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Redakcja serdecznie prosi wszystkie osoby o przysy³anie arty-
ku³ów i fotogra�i maj¹cych zwi¹zek z Naszym Miastem. Za-
mieszczamy zarówno artyku³y naukowe, reporta¿e, wspomnie-
nia, dzieje rodzin, jak i prywatne przemyœlenia osób, które s¹
zwi¹zane z Aleksandrowem £ódzkim. Prace tego rodzaju po-
siadaj¹ czêsto ogromne znaczenie historyczne. Warto zostawiæ
po sobie œlad w ludzkiej pamiêci. Prosimy o kontakt lub dostar-
czanie 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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Wieœci 
Towarzystwa Przyjació³
Aleksandrowa £ódzkiego

W latach 2008–2009 Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ó-
dzkiego zaniepokojone stanem najstarszego na aleksandrowskim
cmentarzu grobowca Pastora Fryderyka Jerzego Tuve – pier-
wszego pastora para�i ewangelickiej w naszym mieœcie – posta-
nowi³o rozpocz¹æ akcjê zbierania funduszy na odrestaurowanie
tego zabytkowego grobu. Pochodzi on z roku 1830 i jest starszy
od grobów na Starym Cmentarzu w £odzi. 

Przez dwa lata cz³onkowie Towarzystwa prowadzili na tere-
nie naszej gminy, przy okazji rozmaitych uroczystoœci gminnych,
sprzeda¿ cegie³eko nomina³ach od 1 z³otego do 200 z³otych. W wy-
niku tej akcji uda³o siê zgromadziæ kwotê 5000 z³otych. Nieste-
ty okaza³a siê ona niewystarczaj¹ca aby odtworzyæ grobowiec
w jego pierwotnym kszta³cie. Nale¿y z satysfakcj¹ podkreœliæ, ¿e
kwotê 1285 z³otych zebrano sprzedaj¹c cegie³ki wœród uczniów
szkó³ z terenu naszej gminy. 

Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego po-
stanowi³ nawi¹zaæ kontakt w celu wspó³pracy z Para�¹ Ewange-
licko-Augsbursk¹ w £odzi. Przeprowadzono rozmowy z ówczes-
nym jej pastorem œp. Biskupem Mieczys³awem Cieœlarem
i uzgodniono wspólnie odbudowaæ grobowiec. Niestety na prze-
szkodzie stanê³y nieprzewidziane okolicznoœci. W 2010 roku Bis-
kup Mieczys³aw Cieœlar zgin¹³ w wypadku samochodowym. Pe-
wn¹ komplikacjê stanowi³y tak¿e nieuregulowane kwestie
w³asnoœci aleksandrowskiego cmentarza. 

Pod koniec roku 2010 ponownie przyst¹piono do rozmów z no-
wo wybranym pastorem Para�i Œw. Mateusza w £odzi, a tak¿e pa-
storem administratorem aleksandrowskiej para�i ewangelicko-
augsburskiej, ksiêdzem Micha³em Makul¹. Nasze zamiary znów
spotka³y siê z ¿yczliwym zrozumieniem. W wyniku przeprowadzo-
nych ustaleñ w dniu 3 marca tego roku podpisano umowê o wspó³-

6
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pracy pomiêdzy Para�¹ Ewangelicko-Augsbursk¹ w Aleksandro-
wie £ódzkim a Towarzystwem Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkie-
go maj¹c¹ na celu wspólne przeprowadzenie odbudowy grobowca
Pastora Tuve. W myœl tego porozumienia grób zostanie przenie-
siony w centralne miejsce ewangelickiej czêœci aleksandrowskie-
go cmentarza. Zostan¹ w nim z³o¿one prochy Pastora oraz osób
razem z nim pochowanych. Grobowiec zostanie odtworzony w pier-
wotnym kszta³cie dziêki wspólnym œrodkom �nansowym w opar-
ciu o dokumentacjê dostarczon¹ przez cz³onka towarzystwa Pa-
ni¹ Kingê Machnikowsk¹. Prawdopodobnie akcja odbudowy grobu
zostanie zakoñczona w drugim kwartale tego roku. Bardzo mo¿-
liwe, ¿e nast¹pi to w trakcie Dni Aleksandrowa lub w rocznicê
œmierci Pastora Tuve czyli 30 czerwca br. 

Korzystaj¹c z okazji pragnê przypomnieæ, ¿e Towarzystwo
Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego od ponad roku prowadzi ak-
cjê zbierania funduszy maj¹c¹ na celu przywrócenie pierwotne-
go kszta³tu pomnikowi Naczelnika Tadeusza Koœciuszki znajdu-
j¹cemu siê w parku miejskim. Sprzeda¿ cegie³ek oraz zbiórka
pieniêdzy bêdzie prowadzona na tegorocznych uroczystoœciach
i imprezach gminnych. Mamy nadziejê, ¿e nasze zamiary spot-
kaj¹ siê z ¿ywym odzewem aleksandrowian. Pieni¹dze na ten cel
mo¿na równie¿ wp³acaæ na specjalne konto w aleksandrowskim
Banku Spó³dzielczym. 

Numer konta: 36 8780 0007 0000 1339 1000 0101

Chêtnych, którzy chcieliby siê wiêcej dowiedzieæ o naszym towa-
rzystwie zapraszam na stronê internetow¹: www.tpa.uni.lodz.pl 

8 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Prezes
Towarzystwa Przyjació³ 

Aleksandrowa £ódzkiego

Leszek Pierlejewski
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10

Leszek Pierlejewski

Zabytki naszego miasta (2)

W tym artykule kontynuujemy rozpoczêty w ubieg³orocznym
wydawnictwie spacer po ulicach naszego miasta w poszukiwa-
niu zabytków znajduj¹cych siê w rejestrze wojewódzkiego kon-
serwatora. Tym razem wybierzemy siê na ulice Warszawsk¹,
Daszyñskiego, Kiliñskiego oraz pó³nocn¹ pierzejê Placu Koœciu-
szki. Niektóre z prezentowanych tu zabytkowych budynków ju¿
nie istniej¹. Warto je sobie przypomnieæ.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 2

Adres budynku: Warszawska 19
Numer ewidencyjny dzia³ki: 179
W³asnoœæ: Prywatna 
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: po³owa XIX w.
Stan techniczny: z³y
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1, mieszkalne
Liczba mieszkañ w obiekcie:  2
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 5
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, telefon
Kszta³t dachu: czterospadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno, budynek otynkowany
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: br¹zowe drewno i bia³e PCV,

okna nie s¹ jednolite i nie pasuj¹ do fizjonomii budynku

Alex2011.qxd  2011-05-23  02:13  Page 10



Zabytki naszego miasta (2) 11

Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: br¹zowe drewno, pasuje do
fizjonomii budynku

Krótki rys historyczny obiektu: Obiekt by³ wybudowany przy ul. Ar-
mii Czerwonej (dziœ ul. Warszawska). Budynek ten zawsze
pe³ni³ funkcje mieszkaln¹. 

Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Obecnie budy-
nek jest w z³ym stanie technicznym. Ma bardzo zniszczon¹
elewacjê, pomalowany jest na ró¿ne kolory, które do siebie
nie pasuj¹. Niektóre okna s¹ w bardzo z³ym stanie. Dach
i drzwi siê rozsypuj¹. Obiekt nadaje siê do kapitalnego re-
montu i modernizacji. 

Uwagi: –

Budynek zabytkowy nr 2. ul Warszawska 19. Widok od ulicy
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12 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Budynek zabytkowy nr 2. ul Warszawska 19. Widok od ulicy

Budynek zabytkowy nr 2. ul Warszawska 19. Widok od podwórza
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Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 3

Adres budynku: Warszawska 3
Numer ewidencyjny dzia³ki: 101
W³asnoœæ: Skarbu Pañstwa
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: po³owa XIX w.
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna 
Liczba mieszkañ w obiekcie: 3
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 9
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a, budynek otynkowany

Zabytki naszego miasta (2) 13

Budynek zabytkowy nr 3. ul Warszawska 3. Widok od ulicy
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Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: prawa strona: br¹zowe PCV,
lewa strona: br¹zowe drewno; okna s¹ zró¿nicowane stro-
nami (s¹ równie¿ inaczej podzielone po obu stronach bu-
dynku), ale wszystkie pasuj¹ do fizjonomii budynku

Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: br¹zowe drewno, pasuje do
fizjonomii budynku

Krótki rys historyczny obiektu: Obiekt by³ wybudowany przy ul. Ar-
mii Czerwonej (dziœ ul. Warszawska). Budynek ten zawsze
pe³ni³ funkcje mieszkaln¹. 

Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Obecnie budynek
jest jakby podzielony na dwie czêœci. Prawa strona obiektu
jest w nieco lepszym stanie technicznym ni¿ lewa. Ma odno-
wion¹ elewacjê, dach oraz wymienione okna w przeciwieñ-
stwie do strony lewej. Ró¿nice te zaburzaj¹ efekt spójnoœci
obiektu. Nale¿a³oby przeprowadziæ remont ca³ego budynku,
modernizacje powinny d¹¿yæ do ujednolicenia obiektu. 

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 4

Adres budynku: Warszawska 42
Numer ewidencyjny dzia³ki: 101
BUDYNEK NIE ISTNIEJE

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 5

Adres budynku: Warszawska 43
Numer ewidencyjny dzia³ki: 95
W³asnoœæ: Prywatna
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: I po³owa XIX w.
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna 
Liczba mieszkañ w obiekcie: 5
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 2
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, gaz, telefon

14 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2011.qxd  2011-05-23  02:13  Page 14



Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: front – drewno, pozosta³a czêœæ bu-

dynku – ceg³a 
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: szare drewno, okiennice, je-

dnolita, pasuje do fizjonomii budynku
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: szare drewno, pasuje do fiz-

jonomii budynku
Krótki rys historyczny obiektu: Budynek ten zawsze pe³ni³ funkcjê

mieszkaln¹. W 1912 r. budynek zosta³ zakupiony przez ro-
dzinê Majewskich, od tej pory zamieszkiwa³y tutaj trzy po-
kolenia tej rodziny. 

Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek obec-
nie znajduje siê w œrednim stanie technicznym. Przez la-
ta u¿ytkowania wykonane zosta³y niewielkie prace moder-
nizacyjne takie jak naprawa dachu czy odœwie¿enie elewacji
frontowej. Aby budynek nie by³ zaniedbany; nale¿a³oby
przeprowadziæ kapitalny remont zarówno czêœci zewnê-
trznej jak i wewnêtrznej obiektu, zachowuj¹c przy tym je-
go charakterystyczne, oryginalne elementy. 

Uwagi: – 

Zabytki naszego miasta (2) 15

Budynek zabytkowy nr 5. ul Warszawska 43. Widok od ulicy
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Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 6

Adres budynku: Warszawska 56
Numer ewidencyjny dzia³ki: 98
W³asnoœæ: Prywatna
Liczba kondygnacji: 2
Wiek budynku: I po³. XIX w.
Stan techniczny: z³y
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna,

2 mieszkalna/gospodarcza
Liczba mieszkañ w obiekcie: 4
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 3
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno 
Rodzaj ikolorystyka stolarki okiennej:  drewniana, kolor br¹zowy, zamon-

towane okiennice, pasuj¹ce do budynku

16 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Budynek zabytkowy nr 3. ul Warszawska 3. Widok od ulicy
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Zabytki naszego miasta (2) 17

Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniana, kolor br¹zowy,
pasuje do budynku

Krótki rys historyczny obiektu: Budynek pe³ni³ ca³y czas funkcjê
mieszkaln¹. 

Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Stan budynku
uznano jako z³y. Powinien przejœæ w najbli¿szym czasie re-
mont kapitalny, próbuj¹c zachowaæ przy tym oryginalne ele-
menty.

Uwagi: – 

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 7

Adres budynku: Daszyñskiego 25
Numer ewidencyjny dzia³ki: 259
W³asnoœæ: Prywatna
Liczba kondygnacji: 2, w tym poddasze u¿ytkowe
Wiek budynku: 1890 r.
Stan techniczny: zaniedbany

Budynek zabytkowy nr 7, ul. Daszyñskiego 25.  
Widok od ulicy
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Budynek zabytkowy nr 7, ul. Daszyñskiego 25.  
Widok od ulicy

Budynek zabytkowy nr 7, ul. Daszyñskiego 25.  
Widok od podwórza
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U¿ytkowanie budynku (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkal-
na, 2 mieszkalna

Liczba mieszkañ w obiekcie: 3
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 7
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: otynkowany, ceg³a, (prawa czêœæ bu-

dynku nie pomalowana, lewa pomalowana) 
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej:  bia³e PCV,  jednakowe,  ale nie

pasuj¹ do stylu budynku
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniana, kolor br¹zowy,

pasuje do budynku, ale jest bardzo zniszczona.
Krótki rys historyczny obiektu: Obecna ulica Daszyñskiego to da-

wna ulica Wiatraczna, nazwa wskazuje na funkcjonowanie
tu w pocz¹tkach XIX wieku licznych wiatraków. Brak in-
nych informacji o budynku. 

Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Widoczna jest nie-
dawna wymiana okien, niestety drzwi wejœciowe do budynku
s¹ w bardzo z³ym stanie i powinny ulec szybkiej wymianie.
Nieestetyczna, widoczna ju¿ na pierwszy rzut oka jest elewa-
cja budynku, która jest zró¿nicowana kolorystycznie. Elewa-
cja wymaga³aby remontu, ze wskazaniem pomalowania jej
na jeden, kolor wspólny dla ca³ego budynku. 

Uwagi: –

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 8

Adres budynku: Daszyñskiego 29
Numer ewidencyjny dzia³ki: 235
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: 2 æw. XIX w.
Stan techniczny: z³y

Zabytki naszego miasta (2) 19
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U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna,
jedna czêœæ, prawa strona

Liczba mieszkañ w obiekcie: 3
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 4
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g
Kszta³t dachu: wielospadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno, kolor bia³y 
Rodzaj i kolorystyka: stolarki okiennej: drewno, kolor zielony z okien-

nicami, pasuj¹ do stylu budynku, ale s¹ zniszczone
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewno, kolor br¹zowy, pa-

suj¹ do stylu budynku, ale s¹ zniszczone
Krótki rys historyczny obiektu: Obecna ulica Daszyñskiego to da-

wna ulica Wiatraczna, nazwa wskazuje na funkcjonowanie
tu w pocz¹tkach XIX wieku licznych wiatraków. W 1961 ro-

20 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Budynek zabytkowy nr 8, ul. Daszyñskiego 29.  
Widok od ulicy
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ku remont kapitalny czêœciowo budynku mieszkalnego i go-
spodarczego. 

Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek jest
w z³ym stanie technicznym, wymagany jest remont kapi-
talny. Boczna, lewa œciana budynku znajduje siê w jeszcze
gorszym stanie, ni¿ jego front. Stolarka okienna i drzwio-
wa budynku jest w bardzo z³ym stanie, wymaga wymiany. 

Uwagi: Ogród bardzo zaroœniêty, brak drzew, poddasze jest nie
u¿ytkowane, brama w stanie z³ym.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 9

Adres budynku: Daszyñskiego 40
Numer ewidencyjny dzia³ki: 409
W³asnoœæ: Gminy

Zabytki naszego miasta (2) 21

Budynek zabytkowy nr 8, ul. Daszyñskiego 29.  
Widok od ulicy
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Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: 1890 r.
Stan techniczny: z³y
U¿ytkowanie budynku (kondygnacja, rodzaj u¿ ytkowania): 1 mieszkalny,

poddasze nie u¿ytkowane (strych)
Liczba mieszkañ w obiekcie: 5
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 7
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, telefon
Kszta³t dachu: czterospadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a, otynkowana
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: pcv, bia³e
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewno, kolor br¹zowy
Krótki rys historyczny obiektu: Obecna ulica Daszyñskiego to daw-

na ulica Wiatraczna, nazwa wskazuje na funkcjonowanie
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Budynek zabytkowy nr 9, ul. Daszyñskiego 40.  
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Budynek zabytkowy nr 9, ul. Daszyñskiego 40. 
Widok od ulicy

Budynek zabytkowy nr 9, ul. Daszyñskiego 40.  
Widok od ulicy
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tu w pocz¹tkach XIX wieku licznych wiatraków. W 1966
roku odby³ siê remont kapitalny budynku mieszkalnego
i gospodarczego, drobne remonty 1985 rok, naprawa tyn-
ków zewnêtrznych 1985 rok. 

Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Elewacja fron-
towa budynku i od podwórza ma zró¿nicowan¹ kolorysty-
kê, wymaga remontu i pomalowania w jednym kolorze.
Boczna œciana budynku jest pomazana przez wandali. Sto-
larka okienna nie pasuje do stylu budynku, natomiast sto-
larka drzwiowa wymaga wymiany. 

Uwagi: –

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 10

Adres budynku: Daszyñskiego 53a
Numer ewidencyjny dzia³ki: 152/6
W³asnoœæ: Gminy
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Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: po³. XIXw.
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku (kondygnacja, rodzaj u¿ ytkowania): 1 mieszkalny,

poddasze nie u¿ytkowane (strych)
Liczba mieszkañ w obiekcie: 2
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 4
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno, kolor br¹zowy
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: drewno, kolor br¹zowy oraz bia³y,

zró¿nicowana kolorystyka stolarki okiennej, okna pasuj¹ce do
stylu budynku

Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewno, kolor br¹zowy, pa-
suj¹ do stylu budynku

Krótki rys historyczny obiektu: Obecna ulica Daszyñskiego to da-
wna ulica Wiatraczna. Brak innych danych nt. budynku.

Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek zanie-
dbany, wymaga remontu. Stolarka okienna zró¿nicowana
kolorystycznie, co negatywnie wp³ywa na efekt wizualny.

Uwagi: –

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 11

Adres budynku: Wierzbiñska 57
Numer ewidencyjny dzia³ki: 

BUDYNEK NIE ISTNIEJE
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Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 12

Adres budynku: Kiliñskiego 6
Numer ewidencyjny dzia³ki: 

BUDYNEK NIE ISTNIEJE

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 13

Adres budynku: Kiliñskiego 9
Numer ewidencyjny dzia³ki: 

BUDYNEK NIE ISTNIEJE

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 14

Adres budynku: Kiliñskiego 12
Numer ewidencyjny dzia³ki: 292
W³asnoœæ: Prywatna
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Budynek zabytkowy nr 14, ul. Kiliñskiego 12.  Widok od ulicy
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Budynek zabytkowy nr 14, ul. Kiliñskiego 12.  
Widok od podwórza

Budynek zabytkowy nr 14, ul. Kiliñskiego 12.  
Widok od ulicy
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Liczba kondygnacji: 1 + poddasze
Wiek budynku: wg. ewidencji konserwatorskiej po³owa XIX wieku
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku (kondygnacja, rodzaj u¿ ytkowania): 1 mieszkalne,

poddasze mieszkalne
Liczba mieszkañ w obiekcie: 8
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: drewno/br¹zowe, PCV/ bia³e
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewno/br¹zowe
Krótki rys historyczny obiektu: brak danych historycznych nt.

obiektu
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Drewniany bu-

dynek jednokondygnacyjny z poddaszem u¿ytkowym.
Obiekt w stanie zaniedbanym, wymagaj¹cy kompleksowe-
go remontu, posiadaj¹cy pierwotne elementy. Drzwi i ok-
na drewniane, dwuskrzyd³owe w ró¿nych odcieniach br¹-
zu. Jedynie w szczycie domu wymieniono jedno okno
drewniane na bia³e okno z PCV. Okna na parterze od stro-
ny frontu i podwórka posiadaj¹ okiennice. Budynek ma
dwuspadowy, pokryty pap¹ dach, który zosta³ niedawno od-
remontowany. Obiekt pod³¹czono do wodoci¹gu i kanali-
zacji. Klatka schodowa jest nie odnowiona. 

Uwagi: –

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 15

Adres budynku: Kiliñskiego 16
Numer ewidencyjny dzia³ki: 291
W³asnoœæ: Prywatna
Liczba kondygnacji: 1 + poddasze
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Budynek zabytkowy nr 15, ul. Kiliñskiego 16.  Widok od podwórza

Budynek zabytkowy nr 15, ul. Kiliñskiego 16.  Widok od ulicy
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Wiek budynku: 1907 wg PGKiM, wg ewidencji konserwatorskiej
koniec XIX wieku

Stan techniczny: dobry
U¿ytkowanie budynku (kondygnacja, rodzaj u¿ ytkowania): 1 mieszkalne,

poddasze mieszkalne
Liczba mieszkañ w obiekcie: 9
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 12
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, telefon
Kszta³t dachu: wielospadowy
Pokrycie dachu: blacha
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a
Rodzaj ikolorystyka stolarki okiennej:  PCV – bia³e; drewniane/br¹z, bia³e
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniane – br¹z
Krótki rys historyczny obiektu: brak danych historycznych nt.

obiektu
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Budynek zabytkowy nr 15, ul. Kiliñskiego 16. 
Widok od ulicy
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Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek mie-
szkalny w stanie dobrym, jednokondygnacyjny z podda-
szem mieszkalnym. Wielospadowy dach budynku pokryty
jest blach¹. Budynek jest otynkowany, pomalowany na zie-
lono, zbudowany z ceg³y. Tylko czêœæ okien pasuje do fiz-
jonomii budynku (okna drewniane, br¹zowe), wiêkszoœæ to
jednak nie pasuj¹ce bia³e okna PCV. Drzwi wejœciowe s¹
br¹zowe, drewniane. Budynek wyposa¿ony jest w wodoci¹g,
kanalizacjê i telefon. 

Uwagi: –

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 16

Adres budynku: Kiliñskiego 22
Numer ewidencyjny dzia³ki: 288
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: w1931wg PGKiM, wg ewidencji konserwatorskiej

koniec XIX wieku
Stan techniczny: dobry
U¿ytkowanie budynku (kondygnacja, rodzaj u¿ ytkowania): 1 mieszkalny
Liczba mieszkañ w obiekcie: 2
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 7
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, telefon
Kszta³t dachu: jednospadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej:  drewniane/br¹z, PCV/bia³e
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniane/br¹z
Krótki rys historyczny obiektu: brak danych historycznych nt. obiektu
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Jednopiêtrowy

budynek mieszkalny, w stanie dobrym, pozbawiony jakich-
kolwiek elementów pierwotnych. Jednospadowy dach po-
kryty jest pap¹. Budynek zbudowany z ceg³y, otynkowany.
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Budynek zabytkowy nr 16, ul. Kiliñskiego 22.  Widok od podwórza

Budynek zabytkowy nr 16, ul. Kiliñskiego 22.  Widok od ulicy
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Jedna jego czêœæ pomalowana jest na bia³o, a druga na czer-
wono, dodatkowo ta czêœæ budynku pokryta jest pap¹. Okna
we frontowej czêœci budynku s¹ drewniane – br¹zowe, a tyl-
nej czêœci PCV – bia³e. Drzwi s¹ drewniane – br¹zowe. Bu-
dynek jest wyposa¿ony w wodoci¹g, kanalizacjê i telefon. 

Uwagi: –

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 17

Adres budynku: Plac Koœciuszki 4
Numer ewidencyjny dzia³ki: 79/2
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 2
Wiek budynku: 2 po³. XIX w.
Stan techniczny: bardzo dobry
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U¿ytkowanie budynku (kondygnacja, rodzaj u¿ ytkowania): 1 w trakcie
remontu, 2 w trakcie remontu

Liczba mieszkañ w obiekcie: –
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: –
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, gaz, kanalizacja, CO, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: blacha
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a, budynek otynkowany
Rodzaj ikolorystyka stolarki okiennej:  br¹zowe PCV, jednolita, pasuje do

fizjonomii budynku
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: br¹zowe PCV, pasuje do fiz-

jonomii budynku
Krótki rys historyczny obiektu: brak danych historycznych nt. bu-

dynku
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek jest

w bardzo dobrym stanie technicznym. Obiekt przeszed³
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Budynek zabytkowy nr 17, Plac Koœciuszki 4.  Widok od ulicy

Alex2011.qxd  2011-05-23  02:13  Page 34



gruntown¹ modernizacjê, ma odnowion¹ elewacjê, nowe
okna, bramê, dach. Wnêtrze jest obecnie remontowane.

Uwagi: –

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 18

Adres budynku: Plac Koœciuszki 15
Numer ewidencyjny dzia³ki: 461
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku:  II æwieræ XIX wieku
Stan techniczny: bardzo z³y
U¿ytkowanie budynku (kondygnacja, rodzaj u¿ ytkowania): 1 pustostan,

dawniej u¿ytkowanie mieszkalne
Liczba mieszkañ w obiekcie: –
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: –
Wyposa¿enie techniczne: –
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Budynek zabytkowy nr 18, Plac Koœciuszki 18.  Widok od podwórza

Budynek zabytkowy nr 18, 
Plac Koœciuszki 18.  
Widok od ulicy
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Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej:  okna zabite p³ytami pilœniowymi
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drzwi zabite p³yt¹ pilœniow¹
Krótki rys historyczny obiektu: Budynek od zawsze pe³ni³ funkcjê

mieszkaln¹. Kilka lat temu mieszkañcy budynku zostali
wysiedleni ze wzglêdu na bardzo z³y stan techniczny bu-
dynku. 

Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Obecnie obiekt
jest w bardzo z³ym stanie technicznym, grozi zawaleniem.
Jest to ruina z zabitymi oknami i drzwiami oraz dziurami
w dachu. Budynek nadaje siê jedynie do wyburzenia. 

Uwagi: –

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 19

Adres budynku: Plac Koœciuszki 16
Numer ewidencyjny dzia³ki: 462
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: 2 po³ XIX w.
Stan techniczny: bardzo z³y
U¿ytkowanie budynku (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 pustostan,

dawniej u¿ytkowanie mieszkalne
Liczba mieszkañ w obiekcie: –
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: –
Wyposa¿enie techniczne: –
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej:  okna zabite p³ytami pilœniowymi
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drzwi zabite p³yt¹ pilœniow¹
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Budynek zabytkowy nr 19, Plac Koœciuszki 16.  Widok od ulicy

Budynek zabytkowy nr 19, Plac Koœciuszki 16.  Widok od podwórza 
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Krótki rys historyczny obiektu: Budynek od zawsze pe³ni³ funkcjê
mieszkaln¹. Kilka lat temu mieszkañcy budynku zostali
wysiedleni ze wzglêdu na bardzo z³y stan techniczny bu-
dynku. 

Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Obecnie obiekt
jest w bardzo z³ym stanie technicznym, grozi zawaleniem.
Jest to ruina z zabitymi oknami i drzwiami. Budynek na-
daje siê jedynie do wyburzenia. 

Uwagi: –

W nastêpnych wydaniach naszego biuletynu „ Aleksandrów wczo-
raj i dziœ” zaprezentujemy kolejne zabytkowe budynki. 
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Zenona Wichrowska

A gdzie jest Szko³a Podstawowa nr 2? 

