
dzia³anie na wielkomiejskim rynku konkuruj¹c
z wieloma bankami komerOddzia³ banku
przy ulicy Narutowicza w £odzi
cyjnymi. Krok ten okaza³
siê sukcesem dla Banku.
W dniu 18 marca 2002 roku Bank podpisa³ now¹ umowê zrzeszeniow¹ z Bankiem Polskiej Spó³dzielczoœci S. A. w Warszawie,
który jest naszym partnerem do dziœ. Razem z 350 innymi zrzeszonymi bankami tworzymy Grupê BPS.
Kolejnym krokiem w kierunku rozwoju Banku by³a decyzja
o powiêkszeniu modernizacji Ekspozytury przy ulicy Wojska Polskiego i wyposa¿enie jej w bankomat i wrzutniê.
Id¹c „za ciosem” inwestycyjnym, Bank otwiera kolejne placówki na terenie £odzi: I Filiê przy ul. £agiewnickiej 54/56 w 2002
roku, II Filiê przy ul. Armii Krajowej 35 w 2003 roku, III Filiê
przy ul. Powstañców Wielkopolskich 2 w 2006 roku.
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10 lipca 2006 roku funkcjê Prezesa
Zarz¹du Banku obejmuje Anna Ruszkowska. W sk³ad Zarz¹du Banku jako
Wiceprezesowie weszli: Agnieszka
Kwiatkowska i Dariusz Sa³ata. Obecny
Zarz¹d kontynuuje rozpoczêty rozwój
oraz umacnia posiadane przez Bank kapita³y.
We wrzeœniu 2006 roku zosta³a otworzona I Filia w Konstantynowie £ódzkim
przy ulicy Zgierskiej 23A.
W zwi¹zku z dalszym planowanym
rozwojem Banku oraz zamiarem prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej
dzia³alnoœci, w grudniu 2006 roku Zarz¹d Banku, przy akceptacji Rady Nadzorczej postanowi³ wybudowaæ now¹ siedzibê Centrali Banku. Pierwszym
krokiem w celu realizacji tej inwestycji
by³ zakup w dniu 20 wrzeœnia 2007 roku dzia³ki w Aleksandrowie £ódzkim
przy ul. Senatorskiej 2a. W czasie trwania budowy Centrali, Zarz¹d podejmuje
kolejne decyzje dotycz¹ce zwiêkszenia
terenu dzia³alnoœci Banku, otwieraj¹c
w maju 2008 roku IV Filiê w £odzi przy
ul. Maratoñskiej 24/32, a nastêpnie,
w lipcu 2009 roku, II Filiê w Konstantynowie £ódzkim przy ul. Jana Paw³a II
11/13.
24 wrzeœnia 2009 roku mia³o miejsce
uroczyste otwarcie nowej Centrali Banku Spó³dzielczego w Aleksandrowie £ódzkim. Umo¿liwi ona nowoczesn¹ obs³ugê klientów oraz zapewni komfortowe
warunki pracy pracowników.
Zamiarem banku jest nieustanne
zwiêkszanie zakresu i poziomu œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produk-
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Antoni Tyburski
Zas³u¿ony dzia³acz
spó³dzielczy zwi¹zany
z bankiem od pocz¹tku
jego istnienia

Barbara Nowak
Kierownik banku w latach
1968–1997
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tów nansowych. Priorytetem dla nas jest fachowa obs³uga, tworzenie przyjaznej i ¿yczliwej atmosfery oraz satysfakcja nowych
jak i wiernych Bankowi od lat klientów.

Krystyna Pietruszewska
Prezes banku w latach
1997–2006

Anna Ruszkowska
Prezes banku
od 2006 roku

Dariusz Sa³ata
Wiceprezes banku

Agnieszka Kwiatkowska
Wiceprezes banku
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Jolanta Mistrzak

Jubileusz 50-lecia szko³y nr 4
w Aleksandrowie £ódzkim
1

S¹ chwile w ¿yciu, które w pamiêci pozostaj¹,
I choæ czas mija, one nie mijaj¹,
S¹ te¿ osoby, które raz poznane,
Bywaj¹ w ¿yciu mile wspominane.

50 lat – pó³ wieku, a nasza Jubilatka, która rozrasta siê i piêknieje, wypuœci³a ze swych murów
tysi¹ce uczniów, wyszli z niej
naliœci, laureaci wielu olimpiad,
konkursów i zawodów sportowych. Ciesz¹ nas i te ma³e, i te
du¿e sukcesy. Absolwenci naszej
szko³y to osoby, które s¹ aktywne
w swoim œrodowisku, sprawuj¹ ró¿ne funkcje, potra¹ pomagaæ
innym, maj¹ wiele pomys³ów. To œwiadczy, ¿e Jubilatka jest nadal i m³oda, i prê¿na.
Szko³a dla Jej Absolwentów to wspomnienia o dzieciñstwie
i m³odoœci, o czasie, w którym kszta³towa³a siê ich osobowoœæ.
Szkolne wspomnienia bywaj¹ magiczne, coœ sprawia, ¿e wraca
siê tu myœlami i sercem. Przed oczami przewija sie obraz zielonej ³awki z ka³amarzem na atrament, fartuszek z bia³ym ko³nierzykiem, juniorki na nogach, bieg na 60 metrów po ¿u¿lowej bie¿1 Fragmenty przemówienia Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 4 pani Jolanty Mistrzak,
wyg³oszonego podczas uroczystoœci 50-lecia,, Czwórki”.
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ni, zabawy klasowe przy muzyce Czerwonych Gitar, Beatelsów,
pierwszy wyjazd do stolicy, zapach ciasta przygotowanego w pracowni technicznej dziewcz¹t, czy has³o „Maski w³ó¿! ” na przysposobieniu obronnym. To tu rodzi³y siê pierwsze przyjaŸnie, które utrzymuj¹ siê przez ca³e doros³e ¿ycie. Tych i innych
wspomnieñ uczniom tej szko³y nikt nie odbierze. Zapisane s¹ nie
tylko na kartach szkolnych kronik, ale g³êboko tkwi¹ w ich pamiêci, bij¹ rytmem ich serca.
Wed³ug kalendarzy i zegarów czas przemija, w sercach Absolwentów, w naszych sercach niewiele posun¹³ siê do przodu.
Mam nadziejê, ¿e dla uczniów, którzy tê szko³ê ukoñczyli, takim magicznym miejscem pozosta³a, a dla Jej obecnych uczniów
takim miejscem jest i bêdzie.
Sam fakt, ¿e od 1 wrzeœnia 1959 r., czyli od powstania szko³y, minê³o pó³ wieku, jest powodem do dumy i satysfakcji. Posiadamy coœ, co zwykle nazywa siê tradycj¹, a fakt jej istnienia jest
wartoœci¹ nie do przecenienia. Tradycja to trwa³y fundament,
na którym buduje siê presti¿ i renomê. I s¹dzê, ¿e to Nasza Szko³a posiada. Zawdziêcza to m.in. wyborowi Patrona Szko³y w 1975 r.
Marii Sk³odowskiej-Curie – wielkiej uczonej i kobiety wielkiego
serca, której ca³e ¿ycie poœwiêcone by³o pracy i nauce. To od niej
uczyliœmy i uczymy siê „jak powinniœmy ¿yæ, jak nie ustêpowaæ
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w ¿yciu przed ¿adnymi trudnoœciami i wszystkiemu podo³aæ”.
Mia³a te cechy osobowoœci, które dziœ zas³uguj¹ na szacunek
i które ka¿dy z nas powinien
pielêgnowaæ: pracowitoœæ, obowi¹zkowoœæ, otwartoœæ umys³u,
patriotyzm, ale i europejskoœæ.
Tak wychowywaliœmy i wychowujemy swoich uczniów.
Wa¿ne s¹ fakty, daty, chronologia wydarzeñ – ale to wszystko zosta³o zapisane z³otymi
zg³oskami w ró¿nych Ÿród³ach
– kronikach szkolnych, biuletynach, na stronach internetowych. Wa¿ne s¹ wyniki, jakie
szko³a osi¹ga, sukcesy Jej
uczniów. Równie wa¿na jest atmosfera panuj¹ca w szkole, powoduj¹ca, ¿e chce siê do niej przychodziæ, pracowaæ w niej i uczyæ siê w niej.

