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

Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy
W tym roku oddajemy do Waszych r¹k trzydziesty, jubileuszowy numer rocznika Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego „ Aleksandrów wczoraj i dziœ”. Redakcja stara siê, ¿eby z roku na rok dociera³ do r¹k czytelników coraz bardziej
interesuj¹cy i atrakcyjny wybór artyku³ów oraz zdjêæ przedstawiaj¹cych przesz³oœæ oraz czasy wspó³czesne naszego szacownego grodu, który w bie¿¹cym roku obchodzi³ 190-lecie nadania
praw miejskich. Stale poszerza siê grono osób wspó³pracuj¹cych z nami przy tworzeniu nowych numerów naszego wydawnictwa. W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ naszym sta³ym wspó³pracownikom: Panu Doktorowi Tomaszowi Pietrasowi
– pracownikowi naukowemu Uniwersytetu £ódzkiego i Panu
Andrzejowi Benedyktowi Kuropatwie, którzy od dawna pisz¹
na naszych ³amach o dawnych dziejach Aleksandrowa £ódzkiego. Nale¿y równie¿ podkreœliæ ogromne zas³ugi redaktora naczelnego wydawnictwa Pana Zenona Kozaneckiego, który jest
z nami od pierwszego numeru.
W bie¿¹cym numerze, dziêki uprzejmoœci wydawcy Zgierskich
Zeszytów Regionalnych – Towarzystwu Przyjació³ Zgierza, oraz
zgodzie autora artyku³ów Pana Adama Zamojskiego – prezesa
tego towarzystwa, mo¿emy Pañstwu zaprezentowaæ przedruk arcyciekawego artyku³u o próbach zmiany nazwy naszego miasta
oraz s¹siedniego Konstantynowa £ódzkiego. Serdecznie dziêkujemy za ten mi³y gest s¹siedzkiej wspó³pracy. Mamy nadziejê, ¿e
zaprezentowany w tym artykule materia³ historyczny zainteresuje naszych czytelników.
Niestety, z powodu du¿ych rozmiarów jubileuszowego rocznika musieliœmy zrezygnowaæ w tym roku ze spaceru po
ulicach naszego miasta w poszukiwaniu zabytków znajduj¹cych siê w rejestrze wojewódzkiego konserwatora. Opis zabyt-
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ków naszego miasta bêdziemy kontynuowaæ w nastêpnych numerach.
Aby jeszcze bardziej uatrakcyjniæ w przysz³oœci nasze wydawnictwo zapraszamy wszystkich chêtnych do wspó³pracy w redagowaniu kolejnych roczników. Mo¿e ona przybraæ rozmaite formy: artyku³ów o przesz³oœci miasta i jego okolic, wspomnieñ
osobistych z przesz³oœci, opisu dziejów aleksandrowskich rodów,
wspomnieñ o wa¿nych postaciach z historii miasta, zdjêæ z przesz³oœci i wspó³czesnoœci, zbiorów starych dokumentów itp.
Liczymy na szerok¹ wspó³pracê instytucji dzia³aj¹cych na terenie naszej gminy, które zechc¹ pochwaliæ siê sw¹ histori¹
i przedstawiæ sw¹ aktualn¹ dzia³alnoœæ.
Niestety, jak to mówi¹, ten siê nie myli, kto nic nie robi. Z przykroœci¹ stwierdzamy, ¿e w ostatnim numerze naszego wydawnictwa znaleŸliœmy kilka istotnych b³êdów, które wyst¹pi³y przy
opisach zdjêæ. I tak:
na stronie 13 – w opisie zdjêcia podano z³y adres budynku, winien on brzmieæ: budynek zabytkowy nr 3 ul. Warszawska 23,
na stronie 16 – opis zdjêcia winien brzmieæ: Budynek zabytkowy nr 6 ul. Warszawska 56,
na stronie 85 – zdjêcie górne opis winien brzmieæ: Dyrektor
Józef Pierlejewski – 1 maja 1965,
na stronie 86 – zdjêcie górne podpis winien brzmieæ: Grono
pedagogiczne i uczniowie 1954 rok,
na stronie 89 – zdjêcie na dole opis winien brzmieæ: Studniówka w 1968 roku.
Przepraszamy Czytelników za pope³nione b³êdy. Mamy nadziejê, ¿e merytoryczna zawartoœæ naszych artyku³ów zrekompensowa³a Pañstwu te nasze potkniêcia.

Redakcja
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Aleksandrów wczoraj i dziœ

Wieœci
Towarzystwa Przyjació³
Aleksandrowa £ódzkiego
W czerwcu 2011 roku odby³ siê kolejny zjazd sprawozdawczo-wyborczy cz³onków Towarzystwa. Zebrani na spotkaniu wys³uchali
sprawozdania prezesa z dzia³alnoœci Zarz¹du w latach 2007–2011,
protokó³u Komisji Rewizyjnej i na ich podstawie udzielili absolutorium Zarz¹dowi.
Powo³ano prezesa Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa
£ódzkiego – zosta³ nim dotychczasowy prezes Leszek Pierlejewski. W sk³ad Zarz¹du weszli: wiceprezes Jadwiga Poturalska –
Piluk i Teresa Stasiak, sekretarz – Zoa Aleksandrowicz, skarbnik – Ryszarda Lisowska oraz cz³onkowie – Zenon Kozanecki,
Krystyna Uzie³³o Zwierzyñska, Stanis³aw Lichwa³a, Kinga Machnikowska, Tomasz Pietras.
W Komisji Rewizyjnej zasi¹d¹ w obecnej kadencji: Barbara
Nowak, Irmina Uzie³³o, Krzysztof Czajkowski.
Poni¿ej zamieszczamy sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du
TPA£ w kadencji 2007–2011 przedstawione przez prezesa na
zjeŸdzie sprawozdawczo-wyborczym.
Nasz zjazd zgodnie ze statutem odbywa siê z uwagi na brak
kworum w tzw. drugim terminie. Jak ju¿ wspomnia³em jest to
zjazd sprawozdawczo-wyborczy, poniewa¿ mija piêcioletni okres
kadencji obecnego Zarz¹du. Pozwolê sobie przypomnieæ Pañstwu
sk³ad zarz¹du mijaj¹cej kadencji;
prezes Leszek Pierlejewski,
wiceprezesi Jadwiga Poturalska Piluk i Teresa Stasiak
sekretarz Zoa Aleksandrowicz,
skarbnik Ryszarda Lisowska,
oraz cz³onkowie: Zenon Kozanecki redaktor naczelny wydawnictwa „Aleksandrów wczoraj i dziœ”, Krystyna Uzie³³o Zwierzyñska, Stanis³aw Lichwa³a.
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Komisjê Rewizyjn¹ stanowili; Barbara Nowak, Irmina Uzie³³o,
Krzysztof Czajkowski. Gospodarzem „naszego” lokalu jest Wies³aw Wójcik.
Pozwólcie Pañstwo, ¿e w tym miejscu podziêkujê wszystkim
w/w osobom wspó³pracuj¹cym ze mn¹ w tej kadencji. Du¿e o¿ywienie w prace zarz¹du wprowadzi³a Pani Kinga Machnikowska,
m³oda i bardzo energiczna osoba. Fachow¹ wiedz¹ historyczna
wspiera³ nas Pan Doktor Tomasz Pietras. Du¿e zas³ugi przy opracowywaniu wydawnictwa mieli pañstwo Ewa i Andrzej Laszak.
Wykonaliœmy wspólnie kawa³ dobrej roboty dobrze s³u¿¹cej spo³ecznoœci naszego miasta.
W tym roku nasze towarzystwo obchodzi 32 rocznicê dzia³ania
ocjalnie na terenie naszego miasta. W przesz³oœci prezesami
towarzystwa byli: Józef Pierlejewski – Honorowy Prezes TPA£,
Zenon Kozanecki, Stanis³aw Lichwa³a, Teresa Stasiak. Honorowymi cz³onkami TPA£ s¹: W³adys³aw Ka³u¿ny, Jan Michalak
oraz Zenon Zientarski.
W czasie 5-letniej kadencji odbyliœmy, zgodnie z wymogami
statutu, cztery zjazdy sprawozdawcze, które nie tylko pozwoli³y
zarz¹dowi na bie¿¹co informowaæ cz³onków o dzia³alnoœci towarzystwa, ale by³y tak¿e okazj¹ do kontaktu z cz³onkami, wymiany zdañ i pogl¹dów. By³y tak¿e okazj¹ do corocznych spotkañ starych, dobrych znajomych.
W trakcie kadencji zarz¹d TPA£ odby³ 53 posiedzenia, czyli
spotyka³ siê praktycznie raz w miesi¹cu z przerw¹ na okresy wakacyjne. We wszystkich posiedzeniach zarz¹du uczestniczyli
cz³onkowie Komisji Rewizyjnej. Czêsto by³y to posiedzenia
z udzia³em cz³onków towarzystwa spoza zarz¹du.
Aktualna liczba czynnych cz³onków TPA£, czynnych czyli p³ac¹cych sk³adki i od czasu do czasu kontaktuj¹cych siê z nami to
69 osób.
W trakcie mijaj¹cej kadencji nasze szeregi zasili³o 10 nowych
cz³onków. Byli to:
Zbigniew Cio³kowski
Miros³aw Wesfal,
Ryszard Kruszyñski (zrezygnowa³ z cz³onkostwa)
Ewa Laszak
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Andrzej Laszak
Mieczys³aw Dominowski
Ma³gorzata Wieczorek
S³awomir Mielczarek
Kinga Machnikowska
Tomasz Kacprzak.
Poniewa¿ spotykaliœmy siê na corocznych zjazdach sprawozdawczych pokrótce chcia³bym podsumowaæ tê kadencjê, rozliczyæ
z sukcesów i pora¿ek, bo takie te¿ zanotowaliœmy. Najwa¿niejsze nasze dokonania to:
Wydawanie od 29 lat corocznego opracowania „Aleksandrów
wczoraj i dziœ”, które z roku na rok jest bogatsze treœciowo
i pod wzglêdem gracznym, w tym roku po raz pierwszy mamy kolorow¹ wk³adkê. Nale¿y dodaæ, ¿e niepoœledni¹ rolê w tym
przedsiêwziêciu odgrywa pomoc nansowa gminy. Pragnê podziêkowaæ w³adzom gminy, wszystkim autorom artyku³ów zamieszczanych w naszym wydawnictwie, Pañstwu Laszakom,
Panu Jaros³awowi Roliñskiemu, który od kilku lat drukuje nasz
rocznik. Szczególne podziêkowania dla redaktora naczelnego
Zenona Kozaneckiego oraz opiekuna naukowego pana doktora Tomasza Pietrasa.
Uda³o nam siê dokonaæ rejestracji TPA£ w Krajowym Rejestrze
Stowarzyszeñ, a trzeba przyznaæ, ¿e mieliœmy z tym problem.
Jesteœmy obecni na terenie naszej gminy, bierzemy udzia³ we
wszystkich uroczystoœciach i obchodach œwi¹t pañstwowych,
braliœmy udzia³ w Œwiatowym ZjeŸdzie Aleksandrowian prezentuj¹c nasze wydawnictwo, czynnie uczestniczymy w obchodach Dni Aleksandrowa.
Przedstawiciel towarzystwa bra³ udzia³ w pracach kapitu³y przyznaj¹cej tytu³ Aleksandrowianina Roku, niestety po przyznaniu dwóch tytu³ów; panu Grzegorzowi Misztalowi oraz Euzebiuszowi Smolarkowi inicjatywa ta umar³a œmierci¹ naturaln¹.
Opracowaliœmy wzór i wykonaliœmy legitymacje potwierdzaj¹ce cz³onkostwo w towarzystwie.
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W 2008 roku rozpoczêliœmy akcjê zbierania funduszy na
odbudowê grobu Pastora Fryderyka Jerzego Tuve. Kontynuowaliœmy j¹ tak¿e w 2009 roku. Sprzeda¿ cegie³ek prowadzili cz³onkowie w³adz towarzystwa podczas gminnych
imprez organizowanych przez Urz¹d Miasta oraz na terenie szkó³. W wyniku tej akcji uda³o nam siê zebraæ kwotê
5000 z³. Niestety z uwagi na tragiczny stan grobu okaza³a
siê ona niewystarczaj¹ca. W zwi¹zku z tym nawi¹zaliœmy
kontakt z para¹ ewangelicko-augsbursk¹ w £odzi. Po rozmowach przeprowadzonych przez zarz¹d z Biskupem Mieczys³awem Cieœlarem podpisaliœmy notatkê okreœlaj¹c¹
warunki przyst¹pienia wspólnie do odrestaurowania grobu. Tragiczna œmieræ biskupa w kwietniu 2010 przerwa³a
nasz¹ wspó³pracê. Zosta³a ona wznowiona po wyborze ksiêdza Micha³a Makuli na funkcjê pastora aleksandrowskiej
parai ewangelicko-augsburskiej. W marcu br. podpisaliœmy umowê o wspó³pracy przy tym szczytnym przedsiêwziêciu. Towarzystwo przekaza³o parai kwotê zebran¹ czyli
5000 z³, paraa zobowi¹za³a siê do przeprowadzenia ekshumacji i wybudowania „nowego” grobu na ewangelickiej
czêœci aleksandrowskiego cmentarza. Owocem naszej
wspó³pracy jest odrestaurowany grób pastora, oczywiœcie
w kszta³cie historycznym. Zostanie on uroczyœcie poœwiêcony 11 czerwca, czyli jutro, o godzinie 11. Zapraszam wszystkich na tê uroczystoœæ która odbêdzie siê na ewangelickim
cmentarzu w Aleksandrowie.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w szko³ach zebrano kwotê 1285 z³. Zbiórkê w szko³ach koordynowa³ pan doktor Tomasz Pietras.
W sierpniu 2009 roku rozpoczêliœmy kolejn¹ akcjê zbierania
funduszy na odtworzenie przedwojennego kszta³tu pomnika
Tadeusza Koœciuszki. Niestety dotychczasowe wyniki tej akcji s¹ wiêcej ni¿ mizerne. Zebraliœmy kwotê 1692,37 z³. Mimo
tego przed³u¿yliœmy tê akcjê do koñca 2012 roku. Zobaczymy
jakie bêd¹ dalsze jej efekty. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e
nie uda nam siê zebraæ wystarczaj¹cej sumy nawet na opracowanie projektu tego pomnika. Liczymy jednak na inicjatywê w³adz gminy.
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Wspieraliœmy czynnie wszystkie inicjatywy zmierzaj¹ce do
ochronny placówek kulturalno-oœwiatowych na terenie naszego
miasta. I tak:
Wsparliœmy ideê przejêcia M³odzie¿owego Domu Kultury przez
gminê od starostwa powiatu zgierskiego,
Protestowaliœmy przeciw zamiarom likwidacji Liceum w Aleksandrowie £ódzkim,
Protestowaliœmy przeciw zamiarowi sprzeda¿y dzia³ki przed
budynkiem internatu LO przez starostwo.
Na nasz wniosek zmieniono w Statucie Gminy barwy oraz herb
naszego miasta na zgodne z heraldyk¹.
Na wniosek zarz¹du TPA£ Burmistrz uhonorowa³ naszego kolegê, wieloletniego prezesa Zenona Kozaneckiego nagrod¹ podczas Œwiêta Edukacji w 2007 roku.
Dziêki staraniom Pani Kingi Machnikowskiej oraz Doktora
Tomasza Pietrasa powsta³a strona internetowa naszego towarzystwa – adres www. tpa.uni.lodz.pl. Odsy³acz do tej strony
znajduje siê tak¿e na stronie gminy.
Czêœci postulatów zg³aszanych na zjazdach sprawozdawczych nie
uda³o nam siê zrealizowaæ:
Nie przekazaliœmy do muzeum miasta kompletu roczników naszego wydawnictwa z uwagi na to, ¿e mamy problem ze skompletowaniem takowego. Apelujê do naszych cz³onków, którzy
posiadaj¹ luŸne egzemplarze szczególnie z pierwszych lat dzia³alnoœci o dostarczenie ich zarz¹dowi.
Nasza inicjatywa nazwania biblioteki miejskiej imieniem Józefy Buszyd³o nie zosta³a podjêta. Jak pañstwo wiecie, nosi ona
imiê Jana Machulskiego. Jednak¿e w bibliotece jest k¹cik poœwiêcony pani Buszyd³o, organizatorki biblioteki.
Nie uda³o nam siê z uwagi na skromne fundusze zleciæ opracowania monograi naszego miasta. W dalszym ci¹gu liczymy
na pomoc gminy w tym wzglêdzie.
Nie nawi¹zaliœmy kontaktu z Towarzystwem Przyjació³ Uniejowa.
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Mam nadziejê, ¿e ocenicie Pañstwo pozytywnie dzia³ania ustêpuj¹cego dziœ zarz¹du i udzielicie nam absolutorium.
Niestety skromne fundusze pochodz¹ce ze sk³adek cz³onkowskich, które te¿ nie s¹ rewelacyjnie op³acane, nie pozwalaj¹ nam
na „rozwiniêcie skrzyde³” i realizacjê wielu cennych pomys³ów.
Apelujê do pañstwa o ew. uzupe³nienie sk³adek.
Chcia³bym abyœmy w dyskusji zastanowili siê nad ew. upowa¿nieniem zarz¹du do skreœlenia z listy cz³onków towarzystwa tych
osób które w ¿aden sposób nie kontaktowa³y siê z nami przez
ostatnie piêæ lat.
Dziêkujê pañstwu bardzo za uwagê.

Prezes
Towarzystwa Przyjació³
Aleksandrowa £ódzkiego

Leszek Pierlejewski
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Beata Szperlik

Plac Koœciuszki
w Aleksandrowie £ódzkim
jako przestrzeñ publiczna

Plac Koœciuszki wpisany do rejestru zabytków jako zabytkowy
uk³ad urbanistyczny stanowi najwa¿niejsz¹ przestrzeñ publiczn¹
w mieœcie. Przez blisko 200 lat istnienia przechodzi³ liczne zmiany w wygl¹dzie znajduj¹cej siê na nim zabudowy, rodzaju nawierzchni ale równie¿ pe³nionych funkcji.
Prowadzone w okresie od czerwca 2011 do marca 2012 badania mia³y na celu zbadanie atrakcyjnoœci placu Koœciuszki w Aleksandrowie £ódzkim jako przestrzeni publicznej. Badanie atrakcyjnoœci podzielono na trzy etapy rozwa¿ania dotyczy³y analizy
morfologicznej, budowy wnêtrza urbanistycznego omawianej
przestrzeni oraz badañ spo³ecznych dotycz¹cych percepcji przez
u¿ytkowników. Na atrakcyjnoœæ sk³adaj¹ siê elementy zwi¹zane
z histori¹ omawianej przestrzeni, jej wspó³czesnego zagospodarowania oraz postrzeganie jej przez u¿ytkowników. Syntezê wzbogacono równie¿ o propozycje zmian, które nale¿y wprowadziæ na
placu Koœciuszki aby zaakcentowaæ nadrzêdn¹ rolê omawianego placu w przestrzeni miasta. Przeprowadzone badania pozwoli³y stwierdziæ, ¿e
plac Koœciuszki w Aleksandrowie £ódzkim dziêki przekszta³ceniom zjonomiczno-funkcjonalnym jest atrakcyjn¹ przestrzeni¹ publiczn¹ mimo, ¿e nie w pe³ni zaspokaja potrzeby u¿ytkowników.
Analiza historyczna pozwoli³a na wydzielenie trzech etapów rozwoju placu Koœciuszki. W pierwszym etapie funkcja targowa dominowa³a nad funkcj¹ administracyjn¹ oraz sakraln¹. Przestrzeñ
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placu dostosowana by³a do potrzeb jarmarków, odpustów oraz
targów cotygodniowych. Do najwa¿niejszych budynków, obok koœcio³ów katolickiego i ewangelickiego, nale¿a³y obiekty zwi¹zane z funkcj¹ handlow¹: jatki rzeŸniczo-piekarnicze, waga miejska oraz gospoda. Drugi etap zapocz¹tkowany zosta³ po³¹czeniem
Aleksandrowa lini¹ tramwajow¹ z £odzi¹. Infrastruktura zwi¹zana z po³¹czeniem tramwajowym oraz w póŸniejszych latach
po³¹czeniem autobusowym, przynios³a zmiany w zjonomii pla-
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cu. Powsta³ budynek poczekalni, zmianie uleg³a tak¿e nawierzchnia placu oraz wygl¹d poszczególnych budynków. Niedba³oœæ o estetyczny wygl¹d placu, uszkodzona nawierzchnia, s³abe
oœwietlenie oraz zaniedbane budynki nie zachêca³y do spêdzania wolnego czasu na omawianej przestrzeni. W ostatnim z wyró¿nionych etapów plac Koœciuszki pe³ni funkcjê reprezentacyjn¹. Funkcja targowa zniknê³a z obszaru placu, natomiast funkcja
komunikacyjna uleg³a ograniczeniu. Przestrzeñ placu zosta³a odnowiona podobnie jak najwa¿niejsze budynki.
Czy wymienione przekszta³cenia wp³ynê³y na atrakcyjnoœæ
placu Koœciuszki? Cichy-Pazder (2007) uwa¿a, ¿e „atrakcyjnoœæ
to przede wszystkim przyci¹ganie”. Przestrzeñ atrakcyjn¹ stanowi¹ zatem tereny przyci¹gaj¹ce u¿ytkowników. G³ówny plac
w mieœcie z pewnoœci¹ do takich przestrzeni powinien nale¿eæ.
Zdaniem Kochanowskiej (2010) plac miejski poprzez swoje znaczenie, zachowan¹ tradycjê, obecnoœæ zieleni oraz urozmaicenie terenu w postaci ma³ej architektury przyci¹gaj¹ u¿ytkowników. Zmiany wygl¹du placu dokonuj¹ce siê od roku 2005
wp³ynê³y na jego pozytywne postrzeganie ale równie¿ na wizerunek ca³ego miasta. Wiêkszoœæ budynków przylegaj¹cych do
placu utrzymana jest w stanie dobrym b¹dŸ bardzo dobrym.
Estetyczny wygl¹d zachowany jest dziêki ró¿norodnej nawierzchni oraz obecnoœci ma³ej architektury. Odbiór przestrzeni
placu jako wnêtrza urbanistycznego zaburzony jest obecnoœci¹
w jego centralnym punkcie parku. Lecz to w³aœnie park stanowi najwa¿niejszy element zagospodarowania deniuj¹cy charakter tej przestrzeni publicznej.
Spoœród 6 obiektów w Aleksandrowie £ódzkim wpisanych do
rejestru zabytków a¿ 5 stanowi element zagospodarowania placu
Koœciuszki. Nale¿¹ do nich koœció³ pw. œw. Stanis³awa Kostki, dawny dom pastora, Ratusz, dawne jatki rzeŸniczo-piekarskie oraz
ca³y zespó³ przestrzenno-architektoniczny rynku z XIX wieku. Odnowione oraz odpowiednio wyeksponowane budynki stanowi¹ g³ówn¹ atrakcjê miasta. Szkoda, ¿e nie zachowa³y siê drewniane domy tkackie przy pó³nocnej pierzei rynku. Przekszta³cenie chocia¿
jednego zabytkowego budynku w skansen dawnego rzemios³a, nierozerwalnie zwi¹zanego z histori¹ miasta, z pewnoœci¹ wp³ynê³oby na atrakcyjnoœæ placu oraz rozszerzenie wiedzy o Aleksandrowie wœród mieszkañców.
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Badany plac pe³ni¹cy funkcjê centrum administracyjnego Aleksandrowa oferuje dostêp do najwa¿niejszych instytucji publicznych. Wymieniæ nale¿y Urz¹d Miasta, Muzeum Miasta oraz
Bibliotekê Publiczn¹. Kolejnym wyznacznikiem atrakcyjnoœci placu s¹ us³ugi oferowane w obrêbie placu. Niemal wszystkie budynki zlokalizowane przy pl. Koœciuszki pe³ni¹ funkcjê us³ugow¹.
Oferta handlowa jest urozmaicona jednak posiada charakter lokalny. Oferowane us³ugi nie ró¿ni¹ siê od placówek handlowych
dostêpnych w innych czêœciach miasta. Uznaæ mo¿na, i¿ plac Koœciuszki zaspokaja potrzeby spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej najbli¿ej po³o¿one obszary. Oferta gastronomiczna placu jest ma³o urozmaicona. Przy pl. Koœciuszki znajduj¹ siê dwie pizzerie, trzecia
zlokalizowana jest w niewielkim oddaleniu przy „Przystanku 44”.
Brakuje natomiast lokali proponuj¹cych ró¿norodn¹ kuchniê
w przystêpnych cenach. Restauracja „Herbrand” dziêki estetycznej zjonomii oraz dogodnemu usytuowaniu wybierana jest jako lokalizacja spotkañ okolicznoœciowych takich jak chrzty lub komunie. Jednak uznawana jest za lokal ekskluzywny, a co za tym
idzie nieodpowiedni dla ka¿dego obywatela.
Obecnoœæ ma³ej architektury zdecydowanie urozmaica krajobraz omawianego placu. Wkomponowane w obszar placu obiekty posiadaj¹ cechy niepowtarzalne w skali miasta. Najefektowniejszym obiektem ma³ej architektury jest fontanna zdobi¹ca
po³udniow¹ czêœæ placu. Usytuowanie fontanny zapewnia jej pe³ne wyeksponowanie od strony trzech ci¹gów komunikacyjnych
prowadz¹cych do placu Koœciuszki. Zlokalizowany poœrodku parku pomnik Tadeusza Koœciuszki zmienia³ kilkakrotnie swoj¹ formê. Obecny wygl¹d pomnika wymaga modernizacji oraz lepszego wyeksponowania na przyk³ad odpowiedni¹ iluminacj¹.
Prowadzone s¹ dzia³ania maj¹ce przywróciæ pomnikowi pierwotny wygl¹d z 1917 r. Warte podkreœlenia s¹ równie¿ œlady przesz³oœci miasta zachowane w wspó³czesnym krajobrazie. Fragment torów tramwajowych po odpowiednim zaakcentowaniu
zyska³ interesuj¹c¹ formê ma³ej architektury. W po³¹czeniu z pomnikiem fundatora miasta oraz uwidocznionym w nazwie oraz
wystroju wnêtrz restauracji „Herbrand” typem tramwaju doje¿d¿aj¹cego niegdyœ do Aleksandrowa uchroni³y od zapomnienia
ducha XIX wiecznej osady. Genius loci jest istotny dla przestrzeni publicznej, gdy¿ jak s³usznie zauwa¿a Celewicz (2008) „Iden-
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tykacja widza-przechodnia z otoczeniem oraz duch miejsca s¹
wyznacznikami atrakcyjnoœci i sprawiaj¹, ¿e cz³owiek chce przebywaæ w danej przestrzeni”.
Elementy towarzysz¹ce przestrzeni miejskiej takie jak oœwietlenie, ³awki, kosze na œmieci oraz nawierzchnia równie¿ zosta³y
wyró¿nione wzglêdem otaczaj¹cych obszarów, akcentuj¹c rangê
omawianej przestrzeni w skali miasta.
Przestrzeñ publiczna ma nade wszystko zaspokajaæ potrzeby
u¿ytkowników. Swoj¹ zjonomi¹, urozmaicon¹ ofert¹ us³ugow¹
oraz rozrywkow¹ powinna przyci¹gaæ oraz zachêcaæ do aktywnego wykorzystywania jej zasobów. Przeprowadzone wœród u¿ytkowników badania wykaza³y, ¿e plac Koœciuszki uznawany jest za
atrakcyjn¹ przestrzeñ publiczn¹. Takiej odpowiedzi udzieli³o blisko 80% ankietowanych. Respondenci uzasadniali swoj¹ ocenê
obecnoœci¹ zieleni, ciekaw¹ architektur¹ oraz estetycznym wygl¹dem placu. Osoby uwa¿aj¹ce plac Koœciuszki za przestrzeñ
nieatrakcyjn¹ argumentowa³y swoj¹ decyzjê brakiem szeroko rozumianej rozrywki, niskim stopniem nowoczesnoœci oraz niedostosowaniem infrastruktury do potrzeb wszystkich u¿ytkowników. Mimo pozytywnej oceny badanego placu pod wzglêdem
atrakcyjnoœci respondenci uznali, ¿e wymaga on dalszych prac
modernizacyjnych. Oczekiwania u¿ytkowników dotycz¹ urozmaicenia oferty us³ugowej, komunikacji, zorganizowania placu zabaw dla dzieci oraz toalety publicznej. W przeprowadzonym badaniu nisko oceniany by³ poziom bezpieczeñstwa na pl.
Koœciuszki. Zdecydowanie nale¿y podj¹æ dzia³ania zapewniaj¹ce najwy¿szy poziom bezpieczeñstwa na omawianej przestrzeni
tak, by u¿ytkownicy mogli przebywaæ na niej bez obaw o ka¿dej
porze dnia. Ankietowani zauwa¿yli równie¿ potrzebê zmiany uk³adu alejek w parku, z kwadratowych na skoœne, aby sprzyja³y
komunikacji bez niszczenia zieleni. Proporcje zabudowania pod³ogi placu p³ytami oraz kostk¹ brukow¹ w stosunku do pod³ogi
zielonej równie¿ spotka³y siê z dezaprobat¹ ankietowanych. Zbyt
ma³a iloœæ zieleni, kwiatów oraz kolorowych krzewów nie podoba siê ankietowanym.
Zmiany zjonomiczno-funkcjonalne jakie dokona³y siê na placu Koœciuszki od 2005 roku wyraŸnie wp³ynê³y na jego postrzeganie jako atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Jednak u¿ytkownicy nie odczuwaj¹ pe³nego zadowolenia z poszczególnych