Nie ma! 

A by³a taka szko³a i to najwiêksza w Aleksandrowie! Do roku 1978
mieœci³a siê w dwóch budynkach przy ul. £êczyckiej 4. Znaczna
czêœæ spo³eczeñstwa pamiêta jeszcze tê szko³ê – dawni ucznio-
wie i pracownicy. 

Budynek parterowy, którego ju¿ nie ma, powsta³ w 1890 roku
i przeznaczony by³ na dwuklasow¹ szko³ê dla dzieci niemieckich.
Du¿y budynek, ale tylko jednopiêtrowy, wybudowano w roku 1912

40

Du¿y budynek z wyraŸnie dobudowanym w 1952 roku II piêtrem. 
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i to by³a te¿ szko³a z jêzykiem wyk³adowym niemieckim, a póŸ-
niej tak¿e rosyjskim. Po polsku uczono w latach 1924–39. Pod-
czas okupacji znów tylko jêzyk niemiecki. 

Szko³a Podstawowa nr 2 zosta³a powo³ana w r. 1945. 
Ju¿ w styczniu – w pierwszych dniach wyzwolenia spod oku-

pacji niemieckiej – powsta³ komitet organizacyjny, który mia³ za
zadanie stworzyæ w budynku warunki do funkcjonowania polskiej
szko³y. 

W sk³ad komitetu weszli: 

Marian Kubat

Pelagia Walczak

W³adys³aw Ka³u¿ny

Do zadañ komitetu nale¿a³o: 
spis inwentarza (po dawnej szkole) 
urz¹dzenie sal lekcyjnych
zdobycie opa³u
nabór dzieci i nauczycieli

W dniu 7 lutego 1945 r. Marian Kubat otrzyma³ od pierwszego
inspektora nominacjê na kierownika Szko³y Podstawowej nr
2 w Aleksandrowie £ódzkim. 

Lekcje rozpoczê³y siê 16 lutego. Nauczyciele i ucziowie przy-
bywali stopniowo. Ostatecznie na koniec tego pierwszego roku
szkolnego liczba uczniów wynosi³a 365 a nauczycieli 8. Dzieci
uczy³y siê w 9 klasach – w tym by³y 4 klasy I-sze, a najstarsz¹ by-
³a klasa V. 

Pierwszy rok szkolny by³ wyj¹tkowo krótki i trwa³ od 16 lute-
go do 14 lipca 1945 roku. 

W drugim roku szkolnym uczy³o siê ju¿ 410 uczniów w 12 oddzia-
³ach. Dla uczniów przeroœniêtych utworzono 3 klasy z przyspie-
szonym programem. Powsta³a biblioteka licz¹ca 147 egzempla-
rzy (z indywidualnych darów). Liczba ksi¹¿ek jednak ros³a
w szybkim tempie, gdy¿ czêsto organizowane by³y imprezy, z któ-
rych dochód przeznaczony by³ na potrzeby biblioteki. 

A gdzie jest Szko³a Podstawowa nr 2? 41
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Nastêpne lata trudne – liczne klasy, nauka na zmiany (tylko
8 sal lekcyjnych), brak podrêczników i innych pomocy. Ucznio-
wie pisali oczywiœcie zwyk³ym piórem ze stalówk¹ maczan¹
w atramencie, w ich wyposa¿eniu by³y drewniane piórniki z od-
suwan¹ klapk¹. Charakterystyczne by³y w zeszytach kleksy. Do
kolorowania s³u¿y³y kredki œwiecowe. W budynku nie by³o cen-
tralnego ogrzewania ani wody. Ubikacje znajdowa³y siê na ze-
wn¹trz. 

Mimo trudnych warunków szko³a têtni³a ¿yciem. Œwietlica
prowadzi³a do¿ywianie. Dzia³a³ samorz¹d uczniowski, sklepik
szkolny i ró¿ne kó³ka zainteresowañ. Pierwsza dru¿yna harcer-
ska pod nadzorem Ireny Bajkiewicz by³a najlepsza w mieœcie. Li-
czy³a 242 cz³onków w 8 zastêpach i realizowa³a has³o: „Dobry
uczeñ to harcerz, harcerz to dobry uczeñ”. 

W roku 1950/51 dru¿ynê przejê³a nowo przyby³a do szko³y
Aniela Wiaderek, a po dwóch latach Sylwia D¹browska. 

Urz¹dzona zosta³a pracownia biologiczna oraz fizyko-chemi-
czna. Z pracowni tych mog³y korzystaæ tak¿e inne szko³y podsta-
wowe z miasta, bo SP nr 2 mia³a najwiêcej pomocy naukowych
(choæ wielu jeszcze brakowa³o). 

W pierwszych latach po wojnie pracowali w Szkole Podstawo-
woej nr 2 nastêpuj¹cy nauczyciele: 

42 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Marian Kubat – pierwszy kierownik Szko³y Podstawowej nr 2.
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Pierwsz¹ sekretark¹ by³a Wies³awa Sikorska. 

Ka¿dy nauczyciel w ramach swojego etetu musia³ przepracowaæ
36 godzin lekcyjnych, opiekowaæ siê organizacj¹ szkoln¹, prowa-
dziæ kó³ko zainteresowañ i uczestniczyæ ze swymi uczniami w pra-
cach spo³ecznie-u¿ytecznych na rzecz szko³y i miasta. 

Lekcje odbywa³y siê tak¿e w soboty. W niedzielê czêsto orga-
nizowane by³y zawody sportowe, spotkania z rodzicami oraz wy-
cieczki do teatru. 

A gdzie jest Szko³a Podstawowa nr 2? 43

Marian Kubat (matematyk) 

Pelagia Walczak

Maria Kraœniecka

Zofia Budzyñska

Zofia Michalak

Teodozja Zaj¹c

Ludmi³a Puzio

Wanda Szyller

Antoni Stoma

Stanis³awa Jezierska

Maria Kaczañska

Bronis³awa Dru¿d¿owa

Leonard Baczyñski

Wac³aw Tukaj

Zofia Duklas

i ks. Tadeusz Wysocki

Jedna z uroczystoœci. Chór prowadzi Zofia Duklas
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Szko³a aktywnie uczestniczy³a w uroczystoœciach pañstwo-
wych. Plan wychowawczy, wytyczony przez Ministerstwo Oœwia-
ty obejmowa³: 

Miesi¹c PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej

Rocznica Rewolucji PaŸdziernikowej

Œwiêto Armii Czerwonej

1 Maja – Œwiêto Pracy – udzia³ w pochodzie

Miesi¹c Odbudowy Warszawy (wrzesieñ) 

W 1949 roku zakupiono dla szko³y pierwszy telefon, By³ to apa-
rat na korbkê (sygna³ na pocztê, która ³¹czy³a z podanym przez
abonenta numerem). W salach lekcyjnych zamonotwane zsta³y
g³oœniki radiowe. W kancelarii szko³y stan¹³ przenoœny aparat
radiowy. 

Dziêki staraniom kierownika – w latach 1949–1950 rozpoczê-
to dobudowê II piêtra. W mieœcie powsta³ Komitet Budowy Szko-
³y i na jego konto wp³ywa³y fundusze ze sk³adek m³odzie¿y i im-
prez szkolnych, co mia³o siê przyczyniæ do szybszego ukoñczenia
remontu. Dobudowê ukoñczono w roku 1952. Szko³a zyska³a 4 sa-
le lekcyjne. 
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Rok 1951/52. Po¿egnanie kl. VII.
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Du¿ym utrudnieniem w pierwszych latach pracy by³o to, ¿e
teren szkolny od strony pl. Koœciuszki nie by³ ogrodzony i prze-
je¿d¿a³y tamtêdy ró¿ne pojazdy do pobliskiej hydroforni, a w dni
targowe odbywa³y siê jarmarki. Uczniowie spêdzali wiêc prze-
rwy miêdzy straganami (co im siê zreszt¹ podoba³o). Czyniono
w mieœcie starania, aby tê sytuacjê zmieniæ. 

W parterowym budynku od strony ulicy £êczyckiej przez ca-
³y okres istnienia szko³y znajdowa³a siê kuchnia szkolna, jadal-
nia, mieszkanie woŸnego, gabinet lekarski i przez pewien okres
biblioteka. Funkcjê pierwszego woŸnego pe³ni³ Kazimierz KuŸ-
niak (który musia³ tak¿e paliæ w piecach kaflowych). Opiekê le-
karsk¹ sprawowa³a dr Sikorska. 

Od r. 1952/53 szko³a aktywmie wspó³pracowa³a z M³odzie¿o-
wym Domem w Romanowie, gdzie kierownikiem by³ Antoni Ka-
czanowski. Grupa wychowanków tego Domu codziennie doje¿-
d¿a³a do SP nr 2 na lekcje w klasach starszych. Byli to tylko
ch³opcy. 

Marian Kubat kierowa³ szko³¹ 10 lat – do roku 1955. Nastêp-
nie zosta³ oddelegowany do Szko³y Podstawowej nr 1, gdzie pra-
cowa³ do emerytury. 

Nowym kierownikiem
w roku szkolnym 1955/1956
zosta³ mianowany W³ady-
s³aw Ka³u¿ny. Sprawowa³
swoj¹ funkcjê te¿ 10 lat –
do chwili przejœcia na eme-
ryturê. By³ najstarszym na-
uczycielem w szkole. W ro-
ku 1967 obchodzi³ jubileusz
swojej pracy nauczyciel-
skiej. By³a telewizja i arty-
ku³ w prasie pt. „Dwa bu-
kiety z 50 lat uwite”. 

Wa¿nym wydarzeniem w pierwszym roku pracy nowego kie-
rownika by³o ogrodzenie terenu szko³y od strony pl. Koœciuszki.
Wejœcie na teren by³o ju¿ tylko od ul. £êczyckiej. M³odzie¿ mog-
³a wreszcie bezpiecznie spêdzaæ przerwy, a nauczyciele prowa-
dziæ lekcje wychowania fizycznego na boisku szkolnym. 

A gdzie jest Szko³a Podstawowa nr 2? 45

W³adys³aw Ka³u¿ny. 
Kierownik szko³y od 1955 r.

Alex2011.qxd  2011-05-23  02:13  Page 45



Lata piêædziesi¹te to czas wy¿u demograficznego. W r. 1957/58
liczba uczniów wynosi³a 750, a oddzia³ów 19. Rok póŸniej by³o
ju¿ 800 uczniów. Klasy m³odsze uczy³y siê na 3 zmiany, zatrud-
niono 20 nauczycieli. Funkcjê zastêpcy kierownika szko³y spra-
wowa³ nowo przyby³y do Aleksandrowa Jan Sprusiñski. 

46 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Lekcja w. f. na boisku, z ty³u widoczna hydrofornia

Jedna z licznych klas m³odszych ze swoj¹ wychowawczyni¹ 
– Serafin¹ Wodzyñsk¹-Lewandowsk¹
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W roku 1958/59 w szkole pracowali: 

W³. Ka³u¿ny – kierownik, J. Sprusiñski – zastêpca kierownika. 

Nauczyciele: Roma Balcerek, Sylwia D¹browska, Danuta Jab³oñ-
ska, Barbara Kowalska, Aldona Kubicka, Serafina Lewandow-
ska, Anna Olczak, El¿bieta Cebula, Natalia Olszewska, Krysty-
na Podworska, Teresa Stasiak, Irena Urbañska, Zenona
Wichrowska, El¿bieta Zaj¹c-Lewandowska Teresa Purga³, He-
lena Sprusiñska, Zofia Duklas, Jerzy Zieliñski. 

M³odzie¿ pod opiek¹ nauczycieli bra³a czynny udzia³ w uroczy-
stoœciach pañstwowych oraz pracach spo³ecznie u¿ytecznych na
rzecz miasta i szko³y. Powsta³o Szkolne Ko³o Budowy Szkó³ Ty-
si¹clecia. W³aœnie budowa³a siê w Aleksandrowie Szko³a Podsta-
wowa nr 4 – Szko³a Tysi¹clecia. Ucznowie Szko³y Podstawowej
nr 2 aktywnie uczestniczyli w pracach na rzecz tej szko³y. Pod
opiek¹ nauczycieli chodzili np. uprz¹taæ teren budowy. 

Nowa Szko³a Podstawowa nr 4 zosta³a otwarta w r. szkolnym
1959/60 i do niej ze Szko³y Podstawowej nr 2 przesz³o 6 oddzia-

A gdzie jest Szko³a Podstawowa nr 2? 47

Rada Pedagogiczna w roku 1958
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³ów i kilku nauczycieli (tak¿e dotychczasowy zastêpca kierowni-
ka – Jan Sprusiñski). Polepszy³y siê wiêc warunki pracy. Pozo-
sta³o 570 uczniów w 14 oddzia³ach. Na parterze urz¹dzona zo-
sta³a sala gimnastyczna. Biblioteka szkolna liczy³a ju¿ 2 tysi¹ce
ksi¹¿ek i prowadzona by³a przez Annê Olczak. 

W roku 1962 zamontowane zosta³y w du¿ym budynku kalory-
fery. WoŸny obs³ugiwa³ ju¿ tylko piec w kot³owni. 

W roku 1963/64 nast¹pi³ kolejny wy¿ demograficzny. Liczba
uczniów wzros³a do 630, a oddzia³ów do 16. Zastêpc¹ kierowni-
ka szko³y zosta³a Z. Wichrowska. Œwietlicê szkoln¹ prowadzi³a
Genowefa Kaszuba. Ze œwietlicy i do¿ywiania korzysta³o 80
uczniów. Przy ulicy 1 Maja dzia³a³ Dom Harcerza (przekszta³co-
ny póŸniej w Dom Kultury Dziecka i M³odzie¿y) pod kierowni-
ctwem Zofii Duklas. Tam do ró¿nych kó³ek zainteresowañ cho-
dzi³o 150 uczniów ze szko³y. 

Szko³a posiada³a ju¿ 2 aparaty radiowe, 1 adapter, 1 akor-
deon, 2 rzutniki. Funkcjê woŸnego sprawowa³ Andrzej Micielski,
a sekretarki szkolnej – Leokadia £uczak. 

W roku 1964 (po 12 latach od dobudowy II p.) otynkowany
zosta³ budynek szkolny. 

48 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Rok 1964. Otynkowany budynek (widok od strony boiska)
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Lekarzem szkolnym w dalszym
ci¹gu by³a na pó³ etetu dr Sikor-
ska. W r. 1965 zosta³ urz¹dzony
gabinet dentystyczny (dziêki dr.
Friemanowi). Na ca³ym etacie
pracowa³a dr Maria Figas. Z le-
karzami zawsze wspó³pracowa-
³a higienistka szkolna. 

Rok szkolny 1965/66 przy-
niós³ du¿e zmiany. D³ugoletni
kierownik – W³adys³aw Ka³u¿-
ny – przeszed³ na emeryturê
i przyj¹³ tylko pó³ etatu nau-
czyciela jêzyka polskiego. 

Kierownikiem szko³y zosta-
³a Zenona Wichrowska. 

A gdzie jest Szko³a Podstawowa nr 2? 49

Rok 1964. Po¿egnanie klasy VII

Dr Maria Figas 
w swoim gabinecie
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Nowa kierownik w kancelarii ok. 1965–1966 roku
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Grono nauczycieli liczy³o 20 osób i 5 – pracowników obs³ugi. Za-
pisanych by³o 645 uczniów w 18 klasach – w tym 2 klasy specjal-
ne. Natalia Olszewska pe³ni³a funkcjê zastêpcy. 

Ca³y rok szkolny przebiega³ pod znakiem wytê¿onej pracy przy-
gotowuj¹cej warunki do nowej reformy szkolnej, która mia³a byæ
wdro¿ona od roku nastêpnego. Z Wydzia³u Oœwiaty szko³a otrzy-
ma³a fundusze na zakup sprzêtu i pomocy naukowych. Estetycznie
urz¹dzono wiele pomieszczeñ: nowy pokój nauczycielski, kancela-
riê i sekretariat. Pomalowane zosta³y klasy i korytarze, zakupio-
ne nowe ³awki i tablice. Bogato wyposa¿ona w sprzêt by³a praco-
wnia zajêæ technicznych dla ch³opców oraz sala gimnastyczna.
Przyczyni³ siê do tego w znacznym stopniu nauczyciel Tadeusz
Królewicz. W³aœnie pod jego kierunkiem m³odzie¿ klas starszych
w ramach zajêæ technicznych i pozalekcyjnych przepracowa³a oko-
³o 5 tys. roboczogodzin nad urz¹dzeniem boiska szkolnego. 

W celu zdobycia funduszy organizowane by³y przez uczniów i ro-
dziców ró¿ne imprezy dochodowe, jak loterie fantowe, przedsta-
wienia, wyœwietlanie filmów. Dziêki temu szko³a zmieni³a swo-
je oblicze: piêkne boisko sportowe, zielone klomby, posadzone
drzewa, ustawione ³aweczki. Doprowadzona zosta³a woda na po-
szczególne piêtra oraz do budynku frontowego. 

A gdzie jest Szko³a Podstawowa nr 2? 51

Rok 1966. Uczniowie urz¹dzaj¹ boisko
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Rok 1966/67 to pierwszy rok nowej reformy. Dotychczasowa
siedmioletnia szko³a podstawowa sta³a siê szko³¹ oœmioklasow¹. 

Wzmog³y siê wysi³ki nad podniesieniem poziomu nauczania.
Dzia³a³y kó³ka zainteresowañ dla uczniów zdolnych i zajêcia wró-
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Rok 1966. Pochód pierwszomajowy

W pracowni zajêæ technicznych. 
Pan woŸny – Andrzej Micielski wszêdzie pilnowa³ porz¹dku
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wnawcze dla opóŸnionych w nauce. 1 maja ka¿dego roku szko³a
uczestniczy³a w pochodzie. 

W mieœcie powsta³a Szko³a
Podstawowa nr 5 – specjalna. Ze
Szko³y nr 2 odesz³y do niej dwie
klasy specjalne prowadzone 3 la-
ta przez E. Cebulow¹ i E. Le-
wandowsk¹. 

W roku 1966/67 w szkole pra-
cowali: Z. Wichrowska, N. Ol-
szewska, R. Balcerek, K. Burska,
G. Cuchrowska, H. Guz, J. Gra-
czyk, G. Kaszuba, D. Kaczma-
rek, W³. Ka³u¿ny, Z. Kraœnicka,
B. Krupiñska, B. K³osiñski,
T. Królewicz, L. Proæ, S. Lewan-
dowska, H. Markowska, E. Mro-
zowska, I. Urbañska, M. Zwie-
rzchowska. Na stanowisku
sekretarki od r. 1967 do 1978
pracowa³a Felicja Jadkowska.

A gdzie jest Szko³a Podstawowa nr 2? 53

Rok 1968. Zuchy s³uchaj¹ gawêdy swojej druhny

Sekretarka szko³y 
– Felicja Jadkowska
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Funkcjê woŸnego pe³ni³ ju¿
F. Krzeszewski, a kierowni-
kiem œwietlicy by³a nowo
przyby³a do szko³y Urszula
Tomczewska. 

W pozalekcyjnych zajê-
ciach szko³y aktywnie ucze-
stniczy³a dru¿yna zuchowa
prowadzona przez nauczy-
cielkê Romê Balcerek. Dru-
¿yna cieszy³a siê du¿ym uz-
naniem w³adz harcerskich.
Szczególnie podziwiana by-
³a kronika tej dru¿yny. 

Od roku 1969 funkcjê
zastêpcy kierownika pe³ni-
³a Serafina Lewandowska
(która po 4 latach przesz³a

do SP nr 1 na stanowisko dyrektora). Biblioteka szkolna liczy³a
ju¿ 4 tysi¹ce egzemplarzy i ustawia³y siê do niej kolejki. Na ete-
cie bibliotekarki od roku 1973 pracowa³a Maria Rymaszewska. 

W roku 1972 rozporz¹dzeniem Ministerstwa Oœwiaty ka¿dy
dotychczasowy kierownik szko³y podstawowej zosta³ mianowany
dyrektorem. Inne zwyczaje szkolne nie uleg³y zmianie – urz¹-
dzane by³y akademie, obchody rocznic i pochody – nie zawsze
zgodne z pogl¹dami nauczycieli. A nauczyciele pracowali ofiar-
nie dla dobra dzieci. 

Na uroczystoœciach obowi¹zywa³ uczniów strój galowy. Dziew-
czynki – bia³a bluzka i granatowa spódniczka, ch³opcy garnitur,
bia³a koszula i krawat. Na co dzieñ dziewczynki nosi³y granato-
wy fartuch z bia³ym ko³nierzykiem. By³y te¿ tarcze z numerem
szko³y i odznaki „wzorowy uczeñ”, a na rêkawie przepaska z na-
pisem „dy¿urny”. Trzeba by³o aktywnie uczestniczyæ w pracach
spo³ecznie u¿ytecznych na rzecz miasta i szko³y oraz nale¿eæ do
organizacji szkolnych i kó³ka zainteresowañ. Lekcje w dalszym
ci¹gu odbywa³y siê równie¿ w soboty, a w niedziele czêsto zawo-
dy sportowe i wycieczki. 

Du¿e zmiany nast¹pi³y w r. 1973. Rok szkolny dzieli³ siê ju¿
tylko na 2 okresy (wczeœniej by³y 4). Dla klas pierwszych wpro-
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Kierownictwo szko³y i zas³u¿eni dla szko-
³y panowie z Komitetu Rodzicielskiego:
K. Cio³kowski i W. Sibilski
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wadzone zosta³o przyrzeczenie. Szko³a nr 2 otrzyma³a nazwê
„Gminna Szko³a Podstawowa” i podlega³y jej ma³e szko³y z kl.
I – III z okolicznych wsi, jak: Adamów, Be³dów, R¹bieñ, Wola
Grzymkowa. Dyrektor Z. Wichrowska zosta³a mianowana gmin-
nym dyrektorem. Funkcjê zastêpcy pe³ni³a Zofia Kraœnicka. 

W ci¹gu wielu lat szko³a by³a wizytowana przez insp. Kazi-
mierza Kejnê. Od roku 1974 inspektorem by³ Ryszard Kubicki.

W roku 1975 Zenona Wichrowska ze wzglêdu na stan zdro-
wia zrezygnowa³a z funkcji dyrektora i przesz³a na roczny urlop
zdrowotny. (Po powrocie – przez 2 lata – by³a nauczycielk¹ j. pol-
skiego.) Dyrektorem szko³y w roku 1975/76 zosta³a Janina Du-
czkowska z Konstantynowa, a zastêpc¹ Natalia Olszewska. Po
raz pierwszy wprowadzono œlubowanie dla absolwentów szko³y. 

Nowa dyrektor funkcjê swoj¹ sprawowa³a 3 lata. Nast¹pi³ du-
¿y ni¿ demograficzny i trzeba by³o szko³ê zamkn¹æ. Od wrzeœnia
1978 roku klasy I – III ze swoimi wychowawczyniami przesz³y do
Szko³y Podstawowej nr 3 i nr 4. M³odzie¿ klas IV – VIII – te¿ ze
swymi nauczycielami – przesz³a do Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
gdzie powsta³ Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹ych. Tam klasy pod-

A gdzie jest Szko³a Podstawowa nr 2? 55

Rok 1970. Wycieczka do Warszawy
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stawowe ukoñczy³y szko³ê. Wiêcej naboru nie by³o. Dyrektorem
ZSO by³ Stanis³aw Lichwa³a, a wicedyrektorem do spraw SP nr
2 – Ryszard Lewandowski. 

Wielu emerytów w naszym mieœcie to dawni nauczyciele SP nr
2. Utrzymuj¹ z sob¹ œcis³y kontakt. Spotykaj¹ siê kilka razy w ro-
ku. Wspominaj¹ dawnych uczniów oraz lata swojej m³odoœci,

56 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Dyrektor 
Janina 
Duczkowska

Ostatnia Rada Pedagogiczna Szk. nr 2
– ju¿ w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. Rok 1979.
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któr¹ poœwiêcili trudnej, wytê¿onej pracy z m³odzie¿¹ – w naj-
piêkniejszym zawodzie. Przede wszystkim s¹ œwiadkami dwóch
ró¿nych okresów w dziejach szko³y. Pierwszy – to powojenny
– kiedy dominowa³a ksi¹¿ka i mi³oœæ do Polski Ludowej oraz
Zwi¹zku Radzieckiego, a patriotyzm wyra¿a³ siê w ofiarnej pra-
cy na rzecz swojej szko³y i œrodowiska. Naczuciele w ramach
etatu prowadzili 36 godzin lekcyjnych (póŸniej 30 i 26) w kla-
sach liczacych 40–48 uczniów. Ale by³a te¿ wielka troska o wa-
runki socjalne dzieci: do¿ywianie, douczanie, œwietlica, kolonie
letnie, wyjazdy do teatru, czêste wycieczki po Polsce, opieka le-
karska (w ka¿dej szkole lekarz internista, stomatolog i pielêg-
niarka). 

Drugi okres to wspó³czesna szko³a, do której wkroczy³a te-
chnika – komputery, internet, telefony komórkowe, ale przede
wszystkim reforma, która obejmuje 6 klas podstawowych oraz
3 lata gimnazjum. Zmniejszy³a siê te¿ liczba obowiazkowych go-
dzin pracy nauczyciela. 

Do grupy obserwatorów nale¿¹: Serafina Lewandowska, Tere-
sa Stasiak, Krystyna Podworska, Roma Balcerek, Aldona Kubicka,
Barbara Kowalska, Zenona Wichrowska, Natalia Olszewska. 

Czêsto siê te¿ zdarza, ¿e spotkania organizuj¹ absolwenci.
Ostatnie takie spotkanie odby³o siê w 2007 r. Po 39 latach (ukoñ-
czyli szko³ê w 1968 r.) dawni uczniowie oraz ich nauczyciele przy-
byli do Aleksandrowa z ró¿nych stron Polski. Organizatorem
by³a dawna uczennica Bo¿ena Krzywik-Wojnowska, a artyku³
o tym wydarzeniu wydrukowany zosta³ w biuletynie „40 i czte-
ry”, nr 2, 2007 r. 

Szko³y Podstawowej nr 2 ju¿ nie ma, ale pamiêæ o niej jest je-
szcze ¿ywa. Wielu ludzi, którzy dla dobra miasta pe³ni¹ obecnie
wa¿ne funkcje – w urzêdach, oœrodku zdrowia i innych placów-
kach, a nawet w koœciele (ks. Stasiak) – wi¹¿e swoje 7–8 lat ¿y-
cia z pierwsz¹ szko³¹. Znany w Europie sportowiec W³odzimierz
Smolarek kopanie pi³ki rozpocz¹³ te¿ w tej szkole pod okiem na-
uczyciela w.f. 

Pamiêtajmy i pozdrawiajmy siê serdecznie przy spotkaniu! 