Pierwsza rada pedagogiczna
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Zas³u¿eni nauczyciele

Wystawa jubileuszowa
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Dzisiaj „Czwórka”, w koñcz¹cej siê I dekadzie XXI w., spe³nia swe zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze w najlepszy sposób, jaki potra, „idzie z duchem czasu”. I nadal bêdzie wype³niaæ sw¹ misjê – uczyæ i wychowywaæ m³ode pokolenie
aleksandrowian.
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Karolina Rendak
- absolwentka SP4

50 lat „Czwórki”

By³ rok 1959. W³aœnie rozpoczêto produkcjê samochodu dostawczego FSC ¯uk, Ministerstwo Handlu Wewnêtrznego PRL og³osi³o zarz¹dzenie, zgodnie z którym poniedzia³ek sta³ siê „dniem
bezmiêsnym”, Alaska zosta³a 49 stanem USA, pojawi³a siê pierwsza lalka Barbie, wyemitowano pierwszy odcinek Bonanzy, pierwsza radziecka rakieta wyl¹dowa³a na Ksiê¿ycu.
1 wrzeœnia tego roku zabrzmia³ pierwszy dzwonek w nowo otwartej Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie £ódzkim.
Pocz¹tki nie by³y ³atwe. Kiedy blisko siedmiuset podekscytowanych uczniów i dwudziestu jeden m³odych, pe³nych zapa³u i poczucia misji nauczycieli przest¹pi³o próg pierwszej œwieckiej szko³y w powiecie ³ódzkim, przywita³ ich surowy budynek, szesnaœcie
pustych izb lekcyjnych, w tym œwietlica, nieprzyjazny piaszczysty
teren dooko³a. Hart ducha grona pedagogicznego, uczniów i ich
rodziców, wytrwa³oœæ wszystkich zaanga¿owanych, wiara w powodzenie, a przede wszystkim si³a przekonywania do pomys³ów i projektów sprawi³y, ¿e szko³a zaczê³a szybko siê rozwijaæ, rozbudowywaæ, nabieraæ charakteru, przybieraæ kszta³t, który tak dobrze
znamy. Ilustruj¹ to najwa¿niejsze daty w historii szko³y:
1959 – otwarcie szko³y,
1965 – zadrzewianie terenu i otynkowanie szko³y,
1973 – budowa boiska szkolnego,
1975 – nadanie szkole imienia Marii Curie-Sk³odowskiej,
1976 – ufundowanie i przekazanie szkole sztandaru, ustanowie-

nie 10 grudnia dniem szko³y, 1992 – stworzenie i wyposa¿enie pracowni komputerowej,
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2006 – otwarcie hali sportowej
2008 – otwarcie boiska „Orlik”

Obraz szko³y kszta³tuj¹ przede wszystkim ludzie. Grono pedagogiczne, które od samego pocz¹tku odda³o placówce i uczniom
serce, energiê, doœwiadczenie, wiedzê i wolny czas. Przyjaciele
m³odzie¿y, którzy umiejêtnie ³¹czyli ¿yczliwoœæ z utrzymaniem
dyscypliny. Nauczyciele przedmiotów. Wychowawcy wskazuj¹cy
drogê, ucz¹cy jak podejmowaæ trudne decyzje i odwa¿nie ponosiæ konsekwencje tych decyzji.
W tych murach poznaliœmy pierwsze litery i sk³adaliœmy je
w s³owa. Tutaj wyjaœniano nam zawi³oœci nauk œcis³ych, ukazywano piêkno œwiata, przybli¿ano historiê pañstw i ludzi. Tutaj
uczyliœmy siê ¿yæ w spo³ecznoœci, wspó³pracowaæ, zdobywaæ doœwiadczenie i dzieliæ siê nim, a tak¿e m¹drze rywalizowaæ. Wspólnie odnosiliœmy sukcesy i op³akiwaliœmy pora¿ki. Razem prze¿ywaliœmy chwile dobre i z³e.
„Czwórka” sta³a siê naszym drugim domem, do którego siê
wraca myœlami, przyprowadzaj¹c dziecko do szko³y, czasem do³¹czaj¹c do grona nauczycielskiego, œwiêtuj¹c kolejny jubileusz.
Dziêkujemy za wszystkie wspólne lata.
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Wywiad z Pani¹ Dyrektor
ZSZ nr 4 w Aleksandrowie £ódzkim
Danut¹ Kowalsk¹

Ile lat pracuje Pani w naszej szkole?

Pracujê w naszej szkole ju¿ 25 lat, dyrektorem jestem 19 lat.
Jakich przedmiotów Pani uczy³a?

Z wykszta³cenia jestem ekonomistk¹, dlatego te¿ uczy³am
i uczê g³ównie przedmiotów ekonomicznych i handlowych.
Ile godzin spêdza Pani przeciêtnie w szkole?

Jeœli mam byæ szczera, muszê powiedzieæ, ¿e w szkole spêdzam bardzo du¿o czasu. W ostatnich latach szko³a sta³a siê
moim drugim domem.
Jakie cechy wed³ug Pani powinien posiadaæ dobry dyrektor?

Przede wszystkim dyrektor powinien byæ osob¹ pozytywnie
nastawion¹ do ludzi, wspó³pracowników, a jednoczeœnie bardzo
odpowiedzialn¹ za to, co robi. Bez znajomoœci prawa nie da siê
dobrze kierowaæ placówk¹. Dobry dyrektor powinien byæ dobrym
menad¿erem. Trzeba szanowaæ ludzi, bez wzglêdu na to, czy to
jest uczeñ, rodzic czy pracownik. Wœród nas nie ma idea³ów. Ka¿dy ma swoje wady i zalety. Jeœli siê jest dobrym cz³owiekiem, to
dobro zawsze do niego wraca. Taka jest moja dewiza.
Ma Pani du¿e doœwiadczenie zawodowe. Czy dzisiejsza m³odzie¿ jest
inna od tej sprzed 20 lat, jeœli tak, to czym siê ró¿ni?

M³odzie¿ jest taka, jaka jest rzeczywistoœæ. Kiedyœ by³y inne czasy, ceniono inne wartoœci, inne d¹¿enia. Dziœ wiele siê
zmieni³o. Zmiany w systemie edukacji wp³ywaj¹ czasami nega-
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tywnie na postawy uczniów. M³odzie¿ w dzisiejszych czasach
jest po prostu inna i to trzeba umieæ uszanowaæ. Nie ma z³ych
ludzi. Trzeba tylko dotrzeæ do ukrytego w nich dobra i pomóc
mu siê rozwin¹æ.
Co uwa¿a Pani za najwiêkszy sukces zawodowy?