Alex2012.qxd

2012-09-04

04:51

Page 19

Plac Koœciuszki w Aleksandrowie £ódzkim jako przestrzeñ publiczna

19

elementów jego zagospodarowania. Zdaniem Wojnarowskiej
(2011) wspó³czesne dzia³ania modernizacyjne w przestrzeniach
publicznych opieraj¹ siê g³ównie na wymianie oœwietlenia, ³awek,
nawierzchni oraz wprowadzaniu ma³ej architektury i zieleni. Zdaniem autorki nie nale¿y koncentrowaæ siê jedynie na estetycznym
wygl¹dzie przestrzeni publicznej, konieczne jest równie¿ zaoferowanie u¿ytkownikom odpowiedniego poziomu us³ug, bezpieczeñstwa oraz rozrywki. Imprezy i wydarzenia odbywaj¹ce siê
w obrêbie placu Koœciuszki s¹ dobrze oceniane przez mieszkañców, choæ zwiêkszenie ich liczby o kolejne festiwale przyniesie korzyœci dla omawianego placu. Skoncentrowaæ nale¿y siê na dwóch
pozosta³ych elementach, urozmaiceniu oferty us³ugowej oraz podniesieniu bezpieczeñstwa. Us³ugi oferowane w obrêbie placu s¹
ma³o urozmaicone i nie wykraczaj¹ poza potrzeby lokalnych u¿ytkowników. Nale¿y wprowadziæ do omawianej przestrzeni przede
wszystkim szersz¹ ofertê gastronomiczn¹ ale równie¿ podmioty
gospodarcze wzmacniaj¹ce pozycjê placu Koœciuszki w obrêbie
nie tylko miasta ale i gminy. Placówki handlowe o randze unikatowej w skali miasta na przyk³ad ekskluzywny butik odzie¿owy,
biuro podró¿y, sklep muzyczny czy galeria sztuki przyci¹gn¹ zró¿nicowanych konsumentów. Wyd³u¿enie godzin otwarcia punktów
gastronomicznych oraz wprowadzenie zadaszonych ogródków
przed lokalami sprawi¹, i¿ przestrzeñ placu u¿ytkowana bêdzie
równie¿ wieczorami. Czêstsze patrole policyjne, sprawnie funkcjonuj¹cy monitoring podnios¹ bezpieczeñstwo na omawianym
obszarze. Bli¿sza lokalizacja przystanków autobusowych, wprowadzenie postoju taxi oraz udogodnieñ dla rowerzystów podnios¹ atrakcyjnoœæ placu pod wzglêdem komunikacyjnym. Natomiast
niewielki plac zabaw lub inne udogodnienia dla dzieci zachêc¹ do
spêdzania wolnego czasu na terenie placu.
Fizjonomia placu Koœciuszki mimo pozytywnej oceny nadal
wymaga dopracowania. Pó³nocn¹ pierzejê, zajmowan¹ niegdyœ
przez zabytkowe domy rzemieœlników tkackich nale¿y zagospodarowaæ uwa¿aj¹c przy tym aby nowa zabudowa wkomponowywa³a siê w krajobraz. Niedostosowanie zabudowy zarówno pod
wzglêdem formy jak i materia³u mo¿e jedynie negatywnie wp³yn¹æ na odbiór placu Koœciuszki jako ca³oœci. Powinno siê tak¿e
ujednoliciæ kolorystykê na omawianym placu tak, by tworzy³a
ona spójn¹ ca³oœæ. Jasne pastelowe barwy odnowionych budyn-
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ków pozytywnie wp³ywaj¹ na percepcjê natomiast jaskrawe, kontrastuj¹ce barwy przyci¹gaj¹ uwagê lecz zaburzaj¹ poczucie harmonii w omawianej przestrzeni. Du¿e wymiary placu oraz niska
zabudowa utrudniaj¹ odbiór badanego terenu jako wnêtrza urbanistycznego. Nowopowstaj¹ce budynki powinny byæ tak projektowane by zamyka³y przestrzeñ i tworzy³y zwart¹, wyrównan¹ pierzejê. Wprowadzenie do krajobrazu kolejnych elementów
ma³ej architektury wzbogaci przestrzeñ podobnie jak urozmaicenie pod³ogi zielonej w parku poprzez naturalne przegrody z roœlinnoœci, oczka wodne czy skalniaki.
Wymienione propozycje uatrakcyjnienia placu Koœciuszki oraz
dostosowania go do potrzeb u¿ytkowników nie stanowi¹ g³ównego elementu pracy. Stanowi¹ jedynie jedn¹ z wielu mo¿liwoœci
wykreowania badanego placu jako przyjaznej i prawid³owo funkcjonuj¹cej przestrzeni publicznej, przyci¹gaj¹cej u¿ytkowników
w ró¿nych przedzia³ach wiekowych i o zró¿nicowanym statusie
spo³ecznym. Przestrzeñ integruj¹c¹ mieszkañców, stanowi¹c¹
wizytówkê miasta i powód do dumy.
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Beata Szperlik

Ewolucja funkcji i formy
placu Koœciuszki

Historia Aleksandrowa siêga XIX wieku. Osada powsta³a miêdzy 1815 a 1817 rokiem na po³udnie od wsi Bru¿yca Wielka. Za³o¿y³ j¹ prywatny w³aœciciel Rafa³ Bratoszewski herbu Sulima.
Istniej¹ rozbie¿noœci w dok³adnej dacie powstania miasta. Kozanecka (1979) podaje rok 1815 natomiast Ja¿d¿yñska (1954)
oraz Missalowa (1964) zgodnie utrzymuj¹, i¿ miasto powsta³o
w 1817 r. Autorka przyjê³a, ¿e miasto Aleksandrów powsta³o w roku 1816. Pierwszy opis miasta znajduje siê w Raportach Objazdowych Obwodu £êczyckiego sporz¹dzonych przez Rajmunda
Rembieliñskiego w 1820 roku.
Rycina 1 przedstawia fragment planu Aleksandrowa z 1821
r. sporz¹dzonego przez Bernarda de Schuttenbacha. Plac Koœciuszki od pocz¹tku istnienia miasta stanowi³ jego centralny
punkt. Rynek wyznaczono na planie kwadratu o niemal równych
bokach, 180 x 200 m. W mieœcie istnia³o szeœæ murowanych budynków, wszystkie zlokalizowane by³y przy placu centralnym. Po
œrodku rynku urz¹dzono ogród spacerowy „znacznie wielki” w stylu angielskim z klombami z dzikich drzew i poprzecznymi alejkami. W samym centrum parku znajdowa³ siê du¿y klomb a ca³e za³o¿enie parkowe liczy³o 2,5 morgi (ok. 1,4 ha) (Ja¿d¿yñska,
1954). W osadzie przewa¿a³a zabudowa drewniana. Najokazalszym budynkiem w mieœcie by³ murowany koœció³ katolicki, którego budowê zakoñczono w 1818 roku.
Plac rynkowy w ma³ych i œrednich miastach ró¿ni siê zdecydowanie od podobnych przestrzeni du¿ych miast. Bêd¹c nierzadko jedyn¹ czyteln¹ kompozycyjnie przestrzeni¹ publiczn¹ w mieœcie pe³ni wiele funkcji jednoczeœnie. W ma³ych miejscowoœciach
plac rynkowy pe³ni zarówno rolê miejsca spotkañ mieszkañców,
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Ryc. 1 Plac Koœciuszki w 1821 roku.
ród³o: Przerys Mapy Aleksandrowa Bernarda de Schuttenbacha z 1821 r., 1: 5000, Archiwum Pañstwowe w £odzi, Zbiory Kartograficzne, sygn. 10 oraz Kowalski G., Kowalski R. 2010,
Dokumenty kartograficzne z pocz¹tków Aleksandrowa £ódzkiego, „Zeszyty Naukowe Politechniki £ódzkiej. Budownictwo”, z. 61, s. 101–111.
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g³ównego placu reprezentacyjnego ale równie¿ obszaru intensywnego nagromadzenia us³ug. Analizuj¹c historiê miasta autorka wyró¿ni³a trzy fazy, w których jedna funkcja wiod³a prym nad
pozosta³ymi, co odzwierciedla³o siê równie¿ w zjonomii placu.

Faza I – funkcja targowa (1822–1910)
W 1822 roku ukazem cara Rosji Aleksandra I osada rêkodzielnicza wyniesiona zosta³a do rangi miasta prywatnego. Tym samym nadano jej prawo do oœmiu jarmarków w roku. Mog³y siê
one odbywaæ 14 lutego, 12 marca, 8 maja, 13 lipca, 11 wrzeœnia,
24 paŸdziernika, 30 listopada oraz 23 grudnia. Dodatkowo dzieñ
po ka¿dym jarmarku odbywaæ siê móg³ targ na konie i byd³o. Co
wiêcej w ka¿dy poniedzia³ek mia³y miejsce targi tygodniowe (Ja¿d¿yñska, 1954). Do najwa¿niejszych budynków w otoczeniu pl.
Koœciuszki nale¿a³ Ratusz wybudowany w 1824 roku, koœció³
ewangelicki z 1828 oraz jatki rzeŸniczo piekarskie wybudowane
ok. roku 1825. Równie wa¿n¹ funkcjê pe³ni³ budynek wagi miejskiej zlokalizowany na Rynku naprzeciw jatek miejskich.

Fot. 1. Koœció³ ewangelicki z 1828 r.
ród³o: www.fotopolska.eu.
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W trakcie targów plac rynkowy zape³nia³ siê straganami kupców z miasta i okolic. Do Aleksandrowa przybywali osadnicy z pobliskich wsi aby sprzedaæ swoje produkty oraz zaopatrzyæ siê w niezbêdne artyku³y. Oprócz funkcji targowej dzisiejszy plac Koœciuszki
pe³ni³ równie¿ funkcjê sakraln¹. Lokalizacja w centrum dwóch
œwi¹tyñ, katolickiej i ewangelicko-augsburskiej, nada³a tej przestrzeni niepowtarzalny charakter. Aleksandrowski rynek nie by³
jedynie przestrzeni¹ handlow¹ ale przede wszystkim pe³ni³ rolê
centrum spo³ecznego. Mieszkañcy spotykali siê w obrêbie placu
przy okazji zakupów, regulowania spraw w urzêdzie oraz niedzielnych mszy. Wiadomo, i¿ dopiero w roku 1839 wybrukowano Rynek oraz g³ówne ulice miasta. Po³¹czenia komunikacyjne Aleksandrowa z innymi miejscowoœciami by³y co najmniej
niewystarczaj¹ce. Jak podaje Missalowa (1964) nie istnia³a wówczas szosa miêdzy £odzi¹ a Aleksandrowem, co wiêcej miasto znajdowa³o siê oddaleniu od traktu fabrycznego ³¹cz¹cego ze sob¹ rz¹dowe miasta fabryczne. Odleg³oœæ do Zgierza wynosi³a 6, 4 km,
natomiast do £odzi 12, 3 km. Silna konkurencja w postaci takich
miast przemys³owych jak £ódŸ i Zgierz jak równie¿ niekorzystna
sytuacja komunikacyjna przyczyni³y siê do upadku Aleksandrowa.
Ukazem w³adz gubernialnych miasto straci³o prawa miejskie
w 1869 roku i zdegradowane zosta³o do rangi osady fabrycznej
(Pietras, 2003). Mimo utraty praw miejskich miasto pozostawa³o
osad¹ targow¹. W ka¿dy czwartek po 10 danego miesi¹ca odbywa³y siê jarmarki natomiast co pi¹tek mia³y miejsce targi.

Faza II – funkcja komunikacyjna (1910–2005)
Po³¹czenie Aleksandrowa z £odzi¹ £ódzk¹ Elektryczn¹ Kolej¹
Dojazdow¹ doprowadzi³o do zmiany wiod¹cej funkcji placu Koœciuszki. Dominuj¹ca dotychczas funkcja targowa wyparta zosta³a przez funkcjê komunikacyjn¹. Na placu Koœciuszki usytuowany zosta³ krañcowy punkt linii tramwajowej. D³ugoœæ linii
tramwajowej ³¹cz¹cej oba miasta wynosi³a 10, 30 wiorst, czyli
prawie 11 km. Po³¹czenie tramwajowe wp³ynê³o nie tylko na
zmianê charakteru g³ównej przestrzeni publicznej ale równie¿
na o¿ywienie ruchu budowlanego w pozosta³ych czêœciach miasta. Prasa ³ódzka podkreœla³a wzrost cen gruntów w Aleksandro-
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Fot. 2. Budynek wagi miejskiej oraz tramwaj nr 50 w latach 1941–1945.
ród³o: Zbiory prywatne K. Zwierzyñskiego.

wie zwi¹zany z lini¹ tramwajow¹. O¿ywienie gospodarcze nie odzwierciedla³o siê jednak w zjonomii miasta. Wed³ug mieszkañców £odzi Aleksandrów przedstawia³ siê bardzo nieestetycznie,
wiêkszoœæ ulic pozostawa³a niezabrukowanych co doprowadza³o
do tworzenia siê bagnisk wiosn¹ i jesieni¹.
Okres miêdzywojenny przyniós³ wiele zmian na badanym obszarze. Aleksandrów odzyska³ w 1924 roku utracone na 55 lat
prawa miejskie (Pietras, 2003). 7 listopada 1928 r. Rynek zosta³
przemianowany na Plac Tadeusza Koœciuszki. W mieœcie oprócz
komunikacji tramwajowej funkcjonowa³y równie¿ trzy linie autobusowe, z £odzi do Poddêbic, z £odzi do Turku oraz z £odzi do
Konina (Tukaj, Wróbel, 1992). Funkcja komunikacyjna placu
Koœciuszki podkreœlona zosta³a równie¿ poprzez wzniesienie budynku poczekalni tramwajowej wraz z zegarem w po³udniowej
czêœci placu (Tukaj, Wróbel, 1992). W II fazie rozwoju wyró¿niæ
mo¿na trzy rodzaje transportu na placu Koœciuszki: tradycyjny
za pomoc¹ wozów zaprzê¿onych w konie, elektryczny w postaci
tramwaju oraz nowoczesny transport samochodowy.
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Zmiana wygl¹du koœcio³a katolickiego, przebudowanego w latach 1933–1935, wp³ynê³a na proporcje zabudowy na omawianym placu. Wie¿e o wysokoœci 20 m przekszta³ci³y koœció³ pw. œw.
Rafa³a w najwy¿szy budynek na placu.
Na terenie pl. Koœciuszki odbywa³o siê wiele wa¿nych dla miasta uroczystoœci m. in. procesja Bo¿ego Cia³a oraz pokazy stra¿ackie. Teren placu pokryty by³ nawierzchni¹ brukow¹, w parku
zachowano pierwotn¹ nieutwardzon¹ nawierzchniê. Przy pó³nocnej pierzei rynku wybudowano dwukondygnacyjny murowany budynek poczty oraz jednokondygnacyjny obiekt, w którym mieœci³y siê sklepy m. in. kamaszniczy, kawiarnia i owocarnia sklep
miêsny oraz kino „Dom Ludowy”.
W okresie okupacji niemieckiej miasto nie odnios³o znacznych strat materialnych. Aleksandrów zosta³ zajêty przez wojska niemieckie 7 wrzeœnia 1939 roku. W³¹czony zosta³ do rejencji ³ódzkiej okrêgu Warty (Tukaj, Wróbel, 1992). Ludnoœæ
¿ydowska zmuszona zosta³a przez okupantów do opuszczenia
miasta. W œrodê 27 grudnia 1939 r. wszyscy ¯ydzi wypêdzeni zostali na rynek sk¹d wyprowadzono ich w kierunku G³owna (Krakowski, 2003).

Fot. 3. Pokaz stra¿acki na pl. Koœciuszki,
prawdopodobnie lata 1918–1939.
ród³o: Zbiory archiwalne Urzêdu Miasta w Aleksandrowie £ódzkim.
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Fot. 4. Pielêgniarki i stra¿acy na placu Koœciuszki.
ród³o: Zbiory archiwalne OSP w Aleksandrowie £ódzkim.

Od 1943 roku Aleksandrów nazywany by³ Wirkheim. Zmieniono równie¿ nazwy ulic na niemieckie. Odt¹d Plac Tadeusza
Koœciuszki zwa³ siê Adolf Hitler Platz a ulice doñ przylegaj¹ce
zmieniono na Gartenstraße (Ogrodowa), Nordstraße (Warszaw-

Fot. 5. Plac Koœciuszki w latach 1941–1945.
ród³o: Zbiory prywatne K. Zwierzyñskiego.
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Ryc. 2. Plac Koœciuszki w 1944 r.
ród³o: Aleksandrow bei Litzmannstadt Stadtplan mit neuen Strassennamen, 1: 1000,
Archiwum Pañstwowe w £odzi, zmodyfikowana przez autorkê.

ska), Kalischerstraße (11 Listopada) oraz H. Göringstraße (Wojska Polskiego) (Tukaj, Wróbel, 1992).
Zmiana sytuacji politycznej po II wojnie œwiatowej przynios³a intensywniejsze u¿ytkowanie przestrzeni publicznej placu
w okresie œwi¹t narodowych. W centrum miasta organizowane
by³y pochody 1 majowe. Komunikacja tramwajowa nadal stanowi³a g³ówny œrodek transportu miêdzy Aleksandrowem a £odzi¹.
Od roku 1940 do Aleksandrowa jeŸdzi³ tramwaj numer 50, który w latach 50 tych zmieniono na 44. Równie¿ w latach 50-tych
powiêkszono park w czêœci wschodniej.
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Fot. 6. Obchody 1 majowe po 1945 r.
ród³o: Zbiory prywatne L. Gust.

Fot. 7. Uroczystoœci pañstwowe 1 maj 1955 r.
ród³o: Zbiory prywatne M. Augustyniak.
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Ryc. 3. Plac Koœciuszki w 1975 r.
ród³o: Kozanecka, 1979, Rozwój terytorialny i urbanistyczny
miasta Aleksandrowa, zmodyfikowana przez autorkê.

Ulice przy placu Koœciuszki ponownie zmieni³y nazwy. Przedwojenna ulica Koœcielna zmieniona w 1943 na H. Göringstraße
otrzyma³a nazwê Wojska Polskiego, Kalisk¹ (Kalischerstraße)
zmieniono na 22 Lipca a ul. Warszawsk¹ na Armii Czerwonej.
Dodatkow¹ zmian¹ w uk³adzie urbanistycznym placu by³o wyznaczenie ulicy Sk³odowskiej-Curie w pó³nocnej pierzei przy ul.
£êczyckiej. Z planu miasta zniknê³y równie¿ niektóre budynki
we wschodniej i zachodniej pierzei rynku, m.in. szko³a katolicka
przy ul. Wojska Polskiego 1, zniszczona w czasie wojny. G³ówn¹
zabudowê pó³nocnej pierzei placu stanowi³y domy tkaczy.
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Fot. 8. Drewniany dom tkacza przy placu Koœciuszki.
ród³o: Zbiory prywatne Z. Rakowiecki

Fot. 9. Budynek dawnych jatek rzeŸniczo-piekarskich, lata 50-te XX w.
ród³o: Zbiory prywatne L. Gust.
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Fot. 10 Dom ksi¹¿ki w po³udniowej czêœci placu ok. roku 2000.
ród³o: M. Gumienny.

Budynek dawnych jatek rzeŸniczo-piekarskich nie przetrwa³
próby czasu. Z³y stan techniczny doprowadzi³ do ich rozebrania
pod koniec lat 80-tych XX wieku. W 1998 roku oddany zosta³ do
u¿ytku budynek Urzêdu Miasta.
Zlikwidowanie po³¹czenia tramwajowego z £odzi¹ w 1991 roku nie doprowadzi³o do zaburzenia funkcji komunikacyjnej placu Koœciuszki. Ruch pasa¿erski przejê³y autobusy PKS dowo¿¹ce u¿ytkowników do dworca £ódŸ ¯abieniec. Centrum miasta
pe³ni³o równie¿ rolê drogi przelotowej dla komunikacji zmierzaj¹cej w kierunku Poddêbic, Uniejowa, Poznania oraz Konina. Na
placu Koœciuszki w miejscu dawnej poczekalni tramwajowej powsta³ „Dom ksi¹¿ki”, w którym zlokalizowanych by³o wiele punktów us³ugowych.
Prymat funkcji komunikacyjnej nad pozosta³ymi wynika³ nie
tylko z lokalizacji na placu koñcowego punktu transportu miejskiego ale przede wszystkim z niskiej atrakcyjnoœci tego miejsca. S³abe oœwietlenie, ma³a iloœæ miejsc siedz¹cych oraz nieestetyczny wygl¹d zarówno parku jak istniej¹cej na placu
zabudowy nie zachêca³y do aktywnego u¿ytkowania tej przestrzeni. Teren placu wykorzystywany by³ jedynie w celach przemie-
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szczania siê czy to pieszo, czy komunikacj¹ miejsk¹. Plac Koœciuszki „o¿ywa³” jedynie w czasie œwi¹t pañstwowych i religijnych.

Faza III – funkcja reprezentacyjna (od 2005 r.)
Od 2005 roku prowadzone by³y dzia³ania maj¹ce na celu nadanie
zabytkowemu centrum miasta charakteru g³ównej przestrzeni
spo³ecznej. Fundusze z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego umo¿liwi-

Ryc. 4. Stopieñ przekszta³cenia zabytkowej zabudowy na pl. Koœciuszki.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie mapy zasadniczej 1: 5000.