A gdzie jest Szko³a Podstawowa nr 2? 57
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Zofia Chejchman
Stanis³aw Lichwa³a
Robert Œliwakowski

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja
Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim
Z kart historii szko³y i jej teraŸniejszoœci 

Inspiracj¹ do napisania niniejszego artyku³u by³o 65-lecia alek-
sandrowskiego Liceum, obchodzone w marcu 2010 r. Warto pod-
kreœliæ, i¿ w materiale tym odnosimy siê jedynie do wybranych
zagadnieñ z historii szko³y i jej wspó³czesnoœci. 

G³êbsza analiza funkcjonowania szko³y, na przestrzeni jej
dziejów przedstawiona zosta³a we wczeœniejszych numerach wy-
dawnictwa Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego:
„Aleksandrów Wczoraj i Dziœ”. Charakterystyka szko³y i trendy
jej rozwoju zosta³y przedstawione przede wszystkim w poni¿ej
wymienionych publikacjach okolicznoœciowych: 

Zofia Chejchman, Maria Pigu³a, Pañstwowe Koedukacyjne Gimnaz-
jum i Liceum 1945–1995, „Oœwiata–Szkolnictwo–ZNP w Gminie
Aleksandrów £ódzki 1905–2005” – oznaczone poni¿ej w treœci
artyku³u symbolem [1]

Zofia Chejchman, Stanis³aw Lichwa³a, Historia i teraŸniejszoœæ szkol-
nictwa œredniego, w tym Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika
w Aleksandrowie £. – oznaczone poni¿ej w treœci artyku³u symbo-
lem [2]

58
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Wymienione publikacje dostêpne s¹ w zbiorach biblioteki szkol-
nej Liceum, a tak¿e innych bibliotekach w Aleksandrowie £ódzkim. 

Dyrektor Józef Pierlejewski 
– jeden z g³ównych twórców i legenda szko³y 
w latach 1950–1975 

(oprac. S. Lichwa³a) 

Postaci Józefa Pierlejewskie-
go nie potrzeba specjalnie
przybli¿aæ, bowiem choæ mi-
ja ju¿ 13 lat od Jego œmierci
to jednak w spo³ecznoœci
Aleksandrowa £ódzkiego na-
dal pozostaje w pamiêci jako
wybitny pedagog, œwietny or-
ganizator i gor¹cy patriota.
Dotyczy to zarówno naszego
regionu, kraju, czy przede
wszystkim œrodowiska lokal-
nego. W bie¿¹cym roku mija
w³aœnie 100-lecie Jego uro-
dzin. (ur. 22.12.1911 r.).
Krótk¹ biografiê tej postaci
zaprezentowano m, in.
w publikacji [1] w artykule:
Józef Pierlejewski – legenda i te-
raŸniejszoœæ naszego miasta –
1994 r. (str. 78–79) – prze-

druk artyku³u Jacka Zem³y i Jana Wrzesiñskiego „40 i Cztery”,
maj 1994). W niniejszym artykule skupimy siê przede wszy-
stkim na prezentacji tej postaci i jej wp³ywu na kszta³towanie
szko³y i jej pozycji w œrodowisku. Pan J. Pierlejewski kierowa³
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Aleksandrowie przez okres 25-
lat. Szereg w¹tków dotycz¹cych funkcjonowania szko³y w tym
okresie znajdujemy m. in. w publikacji [2] (str. 99–104), auto-
rstwa: S. Lichwa³y i Z. Chejchman. W tym miejscu pragnê za-
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znaczyæ, i¿ pod kierownictwem Dyrektora J. Pierlejewskiego
mia³em zaszczyt pracowaæ w latach 19681975, a póŸniej jeszcze
przez wiele lat na niwie spo³ecznej, szczególnie w ramach To-
warzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego, którego by³
twórc¹ i wieloletnim prezesem. Pan J. Pierlejewski, jako dyrek-
tor szko³y by³ osob¹ niezwykle kompetentn¹ i zaanga¿owan¹
zarówno w rozwi¹zywaniu problemów szko³y, jak równie¿ po-
szczególnych nauczycieli, pracowników, a szczególnie m³odzie-
¿y. Swój autorytet budowa³ na osobistym przyk³adzie, bêd¹c
osob¹ zdyscyplinowan¹ i wymagaj¹c¹ zarówno w stosunku do
siebie jak i wspó³pracowników. Kocha³ swoj¹ szko³ê i zawód na-
uczycielski, cierpliwie i z du¿¹ serdecznoœci¹ wys³uchiwa³ spraw
wychowanków. By³ wra¿liwy na niepowodzenia uczniów i wspie-
ra³ ich w rozwi¹zywaniu ró¿nych problemów. Zwraca³ uwagê
na nierówny start m³odzie¿y w zakresie mo¿liwoœci kszta³ce-
nia. Stwarza³ uczniom, szczególnie z ma³ych miast i œrodowisk
wiejskich godne warunki bytowe w internacie, jak równie¿ trosz-
cz¹c siê o ich losy w trakcie kontynuowania nauki w Liceum.
Z kolei dla nas nauczycieli, szczególnie m³odych by³ œwietnym
doradc¹ w zakresie form i metod kszta³cenia. By³ niepodwa¿al-
nym autorytetem i zarazem przyjacielem. Wk³ada³ du¿o ener-
gii i pasji nie tylko o pozyskanie mo¿liwoœci budowy nowego
gmachu szko³y – uwieñczone sukcesem w 1970 r., ale równie¿
dba³ o podniesienie poziomu naukowego szko³y i doprowadze-
nie jej do rozkwitu. Jako nauczyciel historii i wiedzy o Polsce
i Œwiecie Wspó³czesnym uwra¿liwia³ m³ode serca na mi³oœæ do
Ojczyzny, szacunek dla innych, a tak¿e potrzebê aktywnoœci
spo³ecznej. W kronikach szko³y, jak równie¿ w wielu wywiadach
i artyku³ach dotycz¹cych aleksandrowskiego Liceum znajduje-
my wiele ciep³ych s³ów adresowanych do ówczesnego dyrekto-
ra pana J. Pierlejewskiego. Pan Leszek Wojtczak, (póŸniejszy
profesor i rektor Uniwersytetu £ódzkiego), jako absolwent tu-
tejszego Liceum z 1956 r., na uroczystoœci po¿egnania absol-
wentów powiedzia³ m. in.: „Dziêkujemy Panu, Drogi Dyrekto-
rze za trud i pracê jak¹ w³o¿y³eœ w ci¹gu czterech lat w to, byœmy
dziœ œmielej patrzyli w przysz³oœæ, byœmy szczêœcia szukali wœród
przyjació³, a nie b³¹kali siê szukaj¹c drogi wyjœcia. Ta wiara
w Tw¹ pomoc i szacunek dla Ciebie, byæ mo¿e nie jednego z nas
przyprowadzi do Ciebie, kiedy bêdziemy potrzebowaæ rady i po-
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mocy i wiemy, ¿e Ty, Drogi Dyrektorze zawsze nam ich udzie-
lisz. ” ¯ród³o: publikacja [1] (str. 33). 

We Wspomnieniach Józefa Pierlejewskiego dyrektora szko³y w latach
1950–1975, (Ÿród³o: publikacja [1] (str. 86)) czytamy m.in.
„przyjmuj¹c od 1 wrzeœnia 1950 roku powierzone mi obowi¹z-
ki dyrektora Pañstwowej Szko³y Ogólnokszta³c¹cej stopnia li-
cealnego, mia³em ju¿ za sob¹ wieloletni¹ pracê nauczycielsk¹.
Wchodzi³em w nowe warunki dobrze przygotowany. Zna³em
pracê szko³y, umia³em zdobywaæ zaufanie spo³eczne. Kocha-
³em swój zawód” i dalej czytamy: „Przez 25 lat kierowania szko-
³¹ mia³em szczêœcie do takiego sk³adu Rady Pedagogicznej,
w której jednostki posiada³y du¿¹ dozê ambicji jak najlepiej
spe³nionej pracy, czêœæ naszych nauczycieli to byli mistrzowie
swego zawodu, tworzyli oni zaczyn szlachetnej rywalizacji”
W kolejnych s³owach swojej wypowiedzi ciep³e s³owa kieruje
pod adresem Rodziców uczniów i kolejnych komitetów rodzi-
cielskich. O m³odzie¿y wspomina, i¿” praca z ni¹ dawa³a pe³-
niê zadowolenia”. I wreszcie stwierdza; „ze wzruszeniem od-
wiedzam «stare k¹ty» wieloletniej swojej pracy. Cieszy mnie
widok piêknej sali rekreacyjnej w internacie i widok dostojnych
drzew miêdzy gmachem internatu i liceum, które ocali³em od
zniszczenia w czasie budowy”

Jak wspomnia³em wczeœniej pan J. Pierlejewski by³ znakomi-
tym organizatorem pracy szko³y, ale warto te¿ mocno podkreœ-
liæ, i¿ szko³ê tê widzia³ w kontekœcie œrodowiskowym. Wspó³-
praca ze œrodowiskiem, rozwój kultury i oœwiaty w mieœcie,
gminie i regionie by³y zawsze jego pasj¹ i ¿yciowym wyzwaniem.
Podczas II Zjazdu Absolwentów Liceum, z jego inspiracji po-
wsta³o Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego, gro-
madz¹c w swoich szeregach liczn¹ grupê mi³oœników naszego
grodu. Od pocz¹tku dzia³ania TPA Józef Pierlejewski patrono-
wa³ wydawnictwu „Aleksandrów Wczoraj i Dziœ” – rocznika za-
wieraj¹cego najwa¿niejsze wydarzenia z historii i bie¿¹cego ¿y-
cia oœwiatowego, kulturalnego i spo³ecznego naszego miasta
i gminy. Jako prezes TPA by³ tak¿e wspó³twórc¹ corocznych ob-
chodów „Dni Aleksandrowa £ódzkiego”. Na zakoñczenie ni-
niejszego artyku³u, warto podkreœliæ, i¿ zaprezentowane w¹tki
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z historii Liceum, a szczególnie dotycz¹ce piêknej postaci, ja-
k¹ niew¹tpliwie by³ jej wieloletni dyrektor Pan Józef Pierlejew-
ski nie odzwierciedlaj¹ pe³ni obrazu tego znakomitego peda-
goga. Jego pasj¹ by³a spo³eczna praca na rzecz œrodowiska,
kultury i oœwiaty. Za swoj¹ pracê uhonorowany zosta³ wieloma
medalami i odznaczeniami pañstwowymi. Od wielu lat Jego na-
zwiskiem szczyci siê jedna z ulic naszego grodu pod nazw¹ „Pa-
sa¿ Józefa Pierlejewskiego”. Nazwê ulicy nada³a swoj¹ uchwa-
³¹ Rada Miasta Aleksandrowa £ódzkiego. 

Sztandar szko³y, jej tradycje i d¹¿enie 
do nowoczesnoœci

(oprac. S. Lichwa³a) 

Sztandary zawsze otoczone by³y nale¿nym im szacunkiem i mi-
³oœci¹. Dlatego oddawano im czeœæ i honory, uroczyœcie je po-
œwiêcano, sk³adano na nie przysiêgê. Sztandar szko³y jest dla
spo³ecznoœci szkolnej symbolem Ma³ej Ojczyzny, jak¹ jest szko-
³a i jej najbli¿sze œrodowisko. Uroczystoœci z udzia³em sztanda-
ru wymagaj¹ powagi zachowania, a przechowywanie, transport
i przygotowanie sztandaru do prezentacji w³aœciwych postaw
jego poszanowania. Podczas uroczystoœci z udzia³em sztanda-
ru szko³y obowi¹zuje „Ceremonia³ szkolny”. W naszym Liceum
sztandar szko³y uczestniczy w najwa¿niejszych uroczystoœciach
szkolnych, a tak¿e poza szko³¹ na zaproszenie innych szkó³ i in-
stytucji oraz w uroczystoœciach pañstwowych i regionalnych.
Ponadto uczestniczy w uroczystoœciach koœcielnych oraz w uro-
czystoœciach pogrzebowych, wówczas ozdobiony jest czarnym
kirem (wst¹¿ka czarnej materii). Przedstawimy obecnie kil-
ka istotnych informacji dotycz¹cych historii sztandaru Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Alek-
sandrowie £ódzkim.

Otó¿, pomys³ posiadania sztandaru przez szko³ê zrodzi³ siê
na pocz¹tku lat 70-tych ubieg³ego stulecia, kiedy nasze Liceum,
dziêki usilnym staraniom ówczesnego dyrektora Józefa Pierle-
jewskiego otrzyma³o nowy gmach przy ul. Sk³odowskiej 5. 

Projekt sztandaru wykona³a pani Wieñczys³awa Pierlejewska,
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nauczycielka wychowania plastycznego w tutejszym Liceum. Pro-
jekt zaakceptowa³a Rada Pedagogiczna. Sztandar ufundowany
zosta³ ze sk³adek Rodziców. Pieni¹dze gromadzono przez kilka
lat. Sztandar Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Koper-
nika w Aleksandrowie £. zosta³ przekazany szkole podczas uro-
czystoœci koñcz¹cej obchody 30-lecia Liceum 5 czerwca 1976 r.
Sztandar w imieniu Komitetu Rodzicielskiego przekaza³ dyrek-
torowi Stanis³awowi Lichwale – przewodnicz¹cy Komitetu pan
Jakub Kurczewski. Zasady i ceremonia³ uroczystoœci opracowa³
Andrzej Kaczanowski – nauczyciel wychowania fizycznego i przy-
sposobienia obronnego w Liceum. Dyrektor szko³y przekaza³ na-
stêpnie Sztandar m³odzie¿owemu Pocztowi Sztandarowemu wy-
typowanemu przez Radê Pedagogiczn¹ Liceum. 

Szczegó³ow¹ relacjê kronikarsk¹ uroczystoœci przekazania
Sztandaru opisa³a w kronice szko³y (Tom III) uczennica El¿bie-
ta Hy¿y. Opis ten zaprezentowano równie¿ w publikacji [1] pt.
„Jednoczy Nas Sztandar – 1976”. Chor¹¿ym oraz Przybocznymi
pierwszego Pocztu Sztandarowego byli uczniowie: Nowak Mau-
rycy Henryk, Doliñska Jolanta Czes³awa i Turkowska Mariola. 

Wykaz kolejnych Pocztów Sztandarowych Szko³y podany
jest w publikacji [1], str. 107. Rada pedagogiczna w porozu-
mieniu z samorz¹dem szkolnym typuje do Pocztu Sztandaro-
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wego, co roku najlepszych uczniów z poszczególnych klas. Po-
wracaj¹c do historii naszego Sztandaru warto nadmieniæ, ¿e
god³o na drzewcu tego sztandaru wzbogacone zosta³o o koro-
nê dopiero na pocz¹tku lat 90-tych, po zmianach ustrojowych
w naszym kraju. Z inicjatywy dyrekcji szko³y, Rady Pedagogi-
cznej i ówczesnego Komitetu Rodzicielskiego koronê wykona-
no w Zak³adach Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra” w Alek-
sandrowie £. Nad realizacj¹ wykonania korony czuwa³,
z du¿ym zaanga¿owaniem pan Józef W³odarczyk. Z powy¿-
szych informacji dotycz¹cych ponad 35-letniej historii Sztan-
daru naszego Liceum nale¿y wnioskowaæ, i¿ jest on nie tylko
jej symbolem ale tak¿e oznak¹ patriotyzmu i inspiracj¹ do kul-
tywowania tradycji szko³y. Chcemy byæ szanowani – szanujmy
swoje symbole. To proste stwierdzenie odnosi siê do symboli,
które decyduj¹ o to¿samoœci naszego pañstwa. Stanowi¹ nie-
rozerwaln¹ czêœæ tradycji Polski i Polaków. Poszanowanie dla
nich powinno staæ siê zewnêtrzn¹ oznak¹ patriotyzmu i po-
œwiêcenia OjczyŸnie. God³o, flaga i hymn s¹ symbolami do któ-
rych nale¿y odnosiæ siê z nale¿n¹ czci¹ i szacunkiem. Analogi-
czne odniesienie dotyczy symboli szko³y i jej tradycji.
Podstawowymi symbolami szko³y s¹: Sztandar Szko³y, Hymn
Szko³y, Logo Szko³y. Aleksandrowskie Liceum z du¿ym zaan-
ga¿owaniem i starannoœci¹ kultywuje ka¿dego roku swoj¹
historiê i tradycjê. We wszystkich wa¿nych uroczystoœciach
szkolnych uczestniczy Sztandar Szko³y. Nie sposób w tak krót-
kim artykule zaprezentowaæ bogactwo i inwencjê a tak¿e at-
mosferê ró¿nych dzia³añ szko³y w tym zakresie. Zatem zasyg-
nalizujemy tylko wa¿niejsze z nich: 

„Pok³on Patronowi szko³y Miko³ajowi Kopernikowi” 
Poniewa¿ M. Kopernik urodzi³ siê 19 lutego 1473 r., za-

tem co roku w tym okresie organizowane s¹ uroczystoœci, se-
minaria, konkursy itp. dotycz¹ce w³aœnie patrona szko³y. War-
to przypomnieæ, i¿ patronem szko³y jest wybitny polski
astronom – twórca teorii heliocentrycznej, matematyk, eko-
nomista, lekarz, prawnik, kap³an. 

Na parterze szko³y znajduje siê postument z Popiersiem
Patrona Szko³y. Popiersie to jest darem Wytwórni Filmów Fa-
bularnych w £odzi. 
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1 marca ka¿dego roku obchodzone s¹ uroczystoœci nawi¹zu-
j¹ce do narodzin naszego Liceum (1marca 1945 r.) 

Izba Pamiêci i Tradycji szko³y. Uroczyste otwarcie: 26 lutego
1977 r. z udzia³em przedstawicieli ró¿nych szkó³ i organiza-
cji, w tym Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê –
obecnie Zwi¹zek Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Polity-
cznych. Warto dodaæ, i¿ wymieniony Zwi¹zek obj¹³ patronat
nad t¹ Izb¹ Pamiêci i Tradycji szko³y. Znajduj¹ siê bowiem
w niej urny z ziemi¹ pobran¹ z historycznych miejsc walki
z okupantem hitlerowskim podczas II Wojny Œwiatowej. W Iz-
bie Pamiêci przechowywany jest tak¿e Sztandar Szko³y i wie-
le innych pami¹tek o charakterze historycznym. 

Uroczyste obchody kolejnych rocznic narodzin szko³y, w tym
tak¿e kolejne Zjazdy Absolwentów i Nauczycieli. Szczególny
przebieg mia³y II, III i IV Zjazd. 

Podczas II Zjazdu Absolwentów w 1978 r. powsta³a inicja-
tywa utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów Liceum. Kon-
cepcja ta, po dyskusjach przerodzi³a siê w skuteczn¹ inicjaty-
wê utworzenia szerszej organizacji, mianowicie Towarzystwa
Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego. Podczas tego Zjazdu ufun-
dowano Tablicê Pami¹tkow¹ znajduj¹c¹ siê na I piêtrze szko-
³y w rejonie Izby Pamiêci i Tradycji Szko³y. Natomiast w 1995 r.,
w 50. rocznicê powstania Liceum oprócz g³ównych uroczysto-
œci, okolicznoœciowych seminariów i tematycznych spotkañ od-
by³ siê III Zjazd Absolwentów i Nauczycieli. Z tej okazji wyda-
no m. in. publikacjê [1] autorstwa kol. kol. Zofii Chejchman
i Marii Pigu³y. Ponadto na froncie gmachu g³ównego szko³y
ods³oniêto okolicznoœciow¹ Tablicê Pami¹tkow¹. 

Szko³a na bie¿¹co rejestruje i dokumentuje wa¿niejsze swoje
osi¹gniêcia i wydarzenia. Opracowano XII tomów Kroniki
Szkolnej. 

W gablotach i tablicach wystawiono wiele wa¿nych dokumen-
tów, pami¹tek i dyplomów zwi¹zanych z osi¹gniêciami szko-
³y i jej histori¹. Bardzo interesuj¹ca jest sta³a prezentacja po-
lonistycznych gazetek pt. „Razem M³odzi Przyjaciele”
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wydawanych przez wiele lat przez ko³o polonistyczne, które-
go opiekunem by³a pani Magdalena Bajkiewicz. 

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika w Aleksandrowie
£ódzkim jest placówk¹ dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê i zawsze
na przestrzeni dziejów stara³a siê sprostaæ kolejnym wyzwa-
niom czasów. 

Z jednej strony troska o zachowanie swojego dziedzictwa i histo-
rii, z drugiej poszukiwanie i wdra¿anie coraz to nowych rozwi¹-
zañ edukacyjnych. Nie przypadkiem przez ponad 15 lat (do
1994 r.) funkcjonowa³a w naszej szkole nowoczesna pracownia
elektroniczna i mechaniczna – filia Wojewódzkiego Oœrodka Po-
litechnicznego w £odzi. W pracowni tej oprócz zajêæ dla uczniów
Liceum realizowane by³y systematyczne zajêcia dla wszystkich
placówek z terenu Aleksandrowa £., a tak¿e £odzi –Teofilowa.
W 1988 r., w 43 rocznicê utworzenia naszej szko³y uruchomiliœ-
my specjalistyczn¹ pracowniê audiowizualn¹ i komputerow¹. Pro-
jektantem i opiekunem, a tak¿e w du¿ym stopniu wykonawc¹ tej
pracowni by³ pan Krzysztof Tomczak, nauczyciel Liceum. By³a
to pierwsza pracownia tego typu w Aleksandrowie £. Informa-
cjê nt. mo¿na znaleŸæ w publikacji [1], str. 58. D¹¿enie do no-
woczesnoœci i skutecznoœci dzia³añ edukacyjnych szko³y by³o
przedmiotem wielu dzia³añ innowacyjnych poszczególnych dy-
rektorów, nauczycieli i kolejnych w historii szko³y rad pedagogi-
cznych. Pe³niejsza informacja dotycz¹ca innowacyjno-programo-
wych dzia³añ w historii szko³y zaprezentowana zosta³a
w publikacji [2] str. 122–126, a tak¿e w poni¿szych punktach te-
go artyku³u. Warto podkreœliæ, i¿ w szkole przez wiele lat fun-
kcjonowa³y nowoczesne profile kszta³cenia, uwzglêdniaj¹ce za-
interesowania uczniów, a tak¿e rozwój cywilizacyjny prze³omu
XX i XXI wieku. Dzia³ania innowacyjne uwarunkowane by³y tak-
¿e potrzebami i mo¿liwoœciami wynikaj¹cymi z kolejnych reform
systemowych polskiej szko³y. Wœród ciekawych profili kszta³ce-
nia realizowanych w naszym Liceum wyró¿niæ mo¿na: 

profil matematyczno–fizyczny, 

edukacja ekologiczna, 

edukacja europejska, 
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edukacja dziennikarska, 

profil pedagogiczny, 

przedsiêbiorczoœæ oraz przygotowanie do wejœcia na rynek pracy, 

W ostatnich latach wdra¿ane s¹ tak¿e profile: 

informatyczno–matematyczny oraz 

sportowy i inne. 

Prezentuj¹c karty z historii aleksandrowskiego Liceum nie
mo¿na pomin¹æ znaczenia integralnie z³¹czonego ze szko³¹
Internatu. 

Historia tej placówki opiekuñczo-wychowawczej rozpoczyna siê
ju¿ w 1946 roku, kiedy to mieœci³a siê ona przy ul. Piotrkowskiej
w Aleksandrowie £. W 1970 r. Internat zosta³ przeniesiony do gma-
chu po Liceum, przy ul. Warszawskiej 10/12. Budynek wymaga³
adaptacji i kapitalnego remontu. W latach 1976–1978 przeprowa-
dzono wymieniony wy¿ej remont kapitalny. Nadzór nad przebie-
giem remontu i wyposa¿eniem tej placówki sprawowali: Stanis³aw
Lichwa³a – dyrektor Liceum i Krystyna Tyburska – kierownik In-
ternatu. Znacz¹cymi postaciami i organizatorami pracy Interna-
tu, przez wiele lat byli m. in.: Krystyna Tyburska, Wies³aw Wój-
cik, a tak¿e Maria Jaworska. Internat by³ i jest nadal placówk¹
œciœle zwi¹zan¹ z Liceum. Wiele sukcesów szko³y uzale¿nione by-
³o od sprawnie dzia³aj¹cego Internatu. Dotyczy to zarówno reali-
zacji zadañ pedagogicznych, jak równie¿ materialnych. 

Na zakoñczenie tej czêœci artyku³u warto nadmieniæ, i¿ zaak-
centowano w nim jedynie wybrane zagadnienia dotycz¹ce Liceum
i historii szko³y. Ukaza³o siê ju¿ wiele artyku³ów i opracowañ doty-
cz¹cych LO im. M. Kopernika w Aleksandrowie, ci¹gle jednak bra-
kuje refleksji i punktów widzenia szko³y ze strony jej uczniów i ab-
solwentów. Kilka ciekawych w¹tków w tej kwestii podj¹³ nasz
znakomity absolwent z 1978 r. (niestety ju¿ nie¿yj¹cy) Pawe³ Chmie-
lewski w artykule Wspomnienia Absolwenta – 1995 r. – publikacja [1],
str. 92–93. Oczekujemy na kolejne wypowiedzi zarówno absolwen-
tów, jak równie¿ aktualnych i by³ych nauczycieli wzbogacaj¹ce wie-
dzê o historii i teraŸniejszoœci aleksandrowskiego Liceum. 
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Twórcze inicjatywy Liceum 
w latach 1999–2009

(oprac. Z. Chejchman) 

Wprowadzona w roku 1999 reforma oœwiatowa spowodowa³a po-
wstanie szeœcioklasowych szkó³ podstawowych, trójklasowych
gimnazjów oraz trójklasowych liceów ogólnokszta³c¹cych. Liczba
uczniów w naszym Liceum wynosi³a w roku szkolnym 1999/2000
– 322. Pocz¹wszy od roku szkolnego 2000/2001 jeden rocznik
uczniów pozostaje w gimnazjum. Ta reforma spowodowa³a mniej-
sz¹ liczbê uczniów w naszym Liceum, a tak¿e mniej œrodków fi-
nansowych na potrzeby szko³y. Od stycznia 1998 roku organem
prowadz¹cym nasz¹ Szko³ê jest Starostwo Powiatowe. Od 2000
roku musieliœmy wprowadziæ znaczne zmiany organizacyjne
w szkole i w internacie. Zlikwidowaliœmy 7 etatów nauczyciel-
skich i niepedagogicznych w tym miêdzy innymi etat kierowni-
ka internatu. Do chwili obecnej nadzór nad internatem podlega
wicedyrektorowi szko³y. Dziêki tym drastycznym oszczêdnoœciom
uda³o siê unikn¹æ likwidacji internatu w 2000 roku. 