Sukces zale¿y od etapu mojej kariery zawodowej. W pierwszych latach, kiedy zaczynaliœmy z Panem dyrektorem pe³nienie tych funkcji, nie mieliœmy zbyt du¿ego doœwiadczenia. Ja mia³am 6 letni sta¿ nauczycielski, a Pan dyrektor 3 letni, wiêc
zaczynaliœmy wszystko od zera, wszystkiego musieliœmy siê uczyæ.
Najwa¿niejszy jest rozwój szko³y. Nasza szko³a ma daæ przygotowanie zawodowe m³odym ludziom. Poniewa¿ byliœmy kiedyœ
szko³¹ przyzak³adow¹, kszta³ciliœmy na potrzeby „Sandry”, póŸniej rzeczywistoœæ zaczê³a siê zmieniaæ, musieliœmy otwieraæ takie kierunki, na jakie by³o zapotrzebowanie. Proces edukacji jest
d³u¿szy ni¿ samo kszta³cenie, wiêc trzeba byæ bardzo elastycznym.
Jednoczeœnie bardzo mnie cieszy³y sukcesy m³odzie¿y. Ka¿dy
udzia³ w konkursach, olimpiadach i zawodach oznacza wyjœcie
m³odego cz³owieka na zewn¹trz. Uczeñ pracuje dla w³asnego dobra, ale i szko³y oraz prowadz¹cego go nauczyciela. Otwieranie
odpowiednich kierunków dla m³odzie¿y jest dla mnie bardzo wa¿ne, podobnie jak i wa¿ny jest w³aœciwy dobór kadry. Dyrektor to
lokomotywa, która ci¹gnie sk³ad. Kiedy poci¹g jedzie dobrze, to
wszyscy siê ciesz¹, ale do tego poci¹gu musz¹ dosiadaæ siê ludzie,
którzy chc¹ razem go ci¹gn¹æ. Dyrektor jest t¹ osob¹, która za
wszystko odpowiada, wszystkim kieruje, ale jednoczeœnie ma prawo do doboru za³ogi. Ja mia³am takie szczêœcie, ¿e uda³o mi siê
dobraæ naprawdê bardzo dobr¹ kadrê. Obecnie najwiêkszym sukcesem jest dla mnie budowa hali i te dzia³ania, które przyczyni³y siê do jej otwarcia.
Ile lat trwa³y Pani starania o budowê sali gimnastycznej. Które z nich
uwa¿a Pani za najtrudniejsze?

Zajêcia z wychowania zycznego w naszej szkole by³y realizowane w zaadaptowanych pomieszczeniach po hali produkcyjnej.
Niestety, stan techniczny tego budynku by³ coraz gorszy, ekspertyzy wykazywa³y, ¿e nie mo¿emy ju¿ prowadziæ w nim zajêæ. Moje starania o to, by mo¿na by³o wybudowaæ now¹ salê gimnasty-
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czn¹ trwa³y 8–9 lat. Pocz¹tki by³y bardzo trudne, brak œrodków
nansowych by³ najwiêksz¹, lecz nie jedyn¹ przeszkod¹. Wiedz¹c
jak bardzo jest nam potrzebna sala gimnastyczna, wytrwale zabiega³am o podjêcie takiej decyzji. Stara³am siê przekonaæ wszystkich ¿yczliwych nam decydentów, ¿e szko³a, która osi¹ga sukcesy w wielu olimpiadach, konkursach, otwiera nowe kierunki
kszta³cenia i ma bardzo dobr¹ m³odzie¿, powinna te¿ posiadaæ
nowoczesn¹ salê gimnastyczn¹. Podjê³am wszelkie mo¿liwe starania, ¿eby tak siê sta³o, ale nie uda³oby siê spe³niæ naszych oczekiwañ, gdyby nie przychylnoœæ Powiatu Zgierskiego i w³adz lokalnych. Pozwoli³o to nam na realizacje marzenia kolejnych
roczników naszej szko³y. W 2007 roku przygotowano projekt,
w 2008 roku rozpoczê³a siê budowa, a ju¿ od 2009 roku mo¿emy
siê cieszyæ z tak wspania³ego obiektu oddanego szkole do u¿ytkowania. Wreszcie wszystko siê uda³o.
Jakie nowe zajêcia dla m³odzie¿y planuje siê zorganizowaæ na nowej sali?

Przede wszystkim musimy zabezpieczyæ realizacjê godzin z wychowania zycznego dla uczniów naszej szko³y. Chcemy daæ m³odzie¿y szansê rozwoju we wszystkich dyscyplinach sportowych.
Jestem otwarta na potrzeby uczniów. Bêdziemy ustalali takie zasady, aby wszyscy byli zadowoleni.
Co Pani lubi robiæ poza prac¹ w szkole?

Bardzo lubiê odpoczywaæ na dzia³ce, pracowaæ w ogródku.
Uwielbiam kwiaty. Moj¹ wielk¹ pasj¹ s¹ podró¿e, ale ze wzglêdu na ogrom pracy nie zawsze znajdujê na nie czas. Obiecujê sobie, ¿e po oddaniu hali, gdy natê¿enie pracy siê zmniejszy, znajdê czas na wyjazdy i odpoczynek.
Jakie zmiany planuje Pani wprowadziæ w naszej szkole i czym s¹ one
powodowane?

Drastycznych zmian nie planujê. Zamierzam kontynuowaæ
przyjêt¹ przeze mnie politykê kierowania szko³¹. Oferujemy
atrakcyjne kierunki kszta³cenia, dbamy o nowe zawody, jakoœæ
kszta³cenia, postawê m³odzie¿y, bezpieczeñstwo w szkole. Gdy
zaistnieje taka potrzeba, bêdziemy otwierali nowe kierunki. W tej
chwili w samym technikum mamy 5 zawodów. M³odzie¿, która
nie mo¿e iœæ do technikum, ma mo¿liwoœæ kontynuowania nau-
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ki w szkole zasadniczej, a póŸniej uzupe³nienia wykszta³cenia
w technikum uzupe³niaj¹cym dla doros³ych. Szko³a ma dobr¹
opiniê, nie tylko w œrodowisku lokalnym. Pragnê przede wszystkim doposa¿yæ nasze pracownie przedmiotowe w nowoczesne
œrodki dydaktyczne. To bêdzie g³ówne zadanie po Nowym Roku.
Chcia³abym pozyskaæ z Unii Europejskiej œrodki nansowe dla
szkolnictwa zawodowego na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego.
Dziêkujemy za rozmowê.
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Ryszard Pelc