Alex2012.qxd

34

2012-09-04

04:52

Page 34

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Fot. 11 Ratusz i koœció³ katolicki w latach 1956, 1990 i 2011.
ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi, zbiory Biblioteki Publicznej, fotografia autorki

Fot. 12 Jatki rzeŸniczo-piekarskie w latach 1920, ok. 1950 i 2011.
ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi, zbiory prywatne L. Gust, fotografia autorki

Fot. 13 Ratusz przed 1945, 1990 i 2011.
ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi, zbiory Biblioteki Publicznej, fotografia autorki

Fot. 14 Waga miejska w latach 1941, 1997 i 2011.
ród³o: Zbiory prywatne K. Zwierzyñski, zbiory Biblioteki Publicznej, fotografia autorki
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Fot. 15 Koœció³ katolicki pw. œw. Archanio³ów Rafa³a i Micha³a
na pocz. XX w., w latach 1951, 1997, 2002 oraz 2011 r.
ród³o: Zbiory Urzêdu Miasta, zbiory prywatne I. Rakowiecka, zbiory Biblioteki Publicznej,
zbiory P. £ukasik, fotografia autorki

Fot. 16 Koœció³ ewangelicko-augsburski,
(obecnie œw. Stanis³awa Kostki) w latach 1920, 2004 i 2011.
ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi, zbiory Biblioteki Publicznej, fotografia autorki

³y remont najwa¿niejszych budynków przy placu Koœciuszki. Przebudowana zosta³a równie¿ sama p³yta placu, wymieniono nawierzchniê oraz wprowadzono nowoczesne oœwietlenie. Przestrzeñ
placu ozdobiona zosta³a obiektami ma³ej architektury m. in. fontannami na wprost budynku ratusza. Dawna poczekalnia PKS zosta³a zburzona a na jej miejscu powsta³a restauracja „Herbrand”.
W roku 2011 funkcja komunikacyjna, która dominowa³a na placu
przez ponad 90 lat zosta³a wyparta przez funkcjê reprezentacyjn¹. Ruch ko³owy zosta³ ograniczony w zachodniej i pó³nocnej czêœci placu, zlikwidowano postój taksówek, autobusów oraz busów
prywatnych przewoŸników. Na placu Koœciuszki zlokalizowane s¹
najwa¿niejsze instytucje w mieœcie. W centrum miasta odbywaj¹
siê równie¿ liczne uroczystoœci oraz imprezy rozrywkowe.
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Fotograe 11–21 oraz ryc. 4 obrazuj¹ zmiany zjonomii zabudowy placu Koœciuszki. Przekszta³cenia dotyczy³y zarówno formy budynków jak równie¿ ich kolorystyki oraz detalu architektonicznego. Wszystkie zabudowania zlokalizowane przy placu
uleg³y przekszta³ceniu jednak zaprezentowano te najbardziej
charakterystyczne.

Fot. 17 Poczekalnia tramwajowa/PKS ok. roku 1939, 2000 i 2011.
ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi, zbiory prywatne M. Gumienny, fotografia autorki

Fot. 18 Willa Greilicha w latach 1970 i 2011.
ród³o: Zbiory Urzêdu Miasta, fotografia autorki

Fot. 19 Park miejski w latach 1943, 2000 i 2011.
ród³o: Zbiory Urzêdu Miasta, zbiory prywatne M. Gumienny, fotografia autorki
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Fot. 20 Pomnik Tadeusza Koœciuszki w ok. 1917 r., w 1997 oraz w 2011 r.
ród³o: Zbiory Urzêdu Miasta, zbiory Biblioteki Publicznej, fotografia autorki

Fot. 21 Dawna szko³a katolicka w latach ok. 1943, 1992 i 2011.
ród³o: 40 i 4, 1992, nr 6, fotografia autorki
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El¿bieta Antosik

Szko³a wiejska w Be³dowie

Historia Be³dowa jest znacznie d³u¿sza od historii Aleksandrowa, choæ tych najstarszych pami¹tek z najdawniejszych czasów
ocala³o bardzo ma³o. Pierwsza, pisana wzmianka historyczna pochodzi ju¿ z 1386 roku. Wieœ by³a siedzib¹ i gniazdem rodowym
rodziny Be³dowskich, pieczêtuj¹cych siê herbem Jastrzêbiec.
Oko³o 1416 roku powsta³ tu pierwszy drewniany koœció³ pod wezwaniem Wszystkich Œwiêtych, bêd¹cy siedzib¹ parai dla okolicznych maj¹tków i miejscowoœci.
W okresie póŸniejszym, z niewiadomych ju¿ dziœ przyczyn paraa przesta³a istnieæ, a koœció³ zosta³ rozebrany.
W 1526 roku mia³a miejsce ponowna erekcja be³dowskiej parai. 13 listopada 1547 roku odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia nowego, pod tym samym wezwaniem, ufundowanego przez rodzinê
Be³dowskich koœcio³a. Do najbardziej znanych postaci tego rodu
nale¿y zaliczyæ Marcina Be³dowskiego, pe³ni¹cego funkcjê sêdziego ³êczyckiego oraz jego syna Jerzego Be³dowskiego podsêdnego
³êczyckiego i w³aœciciela rozleg³ych dóbr ziemskich. W 1765 roku
dobra be³dowskie zmienia³y swoich w³aœcicieli i przesz³y w rêce rodziny Wê¿yków. Jeszcze w tym samym czasie by³ zamieszkany,
istniej¹cy od dawna dwór obronny na kopcu (po³o¿ony w odleg³oœci 100 m od obecnego). Pierwszym w³aœcicielem tych dóbr, z rodu
Wê¿yków, sta³ siê Micha³, a nastêpnie Adam Wê¿yk. W 1827 roku
Be³dów liczy³ 373 mieszkañców. W 1833 roku sprzedano nale¿¹ce
do Be³dowa maj¹tki: Zgni³e B³oto, Sanie, kolonie Adamów.

Dwór
W po³owie XIX wieku powsta³ klasycystyczny dwór, naœladuj¹cy budownictwo antyczne, a tak¿e kaplica grobowa rodziny Wê¿yków. Jest to charakterystyczny dwór ziemiañski, murowany
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z ceg³y, na planie prostok¹ta i podpiwniczony. Dwór otacza³
wspania³y niegdyœ angielski park krajobrazowy. W s¹siedztwie
dworu i parku powsta³ zespó³ przemys³owy, który stanowi³ oœrodek przetwórstwa rolnego dla istniej¹cego tu maj¹tku. Jego integraln¹ czêœci¹ by³a gorzelnia (istniej¹ca tu od niepamiêtnych
czasów) oraz m³yn wodny, zmodernizowany na parowy o charakterze handlowym.
Po drugiej wojnie œwiatowej dobra
be³dowskie zosta³y
upañstwowione.
Eksploatowane bez
litoœci przez dziesi¹tki lat uleg³y ruinie. Podobny los
spotka³ zabytkowy
park, pozbawiony
cennych drzew; dziœ
nale¿y on do mocno
zniszczonych obiek-
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tów tego typu. Na szczêœcie mo¿na jeszcze zobaczyæ tu dwie ogromne topole bia³e uznane za pomniki przyrody.
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Kaplica cmentarna
Kaplica cmentarna pod wezwaniem Przemienienia Pañskiego,
zbudowana w 1854 roku w stylu klasycystycznym, przeznaczona by³a jako mauzoleum rodziny Wê¿yków i rodzin z nimi spokrewnionych. Budynek w kszta³cie greckiej œwi¹tyni z czterokolumnowym portykiem os³aniaj¹cym wejœcie, wewn¹trz jest
podzielony na dwa poziomy. Górna czêœæ to kaplica z o³tarzem,
pod któr¹ znajduje siê krypta grobowa, kryj¹ca doczesne szcz¹tki osób, po których pozosta³y dwory i parki, obiekty sakralne i gospodarcze, bêd¹ce dowodami ich dzia³alnoœci za ¿ycia; min. Jan
Wê¿yk, Marcelina z Zieleniewskich Wê¿ykowa, W³adys³aw Wê¿yk, Konstancja z Orzechowskich Wê¿ykowa, Jan Lebelt, Wojciech Orzechowski i inni (18 osób).

Koœció³
W 1897 roku w³adze koœcielne wraz z rodzin¹ Wê¿yków podiê³y decyzjê o rozbiórce istniej¹cego dotychczas drewnianego koœcio³a i budowie trzeciej, w tym samym miejscu ceglanej œwi¹tyni. G³ównym fundatorem by³ dziedzic Be³dowa – Jan Wê¿yk.
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Œwi¹tynia by³a nieotynkowana, zbudowana na planie krzy¿a, jako koœció³ jednonawowy z transeptem
oraz wê¿szym, wyodrêbnionym
prezbiterium,
otoczonym
zakrysti¹
i krucht¹. Wnêtrze koœcio³a posiada wyposa¿enie pochodz¹ce z wczeœniejszego rozebranego
obiektu. O³tarz g³ówny,
barokowy z obrazem
„Ukrzy¿owanie”
oraz
rzeŸb¹ przedstawiaj¹c¹
Boga Ojca znajduje siê
w nawie g³ównej; o³tarz
boczny, prawy uœwietnia
obraz przedstawiaj¹cy
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„Matkê Bosk¹ z dzieci¹tkiem” pochodz¹ce z pocz¹tku XVIII
wieku. Lewe skrzyd³o transeptu kryje pochodz¹cy z tego samego okresu, barokowy o³tarz
z obrazem ukazuj¹cym
„Œwiêt¹ rodzinê”. Ambona
drewniana z rzeŸbami czterech ewangelistów, stacje
drogi krzy¿owej w formie
p³askorzeŸb, rzeŸby œwiêtych zdobi¹ œciany boczne
nawy g³ównej. Poza tym
koœció³ posiada wiele cennych ruchomych obiektów
zabytkowych, jak na przyk³ad feretron z gurk¹
Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem; krucyks z koñca
XVIII wieku i inne.
Na terenie placu przykoœcielnego, otoczonego mu-
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rowanym parkanem znajduje siê wybudowana w tym samym czasie co koœció³ ceglana dzwonnica, a za parkanem wybudowano
z ceg³y w 1880 roku w kszta³cie dworku plebaniê be³dowskiej parai. Historiê koœcio³a i ca³ego sakralnego zespo³u architektonicznego na pewno dobrze znaj¹ wiekowe, schorowane wi¹zy rosn¹ce przy œwi¹tyni, a szczêœliwie objête opiek¹ konserwatorów,
jako kolejne pomniki przyrody w Be³dowie.
Dziœ odnowiony koœció³ p.w. Wszystkich Œwiêtych, kaplica
cmentarna p.w. Przemienienia Pañskiego oraz plebania stanowi¹ obiekty historyczne godne obejrzenia przez wspó³czesnych
i s¹ zabytkami na miarê krajow¹.

Bank
Be³dów to równie¿ pocz¹tki dzia³alnoœci Banku Spó³dzielczego
w Aleksandrowie £ódzkim zwi¹zane z rokiem 1925, kiedy to dnia
18 kwietnia zarejestrowano w S¹dzie w £odzi Kasê Stefczyka.
Inicjatorami utworzenia kasy byli œwiatli gospodarze z okolicznych wsi wspierani w tym dziele przez w³aœciciela dóbr ziemskich w Be³dowie – Jana Wê¿yka.

Szko³a Podstawowa
„Najstarsi ludzie w Be³dowie nie pamiêtaj¹, kiedy...” Takimi s³owami rozpoczyna siê najstarsza, zachowana kronika szko³y, w której mo¿na odnaleŸæ
wiele
informacji
o pocz¹tkach istnienia oœwiaty w Be³dowie. Pocz¹tki te siêgaj¹ roku 1912, kiedy
to w budynku o powierzchni 52 m2. zaczê³a funkcjonowaæ
jedyna w ca³ej gminie
Be³dów szko³a. W budynku mieœci³a siê
jedna sala lekcyjna
oraz izba dla nauczy-
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W 1912 roku zosta³ wybudowany budynek z ceg³y o powierzchni 52 m2.
By³a to jedna sala szkolna i mieszkanie dla nauczyciela.

W roku 1947 przydzielono szkole jeszcze jeden drewniany budynek,
poniewa¿ ówczesna szko³a nie mog³a pomieœciæ wszystkich dzieci,
a by³o ich oko³o 150.
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13 maja 1957 roku rozpoczêto budowê fundamentów.
Natomiast 6 czerwca tego roku po³o¿ono kamieñ wêgielny.
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ciela. W zwi¹zku z ograniczon¹ powierzchni¹ naukê w szkole
mog³o pobieraæ tylko 20 proc. wszystkich dzieci z Be³dowa, Ciê¿kowa, Be³dówka, Trupianki. W 1912 roku zosta³ wybudowany budynek z ceg³y o powierzchni 52 m2. By³a to jedna sala szkolna
i mieszkanie dla nauczyciela. Historia tej szko³y œciœle wi¹¿e siê
z losami naszej ojczyzny, gdy¿ w czasie wojny w szkole naukê pobiera³y tylko dzieci niemieckich kolonistów, osiedlonych na tym
terenie. Dopiero od 14 kwietnia 1945 roku szko³a znów sta³a siê
polsk¹. By³a ona czteroklasowa, a uczy³o w niej troje nauczycieli.
Mo¿na przypuszczaæ, i¿ po szeœcioletniej okupacji niemieckiej liczba polskich dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy Be³dów,
chc¹cych pobieraæ naukê, znacznie siê powiêkszy³a. Tê hipotezê
potwierdza fakt, i¿ w roku szkolnym 1946/47 przydzielono szkole dodatkowy budynek, gdy¿ jedyny istniej¹cy nie by³ w stanie
pomieœciæ 150–ga dzieci objêtych powszechnym obowi¹zkiem
szkolnym. Zmieni³ siê równie¿ system kszta³cenia i szko³a do tej
pory czteroklasowa sta³a siê siedmioklasow¹, a uczy³o w niej czworo nauczycieli: kierownik szko³y – Andrzej Skiba oraz Janina Skiba, Janina Chamelak i Matylda Kolman. Tak wiêc nauka odbywa³a siê w dwóch budynkach i ten stan rzeczy przetrwa³
kilkanaœcie lat.
Problemy lokalowe szko³y przyczyni³y siê do powo³ania 19 listopada 1950 roku na zwyczajnej Sesji Gminnej Rady Narodo-
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Dnia 16 sierpnia 1958 roku oddano do u¿ytku nowy budynek szko³y

wej Spo³ecznego Komitetu Budowy Szko³y Gminnej. Z wnioskiem wyst¹pi³ ówczesny kierownik – Andrzej Skiba, a w sk³ad
Komitetu weszli: przewodnicz¹cy – Stanis³aw Zi¹bka z Krzywej
Wsi, skarbnik – Józef Stegliñski z Ciê¿kowa, sekretarz – Andrzej
Skiba, cz³onkowie – Wac³aw Kacprzak. Spo³eczny Komitet ukonstytuawa³ siê w celu zebrania œrodków na budowê nowej szko³y,
a Gminna Rada podjê³a uchwa³ê o opodatkowaniu ka¿dego rol-
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Na zdjêciu Andrzej Skiba wraz z ¿on¹ i uczniami

nika z terenu gminy na kwotê 10 z³otych z hektara. Ta spo³eczna
inicjatywa pozwoli³a na rozpoczêcie budowy – 13 maja 1957 roku wytyczono teren i rozpoczêto wykop fundamentów, a 6 czerwca tego roku odby³o siê uroczyste po³o¿enie kamienia wêgielnego. W roku 1947 przydzielono szkole jeszcze jeden drewniany
budynek, poniewa¿ ówczesna szko³a nie mog³a pomieœciæ wszystkich dzieci, a by³o ich oko³o 150. 13 maja 1957 roku rozpoczêto budowê fundamentów. Natomiast 6 czerwca tego roku po³o¿ono kamieñ wêgielny. W nastêpnym roku szkolnym zajêcia
rozpoczêto ju¿ w nowej szkole. Wydarzenie to upamiêtnia napis
przy g³ównym wejœciu – 1 wrzeœnia 1958 roku. Nowy budynek
szko³y liczy³ 365 m2 powierzchni. Mieœci³y siê w nim przestronne sale lekcyjne oraz mieszkania dla nauczycieli. Dnia 16 sierpnia 1958 roku oddano do u¿ytku nowy budynek szko³y
Jak wa¿nym wydarzeniem okaza³o siê jego oddanie niech
œwiadcz¹ takie informacje z protoko³u posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 1958 roku: „Na zebraniu kierownik
szko³y mówi³ na temat higieny ¿ycia szkolnego, by w zwi¹zku
z prowadzonymi zajêciami szkolnymi w nowej szkole zwróciæ
szczególn¹ uwagê na wygl¹d dzieci, otoczenie zewnêtrzne i wewnêtrzne szko³y. W zwi¹zku z tym trzeba do klas wykonaæ listew-
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Fot. Zdjêcie klasy VII i nauczycieli z 1960 roku.
Od lewej: Janina Skiba, Helena Tomaszewska,
Andrzej Skiba – kierownik szko³y, Matylda Kolman, Janina Chamelak.

ki, zakupiæ tabliczki do drzwi. Ob. Chamelak Janina poruszy³a
sprawê wygl¹du estetycznego dzieci, by ka¿de dziecko mia³o fartuch szkolny i mundurek. Ju¿ w pierwszych dniach nale¿y mówiæ
o poszanowaniu mienia”. Nadal jednak funkcjonowa³ budynek
starej szko³y i lekcje odbywa³y siê w obydwu. W protokole zebrania Rady Pedagogicznej z 10 wrzeœnia 1965 roku czytamy:
„w budynku nowej szko³y dy¿uruj¹ nauczyciele wed³ug porz¹dku alfabetycznego... w budynku starej szko³y dy¿urowali nauczyciele ucz¹cy tê klasê bezpoœrednio po swoich lekcjach... ”. W 1963
roku kierowniczk¹ szko³y zosta³a Janina Skiba, która pe³ni³a tê
funkcjê do 1966 roku.
Po wojnie, kiedy szko³¹ zarz¹dza³ p. Andrzej Skiba, zaczê³a
dzia³aæ dru¿yna harcerska. Pierwsze zapiski w kronice szkolnej
wskazywa³y, i¿ dru¿yna liczy³a 22 harcerzy i harcerek, zastêp
„Przepiórek” i „Or³ów”. Zbiórki odbywa³y siê dwa razy w tygodniu. Zajêcia by³y urozmaicane, uzale¿nione od pory roku. Dru¿yna mia³a na swoim koncie wiele wyró¿nieñ i nagród. Du¿ym
osi¹gniêciem w ramach œrodowiskowych wystêpów zespo³ów artystycznych dru¿yny harcerskiej by³o zajêcie pierwszego miejsce,
opiekunem ich by³a p. Stefania Piestrzyñska. Harcerze wspó³-
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W szkole dzia³a³o równie¿ ognisko przedszkolne.
Na zdjêciu Helena Tomaszewska (Micielska) z dzieæmi w wieku przedszkolnym.

Uczniowie i nauczyciele na tarasie starej szko³y powsta³ej w 1958 roku.
Nauczyciele (od lewej, dolny rz¹d): Helena Micielska, Piotr Smolarek,
Stefania Bajerska, Maria Janczar, dyrektor szko³y W³adys³aw Stêpieñ.
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pracowali z innymi dru¿ynami, m. in. ze Szko³y Podstawowej nr
80 w £odzi.
W 1967 roku dyrektorem szko³y zosta³ W³adys³aw Stêpieñ.
Budynek szkolny ju¿ wtedy wymaga³ kapitalnego remontu, co
zosta³o odnotowane przez wspomnianego wy¿ej dyrektora w kronice szkolnej: „... Remont zaplanowano w okresie wakacyjnym,
a obejmowa³ on zmianê dachu, za³o¿enie odgromnika oraz otynkowanie ca³ego budynku. W pracach tych aktywnie uczestniczyli
przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego – Antoni Skonieczka,
Józef Owczarek, Wiktor Zwierzchowski. Pomoc¹ s³u¿y³ równie¿
kierownik gorzelni Jan Pawlak. I tym razem pomoc spo³ecznoœci lokalnej sta³a siê nieocenion¹ inicjatyw¹ lokaln¹, która znacznie przyspieszy³a zakoñczenie remontu.
W kolejnych latach szko³a w Be³dowie zmienia³a swoj¹ strukturê i w 1975 roku sta³a siê szko³¹ szeœcioklasow¹, a rok póŸniej
czteroklasow¹ z oddzia³em przedszkolnym dla szeœciolatków. Kierownikiem placówki, która zosta³a wtedy przy³¹czona do Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych by³a Helena Micielska. M³odzie¿ Be³dowa pocz¹wszy od klasy pi¹tej pobiera³a naukê w aleksandrow-
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Dnia 12 grudnia 1992 roku zosta³ oddany do u¿ytku ³¹cznik
o powierzchni 100 m2, który scali³ stary i nowy budynek szko³y
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5 wrzeœnia 1998 roku odby³o siê uroczyste otwarcie nowej czêœci szko³y
wraz sal¹ gimnastyczn¹ i kot³owni¹ olejow¹.
Na zdjêciu dyrektor szko³y Teresa Stañczyk i st. wizytator Maria Szulc

skich szko³ach: SP 2, LO oraz SP4. Z takim stanem rzeczy nie mog³a pogodziæ siê lokalna spo³ecznoœæ, która widzia³a w codziennych
dojazdach dzieci wielkie utrudnienie, tym bardziej, ¿e budynek
szkolny by³ w dobrym stanie, ale brakowa³o w nim sal lekcyjnych.
Sta³o siê to punktem wyjœcia do podjêcia kolejnej ju¿ spo³ecznej
inicjatywy planu rozbudowy szko³y. Zaplanowano dobudowê ³¹cznika, który móg³by w przysz³oœci scaliæ stary i nowy budynek
szko³y, poniewa¿ brano pod uwagê wzrastaj¹c¹ liczbê okolicznej
ludnoœci. W 1988 roku wielu rodziców zaanga¿owa³o siê w budowê planowanego ³¹cznika. Do grupy tej nale¿eli: Andrzej Walczak,
Edward Kêpski, Jan Kacprzak, Andrzej Krakowiak, Wojciech Stegliñski, Bogdan Janiak, Zygmunt Krakowiak, Józef Adamiak. Przedsiêwziêcie przerwano na okres trzech lat.
W 1991 roku funkcjê dyrektora objê³a Teresa Stañczyk i to
ona doprowadzi³a do ukoñczenia zaplanowanej rozbudowy szko³y, pozyskuj¹c fundusze na kontynuowanie prac od w³adz samorz¹dowych, Kuratorium Oœwiaty i rodziców. Dnia 12 grudnia
1992 roku zosta³ oddany do u¿ytku ³¹cznik o powierzchni 100 m2.
Dyrektor Teresa Stañczyk nie poprzesta³a na tym i w 1994 roku
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UKS Basket Skrzatki
w roku szkolnym
2011/12
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uzyska³a pozwolenie na budowê nowego skrzyd³a szko³y z sal¹
gimnastyczn¹ i nowoczesn¹ kot³owni¹. G³ównymi inwestorami
budowy, która trwa³a piêæ lat byli: Urz¹d Gminy Aleksandrów
i Kuratorium Oœwiaty w £odzi. 25 wrzeœnia zosta³ oddany nowy
pawilon szko³y, a baza lokalowa tej placówki uleg³ znacznej poprawie. Mia³o to istotny wp³yw na warunki kszta³cenia, gdy¿ co
roku przybywa³ kolejny oddzia³. W 1998 roku szko³a w Be³dowie
sta³a siê szko³¹ oœmioklasow¹. Wprowadzona w 1999 roku reforma oœwiaty zmieni³a strukturê szko³y w placówkê szeœcioklasow¹. Zaplanowano dobudowê ³¹cznika, który móg³by w przysz³oœci scaliæ stary i nowy budynek szko³y. 25 wrzeœnia 1998 roku
odby³o siê uroczyste otwarcie nowej czêœci szko³y wraz sal¹ gimnastyczn¹ i kot³owni¹ olejow¹.
Od 2006 roku dyrektorem szko³y jest El¿bieta Antosik. W dniu
15 paŸdziernika 2008 r. dokonano poœwiêcenia i przekazania
sztandaru oraz uroczystego nadania szkole imienia. Uchwa³¹ nr
XXIII/247/08 Rady Miejskiej w Aleksandrowie £ódzkim na
wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorz¹du
Uczniowskiego Szkole nadano imiê Ryszarda Wyrzykowskiego.
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Fundatorami Sztandaru s¹: Urz¹d Miejski w Aleksandrowie £ódzkim reprezentowany przez Burmistrza Jacka Lipiñskiego oraz
Bank Spó³dzielczy w Aleksandrowie £ódzkim reprezentowany
przez Prezes Annê Ruszkowsk¹.
G³ówna strona sztandaru to na chabrowym tle centralnie
umieszczone logo Szko³y zawieraj¹ce barwy Gminy: czerwony,
z³oty, niebieski. Napis wokó³ tego znaku brzmi: Szko³a Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Be³dowie. W lewym górnym rogu umieszczony jest herb Aleksandrowa £ódzkiego co
symbolizuje przynale¿noœæ Szko³y do Gminy Aleksandrów £ódzki. W prawym dolnym rogu widnieje rok 2008 który okreœla
czas poœwiêcenia sztandaru i nadania imienia. Druga strona
sztandaru to barwy narodowe i god³o Polski.
W 2006 r. nawi¹zano wspó³pracê z UKS „Basket” Aleksandrów oraz realizowano po raz pierwszy projektu wspó³nansowany ze œrodków EFS „W poszukiwaniu impulsu do odkrycia tego, co bliskie i dalekie”. W ramach tego projektu powsta³y
w szkole pierwsze animacje fotograczne, krótkie lmy i zdjêcia
przyrodnicze; wszystko pod okiem operatora lmowego. Ten etap
prac mia³ znacz¹cy wp³yw na wybór patrona szko³y: przyrodnika, lmowca, podró¿nika, sportowca.
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W ramach obchodów
XIII Miêdzynarodowego Festiwalu Filmowego
im. W³. Puchalskiego
w £odzi wykonany przez
uczniów lm przyrodniczy „Niebieska ¿aba –
chroniony gatunek be³dowskiej przyrody” w kategorii lmów szkolnych
otrzyma³ nagrodê Grand Prix i wsparcie nansowe dla wszystkich
autorów lmu. W 2011 r. ponownie otrzymujemy nagrody za lmy szkolne: II miejsce „Gramy w zielone”, III miejsce „Wakacje
z dêbami”. Nasza przygoda z lmem trwa dalej…
W dniu 20 grudnia 2007 r. Szko³a w Be³dowie wzbogaci³a siê
o Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, a 10 czerwca 2008 r. pracowniê komputerow¹. Uczniowie uzyskali szeroki dostêp do komputerów i ich pe³nego oprogramowania.
17 czerwca 2011 r. nast¹pi³o uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 przy wsparciu nansowym
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œrodków z Unii Europejskiej i Urzêdu Miejskiego w Aleksandrowie £ódzkim.
Uroczystego otwarcia boiska dokonali: Pose³ na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk, Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek
Lipiñski, absolwentka SP Be³dów, zawodniczka UKS Basket I LIGA Ewa Canert.
Zarz¹dzaj¹cy szko³¹:

Okres przedwojenny: pierwsze znane nazwisko nauczyciela Berntman, w kolejnych latach uczy³ Zygmunt Piotrowski
1945–1962 – Andrzej Skiba – kierownik szko³y
1963–1967 – Janina Skiba – kierownik szko³y
1967–1976 – W³adys³aw Stêpieñ – dyrektor szko³y
1976–1991 – Helena Micielska – dyrektor szko³y, kierownik
Punktu Filialnego w Be³dowie
1991–2006 – Teresa Stañczyk – dyrektor szko³y
Od 2006

– El¿bieta Antosik – dyrektor szko³y

Otwarcie boiska
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Historia niezwyk³ego cz³owieka…
– patrona szko³y
Ryszard Wyrzykowski urodzi³
siê 6 marca 1945 roku w £odzi.
W 1969 r. uzyska³ dyplom magistra zoologii na Uniwersytecie £ódzkim. We wrzeœniu 1969
r. rozpocz¹³ pracê w Wytwórni
Filmów Oœwiatowych jako asystent re¿ysera.
Specjalizowa³ siê w realizacji lmów przyrodniczych. By³
tak¿e sportowcem. Jako koszykarz reprezentowa³ £KS, ale
tak¿e barwy narodowe w meczach rangi miêdzynarodowej.
Uczestniczy³ w wielu wyprawach polarnych. By³ autorem
programu telewizyjnego „Klub
Pana Rysia”. W jego dorobku
znajduje siê 12 lmów, które
przynios³y mu 6 nagród na festiwalach miêdzynarodowych
i krajowych. Zmar³ 24 kwietnia
2003 roku. Pochowany jest
w £odzi na cmentarzu na Zarzewie.
W latach 1978/79 bra³ udzia³
razem z W³odzimierzem Puchalskim w wyprawie na Antarktykê by zrealizowaæ cykl lmów o faunie i orze Wyspy
Króla Jerzego. Puchalski
w swym dzienniku dnia 16 stycznia 1979 r. zapisa³: „... na ¿¹danie telewizji mam zrobiæ lm o sobie i przysz³o mi do g³owy by
oddaæ to Rysiowi, ¿eby zaj¹³ siê tym – oczywiœcie ja bêdê promo-
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torem, ja mu wszystko poka¿ê, on da swoje nazwisko i mo¿e to bêdzie dla niego lm dyplomowy do awansu, bo
w pe³ni na to zas³uguje. ¯yje siê
tu w trudnych, twardych, ciê¿kich warunkach takich, w których cz³owiek czêsto odkrywa
swój charakter i s³aboœci, jest
bardziej pobudliwy – ani razu
nie zawiod³em siê na nim – zawsze równy, uczynny, ¿yczliwy
i pomocny”. Trzy dni póŸniej
Mistrz Wyrzykowskiego umar³, a on
realizowa³ program do koñca. Cudowny, niewyobra¿alny i oryginalny œwiat
przyrody prezentowa³ w lmach: Pingwiny z Wyspy Króla Jerzego,
Lato na Wyspie Króla Jerzego (lm nagrodzono Br¹zowym Medalem w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Filmów nt. Myœliwstwa, Rybo³ówstwa i Ochrony Œrodowiska – Plovdiv 1981), Przyroda antarktycznej wyspy, W Antarktyce.
Uczestnikom wypraw polarnych odkrywaj¹cych nieznany l¹d
i tajemniczy œwiat odleg³ych zak¹tków œwiata poœwiêci³ lmy: 16
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tys. kilometrów od Warszawy, Dlaczego
Antarktyka?, Na zimnym kontynencie, Polarne wyprawy W³odzimierza Puchalskiego. Ciê¿k¹ pracê rybaków uwidoczni³
w lmie Po du¿e ryby powsta³ym na rejsie badawczo–po³owowym kutrem rybackim po œrodkowym Atlantyku
w okolicach wybrze¿a Senegalu. Rejs
trwa³ 50 dni w roku 1984. Film ten
przyniós³ mu nagrodê „Z³ote ¯agle”
na IV Festiwalu Filmowym „Ludzie
i Morze” – Gdynia 1984.
W swoim dorobku ma tak¿e lmy
powsta³e w Polsce. S¹ to: Ma³e, ¿ar³oczne, po¿yteczne – lm pokazuje ¿ycie
ma³o znanych ssaków ryjówek, ich biologiê (nagroda specjalna na
IV Ogólnopolskim Przegl¹dzie Filmów Przyrodniczych. £ódŸ 1987);
Pierœcienice – lm szkolny przeznaczony dla klas V; Przechowywanie
owoców w kontrolowanych atmosferach – lm instrukta¿owy dla sadowników (nagrodzony „Br¹zow¹ Wie¿¹” na IX Miêdzynarodowym
Festiwalu Filmów Rolniczych – Sragossa 1987). Pierwszy z lmów
powsta³ w plenerze i pracowniach Wytwórni Filmów Oœwiatowych.
Ryszard Wyrzykowski wspó³pracowa³ miêdzy innymi z realizatorami-przyrodnikami re¿yserami: Aleksandr¹ Jaskólsk¹, Józefem Arkuszem, Andrzejem
Walterem, Remigiuszem
Ronikierem, Jerzym Bezkowskim i W³odzimierzem
Puchalskim. By³ autorem
programu telewizyjnego pt.:
„Klub Pana Rysia” (powsta³o ponad 180 odcinków popularnego serialu dokumentalnego dla dzieci nadawany
w programie II Telewizji Polskiej); w programach tych
zajmowa³ siê zjawiskami
przyrodniczymi i naukami
pokrewnymi,
pokazywa³
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cz³owieka jako cz¹stkê przyrody. Uczy³ wspó³istnienia z przyrod¹, bez naruszania biologicznej równowagi ekosystemów. Filmy
przyrodnicze realizowane przez niego zawieraj¹ liczne walory poznawcze dla uczniów, jednoczeœnie zachêcaj¹ do odkrywania tajemnic przyrody.
Ryszard Wyrzykowski to Wielki Cz³owiek, nagrodzony za ca³okszta³t twórczoœci oraz szerzenie wiedzy i mi³oœci do przyrody
w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych
w £odzi 2003 r. Oddany swojej pracy, gotowy w ka¿dej chwili ruszyæ na koniec œwiata, by z pasj¹ odkrywaæ tajemnice przyrody
i utrwalaæ je na lmowym obrazie. Wspó³pracowa³ z dzieæmi, poznaj¹c razem z nimi legendy, historiê poszczególnych regionów
Polski, obyczaje i dziedziny sztuki.
Filmowiec, przyrodnik, sportowiec, zapaleniec niezra¿aj¹cy
siê d³ugoletnim oczekiwaniem na efekty swojej pracy, zw³aszcza
przyrodniczej. Zatrzyma³ w kadrze i ocali³ od zapomnienia, zmieniaj¹ce siê i gin¹ce ¿ycie. Jego postawa mo¿e byæ inspiracj¹ dla
uczniów naszej szko³y do poszukiwania w³asnych pasji i dróg ¿yciowych; spojrzeniem na ¿ycie ludzkie z perspektywy lmowca,
podró¿nika, przyrodnika, sportowca, a tak¿e ciekawego cz³owieka ¿yj¹cego z pasj¹.

Materia³ opracowa³a dyrektor
szko³y El¿bieta Antosik we wspó³pracy z rad¹ pedagogiczn¹ z wykorzystaniem publikacji Bo¿eny
Jêdrzejczak z cyklu: „Film oœwiatowy – prezentacje autorskie”.
W materiale wykorzystano zdjêcia
zrobione przez uczniów tej szko³y
we wspó³pracy z operatorem lmowym Romanem Dêbskim.
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Wies³awa Wilmañska

O Jerzym Wilmañskim

Jurek urodzi³ siê 16
kwietnia 1936 roku
w Aleksandrowie £ódzkim w domu, który
znajduje siê dziœ przy ulicy Wojska Polskiego 48.
Matka jego, Natalia
Wilmañska by³a najm³odsz¹ siostr¹ W³adys³awa Ka³u¿nego – wieloletniego nauczyciela
i dyrektora szkó³ w Aleksandrowie. Rodzeñstwo
wczeœnie straci³o dom
rodzinny i starszy brat
zaopiekowa³ siê nieletni¹ siostr¹. Jako m³ody
nauczyciel pracowa³ w wiejskich szko³ach, a siostra wêdrowa³a
z nim do kolejnych miejsc pracy, aby wreszcie osi¹œæ w Aleksandrowie.
Ojciec Jurka – Jan Wilmañski urodzi³ siê w Ka³owie pod Poddêbicami. Jako najstarszy z licznego rodzeñstwa opuœci³ wieœ i wyruszy³ do £odzi. Pocz¹tkowo uczy³ siê tu szewstwa, ale bez pozytywnych rezultatów, a póŸniej pracowa³ w fabryce Johna.
Po œlubie rodzice Jurka osiedlili siê w Aleksandrowie i prowadzili sklep przy ulicy Koœcielnej (dziœ Wojska Polskiego), gdzie
urodzi³ siê Jurek. Tu te¿ spêdzi³ dzieciñstwo, które do 1939 roku
by³o szczêœliwe. Rodzice, choæ oboje ciê¿ko pracowali, zapewniali
synom dobre warunki materialne i opiekê. To wszystko skoñczy-
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³o siê po wybuchu wojny.
Sklep odebrali Niemcy,
ojciec musia³ doje¿d¿aæ
do przymusowej pracy
w £odzi.
Jurek urodzi³ siê na
trzy lata przed wojn¹,
a kiedy siê skoñczy³a, mia³
dziewiêæ lat. W Strzêpach
biograi pisa³ po latach:
„Prawie szeœæ lat g³odu,
poczucia ci¹g³ego zagro¿enia, braku polskiej szko³y, ksi¹¿ek, witamin, t³uszczu, miêsa, cukru,
owoców i warzyw (...). Ca³a okupacja pachnia³a mi
œwie¿ym chlebem. W podwórzu by³a piekarnia Otto Schulza (zreszt¹ odebrana polskiej rodzinie
Fot. 2. Jerzy Wilmañski z ¿on¹ Wies³aw¹.
Walczaków) i zapach
Aleksandrów 1959
chleba by³ wszechobecny.
A my mieliœmy na kartki gliniast¹ mieszaninê z m¹ki kasztanowej
i otrêbów”.
Wojenne dzieciñstwo wi¹za³o siê te¿ z brakiem normalnych
kontaktów z rówieœnikami, których spotyka siê w szkole; wszak
polskiej szko³y nie by³o. Jurek wiele czasu musia³ spêdzaæ w domu ze starszym o rok bratem pod opiek¹ matki, która zamartwia³a siê o ich zdrowie i bezpieczeñstwo. Z utêsknieniem wyczekiwali na powrót ojca, gdy¿ umia³ ich zabawiæ opowiadaniami
i anegdotami o ró¿nych wydarzeniach ze swojego dzieciñstwa
i ludziach poznanych w m³odoœci spêdzonej na wsi. Ojciec Jurka
by³ narratorem bardzo interesuj¹cym o du¿ych zdolnoœciach aktorskich i poczuciu humoru, które Jurek uwielbia³.
Podwórko i ogród, który by³ do ich dyspozycji przed wojn¹, teraz sta³y siê terenami niebezpiecznymi i niedostêpnymi ze wzglêdu na niemieckich rówieœników. Placem zabaw okaza³ siê, o dziwo,. znajduj¹cy siê w pobli¿u domu cmentarz. Cmentarz katolicki,
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Fot. 3. Jerzy i Stanis³aw Wilmañscy

Fot. 4. Jerzy Wilmañski

nazywany „polskim” w odró¿nieniu od ewangelickiego, zaniedbany, zaroœniêty traw¹,
„której nie chcia³y jeœæ króliki
by³ miejscem, gdzie czuli siê
najpewniej, najbezpieczniej:
Tu nie przychodzili ch³opcy
z Hitler Jugend, tu nie dosiêga³y ich kamienie s¹siada – Hansa od piekarza.
Na szczêœcie wojna siê
skoñczy³a. Do Aleksandrowa
powróci³ z Bedonia wuj W³adys³aw Ka³u¿ny, zaczê³y siê
szkolne lata, kontakty z kolegami, przyjaŸnie. W 1945 roku
powsta³a w Aleksandrowie
dru¿yna harcerska. Uczestnictwo w ¿yciu dru¿yny, wyjazdy
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na obozy do Mielna czy Wielis³awia Z³otoryjskiego by³y dla Jurka ogromnie wa¿nymi prze¿yciami. Wspomina³ je zawsze z rozrzewnieniem do koñca swoich dni. Po latach pisa³: „W harcerstwie nauczy³em siê poczucia wspó³odpowiedzialnoœci za zespó³
oraz lojalnoœci wobec niego. Harcerstwo da³o mi kawa³ek wspania³ego dzieciñstwa”.
Po 1945 roku rodzice Jurka zamieszkali w domu opuszczonym
przez Niemców przy tej samej ulicy pod numerem 38 i próbowali
znów prowadziæ sklep, z czego szybko musieli zrezygnowaæ z powodu utrudnieñ, jakie w nowej rzeczywistoœci stwarzano prywatnym kupcom. Matka najpierw pracowa³a jako sprzedawczyni
w sklepie Spo³em, a póŸniej w kasie apteki. Ojciec, ucz¹c siê po
nocach. zdoby³ kwalikacje ksiêgowego i do emerytury pracowa³
w ksiêgowoœci zak³adów poñczoszniczych w Aleksandrowie. Materialny poziom ¿ycia rodziny, w porównaniu z latami przedwojennymi, bardzo siê obni¿y³. Pierwsze lata powojenne nie by³y
w ogóle ³atwe. Brakowa³o wszystkiego. Mimo to wszyscy cieszyli
siê wolnoœci¹ i z optymizmem patrzyli w przysz³oœæ.
Jurek ukoñczy³ szko³ê podstawowa i rozpocz¹³ naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Aleksandrowie. Ta szko³a, to miejsce i ludzie, których wtedy spotka³, z którymi siê przyjaŸni³ i których podziwia³, wywarli ogromny wp³yw na jego ¿ycie,
zainteresowania literackie i przysz³oœæ.
Po wojnie zasiedli³y Aleksandrów dwie grupy repatriantów
z Wileñszczyzny i Wo³ynia. Zasili³y one resztki pozosta³ej po wojnie inteligencji. Jurek pisa³: „Moimi nauczycielami w liceum byli:
polonistka z kresów, partyzant Armii Ludowej z Lubelskiego, wyk³adowca zyki z Wilna, a matematyki uczy³ mnie ocer oty ba³tyckiej z Leningradu. Wszyscy Polacy oczywiœcie”. Mówi³ te¿ czêsto, ¿e Aleksandrów po wojnie – to by³o „miasto magiczne i trudno
by³o nie pisaæ wierszy”.
W szkole Jurek dzia³a³ w organizacji m³odzie¿owej, wystêpowa³
w teatrze szkolnym, pisywa³ wiersze do szkolnej gazetki. Tu prze¿ywa³ swoje pierwsze mi³oœci. I tu te¿ zaczê³y siê jego pierwsze kontakty z dziennikarstwem. W roku 1953 redakcja £ódzkiego Expressu Ilustrowanego zatrudni³a go jako korespondenta terenowego.
Po naradzie korespondentów 18 listopada 1953 w redakcji gazety
– Jurek napisa³ w pamiêtniku: „Ta narada jeszcze bardziej spotêgowa³a moje marzenie zostania dziennikarzem”.
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Fot. 5. Wies³awa Wilmañska

12 lutego 1955 roku ukaza³ siê
w „G³osie Robotniczym” Po raz
pierwszy jego wiersz Zaproszenie do
podró¿y – a 17 lutego przyjêto go do
Ko³a M³odych Twórców przy oddziale Zwi¹zku Literatów Polskich
w £odzi. Te zdarzenia mia³y miejsce, kiedy Jurek by³ jeszcze
uczniem w maturalnej klasie. Jak
wszyscy m³odzi ludzie Jurek marzy³ o tym, aby wyjechaæ w œwiat.
Magnesem by³a pobliska £ódŸ,
w której debiutowa³ ju¿ jako dziennikarz i poeta.
Feliks Rajczak w swoim wierszu poœwiêconym Jerzemu Wilmañskiemu pisa³:
My ch³opcy z aglomeracji
otwieraliœmy wrota horyzontów
ze wszystkich stron £odzi

Fot. 6. Exlibris Jerzego
Wilmañskiego

Po maturze rozpocz¹³ wiêc Jurek
studia na Uniwersytecie £ódzkim
na wydziale lologii polskiej. Niestety, po dwukrotnym nawrocie
gruŸlicy, d³ugich miesi¹cach
w szpitalu i sanatoriach po dwu
latach przerwa³ studia. Nie porzuci³ jednak swojej dzia³alnoœci
pisarskiej.
Wiosny 1958 roku o¿eni³ siê
z poznan¹ na uniwersytecie kole¿ank¹ z polonistyki. Po krótkotrwa³ym polepszeniu stanu zdrowia zacz¹³ pracowaæ w CBWA
(Centralne Biuro Wystaw Artystycznych) jako radca wystawowy,
a póŸniej w Prezydium Dzielnico-
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wej Rady Narodowej £ódŸ-Polesie, gdzie zatrudniono go w charakterze instruktora do spraw upowszechniania kultury. Pracê
tê przerwa³ niespodziewany nawrót choroby. Na szczêœcie w koñcu 1959 roku dostêpna ju¿ streptomycyna pozwoli³a denitywnie
pokonaæ gruŸlicê.
Traumatyczne prze¿ycia zwi¹zane z kilkuletnim borykaniem
siê z chorob¹ znalaz³y swój wyraz w wielu wierszach, a motyw
œmierci przewija siê przez jego twórczoœæ do koñca.
Oprócz etatowej pracy zarobkowej od 1959 do 1962 roku pisa³
cotygodniowy felieton Drobiazgi historyczne w „G³osie Robotniczym”.
Wspó³pracowa³ z Redakcj¹ M³odzie¿ow¹ Polskiego Radia w £odzi, pisa³ te¿ reporta¿e, artyku³y publicystyczne w „G³osie Robotniczym”, „Expressie Ilustrowanym” i „Odg³osach”. Najwiêksz¹ radoœci¹ by³ jednak pierwszy tomik wierszy „Poemat niedoskona³y”
wydany w listopadzie 1959 roku w Wydawnictwie £ódzkim.
Najwa¿niejszym wydarzeniem w jego zawodowym ¿yciorysie
by³o spotkanie ze Stanis³awem Mojkowskim, który zaproponowa³ mu sta³y etat w „G³osie Robotniczym”. 15 sierpnia 1964 roku zacz¹³ pracê najpierw w dziale wojewódzkim, potem miej-

Fot. 7. Jerzy Wilmañski (drugi od prawej) z rodzicami i bratem
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Fot. 8. Jerzy Wilmañski z rodzicami. Aleksandrów 1938

skim. Stanis³aw Mojkowski by³ wspania³ym, m¹drym i sprawiedliwym cz³owiekiem. By³ te¿ znakomitym dziennikarzem, twórc¹
autorytetu i zwiêkszonego zasiêgu „G³osu Robotniczego”. Ze
sztywnego biuletynowego GR zrobi³ dobre, dynamiczne pismo,
co w ówczesnych warunkach nie by³o ³atwe.
Poczytnoœæ „G³osu Robotniczego” da³a te¿ Jurkowi ogromn¹
popularnoœæ. Jego felietony z cyklu Co s³ychaæ? zamieszczane w sobotnim wydaniu gazety by³y niezwykle chêtnie czytane, a wielu
czytelników zaczyna³o lekturê sobotniego „G³osu” od jego felietonu. Jêzyk tych tekstów by³ ¿ywy, dowcipny a dotyczy³y one spraw
bliskich ludziom, ich codziennym k³opotom. Jurek otrzymywali
setki listów od czytelników i czu³ blisk¹ z nimi wiêŸ.
Praca w codziennej gazecie niezwykle absorbuj¹ca, nie pozostawia³a wiele czasu na twórczoœæ literack¹, która dla Jurka by³a nadal bardzo wa¿na. Dlatego te¿ w 1968 roku zdecydowa³ siê
na objêcie stanowiska kierownika dzia³u kulturalnego, a póŸniej
sekretarza redakcji w „Odg³osach”, z którymi wspó³pracowa³ od
1958 roku. Nie rozsta³ siê jednak zupe³nie z „G³osem Robotniczym”, gdzie nadal ukazywa³y siê jego sobotnie felietony.
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Fot. 9. i 10. Karykatury
z Jerzym Wilmañskim

Felietonistyka, któr¹ zacz¹³ uprawiaæ w „Odg³osach” mia³a
inny wymiar, dotyczy³a istotnych dla £odzi wydarzeñ kulturalnych, by³a zapisem czasów i ludzi, którzy ostali siê nie tylko w historii £odzi. A sam Jurek mówi³: „Moje «Odg³osy» to «Odg³osy»
od 1958 do 1988 roku. To 30 roczników, ponad 1500 wydañ, w których oprócz sta³ych felietonów ukazywa³y siê moje wiersze, proza i inne artyku³y publicystyczne. To ponad 2000 tekstów. To kawa³ mojej pracy, mojego ¿ycia”.
Dziœ po latach koledzy po piórze pisz¹: „By³ niedoœcig³ym mistrzem krótkich form dziennikarskich, miêdzy innymi felietonu,
znakomicie zna³ dzieje i funkcjonowanie mediów”.
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Fot. 11. Biogram z Leksykonu Polskiego Dziennikarstwa El¿biety Ciborskiej,
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
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Praca w „Odg³osach” pozwala³a Jurkowi publikowaæ te¿ artyku³y, recenzje, wiersze i fragmenty prozy w „¯yciu Literackim”,
„Argumentach”, „Przekroju”, a tak¿e pisaæ teksty dla kabaretów radiowych oraz dla kabaretu literackiego Estrady £ódzkiej.
Rozstanie z „Odg³osami” nast¹pi³o w 1979 roku i Jurek przeszed³ do pracy w rozg³oœni ³ódzkiej Polskiego Radia, gdzie najpierw by³ kierownikiem redakcji literackiej, póŸniej komentatorem do roku 1990.
Lata pracy w „Odg³osach” i rozg³oœni Polskiego Radia to tak¿e lata intensywnej twórczoœci literackiej. W tym czasie ukaza³y siê w druku liczne tomiki wierszy, opowiadania, szkice powieœciowe oraz zbiory reporta¿y i felietonów:
1. Obrona krajobrazu (wiersze), W£, 1963.
2. Krzywa latarnia (opowiadania), W£, 1966.
3. Odlot (wiersze), W£, 1970.
4. Rzeczy dziwne i ciekawe, W£, 1972.
5. Tylko s³owa, W£, 1976.
6. £ódŸ. Miasto i ludzie (Album), W£, 1977.
7. Czterdziesta jesieñ, W£, 1979.
8. Tak prêdko, coraz prêdzej, W£, 1982.
9. Antykwariat przy Piotrkowskiej (reporta¿e), KAW, 1983.
10. We mgle, we mgle (wiersze), W£, 1984.
11. Bez ³adu i sk³adu (szkic publicystyczny), KAW, 1985.
12. Po¿egnanie karnawa³u (wiersze), W£, 1987.
13. Dagerotyp ³ódzki (wiersze), Ocyna Bibliolów, 1989.
Po przymusowym odejœciu z rozg³oœni Jurek pracowa³ kolejno
w spó³ce wydawniczej Videopress, w wydawnictwie Ocyna Bibliolów, wspó³pracowa³ z „Trybun¹”, „G³osem Porannym”, „Ziemi¹ £ódzk¹”, „Kronik¹ Miasta £odzi”. Mimo bardzo z³ego stanu
zdrowia by³ ci¹gle aktywny. W ostatnich latach napisa³ i wyda³ jeszcze dwie ksi¹¿ki: zbiór szkiców p.t. Duchy Piotrkowskiej, W£, 2002,
oraz £ódzkie portrety pamiêciowe, Ocyna Bibliolów, 2004.
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Od marca 2004 roku, w ostatnim roku przed œmierci¹ pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego Rady Programowej Regionalnej Rozg³oœni Polskiego Radia w £odzi
Zmar³ 16 grudnia 2005 roku.
Chocia¿ jego zawodowa dzia³alnoœæ zwi¹zana by³a od pocz¹tku
do koñca z £odzi¹, najwa¿niejsze wydarzenia ¿ycia osobistego
rozegra³y siê w Aleksandrowie, w którym mieszka³ przecie¿ do
1971 roku. Tutaj w Ratuszu w czerwcu 1958 roku odby³ siê jego
œlub, tutaj prze¿ywa³ narodziny swoich synów: Jakuba w 1959 roku, Macieja w 1967 roku, urz¹dza³ pierwsze samodzielne mieszkanie, ¿egna³ na cmentarzu Rodziców. Tutaj te¿ 21 grudnia
2005 roku w rodzinnym grobie z³o¿one zosta³y jego prochy.
Kiedyœ napisa³: „Cz³owiek ma wiele sentymentalnych ma³ych
ojczyzn, które o¿ywiaj¹ jego sny, ale dzieciñstwa i m³odoœci nie
zapomina siê nigdy”.
Poezja Wilmañskiego daje œwiadectwo zmieniaj¹cego siê stosunku do œwiata, od
¿ywio³owej apoteozy poprzez liryczn¹ zadumê a¿ do poczucia klêski, œwiadomoœci
nieuniknionego tragizmu ludzkiej egzystencji.
W prozie Wilmañski prezentuje bohaterów typowych dla wiêkszoœci twórców
jego pokolenia (...). S¹ to przewa¿nie ludzie, którym nie wszystko siê uda³o, którzy wspominaj¹ wojenne dzieciñstwo i ZMP-owsk¹ m³odoœæ (...) i przeprowadza
bezlitosn¹ konfrontacjê m³odzieñczych marzeñ i nadziei z szar¹ i przykr¹ rzeczywistoœci¹.
Tadeusz B³a¿ejewski,
Wspó³czesna £ódŸ Literacka

Rozpoczyna³ pod znakiem Ga³czyñskiego, ale jego twórczoœæ wraz z up³ywem lat
– mrocznieje; wiele tu o przemijaniu. Poezja ta czêsto dotyczy codziennoœci, spraw
konkretnych, czêsto opiera siê na jakiejœ minifabu³ce, anegdocie, sytuacji. Có¿ «poeta siê starzeje z gorycz¹ drwi (...). Poeta idzie ulic¹ w mroczne cienie» – a zatem
najciekawsze staj¹ siê rewizje przesz³oœci.
Piotr Kuncewicz,
Poezja Polska, tom III, od 1956 r.