W 2003 roku organ prowadz¹cy postanowi³ po³¹czyæ nasze Li-
ceum z Zespo³em Szkó³ Zawodowych w Aleksandrowie £ódzkim
w celu uzyskania oszczêdnoœci. Protest Dyrekcji, Rady pedago-
gicznej oraz Rady Rodziców popar³y w³adze Aleksandrowa, ab-
solwenci szko³y, TPA oraz mieszkañcy Aleksandrowa. Od po³¹-
czenia szkó³ odst¹piono. W 2004 i 2005 roku otrzymaliœmy œrodki
na ca³kowit¹ wymianê okien w budynku szko³y. Poprawi³o to bez-
pieczeñstwo, estetykê budynku, ale najwa¿niejsze, ¿e znacznie
obni¿y³o koszty ogrzewania. 

Jubileusz 60-lecia i Zjazd Absolwentów w 2005 roku obchodzi-
liœmy uroczyœcie w odnowionej szkole. IV Zjazd Absolwentów œwiê-
towa³o ponad 250 absolwentów naszego Liceum oraz 50 goœci. Przy-
gotowaliœmy uroczyst¹ akademiê, bal i publikacjê ksi¹¿kow¹. 

Drug¹ bardzo wa¿n¹ inwestycj¹ zrealizowan¹ w latach
1999–2009 by³a budowa nowoczesnego boiska do gier zespo³o-
wych (koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego). Boisko z nawie-
rzchni¹ poliuretanow¹, wysokim ogrodzeniem i oœwietleniem zo-
sta³o oddane do u¿ytku m³odzie¿y szko³y i internatu w czerwcu
2009 roku. Nasze inwestycje sportowe zainteresowa³y dzia³aczy
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sportowych UKS BASKET p. Romana Cichego i p. Marcina Ba³-
wasa przy Gimnazjum nr 1 w Aleksandrowie £ódzkim oraz Bur-
mistrza Aleksandrowa £ódzkiego p. Jacka Lipiñskiego którzy za-
proponowali, aby dziewczêta koñcz¹ce Gimnazjum mog³y
kontynuowaæ naukê w Liceum w klasie sportowej. 

W 2005 roku wymieniliœmy stare komputery na nowe (15 stano-
wisk). Biblioteka szkolna otrzyma³a 6 komputerów dziêki czemu
sta³a siê nowoczesnym centrum multimedialnym. W zwi¹zku z przy-
gotowywaniem siê Polski do wejœcia do Unii Europejskiej, w 1999
roku zosta³ opracowany i wdro¿ony program innowacyjny „Eduka-
cja europejska” przez nauczycieli Adama Kasprzyka, Mariê Lech
Kasprzyk i Ewê Kajak. Program realizowany jest do dziœ. 

W ramach programu w 1999 r. zosta³o zorganizowane semi-
narium miêdzyszkolne „Aleksandrów £ódzki w Europie”, „7 Zie-
lonych Szkó³” w po³udniowej Francji podczas których m³odzie¿
poznawa³a dziedzictwo kulturowe Europy zwiedzaj¹c po drodze
Wiedeñ, Wenecjê, Florencjê, Weronê. Odby³a siê tak¿e wycie-
czka do Pary¿a i Brukseli. 

Szko³a wspó³pracuje z Przedstawicielstwem Komisji Europej-
skiej w Warszawie. Nawi¹zaliœmy œcis³¹ wspó³pracê z gimnazjami:
z Aleksandrowa, Dalikowa, Domaniewa, Grotnik oraz z £odzi-Teo-
filowa. Realizowaliœmy cele wychowawcze, ale przede wszystkim
promowaliœmy nasz¹ szko³ê w œrodowisku. Zorganizowaliœmy kil-
kanaœcie miêdzyszkolnych konferencji, seminariów i warsztatów. 

Najwiêkszy zasiêg mia³y: 

„Praca dla M³odych” – 2002 r. 

„75 Rocznica powstania LOP” – 2003 r. 

„Porozmawiamy o AIDS przesz³oœæ mo¿e byæ groŸna” – 2003 r. 

„Obchody Œwiatowego Dnia Tolerancji”

„Spotkanie pod gwiazdami” – konkurs i seminarium o patro-
nie Miko³aju Koperniku”. 

Od 2005 roku wprowadziliœmy konkursy dla gimnazjalistów „Na
najlepszy umys³ œcis³y” organizatorzy: Bo¿ena Adamska, Zbi-
gniew Cio³kowski, S³awomir Szczepaniak, „Na wiersz o matema-
tyce” organizator: Zbigniew Cio³kowski oraz geograficzny „Eu-
ropo ja to wiem” organizator: Ewa Kajak. 
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Piêciokrotnie organizowaliœmy miêdzyszkolne konkursy dla
m³odzie¿y i doros³ych „Ortograficzna corrida” organizator: Re-
nata Frontczak. Od ponad 20 lat prowadzona jest w naszym Li-
ceum edukacja ekologiczna powi¹zana z edukacj¹ regionaln¹. Od
1984 roku do 2004 r. przez Mariê Pigu³ê – nauczycielkê biologii,
a od roku 2004 przez Magdalenê Wasilewsk¹. W ramach progra-
mu uczniowie wykonywali prace badawcze dotycz¹ce stanu œro-
dowiska przyrodniczego w Gminie Aleksandrów £ódzki. Wyniki
badañ by³y prezentowane w prasie lokalnej oraz w wydawnictwie
TPA, a tak¿e na seminariach studenckich dotycz¹cych ochrony
œrodowiska na Politechnice £ódzkiej, gdzie m³odzie¿ uzyskiwa³a
nagrody, wyró¿nienia oraz „zielony indeks” za przedstawiane re-
feraty i plakaty. M³odzie¿ poznawa³a œrodowisko przyrodnicze po-
przez „Zielone szko³y”, wycieczki do rezerwatów przyrody, oczy-
szczalni œcieków, udzia³ w akcji „Sprz¹tanie Œwiata”. 

W 2007 roku braliœmy udzia³ w konkursie organizowanym
przez Wojewódzki Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli „Region
w zmys³ach”, gdzie nasza m³odzie¿ zajê³a I miejsce w wojewó-
dztwie za prezentacje swojego miasta Aleksandrowa £ódzkiego.
W nagrodê reprezentowali województwo ³ódzkie na eliminacjach
ogólnopolskich w Szczecinie. 

Staraliœmy siê, aby m³odzie¿ naszego Liceum umia³a funkcjo-
nowaæ we wspó³czesnej Polsce opartej na gospodarce wolnoryn-
kowej. Przedmiot „przedsiêbiorczoœæ” wszed³ do siatki godzin
dopiero w 2002 roku. W szkole ju¿ wczeœniej realizowany by³ pro-
gram „m³odzi przedsiêbiorcy – ekonomia stosowana” pod patro-
natem fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. 

Od 2002 r. równolegle z obowi¹zkowym przedmiotem prowa-
dzony by³ program M³odzie¿owe Mini-przedsiêbiorstwo pod patro-
natem Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci w Warszawie.
Celem programu by³o przygotowanie uczniów do samozatrudnie-
nia w przysz³oœci. Rozwijaliœmy edukacjê humanistyczn¹. 

W 2001 roku zosta³ opracowany i wdro¿ony program edukacji
dziennikarskiej – autor Renata Frontczak. M³odzie¿ redagowa³a
gazetkê szkoln¹, pisa³a artyku³y do gazet lokalnych, wystêpowa³a
w konkursach poetyckich na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,
a tak¿e prezentowa³a w³asne poezje. Najwiêkszy sukces na szczeb-
lu wojewódzkim odnios³a w 2006 roku Sylwia Górecka, która zo-
sta³a laureatk¹ I Ogólnopolskiego Forum Interpretacji Polskiej Li-
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teratury Wspó³czesnej. Do konkursu przygotowywa³a siê pod opie-
k¹ nauczycielki jêzyka polskiego Agnieszki Urbañskiej Œliwakow-
skiej. Uczennica wraz z polonistk¹ wyjecha³y w nagrodê na 8 dni
do Pary¿a. Ka¿dego roku m³odzie¿ bra³a udzia³ w Ogólnopolskim
Konkursie Historycznym „KR¥G” organizowanym przez Uniwer-
sytet im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Dwukrot-
nie zajêliœmy I miejsce na szczeblu wojewódzkim i w nagrodê wy-
cieczkê: w 2003 roku Natalia Mi³aczewska wycieczkê do Wiednia
i w 2004 roku Monika Kowalska wycieczkê do Berlina. Do konkur-
su przygotowa³ m³odzie¿ nauczyciel historii p. Adam Kasprzyk. 

W 2006 roku uczennice: Katarzyna Danielczyk, Katarzyna
Olczyk, Alicja Urbañska i Aleksandra Go³dyn przez kilka tygo-
dni zbiera³y pami¹tki zwi¹zane z 60 letni¹ histori¹ szko³y. Do-
ciera³y do dawnych absolwentów i nauczycieli, zgromadzi³y po-
kaŸn¹ kolekcjê zdjêæ. Swoj¹ pracê zaprezentowa³y w konkursie
„Ocaliæ od zapomnienia – Moja szko³a na kartce historii”. Zajê-
³y III miejsce w województwie. 

Staraliœmy siê uwra¿liwiæ m³odzie¿ na problemy osób niepe³-
nosprawnych. Od wielu lat wspó³pracujemy z Domem Pomocy
Spo³ecznej w R¹bieniu, gdzie m³odzie¿ Liceum przygotowywa³a
ciekawe zajêcia z edukacji ekologicznej dla pensjonariuszy. Li-
cealiœci przygotowywali lekcje historii dla uczniów Zespo³u Szkó³
Specjalnych w Aleksandrowie £ódzkim, a tak¿e wystêpowali ja-
ko wolontariusze w przedsiêwziêciach na rzecz niepe³nospra-
wnych organizowanych przez Oœrodek Opieki Spo³ecznej w Alek-
sandrowie. 

Dbaliœmy o rozwój sportowy licealistów. W 2003 roku dziêki
funduszom zgromadzonym przez Radê Rodziców od sponsorów,
odnowiliœmy salê gimnastyczn¹. M³odzie¿ wyremontowa³a po-
mieszczenie po magazynie szkolnym z przeznaczeniem na si³o-
wniê. Sportowcy brali udzia³ w Mistrzostwach Powiatu Zgierskie-
go w grach zespo³owych. Najwa¿niejsze osi¹gniêcia to: 

I miejsce w lidze lekkoatletycznej ch³opców w 2006 r. i 2005 r. 

II miejsce w Pi³ce Rêcznej ch³opców w 2004 roku

III miejsce w Pi³ce Siatkowej dziewcz¹t w 2007 roku

III miejsce w Pi³ce Siatkowej dziewcz¹t w 2006 roku
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Ka¿dego roku nasza szko³a organizowa³a Turniej o Puchar Bur-
mistrza w Pi³kê Siatkow¹ ch³opców z okazji Dni Aleksandrowa. 

Powy¿sza moja wypowiedŸ przyjê³a formê sprawozdania, gdy¿
nie jest ³atwo obj¹æ w zarz¹dzanie szko³ê po takich autorytetach
jak Pan Józef Pierlejewski i Pan Stanis³aw Lichwa³a. Przedsta-
wiaj¹c przyk³ady konkretnych dzia³añ na rzecz rozwoju szko³y
w latach 1999–2009, stara³am siê pokazaæ, ¿e ja, kole¿anka Bo-
¿ena Adamska (wicedyrektor przez 9 lat) a przede wszystkim
Grono Pedagogiczne sk³adaj¹ce siê z doœwiadczonych i zaanga-
¿owanych nauczycieli przyczyniliœmy siê do dalszego rozwoju
aleksandrowskiego „Kopernika” poprzez staranne przygotowa-
nie uczniów do egzaminów maturalnych (od 2005 roku egzami-
ny zewnêtrzne), dba³oœæ o bazê materialn¹ szko³y, dba³oœæ o roz-
wój zainteresowañ uczniów, przygotowanie m³odzie¿y do ¿ycia
w nowoczesnym spo³eczeñstwie, we wspólnej Europie, w posza-
nowaniu tradycji i historii narodowej. 

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika 
w dniu dzisiejszym 

(oprac. R. Œliwakowski) 

Od 1 wrzeœnia 2009 roku powierzono mi funkcjê dyrektora Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Aleksandrowie £ó-
dzkim. Chcia³bym przedstawiæ najwa¿niejsze dzia³ania, które pod-
j¹³em w czasie kilkunastomiesiêcznej pracy na tym stanowisku.
S¹ to dzia³anie dotycz¹ce procesów zachodz¹cych w szkole ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem ukierunkowania szko³y na sport, a tak¿e
rozwoju jej bazy materialnej. Szko³a coraz bardziej nabiera spor-
towego charakteru, wspó³pracujemy œciœle z klubami sportowymi
i wybitnymi sportowcami. Dziêki ¿yczliwoœci w³adz gminnych i po-
wiatowych oraz uprzejmoœci dyrektorów szkó³, mo¿e korzystaæ
z bogatej bazy sportowej, która jest w Aleksandrowie £ódzkim.
W naszym liceum dzia³aj¹ ju¿ dwie klasy sportowe: 

koszykówka dziewcz¹t i siatkówka ch³opców (koszykówka we
wspó³pracy z klubem UKS Basket Aleksandrów £ódzki). Pa-
tronat nad t¹ klas¹ objê³a fundacja Marcina Gortata MGI3,
koszykarza NBA i Phoenix Suns. Mened¿er Marcina Gorta-
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ta podczas uroczystoœci 66 rocznicy powstania szko³y wrêczy³
symboliczn¹ koszulkê i przekaza³ akt potwierdzaj¹cy objêcie
patronatem tej klasy. Pan Marcin Gortat prawdopodobnie je-
szcze w tym roku przyjedzie do Aleksandrowa. 

pi³ka no¿na i lekkoatletyka. Pi³ka no¿na we wspó³pracy z klu-
bem Sokó³ Aleksandrów £ódzki. Patronat nad t¹ klas¹ obj¹³
medalista mistrzostw œwiata, reprezentant Polski w pi³ce no¿-
nej, pan W³odzimierz Smolarek i fundacja „Maxi Football”.
Lekkoatletyka we wspó³pracy z Zespo³em Szkó³ Sportowych. 

Szko³a zapewnia sportowcom jak najlepsze warunki do na-
uki i uprawiania sportu. Przyczynia siê to na pewno do osi¹-
gania sukcesów przez uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim. W Licealiadzie
2010 r. zajêliœmy I miejsce w województwie w lekkiej atlety-
ce ch³opców, co daje nam prawo wystêpowania w Mistrzo-
stwach Polski 2011 r. W pi³ce rêcznej dziewcz¹t wywalczyliœ-
my III miejsce w województwie. W 2011 roku wygraliœmy
Licealiadê w województwie w pi³kê koszykow¹ dziewcz¹t, je-
steœmy poœród 16 najlepszych Liceów w Polsce w tej dyscypli-
nie sportu i bêdziemy uczestniczyæ w Mistrzostwach Polski,
licz¹c na jeszcze lepsze wyniki. W tych trzech dyscyplinach
wiedziemy prym w województwie ³ódzkim i liczymy siê tak¿e
na arenie ogólnopolskiej. W naszej szkole najlepsi sportowcy
otrzymuj¹ stypendia ze szkolnego Funduszu Stypendialnego. 

W roku 2010 stypendia otrzymali – Patryk Rakowski, Robert Za-
³oga, ¯aneta Morawiec i Iga Walentowska. Sportowców wspie-
raj¹ sponsorzy: 

stroje sportowe dla koszykarek ufundowa³ Bank Zachodni
WBK w Aleksandrowie £ódzkim

nagrody rzeczowe funduje Bank Spó³dzielczy w Aleksandro-
wie £ódzkim

Fundacja Maxi Football przekaza³a 15 pi³ek marki Puma i ma-
my obietnicê otrzymania biletów na Euro 2012
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sponsorzy przekazali te¿ nowy sprzêt do si³owni i stroje spor-
towe dla pi³karzy i lekkoatletów. 

Nasze Liceum stawia te¿ na wychowanie patriotyczne i obywa-
telskie. Poza tradycyjnymi obchodami œwi¹t patriotycznych
w szkole, wspó³pracujemy z Centrum Edukacji Obywatelskiej
w Warszawie. Efektem s¹ realizowane projekty: „M³odzi G³osu-
j¹” – organizacja symulacji wyborów parlamentarnych, prezy-
denckich, samorz¹dowych i do Parlamentu Europejskiego; „Zo-
stañ M³odym Senatorem” – jako jedyni ze 100 szkó³ w Polsce,
a 7 z województwa ³ódzkiego nasze liceum zosta³o zakwalifiko-
wane do tego projektu, a uczeñ Micha³ Lenart uczestniczy³ w po-
siedzeniu m³odych Senatu 2009 r. Projekty te maj¹ kszta³towaæ
wœród m³odzie¿y postawy obywatelskie i s¹ na pewno ciekaw¹
lekcj¹ demokracji. 

W ramach lekcji wiedzy o spo³eczeñstwie odbywaj¹ siê spot-
kania z politykami. W 2011 roku lekcje prowadzi³a na tematy
problematyki polskiego parlamentu pani Agnieszka Hanajczyk
– pose³ na Sejm RP, która mia³a okazjê zdementowaæ wiele mi-
tów naros³ych wokó³ pracy polskiego parlamentarzysty. Na spot-
kaniu z m³odzie¿¹ dotycz¹cym zagadnieñ zwi¹zanych z organa-
mi Unii Europejskiej goœci³a pani Joanna Skrzydlewska – pose³
do Parlamentu Europejskiego. W ramach Edukacji Europejskiej
zosta³ zorganizowany dnia 3 marca 2011 r. – Dzieñ Republiki
Wêgierskiej w naszej szkole w zwi¹zku z objêciem przez Wêgry
przewodnictwa w Unii Europejskiej. Zaszczycili nas swoja obec-
noœci¹ miêdzy innymi Radca Ambasady Republiki Wêgierskiej
w Warszawie i Honorowy Konsul Republiki Wêgierskiej w £o-
dzi. By³a to œwietna okazja poznania historii, kultury, tradycji
a tak¿e degustacja potraw wêgierskich. 

Nasza szko³a organizuje cyklicznie we wspó³pracy z biurem
pani Joanny Skrzydlewskiej pose³ do Parlamentu Europejskiego,
pod patronatem Starosty Zgierskiego dwa konkursy o zasiêgu
wojewódzkim – Fotograficzny „Œwiat przyrody w miniaturze”;
„Europa – nasz wspólny dom”. Konkursy ciesz¹ siê wielkim za-
interesowaniem gimnazjalistów z ca³ego województwa. Do ka¿-
dego konkursu przystêpuje po kilkadziesi¹t szkó³ i kilkuset ucze-
stników. Prace ocenia profesjonalne jury. Za pierwsze miejsce
przewidziane s¹ atrakcyjne nagrody (wycieczka do Brukseli). 
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Organizujemy te¿ konkursy miêdzyszkolne miêdzy innymi
wiedzy o sporcie, mitologiczny i na wiersz o matematyce. Dziê-
ki zaanga¿owaniu rodziców cyklicznie organizujemy „Dzieñ Ja-
ponii” w naszym liceum we wspó³pracy z Oœrodkiem Jêzyka i Kul-
tury Japonii w £odzi. M³odzie¿ mog³a zapoznaæ siê miêdzy innymi
z ceremonia³em parzenia herbaty, origami, sztukami walki. By³
czas na prelekcje o historii i filmie japoñskim. Na spotkaniu go-
œci³ prezes oœrodka – pan Yoshida. Interesuj¹c¹ form¹ poznania
innych kultur jest projekt „Enter your future”. W ramach tego
projektu goœcili ju¿ w naszej szkole studenci z Chin, Turcji, Ukrai-
ny, Armenii, Tajlandii, Kenii i Indonezji prowadz¹c zajêcia war-
sztatowe dla naszych uczniów w jêzyku angielskim. 

Realizujemy te¿ inne projekty – Filmoteka Szkolna, Œladami
Przesz³oœci, Szko³a Promuj¹ca Zdrowie. Prowadzimy warsztaty,
prelekcje dla uczniów i rodziców z zakresu profilaktyki i uzale¿-
nieñ. Wspó³pracujemy ze Szko³¹ Jêzyka Angielskiego „Joey” – pa-
na Konrada Tomaszewskiego. Dziêki temu kilku uczniów dosta-
³o ca³oroczny kurs jêzyka angielskiego za pracê na rzecz szko³y. 

Wydajemy comiesiêczn¹ gazetkê szkoln¹, a ko³o teatralne
przygotowuje akcje, happeningi, sztuki teatralne przedstawiane
nie tylko w szkole ale i w œrodowisku – to efekt dodatkowych za-
jêæ w klasie humanistycznej. Od lat bierzemy udzia³ w akcji „Bli-
¿ej teatru”, która jest organizowana przez Teatr Wielki w £o-
dzi. Odnosimy sukcesy w konkursach organizowanych przez ró¿ne
instytucje miêdzy innymi Joanna Œwiniarska zajê³a I miejsce
w wojewódzkim IV Turnieju Poezji Œpiewanej (nagrod¹ by³a wy-
cieczka do Brukseli 2010 rok), Ma³gorzata Frontczak wygra³a
konkurs „Mikrofon dla ka¿dego”, który odby³ siê w £êczycy. Ka-
tarzyna Wilk zajê³a II miejsce w wojewódzkim konkursie poetyc-
kim – „Skok barbarzyñcy”. 

Zielony indeks w 2009 roku na Politechnice £ódzkiej uzyska-
³a uczennica ¯aneta Gromadzka, II miejsce w kategorii referat
na temat „Wybrane czynniki chorobotwórcze i ich wp³yw na go-
spodarkê rodziny pszczelej” – uczennica Klaudia Ruda. W 2010
roku I nagroda w kategorii referat „Wp³yw czynników fizycznych
na rozwój ptaszników” – otrzyma³ uczeñ Marek Nowicki. 

W szkole prê¿nie dzia³a samorz¹d szkolny. Zorganizowano
wiele ciekawych akcji np. „Dzieñ bez papierosa”, „Dzieñ PRL-u”
na temat rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Wa-

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim 75

Alex2011.qxd  2011-05-23  02:13  Page 75



lentynki. Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ uczêszczania na dodatko-
we zajêcia z jêzyka angielskiego przygotowuj¹ce do egzaminu
TELC, a tak¿e korzystania z tablicy interaktywnej, ufundowa-
nej przez jedn¹ z aleksandrowskich firm. O naszych dzia³aniach
bie¿¹co informujemy na naszej stronie internetowej (w nowej
ods³onie) wykonanej przez absolwenta – Konrada Tomaszew-
skiego. Staramy siê pozyskiwaæ œrodki unijne. 

Czekamy na og³oszenie konkursu z Kapita³u Ludzkiego w pod-
rozdziale 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych na dodatkowe zajê-
cia matematyki, fizyki, geografii, j. angielskiego, informatyki. Z³o¿yliœ-
my te¿ wniosek do projektu wielostronnego na temat migracji
w ramach programu „Comenius”. Poza nasz¹ szko³¹ w tym pro-
jekcie bêd¹ bra³y udzia³ szko³y z Londynu, Sycylii i Turcji. Jest
to projekt partnerski, trwaj¹cy przez 2 lata. W kwietniu 2011 ro-
ku nawi¹zaliœmy wspó³pracê ze szko³¹ œredni¹ z Aradu (Rumu-
nia) w ramach dwustronnej wymiany m³odzie¿y, s¹ du¿e szanse,
¿e jeszcze w tym roku dziêki pomocy Honorowego Konsula Re-
publiki Wêgierskiej rozpoczniemy wspó³pracê z jedn¹ ze szkó³
wêgierskich. W szkole uruchomiliœmy platformê e-learningow¹
do nauczania jêzyka angielskiego a tak¿e do nauczania kilku in-
nych przedmiotów maturalnych. Jesteœmy inicjatorami polone-
za maturzystów na rynku w Aleksandrowie £ódzkim. Wspó³pra-
cujemy te¿ z Uniwersytetem £ódzkim, Politechnik¹ £ódzk¹,
Uniwersytetem Medycznym, Samorz¹dem Powiatowym i Lokal-
nym, Domem Pomocy Spo³ecznej w R¹bieniu, Rejonowym Urzê-
dem Pracy i wieloma innymi instytucjami. 

Szko³a organizuje turnieje sportowe. Turniej „Gwiazdy na
Gwiazdkê” poza rywalizacj¹ sportow¹ dru¿yn pi³ki no¿nej z gim-
nazjów, jest okazj¹ do spotkañ uczniów zarówno z reprezentan-
tami Polski w pi³kê no¿n¹ jak i pi³karzami Soko³a Aleksandrów.
W turnieju do tej pory uczestniczyli miêdzy innymi Euzebiusz
Smolarek, W³odzimierz Smolarek, Jakub RzeŸniczak, Bogus³aw
Saganowski, którzy w pokazowym meczu mogli zaprezentowaæ
swoje pi³karskie umiejêtnoœci. 

Na boisku liceum pokazowy trening przeprowadzi³a dru¿yna
rugby – W³ókniarz Zgierz z gwiazd¹ rugby Maratem Gabuni¹.
Odbywa siê te¿ turniej o Puchar Burmistrza Aleksandrowa w pi³-
kê siatkow¹ ch³opców. Dbamy o rozwój bazy materialnej szko³y.
Dziêki zabezpieczeniu œrodków finansowych przez w³adze powia-
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towe uda³o siê w 2009 roku zrealizowaæ remont wêz³a szatnio-
wo-sanitarnego przy sali gimnastycznej, wymieniæ stolarkê okien-
n¹ w internacie przy LO. 

W 2010 roku uda³o siê doprowadziæ do renowacji parkietu na
sali gimnastycznej. 

Ze œrodków bud¿etu szko³y wymieniono instalacje elektryczn¹
i oprawy na sali gimnastycznej. Absolwent naszej szko³y, pan
Marcin Klimaszewski ufundowa³ remont ³azienek na parterze
w szkole. Sposobem gospodarczym zosta³ przeprowadzony re-
mont ³azienek na parterze, za³o¿ono now¹ glazurê na korytarzu
w internacie. W najbli¿szym czasie planujemy u³o¿enie kostki
brukowej (pozyskanej od darczyñców) przed wejœciem do szko-
³y, wyremontowanie ³azienki w internacie a tak¿e pozyskanie
œrodków na wymianê instalacji elektrycznej i opraw oœwietlenio-
wych w internacie. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Ko-
pernika w Aleksandrowie £ódzkim, szko³a o 66-letniej tradycji
zapisanej w kronice szkolnej, naucza zasad tolerancji, kszta³tu-
je postawy obywatelskie i patriotyczne. Wznieca ducha rywali-
zacji sportowej i naukowej. Mury naszego Liceum opuœci³a ca³a
rzesza absolwentów, którzy piastuj¹ odpowiedzialne stanowiska
i s¹ dum¹ naszej szko³y. 
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Pan prof. Stanis³aw Lichwa³a ze swoj¹ klas¹ wychowawcz¹
1973

W 1976 roku szko³a otrzyma³a Sztandar ufundowany 
przez Komitet Rodzicielski
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Zarz¹d i Rada Nadzorcza Spó³dzielni Uczniowskiej „Kubuœ” z opiekunk¹
Spó³dzielni p. prof. Zofi¹ Chejchman w 1985 roku

Pan dyr. Stanis³aw Lichwa³a i maturzystka Dorota Be³dowska rozpoczynaj¹
tradycyjnym polonezem studniówkê w 1991 r.
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Spotkanie w 25-lecie matury z wychowawczyni¹ p. prof. Magdalen¹
Bajkiewicz i dyrektorem p. Stanis³awem Lichwa³¹. 1994 r.