50 lat Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Aleksandrowie £ódzkim

Z inicjatyw¹ powo³ania komitetu organizacyjnego Spó³dzielni
Mieszkaniowej wyst¹pi³y Aleksandrowskie Zak³ady Przemys³u
Poñczoszniczego w 1959 roku. Zebranie za³o¿ycielskie, w obecnoœci 19 osób, odby³o siê 7 lutego 1959 roku. Wybrano wówczas
tymczasowy Zarz¹d w sk³adzie:
Franciszek Kij – przewodnicz¹cy
W³adys³aw Stankiewicz – zastêpca przewodnicz¹cego
Boles³aw K³osiñski – sekretarz
Wybrany Zarz¹d nie podj¹³ czynnoœci rejestracji Spó³dzielni. Dopiero przy wydatnej pomocy dyrektora Aleksandrowskich Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego, pana Zenona Zientarskiego,
i uzyskania obietnicy sprzedania bloku z budownictwa Rady Narodowej w dniu 19 maja odby³o siê w obecnoœci 26 osób Walne
Zgromadzenie Za³o¿ycielskie Spó³dzielni Mieszkaniowej „LOKATOR”. Na zebraniu tym uchwalono Statut, ukonstytuowa³a
siê Rada Nadzorcza, której przewodnicz¹cym zosta³ Pan Henryk
¯ebrowski oraz powo³ano Zarz¹d, w sk³ad którego weszli:
W³adys³aw Stankiewicz – przewodnicz¹cy
Zygmunt Olborski – zastêpca przewodnicz¹cego
Stanis³aw ¯ygo – sekretarz
Spó³dzielnia zosta³a zarejestrowana w Rejestrze Handlowym S¹du Powiatowego dla miasta £odzi w dniu 22 czerwca 1959 roku
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o Nr RS / I / 1282, pod nazw¹ Spó³dzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” w Aleksandrowie £ódzkim.
Problem mieszkaniowy dawa³ siê szczególnie odczuæ mieszkañcom Aleksandrowa £ódzkiego, gdy¿ £ódŸ by³a miastem zamkniêtym przed nap³ywem nowych mieszkañców. Aleksandrów
£ódzki, w którym rozwija³ siê przemys³ poñczoszniczy i nie mia³
¿adnych ograniczeñ meldunkowych, z roku na rok przeludnia³
siê. St¹d zachodzi³a koniecznoœæ budowy nowych mieszkañ. Dla-
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tego, ju¿ w roku powstania Spó³dzielni Mieszkaniowej, oddano
do u¿ytku budynek odkupiony z tzw. budownictwa Rad Narodowych, przy Al. Wyzwolenia 8/10, posiadaj¹cy 26 mieszkañ. Jednoczeœnie rozpoczêto budowê nastêpnego budynku przy Al. Wyzwolenia 10a o 18 mieszkaniach. W zwi¹zku z rozszerzeniem
dzia³alnoœci zwi¹zanej z budow¹ bloku w Andrespolu, w dniu 22
listopada 1967 r. zmieniono nazwê Spó³dzielni na Powiatow¹
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w Aleksandrowie £ódzkim, a w dniu
23 kwietnia 1976 r., z uwagi na likwidacje powiatów, na Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w Aleksandrowie £ódzkim.
W roku 1962 Zebranie Przedstawicieli cz³onków podjê³o decyzje o powo³aniu Zak³adu Budowlano-Remontowego przy Spó³dzielni Mieszkaniowej, który œwiadczy³ us³ugi remontowo-konserwacyjne, a w póŸniejszym czasie realizowa³ budowê domów
jednorodzinnych przy ulicy Wolnoœci.
W okresie 50-letniej dzia³alnoœci Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Aleksandrowie £ódzkim wybudowano 82 budynki mieszkalne
wielorodzinne z 3 826 mieszkaniami, 9 budynków z 73 segmentami jednorodzinnymi i budynek mieszkalno-us³ugowy z 7 lokalami mieszkalnymi o ³¹cznej powierzchni 186 830 m2. Ponadto
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Spó³dzielnia wybudowa³a pawilony, budynki us³ugowe o powierzchni 6 334 m2, oraz 123 gara¿e o powierzchni 2 118 m2.
W roku 1991 wybudowano now¹ siedzibê Spó³dzielni przy ulicy Dmowskiego 1, zwalniaj¹c zajmowane mieszkania w budynku przy Al. Wyzwolenia 11. Oprócz zasobów mieszkalnych i u¿ytkowych, Spó³dzielnia posiada i eksploatuje w³asne zaplecza,
tj. budynek Zarz¹du przy ul. Dmowskiego 1, budynek Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wraz z Zak³adem Gospodarki Cieplnej i baz¹ Konserwacyjno-Remontow¹ przy ul. Konstantynowskiej 9 oraz budynek lii Administracji przy ul. Konopnickiej 11.
W 2009 roku Spó³dzielnia liczy³a 4 861 cz³onków, a zasoby Spó³dzielni zamieszkuje obecnie 9 500 osób. Sytuacja materialna
wiêkszoœci rodzin cz³onków oczekuj¹cych, przy obowi¹zuj¹cych
zasadach nansowania budownictwa mieszkaniowego, spowodowa³a od 1995 roku wstrzymanie budowy nowych mieszkañ przez
Spó³dzielniê.
Podstawowym celem Spó³dzielni, jest utrzymanie w nale¿ytym stanie technicznym zasobów, realizowany jest przez Administracjê, tj. Dzia³ Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz
Zespó³ Konserwacyjno-Remontowy wraz z Zakladem Gospodarki cieplnej. Prace remontowe i konserwacyjne wykonywane s¹ si³ami w³asnymi, a tak¿e zlecane wykonawcom obcym wy³anianym
w drodze przetargów.
Energiê ciepln¹ Spó³dzielnia zakupuje z kot³owni PGKiM sp.
z o.o. w Aleksandrowie £ódzkim oraz z kot³owni „Ciep³ownia”
sp. z o.o. a tak¿e wytwarza sama w kot³owniach w³asnych olejowo-gazowych przy ul. Œciegiennego oraz Daszyñskiego, a tak¿e
z kot³owni gazowej w Andrespolu. W ostatnich latach realizowano na szerok¹ skale prace termomodernizacyjne wêz³ów central-
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nego ogrzewania i ciep³ej wody, opomiarowano instalacjê wewnêtrzn¹ centralnego ogrzewania i ciep³ej wody, wznowiono remonty i docieplenia elewacji budynków. Prace termo-modernizacyjne przeprowadzane s¹ si³ami w³asnymi przez Zespól
Konserwacyjno-Remontowy oraz w systemie zleconym ze œrodków w³asnych Spó³dzielni, pochodz¹cych z op³at cz³onków.
Ostatnie lata przynios³y wiele zmian w prawie spó³dzielczym,
które nak³adaj¹ nowe obowi¹zki na Spó³dzielniê. Wprowadzenie
w ¿ycie Ustawy z 15 grudnia 2000 roku, a zw³aszcza jej nowelizacja z dn. 14 czerwca 2007 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych
spowodowa³a przyœpieszenie prac zwi¹zanych z porz¹dkowaniem
spraw terenowo-prawnych dla umo¿liwienia cz³onkom Spó³dzielni ustanowienia odrêbnej w³asnoœci lokalu.
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Poza zarz¹dzaniem zasobami, Spó³dzielnia prowadzi dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcz¹ na rzecz m³odzie¿y w piêciu œwietlicach osiedlowych. Organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne,
w których aktywny udzia³ bior¹ cz³onkowie Rady Nadzorczej.

Nazwy i siedziby Spó³dzielni od 1959 r.
od 19. V. 1959 r.:

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„LOKATOR”
w Aleksandrowie k/£odzi
Al. Wyzwolenia 8/10 m. 10
mieszkanie prezesa W³adys³awa Stankiewicza
od 17. II. 1962 r.:

Aleksandrowska Spó³dzielnia
Mieszkaniowa
w Aleksandrowie £ódzkim
ul. Kiliñskiego 26
od 22. X. 1964 r.:

Aleksandrowska Spó³dzielnia
Mieszkaniowa w Aleksandrowie
k/£odzi
ul. Konopnickiej 15
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od 22. XI. 1967 r.:

Powiatowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie,
(zarejestrowana w S¹dzie
28. III. 1970 r.)
ul. Konopnickiej 15
od 23. IV. 1976 r.:

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
w Aleksandrowie £ódzkim,
ul. Konopnickiej 15
od X. 1982 r.:

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
w Aleksandrowie £ódzkim,
ul. Al. Wyzwolenia 11a
od VI. 1992 r. do dziœ:

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
w Aleksandrowie £ódzkim,
ul. Dmowskiego 1

Uroczystoœæ 50-lecia Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Aleksandrowie £ódzkim w dniu 18 stycznia 2010 r.
Wrêczenie pucharu Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni mieszkaniowych RP.
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Rada Nadzorcza Spóldzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie £ódzkim,
w roku 2009

Zarz¹d Spóldzielni Mieszkaniowej
w Aleksandrowie £ódzkim
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Uroczystoœæ 50-lecia Spó³dzielni Mieszkaniowej
Odznaczenie medalem pami¹tkowym za³o¿ycieli spó³dzielni
i emerytowanych pracowników spó³dzielni.
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Odznaczenie medalem pami¹tkowym pracowników
z 25 letnim sta¿em pracy w spó³dzielni.

Nasi goœcie.
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Cz³onkowie Rad Nadzorczych
Spó³dzielni Mieszkaniowej
Od 19. V. 1959 r.

Henryk ¯ebrowski przew.
Wiktor Salski
Jan Kaczmarczyk
Irena Miœkiewicz
Halina Fabiañczyk
Andrzej Andrzejczak
Od 1960 r.

Henryk Canert przew.
Tadeusz Adamiak
Serana Lubecka
Jerzy Rosiak
Józef W³odarczyk
Mieczys³aw Zieliñski
Henryk ¯ebrowski
Andrzej Andrzejczak
Jan Kaczmarczyk
Od 1961 r.

Henryk Canert przew.
Kazimierz Piaskowski
Helena Rurarz
Stanis³aw Gliñski
Antoni Siciñski
Henryk ¯ebrowski
Tadeusz Adamiak
Serana Lubecka
Jerzy Rosiak
Od 17. II. 1962r.