W³aœnie centralnym elementem twórczoœci Jerzego jest miasto. Nie jakieœ abstrakcyjne, zawieszone w eterze, ale konkretne miasto w³ókienniczej ciê¿kiej pracy –
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£ódŸ. W ca³ej swej twórczoœci ¿yje miastem, odkrywa je dla czytelników, przypomina umar³y œwiat ³ódzkich podwórek, zak¹tków i ulic.
Edward Miiller, Poeta zara¿ony £odzi¹,
„Trybuna £ódzka”, 17 kwietnia 2001 r.

Wilmañski nale¿y do dobrych obserwatorów, z nat³oku zdarzeñ i postaci wyci¹ga
te, które dziêki jakimœ indywidualnym cechom czy te¿ dziêki temu, ¿e sta³y siê bohaterami ciekawych splotów zdarzeñ, awansowa³y z grona anonimowych przechodniów do rangi swoistego symbolu literackiego.
Leszek St. Rudnicki, Krzywa latarnia,
„Odg³osy”, paŸdziernik 1966 r.

Wilmañski ma w³aœciwe podejœcie do konkretu wy³owionego z g¹szczu prze¿yæ zbiorowych czy osobistych, konkret taki przepuszczony przez ltry sprawnej
wyobraŸni przyczynia siê zazwyczaj do powstania sugestywnego uogólnienia
poetyckiego.
Adam W³odek,
Osnowa, 1970 r.

Jest Wilmañski poet¹ autentycznie prze¿ytego, bardzo osobistego wzruszenia. Tak
osobistego, ¿e staj e siê ono uniwersalne, bliskie i zrozumia³e dla ka¿dego chyba
czytelnika. Pisze przecie¿ o odchodz¹cych uczuciach, zagubionych rzeczach i przedmiotach, o smutku przemijania.
Marek Wawrzkiewicz,
Wspó³czesnoœæ, 1971 r.

Wilmañski zamienia publicystykê w poezjê, w przeciwieñstwie do niektórych poetów zamieniaj¹cych poezjê w dziennikarski ¿argon. Nie opisuje luksusowego œwiata. Jego œwiat to strefa niepokoju, rozjaœniona trudnym optymizmem.
Marek Groñski,
„Szpilki”, 3 X 1976 r.

Na mapie literackiej £odzi Jerzy Wilmañski zajmuje miejsce niezwyk³e. Nale¿y
bowiem do tej nielicznej elity twórców, którzy ze swobod¹ poruszaj¹ siê po rozlicznych gatunkach – od poezji po miniatury poetyckie proz¹, od opowiadañ po powieœæ, od eseju po felieton, satyry nie wy³¹czaj¹c (...).
Marian Zdrojewski,
„Odg³osy”, 28 marca 2002 r.
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Tomasz Pietras

Od „Miasta tkaczy” do „Skarpetkowa”.
Z dziejów przemys³u Aleksandrowa
w XIX i XX wieku.

1. Miasto tkaczy – najlepsze lata (1816–1832)
Za³o¿ycielem Aleksandrowa by³ przedsiêbiorczy ziemianin – Rafa³
Bratoszewski herbu Sulima, w³aœciciel dóbr Bru¿yca Wielka i sêdzia pokoju powiatu or³owskiego. Dla presti¿u oraz w celu zwiêkszenia dochodowoœci swych w³oœci, Bratoszewski postanowi³
za³o¿yæ w po³udniowej, nieurodzajnej czêœci dóbr bru¿yckich
nowoczesn¹ osadê o charakterze przemys³owym, od pocz¹tku nastawion¹ na produkcjê sukiennicz¹. Inicjatywy takie
spotyka³y siê wówczas z aplauzem w³adz zjednoczonego z Rosj¹, autonomicznego Królestwa
Polskiego, dbaj¹cych o przyspieszenie modernizacji kraju po
wyniszczaj¹cym okresie wojen
napoleoñskich. Trudno okreœliæ
dok³adn¹ datê powstania osady
tkackiej Aleksandrów, pocz¹tkowo nosz¹cej zreszt¹ nazwê
Wierzbna (tak w legendzie najstarszego planu z 1818 r.). ZaPrymitywny pionowy warsztat tkacki
pewne mia³o to miejsce oko³o
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1816 r., gdy rozpoczêto budowê murowanego katolickiego koœcio³a paraalnego pod wezwaniem œw. Rafa³a.
Dziêki promocji powstaj¹cej osady w niemieckiej prasie, coraz liczniej zaczêli œci¹gaæ tu nowi osadnicy, zw³aszcza tkacze
pochodzenia niemieckiego, a w œlad za nimi ¿ydowscy kupcy. Niemieccy koloniœci wyznania luterañskiego ju¿ od 1782 r. docierali
w nasze okolice, pocz¹tkowo jednak dominowali wœród nich rolnicy, specjaliœci od karczunku i melioracji. W 1801 r. powsta³a
nawet odrêbna paraa ewangelicka w Rudzie Bugaj, jedna z pierwszych w tej czêœci Polski, której pastorem zosta³ Friedrich Georg
Tuve. Po za³o¿eniu miasta migracja ta znacznie siê nasili³a. Do
1830 r. osiedli³o siê w Aleksandrowie 309 rodzin rzemieœlniczych.
Dominowali wœród nich majstrowie tkacze-sukiennicy. Byli to
przede wszystkim niemieckojêzyczni ewangelicy, przybywaj¹cy
z ró¿nych zak¹tków Królestwa Pruskiego, Poznañskiego, Ziemi
Lubuskiej, £u¿yc, Saksonii... Dostawali oni od dziedzica po 2 morgi ziemi, materia³y budowlane nabywali po zani¿onych cenach,
mogli te¿ korzystaæ z lasów i ³¹k w dobrach bru¿yckich. Nap³yw
obcych rzemieœlników i powstanie nowych, przemys³owych osad
to w tych okolicach zjawisko doœæ powszechne. Za³o¿ono wtedy
m. in.: Ozorków, Tomaszów Mazowiecki, Konstantynów... W innych oœrodkach, obok starych œredniowiecznych miasteczek, wytyczono nowe dzielnice i dzia³ki dla nap³ywaj¹cych osadników.
Tak by³o w przypadku £odzi i Zgierza, które w wyniku podró¿y
inspekcyjnej Rajmunda Rembieliñskiego, zosta³y w 1820 r. podniesione do rangi tzw. „osad fabrycznych”. A¿ do upadku powstania listopadowego ci „u¿yteczni rêkodzielnicy” cieszyli siê opiek¹ i wszechstronn¹ pomoc¹ polskich w³adz rz¹dowych oraz
prywatnych w³aœcicieli dóbr ziemskich i miasteczek, w których
siê osiedlali. Potem spor¹ ¿yczliwoœci¹ darzy³y ich w³adze rosyjskie, doceniaj¹c dystansowanie siê nap³ywowych spo³ecznoœci
ewangelickich od bie¿¹cej polityki (jak rewolucyjne spiski, manifestacje czy powstania). Na wydzier¿awionych dzia³kach nowi
przybysze wznosili swe skromne, drewniane, parterowe, dwu- lub
czteroizbowe domy, czêsto istniej¹ce do dziœ (tzw. domy tkaczy),
gdzie mieœci³y siê ich mieszkania i przydomowe warsztaty. Przybysze przywozili ze sob¹ rêczne warsztaty tkackie, w³asne tradycje i wiedzê fachow¹, której nie posiadali ch³opi pañszczyŸniani
z podaleksandrowskich wsi. Nieraz rzemios³o to uprawiali ju¿ od
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paru pokoleñ, a przeludnienie i kryzys gospodarczy w rodzinnych
stronach
zmusza³ ich do emigracji „za chlebem”
na wschód.
Ju¿ w 1820 r. ludnoœæ nowej osady
tkackiej WierzbnaAleksandrowa przekroczy³a 1000 mieszkañców (dok³adnie
1083), a 2 lata póŸniej
– 3000 (dok³adnie
3086). Dla porównaPoziomy warsztat tkacki
nia ówczesna £ódŸ liczy³a zaledwie 767,
a Zgierz – 994 mieszkañców (w 1820 r.). W 1822 r. w najbli¿szej
okolicy nieco wiêksze od Aleksandrowa by³y tylko: £êczyca, Ozorków, Brzeziny i szybko rozwijaj¹cy siê Zgierz. £ódŸ, która rozpoczyna³a dopiero sw¹ przemys³ow¹ karierê, liczy³a wtedy 939
mieszkañców. Rafa³ Bratoszewski rozpocz¹³ wiêc starania
u w³adz o nadanie swojej prywatnej osadzie tkackiej praw miejskich. Aby przypodobaæ siê rz¹dowi, nada³ on miasteczku now¹
nazwê ku czci ówczeœnie panuj¹cego imperatora Rosji i króla
Polski – Aleksandra I (pogromcy Napoleona Bonaparte). Zabiegi te okaza³y siê skuteczne i 22 marca 1822 r. Aleksandrów uzyska³ decyzj¹ Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego prawa
miejskie (jako miasto III rzêdu). Nowe miasto by³o wizytowane, chwalone i podawane za wzorowy przyk³ad nowoczeœnie rozplanowanego i pomyœlnie rozwijaj¹cego siê oœrodka tkackiego.
Zawitali tu nawet osobiœcie dwaj carowie: Aleksander I Romanow oraz jego nastêpca – Miko³aj I. W dniu 6 grudnia 1824 r.
zmar³ za³o¿yciel Aleksandrowa – Rafa³ Bratoszewski. Dla Aleksandrowa by³ to powa¿ny cios, jednak jeszcze przez kilka lat miasto rozwija³o siê bardzo pomyœlnie. Dziêki gospodarnoœci wybitnego burmistrza, pochodz¹cego z Austrii Gedeona Goedela,
by³ego ¿o³nierza napoleoñskiego, miasto nie odczu³o tej straty
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Drewniany dom z XIX w. przy ul. 1 Maja, fot. M. Gumienny

tak dotkliwie. Burmistrz Goedel schwyta³ np. w 1823 r. agenta
ówczesnego w³aœciciela Kutna, senatora Antoniego Gliszczyñskiego, który próbowa³ sk³oniæ aleksandrowskich tkaczy do przeniesienia siê do tego miasta, obiecuj¹c im. m. in. po¿yczki na
zakup we³ny. Sprawa zakoñczy³a siê kompromitacj¹ dziedzica
Kutna.
O pomyœlnym rozwoju sukiennictwa w Aleksandrowie w pocz¹tkowym okresie funkcjonowania miasta œwiadczy sta³y wzrost
liczby warsztatów tkackich. W 1823 r. by³o ich w tym mieœcie ju¿
200, a w rekordowym 1826 r. – 262. Jak podaj¹ ówczesne statystyki – w 1828 r. w Aleksandrowie by³y zainstalowane 143 maszyny tkackie, tzw. asortymentowe, 168 maszyn rêcznych, tzw.
pospolitych, i 260 krosien tkackich, ³¹cznie 12 740 wrzecion.
Wiêksza liczba warsztatów tkackich pracowa³a w latach 20.
XIX w. jedynie w Zgierzu i Ozorkowie, w £odzi by³o ich wtedy
jedynie oko³o 40. W 1826 r. odnotowano w Ÿród³ach 255 majstrów
– sukienników pracuj¹cych w Aleksandrowie. W 1828 r. wyeksportowano na wschód – do Rosji i Chin wyprodukowane w Aleksandrowie sukno o znacznej wartoœci 1 493 040 z³otych. S¹ to liczby bardzo znacz¹ce, nawet w skali ca³ego kraju.
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Pierwsi aleksandrowscy tkacze zazwyczaj byli
biedni. Wiêkszoœæ z nich
posiada³a tylko jeden
warsztat tkacki, na którym pracowali razem
z rodzin¹, od rana do
zmroku. Ich warsztat
pracy mieœci³ siê najczêœciej w domu, w wiêkszej
izbie (zarazem kuchni).
Zwykle pracowa³a ca³a
rodzina sukiennika – ojciec rodziny obs³ugiwa³
warsztat tkacki, a ¿ona
i dzieci wykonywa³y ró¿ne drobne prace zwi¹zane z produkcj¹. Tylko
niektórzy majstrowie zatrudniali jednego albo
kilku czeladników i to na
okreœlony czas, w sezoKoœció³ ewangelicki,
nie produkcyjnym. Spepocztówka z pocz. XX w.
cyk¹, ale i s³aboœci¹
aleksandrowskiego sukiennictwa, by³o uzale¿nienie od zamówieñ
rz¹dowych. G³ównym odbiorc¹ aleksandrowskiego sukna by³a
bowiem armia Królestwa Polskiego, w której imieniu wystêpowa³ dostawca wojskowy Neumark lub Wojskowy Komisariat
Ubiorczy z siedzib¹ w Zgierzu. Tkacze dostarczali sukno zamówione i wykonane wed³ug okreœlonych norm do tego¿ Komisariatu, a zap³atê odbierali w Kasie Obwodu w £êczycy. W zamówieniach rz¹dowych by³y dok³adnie okreœlone iloœæ, waga, a nawet
kolor sukna dla wojska (by³o ono wy³¹cznie w ciemnych barwach
– zielonej, granatowej, czarnej). Przy podpisywaniu wspomnianych umów i ich realizacji poœredniczy³ cech sukienników.
Gdy zamówieñ wojskowych by³o du¿o, aleksandrowscy tkacze
cieszyli siê dobrobytem, nieraz zatrudniali nawet dodatkowych
pracowników (czeladników, pomocników), g³ównie pochodz¹cych
z okolicznych wsi. Zdarza³y siê jednak lata, gdy zamówienia woj-
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skowe by³y realizowane w ci¹gu kilku miesiêcy, a potem dla tkaczy brakowa³o zajêcia. W³adze preferowa³y bowiem przy zamówieniach w³aœcicieli wiêkszych manufaktur oraz tkaczy osiad³ych
w miasteczkach rz¹dowych, a Aleksandrów by³ miastem prywatnym. Niektórzy próbowali wtedy przestawiaæ produkcjê na chusty we³niane, znajduj¹ce zbyt na rynku lokalnym, w okolicznych
wsiach. Inni produkowali nadal sukno przeznaczone na eksport
do Rosji czy Chin. Jednak ze wzglêdu na s³ab¹ znajomoœæ tych
odleg³ych rynków zbytu, problemy z biurokracj¹, czy natury jêzykowej, majstrowie tkaccy zwykle woleli przy zbycie towaru skorzystaæ z poœrednictwa kupców, sporo na tym trac¹c.
Powa¿ny problem stanowi³o te¿ dla nich nabywanie niezbêdnego do pracy surowca – przêdzy i we³ny owczej. W Aleksandrowie nie by³o wtedy przêdzalni, tkacze musieli wiêc zaopatrywaæ siê w ni¹ £odzi (g³ównie w przêdzalni Krystiana Teucherta),
Zgierzu czy Lutomiersku, albo kupowaæ od poœredników – na jarmarkach czy od ¿ydowskich faktorów. Dbaj¹c o „swoich” tkaczy,
Rafa³ Bratoszewski udziela³ im nisko oprocentowanych po¿yczek
na zakup we³ny. Nastêpny w³aœciciel miasta, Jan Kossowski, za³o¿y³ w 1844 r. sk³ad we³ny w Aleksandrowie. Pozostawa³y jeszcze
hipoteczne kredyty bankowe w Banku Polskim. Co najmniej kilkunastu aleksandrowskich przedsiêbiorców zdecydowa³o siê na
tê mo¿liwoœæ, dla 7 z nich zakoñczy³o siê to jednak nie najlepiej,
w 1850 r. bank przej¹³ ich domy i maszyny sukiennicze.
Aleksandrowscy tkacze mieli tak¿e problemy z wykoñczaniem
sukna produkowanego w przydomowych warsztatach. Na terenie miasta znajdowa³y siê bowiem tylko 2 stare folusze, które
nieraz w sezonie nie nad¹¿a³y z folowaniem (spilœnianiem i zagêszczaniem struktury) sukna, a czasem nawet je niszczy³y. Po
wyfolowaniu sukno farbowano, albo domowym sposobem, albo
w dwóch wyspecjalizowanych miejscowych farbiarniach. Nie by³y one jednak zbyt nowoczesne, a farby musiano sprowadzaæ a¿
spod Kalisza czy z Prus. Nastêpnie zabierali siê do pracy aleksandrowscy postrzygacze, którzy przycinali, prasowali i nadawali
tkaninom wymagan¹ gruboœæ i œcis³oœæ. Wykorzystywali przy tym
tzw. glinkê aptekarsk¹, która pochodzi³a z lasów rz¹dowych leœnictwa zgierskiego. Choæ proces wykañczania sukna nie by³ technicznie skomplikowany, brak lub z³y stan potrzebnych urz¹dzeñ w mieœcie bardzo utrudnia³ pracê tkaczom.
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Drewniane domy tkaczy przy ul. Wojska Polskiego, fot. M. Gumienny

Nic wiêc dziwnego, ¿e w Aleksandrowie produkowano g³ównie
tkaniny gorszych gatunków, zw³aszcza sukno grube, tzw. „ordynaryjne”, rzadziej sukno œredniej gruboœci. Znajdowa³o one zbyt
na rynku krajowym, ale rzadziej traa³o na eksport. Mimo omówionych wy¿ej rozlicznych trudnoœci, aleksandrowskie sukiennictwo rozwija³o siê bardzo pomyœlnie a¿ do ok. 1830 r. Bran¿a ta
czyni³a z Aleksandrowa jeden z najwa¿niejszych oœrodków powstaj¹cego w 1. po³. XIX w. wielkiego okrêgu przemys³u w³ókienniczego w centralnej Polsce, w którym pocz¹tkowo najwa¿niejszej roli wcale nie odgrywa³a £ódŸ, lecz pobliski Zgierz.
W pierwszych dekadach istnienia Aleksandrowa dominuj¹c¹ ga³êzi¹ wytwórczoœci by³o bez cienia w¹tpliwoœci sukiennictwo (wyrób tkanin we³nianych). Wyrób tkanin bawe³nianych mia³ pocz¹tkowo znaczenie zupe³nie marginalne. Jeszcze mniejsz¹ rolê
odgrywa³a w Aleksandrowie produkcja wyrobów lnianych i konopnych, czym zajmowali siê tylko dwaj p³óciennicy, dysponuj¹cy dwoma warsztatami. Najwa¿niejszym w Polsce oœrodkiem przemys³u
lnianego by³ ju¿ od lat 30. XIX w. podwarszawski ¯yrardów.
Od samego pocz¹tku istnienia osady, liczn¹ grupê zawodow¹
stanowili rzemieœlnicy, których interesów strzeg³y cechy. Ju¿
w 1822 r. powsta³ cech sukienników, do którego nale¿eli miej-
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scowi majstrowie tkaccy. 2 lata póŸniej zorganizowa³ siê samodzielny cech postrzygaczy, grupuj¹cy majstrów i czeladników tej
bran¿y. Oprócz wspomnianych dwóch cechów zwi¹zanych z przemys³em w³ókienniczym, dzia³a³y w Aleksandrowie w 1. po³.
XIX w. cechy skupiaj¹ce rzemieœlników uprawiaj¹cych tradycyjne zawody: krawców, szewców, stolarzy, stelmachów, kowali, œlusarzy, murarzy, m³ynarzy, rzeŸników, piekarzy i garncarzy. Przedstawiciele rzadszych zawodów zapisywali siê do cechów w innych
miastach: Zgierzu, £odzi, Ozorkowie, Poddêbicach, a nawet w £êczycy, Kaliszu i W³oc³awku. Od 1823 r. istnia³o w Aleksandrowie
Zgromadzenie Kupców. Najwa¿niejsz¹ rolê odgrywali w nim zamo¿ni kupcy – hurtownicy, w liczbie 12, nosz¹cy wy³¹cznie ¿ydowskie nazwiska (np. Frenkiel, Lewin, Kirszbaum, Szlezynger,
Wittelsohn, Wainberg). Oprócz nich handlem detalicznym zajmowali siê liczni drobni sklepikarze i przekupnie, tak¿e g³ównie
wyznania moj¿eszowego. Mo¿na jeszcze wspomnieæ o kilku wiatrakach, znajduj¹cych siê g³ównie w pó³nocnej czêœci miasteczka
(ul. Wiatraczna, czyli ob. ul. I. Daszyñskiego).

2. Upadek aleksandrowskiego sukiennictwa
(1832–1869)
W miarê narastaj¹cych trudnoœci z nabywaniem we³ny owczej,
której ceny zaczê³y wzrastaæ od ok. 1823 r., oraz zbywaniem gotowych produktów na odleg³ych rynkach rosyjskich czy chiñskich,
samodzielni dot¹d aleksandrowscy tkacze popadali w coraz wiêksz¹ zale¿noœæ od bogatszych przedsiêbiorców, zw³aszcza wspomnianych kupców – hurtowników, ale te¿ w³aœcicieli wiêkszych
manufaktur w pobliskim Zgierzu. Ci, dysponuj¹c gotówk¹ zarobion¹ na handlu czy przemyœle, udzielali po¿yczek niezamo¿nym
tkaczom, zw³aszcza na zakup surowca, a czasem po prostu w celu przetrwania trudnych miesiêcy, gdy nie by³o zamówieñ wojskowych na sukno. Powodowa³o to stopniowe uzale¿nienie drobnych tkaczy od kupców, którzy dyktowali korzystne dla siebie,
zani¿one ceny na produkowane przez tkaczy sukno, skupuj¹c je
od producentów i sprzedaj¹c hurtem krajowym i zagranicznym
kontrahentom. Jednoczeœnie ci sami przedsiêbiorcy sprzedawali
surowiec uzale¿nionym od siebie tkaczom po zawy¿onych cenach.
W roli poœrednika przy zawieraniu umów miêdzy majstrami tkac-
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Drewniany dom z I po³owy XIX w. przy ul. Warszawskiej 43

kimi a kupcami – nak³adcami czêsto wystêpowa³ cech sukienników, nie zdo³a³ jednak obroniæ samodzielnoœci aleksandrowskich
warsztatów.
Coraz czêœciej niektórzy nak³adcy, w celu obni¿enia kosztów
czy zwiêkszenia produkcji, decydowali siê na organizowanie produkcji u siebie, na swoich maszynach, zubo¿a³ych majstrów tkackich czy czeladników zatrudniaj¹c przy produkcji. Tak powstawa³y manufaktury, które z czasem mia³y przekszta³ciæ siê
w wielkie, zmechanizowane fabryki w³ókiennicze. W Aleksandrowie zjawisko to nie by³o jednak tak czêste jak w £odzi czy
Zgierzu, dominowa³ raczej nak³ad typu cha³upniczego. W ten
sposób drobnotowarowa produkcja typu rzemieœlniczego stopniowo przekszta³ca³a siê w tzw. manufakturê rozproszon¹ w formie nak³adu, a samodzielni dot¹d tkacze stawali siê robotnikami najemnymi zatrudnionymi w kapitalistycznych rmach.
Jan Fryderyk Zachert, fabrykant zgierski, w³aœciciel, jednej
z pierwszych w tej czêœci Polski, zmechanizowanej manufaktury tkackiej w Zgierzu, za³o¿onej w 1822 r. i zatrudniaj¹cej 60 robotników oraz uruchomionej 4 lata póŸniej tkalni, oprócz swej
g³ównej dzia³alnoœci organizowa³ produkcjê o charakterze nak³adczym w Zgierzu, Aleksandrowie, Ozorkowie, £odzi i Skierniewicach. Pracowa³a dla niego spora grupa aleksandrowskich
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tkaczy-cha³upników, produkuj¹c w swych przydomowych warsztatach sukno z przêdzy dostarczonej przez Zacherta. Przedsiêbiorczy zgierzanin skupowa³ ponadto sukno od tych i innych tkaczy, sprzedaj¹c je z zyskiem w innych miastach lub wysy³aj¹c na
rynki wschodnie. Podobn¹ dzia³alnoœæ prowadzi³ w Aleksandrowie tak¿e inny zgierski fabrykant – Karol August Meisner.
W po³owie lat 20. XIX w. sukiennictwo okrêgu ³ódzkiego prze¿ywa³o kryzys, spowodowany m. in. epidemi¹ wœród owiec i z³¹
jakoœci¹ krajowej we³ny. Na te problemy surowcowe na³o¿y³y siê
niebawem niekorzystne wydarzenia polityczne, których nikt
w Aleksandrowie nie by³ w stanie przewidzieæ. Pocz¹tkiem koñca tutejszego sukiennictwa by³o powstanie listopadowe
(1830–1831), silnie wspierane przez w³adze miasta z burmistrzem Gedeonem Goedelem i znaczn¹ czêœæ ludnoœci. Ju¿ same dzia³ania wojenne zdestabilizowa³y produkcjê sukiennicz¹
w Aleksandrowie, której czêœæ zosta³a przestawiona na potrzeby
powstania (tzw. szarpie – banda¿e dla warszawskich szpitali).
Dosz³a do tego dezorganizacja transportu i ogólne zubo¿enie ludnoœci wywo³ane wojn¹. Po upadku powstania nast¹pi³y represje ze strony zaborcy rosyjskiego. Odwo³anie dotychczasowych,
sprawdzonych i zaradnych w³adz miejskich to tylko jedna z nich.
Zlikwidowano odrêbn¹ polsk¹ armiê, zabrak³o wiêc najwa¿niejszego odbiorcy sukna, mundurów i butów miejscowej produkcji.
W 1832 r. w³adze carskie wprowadzi³y wysokie, wrêcz prohibicyjne c³a w handlu suknem z Rosj¹. 2 lata póŸniej wprowadzono
zakaz tranzytu towarów polskich na rynek chiñski. Drastycznemu ograniczeniu uleg³ wiêc eksport na wschód. Niektórzy sukiennicy opuszczali region ³ódzki i osiedlali siê na Bia³ostocczyŸnie, tu¿ za kordonem granicznym, aby omin¹æ tê barierê celn¹
i kontynuowaæ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹. Najwiêkszy z fabrykantów zgierskich – Wilhelm Fryderyk Zachert (bratanek wspomnianego Jana), próbowa³ przestawiæ sw¹ manufakturê w Zgierzu na produkcjê bawe³nian¹, a jednoczeœnie przeniós³
siê wraz z maszynami do Supraœla na Podlasiu, gdzie za³o¿y³ now¹ manufakturê we³nian¹. W s¹siednim Konstantynowie ju¿
w 1831 r. upad³o 70 warsztatów zbywaj¹cych dot¹d sw¹ produkcjê w Rosji, a rok póŸniej a¿ 132 rodziny tamtejszych tkaczy zwróci³y siê do rosyjskiego genera³a z proœb¹ o wydanie paszportów
umo¿liwiaj¹cych opuszczenie Królestwa Polskiego. Czêœæ z nich
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emigrowa³a do Rosji, inni powrócili do Niemiec, pozostali w mieœcie tylko nieliczni sukiennicy. Emigrowali w g³¹b Rosji lub powracali do rodzinnych miejscowoœci w ró¿nych krajach niemieckich tak¿e liczni tkacze – sukiennicy zgierscy. W Aleksandrowie
musia³o byæ podobnie.
Ostrzejsza ni¿ dot¹d konkurencja na krajowym rynku pogr¹¿y³a aleksandrowskich majstrów – sukienników. Niezbyt zamo¿ni tkacze nie zdo³ali w porê przestawiæ i zmodernizowaæ swej
produkcji, nie byli w stanie w obliczu kryzysu drastycznie ci¹æ
kosztów, co mia³o miejsce np. w £odzi czy Zgierzu. Tam w³aœciciele wiêkszych manufaktur sukienniczych (np. Ludwik Geyer
czy Wilhelm Zachert) sprowadzali z Europy Zachodniej pierwsze maszyny parowe oraz nowoczesne maszyny tkackie i przêdzalnicze, co pozwala³o im produkowaæ wiêcej, taniej i lepszej
jakoœci tkanin, znajduj¹cych zbyt na rynku rosyjskim i krajowym. Przemys³ ³ódzki w 4 dekadzie XIX w. rozwija³ siê na ogó³
pomyœlnie. Ograniczono co prawda w £odzi, tak jak w ca³ym
okrêgu, produkcjê sukna i lnu, ale zast¹pi³a j¹ wytwórczoœæ innych wyrobów we³nianych, pó³we³nianych i bawe³nianych.
W miastach rz¹dowych, takich jak £ódŸ, Zgierz czy Pabianice,
³atwiej by³o ni¿ u nas o uzyskanie kredytów (udzielanych przez
skarb pañstwa czy Bank Polski) na nowe maszyny, unowoczeœnienie czy przestawienie produkcji. Tymczasem w Aleksandrowie w po³owie XIX w. nie by³o ¿adnych du¿ych manufaktur we³nianych, a jedynie tradycyjne przydomowe warsztaty tkackie.
Ich liczba, produkcja i dochodowoœæ zmniejsza³y siê z ka¿dym
rokiem, przegrywaj¹c konkurencjê z nowoczesnymi fabrykami
funkcjonuj¹cymi w £odzi i innych s¹siednich miejscowoœciach.
W latach 60. XIX w. ostatni aleksandrowscy sukiennicy produkowali tkaniny we³niane w niskich gatunkach (sukno grube)
oraz chustki i sprzedawali swe wyroby jedynie w miejscowych
sklepach i na obszarze s¹siednich powiatów. Produkcja ta by³a
zreszt¹ niewielka (ok. 25 000 arszynów, czyli ok. 17 800 metrów
sukna i 4000 chustek rocznie). W 1864 r. odnotowano w statystykach urzêdowych 42 majstrów – sukienników i 100 robotników, pracuj¹cych w Aleksandrowie na 100 warsztatach tkackich.
Bran¿a we³niana by³a u nas stopniowo wypierana przez wytwórczoœæ tkanin bawe³nianych, wegetuj¹c jednak jeszcze niemal do
koñca stulecia.
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Têtni¹cy ¿yciem aleksandrowski Rynek w dzieñ targowy, pocz. XX w.