Rada Pedagogiczna Liceum w 1996 r.
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Seminarium Miêdzyszkolne „Aleksandrów £ódzki w Europie” zrealizowa³a
klasa realizuj¹ca program innowacyjny edukacji europejskiej pod opiek¹
p. prof. Adama Kasprzyka. 2000 r.

Wieczór wigilijny wychowanków internatu w 2000 r.
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Najlepsi maturzyœci w 2001 roku

Rada Pedagogiczna LO im. M. Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim.
2004 r.
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Otwarcie boiska szkolnego – czerwiec 2009 r.
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Lekcja edukacji obywatelskiej „Zostañ m³odym senatorem” 
– debata ogólnoszkolna.

Maturzyœci. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Aleksandrowie £ódzkim. 
1956 r.
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Studniówka w 1969 roku 

Dyrektor Józef Pierlejewski – 1 maja 1969
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Grono pedagogiczne i uczniowie.
1970 r.

Dyr. Józef Pierlejewski na lekcji
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Otwarcie nowego budynku w 1970 r. – Dyrektor Józef Pierlejewski
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Uroczystoœæ zdania nowego budynku 2.IX.1970 r. 
Uczniowie liceum

Studniówka 1971 r. – od lewej: Magdalena Bajkiewicz , Ryszard Figas,
Ryszard Zieleniewski, Antoni Stoma ,Jan Michalak,

Helena Tukaj, Bo¿ena Matusiak, Walentyna Kaczanowska
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Grono pedagogiczne i maturzyœci. 
1971 r.

Studniówka w 1969 r.
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Dzieñ przedsiêbiorczoœci 
– warsztaty. 

Marzec 2011 r.

Polonez na rynku w Aleksandrowie £ódzkim. Styczeñ 2011 r.

Warsztaty 
„Enter Your Future”
– prowadzi studentka
z Armenii. 
2010 r.
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Konsul honorowy Republiki Wêgierskiej T Kaczor i dyr. R Œliwakowski. 
Dzieñ Wêgierski. Marzec 2011 r.

Spotkanie m³odzie¿y z pani¹ europose³ J. Skrzydlewsk¹
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Dzieñ Japonii w 2010 r.

Turniej sportowy „Gwiazdy na gwiazdkê” w 2009 r.
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Tomasz Pietras

Moje wspomnienie z czasów licealnych 

Inspiracja

11 czerwca 2005 roku, z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego im. Miko³aja Kopernika w Aleksandrowie, odby³ siê IV Zjazd
Absolwentów. By³a to doskona³a okazja, aby powspominaæ m³o-
de lata spêdzone w tej szkole, spotkaæ siê z dawnymi kolegami
i kole¿ankami ze szkolnej ³awy (choæ niestety z mojego roczni-
ka na zjazd dotar³o zaledwie kilka osób), odwiedziæ dobrze zna-
ne pracownie i korytarze szkolne, obejrzeæ wyeksponowane pod-
czas zjazdu stare zdjêcia i kroniki szkolne itp. W czêœci oficjalnej
uroczystoœci rocznicowych mia³em okazjê wys³uchaæ wspomnieñ
innych absolwentów, m. in. aktualnego Burmistrza Aleksandro-
wa p. Jacka Lipiñskiego z lat 80-tych i p. Tomasza Góreckiego
z lat 90-tych. Moja edukacja licealna przypad³a akurat na koniec
lat 80-tych i pocz¹tek lat 90-tych minionego stulecia (1989–1993).
By³ to czas pod wieloma wzglêdami prze³omowy, gdy odchodzi-
³y w niepamiêæ ostatnie prze¿ytki minionej epoki PRL-u i dawa-
³o siê ju¿ odczuæ, zarówno w szkole, jak i w ca³ej Polsce, pierwsze
powiewy nowoczesnoœci. Na fali wspomnianych obchodów roczni-
cowych, tak¿e i ja postanowi³em podzieliæ siê swoimi wspomnie-
niami z lat spêdzonych w aleksandrowskim liceum. Tym bar-
dziej, ¿e szko³ê tê wspominam zawsze ciep³o i ¿yczliwie. Dosyæ
czêsto mo¿na spotkaæ siê z obiegow¹ opini¹, ¿e po latach naj-
chêtniej siêga siê pamiêci¹ do czasów studenckich. Pewnie to
prawda, ale dla mnie najmilsze s¹ chyba jednak wspomnienia
z aleksandrowskiego liceum. Wiadomo – m³odoœæ, beztroska,
pierwsze sympatie, zwariowane imprezy i szkolne wycieczki, pier-
wsze naukowe pasje i sukcesy… Ale jest coœ jeszcze, co nie po-
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zwala zapomnieæ o tej szkole. Dla mnie, i pewnie nie tylko dla
mnie, aleksandrowskie liceum kojarzy siê do dziœ przede wszy-
stkim z ciep³¹, domow¹ atmosfer¹, ma³o formalnymi stosunka-
mi panuj¹cymi miêdzy uczniami a kadr¹ pedagogiczn¹. Tu na-
prawdê wszyscy siê dobrze znali i w dobrym, i czasami w z³ym
tego s³owa znaczeniu. 

Trochê polityki

Proszê wybaczyæ mi te historyczne wtrêty, ale nie by³bym sob¹,
gdybym je pomin¹³. Czas mojej edukacji licealnej, jak ju¿ wspo-
mnia³em, przypad³ na lata prze³omu w najnowszej historii Pol-
ski. Na naszych oczach bezpowrotnie skoñczy³a siê epoka Polski
Ludowej. W bólach rodzi³a siê III Rzeczpospolita. Powoli, bar-
dzo powoli, dojrzewa³a polska demokracja parlamentarna. Go-
spodark¹ znów zaczê³y rz¹dziæ prawa rynkowej ekonomii. Upa-
da³y nierentowne pañstwowe przedsiêbiorstwa (w tym
aleksandrowskie ZPP „Sandra”), pojawi³o siê nieznane od da-
wna bezrobocie. W odczuciach spo³ecznych rewolucyjny entuz-
jazm przeplata³ siê ze zw¹tpieniem, rozczarowaniem, powraca-
j¹c¹ têsknot¹ za PRL-em. Ponownie otwar³y siê zachodnie granice
i Polska rozpoczê³a swój marsz ku integracji z NATO i Uni¹ Eu-
ropejsk¹…

Lato 1989 roku by³o gor¹ce tak¿e w polityce. W dniu 4 czer-
wca, w uzgodnionych przy okr¹g³ym stole, pierwszych od pó³wie-
cza (prawie) wolnych wyborach, polscy wyborcy ca³kowicie od-
rzucili komunistyczn¹ w³adzê. Zwyciêska postsolidarnoœciowa
opozycja, po wielu zakulisowych targach, przeforsowa³a zasadê
„wasz prezydent, nasz premier” i 24 sierpnia sejm powierzy³ mi-
sjê sformowania rz¹du prof. Tadeuszowi Mazowieckiemu. W dniu
12 wrzeœnia 1989 roku ten, pierwszy od lat niekomunistyczny
rz¹d, rozpocz¹³ urzêdowanie. Rozpoczê³y siê wielkie przemiany
polityczne i gospodarcze. W tym czasie mia³em 15 lat i nie bar-
dzo mnie to wszystko jeszcze obchodzi³o. Zacz¹³em jednak od
tych wyborów kolekcjonowanie ulotek wyborczych ró¿nych kan-
dydatów i ugrupowañ. Skromne, czarno-bia³e, powielaczowe ulot-
ki z 1989 roku bardzo ró¿ni¹ siê od tych póŸniejszych i wspó³-
czesnych. Wa¿niejszy od wyniku wyborów parlamentarnych by³
dla mnie pisemny egzamin wstêpny do liceum (z jêzyka polskie-
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go i matematyki) oraz wybór profilu klasy. Zdecydowa³em siê na
zapisanie do klasy „c” – matematyczno-fizycznej, która mia³a
opiniê najlepszej, choæ przedmioty œcis³e nie nale¿a³y nigdy do
moich ulubionych. 

Po pó³wolnych wyborach parlamentarnych z czerwca 1989 ro-
ku, jako uczeñ liceum by³em jeszcze œwiadkiem wyborów samo-
rz¹dowych z maja 1990 roku, wyborów prezydenckich z listopa-
da i grudnia 1990 roku, które przynios³y zwyciêstwo Lechowi
Wa³êsie, i pierwszych w pe³ni wolnych wyborów parlamentar-
nych z paŸdziernika 1991 roku. W czasie mojej czteroletniej edu-
kacji w liceum powsta³o i upad³o piêæ polskich rz¹dów – Tadeu-
sza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana
Olszewskiego, Waldemara Pawlaka oraz Hanny Suchockiej. Pier-
wsze wybory, w których po ukoñczeniu 18 roku ¿ycia mog³em
uczestniczyæ to wybory parlamentarne z 19 wrzeœnia 1993 roku,
które przynios³y zwyciêstwo Sojuszowi Lewicy Demokratycznej.
By³em ju¿ wtedy absolwentem aleksandrowskiego liceum. Poko-
leniu obecnych licealistów, najczêœciej coraz bardziej obojêtnych
dla spraw polityki, mo¿e wydaæ siê to dziwne, ale mnie i wielu
moich kolegów to interesowa³o. Przed ka¿dymi wyborami typo-
waliœmy zwyciêzców, zak³adaj¹c siê o to, tak jak o wynik meczu
pi³karskiego. Chyba w III klasie liceum wraz z koleg¹ Micha³em
Leskim (skoñczy³ prawo na U£) sporz¹dziliœmy pomoc naukow¹
na WOS – wykaz wa¿niejszych polskich partii i stronnictw poli-
tycznych od monarchistów po anarchistów. Partii, najczêœciej
„kanapowych”, dzia³a³o wtedy w Polsce ponad 200. Ich nazwy, li-
derzy, koalicje, programy zmienia³y siê jak w kalejdoskopie. Pol-
ska demokracja parlamentarna co rusz dowodzi³a swej niedoj-
rza³oœci. Wystarczy wspomnieæ passus Stanis³awa Tymiñskiego,
nikomu nieznanego biznesmena z dalekiego Peru, który omal
nie zosta³ w 1990 roku prezydentem Polski czy przypadek, stwo-
rzonej dla dowcipu przez Janusza Rewiñskiego, Polskiej Partii
Przyjació³ Piwa, która w wyborach 1991 roku zdoby³a a¿ 16 man-
datów do sejmu. Gdybyœmy mogli wtedy g³osowaæ, jej wynik pe-
wnie by³by jeszcze lepszy J. Podczas tradycyjnej „prasówki” na
lekcjach wiedzy o spo³eczeñstwie dyskutowaliœmy o takich wyda-
rzeniach, dziej¹cych siê na naszych oczach, jak: wycofanie wojsk
radzieckich z Polski i koniec Uk³adu Warszawskiego, upadek mu-
ru berliñskiego i zjednoczenie Niemiec, rozpad Zwi¹zku Radziec-
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kiego i próba komunistycznego puczu w Moskwie, krwawe woj-
ny domowe i zbrodnie ludobójstwa w by³ej Jugos³awii…

Tak¿e w liceum pozby³em siê wszelkich z³udzeñ na temat swe-
go szlacheckiego pochodzenia, gdy jeden z kolegów pokaza³ mi
w „Ch³opach” Reymonta fragment o tym, jak to „ju¿ œwita i sta-
ry Pietras idzie do karczmy”. 

Stare

Epoka PRL-u ju¿ siê koñczy³a, ale jej ró¿ne prze¿ytki jeszcze to-
warzyszy³y czasem mojej edukacji szkolnej. Z pierwszej klasy li-
ceum pamiêtam czyn spo³eczny. Kto z obecnych licealistów wie
co to znaczy „czyn spo³eczny”? W ramach wspó³pracy z Pañstwo-
wym Gospodarstwem Rolnym w Bru¿ycy Wielkiej uczniowie li-
ceum pomagali przy wykopkach ziemniaków. Nasza praca spo³e-
czna, choæ motywowana tradycyjnym kubkiem kawy zbo¿owej,
nie by³a pewnie zbyt efektywna, ale nie to siê przecie¿ liczy³o!
Ró¿ni m³odzie¿owi aktywiœci próbowali jeszcze werbowaæ nas –
licealistów do Zwi¹zku Socjalistycznej M³odzie¿y Polskiej, ale ta
organizacja nie cieszy³a siê ju¿ wtedy zbytni¹ popularnoœci¹. War-
to jeszcze wspomnieæ o tradycyjnych akademiach szkolnych, od-
bywaj¹cych siê z ró¿nych okazji, pe³nych d³ugich patetycznych
przemówieñ, recytacji i powa¿nych patriotycznych pieœni. Jak¿e
to dalekie od programu muzyczno-taneczno-wokalnego zaprezen-
towanego choæby podczas ostatniego Zjazdu Absolwentów. Ju¿ co
prawda nie kazano nam œpiewaæ, jak w podstawówce „Dla Polski
Ludowej ¿ar serc, myœli lot…”. Dla nikogo nie ulega³o jednak w¹t-
pliwoœci, ¿e „Miko³aj Kopernik najwiêkszym polskim astronomem
by³”, choæ na temat jego pochodzenia do dziœ spieraj¹ siê histo-
rycy. Od czasu do czasu mobilizowano „kolektyw szkolny” czy „ak-
tyw uczniowski” do ró¿nych chwalebnych zadañ itp. 

Wreszcie programy nauczania niektórych przedmiotów. Dziœ,
kiedy „wspó³czesnej ³aciny”, czyli angielskiego uczy siê ju¿ dzie-
ci w przedszkolu, wydaje siê nie do pomyœlenia, aby nie by³o te-
go przedmiotu na etapie edukacji w szkole œredniej. Tymczasem
byliœmy ostatnim rocznikiem, który musia³ obowi¹zkowo uczyæ
siê jêzyka rosyjskiego. Podczas lekcji ogl¹daliœmy czasem kolo-
rowe pismo „Kraj Rad”, gdzie towarzysz Leonid Bre¿niew dosta-
wa³ bukiety kwiatów od uœmiechniêtych dzieci. Do wyboru mie-
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liœmy ponadto jeden z jêzyków zachodnich – angielski lub nie-
miecki. Kto wiêc, tak jak ja, wybra³ mowê naszych zachodnich
s¹siadów, móg³ w ogóle nie zetkn¹æ siê w liceum z jêzykiem an-
gielskim. Przedmiot, którego najbardziej nie lubi³em to chyba
przysposobienie obronne. Zimna wojna w³aœnie siê skoñczy³a,
a my musieliœmy nadal uczyæ siê o „skutkach ra¿enia broni ter-
moj¹drowej”, nikt nie traktowa³ tego przedmiotu powa¿nie. 

W zwi¹zku z tym przypomina mi siê pewna historyjka z lat
szkolnych. Pewnego razu moi dwaj koledzy z klasy postanowili wy-
próbowaæ dzia³anie gaœnicy œniegowej czy proszkowej w szkolnej
toalecie. Zrobi³a siê z tego niema³a afera, jeden z nich musia³ na-
wet po¿egnaæ siê z edukacj¹ w aleksandrowskim liceum. Spotka-
³em go na przystanku autobusowym wiele lat póŸniej. Okaza³o siê,
¿e jest teraz… instruktorem w Wy¿szej Szkole Po¿arnictwa. 

Nowe

W stosunku do lat szko³y podstawowej, da³o siê zauwa¿yæ wyraŸ-
ny postêp techniczny. O ile w podstawówce pewn¹ sensacjê po-
trafi³a wzbudziæ przyniesiona przez kogoœ na lekcje zwyk³a ka-
seta video, to w liceum dosyæ czêsto zdarza³o nam siê korzystaæ
z, w³aœnie niedawno oddanej do u¿ytku, pracowni audiowizual-
nej. Czêsto ogl¹daliœmy podczas lekcji ró¿ne, mniej lub bardziej
edukacyjne filmy, czy programy studniówkowe starszych kole-
gów nagrane na kasetach video. Od czasu do czasu ktoœ przy-
niós³ do szko³y nawet prywatn¹ kamerê video czy komputer oso-
bisty marki Atari. 

Za taki powiew nowoczesnoœci podczas mojej edukacji w szko-
le œredniej mo¿na uznaæ te¿ lekcje informatyki. Znalaz³em ostat-
nio gdzieœ w szufladzie œwiadectwo ukoñczenia kursu „z zakresu
obs³ugi i programowania komputerów” z 1991 roku. Mój pierwszy
kontakt z komputerami mia³ wiêc miejsce w II klasie liceum. O ile
mo¿na to w ogóle nazwaæ komputerem. By³o to bowiem parê lat
przed wyposa¿eniem szkolnej pracowni komputerowej w kompu-
tery typu Mac. Uczyliœmy siê na spiêtych w sieæ wynalazkach pol-
skiej produkcji marki Elwro – Junior. By³y to bardzo dziwne kom-
putery. Nie potrafiê dziœ podaæ ich parametrów technicznych, ale
z pewnoœci¹ wywo³a³yby wybuch œmiechu. Z wygl¹du przypomina-
³y trochê elektroniczne maszyny do pisania. Towarzyszy³y im ar-
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chaiczne stacje dyskietek 5 calowych, wielkie i g³oœne drukarki ig-
³owe i jeszcze dziwniejsze czarno-bia³e monitory. Te ostatnie przy-
pomina³y z wygl¹du pêkate telewizorki turystyczne starej genera-
cji i mia³y tak¹ wadê, ¿e co rusz przepala³y siê w trakcie pracy.
Profesor Bo¿ena Adamska z nabo¿n¹ czci¹ przechowywa³a w za-
mkniêtej szafie na zapleczu pracowni kilka komputerków osobi-
stych marki Commodore 64, z których od czasu do czasu mogliœ-
my skorzystaæ, zw³aszcza do gier. Uczyliœmy siê na tych lekcjach
tak dziwnych rzeczy jak podstawy systemu operacyjnego DOS czy
jêzyk programowania BASIC. System Windows pozna³em dopie-
ro parê lat poŸniej, pod koniec studiów, a obs³ugi komputera w³a-
œciwie nauczy³em siê sam, po kupnie jakiegoœ u¿ywanego Peceta
z Windows 95. Do dziœ lubiê samodzielnie poznawaæ funkcje ró¿-
nych popularnych programów biurowych czy graficznych. 

Szko³a

Wypada w tym miejscu wspomnieæ swoich wychowawców, ulu-
bione przedmioty i nauczycieli z lat szkolnych. Jeœli chodzi o wy-
chowawców, nasza klasa mia³a wyj¹tkowego pecha. W klasie I i II
wychowawstwo sprawowa³a p. Halina Pskowska, nauczycielka hi-
storii, która póŸniej odesz³a z pracy w liceum. W klasie III do-
staliœmy nowego wychowawcê w osobie p. Ryszarda KaŸmiercza-
ka – nauczyciela jêzyka angielskiego, z którym wiêkszoœæ klasy
jakoœ nie potrafi³a siê dogadaæ. Ale to jeszcze nie koniec. W kla-
sie maturalnej wychowawstwo przej¹³ matematyk – p. Zbigniew
Cio³kowski. Z tego grona w³aœnie profesora Cio³kowskiego wspo-
minam najlepiej, choæ jeden rok to za ma³o, aby siê dobrze po-
znaæ i zintegrowaæ dosyæ podzielon¹ klasê. 

Bardzo dobrze wspominam wycieczki szkolne, a zw³aszcza kil-
kudniowe wyjazdy w góry zwane „rajdami”. By³em na dwóch ta-
kich klasowych wycieczkach – w klasie II w Beskidzie ̄ ywieckim
oraz w klasie III w Tatrach. Do dziœ ¿a³ujê, ¿e nie zdecydowa³em
siê na wyjazd na trzeci¹ wycieczkê w Sudety w klasie matural-
nej. Z wycieczek szkolnych pozosta³y niezatarte wspomnienia
i trochê zdjêæ. Jeszcze do niedawna trzyma³em w szufladzie ja-
kiœ kamieñ przywieziony ze zdobytego tatrzañskiego „dwutysiê-
cznika”. JeŸdziliœmy ponadto kilkakrotnie na ró¿ne jednodnio-
we wypady, np. do Warszawy do Sejmu czy Muzeum Wojska
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Polskiego. Nie organizowano jeszcze wtedy w naszym liceum
d³u¿szych wycieczek zagranicznych po Europie. W³aœnie klaso-
we wycieczki, obok imprez osiemnastkowych, by³y najlepsz¹ okaz-
j¹, aby bli¿ej poznaæ siê z kolegami i kole¿ankami z klasy. 

Wspomnê jeszcze o niezapomnianym balu studniówkowym
na szkolnej sali gimnastycznej, który poprzedzi³y d³ugie próby
poloneza i programu artystycznego, samodzielne dekorowanie
sali przez uczniów (u nas w stylu wiejskim) … Wspó³czesne ba-
le, organizowane z wielk¹ pomp¹ w ekskluzywnych lokalach, z pe-
wnoœci¹ nie maj¹ ju¿ uroku dawnych szkolnych studniówek. 

Jeœli chodzi o naukê, z tym nigdy nie mia³em problemów.
Moim ulubionym przedmiotem by³a oczywiœcie historia, wyk³a-
dana przez prof. Halinê Pskowsk¹, a nastêpnie przez prof. Ada-
ma Kasprzyka. Ju¿ w klasie I na zmianê z Micha³em Leskim op-
racowywaliœmy i prezentowaliœmy reszcie klasy wybrane tematy
z zakresu dziejów Polski œredniowiecznej. PóŸniej, w okresie star-
tu w olimpiadzie historycznej, przez jakiœ czas przygotowywaliœ-
my siê indywidualnie w bibliotece szkolnej. Ju¿ od II klasy liceum
zapisaliœmy siê na ko³o historyczne, prowadzone przez prof. Ka-
sprzyka i tak nam siê tam spodoba³o, ¿e wytrwaliœmy w kole a¿
do matury. Oprócz powtarzania programu historii do matury (w
sk³adzie ko³a dominowali maturzyœci), dyskusji na ró¿ne kontro-
wersyjne tematy historyczne, prof. Kasprzyk organizowa³ te¿ ró¿-
ne kó³kowe wycieczki, m. in. bardzo udan¹ wycieczkê do Gdañ-
ska i Malborka. Uczestnictwo w pracach ko³a da³o nam te¿
mo¿liwoœæ poznania starszych kole¿anek i kolegów. 

Poza histori¹, najwiêcej wynios³em chyba z lekcji biologii
z prof. Mari¹ Pigu³¹. W³aœnie z biologii dosta³em swoj¹ pierwsz¹
w liceum dwójê (jedynek jeszcze wtedy nie by³o). Jak okaza³o siê
na ZjeŸdzie Absolwentów – nie jest to tylko moje wspomnienie!
Sporo stresów kosztowa³y nas klasówki z biologii, gdy musieliœ-
my wkuwaæ np. przebieg procesu fotosyntezy z podrêczników
akademickich. Bardzo dobrze wspominam te¿ matematykê
z prof. Cio³kowskim. Profesor ten okaza³ siê najlepszym mate-
matykiem, z jakim zetkn¹³em siê w trakcie ca³ej swojej eduka-
cji szkolnej. W koñcu zrozumia³em matematykê! 

Z pozosta³ych przedmiotów bardzo dobrze wspominam wycho-
wanie fizyczne z prof. Andrzejem Witczakiem. Choæ ukoñczy³em
sportow¹ podstawówkê, nigdy sportowcem nie zosta³em i ró¿ne
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sprawdziany sprawnoœciowe stanowi³y dla mnie zawsze niema³y
stres. Lekcje WF-u w liceum, ograniczaj¹ce siê g³ównie do gier ze-
spo³owych, by³y chwil¹ zdrowego wysi³ku fizycznego ale zarazem
psychicznego oddechu, tak potrzebn¹ w szkolnej edukacji. 

Jedyn¹ czwórkê na œwiadectwie maturalnym mia³em z przy-
sposobienia obronnego. Nie przepada³em te¿ nigdy za fizyk¹
i muzyk¹. 

W okresie nauki w liceum podejmowa³em te¿ swoje pierwsze
próby dziennikarskie, pisz¹c jakieœ artykuliki do pierwszych nu-
merów „40 i cztery” czy „Wiadomoœci aleksandrowskich”. Wraz
z kolegami próbowaliœmy redagowaæ kilka numerów szkolnej ga-
zetki, której tytu³u ju¿ nie pamiêtam. Do dziœ chêtnie publiku-
jê rozmaite artyku³y popularyzuj¹ce historiê lokaln¹ w ró¿nych
periodykach i w Internecie. 