Aleksander Kozanecki przew.
Szczepan Andrzejczak
Tadeusz Adamiak
Henryk Canert
Zoa Rajewska

Janina Topolska
Wac³awa Ruszczak
Jan Gumulski
Jadwiga Bem

Od 14. XII. 1963 r.

Aleksander Kozanecki przew.
Maria Kubiak
Miros³aw Wyp³osz
Lucjan Zwierzyñski
Mieczys³aw Zio³añski
Szczepan Andrzejewski
Jan Gomulski
Henryk Canert
Od 25. IV. 1965r.

Zygmunt Olborski przew.
Jerzy Kwiatkowski z-ca
Józef Opala sekretarz
Zenon Biernacki
Maria Kubiak
Lucjan Zwierzyñski
Mieczys³awa Romanowicz
Miros³aw Wyp³osz
Zdzis³aw Grefkowicz
Od 11. V. 1966 r.

Zygmunt Olborski przew.
Jerzy Kwiatkowski z-ca
Józef Opala
Od 6. VII. 1967 r.

Leopold S³aboñ przew.
Jerzy Kwiatkowski z-ca
Cecylia Pietrzak sekretarz
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Od 12. V. 1968 r. -11. V. 1969 r.
Leopold S³aboñ przew.
Jerzy Kwiatkowski z-ca
Lucyna Baczyñska sekretarz

129

Od 10. VI. 1977 r.
Andrzej Klita przew.
Jan Kowalski z-ca
El¿bieta Madej sekretarz

Od 30. VI. 1969 r.

Od 30. V. 1978 r.

Maria Kubiak przew.
Jan Burski z-ca
Daniel Kobryñ sekretarz

Jan Wawrzyñczak przew.
Miros³aw Wyp³osz z-ca
Anna Ferenc sekretarz

Od 10. V. 1970 r. – 29. V. 1971r.

Od 1979 r.

Mieczys³aw Zio³añski przew.
Jan Burski z-ca
Stanis³aw Kazimierczak

Jan Wawrzyñczak przew.
Stanis³aw Wo³oszyñski z-ca
Anna Ferenc sekretarz

sekretarz
Rok 1972–1973:
Jan Burski przew.

Zygmunt Ostrowski z-ca

Od 1980 r. – 1982 r.
Jan Wrzesiñski przew.
Jan Wawrzyñczak z-ca
Sabina Goss sekretarz

Od 7. V. 1973 r.:

Od 1983 r. – 1984 r.

Zenobiusz B¹czyk przew.
Zygmunt Ostrowski z-ca
Andrzej Kap³on sekretarz

Jan Wrzesiñski przew.
W³odzimierz Tomczyk z-ca
Anna Ferenc sekretarz

Od 21. VI. 1974 r.

Od 1985 r.

Zenobiusz B¹czyk przew.
Zygmunt Ostrowski z-ca
Anna Dutkowska sekretarz

Jan Wrzesiñski przew.
W³odzimierz Tomczyk z-ca
Hieronim Nowak sekretarz

Od 27. V. 1975 r.
Andrzej Klita przew.
Jan Gumulski z-ca
Anna Ferenc sekretarz

Od 1986 r.

Henryk Wojtera przew.
Ryszard Krawczyk z-ca
W³odzimierz Tomczyk sekretarz

Od 8. VI. 1976 r.

Od 1987 r. – 1989 r.

Andrzej Klita przew.
Jan Kowalski z-ca
Jadwiga Mi³osz sekretarz

Ryszard Krawczyk przew.
W³odzimierz Tomczyk z-ca
Pawe³ Chmielecki sekretarz
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Od 1990 r. – 1991 r.

Od 2000 r.

Ryszard Krawczyk przew.
Pawe³ Chmielecki z-ca
Zdzis³aw Zi¹bka sekretarz

Bronis³awa Graczyk przew.
Marian Kabaciñski z-ca
Kazimierz Olszewski sekretarz

Od 1992 r. – 1995 r.

Od 2001 r.

Ryszard Krawczyk przew.
Zdzis³aw Zi¹bka z-ca
Józefa Mielczarek sekretarz

Bronis³awa Graczyk przew.
Marian Kabaciñski z-ca
Pawe³ Chmielecki sekretarz

Od 1996 r.

Od 2002 r.

Zdzis³aw Zi¹bka przew.
Pawe³ Chmielecki z-ca
Józefa Mielczarek sekretarz

Pawe³ Chmielecki przew.
Bronis³awa Graczyk z-ca
Jan Kawecki sekretarz

Od 1997 r.

Od 2003 – 2004 r.

Bronis³awa Graczyk przew.
Pawe³ Chmielecki z-ca
Kazimierz Olszewski sekretarz

Graczyk Bronis³awa przew.
Jan Kawecki z-ca
W³odzimierz Tomczyk sekretarz

Od 1998 r.

Od 2005 r. – 2007 r.

Bronis³awa Graczyk przew.
Zdzis³aw Zi¹bka z-ca
Pawe³ Chmielecki sekretarz

Bronis³awa Graczyk przew.
Jan Kawecki z-ca
Pawe³ Gêbuœ sekretarz

Od 1999 r.

Od 2008 r.

Bronis³awa Graczyk przew.
Zdzis³aw Zi¹bka z-ca
Kazimierz Olszewski sekretarz

Bronis³awa Graczyk przew.
Jan Kawecki z-ca
Pawe³ Pietruszewski sekretarz

Aktualny sk³ad Rady Nadzorczej od roku 2009
Jan Kawecki przewodnicz¹cy
Pawe³ Pietruszewski zastêpca przewodnicz¹cego
Pawe³ Gêbuœ sekretarz
Dorota Lubczyñska przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej
Miros³aw Pawlak cz³onek Rady
Stanis³aw Lichwa³a cz³onek Rady
Wies³aw Kasprzyk przewodnicz¹cy Komisji Technicznej
Miros³awa Paczesna cz³onek Rady
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Stanis³aw Majchrzak Cz³onek Rady
Kazimierz Olszewski Przewodnicz¹ca Komisji Samorz¹dowej
Roman Karasiak Cz³onek Rady
Tadeusz Olczyk Cz³onek Rady
Zoa WoŸniak Pracownik ds. Samorz¹dowych Spó³dzielni

G³ówni Ksiêgowi Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Aleksandrowie £ódzkim od 1959 roku:
Aniela Felicja Nagalewska
Eligiusz Martynelis
Leopold Kry³owicz
Józef Janusz
Irmina Uzie³³o
Aleksandra Szymañska
Teresa Nogajewska
Wies³awa Kaczmarek

19.05.1959 – 1960
1960 – 1964
08.12.1964 – 31.10.1965
01.12.1965 – 30.04.1966
01.05.1966 – 28.02.1995
01.02.1996 – 31.08.2006
01.09.2006 – 18.12.2006
18.12.2006 – nadal

Cz³onkowie Zarz¹dów Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Aleksandrowie £ódzkim od 1959 r.:
Od 19. V. 1959 r.:

od 1965 r.:

W³adys³aw Stankiewicz przew.
Zygmunt Olborski z-ca
Stanis³aw ¯ygo cz³onek

W³adys³aw Pankonin przew.
Benedykt Turczynowicz I cz³.
Kazimierz Stobiecki II cz³.
Lech Grzybowski cz³.
Kazimierz Wawrzyñczak cz³.

od 1960 r.:

W³adys³aw Stankiewicz przew.
Tadeusz Biernacki z-ca
Stanis³aw ¯ygo sekretarz
od 1962 r.:

W³adys³aw Stankiewicz przew.
Stanis³aw ¯ygo z-ca
Serana Lubecka sekretarz

od 1969 r.:

W³adys³aw Pankonin przew.
Kazimierz Wawrzyñczak cz³.
Jan Stefanek cz³.
Hieronim Podsiad³owicz cz³.
Czes³aw Cichawa cz³.

od 1964 r.:

od 1972 r.:

W³adys³aw Stankiewicz przew.
Benedykt Turczynowicz z-ca
Mieczys³aw Zio³añski sekretarz

Andrzej Banasiak przew.
W³adys³aw Pankonin z-ca
Kazimierz Wawrzyñczak cz³.
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od 1974 r.:

od 1982 r.:

Feliks Kropid³owski przew.
W³adys³aw Pankonin z-ca
Kazimierz Wawrzyñczak cz³.