Naszemu oœrodkowi miejskiemu bardzo zaszkodzi³a z³a sytuacja komunikacyjna – stary, zaniedbany trakt Zgierz – Lutomiersk, ³¹cz¹cy Aleksandrów ze œwiatem, by³ w op³akanym stanie, a ¿adnych nowych dróg nie budowano. Droga ta jeszcze
w 1860 r. nie nale¿a³a do kategorii dróg bitych, posiada³a nieutwardzon¹ nawierzchniê gruntow¹. Trudnoœci transportowe
stanowi³y w tym okresie siln¹ barierê rozwojow¹ dla przemys³u, utrudniaj¹c jego mechanizacjê, zaopatrzenie surowcowe,
zbyt towarów czy przep³yw si³y roboczej. O wiele lepiej przedstawia³a siê pod tym wzglêdem sytuacja s¹siednich, konkurencyjnych miast w³ókienniczych. Przemys³owe dzielnice (osady)
w £odzi powsta³y g³ównie wzd³u¿ uregulowanego, bitego traktu piotrkowskiego (z £êczycy do Piotrkowa), ukoñczonego ju¿
w 1821 r. (st¹d nazwa ul. Piotrkowskiej). Przechodzi³ on tak¿e
przez Zgierz. Pabianice z kolei rozwinê³y siê przy starym trakcie sieradzkim, przekszta³conym na tym odcinku przed 1829 r.
w bity trakt fabryczny (bieg³ on z Warszawy przez £owicz,
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Aleksandrowski ratusz, pocztówka z pocz. XX w.

Zgierz, £ódŸ, Pabianice, Sieradz do Kalisza). £ódŸ, stopniowo
wyrastaj¹ca na centrum nowego okrêgu przemys³u w³ókienniczego, dziêki inicjatywie najwiêkszego z przemys³owców – Karola Wilhelma Scheiblera ju¿ w 1866 r. uzyska³a po³¹czenie
z kolej¹ warszawsko-wiedeñsk¹ za poœrednictwem tzw. drogi
¿elaznej warszawsko-³ódzkiej. Mia³o to ogromny wp³yw na jej
¿ywio³owy rozwój gospodarczy (dostawy wêgla, maszyn, surowców, fachowych kadr z Zachodu i tañszej ¿ywnoœci z Rosji, eksport wyrobów miejscowego przemys³u).
Nic wiêc dziwnego, ¿e aktywniejsi przedsiêbiorcy zaczêli opuszczaæ Aleksandrów i przenosiæ siê do £odzi. Do grupy tej zalicza³ siê m. in. ¿ydowski kupiec Kalman Poznañski, ojciec znanego ³ódzkiego fabrykanta Izraela, urodzonego 25 sierpnia 1833 r.
w³aœnie w Aleksandrowie. Ju¿ w 1834 r. rodzina Poznañskich
przenios³a siê do £odzi, gdzie Kalman uzyska³ pozwolenie na
prowadzenie handlu „towarami ³okciowymi” bawe³nianymi, we³nianymi, lnianymi i korzennymi, otwieraj¹c swój pierwszy sklep
przy Rynku Starego Miasta. Kontynuowa³ on w £odzi dzia³alnoœæ handlow¹ rozpoczêt¹ w Kowalu na Kujawach i pomyœlnie
rozwiniêt¹ w Aleksandrowie. Po latach pozwoli to jego synowi
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stworzyæ w £odzi przy ul. Ogrodowej przemys³owe imperium
bran¿y bawe³nianej (tam, gdzie dziœ znajduje siê Manufaktura).
W zwi¹zku z kryzysem w przemyœle we³nianym, w ca³ym ³ódzkim okrêgu w³ókienniczym dynamicznie rozwinê³o siê tkactwo bawe³niane. Oprócz £odzi, która stopniowo zdobywa³a przoduj¹c¹ pozycjê w tej bran¿y (w 1864 r. ok. 41 % globalnej wartoœci
produkcji ca³ego okrêgu), mo¿na tu wymieniæ takie oœrodki jak:
Pabianice, Konstantynów, Aleksandrów, Zgierz, Tomaszów Mazowiecki i Zduñska Wola. Ju¿ w 1830 r. powsta³a pierwsza
w Aleksandrowie wytwórnia chustek bawe³nianych. Jej w³aœcicielem by³ ¿ydowski przedsiêbiorca – Fajbuœ Pinczewski. Zatrudnia³ on 2 majstrów, 2 czeladników i 6 uczniów (czyli ³¹cznie 10
pracowników), produkuj¹c rocznie 3000 ³okci kolorowego baœciku, 300 chustek i 14 000 sztuk tasiemek (1833). W 1836 r. powsta³y 2 kolejne manufaktury: p³ócienniczo-bawe³niana Jonasa
Majeransa i chustek we³nianych Godfryda Hofenneydera. Produkcja tkanin bawe³nianych w Aleksandrowie, zarówno w wiêkszych manufakturach, jak i w przydomowych warsztatach, stale ros³a, stopniowo pozostawiaj¹c w tyle produkcjê sukna
we³nianego. By³a ona jednak jeszcze bardziej ni¿ sukiennictwo
podatna na wahania koniunktury i uzale¿niona od zagranicznego pochodzenia surowca. Jeden z pierwszych kryzysów bran¿a
ta prze¿ywa³a u nas w 1845 r., gdy zmniejszy³ siê popyt na wyroby tekstylne, spad³y wiêc ceny na tkaniny bawe³niane przy
utrzymuj¹cej siê wysokiej cenie surowca. Upad³y wtedy miejscowe manufaktury bawe³niane, których i tak by³o u nas niewiele, a ca³a produkcja skupi³a siê ponownie w przydomowych warsztatach tkackich. Produkcj¹ t¹ zajmowa³o siê u nas do lat 50.
XIX w. ok. 30–50 robotników. W nastêpnych latach liczba ta zaczê³a bardzo szybko rosn¹æ, osi¹gaj¹c w 1864 r. 260 zatrudnionych w bran¿y (w tym 125 majstrów). Mo¿na podsumowaæ, ¿e
od po³owy XIX w. Aleksandrów ostatecznie przekszta³ci³ siê
z miasta sukienników w oœrodek przemys³u bawe³nianego. Straci³ on ju¿ jednak dawno charakter przoduj¹cego oœrodka przemys³u w³ókienniczego w tej okolicy, pozostaj¹c jedynie skupiskiem drobnej wytwórczoœci oraz siedzib¹ zubo¿a³ych tkaczy
i sukienników pracuj¹cych g³ównie dla £odzi.
Nawet ponowne zniesienie granicy celnej Królestwa Polskiego
z Rosj¹ w 1851 r. nie poprawi³o radykalnie sytuacji ekonomicznej

Alex2012.qxd

94

2012-09-04

04:56

Page 94

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Pocztówka z Aleksandrowa, ok. 1910 r.

aleksandrowskich tkaczy, ze wzglêdu na kiepsk¹ jakoœæ i ma³¹ konkurencyjnoœæ ich wyrobów w porównaniu z produktami ³ódzkich,
zgierskich czy pabianickich fabrykantów. Skorzysta³ na tej zmianie zw³aszcza przemys³ ³ódzki, dla którego otworzy³y siê ogromne
rynki zbytu: rosyjskie i dalekowschodnie (g³ównie chiñskie), dostêpne dziêki rozwojowi sieci kolejowej. Upadek gospodarczy i wyludnienie Aleksandrowa przyspieszy³a grasuj¹ca tu w 1852 r. epidemia cholery. Po powstaniu styczniowym sytuacja gospodarcza
Aleksandrowa jeszcze siê pogorszy³a. Powa¿nym ciosem dla ca³ego ³ódzkiego okrêgu w³ókienniczego by³a wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a zw³aszcza bêd¹cy jej skutkiem kryzys surowcowy i wzrost cen bawe³ny na œwiatowych rynkach w latach
1861–1864 (tzw. „g³ód bawe³niany”). W okresie dekoniunktury upada³y s³absze rmy, nie potra¹ce w porê przestawiæ swej produkcji, czy dotrzeæ do innych, alternatywnych Ÿróde³ surowca. Kryzys
ten pogr¹¿y³ ubogich aleksandrowskich tkaczy bawe³ny – cha³upników, a bran¿a ta by³a ju¿ wtedy u nas dominuj¹ca.
Ukazem carskim z dnia 1 czerwca 1869 r. Aleksandrów utraci³ prawa miejskie na ponad 60 lat. Nie by³ zreszt¹ wyj¹tkiem,
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bo wraz z nim praw miejskich pozbawiono wówczas 115 innych
podupad³ych gospodarczo miasteczek Królestwa Polskiego, nieraz ciesz¹cych siê tym statusem od œredniowiecza, jak: Lutomiersk, Szadek, Stryków, G³owno, Poddêbice, Rzgów czy Uniejów... Wiêkszoœæ z nich by³a w momencie odebrania praw
miejskich miastami tylko z nazwy, bo prawie wszyscy mieszkañcy utrzymywali siê z pracy na roli. W przypadku Aleksandrowa
by³o nieco inaczej, ale i tu widoczny by³ kryzys gospodarczy i demograczny. Nie remontowane od kilku dekad budynki publiczne, np. jatki, popada³y w ruinê, brakowa³o pieniêdzy na bruki,
oœwietlenie ulic czy kanalizacjê. W przededniu pierwszej wojny
œwiatowej na obszarze obecnego województwa ³ódzkiego pozosta³o 21 miast, a wiêc zaledwie jedna trzecia wczeœniej istniej¹cych. Aleksandrowa wœród nich ju¿ nie by³o.

3. Ponowne uprzemys³owienie
i pocz¹tki poñczosznictwa (1870–1913)
Pocz¹wszy od 3. æwierci XIX w. daje siê zaobserwowaæ w Aleksandrowie, zdegradowanym do rangi osady targowej w gminie
Bru¿yca Wielka, przejœcie od dominuj¹cej poprzednio produkcji
typu rzemieœlniczego do, charakterystycznej dla dojrza³ego kapitalizmu, produkcji fabrycznej. Udzia³ bran¿ w³ókienniczych
(we³nianej, bawe³nianej i poñczoszniczej) w ogólnej wartoœci produkcji przemys³owej osady wzrós³ w przededniu I wojny œwiatowej do ponad 80% (1913), by³ wiêc zdecydowanie dominuj¹cy.
Spoœród trzech wymienionych bran¿ stopniowo najwa¿niejsz¹ pozycjê zdobywa³a w Aleksandrowie nowoczesna, zmechanizowana produkcja dziewiarska i poñczosznicza, która wypar³a tradycyjne, cha³upnicze tkactwo we³ny i bawe³ny, przyczyniaj¹c siê do
o¿ywienia gospodarczego i wzrostu zamo¿noœci osady, aspiruj¹cej do odzyskania praw miejskich.
Powa¿ny kryzys prze¿ywa³o w koñcu XIX w. tradycyjne aleksandrowskie sukiennictwo (przemys³ we³niany), któremu miasteczko zawdziêcza³o swe powstanie i najlepsze lata prosperity.
Jednak jeszcze w 1873 r. sukiennictwem para³o siê w gminie Bru¿yca Wielka (ówczesne statystyki dotycz¹ ca³ej gminy, ale w praktyce prawie ca³a produkcja skupia³a siê w Aleksandrowie): 26
majstrów, 25 majstrowych i 33 robotników (³¹cznie 84 osoby).
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Dawna fabryka i dom Greilicha przy ul. £êczyckiej

Na 37 krosnach wyprodukowano w tym¿e roku 2 340 sztuk sukna we³nianego o ³¹cznej wartoœci 51 680 rubli. Ostatni¹ wzmiankê o sukiennikach umieszczono w zestawieniach statystycznych
gminy Bru¿yca w 1895 r. W 25 warsztatach wyprodukowano wtedy sukna za sumê 26 250 rubli. NajwyraŸniej produkcja ta mala³a. By³o to przewa¿nie sukno grube i œrednie oraz chustki i szale we³niane, przeznaczone na rynek lokalny, a wiêc dla
mieszkañców okolicznych wsi. W nastêpnych latach wytwórcy tej
bran¿y przestawili siê zapewne na wyrób tkanin bawe³nianych,
bo zniknêli ca³kowicie z urzêdowych statystyk.
W 2. po³owie XIX stulecia, w zwi¹zku z kryzysem sukiennictwa,
znaczna czêœæ dawnych tkaczy przestawi³a siê na produkcjê tkanin bawe³nianych. Obserwuj¹c wartoœæ produkcji bran¿y bawe³nianej na terenie osady Aleksandrów w tym okresie, daje siê zauwa¿yæ zmieniaj¹ce siê cyklicznie lata dobrej koniunktury i kryzysy
produkcji. Wynika³y one zarówno z uwarunkowañ ekonomicznych,
jak i wydarzeñ politycznych, np. zamkniêcia dla polskich wyrobów
rynków dalekowschodnich w wyniku wojny rosyjsko-japoñskiej
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(1904), strajków i wydarzeñ
rewolucyjnych (1905–1907).
W latach 1873–1886 wartoœæ produkcji bran¿y bawe³nianej w osadzie systematycznie
wzrasta³a.
Nastêpne lata by³y znacznie
gorsze, a apogeum kryzysu
to 1891 r. W ostatnich latach przed wybuchem I wojny œwiatowej produkcja tkanin bawe³nianych ponownie
ros³a, lecz powoli. Tkaniny
bawe³niane produkowano
wtedy w Aleksandrowie na
dosyæ prymitywnych warsztatach rêcznych we w³asnych domach, zupe³nie podobnie jak sukno we³niane
pó³ wieku wczeœniej. Cha³upnicza produkcja w tej
bran¿y stopniowo schodzi³a
na drugi plan, w porównaWilla Sztillerów z 1908,
niu z szybko rozwijaj¹cym
fot. M. Gumienny
siê w osadzie na prze³omie
stuleci poñczosznictwem, dawa³a jednak zatrudnienie pokaŸnej
liczbie osób. W 1875 r. tkaniem bawe³ny zarabia³o na ¿ycie 305
aleksandrowian, w 1899 r. – a¿ 830, a w 1913 r. – 651 robotników.
Wartoœæ wyprodukowanych w ci¹gu roku tkanin bawe³nianych szacowano na pocz¹tku XX w. (1913) na 250 tys. rubli. Aleksandrowscy tkacze – cha³upnicy pracowali do koñca XIX w. g³ównie na potrzeby ³ódzkich fabryk w³ókienniczych, np. zak³adów I.K.
Poznañskiego, Stillera i Bielszowskiego, F. W. Schweikerta, D. Dobranickiego... Podobnie przedstawia³a siê zreszt¹ sytuacja cha³upników w pobliskim Konstantynowie.
Wytwórczoœæ przemys³owa w Aleksandrowie zosta³a w pocz¹tkach XX w. wyraŸnie zdominowana przez poñczosznictwo. Wykszta³cona wtedy specyka bran¿owa przetrwa³a bez zmian niemal do czasów wspó³czesnych. W latach 1873–1913 wartoœæ
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produkcji dziewiarstwa aleksandrowskiego wzros³a a¿ o 400 %.
Dla wytwórczoœci poñczoszniczej najbardziej pomyœlne by³y lata 1901–1913. Aleksandrów sta³ siê wówczas najwiêkszym producentem towarów dzianych na terenie (po³¹czonego nadal z Rosj¹) Królestwa Polskiego. W s¹siednim Konstantynowie, oœrodku
miejskim podobnej wielkoœci (9405 mieszkañców w 1913 r.), nie
dosz³o do podobnej specjalizacji bran¿owej, jak w Aleksandrowie. Funkcjonowa³y tam przed I wojn¹ œwiatow¹ w³aœciwie tylko
zmechanizowane tkalnie wyrobów we³nianych i pó³we³nianych
oraz zak³ady farbiarsko-wykoñczalnicze. W znacznie wiêkszym
Zgierzu (21 695 mieszkañców w 1913 r.), choæ nadal dominowa³y fabryki bran¿y w³ókienniczej – we³niane i bawe³niane, powsta³y tak¿e nowe zak³ady przemys³u chemicznego i metalowego oraz
bran¿y spo¿ywczej.
Oko³o 1870 r. pojawi³y siê w Aleksandrowie pierwsze warsztaty, a wkrótce potem zmechanizowane fabryki dziewiarsko-poñczosznicze. Kto jako pierwszy zacz¹³ produkowaæ u nas poñczochy i skarpetki? Z zachowanych dokumentów wynika, ¿e w 1873 r.
by³o na terenie osady dwóch znaczniejszych poñczoszników: Szaja Piñczewski i Baruch Lejzor Checht. Byli to wiêc przedsiêbiorcy narodowoœci ¿ydowskiej, którzy niezbêdne fundusze zdobyli
prawdopodobnie dziêki dzia³alnoœci handlowej lub organizowaniu nak³adu w bran¿y bawe³nianej. Obaj produkowali na dosyæ
nowoczesnych maszynach dziewiarskich poñczochy i sweterki.
Piñczewski zatrudnia³ wtedy 23 robotników, a Checht – 10. Wartoœæ produkcji pierwszej z rm szacowano na 13 300 rubli, a drugiej – na 7425 rubli. Wyprodukowane poñczochy liczono w tysi¹cach tuzinów, a sweterki – w tysi¹cach sztuk. Fabryczki te musia³y
jednak dosyæ szybko upaœæ lub zmieniæ w³aœcicieli, bo ju¿ w 1878
r. odnotowano w Ÿród³ach trzy zak³ady dziewiarskie nale¿¹ce do
innych przedsiêbiorców: Sandera Ka³owskiego, Hersza Kaczki
i Edwarda Eisenaka.
4 lata póŸniej na terenie Aleksandrowa by³o ju¿ 6 zak³adów
dziewiarskich, zatrudniaj¹cych ³¹cznie 85 osób, a rodz¹cy siê
przemys³ poñczoszniczy zdominowali aleksandrowscy Niemcy.
W 1875 r. du¿¹ fabrykê poñczosznicz¹ zbudowa³, przyby³y tu
z wielkopolskiego Zaborowa, Karl Beniamin Poranski (Poranske). Wkrótce podobne przedsiêbiorstwa otworzyli: Julius Paschke (1888), August Frey (1895), bracia Wiese, bracia Lose, Sa-
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muel Bischoff... Na prze³omie XIX i XX w. powsta³y dalsze wiêksze i mniejsze fabryki bran¿y dziewiarskiej, zak³adane m. in.
przez wykwalikowanych pracowników zak³adów Poranskiego,
którzy za zaoszczêdzone pieni¹dze kupowali maszyny dziewiarskie i usamodzielniali siê. W³aœnie w ten sposób rozpoczêli swoje kariery zawodowe dwaj ziêciowie Poranskiego: Rudolf Schultz
i Adolf Greilich, potem w³aœciciele znanych rm bran¿y poñczoszniczej. Zachêceni sukcesem Poranskiego i jego ziêciów, kolejni potomkowie niemieckich tkaczy porzucali rêczne krosna, inwestuj¹c w maszyny i przestawiaj¹c siê na produkcjê poñczoch
i skarpet. Mo¿na wymieniæ wiele takich przyk³adów z pocz¹tku
XX w. Byli to: Gotthilf Knappe, Karl Reichert, Karl Braun, Wilhelm Eisenak, bracia Karl i Wilhelm Pfeiffer, Gustaw Hirsch,
Gustaw Paschke... Co prawda w 1903 r. w³aœcicielami 7 najwiêkszych aleksandrowskich fabryk dziewiarskich, zatrudniaj¹cych
³¹cznie 324 pracowników, byli wy³¹cznie Niemcy, ale wœród w³aœcicieli mniejszych zak³adów nie brakowa³o w póŸniejszym okresie polskich i ¿ydowskich nazwisk.
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Chyba najbardziej znana w bran¿y by³a fabryka Adolfa Greilicha, reklamuj¹ca siê jako „pierwsza aleksandrowska mechaniczna fabryka wyrobów poñczoszniczych” (Erste Alexandrower
Strumpfwaren Fabrik). Przedsiêbiorstwo to powsta³o w 1893 r.
przy ul. £êczyckiej 1 (obecnie znajduje siê tam Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. S. Staszica). Po rozbudowie kompleks fabrycznomieszkalny Greilicha sk³ada³ siê z 3 murowanych i 7 drewnianych budynków. Pracê znalaz³o tu na pocz¹tku XX wieku 95
robotników, a wartoœæ rocznej produkcji wyrobów poñczoszniczych szacowano na 60 000 rubli. Kapita³ zak³adowy przedsiêbiorstwa wynosi³ 40 000 rubli, a roczne obroty siêga³y 75 000
rubli. Liczby te nie s¹ mo¿e imponuj¹ce, jeœli zestawimy je z danymi dotycz¹cymi najwiêkszych fabryk bran¿y bawe³nianej czy
we³nianej w £odzi, Zgierzu lub Pabianicach, jednak ze wzglêdu
na w¹sk¹ specjalizacjê produkcji fabryka Greilicha liczy³a siê na
rynku. Posiada³a ona w³asne przedstawicielstwa handlowe w ró¿nych miastach Imperium Rosyjskiego: Petersburgu, Moskwie,
Tomsku, Rydze, Charkowie, Kijowie, Rostowie, Odessie. Bogaty asortyment produkcji obejmowa³ wszelkie gatunki poñczoch
i skarpet, bez szwu i ze szwem, od najtañszych bawe³nianych, po
najdelikatniejsze i najdro¿sze z przêdzy nab³yszczanej (merceryzowanej), or- i l d'ecosse. Wyroby poñczosznicze z aleksandrowskiej fabryki Greilicha zdobywa³y medale i wyró¿nienia na
wielu miêdzynarodowych wystawach, a rosyjskie Ministerstwo
Handlu i Przemys³u przyzna³o temu przedsiêbiorcy znak rmowy przedstawiaj¹cy go³êbia z liœciem oliwki.
W drugiej pod wzglêdem wielkoœci fabryce poñczoszniczej Rudolfa Schultza, za³o¿onej w 1893 r. przy ul. Koœcielnej 32 (ob.
Wojska Polskiego), zatrudniano w 1903 r. 90 robotników, a w trzecich co do wielkoœci zak³adach Poranskiego – 75. Dominowa³y
w Aleksandrowie rmy mniejsze, zatrudniaj¹ce nieraz jedynie
kilku czy kilkunastu pracowników. Te ma³e poñczoszarnie mieœci³y siê najczêœciej w budynkach mieszkalnych, lub prowizorycznych przybudówkach na podwórzach posesji. Przy produkcji
poñczoch i skarpet pracowa³ czêsto sam w³aœciciel, jego rodzina
i najwy¿ej kilku najemnych robotników.
Przyk³adem fabryki poñczoszniczej œredniej wielkoœci, powsta³ej w 1908 r., jest rma Alberta Sztillera (1868–1925), pochodz¹cego z Rawicza ko³o Poznania (wtedy zabór pruski). Rozpocz¹³
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on karierê zawodow¹ w ³ódzkich zak³adach I. K. Poznañskiego
jako tzw. prokurent (dziœ powiedzielibyœmy raczej – przedstawiciel handlowy). Zarobione w £odzi pieni¹dze Sztiller postanowi³
zainwestowaæ we w³asne przedsiêbiorstwo. Dzia³kê w Aleksandrowie, przy ówczesnej ulicy Koœcielnej 31 (ob. Wojska Polskiego), naby³ na nazwisko szwagra Mariana ¯elazowskiego, bo sam
nie posiada³ wymaganego prawem rosyjskiego obywatelstwa. Wytwórnia poñczoch Alberta Sztillera mieœci³a siê w 8 murowanych
budynkach. Pracê znalaz³o tu 38 robotników. Fabryka ta niestety mocno podupad³a w wyniku zniszczeñ z okresu I wojny œwiatowej, a jej w³aœciciel zosta³ zes³any przez w³adze carskie do Tobolska za niemiecki paszport. W czasie II wojny œwiatowej, gdy
syn i spadkobierca Alberta – Henryk Sztiller by³ wiêziony w niemieckich obozach za przedwojenn¹ dzia³alnoœæ w polskich organizacjach, w jego dawnej fabryce stacjonowa³o wojsko – niemiecka kompania techniczna. Nieco póŸniej w opuszczonej willi
zamieszka³ niemiecki burmistrz Aleksandrowa, zaœ po wojnie
ulokowano tu ró¿ne pañstwowe magazyny. Do dziœ stylowa willa – dawny dom w³aœcicieli, budynki pofabryczne i gospodarcze
oraz ogród stanowi¹ jeden z najciekawszych zabytków Aleksandrowa tego czasu, dobrze zachowany kompleks mieszkalno-przemys³owy.
Poza przemys³em w³ókienniczym, inne bran¿e na terenie Aleksandrowa mia³y znacznie mniejsze znaczenie. W 1892 r. dzia³a³o 5 farbiarni, w których poñczosznicy, sukiennicy i tkacze bawe³ny mogli farbowaæ swe wyroby. Jednym z niewielu du¿ych
zak³adów przemys³owych spoza bran¿y w³ókienniczej w Aleksandrowie by³ zbudowany w latach 1910–1912 m³yn motorowy Henocha Dancigera. Powsta³ on w miejscu, gdzie wczeœniej funkcjonowa³ spalony wiatrak. Spora czêœæ mieszkañców osady, zarówno
polskiego jak i ¿ydowskiego czy niemieckiego pochodzenia, zajmowa³a siê tradycyjnymi rzemios³ami, np. szewstwem, krawiectwem, garbarstwem, garncarstwem, stolarstwem, rzeŸnictwem,
piekarstwem. Ich produkcja nie mia³a jednak charakteru przemys³owego i s³u¿y³a jedynie zaspokajaniu potrzeb miejscowej ludnoœci. Wielu aleksandrowian para³o siê drobnym i wiêkszym
handlem. W 1923 r. odnotowano w Aleksandrowie a¿ 92 ma³e
sklepiki, g³ównie przy zamieszkanych przewa¿nie przez ¯ydów
ulicach Warszawskiej i Wiatracznej (ob. I. Daszyñskiego). W nie-
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wielkich sklepikach zlokalizowanych w jatkach miejskich handlowano miêsem i pieczywem. W osadzie dzia³a³a tak¿e na pocz¹tku XX wieku 1 apteka, 3 eleganckie sklepy kolonialne, 5 szynków i restauracji...
Ukoñczenie w latach 1858–1860 drogi bitej do £odzi (Szosy
Aleksandrowskiej), przechodz¹cej przez, zamieszkane g³ównie
przez ¿ydowsk¹ biedotê przedmieœcie Ba³uty, a zw³aszcza rozwój
pó³ wieku póŸniej sieci tramwajów podmiejskich (nazywanych
wtedy „w¹skotorow¹ elektryczn¹ kolejk¹ dojazdow¹”), silniej powi¹za³y Aleksandrów z poblisk¹ £odzi¹, która w miêdzyczasie
wyros³a na przoduj¹cy oœrodek przemys³u w³ókienniczego w tej
czêœci Polski. W 1915 r. ludnoœæ £odzi w poszerzonych w³aœnie
granicach liczy³a ju¿ ok. 600 000 osób. W 1910 r. (zaledwie 3 lata po Warszawie!) Aleksandrów uzyska³ po³¹czenie z £odzi¹, bardzo nowoczesn¹ jak na te czasy, elektryczn¹ lini¹ tramwajow¹.
Dziêki rozwojowi infrastruktury drogowej i tramwajowej, czêœæ
aleksandrowskich robotników mog³a szukaæ zatrudnienia w s¹siedniej metropolii. U³atwi³o to tak¿e przep³yw kapita³u w dru-
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g¹ stronê – inwestowanie u nas w przemys³ i nieruchomoœci rubli
zarobionych w ³ódzkiej „ziemi obiecanej”. Wspomniana wy¿ej
kariera A. Sztillera jest tu klasycznym przyk³adem. Wzd³u¿ trasy tramwaju do £odzi (ul. Koœcielna, ob. Wojska Polskiego) oraz
w innych zak¹tkach Aleksandrowa zaczê³y wyrastaæ kolejne fabryczki poñczosznicze i wille nale¿¹ce do ich w³aœcicieli. Obok stuletnich, drewnianych „domów tkaczy” powstawa³y kilkupiêtrowe murowane kamienice czynszowe, w których mieszkali
majstrowie i robotnicy nowych fabryk poñczoszniczych. Fiaskiem
zakoñczy³y siê jednak niestety starania o doprowadzenie do granic Aleksandrowa wybudowanej w 1903 r. kolei kaliskiej, co mog³oby jeszcze u³atwiæ i przyspieszyæ rozwój miejscowego przemys³u poñczoszniczego. Mimo utraty praw miejskich, liczba ludnoœci
ponownie uprzemys³owionej osady stale ros³a – od 5958 mieszkañców w 1870 r. do 9828 w 1915 r. Pewne zahamowanie spowodowa³y dopiero wydarzenia I wojny œwiatowej.