Olimpiada

Parê s³ów o XVII Olimpiadzie Historycznej, w której wzi¹³em udzia³
jako uczeñ II klasy aleksandrowskiego liceum. Olimpiada ta, której
organizatorem ju¿ od 1974 roku jest Polskie Towarzystwo History-
czne, sk³ada siê z trzech etapów – szkolnego, okrêgowego i ogólno-
polskiego. Po przebrniêciu przez etap szkolny, uczestnicy olimpia-
dy z £odzi i ca³ego województwa spotykaj¹ siê w Instytucie Historii
Uniwersytetu £ódzkiego, gdzie pisze siê du¿e pisemne wypracowa-
nie na jeden z wybranych tematów, pracê przypominaj¹c¹ nieco sta-
r¹ maturê z historii. Wybrany przeze mnie temat dotyczy³ teryto-
rium pañstwa polskiego w okresie panowania dynastii Piastów.
Zawsze lubi³em historiê polityczn¹ œredniowiecza i nie obce by³y mi
mapy, temat ten wiêc bardzo przypad³ mi do gustu. Po czêœci pisem-
nej jest jeszcze ustna, gdzie oprócz pytañ z programu liceum du¿e
znaczenie ma rozmowa na temat wybranych lektur. To tutaj po raz
pierwszy spotka³em siê z prof. Janem Szymczakiem, aktualnym kie-
rownikiem Katedry Historii Polski Œredniowiecznej Uniwersytetu
£ódzkiego, który po latach zosta³ promotorem mojej pracy magi-
sterskiej. Myœlê ¿e w³aœnie ta rozmowa, na temat dawnego polskie-
go dziejopisarstwa, zadecydowa³a o wytypowaniu mnie do central-
nego etapu olimpiady. Jak dowiedzia³em siê po latach, w ³ódzkim
komitecie olimpiady zdania na ten temat by³y podzielone, niektórzy
twierdzili, ¿e jako uczeñ klasy II „mam jeszcze na to czas”. 
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Ostatecznie jednak mnie wytypowano. Etap centralny Olim-
piady Historycznej odbywa³ siê wtedy w uroczym Kazimierzu nad
Wis³¹. Mieszkaliœmy w ³adnym pensjonacie. Oprócz, zapropono-
wanych przez organizatorów, wycieczek po tym œredniowiecznym
miasteczku, od czasu do czasu wymykaliœmy siê wraz z innymi
uczestnikami olimpiady na wieczorne spacery. Pamiêtam, ¿e
ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê… soki owocowe w koloro-
wych kartonikach, które by³y wtedy nowoœci¹ w naszych sklepach.
W Kazimierzu pozna³em innych olimpijczyków z £odzi, jednym
z nich by³ Maciej Rakowski, obecnie znany ³ódzki polityk lewicy.
Nie mia³ szczêœcia dziennikarz Wiadomoœci, który pomyli³ kró-
la Szwecji Karola X z Karolem XII, zosta³ za to mocno skryty-
kowany przez zgromadzonych przed telewizorem w œwietlicy m³o-
dych adeptów muzy Clio. 

Jeœli chodzi o same zmagania konkursowe – na tym etapie pi-
sa³em wypracowanie na temat „Znaczenie wieku XIII dla dzie-
jów Polski”. Ten okres historyczny, prze³omu XIII i XIV wieku,
„przeœladuje” mnie odt¹d stale. Tematyka zjednoczenia Polski
po rozbiciu dzielnicowym pojawi³a siê na maturze z historii
w 1993 r., zwi¹zany z tym temat (biografiê biskupa krakowskie-
go Jana Muskaty) wybra³em jako temat swojej pracy magister-
skiej, opublikowanej 4 lata temu w formie ksi¹¿kowej. Wracaj¹c
do olimpiady – nastêpnie analizowa³em pisemnie tekst Ÿród³o-
wy. By³ to fragment kroniki Jana D³ugosza poœwiêcony sporom
króla W³adys³awa Jagie³³y ze szlacht¹ o przywileje szlacheckie
w latach 20-tych XV stulecia. W trzeciej czêœci egzaminu odpo-
wiada³em ustnie na pytania z zakresu przeczytanych lektur przed
inn¹ komisj¹. Pamiêtam do dziœ pytanie o zakony w Polsce œre-
dniowiecznej. Myœlê ¿e i tym razem o wyniku zadecydowa³ w du-
¿ym stopniu etap ustny. Fakt, ¿e by³em dopiero uczniem klasy
II, który omal nie pozbawi³ mnie mo¿liwoœci startowania w eta-
pie centralnym olimpiady, teraz bardzo mi pomóg³. Ku zdumie-
niu swoim i pozosta³ych uczestników dowiedzia³em siê podczas
oficjalnego og³aszania wyników, ¿e nie tylko zosta³em laureatem
olimpiady, ale zdoby³em I miejsce w ogólnej klasyfikacji. Gdy-
bym mia³ wtedy telefon komórkowy, pewnie wys³a³bym do domu
triumfalny SMS w stylu Juliusza Cezara – „Veni, vidi, vici”! 

Tytu³ laureata olimpiady historycznej da³ mi automatyczn¹
szóstkê z historii na œwiadectwie maturalnym, zwolnienie z pisem-
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nej i ustnej matury z historii oraz ze sprawdzianu z tego przed-
miotu na egzaminie wstêpnym na wybrany kierunek studiów. Na-
zajutrz po powrocie do szko³y rozdzwoni³y siê telefony. Zosta³em
zawo³any z lekcji do sekretariatu, aby opowiadaæ jakiemuœ dzien-
nikarzowi o swoim sukcesie i zainteresowaniach historycznych.
Tym razem „stres mnie zjad³”, wydusi³em z siebie tylko parê nie-
sk³adnych zdañ. Nazajutrz wraz z koleg¹ wyskoczyliœmy ze szko-
³y po gazetê „G³os Poranny” z tym wywiadem. By³em zdumiony,
jak ³adnie to wszystko wysz³o. Có¿… czwarta w³adza! Nie wa¿ne,
¿e dziennikarz pomyli³ w artykule numer olimpiady. Tytu³ wywia-
du brzmia³ „Bez matury, a ju¿ z indeksem”. Kolega œmia³ siê po-
tem, ¿e by³em miêdzy premierem a gór¹ mas³a, bo na pierwszej
stronie gazety obok artyku³u o mnie by³o coœ o wizycie premiera
gdzieœ tam i o górze mas³a wysypanej na znak protestu przez fran-
cuskich rolników. Potem jeszcze piêkna uroczystoœæ w sali lustrza-
nej Pa³acu Poznañskiego, gdzie wrêczono mi stypendium ministe-
rialne, nagroda od w³adz Gminy Aleksandrów… Pierwsze w³asne
pieni¹dze to wa¿na rzecz dla ka¿dego m³odego cz³owieka. 

To przede wszystkim sukces w olimpiadzie historycznej zade-
cydowa³ o wyborze przeze mnie tego kierunku studiów i aktualnej
pracy naukowej w Uniwersytecie £ódzkim, na historii w³aœnie. 

Matura 1993

Na koniec koniecznie muszê opowiedzieæ o naszej maturze. By-
³a to bowiem matura bardzo nietypowa. W maju 1993 r. po raz
pierwszy, i jak dot¹d jedyny, nie odby³ siê w terminie pisemny
egzamin maturalny z powodu strajku nauczycieli. Strajk zorga-
nizowa³a nauczycielska „Solidarnoœæ”, chc¹c zwróciæ uwagê na
dramatyczn¹ sytuacjê materialn¹ szkó³ i niskie zarobki nauczy-
cieli. Protest zwi¹zkowców, z pewnoœci¹ s³uszny, uderzy³ jednak
rykoszetem w ówczesnych maturzystów. W ca³ej Polsce matur
nie przeprowadzono z powodu strajku co prawda w zaledwie oko-
³o 10 % szkó³ œrednich, wœród nich znalaz³o siê jednak aleksan-
drowskie liceum. Rada Pedagogiczna, na dramatycznym zebraniu
w dniu 10 maja, podjê³a wiêkszoœci¹ g³osów decyzjê o przy³¹cze-
niu siê do strajku. Do maturzystów przygotowuj¹cych siê w do-
mach decyzja ta jednak nie dotar³a, a media nawo³ywa³y do przy-
bycia do szko³y na matury, niezale¿nie od decyzji lokalnych
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komitetów strajkowych. Stawiliœmy siê wiêc w komplecie naza-
jutrz, w pe³nej gali, uzbrojeni w œci¹gi i maskotki, do koñca nie
wiedz¹c, czy pisemny egzamin maturalny z jêzyka polskiego siê
odbêdzie, czy te¿ nie. Wiedzieliœmy, ¿e pytania maturalne do li-
ceum dotar³y, czy jednak nauczyciele zdecyduj¹ siê otworzyæ za-
pieczêtowane koperty? Sprawa wyjaœni³a siê parê minut póŸniej,
gdy wpuszczono nas na salê gimnastyczn¹ bez odczytywania list,
a wraz z nami weszli tam wszyscy nauczyciele z pochmurnymi
minami, tylko po to aby przeprosiæ nas za zaistnia³¹ sytuacjê.
Napisaliœmy wtedy oœwiadczenia o chêci zdawania egzaminu ma-
turalnego w póŸniejszym terminie przed komisja szkoln¹. 

Potem, ju¿ w domu, przy grze w karty i piwie, z ciekawoœci¹
s³uchaliœmy Radia £ódŸ, które poda³o tematy maturalne z jêzy-
ka polskiego. Okaza³o siê, ¿e tematy, których nie dane nam by-
³o pisaæ, by³y trafione, niemal identyczne, jak na maturze prób-
nej. Choæ parê dni póŸniej og³oszono nowy termin matur na 18
i 19 maja, do koñca nie wiedzieliœmy, czy nie przyjdzie nam pi-
saæ tego egzaminu przed jak¹œ zewnêtrzn¹ komisj¹ albo czy strajk
siê nie przed³u¿y. 

Kiedy tydzieñ póŸniej weszliœmy ponownie na salê gimnasty-
czn¹, egzamin pisemny siê jednak odby³. Wszystkich zaskoczy³y
tym razem tematy matur z jêzyka polskiego, które by³y sformu-
³owane w tak dziwaczny sposób, ¿e po pierwszym czytaniu wyda-
wa³y siê arcytrudne. Trudnoœæ ta by³a jednak tylko pozorna, je-
den z tematów by³ bowiem tak ogólny, ¿e mo¿na by³o w nim pisaæ
niemal o wszystkim. 

Z odbywaj¹cego siê nazajutrz egzaminu pisemnego z dru-
giego przedmiotu by³em zwolniony jako laureat olimpiady hi-
storycznej, potem zdawa³em wiêc jeszcze tylko egzamin ustny
z jêzyka niemieckiego. Uzyska³em ostatecznie œredni¹ ocen na
œwiadectwie maturalnym 5,43, czyli najwy¿sz¹ w gronie matu-
rzystów aleksandrowskiego liceum rocznika 1993. Po maturze
trzeba by³o, z niema³ym ¿alem, po¿egnaæ siê z ulubion¹ szko-
³¹. Chêtnie tu jednak po latach powracam przy ró¿nych okaz-
jach i ciep³o wspominam te 4 lata spêdzone w murach aleksan-
drowskiego LO im. M. Kopernika. Z kilkoma kolegami ze
szkolnej ³awy do dziœ czasem spotykamy siê na gruncie towa-
rzyskim, a jeden z nich jest nawet ojcem chrzestnym mojego
starszego syna – Mateusza.
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Anna Paluszyñska

Zygmunt Wac³aw Paluszyñski
od 1947 roku zwi¹zany z Aleksandrowem £ódzkim 

Urodzi³ siê 27. stycznia 1919 r. jako syn Bronis³awa i Stefanii
z Wysockich we wsi Holendry Broniszewskie (nad Noteci¹), po-
wiat Nieszawa, gdzie pocz¹tkowo jego rodzice zamieszkali w do-
mu rodzinnym matki. Tam spêdzi³ pierwsze lata swojego ¿ycia
i pod opiek¹ babci, cioæ i wujków uczestniczy³ w codziennym ¿y-
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W mundurze junaka 
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W obozie jenieckim Onstmettingen 
w 1941 lub 1942 roku
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ciu gospodarstwa. By³ to czas
szczêœliwego dzieciñstwa. 

Po kilku latach przeprowa-
dzili siê do wsi Mielnica nad
Gop³em (doskonale znanej
dziêki niemu wielu aleksan-
drowskim wêdkarzom), gdzie
ojciec kupi³ wiatrak. Zyg-
munt, najstarszy z oœmiorga
rodzeñstwa, ju¿ jako dziecko
pomaga³ swojemu ojcu przy
mieleniu zbo¿a. Czêsto opo-
wiada teraz swoim wnukom
i prawnukom na czym ta pra-
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Zygmunt (pierwszy z lewej) z ko-
legami. Po zwolnieniu z niewoli
nosili cywilne ubrania z liter¹ „P”.
Mieli obowi¹zek meldowania siê
na policji trzy razy dziennie.

Jako robotnik w „Saargas”. 
Kwiecieñ/maj 1944. rok
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ca polega³a, jak by³a ciê¿ka, ale
te¿ o ¿artach i psotach, jakie przy
tym siê odbywa³y. 

W Mielnicy ukoñczy³ cztery
klasy szko³y podstawowej. W wie-
ku 17 lat zg³osi³ siê do Junackie-
go Hufca Pracy w Warszawie,
sk¹d wyje¿d¿a³ na praktyki rolni-
cze do maj¹tków ziemskich. We
wrzeœniu 1938 r. zosta³ skierowa-
ny do szko³y rolniczej w Bydgo-
szczy, gdzie przygotowywano do
s³u¿by wojskowej i jednoczeœnie
uczono zawodu zarz¹dcy maj¹t-
ków ziemskich. Niestety te plany
zniweczy³a wojna. 

15 sierpnia 1939 r. zosta³
wcielony do Baonu Pancernego
Bydgoszcz. 1 wrzeœnia 1939 r. je-
dnostka zosta³a przeniesiona na
front do lasów tucholskich, a póŸ-
niej skierowana do obrony War-
szawy. 30 wrzeœnia 1939 r. zosta-
li zabrani do niewoli niemieckiej,
gdzie najpierw przebywali w pro-
wizorycznym obozie w ¯yrardo-
wie, póŸniej w £odzi – a¿ do listo-
pada 1939 r. 

19 listopada zosta³ przewie-
ziony, jako jeniec wojenny do
Stalagu 7A w Mosburgu (na te-
renie Bawarii). Przez nastêpne
lata by³ kilkakrotnie przewo¿o-
ny do ró¿nych obozów, dwukrot-
nie próbowa³ ucieczki – za co
póŸniej by³ karany i wysy³any do
ciê¿kich robót przy wyrêbie lasu
w górach podczas zimy czy w ko-
palni wêgla. W ostatnim okresie

106 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Zygmunt i Zofia w 1944 roku

Œlub w Lebach, 20 wrzeœnia
1945 roku. Od lewej: Alicja
i Edward Sardyñscy, Zofia
i Zygmunt Paluszyñscy
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niewoli przebywa³ w Sa-
arbrücken  (przy grani-
cy z Francj¹), pracuj¹c
w zak³adzie „Saargas”. 

30 kwietnia 1944 r.
zosta³ zwolniony jako je-
niec wojenny, ale nadal
by³ zobowi¹zany do pra-
cy na swoim stanowisku
jako stolarz i meldowa-
nia siê trzy razy dziennie
na policji. Pracowa³ tak
do marca 1945 r. – do
czasu ewakuacji ze
wzglêdu na nasilaj¹ce siê
naloty i bombardowania
przez wojska alianckie. 

Zygmunt Wac³aw Paluszyñski 107

Podczas zabawy karnawa³owej w aleksandrowskiej „Lutni”. 
Od lewej: Sabina Surowiecka, Zygmunt i Zofia Paluszyñscy, Tadeusz Gil

Zofia 
z synem Zygmuntem. 
Wiosna 1946 roku
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Podczas pobytu
w Saarbrücken po-
zna³ swoj¹ przysz³¹
¿onê – Zofiê z domu
Andrysiak, która
przed wojn¹ mie-
szka³a w Aleksan-
drowie £ódzkim
i zosta³a wywiezio-
na do Niemiec do
pracy przymusowej
– s³u¿y³a tam jako
pomoc domowa. 

W kwietniu
1945 r. amerykanie
zorganizowali w Le-
bach (w dawnych
koszarach wojsko-
wych) przejœciowy
obóz dla zebranych
z okolicy jeñców
wojennych i robot-
ników przymuso-
wych. Pocz¹tkowo
by³ to obóz miêdzy-
narodowy, ale póŸ-
niej pozostawiono
tam tylko Polaków
i nazwano go Obóz
Polski „Wolnoœæ”

w Lebach. W okresie formowania siê obozu Zygmunt Paluszyñ-
ski zosta³ powo³any przez amerykañskie dowództwo do pe³nie-
nia obowi¹zków zastêpcy szefa policji, którego zadaniem by³o
utrzymanie ³adu na terenie obozu. 

W Lebach urodzi³ siê syn Zygmunt Franciszek, a 2 wrzeœnia
1945 r. Zygmunt i Zofia wziêli œlub w kaplicy zorganizowanej na
terenie obozu. 

W czerwcu 1946 r. (mimo propozycji wyjazdu do USA) pod-
jêli decyzjê o powrocie do Polski. Podró¿ z ma³ym dzieckiem w wa-

108 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Walne zebranie Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego.
Od lewej: Zygmunt Paluszyñski, oraz Hieronim i Jó-
zef Sikorowie

Genealogiczne drzewo Zygmunta Paluszyñskiego
– prezent od wnuków i prawnuków, umieszczony
w najbardziej widocznym miejscu
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gonach towarowych
by³a bardzo trudna
i trwa³a kilka dni. Po-
cz¹tkowo pojechali do
Mielnicy, poniewa¿
Zygmunt by³ niespo-
kojny o losy swoich
rodziców i rodzeñ-
stwa. Na szczêœcie
okaza³o siê, ¿e wszys-
cy prze¿yli wojnê i po-
wrócili do domu. 

Wówczas Zofia iZyg-
munt postanowili szu-
kaæ zajêcia w mieœcie.
W 1947 r. przyjechali
do Aleksandrowa £ó-
dzkiego, gdzie nadal
mieszkali rodzice ¿o-
ny. W Aleksandrowie
w tym czasie urucha-
miano ocala³e przed-
wojenne fabryczki
dziewiarskie, tworz¹c
Zak³ady Przemys³u
Poñczoszniczego. Zo-
fia, która przed wojn¹
pracowa³a w jednej
z takich fabryczek,
znalaz³a zatrudnienie
w zak³adzie przy ul.
Piotrkowskiej. Zyg-
munt, który w czasie

niewoli pracowa³ m.in. jako stolarz, otrzyma³ pracê w powstaj¹-
cym wówczas Aleksandrowskim Przedsiêbiorstwie Przemys³u Te-
renowego, które jako zak³ad wielobran¿owy zajmowa³o siê miê-
dzy innymi produkcj¹ mebli i stolarki budowlanej. Pocz¹tkowo
pracowa³ jako stolarz, a w maju 1959 r. zda³ egzamin mistrzow-
ski. W póŸniejszym okresie by³ kierownikiem punktu us³ugowe-

Zygmunt Wac³aw Paluszyñski 109

Z prawnukami w 2007 r.
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go. Przez wiele lat pe³ni³ te¿ funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Za-
k³adowej. 

Trzeba przyznaæ, ¿e Rada
Zak³adowa odgrywa³a wa¿n¹
rolê w rozwoju przedsiêbior-
stwa. Nie tylko stanowi³a or-
gan doradczy dla kierowni-
ctwa, ale te¿ znakomicie
integrowa³a za³ogê. Dawni
pracownicy i ich dzieci do
dziœ wspominaj¹ liczne wy-
cieczki, bale karnawa³owe,
zabawy gwiazdkowe z Miko-
³ajem (w tej roli niezawodny
by³ p. Tadeusz Gil). Przedsiê-
biorstwo to dzia³a³o bardzo
prê¿nie i z czasem wch³onê-
³o równie¿ zak³ady w Kon-
stantynowie (tkactwo i meb-
le), Poddêbicach i Uniejowie
(odzie¿) oraz Pabianicach
(meble), aZygmunt Paluszyñ-
ski pracowa³ wnim a¿ do przej-
œcia na emeryturê w kwietniu
1979 r. 

Poza prac¹ zawodow¹ pa-
sjonowa³ siê wêdkarstwem. Od 1952 r. jest cz³onkiem Polskiego
Zwi¹zku Wêdkarskiego, a w latach 1966–1985 pe³ni³ funkcjê
przewodnicz¹cego Ko³a PZW w Aleksandrowie £ódzkim. 

W ten sposób los zwi¹za³ Zygmunta i jego rodzinê z Aleksan-
drowem na zawsze. 

Tutaj urodzi³y siê tak¿e kolejne dzieci: Czes³awa, Bronis³aw i El-
¿bieta (zmar³a prze¿ywszy zaledwie 3 tygodnie). ̄ ona Zofia zmar³a
8 stycznia 2002 r., a on sam, mimo problemów zdrowotnych (cukrzy-
ca, amputacja koñczyn dolnych), nadal stara siê byæ w miarê swoich
mo¿liwoœci aktywny. Czêsto mo¿na go zobaczyæ, jak przeje¿d¿a swoim
pojazdem akumulatorowym na cmentarz i po zakupy. 

Doczeka³ siê licznej gromadki wnuków: Beata, Robert, Kata-
rzyna, B³a¿ej, Artur oraz prawnuków: Marta, Tomasz, Julia,
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W Saarbrücken w 2004 roku z synem
Bronis³awem i wnukiem B³a¿ejem
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Zygmunt Wac³aw Paluszyñski 111

W Lebach w 2004 roku. 
Obecnie na terenie dawnego obozu mieœci siê zespó³ szkó³

Zygmunt Paluszyñski 
obecnie
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Natalia, Magdalena i Alicja, które rozpieszcza i jest przez nich
uwielbiany. 

W³aœnie dziêki jednemu z wnuków, który od d³u¿szego czasu
mieszka w Niemczech, uda³o siê Zygmuntowi w 2004 r. odbyæ
podró¿ do Saarbrücken i Lebach, aby odnaleŸæ dawne miejsca
i wspomnienia. 

Z sentymentem wraca do swoich rodzinnych stron, podobnie
jak jego rodzeñstwo i dlatego, co roku ca³a, coraz liczniejsza, ro-
dzina przybywa z ró¿nych stron Polski i nie tylko, aby w imieni-
ny rodziców (Stefanii i Bronis³awa) spotkaæ siê na rodzinnym
zjeŸdzie. 

Zygmunt Paluszyñski to cz³owiek zawsze pogodny, ¿yczliwy
i optymistycznie podchodz¹cy do ¿ycia, mimo, ¿e nie by³o i nie
jest ono ³atwe, a o jego dziejach mo¿na by napisaæ ca³kiem gru-
b¹ ksiêgê. 
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Zjazd rodziny Paluszyñskich z Zygmuntem, seniorem rodu w 2010 roku
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Leszek Pierlejewski 

Do¿ynki 2010

29 sierpnia 2010 roku w Aleksandrowie £ódzkim odby³y siê Do-
¿ynki Wojewódzkie. Goœcie honorowi do¿ynek to: Ksi¹dz Arcy-
biskup W³adys³aw Zió³ek, Marsza³ek Województwa £ódzkiego
W³odzimierz Fisiak, Wojewoda £ódzki Jolanta Che³miñska.
W uroczystoœciach udzia³ wziêli senatorowie i pos³owie z nasze-
go regionu. Starostami do¿ynek byli: Halina Stopyra ze wsi So-
bieñ oraz Adam Michaœ ze wsi Be³dów. Poni¿ej prezentujemy
kilka obrazków z tego wydarzenia.

113

Korowód do¿ynkowy. Siewcy
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Burmistrz Aleksandrowa
Jacek Lipiñski i dostojni
goœcie: arcybiskup W³a-
dys³aw Zió³ek i marsza³ek
W³odzimierz Fisiak

Korowód do¿ynkowy
i wieñce do¿ynkowe
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Do¿ynki 2010 115

Pose³ Agnieszka
Hanajczyk, burmistrz
Aleksandrowa Jacek
Lipiñski, marsza³ek
W³odzimierz Fisiak 

Korowód
do¿ynkowy.
W³adze gminy
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Msza œwiêta 
w intencji rolników 

B³ogos³awienie 
darów do¿ynkowych

Homilia 
arcybiskupa W³adys³aw Zió³ka
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Do¿ynki 2010 117

Szielenie siê
do¿ynkowym

chleb

Do¿ynkowy stragan

Relacja z do¿ynek. 
Wywiad prowadzi³ Jecek
Grudzieñ z TVP3 £ódŸ.
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ks. Jacek Stasiak 

Obrazy z dzia³alnoœci Fundacji 
Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur
– reporta¿ fotograficzny

Odnowiona polichromia 
w zabytkowym koœciele œw. Stanis³awa Kostki 
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Obrazy z dzia³alnoœci Fundacji ECDRiK 119
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Odnowiona polichromia 
w zabytkowym koœciele œw. Stanis³awa Kostki 

Odnowione 
elewacja i dach 
w zabytkowym koœciele
œw. Stanis³awa Kostki 
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Obrazy z dzia³alnoœci Fundacji ECDRiK 121

Msza Œwiêta w intencji
pary prezydenckiej i in-
nych ofiar katastrofy
smoleñskiej w dniu
10 kwietnia 2010 roku
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Msza Œwiêta w intencji ofiar
katyñskich z wmurowaniem
tablicy pami¹tkowej, projek-
cj¹ filmu oraz posadzeniem
drzewa pokoju w dniu 18
kwietnia 2010 roku

Alex2011.qxd  2011-05-23  02:15  Page 122



Obrazy z dzia³alnoœci Fundacji ECDRiK 123

Msza Œwiêta 
Wielkanocna 
5 kwietnia 
2010 roku
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Koncert 
z okazji Dnia Matki 
23 maja 2010 roku
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Koncert 
z okazji Dnia Matki 
23 maja 2010 roku
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Uroczysta liturgia
z okazji Narodowego

Œwiêta Niepodleg³oœci,
11 listopada 2010 roku
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Obrazy z dzia³alnoœci Fundacji ECDRiK 127

Op³atek wigilijny
z m³odzie¿¹ 
w 2010 roku
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Szopka bo¿onarodzeniowa 
ze zwierzêtami w koœciele

2010 rok
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129

ks. Jacek Stasiak

O Fundacji 
Ekumeniczne Centrum Dialogu 
Religii i Kultur

Nil miravi, nil indignari, sed intellegere 

– sine ira et studio

Nie dziw siê, nie oburzaj, lecz zrozum 

– bez gniewu i zacietrzewienia

– oto motto naszej dzia³alnoœci, które widnieje na internetowej
stronie Fundacji: www.dialogkultur.pl. 

Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur zosta-
³a powo³ana do istnienia z dniem 24 maja 2004 roku przez ks.
Mieczys³awa Cieœlara, duchownego Koœcio³a Ewangelicko-Augs-
burskiego oraz ksiêdza Jacka Stasiaka – duchownego Koœcio³a
Rzymsko-Katolickiego i dzia³a zgodnie z przepisami ustawy z dnia
06.04.1984 r. o fundacjach (tekst jednolity DZ. U. z 1991 r. Nr 46,
poz. 203). Siedzib¹ Fundacji jest Aleksandrów £ódzki. Fundacja
ma prawo dzia³aæ na terytorium RP oraz za granic¹ zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Posiada status Organizacji Po-
¿ytku Publicznego (OPP). 

Cele Fundacji to: 

dzia³alnoœæ spo³eczno-u¿yteczna, kulturowo-oœwiatowa i eku-
meniczna, 

wspó³praca z innymi osobami prawnymi i fizycznymi i Koœcio-
³ami innych wyznañ, 
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prowadzenie dzia³alnoœci charytatywnej oraz niesienie pomo-
cy we wszelkich mo¿liwych formach ludziom starszym i m³o-
dzie¿y, ich rodzicom i bliskim oraz ludziom niepe³nosprawnym
fizycznie i umys³owo, 

rozwój nauki i edukacji, oœwiaty i wychowanie w szacunku do
tradycji narodowej i religijnej, 

prowadzenie dzia³alnoœci na rzecz integracji europejskiej oraz
nawi¹zywanie kontaktów i wspó³pracy miêdzy obywatelami
RP i obywatelami innych krajów, 

prowadzenie dzia³alnoœci na rzecz tolerancji, ekumenii i po-
jednania Koœcio³ów oraz zwi¹zków wyznaniowych. 