Eugeniusz Zieliñski przew.
Andrzej Kitowski z-ca d/s ekonom.
Józef Sikora z-ca d/s techn.

od 1975 r.:

od 1983 r.:

Feliks Kropid³owski przew.
Eugeniusz Zieliñski przew.
d
Zenobiusz B¹czyk z-ca /s ekonom. Andrzej Kitowski z-ca d/s ekonom.
W³adys³aw Pankonin z-ca d/s techn. Ryszard Pelc z-ca d/s techn.
od kwietnia 1976 r.:

od 1990 r.:

W³adys³aw Pankonin przew.
Eugeniusz Zieliñski przew.
Zenobiusz B¹czyk z-ca d/s ekonom. Irmina Uzie³³o z-ca d/s ekonom.
Eugeniusz Zieliñski z-ca d/s techn. Ryszard Pelc z-ca d/s techn.
od lipca 1976 r.:

od 1995 r.:

W³adys³aw Pankonin przew.
Eugeniusz Zieliñski przew.
Andrzej Kitowski z-ca d/s ekonom. Ryszard Pelc z-ca d/s techn.-ekspl.
Eugeniusz Zieliñski z-ca d/s techn. Jan Kawecki cz³. Rady Nadzorczej
oddelegowany do pe³nienia funkcji
cz³onka Zarz¹du
od 1977 r.:

Zenobiusz B¹czyk przew.
od paŸdziernika 1998 r.:
d
Andrzej Kitowski z-ca /s ekonom. Eugeniusz Zieliñski prezes
Eugeniusz Zieliñski z-ca d/s techn. Ryszard Pelc z-ca d/s techn.-ekspl.

Aktualny sk³ad Zarz¹du Spó³dzielni
od stycznia 2002 r. – nadal

Ryszard Pelc prezes Zarz¹du
Sabina Goss z-ca prezesa Zarz¹du
i Kierownik Dzia³u Cz³onkowsko-Mieszkaniowego

Zygmunt Jadkowski z-ca prezesa Zarz¹du
i Kierownik Dzia³u Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
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Kazimierz Górecki

Roman Turek.
Bohater wojenny. Porucznik
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie

Polska ma wielu ocerów, poruczników, pu³kowników i genera³ów, ale tylko nieliczni z nich walczyli z broni¹ w rêku przeciw
wojskom Hitlera. Jednym z nich by³ aleksandrowianin Roman
Turek. Dziœ jest 85-letnim emerytem. Lata jego walki opisa³em
w ksi¹¿ce Lata minione, lata prawdy. W rozdziale Agresja na pañstwa
Europy i kapitulacja Niemiec przedstawi³em ciê¿kie losy m³odego
Romana Turka.
Roman Turek do s³u¿by wojskowej w Polskich Si³ach Zbrojnych zosta³ wcielony w 1943 roku w Pary¿u. Po z³o¿eniu przysiêgi na rêce genera³a Sosnkowskiego, otrzyma³ numer ¿o³nierza
frontowego 57/1 w pierwszym Pu³ku Pancernym.
W szeregach armii genera³a Stanis³awa Maczka bi³ Niemców
za krzywdê Polaków i za agresjê wojsk niemieckich na Polskê.
Bitwy frontowe z dobrze uzbrojonymi ¿o³nierzami Wehrmachtu
by³y jednym wielkim dramatem, nie do zniesienia dla zwyk³ego
cz³owieka.
By³ zwiadowc¹ na pierwszej linii frontu. Strzela³ jako celowniczy z dzia³ przeciwpancernych. Walki wielokrotnie by³y dramatyczne. Niemcy stawiali zaciêty opór. Topi³ siê w bagnach holenderskich, gdy Niemcy urz¹dzili zasadzkê na polskich zwiadowców.
Uratowa³ go he³m, z którym siê nigdy nie rozstawa³. Za frontowe
bohaterstwo zosta³ odznaczony medalami: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia Polski, Odznak¹ Weteranów Walk o Niepodleg³oœæ, Medalem Zwyciêstwa i Wolnoœci. Otrzyma³ patent numer 8375 dla ¿o³nierza na zakoñczenie wojny.

Alex2010a.qxd

134

2010-06-04

00:08

Page 134

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Roman Turek w mundurze porucznika armii genera³a Maczka
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Na pocz¹tku wojny Roman Turek jako m³ody cz³owiek pracowa³ w fabryce Niemca Johana Hauka w Aleksandrowie £ódzkim.
W 1939 roku uratowa³ ¿ycie Uszerowi, ¯ydowi z ul. Daszyñskiego. U pracodawcy, Niemca by³ poni¿any, szykanowany i zastraszany. Majster niemiecki Mancke wys³a³ go karnie na przymusowe roboty do Berlina. Tam, w nieludzkich warunkach, pracowa³
przy czyszczeniu odlewów do czo³gów.
Gdy dzielnica Berlin Spandau by³a bombardowana, robotnicy musieli chowaæ siê na go³ej ziemi pod zwyk³e betonowe
p³yty. Po kolejnym nalocie bombowym zniszczeniu uleg³y obozowe baraki, p³oty, zasieki i portiernia. Wówczas Roman Turek, wraz z kilkoma Francuzami, uciek³ do Pary¿a. By³a to
dramatyczna ucieczka w wagonach towarowych, jechali bowiem przysypani wêglem. Niemcy szukali zbiega. Na Romana Turka wydali wyrok œmierci. Grozili œmierci¹ jego rodzinie w Polsce.