4. Miêdzy kryzysem a odbudow¹
– aleksandrowski przemys³
w okresie miêdzywojennym (1914–1939)
Czêœæ aleksandrowskich fabryk i wiele domów uleg³o uszkodzeniu w wyniku ostrza³u artyleryjskiego podczas tzw. operacji ³ódzkiej, jednej z najwa¿niejszych i najbardziej krwawych bitew
I wojny œwiatowej. W styczniu 1915 r. uszkodzona zosta³a m.in.
fabryka Gotthilfa Knappego, a liczbê zniszczonych budynków
mieszkalnych szacowano na 37, nie licz¹c zabudowañ gospodarczych. Znacznie wiêksze straty ponios³y jednak wtedy inne oœrodki, zw³aszcza s¹siedni Konstantynów, który zosta³ zniszczony i spalony a¿ w trzech czwartych, straci³ w wyniku
bombardowañ oba koœcio³y (katolicki i ewangelicki), urz¹d gminy, wyposa¿enie stra¿y ogniowej, ca³y maj¹tek wielu fabryk, stowarzyszeñ, sklepów i domów. Straty te by³y wynikiem bombardowañ i bezpoœrednich dzia³añ wojennych (miasto znalaz³o siê
na linii frontu), ale tak¿e brutalnych represji ze strony wojskowych w³adz rosyjskich, które wszystkich niemieckojêzycznych
konstantynowian uzna³y za potencjalnych szpiegów i zdrajców.
Trudny okres I wojny œwiatowej tak¿e w Aleksandrowie zwi¹zany by³ z bied¹, problemami zaopatrzeniowymi, emigracj¹ czêœci
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Tramwaj przed ratuszem, lata 30. XX w.
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ludnoœci na wieœ, rekwizycjami na potrzeby wojska, tym razem
niemieckiego. By³y jednak i pozytywy – np. w 1916 r. w budynku
dawnej œlusarni ko³o ratusza Niemcy uruchomili pierwsz¹ w mieœcie, niewielk¹ elektrowniê.
Po 1917 r. w wyniku zmian granic i rewolucji w Rosji, dla aleksandrowskich wyrobów poñczoszniczych zosta³ zamkniêty ogromny rynek rosyjski, dot¹d najwa¿niejszy. Pojawi³y siê te¿ trudnoœci z uzyskaniem surowców w³ókienniczych. Wymusi³o to
przestawienie produkcji na potrzeby krajowe, co nie by³o ³atwe
ze wzglêdu na znaczne wyludnienie i zubo¿enie ogó³u ludnoœci.
Kilka fabryk poñczoszniczych zamkniêto, bankrutowali cha³upnicy i drobni wytwórcy, a czêœæ robotników przenios³a siê do £odzi i innych okolicznych miast. Fabrykanci bronili siê przed kryzysem redukuj¹c zatrudnienie, obni¿aj¹c koszty produkcji, ceny
i jakoœæ gotowych wyrobów, tn¹c pensje robotnikom (w latach
20. by³y one w Aleksandrowie o 25% ni¿sze ni¿ w £odzi), poszukuj¹c nowych rynków zbytu w kraju (Górny Œl¹sk, Pomorze, Poznañskie, Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej) i za granic¹ (Rumunia). Dzia³alnoœæ ta szybko da³a pozytywne efekty. W 1924 r.
pracowa³o w Aleksandrowie ju¿ 45 zak³adów przemys³owych,
w tym 32 poñczoszarnie. Jedynie 6 najwiêkszych fabryk poñczo-

Kasa chorych, lata 30. XX w.

Alex2012.qxd

2012-09-04

04:56

Page 107

Od „Miasta tkaczy” do „Skarpetkowa”

107

Budynek dawnej Kasy Chorych w Aleksandrowie £ódzkim,
obecnie Bank Spó³dzielczy, ul. Ogrodowa 14, lata 30. XX w.

szniczych zatrudnia³o po ok. 100 robotników, pozosta³e to raczej
du¿e, rodzinne, zmechanizowane zak³ady rzemieœlnicze. Dzia³a³o tak¿e kilka innych zak³adów przemys³owych – 5 tkalni i 4 farbiarnie. 4 lata póŸniej mieliœmy ju¿ w Aleksandrowie 132 zarejestrowane zak³ady przemys³owe i 182 rmy handlowe.
Dominuj¹c¹ bran¿¹ nadal pozostawa³o poñczosznictwo (80%).
Fabryki które przetrwa³y powojenne trudnoœci, rozwija³y siê nadal na ogó³ pomyœlnie, a¿ do wielkiego kryzysu lat 30. XX w.
Specjalizacja produkcji przyczyni³a siê do znacznej modernizacji przemys³u i wzglêdnej zamo¿noœci Aleksandrowa, nazywanego
coraz czêœciej £ódzkim, a nie jak dawniej £êczyckim, na tle okolicznych miasteczek. W 1924 r. ponownie uprzemys³owiony Aleksandrów doczeka³ siê wreszcie formalnego odzyskania praw miejskich.
Szybko wzrasta³a liczba ludnoœci miasta – z 8236 mieszkañców
w 1921 r. do 13 423 w przededniu wybuchu II wojny œwiatowej.
Aleksandrowa nie omin¹³ niestety wielki kryzys gospodarczy, za
którego pocz¹tek uwa¿a siê tzw. „czarny czwartek” (29 paŸdziernika 1929 r.), gwa³towny spadek wartoœci akcji na Nowojorskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych (Wall Street). W latach 1931–1936
zubo¿enie ludnoœci spowodowa³o zmniejszenie popytu na wyroby
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Pogrzeb K. Bryszewskiego, lata 30. XX w.
Widoczne domy tkaczy i zabudowa przemys³owa

Ods³oniêcie popiersia marsz. J. Pi³sudskiego, 1935 r.

Alex2012.qxd

2012-09-04

04:56

Page 109

Od „Miasta tkaczy” do „Skarpetkowa”

109

poñczosznicze z Aleksandrowa. Kryzys najpierw dotkn¹³ cha³upników, którzy czêsto za bezcen sprzedawali posiadane maszyny, aby
choæ przez jakiœ czas utrzymaæ rodziny. Z kolei rzemieœlnicy, nie
maj¹c funduszy na rejestracjê dzia³alnoœci w Izbie Skarbowej, czêsto decydowali siê na dzia³alnoœæ nielegaln¹ (w 1933 r. takie warsztaty stanowi³y a¿ 50% ogólnej ich liczby). Najwiêksze fabryki poñczosznicze pocz¹tkowo radzi³y sobie z kryzysem nie najgorzej. A¿
do 1934 r. Aleksandrów pozosta³ najwa¿niejszym polskim oœrodkiem produkcji poñczoch niekotonowych i skarpet mêskich. W po³owie lat 30. pojawi³a siê jednak silniejsza ni¿ dot¹d konkurencja
w tej bran¿y. Powsta³y zak³ady poñczosznicze, wytwarzaj¹ce równie¿
skarpety, w: Tomaszowie Mazowieckim, Sosnowcu, Zamoœciu, Grodnie i Grodzisku Mazowieckim. Na lokalnym rynku najgroŸniejsza
dla przemys³u aleksandrowskiego by³a konkurencja producentów
z £odzi i Lutomierska, nastawionych na produkcjê wyrobów tañszych, ni¿szego gatunku. Ostra konkurencja na rynku doprowadzi³a do za³amania cen, zwiêkszenia bezrobocia i obni¿enia p³ac robotniczych. W 1935 r. ok. 30% aleksandrowskich fabryk i fabryczek
poñczoszniczych og³osi³o okresow¹ niewyp³acalnoœæ, a ok. 6% z nich
uleg³o likwidacji. Prasa ³ódzka pisa³a wprost, ale mocno na wyrost,
o krachu przemys³u poñczoszniczego w Aleksandrowie.
Jeszcze przed wybuchem II wojny œwiatowej, kryzys uda³o siê
stopniowo przezwyciê¿yæ. Ponownie wzros³a produkcja poñczoch
i skarpet oraz zapotrzebowanie na nie na rynku krajowym, a wyroby z Aleksandrowa cieszy³y siê dobr¹ opini¹. Ros³o zatrudnienie w przemyœle, ale tak¿e w rzemioœle, handlu i us³ugach. Liczba zak³adów przemys³owych w mieœcie wzros³a ze 132 w 1928 r.
do 253 w 1938 r. By³y to oczywiœcie g³ównie ma³e, rodzinne fabryczki. Jedynie najbogatszych w³aœcicieli staæ by³o w okresie miêdzywojennym na modernizacjê produkcji, inwestycje w park maszynowy czy rozbudowê. Przyk³adowo przy ul. Piotrkowskiej 10
wybudowano dwupiêtrowy dom, mieszcz¹cy na parterze lokale
biurowe fabryki A. Freya, a na piêtrze mieszkania. Oprócz dominuj¹cych poñczoszarni, dzia³a³y u nas tak¿e tkalnie, farbiarnie, formiarnie... Licznie reprezentowane by³o rzemios³o, zw³aszcza tradycyjne profesje – rzeŸnictwo, szewstwo, krawiectwo,
stolarstwo... Na terenie Aleksandrowa odnotowano w 1938 r. 223
punkty handlowe. By³y to g³ównie ma³e sklepiki spo¿ywcze (ok.
58%) i galanteryjne (ok. 13%).
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5. Katastrofa II wojny œwiatowej (1939–1945)
W tragicznych latach II wojny œwiatowej dla Aleksandrowa zakoñczy³a siê pewna epoka. Czasy trójnarodowego i trójwyznaniowego miasteczka, gdzie na ogó³ zgodnie wspó³¿yli obywatele ró¿nych wyznañ i narodowoœci, odesz³y bezpowrotnie w przesz³oœæ.
Okupant hitlerowski od chwili wkroczenia do miasta 7 wrzeœnia
1939 r. narzuci³ ludnoœci polskiej, a zw³aszcza ¿ydowskiej, krzywdz¹ce przepisy i obj¹³ je brutalnymi represjami, jednoczeœnie ho³ubi¹c miejscow¹ ludnoœæ niemieck¹ i pog³êbiaj¹c przez to przedwojenne konikty spo³eczne i narodowe.
Niemiecki burmistrz Aleksandrowa, Paul Engel i inni radni,
na polecenie w³adz okupacyjnych, jeszcze w 1939 r. przeprowadzili spis wszystkich ¯ydów w Aleksandrowie i ich nieruchomoœci oraz reszty dobytku. Sporz¹dzone wtedy wykazy pos³u¿y³y
póŸniej do zaplanowania i przeprowadzenia akcji wysiedlenia,
po³¹czonej z grabie¿¹ maj¹tku. Ju¿ pod koniec grudnia 1939 r.
wszyscy aleksandrowscy ¯ydzi zostali przymusowo wysiedleni
do Generalnej Guberni, gdzie parê lat póŸniej zginêli w gettach oraz komorach gazowych hitlerowskich obozów zag³ady.

Budynek obecnego internatu LO, dawny dom cadyka,
uszkodzony w 1945 r. ród³o: ze zbiorów Lucjana Gusta
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W doraŸnie zorganizowanych magazynach (np. w zamkniêtym
koœciele katolickim pw. œw. Rafa³a) pozosta³o mienie, którego
nie pozwolono im zabraæ ze sob¹. W 1940 r. sprzedawano je po
zani¿onych cenach, g³ównie niemieckiej ludnoœci Aleksandrowa, choæ na listach nabywców guruje tak¿e ok. 20 polskich nazwisk. Najcenniejsze przedmioty traa³y, pewnie bez licytacji,
w rêce „zas³u¿onych” urzêdników niemieckich, np. ¿andarmów
i policjantów.
Polsk¹ inteligencjê, nauczycieli, ksiê¿y i wszystkich niepokornych tak¿e dotknê³y policyjne represje, wiêzienia, wysiedlenia,
obozy koncentracyjne, a nawet egzekucje (np. w lesie luæmierskim ko³o Zgierza). Nieliczne przedwojenne przedsiêbiorstwa
bêd¹ce w³asnoœci¹ Polaków zosta³y skonskowane i przekazane
Niemcom. Pozbawiono Polaków mo¿liwoœci zajmowania kierowniczych stanowisk w przemyœle, handlu i rzemioœle, a ogó³ ludnoœci polskiej zmuszono do s³abo op³acanej pracy najemnej w zarz¹dzanych przez Niemców fabrykach, fabryczkach i warsztatach.
Wyd³u¿ono czas pracy polskich robotników, pozbawiono ich przywilejów socjalnych (np. dodatków rodzinnych i zapomóg), urlopów wypoczynkowych i opieki zdrowotnej. Ca³¹ polsk¹ m³odzie¿
od 13 roku ¿ycia obj¹³ przymus pracy na potrzeby Niemców. Polakom przydzielano tak¿e w systemie kartkowym znacznie ni¿sze racje ¿ywnoœciowe, ni¿ aleksandrowskim Niemcom. Rozpoczê³a siê akcja przymusowego wysiedlania polskich rodzin
z Aleksandrowa i okolicznych wsi do Generalnej Guberni. Setki
Polaków z Aleksandrowa, mê¿czyzn, kobiet, a czasem równie¿
dzieci wys³ano na roboty przymusowe do Niemiec. W 1943 r. miasto Aleksandrów zmieni³o nawet nazwê na Wirkheim, czyli
(w wolnym t³umaczeniu) Dom Tkaczy.
Gdy 17 stycznia 1945 r., wraz z wkroczeniem tu oddzia³u sowieckich czo³gistów, skoñczy³ siê okupacyjny koszmar, ludnoœæ
Aleksandrowa zmala³a w porównaniu z okresem przedwojennym
a¿ dwukrotnie – z ponad 13 000 do zaledwie 6 000. Odwetowe
represje, roboty przymusowe i rabunki dotknê³y teraz z kolei
miejscow¹ cywiln¹ ludnoœæ niemieck¹, g³ównie potomków tkaczy z XIX w. W wyniku postanowieñ konferencji w Ja³cie i Poczdamie, w latach 1945–1948 przymusowo wysiedlono za Odrê prawie wszystkich aleksandrowskich Niemców. Miasteczko po raz
pierwszy w swych dziejach sta³o siê czysto polskie. Po wojnie,
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w miejsce wymordowanych ¯ydów i wysiedlonych Niemców, do
Aleksandrowa przybyli nowi mieszkañcy – Polacy, g³ównie ch³opi z okolicznych wsi. Znajdowali oni zatrudnienie w powoli odradzaj¹cym siê przemyœle, g³ównie tradycyjnej ju¿ od pó³ wieku
bran¿y poñczoszniczej.

6. Powojenna nacjonalizacja
i komasacja przemys³u (1945–1948)
Dzia³ania wojenne zim¹ 1945 r. oraz pospieszna, chaotyczna
ewakuacja znacznej czêœci ludnoœci niemieckiej przed zbli¿aj¹cym siê frontem i Armi¹ Czerwon¹, zdezorganizowa³y aleksandrowski przemys³. Wiêkszoœæ w³aœcicieli i zarz¹dców fabryk
opuœci³a miasto. W pierwszych latach powojennych niejasna by³a sytuacja prawna aleksandrowskiego przemys³u, przed wojn¹
w wiêkszoœci pozostaj¹cego w rêkach niemieckich i ¿ydowskich.
Jako ¿e komendantura sowiecka mia³a prawo swobodnie dysponowaæ mieniem poniemieckim na zajmowanych terenach,
czêœæ surowców, produktów i wyposa¿enia aleksandrowskich
fabryk pojecha³a wiêc na wschód jako „³up wojenny”. W pierwszych dniach po wyzwoleniu, gdy nie istnia³y jeszcze cywilne
w³adze polskie, a w³adzê w mieœcie przejê³a, dzia³aj¹ca w³aœciwie bez ¿adnej kontroli Milicja Obywatelska, na porz¹dku
dziennym by³y ró¿ne „dzikie” rekwizycje, dewastacje, kradzie¿e i rabunki. Wiele poniemieckich fabryk tak doszczêtnie „rozszabrowano”, ¿e nie da³o siê ich ju¿ póŸniej uruchomiæ. Notorycznie brakowa³o w pierwszych powojennych latach surowców
do produkcji, paliw i energii elektrycznej oraz wykwalikowanej si³y roboczej. Powojenny spis w lipcu 1945 r. wykaza³ zniszczenia budynków i maszyn w 9 fabrykach, w tym powa¿ne –
w 5 z nich.
Opuszczone przez dawnych w³aœcicieli fabryki postanowiono
wiêc oddaæ w zarz¹d tymczasowym kierownikom, aby ci, dzia³aj¹c w imieniu w³adz, zabezpieczyli mienie przed rabunkiem i uruchomili produkcjê. Wed³ug danych z marca 1945 r. pod zarz¹dem takich tymczasowych kierowników znajdowa³o siê 56
zak³adów przemys³owych, a 10 dalszych zosta³o opieczêtowanych
i zabezpieczonych. Inne opracowania podaj¹ jeszcze wiêksz¹ liczbê poniemieckich fabryczek objêtych tymczasowym zarz¹dem
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– a¿ 76. Znane s¹ nazwiska wszystkich ówczesnych kierowników
tkalni i poñczoszarni. Jedni lepiej, a inni gorzej sprawdzili siê
w tej roli. Nadu¿yciom sprzyja³ ich dobór z klucza politycznego
– z grona dzia³aczy PPR, radnych czy milicjantów, brak wiarygodnych spisów przejmowanego maj¹tku, brak rzetelnej kontroli
ze strony w³adz, ogólny powojenny ba³agan. Mimo tych rozlicznych trudnoœci, do koñca maja 1945 r. uda³o siê uruchomiæ
w Aleksandrowie ju¿ 49 zak³adów produkcyjnych, w których zatrudniono 526 osób. Ponad 20 fabryk i warsztatów by³o jednak
nadal nieczynnych.
W³adze komunistyczne, od pocz¹tku d¹¿¹c do ca³kowitego
podporz¹dkowania sobie gospodarki, dokona³y w ca³ym kraju
nacjonalizacji wielkiego i œredniego przemys³u. Powo³ano pañstwow¹ rmê pod nazw¹ Zjednoczenie Przemys³u DziewiarskoPoñczoszniczego w Aleksandrowie (ZPDzP), a inne drobne rmy spoza bran¿y poñczoszniczej oddano w zarz¹d Dyrekcji
Przemys³u Miejscowego (DPM). Zarz¹d Miejski powo³a³ tak¿e
w³asne przedsiêbiorstwo – Szwalniê Miejsk¹. Nacjonalizacja
przemys³u poñczoszniczego w Aleksandrowie by³a ³atwiejsza do
przeprowadzenia, ni¿ gdzie indziej, za wzglêdu na specyczn¹

Pochód 1 Maja, lata 50. XX w.
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strukturê w³asnoœciow¹. Przed wojn¹ wyraŸnie dominowa³y w tej,
najwa¿niejszej bran¿y przemys³u, przedsiêbiorstwa niemieckie.
W pierwszej kolejnoœci przejêto wiêc pod zarz¹d tymczasowy
fabryki, których niemieccy w³aœciciele uciekli przed Armi¹ Czerwon¹ zim¹ 1945 r. Nastêpnie skonskowano przedsiêbiorstwa
tych osób narodowoœci niemieckiej, które po wojnie w Aleksandrowie pozosta³y. W wiêkszoœci zostali oni pozbawieni polskiego obywatelstwa i wysiedleni do Niemiec w ci¹gu nastêpnych
kilku lat (do 1949 r.). Jeœli chodzi o rmy nale¿¹ce przed 1939 r.
do ¿ydowskich przedsiêbiorców – wiêkszoœæ ich w³aœcicieli zosta³a zamordowana przez Niemców w czasie wojny, nie pozostawiaj¹c spadkobierców. Nieliczni aleksandrowscy ¯ydzi ocaleni
z Holocaustu najczêœciej wybierali emigracjê do Izraela, Ameryki czy Europy Zachodniej, pozostawiaj¹c swe domy, sklepy i rmy nowym, polskim w³aœcicielom. Komunistyczne w³adze nie
pozwoli³y jednak na przejêcie poniemieckich i po¿ydowskich fabryk poñczoszniczych polskim zarz¹dcom tymczasowym na w³asnoœæ, znacjonalizowa³y je. Jedynym wiêkszym pracodawc¹
w Aleksandrowie sta³o siê wiêc pod koniec lat 40. XX w. pañstwowe przedsiêbiorstwo.
Przejêcie pod zarz¹d pañstwowy rm poniemieckich i po¿ydowskich w³adze komunistyczne uzna³y za pierwszy krok na drodze do „socjalistycznych przekszta³ceñ” w przemyœle poñczoszniczym. Kolejnym celem mia³a byæ komasacja ma³ych
zak³adów, po³¹czenie ich w jedno, wielkie, centralnie zarz¹dzane pañstwowe przedsiêbiorstwo. Akcjê tê przeprowadzono dosyæ sprawnie, przy akompaniamencie g³oœnej politycznej propagandy PPR, w ci¹gu zaledwie roku – od lutego 1946 r. do stycznia
1947 r. Zlikwidowano wtedy 46 ma³ych rm poniemieckich, a maszyny, surowce i wyposa¿enie przetransportowano do dziesiêciu
najwiêkszych fabryk, poddanych czêœciowej modernizacji. Po zakoñczeniu komasacji w Aleksandrowie pozosta³o 10 oddzia³ów
Zjednoczenia Przemys³u Dziewiarsko-Poñczoszniczego, mieszcz¹cych siê w czêœciowo wyremontowanych dawnych fabrykach: Augusta Freya (ul. Piotrkowska 10), Johanna Hauka (ul.
Koœcielna, ob. Wojska Polskiego 64), Otto Kurtza (ul. Parzêczewska, ob. 1 Maja 6), Rudolfa Schultza (ul. Koœcielna, ob. Wojska Polskiego 32), spadkobierców Adolfa Greilicha (ul. £êczycka 1), Gottlieba Knappe (ul. Koœcielna, ob. Wojska Polskiego
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27), Hugona Paschke (ul. Koœcielna, ob. Wojska Polskiego 12),
Adolfa Paschke (ul. Parzêczewska, ob. 1 Maja 20), Karla Pfeiffera (ul. Pabianicka 33), Wilhelma Webera (ul. Zielona 29). Ponadto wykorzystywano dawne zak³ady Karla Steckla (ul. Piotrkowska 14/16) jako magazyn maszyn.
Ostatnie, niewielkie, prywatne zak³ady poñczosznicze, które
przetrwa³y nacjonalizacjê i komasacjê, w nastêpnych latach wegetowa³y, napotykaj¹c liczne trudnoœci w pozyskiwaniu surowców, fachowych kadr, zbywaniu wyrobów... Jeszcze w 1948 r. dzia³a³o w Aleksandrowie 7 prywatnych fabryczek poñczoszniczych
zatrudniaj¹cych od 5 do 15 robotników, które uleg³y likwidacji.
W styczniu 1949 r. utworzono Spó³dzielniê Pracy „Zespó³ Poñczoszników”. Jej za³o¿yciele to przewa¿nie drobni wytwórcy poñczoch, którzy oddali spó³dzielni w³asne maszyny. Rejestracja
nowych zak³adów rzemieœlniczych a¿ do koñca lat 80. by³a utrudniona. Wymaga³a ona uzyskania zgody naczelnika miasta, której udzielano bardzo niechêtnie, boj¹c siê prywatnej konkurencji dla pañstwowych rm. Prywatny przemys³ praktycznie przesta³
wiêc istnieæ na okres 4 dekad.