Prezesem Zarz¹du Fundacji jest ks. Jacek Stasiak. Adres siedzi-
by: 95-070 Aleksandrów £ódzki, Pl. Koœciuszki 13. Strona inter-
netowa: www.dialogkultur.pl. 

Dzia³alnoœæ charytatywna. 

Program PEAD* istnieje w krajach Unii Europejskiej od 1987
roku, a w Polsce jest realizowany od 2004 roku. Podstaw¹ jego
realizacji jest Rozporz¹dzenie Komisji Europejskiej Nr 3730/87,
zezwalaj¹ce na bezp³atne przekazywanie osobom potrzebuj¹cym
¿ywnoœci pochodz¹cej z rezerw UE przez akredytowane organi-
zacje charytatywne z terenu Wspólnoty. 

W Polsce akredytacje uzyska³y: Fundacja Polskich Banków
¯ywnoœci, Polski Czerwony Krzy¿, Polski Komitet Pomocy Spo-
³ecznej i Caritas. 

Nasza Fundacja, dziêki staraniom ks. Jacka Stasiaka, nawi¹-
za³a wspó³pracê w ramach programu PEAD z Federacj¹ Polskich
Banków ¯ywnoœci w £odzi. Po dok³adnym rozpoznaniu sytuacji
spo³eczno-finansowej mieszkañców naszego miasta pomoc¹ ob-
jêto przesz³o 1200 osób, dociera ona przede wszystkim do osób
bezrobotnych, chorych, niepe³nosprawnych, rodzin ubogich i wie-
lodzietnych. W roku 2010 za poœrednictwem Fundacji w Alek-
sandrowie £ódzkim rozdano 49,5 tony ¿ywnoœci, za ³¹czn¹ kwo-
tê 160 000 z³. 

* Program pomocy, polegaj¹cy na dostarczaniu nadwy¿ek ¿ywnoœci najubo¿szej ludnoœci UE.
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Artyku³y ¿ywnoœciowe, które otrzymywali przez ca³y rok nasi
mieszkañcy to: m¹ka pszenna, makaron œwiderki i makaron kra-
janka, kasza jêczmienna, kasza jêczmienna z warzywami, kasza
manna, p³atki kukurydziane, musli, dania gotowe na bazie ka-
szy, dania gotowe na bazie makaronu, krupnik, mleko UHT, mle-
ko w proszku, ser ¿ó³ty i topiony, herbatniki, kawa zbo¿owa, mas-
³o, cukier oraz d¿em. 

Wszystkie wymienione produkty podopieczni Fundacji otrzy-
mali raz w miesi¹cu. Kryterium zakwalifikowania do uzyskania
pomocy i udzia³u w programie by³ dochód na jednego cz³onka ro-
dziny, który nie móg³ przekroczyæ 850 z³ na osobê. Przy dystry-
bucji artyku³ów ¿ywnoœciowych i obs³udze programu jako wolon-
tariusze z pe³nym oddaniem i poœwieceniem pracowali: p. Teresa
Szczyg³owska, p. Iwona Król, p. Magdalena Ochocka, p. Wies³a-
wa ¯ak, p. Bronis³awa WoŸniak, p. Beata Kozyra. 

Dzia³alnoœæ kulturalna

Dziêki Fundacji, w koœciele pw. œw. St. Kostki aleksandrowianie
mogli tak¿e uczestniczyæ w wielu imprezach kulturalnych i pa-

Zabytkowy koœció³ œw. Stanis³awa Kostki 
z odnowion¹ elewacj¹, dachem i wnêtrzem

O Fundacji Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur 131
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triotyczno-religijnych, podczas których oklaskiwano i podziwia-
no wielu wybitnych artystów ze scen Opery Poznañskiej, Opery
Narodowej w Warszawie i Teatru Wielkiego w £odzi, wystarczy
wymieniæ barytona Zbigniewa Maciasa, Jolantê Bobras – sopran,
Danutê Nowak-Po³czyñsk¹ – mezzosopran, Krzysztofa Marcinia-
ka – tenora. 

Koncerty i programy okolicznoœciowe zorganizowane przez Fun-
dacjê w 2010 roku to miêdzy innymi: 

V rocznica œmierci papie¿a Jana Paw³a II (05. 04. 2010 r.), 

rocznica ustanowienia Konstytucji 3. Maja (30. 05. 2010 r.), 

koncert z okazji Dnia Matki (23. 05. 2010 r.), 

uroczysta liturgia z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³o-
œci (11. 11. 2010 r.), 

zakoñczenie roku szkolnego dla Prywatnego Gimnazjum o Pro-
filu Katolickim „Scholar” i Prywatnego Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego „Erazmus” z udzia³em solistów Zespo³u Artystyczne-

Pokrzepianie ciep³¹ straw¹ uczestników uroczystej liturgii 
z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 listopada 2010 roku
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go Wojska Polskiego, którzy ukazali naszej m³odzie¿y, rodzi-
com i nauczycielom oraz przyby³ym mieszkañcom Aleksandro-
wa £ódzkiego lekcjê historii naszego kraju w pieœni i piosen-
ce ¿o³nierskiej od Bogurodzicy pocz¹wszy, a na czasach zrywu
solidarnoœciowego skoñczywszy. 

Niezapomnianym prze¿yciem by³a równie¿ instalacja szopki
bo¿onarodzeniowej w Koœciele œw. St. Kostki z ¿ywymi zwie-
rzêtami i pasterka z udzia³em solistów Teatru Wielkiego w £o-
dzi (Krzysztof Marciniak, El¿bieta Makówka). Tegoroczn¹
szopkê w formie betlejemskiej stajni z postaciami Œwiêtej Ro-
dziny i Mêdrców zaprojektowali i wykonali Pañstwo Wieñczy-
s³awa i Leszek Pierlejewscy; zwierzêta w liczbie 20 przyjecha-
³y z ZOO Safari w Borysewie. Dzieci i doroœli mogli nie tylko
obejrzeæ ale i pog³askaæ kózki, lamy, alpaki, osio³ki, œwinki
wietnamskie, a jedn¹ z najwiêkszych atrakcji by³a wielb³¹dzi-
ca Zuzia. W ci¹gu trzech œwi¹tecznych dni ¿yw¹ szopkê obe-
jrza³o oko³o 5000 osób. Bardzo mi³ym akcentem liturgii bo-
¿onarodzeniowej by³o rozdanie 500 paczek œwi¹tecznych dla
wiernych uczestnicz¹cych we mszy œw. z darów zebranych
przez wolontariuszy Fundacji w aleksandrowskich marketach
(Polo, Tesco, Biedronka) 

Prace konserwatorskie

Dziêki otrzymanym dotacjom z Urzêdu Miasta (250 tys. z³) pro-
wadzone by³y równie¿ prace konserwatorskie przy zabytkowym ko-
œciele œw. St. Kostki. Wymieniono pokrycie dachu blach¹ tytano-
wo-cynkow¹, wype³niono brakuj¹ce elementy architektoniczne
budynku, dokoñczono malowanie elewacji zewnêtrznej budynku. 

Powodem szczególnej satysfakcji by³o odnowienie zabytkowej,
prawie 200-letnie polichromii stropu w nawie g³ównej koœcio³a,
której przywrócono pierwotny blask i piêkno. 

Przez lata strop nara¿ony by³ na szereg niekorzystnych czyn-
ników powoduj¹cych destrukcjê zabytkowej struktury. Koœció³
wynajmowany przez parafiê rzymsko-katolick¹ œw. Rafa³a by³ za-
niedbany, a brak remontu doprowadzi³ do dalszych, coraz roz-
leglejszych zniszczeñ. Konsekwencj¹ zaniedbania sta³a siê de-
wastacja obiektu. Polichromia prostok¹tnego stropu i du¿ej,
wygiêtej w ³uk fasady nawy g³ównej, zosta³a silnie zniszczona.
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Pocz¹wszy od zabrudzeñ powierzchownych, przez przebarwienia
wynikaj¹ce z zawilgocenia, spêkania tynku, a¿ po odspojenia war-
stwy polichromii od tynku, odspojenia tynku od trzciny i desko-
wania. 

Polichromia sufitu to charakterystyczne dla pocz¹tków XIX w.
ornamentalne malarstwo z u¿yciem szablonów. Kompozycjê bu-
duj¹ cztery kwatery. Trzy utworzone ze schematycznie ujêtych
elementów roœlinno-geometrycznych s¹ niezmiernie dekoracyj-
ne. Kompozycja sufitu podzielona jest na trzy pola, dwa skrajne
prostok¹tne i centralne kwadratowe oddzielone dwoma dekora-
cyjnymi paskami. W dwóch skrajnych bliŸniaczych kwaterach pa-
sowy ornament buduje formê krzy¿a z centraln¹ rozet¹, w które-
go naro¿ach znajduj¹ siê formy kwadratów ze zgeometryzowan¹
plecionk¹. Pas tworz¹cy formê krzy¿a buduj¹ po³¹czone ze sob¹
medaliony – w co drugi wpisany jest dekoracyjny wielobok i pal-
metka. 

W centrum znajduje siê du¿a rozeta z symetrycznie ujêtych
wici roœlinnej z motywem du¿ego kwiatu. 

Centralna kwadratowa kwatera sufitu ujêta jest szerokimi pa-
sami z symetrycznym ornamentem zbudowanym z okr¹g³ych pól
wpisanych przemiennie z krzy¿em i gwiazd¹. Naro¿a tej kwate-
ry wype³nia bardzo bogata plecionka z wici¹ roœlinn¹, w któr¹ zo-
sta³y wpisane medaliony z przedstawieniem czterech aposto³ów. 

Fasetê stanowi forma du¿ej kolebki z dekoracyjnymi paska-
mi, rombami i szeœciobokami, tworz¹cej dwanaœcie pól, po szeœæ
z ka¿dej strony nawy. Do pasa fasety nale¿y równie¿ wydzielony
fragment œciany prezbiterium. Czêœæ t¹ wype³nia malarstwo
przedstawieniowe. Dwa antytetycznie ujête w pozie unoszenia siê
adoruj¹ce anio³y. Centralnie namalowano przedstawienie Ducha
Œwiêtego w postaci go³êbicy w promieniach glorii znajduj¹cej siê
na uproszczonym w formie niebie. 

Kolorystyka to z³amana ciep³a biel, odcienie br¹zu z akcen-
tami czerwieni i b³êkitów. 

Prace konserwatorskie pod kierunkiem Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków prowadzi³a i nadzorowa³a pani Monika Bystroñ-
ska-Kunat – dyplomowany konserwator dzie³ sztuki. 
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Krystyna Pietruszewska

Dobry Pasterz parafii Be³dów 

Parafi¹ pw. Wszystkich Œwiê-
tych w Be³dowie przez 35 lat za-
rz¹dza³ ks. Kazimierz Marczak.
Przyby³ tutaj 4 grudnia 1975 ro-
ku. Mia³ wówczas 42 lata (ur.
1933 r.). 

Pe³en werwy i rozmodlenia
ks. Kazimierz postanowi³ uak-
tywniæ swoich wiernych, g³ównie
zaskarbia³ sobie radoœæ, sponta-
nicznoœæ dzieci i m³odzie¿y.
Uczy³ katechezy, przygotowywa³
do sakramentów, ale nade wszy-
stko zachêca³ do czynnego ucze-
stnictwa w nabo¿eñstwach. Tak
wzbogaca³a siê wiara m³odych

parafian i powiêksza³o siê grono koœcielnej asysty. Swoist¹ nagro-
d¹ za zaanga¿owanie m³odych by³y s³odycze, którymi ks. Kazi-
mierz obdarowywa³ przy okazji uroczystoœci Bo¿ego Cia³a, proce-
sji wielkanocnej, czy parafialnego odpustu. Tradycj¹ parafii
w Be³dowie by³o coroczne œwiêtowanie op³atkowe. Ksi¹dz Pro-
boszcz Kazimierz Marczak starannie organizowa³ bal asysty z or-
kiestr¹ i radosnymi tañcami. Taki to be³dowski fenomen. 

Szczególn¹ trosk¹ byli otaczani w parafii chorzy i cierpi¹cy.
Ks. Kazimierz doje¿d¿a³ do chorych co miesi¹c, przyjmowa³ ka¿-
de zg³oszenie i proœbê o odwiedziny. Do tego celu s³u¿y³ Ksiêdzu
samochód. Ale by³y to zawsze auta „starych roczników”, np. Mos-
kwicz, £ada, Opel. Ksi¹dz Proboszcz nie posiada³ ekstra maszy-
ny. Wielokroæ mówi³, ¿e parafianie w Be³dowie s¹ ofiarni ale nie
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przek³ada³o siê to na luksus ¿ycia prywatnego. To niezwykle
skromna osoba. 

Godna podkreœlenia jest aktywnoœæ gospodarcza ks. Proboszcza
Kazimierza Marczaka. Zawsze troszczy³ siê o dobry stan techniczny
koœcio³a, kaplicy cmentarnej, zabudowañ gospodarczych. Otoczenie
koœcio³a, plebanii, cmentarza by³o upiêkszane, doskonalone w mia-
rê potrzeb i mo¿liwoœci. Parafianie cenili sobie bardzo to, ¿e w ko-
œciele w Be³dowie w zimie zawsze by³o ciep³o. Ks. Proboszcz staran-
nie gromadzi³ œrodki na opa³ i w tym zakresie nie oszczêdza³. 

Ks. Kazimierz przywi¹zywa³ wielk¹ wagê do estetycznego wy-
stroju œwi¹tyni. Dekoracje o³tarzy zawsze œwie¿ymi kwiatami to
by³a norma. Zaœ szopki bo¿onarodzeniowe, czy dekoracja Grobu
Pañskiego, co roku inne, by³y koncepcjami artystycznymi Ksiêdza
Proboszcza. 

O dokonaniach ks. Kazimierza Marczaka mo¿na by³oby jeszcze
wiele napisaæ. Przecie¿ to 35 lat Jego ¿ycia w Be³dowie i pos³ugi-
wania w parafii. Zna³ wszystkich parafian, o ka¿dy: ma³ym, do-
ros³ym, staruszku, móg³by du¿o naopowiadaæ. 

W 2010 roku ks. Kazimierz Marczak obchodzi³ Jubileusz 50-
-lecia kap³añstwa. Jubileusz ten zbieg³ siê z wa¿nym wydarzeniem
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duchownym w ¿yciu wspólnoty parafialnej, jak¹ by³a peregryna-
cja obrazu Matki Bo¿ej w znaku Jasnogórskiego Obrazu w dniach
20–21 czerwca 2010 roku. Uroczystoœæ religijna wielkiej wagi,
która zgromadzi³a wszystkich parafian, by³a dla ks. Kazimierza
Marczaka sposobnoœci¹ do wyra¿enia wdziêcznoœci Bogu i Mat-
ce Najœwiêtszej za kap³añstwo, za wszelkie b³ogos³awieñstwa. Ju¿
wtedy ksi¹dz Proboszcz zapowiedzia³ przejœcie na emeryturê.
26 sierpnia 2010 roku odby³a siê w parafialnym koœciele w Be³-
dowie uroczysta Msza Dziêkczynna z udzia³em ksiê¿y dekanatu
aleksandrowskiego i Ksiêdza-Seniora. Ksi¹dz Proboszcz po¿eg-
na³ siê z ca³¹ wspólnot¹ parafialn¹ a piêkne s³owa podziêkowañ
za 35 lat pos³ugiwania w parafii Be³dów przekazali: Ks. G. Bra-
tek, Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski, przed-
stawiciele wiernych. 

Krótki rys postaci ks. Proboszcza Kazimierza to moje osobi-
ste odczucie, gdy¿ zawsze uznawa³am, ¿e jest On Kap³anem Wiel-
kiego Formatu. Niezwykle piêkne jest to, ¿e obecny Proboszcz
parafii Be³dów ks. Jaros³aw Leœniak chêtnie goœci poprzednika,
przez co rozstanie ks. Kazimierza z parafianami nie sta³o siê bar-
dzo bolesne. 
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Ma³gorzata Patoleta

Szuka³ nas…

Wspomnienie 
œp. ks. kanonika Andrzeja Miko³ajczyka

Wiosenny poranek, 14 marca 2010 roku. Wierni gromadz¹ siê
przed koœcio³em Zwiastowania Pañskiego w R¹bieniu na pier-
wsz¹ niedzieln¹ Mszê œwiêt¹. 

Zamkniête furty i brama od razu budz¹ zdziwienie. Parafianie
przyzwyczajeni do codziennego widoku Ks. Miko³ajczyka, który ju¿
przed szóst¹ spaceruje wokó³ koœcio³a ze swoim pupilem wilczurem
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Ringo, czekaj¹ cierpliwie.
Zczasem pojawia siê niepokój.
Ktoœ dzwoni po policjê. 

Wiadomoœæ o œmierci Ks.
Proboszcza szybko obiega pa-
rafiê, ale to nie wystarcza.
Ludzie potrzebuj¹ innego po-
twierdzenia, potrzebuj¹ pe-
wnoœci. Ze wszystkich stron
nadje¿d¿aj¹ samochody. Kto
mo¿e przychodzi pieszo. Ko-
œció³ wype³nia t³um. Tak
trudno uwierzyæ…

Ks. Kanonik Andrzej Mi-
ko³ajczyk, budowniczy i pier-
wszy proboszcz parafii Zwia-
stowania Pañskiego w R¹bie-
niu zmar³ nagle w 26 roku
kap³añstwa. 

Mia³ tylko 56 lat. 
Urodzi³ siê 15. 01. 1954 r.

w £odzi, w Parafii Wniebo-
wziêcia NMP, jako pierworo-
dny syn W³adys³awa i Anny
z Dêbskich. M¹drzy, ale wy-
magaj¹cy rodzice pierwsi za-
szczepili w m³odym Andrzeju
mi³oœæ do Boga i szacunek dla
drugiego cz³owieka. Jako ch³o-
piec, Jêdrek wyró¿nia³ siê gor-
liwoœci¹ w wype³nianiu obo-
wi¹zków ministranta w swojej
Parafii Œw. Antoniego. W tym
czasie wielkim autorytetem
dla niego by³ ówczesny pro-
boszcz – ks. Pra³at dr Zdzis³aw
Czosnykowski, który rozpoz-
na³ w m³odzieñcu powo³anie
do ¿ycia w kap³añstwie. 
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Droga do kap³añstwa wiod³a przez 2 letni¹ s³u¿bê w Ludo-
wym Wojsku Polskim. Dopiero po wype³nieniu tego¿ obowi¹zku
Andrzej Miko³ajczyk rozpocz¹³ studia w £ódzkim Seminarium
Duchownym. 29. 01.1983 r. z r¹k ks. biskupa Bejze przyj¹³ œwiê-
cenia kap³añskie w Parafii Najœwiêtszego Sakramentu w £odzi.
Od 15.02 1984 do 11. 02.1986 by³ wikariuszem w Je¿owie, na-
stêpnie w Parafii Œw. Archanio³ów w Aleksandrowie £ódzkim
sk¹d w sierpniu 1988 skierowany zosta³ do Parafii Najœwiêtsze-
go Sakramentu w £odzi. Po roku otrzyma³ nominacjê na probo-
szcza nowo erygowanej Parafii w R¹bieniu. 

Budowa œwi¹tyni mieszcz¹cej siê w centrum R¹bienia, przy
ulicy Koœcielnej 2 (dziœ ul. Ks. Kanonika Andrzeja Miko³ajczyka)
rozpoczê³a siê w 1990 r. Wielu mieszkañców jednak uwa¿a³o, ¿e
w tak ma³ej miejscowoœci koœció³ nie jest potrzebny. Niesamowi-
ta si³a i determinacja m³odego kap³ana pozwoli³y na ukoñczenie
budowy w ci¹gu 5 lat. Jak sam wspomina³, to dziêki dzieciom wy-
budowa³ œwi¹tyniê, bo to one prosi³y rodziców: „My chcemy mieæ
w R¹bieniu koœció³”. Ks. Andrzej by³ budowlañcem z zami³owa-
nia. Nie tylko profesjonalnie nadzorowa³ budowê, ale sam praco-
wa³ fizycznie. DŸwiga³ ciê¿kie materia³y, stawa³ do pracy z mu-
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rarzami i dekarzami, bo nie ba³ siê pracy, nawet tej na wysoko-
œciach. Mówi³ czêsto: praca uszlachetnia. Nieustannie widaæ go
by³o za kierownic¹ mocno zdezelowanego czerwonego fiata 126,
którym transportowa³ materia³y budowlane. Niezwyk³e zdolno-
œci organizatorskie, wyj¹tkowa zapobiegliwoœæ i umiejêtnoœæ zje-
dnywania sobie ludzi u³atwia³y mu dzia³anie. Do dziœ parafianie
mówi¹: Ksiêdzu Miko³ajczykowi siê nie odmawia³o. 

9 wrzeœnia 1995 roku arcybiskup W³adys³aw Zió³ek poœwiêci³
koœció³ wraz z plebani¹, zaœ 2 lata póŸniej – 7 listopada 1997 ro-
ku dokona³ konsekracji œwi¹tyni. Pamiêtamy wielk¹ radoœæ, ja-
k¹ prze¿ywa³ m³ody proboszcz. Jego troska o koœció³ materialny
widoczna by³a nieustannie podczas kolejnych prac, takich jak wy-
konanie granitowej posadzki w œwi¹tyni, zamontowanie witra¿y,
3 dzwonów (jako wotum wdziêcznoœci Bogu za wiarê w OjczyŸ-
nie na progu trzeciego tysi¹clecia), wykonanie mozaiki na ze-
wnêtrznej œcianie wie¿y koœcio³a oraz mozaiki Matki Boskiej Nie-
pokalanej w koœciele, pomnika Jana Paw³a II – z br¹zu na
granitowym cokole ofiarowanego przez Parafian (jako wotum
wdziêcznoœci za 27 lat pontyfikatu Papie¿a Polaka), powstanie
wielu kapliczek w miejscowoœciach nale¿¹cych do Parafii oraz
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remontów i modernizacji œwi¹tyni, np. ostatnio zgromadzenie
funduszy potrzebnych na wymianê dachu. Troska ks. Proboszcza
o œwi¹tyniê sz³a w parze z dzia³aniami duszpasterskimi. Odpo-
wiedzi¹ na starania ks. Andrzeja by³o zaanga¿owanie parafian.
Przy koœciele powsta³y cztery grupy ¯ywego Ró¿añca, a s³u¿ba
liturgiczna o³tarza osi¹gnê³a liczbê 45 ministrantów. 

W latach 1996–98 Ks. Miko³ajczyk by³ cz³onkiem III Synodu
Archidiecezji £ódzkiej. W 2005 r. zosta³ kanonikiem Kapitu³y
Kolegiackiej £askiej, od 2006 – kanonikiem – kustoszem tej¿e
Kapitu³y. 

Fascynowa³a go osoba Kard. Wyszyñskiego i z wielkim zain-
teresowaniem zg³êbia³ nauki Prymasa Tysi¹clecia oddaj¹c siê
lekturze Jego dzie³. Podobnie jak Prymas uwa¿a³, ¿e mi³oœæ do
Boga i Koœcio³a wyra¿a siê poprzez s³u¿bê cz³owiekowi. 

Organizuj¹c ¿ycie parafii i spo³ecznoœci lokalnej mocno j¹ in-
tegrowa³. Wydawa³ siê zwyczajny, bo bliski. Zawsze mia³ czas dla
innych, potrzebuj¹cych pomocy w rozwi¹zywaniu problemów oso-
bistych, rodzinnych, finansowych. Drogê do drzwi plebani znaj-
dowali wszyscy, nawet ci, którzy zazwyczaj nie przekraczali pro-
gu œwi¹tyni. Oni wiedzieli, ¿e Ks. Miko³ajczyk nie ocenia, stara
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siê zrozumieæ, bo
w ka¿dym widzi do-
bro, które nale¿y od-
kryæ. Dla nich r¹-
bieñski Proboszcz by³
autorytetem, czêsto-
kroæ ostatni¹ desk¹
ratunku, kiedy ¿ycie
traci³o sens, kiedy
potrzebny by³ dobry
lekarz onkolog, kiedy

trudno by³o ¿yæ u boku mê¿a nadu¿ywaj¹cego alkoholu, kiedy s¹-
siad grozi³ i zastrasza³. Pociesza³ i dodawa³ otuchy chorym (któ-
rych odwiedza³ w szpitalach i domach), nie tylko parafianom, ale
te¿ innym, tym którzy nie mieli bliskich. To wszystko czyni³ dys-
kretnie: bo to Bóg przez innych rozdaje – zwyk³ mawiaæ. G³êbo-
ko wra¿liwy, wspó³czuj¹cy i ciep³y. Nosi³ w sercu ka¿dego cz³owie-
ka, który go potrzebowa³. Chrzeœcijañska postawa nakazywa³a
Mu braæ w obronê najs³abszych. Potrafi³ pochyliæ siê nad biednym,
bezradnym, ale te¿ prowadzi³ interesuj¹ce dysputy z profesora-
mi wy¿szych uczelni czy w³adzami Gminy. Szczególnie ceni³ so-
bie znajomoœæ i kontakty z burmistrzem Jackiem Lipiñskim. Dla

Szuka³ nas… Wspomnienie œp. ks. kanonika Andrzeja Miko³ajczyka 143

Alex2011.qxd  2011-05-23  02:16  Page 143



Ks. Miko³ajczyka nie mia³y znaczenia pogl¹dy polityczne, lecz
wra¿liwoœæ i m¹droœæ cz³owieka, jego chêæ dzia³ania i rozwój mo¿-
liwoœci w nim tkwi¹cych. 

Bola³y Go niesprawiedliwoœæ i krzywda. Mocno prze¿y³ dra-
mat kilkudziesiêciu filipiñskich pracowników usuniêtych bez
ostrze¿enia z firmy, gdzie pracowali. G³odni, brudni i zziêbniê-
ci natychmiast znaleŸli schronienie na plebanii. Zostali nakar-
mieni i otoczeni opiek¹. Proboszcz podj¹³ siê mediacji z przed-
stawicielem zak³adu pracy, który pozby³ siê pracowników
w nieludzki sposób. Na plebaniê do R¹bienia, przyby³ filipiñski
konsul, by rozmawiaæ o trudnej sytuacji rodaków. Na twarzy Ks.
Miko³ajczyka malowa³ siê nie tylko smutek, ale mo¿e jeszcze bar-
dziej widoczny wstyd – cz³owieka, kap³ana, Polaka. 