Wódz Wojska Polskiego genera³ Sikorski z adiutantem
podczas rozmowy z brytyjsk¹ par¹ królewsk¹:
z królem Jerzym VI i królow¹-matk¹ El¿biet¹ w Perth. 1943 r.
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Roman Turek, wraz z uciekinierami z Francji, wst¹pi³ do partyzantki. Ich zadaniem by³ sabota¿. Niszczenie torów kolejowych
i dostaw uzbrojenia dla walcz¹cych Niemców. Dzia³aj¹c w francuskiej partyzantce Roman Turek wysadzi³ w rejonie Briestu
wiele transportów niemieckich.
W 1943 roku wydarzy³ siê niecodzienny przypadek. Partyzanci znaleŸli siê przypadkiem przy katedrze w mieœcie Kimper. Ktoœ
zawiesi³ na wie¿y koœcio³a francusk¹ agê. Obok koœcio³a w tym
czasie przeje¿d¿a³a kolumna wojsk niemieckich. Ocer z któregoœ samochodu rozkaza³ podminowaæ katedrê, aby j¹ zniszczyæ.
Jednoczeœnie, gdy miny zosta³y pod³o¿one, og³osi³, ¿e wybuch nast¹pi, jeœli aga nie bêdzie zdjêta. Choæ wokó³ katedry by³o wielu Francuzów, to Roman Turek na ochotnika wszed³ na wie¿ê
i zdj¹³ agê francusk¹. Niemiec oœwiadczy³, ¿e daruje mu ¿ycie
z powodu jego m³odego wieku, a nastêpnie odjecha³ wraz z kolumn¹ samochodów, przekonany, ¿e on tê agê na wie¿y koœcio³a wywiesi³. Gdy Niemcy odjechali, Roman Turek agê tê z powrotem umieœci³ na wie¿y. Mieszkañcy miasteczka Kimper oddali
mu ho³d. Mer miasta zapewni³ Romana Turka, i¿ ma dla niego
mieszkanie i pracê.
Do roku 1945 Roman Turek walczy³ w 1 Dywizji Pancernej
genera³a Stanis³awa Maczka. Po wykonaniu swych zadañ dywizja jego zosta³a przerzucona do Wielkiej Brytanii, gdzie nast¹pi³a jej demobilizacja i rozbrojenie. W 1946 roku przyp³yn¹³ z Anglii do Gdañska w mundurze wojskowym i z pe³nym uzbrojeniem.
W PRL by³ szykanowany. Agenci bezpieki wytykali mu s³u¿bê u
genera³a Maczka. Pomimo to pracowa³ dla odbudowy Polski.
Jest szanowanym obywatelem, zw³aszcza ¿e mia³ odwagê odrzuciæ propozycjê pozostania na Zachodzie. Za granic¹ najpierw
pracowa³ w nieludzkich warunkach w fabryce czo³gów. We Francji by³ partyzantem. By³ walecznym ¿o³nierzem frontowym.
Odwa¿ny powrót do kraju te¿ œwiadczy o bohaterstwie.
Roman Turek jest patriot¹, który mo¿e byæ wzorcem do naœladowania. Cieszy siê autorytetem i powszechnym szacunkiem.
Nie s³ysza³em o innych bohaterach wojennych z Aleksandrowa
choæ znam wielu ocerów. Dlatego m³odzie¿ szko³y nr 3 w Aleksandrowie, do której chodzi³ Roman Turek, ma patriotyczny obowi¹zek pamiêtania o swoim bohaterze. Pani El¿bieta G³owacka,
dyrektor szko³y, stara siê m³odzie¿y ten obowi¹zek przybli¿aæ.
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Dewiz¹ ¿yciow¹ porucznika Romana Turka by³o i jest: Bóg,
Honor i Ojczyzna. St¹d moja proœba do Rady Miasta, aby doceniaj¹c bohaterstwo i zas³ugi porucznika Romana Turka uchwali³a dla niego honorowe obywatelstwo. Bo je¿eli nie bohater wojenny, który sumiennie odrobi³ lekcjê polskiej historii, to kto
mo¿e byæ honorowym obywatelem miasta? Roman Turek jest
znanym obywatelem. Jego ¿ycie wielokrotnie opisywane by³o
w prasie.
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Leszek Pierlejewski

Biskup Mieczys³aw Cieœlar
zgin¹³ w wypadku
19 kwietnia 2010 r. katyñskie
fatum dosiêgnê³o Ksiêdza
Biskupa Mieczys³awa Cieœlara, biskupa diecezji warszawskiej koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, do której
nale¿¹ parae luterañskie
w regionie ³ódzkim. Zgin¹³
w niedzielê wieczorem w wypadku drogowym, kiedy wraca³ do £odzi z Warszawy,
gdzie odprawia³ nabo¿eñstwo
w parai Wniebowst¹pienia
Pañskiego. Zastêpowa³ ksiêdza pu³kownika Adama Pilcha, proboszcza tej parai,
który tydzieñ temu zgin¹³
w katastroe smoleñskiej.
Ksi¹dz biskup Mieczys³aw
Cieœlar pochodzi³ z gór, z Wis³y. Urodzi³ siê 28 marca 1950 roku. Nied³ugo po ordynacji, któr¹ otrzyma³ 2 wrzeœnia 1973 roku
zwi¹za³ siê z ziemi¹ ³ódzk¹. Przez wiele lat by³ proboszczem parai luterañskiej Œw. Piotra i Paw³a w Pabianicach. 1 maja 1996
roku konsekrowano Go na biskupa koœcio³a ewangelicko-augsburskiego. W tym samym roku zosta³ biskupem diecezji warszawskiej i proboszczem parai Œw. Mateusza w £odzi. Ksi¹dz biskup
Mieczys³aw Cieœlar by³ te¿ proboszczem parai luterañskiej
w Aleksandrowie £ódzkim.
Wspó³pracownicy ksiêdza biskupa oraz wszyscy, którzy mieli
z nim kontakt wspominaj¹ Go jako bardzo ciep³ego, ¿yczliwego
ludziom cz³owieka.
Czeœæ Jego pamiêci.
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Zmar³ ksi¹dz kanonik
Andrzej Miko³ajczyk
W niedzielê, 14 marca 2010 r.
nad ranem, zmar³ niespodziewanie ksi¹dz Andrzej Miko³ajczyk, d³ugoletni pierwszy
proboszcz parai rzymsko-katolickiej pod wezwaniem
Zwiastowania
Pañskiego
w R¹bieniu. Mia³ 56 lat.
Ksi¹dz Andrzej zmar³ w 26
roku kap³añstwa. Od 1989
roku piastowa³ funkcjê proboszcza r¹bieñskiej parai.
Zmar³y by³ od 24 wrzeœnia
2005 roku kanonikiem honorowym Kapitu³y Kolegiackiej
£askiej. W ci¹gu lat kap³añskiej pos³ugi da³ siê poznaæ
jako cz³owiek niezwykle
skromny, ca³kowicie poœwiêcaj¹cy swoje ¿ycie dla Koœcio³a, nie szczêdz¹cy swych si³ dla swoich
paraan, dzieci i m³odzie¿y. By³ cz³owiekiem niespo¿ytej energii, bardzo aktywnie wspieraj¹cym lokalne inicjatywy, obecnym
w ka¿dym najwa¿niejszym momencie ¿ycia r¹bieñskiej spo³ecznoœci. Ksi¹dz Andrzej cieszy³ siê ogromnym autorytetem wœród
swoich paraan.
Jako wieloletni katecheta w Szkole Podstawowej im. Ksiêdza
Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w R¹bieniu da³ siê poznaæ jako
kap³an zatroskany o chrzeœcijañskie wychowanie dzieci i m³odzie¿y. By³ inicjatorem wielu akcji na rzecz spo³ecznoœci szkolnej.
Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci.
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Pamiêci
Mieczys³awa Gajderowicza
24 sierpnia 2009 roku zmar³
Mieczys³aw Gajderowicz, Aleksandrowianin, który ca³e swoje
¿ycie mieszka³ i pracowa³ w naszym mieœcie.
Urodzi³ siê 14 paŸdziernika
1929 roku w znanej i cenionej rodzinie rzemieœlniczej. Ojciec
prowadzi³ warsztat stolarski,
Matka zajmowa³a siê domem
i dzieæmi. W czasie II wojny
œwiatowej rodzina zosta³a wysiedlona i wywieziona na tereny
dzisiejszego województwa lubelskiego. Do Aleksandrowa wrócili w 1945 roku. Mieczys³aw tu
ukoñczy³ szko³ê podstawow¹
i rozpocz¹³ naukê w miejscowym gimnazjum. Pracê zawodow¹
zaczyna³ w Aleksandrowskich Zak³adach Poñczoszniczych, gdzie
wyuczy³ siê zawodu. By³ mistrzem poñczosznictwa.
W kolejnych latach pracowa³ w Spó³dzielni Inwalidów
„Przodownik”. Tu rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹. By³
cz³onkiem PZPR, w której pe³ni³ szereg funkcji. W latach 1964–70
by³ I sekretarzem Komitetu miejskiego PZPR w Aleksandrowie,
pe³ni³ tê funkcjê spo³ecznie.
Dzia³alnoœæ spo³eczna by³a jego pasj¹. W latach 1962–82 by³
radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy Aleksandrów, w której
te¿ pe³ni³ szereg funkcji. Kolejno by³ przewodnicz¹cym Komisji
Oœwiaty, Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, Komisji Prawa
i Porz¹dku Publicznego.
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Najbardziej jednak zas³u¿y³ siê w dzia³alnoœci na rzecz krzewienia sportu, rekreacji i wypoczynku. W latach 1972–81 pe³ni³
kolejno funkcjê sekretarza, wiceprezesa, prezesa Zarz¹du Klubu Sportowego „W³ókniarz” w Aleksandrowie. Potra³ skupiæ
wokó³ siebie szeroki aktyw spo³eczników.
Dziêki Jego aktywnoœci powo³ano Spo³eczny Komitet Budowy Stadionu. Do zakoñczonej sukcesem inwestycji póŸniej zdo³ano jeszcze dobudowaæ odkryty basen, dzisiaj niestety ju¿
„zakryty” czyli zasypany.
Zak³ad, którego by³ kierownikiem, by³ równoczeœnie Zak³adem
Opiekuñczym Szko³y Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie. Szko³a
zawsze mog³a liczyæ na pomoc, g³ównie w sprawach remontu, naprawy sprzêtu, instalacji elektrycznej i wielu innych. Kiedy w szkole coraz bardziej zacz¹³ siê rozwijaæ sport, g³ownie lekkoatletyka,
zaczêto realizowaæ pomys³ budowy boiska sportowego a póŸniej
sali gimnastycznej. Plany uda³o siê zrealizowaæ, a szko³a mog³a
uzyskaæ status szko³y sportowej. Mieczys³aw Gajderowicz anga¿owa³ siê w wiele wa¿nych spraw dla ludzi i miasta.
W latach 90-tych, w trudnych latach przemian ustrojowych
z grup¹ dzia³aczy rozpocz¹³ starania na rzecz budowy boiska sportowego dla dzieci wiejskich w Rudzie Bugaj. Nowowybudowany
stadion oddano do u¿ytku Ludowemu Zespo³owi Sportowemu
„Plon”. W 1992 roku po zaprzestaniu dzia³alnoœci Klubu, stadion przekazano m³odzie¿y Szko³y Podstawowej w Rudzie Bugaj.
Gajderowicz by³ równie¿ dzia³aczem Okrêgowego Zwi¹zku
Kolarskiego w £odzi. Dziêki Niemu w Aleksandrowie organizowane by³y wyœcigi kolarskie z udzia³em najwybitniejszych polskich zawodników. Za swoj¹ dzia³alnoœæ w ró¿nych dziedzinach
¿ycia spo³ecznego otrzyma³ wiele odznaczeñ i wyró¿nieñ: z³oty,
srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Honorow¹ odznakê Województwa £ódzkiego, Medal Honorowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
W ostatnich latach ¿ycia zmaga³ siê z ciê¿k¹ chorob¹. Mimo
to dzia³a³ jeszcze w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Towarzystwie Przyjació³ Aleksandrowa, którego by³ cz³onkiem z legitymacj¹ numer 33. Zmar³ 24 sierpnia 2009 roku.
Odszed³ jeszcze jeden z tych, którzy pozostan¹ w tym mieœcie
legend¹, w najlepszym tego s³owa znaczeniu.
Odszed³ cz³owiek, który ca³e ¿ycie pomaga³ tym, którzy tej
pomocy potrzebowali.
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Zenon Kozanecki

Kronika roku 2009

Styczeñ
Podczas imprezy Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy zebrano w Aleksandrowie £ódzkim rekordow¹ kwotê 46637,19 z³otych.
Gmina Aleksandrów £ódzki postanowi³a wspó³nansowaæ budowê boiska sportowego przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Miko³aja Kopernika.

Luty
14 lutego odby³ siê Pierwszy Charytatywny Bal Czerwonej Ró¿y zorganizowany przez Pose³ RP Agnieszkê Hanajczyk. Podczas balu zebrano na
rzecz niepe³nosprawnego Przemka Wieczorka kwotê 55 tys. z³.

Marzec
Gmina otrzyma³a z Urzêdu Marsza³kowskiego 5,2 mln. z³otych dotacji
na na budowê hali lekkoatletycznej przy ZSS im. Jana Jaworskiego.
Fabryka koncernu P&G zlokalizowana w Aleksandrowie £ódzkim uruchomi³a próbn¹ produkcjê kosmetyków.
100-lecie urodzin obchodzi³a Józefa Kawka mieszkanka Aleksandrowa
£ódzkiego

Kwiecieñ
102 rocznicê urodzin obchodzi³a najstarsza mieszkanka naszej gminy Irena Surma z R¹bienia AB.
Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego uzyska³ absolutorium 14-ma g³osami „za” i 6-ma „przeciw”.
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Maj
22 maja Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie £ódzkim otrzyma³a imiê
znanego polskiego aktora Jana Machulskiego.
W ramach obchodów tradycyjnych Dni Naszego Miasta odby³ siê pierwszy Nocny Festiwal Horroru.
28 maja odby³a siê w szkole podstawowej w Rudzie Bugaj uroczystoœæ nadania szkole imienia oraz przekazania sztandaru. Patronem szko³y zosta³ Janusz Korczak.

Czerwiec
7 czerwca g³osowaliœmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
W Aleksandrowie £ódzkim najwiêcej g³osów uzyska³ kandydat PO Jacek
Saryusz Wolski – 1690 g³osów.
16 czerwca oddano do u¿ytku boisko sportowe przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Miko³aja Kopernika.
20 czerwca 100-lecie istnienia obchodzi³a Orkiestra Dêta OSP w Aleksandrowie £ódzkim.

Lipiec
W rankingu „Rzeczpospolitej” Aleksandrów £ódzki jako jedyna gmina
Województwa £ódzkiego znalaz³ siê w „Z³otej Dziesi¹tce” najlepszych
samorz¹dów w Polsce (9 miejsce).
Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego podpisa³ porozumienie z Powiatowym Komendantem Policji w sprawie nansowania dodatkowych patroli
policji w naszym mieœcie.

Sierpieñ
Aleksandrów £ódzki znalaz³ siê w czo³ówce nalistów konkursu „Modernizacja Roku 2008”. Tytu³ ten przyznano za odrestaurowanie ratusza
miejskiego.
Siatkarki UKS „Jedynka” startowaæ bêd¹ w I Lidze Pi³ki Siatkowej Kobiet.
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Aleksandrów wczoraj i dziœ

Wrzesieñ
2 wrzeœnia na nowopowsta³ym stadionie lekkoatletycznym odby³y siê
I Otwarte Mistrzostwa Aleksandrowa £ódzkiego w Lekkiej Atletyce.
W dniach 12–13 wrzeœnia na rynku miejskim odby³y siê dwie imprezy
rockowe Zakoñczenie Lata i Festiwal Sztuk Ró¿nych.
23 wrzeœnia w £ódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa
Aleksandrów £ódzki ruszy³a produkcja kosmetyków w fabryce P&G.
24 wrzeœnia otworzy³ swoj¹ fabrykê w Aleksandrowie £ódzkim koncern
ABB. W tym samym dniu otwarto now¹ siedzibê Banku Spó³dzielczego
w naszym mieœcie.

PaŸdziernik
Po remoncie i modernizacji otwarto w naszym mieœcie nowoczesn¹ poradniê rehabilitacyjn¹ NP ZOZ.
Nasza gmina uzyska³a tytu³ „Budowniczy Polskiego Sportu” za osi¹gniêcia w dziedzinie budownictwa sportowego i rekreacyjnego.

Listopad
Gmina Aleksandrów £ódzki otrzyma³a dotacjê unijn¹ w wysokoœci 63
mln. z³otych na projekt zwi¹zany z rozbudow¹ sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacj¹ oczyszczalni œcieków.
Aleksandrów £ódzki znalaz³ siê na wysokim drugim miejscu w Lidze
Gmin Województw £ódzkiego. Po raz czwarty zdoby³ tytu³ Gminy
Fair Play.

Grudzieñ
14 grudnia oddano do u¿ytku halê sportow¹ przy Zespole Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica.
Zakoñczono budowê specjalistycznej hali lekkoatletycznej przy Zespole
Szkó³ Sportowych im. Jana Jaworskiego.
W zajeŸdzie „Boryna” odby³a siê tradycyjna Wigilia Gminna.
31 grudnia na rynku miejskim aleksandrowianie hucznie po¿egnali rok 2009.
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