Rani³y Go ob³uda, fa³sz i zak³amanie. Sam by³ niezwykle bez-
poœredni i szczery. Prawda wypowiadana wprost bola³a, ale wie-
dzieliœmy, ¿e prostolinijnoœæ jest oznak¹ niezwyk³ej m¹droœci
i przenikliwoœci, ¿e zawsze wynika z troski. W³aœnie poprzez praw-
dê Ks. Miko³ajczyk porusza³ sumienia, doprowadza³ do wstrz¹-
su, a na koniec do uzdrowienia. 

Czêsto krytykowany za to, ¿e zbyt wymagaj¹cy, ale to od sie-
bie wymaga³ najwiêcej. Powtarza³ za Wyszyñskim: Tylko rzeczy
ma³e i liche s¹ ³atwe i przyjemne. 
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Mia³ poczucie hu-
moru, lubi³ ¿art i do-
wcip, ale z pokor¹ po-
trafi³ przyj¹æ krytykê.
Odznacza³ siê skrom-
noœci¹, dra¿ni³y Go
i zawstydza³y podziê-
kowania. 

Ksi¹dz Miko³ajczyk
to cz³owiek, który ¿y³
dla innych. Niezwykle
aktywnie wspiera³ lo-

kalne inicjatywy, np.: budowê miejscowego ronda, negocjowa³
wspólnie z rodzicami uczniów i z w³adzami gminy kwestiê roz-
budowy szko³y, której presti¿ ci¹gle wzrasta i wraz z tym dyna-
micznie roœnie liczba uczniów. To z Jego inicjatywy nasza szko-
³a otrzyma³a imiê Kardyna³a Wyszyñskiego i pomnik Patrona.
Nadzorowa³ budowê hali sportowej. Wspiera³ nas w organizowa-
niu szkolnego boiska i innych pracach modernizacyjnych. Przy-
jaciel szko³y zatroskany o los dziecka, jego wychowanie i przy-
sz³oœæ. Kap³an wymagaj¹cy, ale serdeczny. Niezwykle ceni³ sobie
spotkania z dzieæmi. Szkolne uroczystoœci, lekcje religii, przerwy
w korytarzu by³y okazj¹ do dyskusji na tematy nurtuj¹ce m³o-
dych, bo przecie¿ tyle trudnych i dra¿liwych spraw siê dzieje do-
oko³a. Nasz ksi¹dz nie ba³ siê niewygodnych tematów, trudnych
wyzwañ. Uczy³, ¿e s¹ wartoœci nadrzêdne, a wœród nich szacunek
dla tradycji, historii i symboli narodowych. Podsuwa³ wartoœcio-
we lektury. 

Organizator pielgrzymek i wycieczek, kolonii. Potrafi³ prze-
jechaæ 400 km w jedn¹ stronê, by odwiedziæ wypoczywaj¹ce nad
morzem dzieci. W grudniu przebrany za Miko³aja roznosi³ do do-
mów prezenty. Zna³ œrodowisko rodzinne ka¿dego dziecka, jego
potrzeby i mo¿liwoœci. 

Z ogromn¹ radoœci¹ mówi³ kilkakrotnie w ostatnich miesi¹-
cach ¿ycia: Cieszê siê, ¿e tak du¿o osób uczestniczy w ¿yciu pa-
rafii, we Mszach œw. i nabo¿eñstwach. Tak d³ugo o to zabiega-
³em. Tak d³ugo ich szuka³em…

We wspó³czesnym œwiecie tak trudno o autorytety. Ks. Mi-
ko³ajczyk bez w¹tpienia by³ autorytetem, nie tylko dla dzieci
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i m³odzie¿y, ale te¿ dla nas doros³ych. To wy, nauczyciele, musi-
cie by dla m³odych wzorem, przez sw¹ postawê i wyznawane war-
toœci. Szko³a im. Kard. Wyszyñskiego zobowi¹zuje do pielêgno-
wania myœli Prymasa Tysi¹clecia, jej uczniowie musz¹ byæ
najlepsi, tak jak i nauczyciele. 

Czêsto mówi³: nie ma rzeczy niemo¿liwych. Zara¿a³ dynamiz-
mem, energi¹, aktywnoœci¹. Wszyscy staraliœmy siê stan¹æ na
wysokoœci zadania, sprostaæ oczekiwaniom, bo nasz ksi¹dz nie
lubi³ bylejakoœci. Rozumiem ubóstwo, ale nie dziadostwo – zwyk³
mawiaæ. Wszystko, co robi³, musia³o byæ na wysokim poziomie.
Perfekcjonista w ka¿dym calu. Kanonik Kapitu³y Kolegiackiej
£askiej – utytu³owany, ale zwyczajny, nasz. 

Wytycza³ prost¹ jasna drogê daj¹c¹ poczucie bezpieczeñstwa. 
Zapamiêtamy Go stoj¹cego przy o³tarzu. Zapamiêtamy Jego

g³êbokie, m¹dre s³owa. Ale nie zapomnimy równie¿, jak w ubru-
dzonej cementem sutannie pracowa³ fizycznie przy budowie œwi¹-
tyni, wokó³ niej kosi³ trawê, odœnie¿a³ dach koœcio³a, przewozi³
na taczce palety i rusztowania po¿yczane dla szkolnych potrzeb,
dŸwiga³ drabinê, by póŸniej stoj¹c na niej zawieszaæ w szkolnej
hali sportowej kotary, bo inni mieli lêk wysokoœci. 
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By³ zwyczajny, ale niezwyk³y. Nauczy³ nas prawdy, odwagi,
szczeroœci, szacunku i mi³oœci do drugiego cz³owieka. Bóg ofia-
rowa³ nam niezwyk³ego kap³ana, który pozostawi³ w naszych ser-
cach testament. Czy zdo³amy go wype³niæ? 

Czy pami¹tk¹ po nim pozostan¹ tylko s³owa na kamiennych
tablicach w koœciele i szkole, nazwa ulicy, teksty wspomnienio-
wych artyku³ów? 

Tylko od nas zale¿y teraz, czy odrobimy zadan¹ lekcjê, czy s³u-
chaliœmy wystarczaj¹co uwa¿nie, czy ¿ycie i œmieræ wielkiego kap-
³ana czegoœ nas nauczy³y? 

W imieniu spo³ecznoœci SP im. Ks. Stefana Kard.
Wyszyñskiego w R¹bieniu: Ma³gorzata Patoleta
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Leszek Pierlejewski

Zmar³ 
ksi¹dz pra³at Norbert Rucki
wieloletni proboszcz parafii Œwiêtych Archanio-
³ów Rafa³a i Micha³a w Aleksandrowie £ódzkim

1 paŸdziernika 2010 roku, po trzech miesi¹cach choroby zmar³
ksi¹dz doktor Norbert Rucki. Zmar³y by³ wieloletnim proboszczem
aleksandrowskiej parafii (od jesieni 1976 roku), pra³atem Jego
Œwi¹tobliwoœci, kanonikiem honorowym kapitu³y Archidiecezji
£ódzkiej, dziekanem dekanatu aleksandrowskiego. 

Œp. ksi¹dz Norbert Ruc-
ki urodzi³ siê w 1933 roku
w Kliszowie ko³o Mielca.
Szko³ê podstawow¹ ukoñ-
czy³ w Gaw³uszowicach.
Ma³¹ maturê otrzyma³
w 1949 roku w Gimnazjum
im. Stanis³awa Konarskie-
go w Mielcu. Do koñca
swoich dni by³ œciœle zwi¹-
zany ze swoj¹ rodzinn¹
miejscowoœci¹. Kieruj¹c
siê swoim powo³aniem
wst¹pi³ do Ni¿szego Semi-
narium Duchownego w £o-
dzi. Jednoczeœnie konty-
nuowa³ naukê w II LO im.
Gabriela Narutowicza. Po

zdaniu eksternistycznie matury kontynuowa³ naukê w Seminarium
Duchownym, które ukoñczy³ w 1950 roku. 
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Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ we wrzeœniu 1955 roku, po
uzyskaniu wieku kanonicznego, z r¹k ówczesnego Ordynariusza
Diecezji £ódzkiej biskupa Micha³a Klepacza. 

Jesieni¹ tego¿ roku rozpocz¹³ studia na wydziale teologicznym
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukoñczy³ sekcjê biblij-
n¹ oraz sekcjê teologii dogmatycznej tego wydzia³u. W roku 1957
otrzyma³ tytu³ magistra teologii. 

W 1957 roku wyjecha³ na stypendium do Francji. Francuskie
oœrodki akademickie da³y mu dostêp do literatury potrzebnej do
przygotowania pracy doktorskiej. W czerwcu 1960 roku broni³
pracê doktorsk¹ z teologii. 

W latach 1960–1962 pracowa³ w parafiach na terenie £odzi. By-
³y to parafia Najœwiêtszego Zbawiciela i parafia Matki Bo¿ej Zwy-
ciêskiej. Na pocz¹tku listopada 1962 roku ponownie wyjecha³ do
Pary¿a na polonijne stypendium naukowe. W tym czasie rozpocz¹³
siê Sobór Watykañski II. Ksi¹dz Norbert Rucki zosta³ zaproszony
do Watykanu gdzie dane Mu by³o pracowaæ w auli soborowej. W ten
sposób sta³ siê nie tylko pracownikiem, ale i bezpoœrednim obser-
watorem prac soborowych. Prze¿ycia soborowe zadecydowa³y o tym,
¿e zrezygnowa³ z kontynuowania pracy naukowej na rzecz pracy
duszpasterskiej bli¿szej powo³aniu kap³añskiemu. 

W 1965 roku powróci³ do kraju. Rozpocz¹³ pracê kap³añsk¹
w parafiach na terenie £odzi. W tym czasie by³ zaanga¿owany
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w pracê z m³odzie¿¹, dzia³a³ w Duszpasterstwie Akademickim,
prowadzi³ duszpasterstwo s³u¿by zdrowia. 

18 listopada 1976 roku obj¹³ administracjê Parafii Œw. Rafa³a
w Aleksandrowie £ódzkim. Funkcjê proboszcza naszej aleksan-
drowskiej parafii pe³ni³ nieprzerwanie do koñca swoich dni. W tym
okresie pomno¿y³ dobro materialne i duchowe wzmiankowanej
parafii. 
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Przede wszystkim dba³ o rozbudzenie ducha religijnego w swojej
parafii. W 1984 roku zainicjowa³ Piesz¹ Aleksandrowsk¹ Pielgrzym-
kê na Jasn¹ Górê. Wspiera³ dzia³alnoœæ Kó³ ̄ ywego Ró¿añca przy pa-
rafii. Dba³ o wysoki poziom katechezy w parafii, a póŸniej w aleksan-
drowskich szko³ach. Wspiera³ finansowo i modlitewnie dzia³alnoœæ
Koœcio³a na Wschodzie (w Rosji, na Ukrainie i na Bia³orusi). 

W swojej dzia³alnoœci nie zapomina³ o materialnej stronie
funkcjonowania powierzonej Mu parafii. Przeprowadzi³ remont
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starego koœcio³a pod wezwaniem œw. Rafa³a, wybudowa³ dom pa-
rafialny, w którym znalaz³y siê pomieszczenia katechetyczne oraz
mieszkania dla ksiê¿y, rozbudowa³ koœció³ oraz wprowadzi³ ogrze-
wanie gazowe pomieszczeñ koœcielnych. Powiêkszy³ teren alek-
sandrowskiego cmentarza, pobudowa³ kaplicê cmentarn¹ oraz
przechowalniê i ch³odniê dla zmar³ych. 

Ksi¹dz pra³at dr Norbert Rucki by³ wieloletnim radnym Ra-
dy Miejskiej w Aleksandrowie £ódzkim. Szczególnie aktywnie
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dzia³a³ w Komisji ds. Rodziny i Spraw Spo³ecznych Rady Miej-
skiej. By³ jednym z inicjatorów powstania tej komisji. 

W czerwcu 2010 roku dane Mu by³o prze¿yæ wraz z parafia-
nami, pierwsze za Jego pos³ugiwania w Aleksandrowie £ódzkim,
nawiedzenie kopii obrazu Matki Bo¿ej Jasnogórskiej. 

6 paŸdziernika 2010 roku ksi¹dz pra³at Norbert Rucki zosta³
pochowany w krypcie kaplicy cmentarnej na aleksandrowskim
cmentarzu. Uroczystoœciom pogrzebowym przewodniczy³ Biskup
Ireneusz Pêkalski. Wziêli w nich udzia³ liczni mieszkañcy nasze-
go miasta, ale tak¿e mieszkañcy z Jego rodzinnych stron z parafii
gaw³uszowickiej. Na Jego nagrobku wyryte s¹ s³owa z Ewangelii: 

Udzielê wam mego ducha
po to, byœcie o¿yli
i powiodê was do kraju waszego
i poznacie, ¿e Ja, Pan
to powiedzia³em i wykonam. 

Ez 37,14

Czeœæ Jego pamiêci! 
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Leszek Pierlejewski

Kronika roku 2010

Styczeñ

Rada Miejska uchwali³a bud¿et Gminy na 2010 rok. Planowa-
ne dochody to kwota 60 mln 633 tys. z³, wydatki – kwota 70 mln
200 tys. z³. Na inwestycje Gmina wyda 20 mln 296 tys. z³. 

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
podpisano umowê o dofinansowaniu dla naszej Gminy z fun-
duszy unijnych projektu „Kompleksowe rozwi¹zanie gospo-
darki œciekowej”. Kwota dofinansowania – 63 mln z³. Projekt
dotyczy modernizacji oczyszczalni œcieków w Rudzie Bugaj
oraz budowy ponad 40 km kanalizacji sanitarnej (R¹bieñ,
Antoniew). 

Jak co roku w naszym mieœcie gra³a Wielka Orkiestra Œwi¹te-
cznej Pomocy. Zebrano rekordow¹ kwotê 43.855,82 z³. 

15 stycznia 2010 roku otwarto oficjalnie jedyn¹ w Polsce, przy-
szkoln¹, specjalistyczn¹ halê lekkoatletyczn¹ przy Zespole Szkó³
Sportowych przy ulicy Bankowej. W uroczystoœci wziêli udzia³
m. in. minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, pose³ RP
Agnieszka Hanajczyk, marsza³ek województwa ³ódzkiego W³o-
dzimierz Fisiak oraz liczni sportowcy i olimpijczycy. 

Luty

12 lutego 2010 roku odby³ siê Drugi Charytatywny Bal Czer-
wonej Ró¿y organizowany przez pose³ RP Agnieszkê Hanaj-
czyk. Dochód z balu w wysokoœci 60.415 z³ wspomóg³ rehabili-
tacjê mieszkañca Zgierza Micha³a Cebuli. 

Aleksandrowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Ko-
pernika obchodzi³o uroczyœcie 65-lecie swego powstania. 
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Gmina Aleksandrów £ódzki czwarty raz z rzêdu uzyska³a cer-
tyfikat „Gmina Fair Play”. 

Marzec

14 marca 2010 roku zmar³ Ks. Kanonik Andrzej Miko³ajczyk
d³ugoletni proboszcz Parafii pod wezwaniem Zwiastowania pañ-
skiego w R¹bieniu. By³ on mocno zwi¹zany z r¹bieñsk¹ spo³e-
cznoœci¹, ze szko³¹ podstawow¹ w R¹bieniu. 

Kwiecieñ

Aleksandrów £ódzki otrzyma³ z funduszy europejskich dotacjê
w wysokoœci 5 mln 700 tys. z³ na modernizacjê Miejskiego Oœ-
rodka Sportu i Rekreacji. Ca³kowity koszt tej inwestycji to po-
nad 22 mln z³otych. 

10 kwietnia 2010 roku – tragiczna katastrofa prezydenckiego
samolotu w Smoleñsku. Zgin¹³ Prezydent RP Lech Kaczyñski
z ma³¿onk¹ oraz 94 towarzysz¹ce im osoby. Aleksandrowianie
uczcili pamiêæ ofiar tej strasznej katastrofy msz¹ œwiêt¹. Od-
by³a siê równie¿ nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. 

18 kwietnia 2010 roku w wypadku samochodowym zgin¹³
Ksi¹dz Biskup Mieczys³aw Cieœlar – biskup Diecezji Warszaw-
skiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz proboszcz
aleksandrowskiej parafii ewangelickiej. 

W koœciele pod wezwaniem Œw. Stanis³awa Kostki odby³a siê
msza „katyñska”. Podczas mszy ods³oniêto w koœciele tablicê
pami¹tkow¹ z kapsu³¹ zawieraj¹c¹ ziemiê z grobów katyñskich.
W parku miejskim zasadzono d¹b „katyñski”. 

Rada Miejska udzieli³a absolutorium Burmistrzowi Aleksan-
drowa £ódzkiego Jackowi Lipiñskiemu za wykonanie bud¿etu
w 2009 roku. 

Otwarta zosta³a nowa wiejska przychodnia lekarska w Be³do-
wie. Mieszkañcy zachodniej czêœci naszej gminy maj¹ w niej
do dyspozycji: internistê, pediatrê, ginekologa, stomatologa
oraz gabinet rehabilitacji. 
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Maj

2 maja 2010 roku Œwiêto Flagi – w parku miejskim stanê³y trzy
maszty, na które uroczyœcie wci¹gniêto flagi pañstwowe. 

3 maja 2010 roku – odby³y siê tradycyjne uroczystoœci Œwiêta
Konstytucji 3 Maja. Z³o¿ono wieñce i kwiaty w parku miejskim
pod pomnikiem Naczelnika Tadeusza Koœciuszki. 

8 maja 2010 roku aleksandrowianie uczcili Dzieñ Zwyciêstwa. 

23 maja 2010 roku W naszej gminie odby³a siê wojewódzka ga-
la z okazji XX-lecia Samorz¹du Terytorialnego w Polsce. Go-
œciem honorowym gali by³ Marsza³ek Sejmu RP Bronis³aw Ko-
morowski pe³ni¹cy obowi¹zki Prezydenta RP. Na gali
wyró¿niono samorz¹dowców województwa ³ódzkiego. 

Wyró¿nienia za zas³ugi dla samorz¹dnoœci z r¹k Marsza³ka otrzy-
mali: Jacek Lipiñski, Agnieszka Hanajczyk, Krzysztof Kozanec-
ki, Krzysztof Czajkowski, Grzegorz Siech, Arkadiusz Cichecki,
Leszek Pierlejewski, Bogdan Lewandowski, Hanna Beda, Danu-
ta Antczak–Mastalerz, Iwona D¹bek, Jolanta Che³miñska, W³o-
dzimierz Fisiak. Specjalne statuetki wrêczono: Marsza³kowi Bro-
nis³awowi Komorowskiemu, Jackowi Lipiñskiemu, Krzysztofowi
Czajkowskiemu. 

Czerwiec

Z gminy Aleksandrów £ódzki p³yn¹ dary przeznaczone dla po-
wodzian. 

Odby³ siê ju¿ ósmy, tradycyjny Dzieñ Radoœci organizowany
dla dzieci z klas 

I–III szkó³ podstawowych przez Gminn¹ Komisjê ds. Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych. 

Rozegrany zosta³ ogólnopolski wyœcig kolarski Masters, Me-
moria³ Józefa Staronia. Najstarszym uczestnikiem wyœcigu by³
80-letni aleksandrowianin Pan Hipolit £uczak. 
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Lipiec

Tak jak w ca³ym kraju w naszej gminie odby³y siê wybory pre-
zydenckie. 

W pierwszej turze frekwencja wynios³a 56,24%. Najwiêcej g³o-
sów uzyska³ Bronis³aw Komorowski – 5858 tj. 45,79% g³osów. 

W drugiej turze frekwencja wynios³a 56,57%. Wygra³ Broni-
s³aw Komorowski otrzymuj¹c 7332 g³osy tj. 58,58% g³osów. 

19/20 czerwca 2010 roku odby³y siê tradycyjne Dni Aleksan-
drowa £ódzkiego – gwiazd¹ imprezy by³ zespó³ Budka Suflera. 

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zagra³a dla powodzian.
W naszej gminie zebrano 8700 z³. 

Aleksandrów £ódzki w „z³otej” dziesi¹tce gmin w rankingu
„Rzeczpospolitej”. Utrzymaliœmy zdobyte w ubieg³ym roku
9 miejsce w Polsce. 

Rycerze polscy i krzy¿accy starli siê w boju we wsi Grunwald
pod Aleksandrowem. 

Sierpieñ

26 sierpnia 2010 roku mieszkañcy Be³dowa i okolicznych wsi
wziêli udzia³ w uroczystej mszy z okazji 35-lecia pracy w be³-
dowskiej parafii Proboszcza Ksiêdza Kazimierza Marczaka. By-
³a to jednoczeœnie msza po¿egnalnaw zwi¹zku z przejœciem pro-
boszcza na emeryturê. We mszy wzi¹³ udzia³ jego nastêpca –
ksi¹dz Jaros³aw Leœniak. 

29 sierpnia 2010 roku w Aleksandrowie £ódzkim odby³y siê Do-
¿ynki Wojewódzkie. Goœcie honorowi do¿ynek to: Ksi¹dz Ar-
cybiskup W³adys³aw Zió³ek, Marsza³ek Województwa £ódzkie-
go W³odzimierz Fisiak, Wojewoda £ódzki Jolanta Che³miñska.
W uroczystoœciach udzia³ wziêli senatorowiei pos³owie z nasze-
go regionu. Starostami do¿ynek byli: Halina Stopyra – wieœ So-
bieñ oraz Adam Michaœ – wieœ Be³dów. 
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Wrzesieñ

1 wrzeœnia 2010 roku odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z 71 ro-
cznic¹ wybuchu II wojny œwiatowej. Wziêli w nich udzia³ kom-
batanci oraz liczni mieszkañcy. 

W parku miejskim odby³ siê coroczny Festiwal Sztuk Ró¿nych.
Podczas imprezy sprzedawano okolicznoœciow¹ aleksandrowsk¹
monetê oraz zbierano pieni¹dze dla powodzian z Bogatyni. 

Gmina Aleksandrów £ódzki znów w czo³ówce. Tym razem zna-
leŸliœmy siê w finale ekologicznego konkursu „Eko-lider”. 

PaŸdziernik

Aleksandrów £ódzki w pierwszej dwudziestce gmin w rankingu
„Dziennika. Gazeta prawna” – „Europejska gmina, europejskie mia-
sto”. Nasza gmina zanotowa³a skok o 70 miejsc w górê klasyfikacji
w tym rankingu dotycz¹cym pozyskiwania funduszy europejskich. 

1 paŸdziernika 2010 roku zmar³ wieloletni Proboszcz Parafii
Œwiêtych Archanio³ów Rafa³a i Micha³a – Ksi¹dz Kanonik dr
Norbert Rucki. 

21 paŸdziernika 2010 roku otwarto na terenie £ódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Aleksandrów £ódzki
drug¹ fabrykê koncernu ABB. Bêdzie ona produkowa³a wyso-
kiej klasy urz¹dzenia energoelektroniczne. 

W V edycji konkursu „Samorz¹d Przyjazny Przedsiêbiorczo-
œci” nagrodê specjaln¹ – tytu³ „Najlepszy Burmistrz 2010 ro-
ku” – otrzyma³ Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Li-
piñski. Nasza Gmina zajê³a III miejscew kraju w konkursie na
najbardziej przyjazny dla przedsiêbiorczoœci samorz¹d. 

Dwudziestolecie powstania obchodzi³ Miejski Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Aleksandrowie £ódzkim. 

Aleksandrów £ódzki uzyska³ tytu³ Sportowa Gmina w ogólno-
polskim konkursie Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. 

Nastêpc¹ proboszcza Norberta Ruckiego zosta³ Ksi¹dz Kano-
nik Leszek Druch dotychczasowy proboszcz z Parzna. 
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Listopad

11 listopada 2010 roku odby³y siê uroczyste gminne obchody
Dnia Niepodleg³oœci. 

21 listopada 2010 roku wybory samorz¹dowe. 

Jacek Lipiñski kandydat Platformy Obywatelskiej zosta³ pono-
wnie wybrany Burmistrzem Aleksandrowa £ódzkiego. Ju¿
w pierwszej turze wyborów uzyska³ mia¿d¿¹c¹ przewagê nad
pozosta³ymi kandydatami uzyskuj¹c 9073 g³osy tj. 80% g³osów.
Frekwencja wyborcza 50,50%. 

Nasza gmina ma przedstawiciela w Sejmiku Województwa ra-
dn¹ sejmiku zosta³a Pani Ilona Rafalska kandydatka PO. 

Radnymi Rady Powiatu Zgierskiego zostali: z listy PO Ilona
Zinser, Iwona D¹bek, Krzysztof Kozanecki, Arkadiusz Cichec-
ki oraz z listy PiS Micha³ Banaszczyk. 

Radnymi Rady Miejskiej zostali wybrani: z listy PO – Renata
Œwiêciak-Ruda, Pawe³ Stasiak, Kazimierz Tomczyk, Ewa Gem-
za, Ma³gorzata Grabarczyk, Maciej Kwiatkowski, Anetta Jaku-
bowska, Edward To³wiñski, Katarzyna Pastusiak, Jacek Lipiñ-
ski, Roman Karasiak, Mariusz Grabowski, Olga Stawiszyñska,
Rados³aw Adamski; z listy PiS – Tytus BudŸko, Jolanta Ogiñ-
ska, Jerzy Szymañski; z listy PSL – Marian Kabaciñski, Leszek
Pierlejewski; z listy Stowarzyszenia Przedsiêbiorców Aleksan-
drów £ódzki 2000 – Jan Kacprzak, Roman Lemañski. 

Grudzieñ

Rada Miejska ukonstytuowa³a siê w nowym sk³adzie: now¹
Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej zosta³a radna Anetta Jakubow-
ska, zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Rady zosta³a radna Ma³gorza-
ta Grabarczyk. 

Po zrzeczeniu siê mandatów przez Jacka Lipiñskiego i Renatê
Œwiêciak-Ruda ich miejsce w Radzie zajêli Rados³aw Olczyk
i Halina Guziak. Przewodnicz¹cymi komisji Rady Miejskiej zo-
stali: Komisji Rewizyjnej – Jerzy Szymañski, Komisji Samorz¹-
dowej – Pawe³ Stasiak, Komisji Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych
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– Kazimierz Tomczyk, Komisji Finansów, Rolnictwa i Ochro-
ny Œrodowiska – Leszek Pierlejewski. W Radzie Miejskiej po-
wsta³y dwa kluby radnych: klub radnych PO w sk³ad którego
weszli wszyscy radni wybrani z listy PO oraz radny Roman Le-
mañski. Klub radnych PiS w sk³ad którego weszli radni wybra-
ni z listy PiS. 

31 grudnia 2010 roku mieszkañcy Aleksandrowa £ódzkiego tra-
dycyjnie witali Nowy Rok podczas wspólnej zabawy na Placu
Koœciuszki.
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