7. Aleksandrów
„kolebk¹ polskiego poñczosznictwa” (1948–1999)
Znacjonalizowane fabryki w 1951 r. przemianowano na Aleksandrowskie Zak³ady Przemys³u Poñczoszniczego. W latach 50. XX w.
kolejne plany gospodarcze w³adz PRL preferowa³y jednak inwestycje w przemys³ ciê¿ki (górnictwo, hutnictwo, przemys³ zbrojeniowy), zaniedbuj¹c inne bran¿e oraz potrzeby ludnoœci. Aleksandrowski zak³ad, korzystaj¹cy z przestarza³ej infrastruktury i bazy
maszynowej, mia³ wiêc powa¿ne problemy ze zbyciem swych niezbyt atrakcyjnych produktów. W dodatku w 1952 r. po¿ar zniszczy³
jeden z oddzia³ów przedsiêbiorstwa (nr 2) przy al. l Maja, a w nim
350 maszyn. Dopiero przemiany polityczne zwi¹zane z polskim
paŸdziernikiem 1956 r., odwil¿ i destalinizacja pomog³y przemys³owi lekkiemu. W³adze komunistyczne zwróci³y wreszcie nieco
wiêksza uwagê na konsumpcyjne potrzeby ludnoœci, chêtniej inwestowa³y w te bran¿e produkcji. Dla Aleksandrowskich Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego rozpocz¹³ siê „z³oty wiek”.
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Pañstwowe przedsiêbiorstwo posiada³o 8 zak³adów produkcyjnych, dziewiarnie, farbiarnie, wykañczalnie, warsztaty mechaniczne, w³asne magazyny przêdzy i transport, 835 maszyn stêpkowych, 400 maszyn cholewkowych, 13 kotonowych, 86 cewiarek, 158
³¹czarek, overlocki, wanny farbiarskie... W latach 1956–1968 rozbudowano dawne budynki fabryk Freya i Steckla przy ul. Piotrkowskiej 10/12, a na wolnym terenie miêdzy nimi wzniesiono du¿¹,
nowoczesn¹ halê fabryczn¹. Pozwoli³o to skoncentrowaæ wiêkszoœæ
produkcji poñczoszniczej, rozsianej dot¹d po ca³ym mieœcie. Na
ul. Piotrkowsk¹ przenios³a siê z £êczyckiej dyrekcja AZPP. W latach 70. i 80. XX w. znacznie unowoczeœniono park maszynowy,
sprowadzaj¹c nowe maszyny, g³ównie z Czechos³owacji i W³och.
Wielkoœæ produkcji wzros³a pod koniec lat 70. do oko³o 230 tys.
wyrobów poñczoszniczych i dziewiarskich rocznie, a 10 lat póŸniej
osi¹gnê³a a¿ 49 mln. sztuk – par gotowych wyrobów. Aleksandrowskie wyroby poñczosznicze sta³y siê wreszcie atrakcyjnym towarem eksportowym. AZPP, przemianowane na Zak³ady Przemys³u
Poñczoszniczego „Sandra”, zatrudnia³y w okresie najwiêkszej
œwietnoœci prawie 4 tysi¹ce pracowników (3887 w latach
1971–1975), czyli dawa³y pracê niemal co czwartemu aleksandrowianinowi (i aleksandrowiance). Ju¿ pod koniec lat 40. w administracji Zjednoczenia zatrudniano ok. 260 pracowników, a w latach
70. – ok. 400. Dla porównania – przed wojn¹ pracowników umys³owych zatrudnionych w ca³ym aleksandrowskim przemyœle by³o
zaledwie 80. Nasze miasteczko okreœlane by³o jêzykiem propagandy dekady Edwarda
Gierka jako „kolebka polskiego poñczosznictwa”. ZPP
„Sandra” dysponowa³y
w³asnym
szkolnictwem zawodowym, prowadzi³y ¿³obek, przedszkole, sto³ówkê,
przychodniê lekarsk¹ z laboratorium
analiz lekarskich,
Józefa Szperlik przy pracy - ZPP Sandra, 1972 r.
oddzia³ rehabilita-
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cji leczniczej, przyzak³adowy dom kultury z bibliotek¹,
klub
sportowy
„W³ókniarz”, oœrodki wypoczynkowe dla pracowników w Pogorzelicy,
Morzyczynie, oœrodek wypoczynku
weekendowego
w Zoówce itp. OpZPP Sandra. Fot. Elzbieta Domanska
rócz
„Sandry”
w bran¿y poñczoszniczej dzia³a³y
tak¿e Spó³dzielnia
Inwalidów „Przodownik” oraz Spó³dzielnia
Pracy
„Aleksandrowianka”. Ta pierwsza
prowadzi³a ponadto
dzia³alnoœæ w zakresie us³ug szewskich i krawieckich.
ZPP Sandra w likwidacji; brama wjazdowa.
Sytuacja ekonoFot. Elzbieta Domanska
miczna „Sandry”
drastycznie zmieni³a siê na niekorzyœæ po 1980 r. Bardzo kosztowne inwestycje (m. in. w drogie maszyny z W³och), rosn¹ce zad³u¿enie w bankach, burzliwe wydarzenia polityczne lat 80.
(strajki), coraz silniejsza konkurencja odradzaj¹cego siê sektora prywatnego, nap³yw tanich wyrobów dziewiarskich z Chin,
wreszcie hiperinacja z prze³omu lat 80. i 90. pogr¹¿y³y nansowo „Sandrê”. W 1995 r. przekszta³cono dawne zak³ady pañstwowe w spó³kê akcyjn¹. Mimo oddania samorz¹dowi szko³y
przyzak³adowej, przedszkoli, ¿³obków, biblioteki, sprzeda¿y zamiejscowych oœrodków produkcyjnych i wczasowych oraz drastycznej redukcji zatrudnienia, najwiêkszej aleksandrowskiej
fabryki poñczoszniczej nie uda³o siê ju¿ uratowaæ. Teren zak³a-

Alex2012.qxd

118

2012-09-04

04:56

Page 118

Aleksandrów wczoraj i dziœ

du g³ównego przy ul. Piotrkowskiej zosta³ podzielony na dzia³ki i przeznaczony na sprzeda¿. W latach 1999–2005 powo³any
w tym celu likwidator wygasi³ dzia³alnoœæ „Sandry” i wykreœli³
spó³kê z Krajowego Rejestru S¹dowego. Trudnego okresu przemian ustrojowych lat 90. nie uda³o siê tak¿e przetrwaæ obu wspomnianym spó³dzielniom. Nie oznacza³o to jednak bynajmniej
ca³kowitego upadku produkcji poñczoszniczej w Aleksandrowie.

8. Czy Aleksandrów to jeszcze Skarpetkowo?
Mimo nieprzychylnoœci w³adz komunistycznych, codziennych problemów z biurokratycznymi przepisami i dostêpem do surowców,
w ostatnich dekadach PRL-u w Aleksandrowie powoli zacz¹³ odradzaæ siê sektor prywatny, a szczególnie niewielkie rodzinne rmy
dziewiarskie. Gdy w 1988 r. zliberalizowano przepisy o dzia³alnoœci gospodarczej, nast¹pi³a, nie tylko w naszym mieœcie, prawdziwa eksplozja podmiotów gospodarczych. Spoœród 328 zak³adów zarejestrowanych do 15 listopada 1988 r., a¿ 225 zaliczono do bran¿y
odzie¿owej i w³ókienniczej (w tym 147 podmiotów zajmowa³o siê
dziewiarstwem maszynowym, 56 – krawiectwem, a 10 – bieliŸniarstwem). Zdecydowanie mniej liczne by³y zak³ady rzemieœlnicze pozosta³ych bran¿: chemicznej (34, w tym 29 podmiotów produkuj¹cych wyroby artystyczne z tworzyw sztucznych), metalowej (12),
drzewnej (11), budowlanej (10), spo¿ywczej (8), skórzanej (7) oraz
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elektronicznej i elektrotechnicznej (6). W 1990 r. dzia³a³o w Aleksandrowie ju¿ 1580 ró¿nych zak³adów prywatnych, a w 1997 r. odnotowano ich rekordow¹ liczbê – 2445.* By³y to g³ównie jednoosobowe rmy zajmuj¹ce siê handlem (detalicznym i obwoŸnym) lub
us³ugami dziewiarskimi, choæ nie brakowa³o i wiêkszych zak³adów
produkcyjnych.
W nastêpnych latach liczba prywatnych podmiotów gospodarczych zaczê³a siê zmniejszaæ, g³ównie z powodu zamykania rynku wschodniego, który dla aleksandrowskich producentów skarpet i rajstop by³ najwa¿niejszy. Wed³ug stanu na 31 grudnia
2003 r. na terenie gminy Aleksandrów £ódzki funkcjonowa³o
1960 ró¿nych podmiotów gospodarczych, w tym 301 rm prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugi w bran¿y dziewiarskiej
i poñczoszniczej oraz 67 zak³adów krawieckich i bieliŸniarskich.
Na terenie gminy znajdowa³o siê wtedy 15 farbiarni i 6 hurtowni przêdzy. Do wiêkszych zak³adów produkcyjnych innych bran¿
zalicza³y siê: Spó³dzielnia Pracy Chemików „Xenon” w R¹bieniu (produkcja chemiczna), PPH „Presentex” (galwanizernia),
„New Style” Sp. z o. o w Izabelinie (produkcja mebli) i Huta Szk³a
„Weronika” w R¹bieniu. Obecnie w Aleksandrowie £ódzkim dzia³alnoœæ prowadzi 2623 podmiotów gospodarczych. Dominuj¹c¹
bran¿¹ (38%) nadal pozostaje tradycyjnie przemys³ w³ókienniczy (dziewiarski i poñczoszniczy).
Pocz¹wszy od 1998 r. w R¹bieniu rozwin¹³ dzia³alnoœæ jeden
z najwa¿niejszych krajowych producentów stolarki budowlanej
z PCV i aluminium – rma „Okna R¹bieñ”, od 2009 r. bêd¹ca czêœci¹ koncernu Hasau, którego w³aœcicielem jest œrodkowoeuropejska grupa inwestycyjna Penta Investments. Firma ta w swym najlepszym okresie zatrudnia³a ponad 400 osób, roczna produkcja
okien siêga³a ponad 400 000 sztuk, a 70% wyrobów traa³o na eksport. Wiosn¹ 2009 r. zarz¹d rmy postanowi³ sprowadziæ blisko 100
robotników z Filipin, co spotka³o siê z gwa³town¹ reakcj¹ polskich
* Kiedy syndyk wyprzedawa³ park maszynowy upad³ych Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra”, wiele cennych maszyn dziewiarskich i poñczoszniczych tra³o do r¹k
przedsiêbiorczych aleksandrowian. Powsta³y setki nowych, rodzinnych, przydomowych fabryczek, ca³kiem podobnych do tych przedwojennych. Spaceruj¹c pomiêdzy domami czy
blokami s³ychaæ by³o szum maszyn dziewiarskich. Wtedy, jak wspominaj¹ wcale nie najstarsi aleksandrowianie, „rynek ch³on¹³ skarpety jak skarpeta deszcz”, producenci skarpet nie nad¹¿ali z produkcj¹, a Rosjanie brali ka¿dy towar tysi¹cami... (przyp.aut.)
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pracowników i zosta³o nag³oœnione
przez media. Produkty fabryki w R¹bieniu cieszy³y siê
dosyæ dobr¹ opini¹
i zdobywa³y wyró¿nienia, np. Okna Silent w programie
„VIP – Najlepsze
Okna i Drzwi”
(2010). Niestety
Fabryka okien w Rabieniu – sklepik
przedsiêbiorstwo to
pad³o oar¹ obecnego kryzysu gospodarczego. W kwietniu 2012 r. do s¹du
tra³ wniosek o jego
upad³oœæ, rma zatrzyma³a maszyny
i wys³a³a 280 pracowników na urlopy.
W 2009 r. na terenie dawnego lotniska,
obecnie
Podstrefy Aleksandrów £ódzki naleFabryka okien w Rabieniu
¿¹cej do £ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozpoczê³y dzia³alnoœæ fabryki dwóch œwiatowych koncernów: Procter&Gamble oraz ABB.
Pierwsze z wymienionych przedsiêbiorstw dzia³a w bran¿y chemiczno-kosmetycznej. W aleksandrowskiej fabryce P&G s¹ produkowane kosmetyki do pielêgnacji skóry marki Olay. Zatrudnienie znalaz³o tu ponad 300 osób. Z kolei w drugiej, nowej
aleksandrowskiej fabryce koncernu ABB, gdzie docelowo ma
znaleŸæ zatrudnienie 150 pracowników, bêd¹ produkowane niskonapiêciowe silniki elektryczne. W tej sytuacji mo¿na siê zastanawiaæ, czy wypada jeszcze po staremu przezywaæ Aleksandrów „Skarpetkowem”?
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Aleksandrów, najpierw zwany £êczyckim, a potem £ódzkim, nieprzerwanie przez niemal 200 lat swego istnienia by³ oœrodkiem przemys³u w³ókienniczego. Aleksandrowski przemys³ (pocz¹tkowo by³o to raczej rzemios³o) prze¿ywa³ swe wzloty i upadki, okresy
wspania³ej prosperity i g³êbokie kryzysy. Stan gospodarki mia³ bezpoœredni wp³yw na sytuacjê prawn¹ tego oœrodka – uzyskanie praw
miejskich w 1822 r., ich utratê w 1869 r. i odzyskanie w 1924 r.
W dziejach aleksandrowskiego przemys³u mo¿na wyró¿niæ kilka
okresów – faz rozwojowych. Okres 1 (ok. 1816–1850) charakteryzowa³ siê pomyœlnym rozwojem sukiennictwa (bran¿a we³niana),
przez przyby³ych z Niemiec tkaczy w przydomowych warsztatach.
Tkacze produkowali sukno g³ównie na zamówienia wojskowe. Czêœæ
z nich popad³a w zale¿noœæ od kupców – hurtowników, organizuj¹cych produkcjê w systemie nak³adczym. Okres 2 (ok. 1850–1900),
gdy w wyniku kryzysu tradycyjnego sukiennictwa dominuj¹c¹ bran¿¹ sta³a siê produkcja tkanin bawe³nianych. W przeciwieñstwie do
innych okolicznych miast (jak £ódŸ, Zgierz czy Pabianice), nie powsta³y jednak u nas wielkie zmechanizowane fabryki bawe³niane,
a wiêkszoœæ produkcji tej bran¿y mia³a nadal charakter cha³upniczy. W okresie 3 (ok. 1900–1945) pó³rzemieœlnicza w istocie produkcja tkacka ust¹pi³a zmechanizowanej produkcji fabrycznej
w bran¿y dziewiarsko-poñczoszniczej. Wiêkszych fabryk poñczoszniczych by³o jednak w Aleksandrowie tylko kilka, g³ównie w rêkach miejscowych Niemców. Oprócz nich powsta³o jednak w tym
okresie wiele ma³ych, prywatnych, rodzinnych poñczoszarni. Okres
4 (1945–2005) to powojenna nacjonalizacja, komasacja i modernizacja ca³ego aleksandrowskiego poñczosznictwa, „z³oty wiek” i upadek Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra”, które sta³y siê
najwiêkszym producentem i pracodawc¹ w mieœcie. Od momentu
odrodzenia w Aleksandrowie
prywatnej przedsiêbiorczoœci
w latach 80. XX w., najpopularniejsz¹ bran¿¹ tradycyjnie
pozosta³o dziewiarstwo, choæ
sytuacja ta zaczê³a zmieniaæ
siê w ostatnich latach, gdy rozpoczê³o dzia³alnoœæ kilka nowych fabryk zupe³nie innych
bran¿...
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Andrzej Benedykt Kuropatwa

190-lecie praw miejskich Aleksandrowa

W³aœnie minê³a 190-ta rocznica uzyskania praw miejskich przez
osadê Aleksandrów. Jego „ojcem” i „matk¹” by³ jak pamiêtamy
Rafa³ Bratoszewski. On to rozpoczynaj¹c budowê osady fabrycznej stworzy³ podwaliny pod miasto. Decyzja o utworzeniu tu
nowej osady mia³a bez w¹tpienia pod³o¿e ekonomiczne. Czêœæ
dóbr bru¿yckich po³o¿ona wzd³u¿ rzeki Bzury by³a zagospodarowana rolniczo natomiast tereny po³o¿one wy¿ej na po³udnie
od rzeki nie nadawa³y siê do tych celów ze wzglêdu na s³aba jakoœæ gleb.
Moment nadania tych praw zamyka³ okres licz¹cy tysi¹ce lat,
zaczynaj¹cy siê pierwszym przybyciem cz³owieka na te tereny.
Dziœ wiemy, ¿e pierwsi ludzie przebywali tu ju¿ oko³o 8,5 tysi¹ca lat temu. Z tego mezolitycznego okresu, czyli starszej i œrodkowej epoki kamiennej, pochodzi obozowisko ludzkie odkryte
przez pracowników Muzeum Archeologicznego i Etnogracznego w £odzi na wydmach okalaj¹cych dziœ Rezerwat Przyrody „Torfowisko R¹bieñ”. Stanowisko to ukazuje najstarsze znane w okolicy Aleksandrowa œlady bytnoœci naszych pra-pra dziadów. S¹ to
pozosta³oœci palenisk, sza³asów oraz miejsc wyrobu narzêdzi kamiennych. Szczegó³owych danych dotycz¹cych tych stanowisk dostarcza ksi¹¿ka wydana w 2011 roku bêd¹ca prac¹ naukow¹, której autorami s¹ Ewa Niesio³owska-Œreniowska, Dominik Kacper
P³aza, Pawe³ Marosik i Zoa Balwierz – „Obozowiska ze starszej
i œrodkowej epoki kamienia na stanowisku 1 w Aleksandrowie
£ódzkim w kontekœcie analizy œrodowiska naturalnego”.
Natomiast trudno dziœ opisaæ ¿ycie tutejszych mieszkañców
przez nastêpne tysi¹clecia. W œredniowieczu teren obecnego miasta le¿a³ na pograniczu Ziemi £êczyckiej i Sieradzkiej. Osadnictwu na tym obszarze nie sprzyja³y warunki naturalne. Ruch zacz¹³ siê dopiero, kiedy powsta³ w XIII wieku Zgierz (przed 1288
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rokiem) i Lutomiersk (1274 rok). Wówczas to najprawdopodobniej powsta³o po³¹czenie miêdzy tymi miastami za pomoc¹ drogi biegn¹cej przez nasze tereny. W œredniowieczu wzniesienia
takie na jakim w wieku XIX powsta³a osada i miasto Aleksandrów nie by³y atrakcyjne dla celów osadniczych. Jest ono po³o¿one na wododziale pierwszego stopnia pomiêdzy Wis³a a Odr¹.
Brak tu ³atwego dostêpu do wody co oczywiœcie ogranicza³o powstawanie osady. Dla tego te¿ pierwsze osady na tym terenie powsta³y nad Rzek¹ Be³dówk¹ w Be³dowie, nad rzek¹ Bzur¹ w Bru¿ycy Wielkiej a póŸniej Rudzie i Bugaju.
W XVI wieku Bru¿yca Wielka by³a wsi¹ nale¿¹c¹ do proboszcza £êczyckiego, a potem zgierskiego. Obejmowa³a 4 ówczesne ³any ziemi (1 ³an che³miñski to prawie 18 dzisiejszych hektarów), na których mieszka³o 6 osadników oraz 8 rzemieœlników.
Znajdowa³a siê tu równie¿ karczma oraz m³yn. U schy³ku XVIII
wieku wieœ by³a w³asnoœci¹ podstolego inow³odzkiego Walentego Chobrzyñskiego. Nale¿¹cy do niego maj¹tek obejmowa³ równie¿ obok Bru¿ycy opuszczone miejscowoœci Ruda, Bugaj oraz
Wierzbno (Wierzbinê). Natomiast Bru¿yczka Ma³a stanowi³a
w³asnoœæ starosty golubskiego – Wessla.
W roku 1784 powsta³ pierwszy doœæ szczegó³owy opis terenów,
na których póŸniej powstanie osada Aleksandrów. Opis ten jest
autorstwa proboszcza zgierskiego i kanonika ³êczyckiego ksiêdza Paw³a Antoniego ¯aboklickiego. Relacja wskazuje wyraŸnie,
i¿ w tym czasie tereny po³o¿one na po³udnie od wsi Bru¿yca by³y pokryte doœæ rachitycznym lasem, czêœciowo zabagnione,
o zró¿nicowanej powierzchni. Poza Wierzbn¹, brak by³o osiedli
ludzkich. Duchowny ten, podró¿uj¹c ze Zgierza traktem sieradzkim w kierunku Lutomierska tak opisa³ okolicê, które póŸniej
sta³y siê miejscem lokacji nowej osady: „Mijam dwór w Bru¿ycy
Wielkiej z prawej rêki i droga oko³o stodó³ dworskich na zachód
(...) do Olemdrów, m³yna Rudy, borem b³otnistym, w przeci¹gu
pó³ mili od Bru¿ycy, która oko³o m³yna prowadzi do Nakielnicy
wsi obcej parai tak¿e borem samym, a tymczasem udajê siê
w praw¹ traktem zamierzonym, zaraz niedaleko ode dworu (w
którego pocz¹tku przeje¿d¿am strumieñ z pustego stawu bru¿yckiego w boru bêd¹cego miêdzy górami, który w lecie wysycha,
zimie lody czyni, d³ugiego pó³ staja od po³udnia na pó³noc d¹¿¹cego) pocz¹tek którego rzadki sosnowy, droga sucha ale korzen-
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na, œrodek gêstej kniei bardzo b³otnisty, a to na znakach niegdyœ
wsi Wierzbna zwanej, gdzie teraz budy popielarskie w tej parai, nale¿¹ce do Bru¿ycy, pó³ mili ode wsi, koniec boru (...) miejscami b³otnisty, piaszczysty, gdzie niegdzie góry, maj¹cy rzadki
sosnowy pe³en korzeni”.
Relacje ksiêdza dla nas dziœ bardzo zwi³e potwierdzaj¹ póŸniejsze raporty Rajmunda Rembieliñskiego mówi¹ce, i¿ by³a to
„posêpna czê obwodu ³êczyckiego (...), okolica górzysta i po wielkiej czêœci piaszczysta, na pierwszy rzut oka dzikiej jeszcze natury czyni¹ca wra¿enie”. W 1789 roku wieœ Bru¿yca Wielka liczy³a 89 mieszkañców zajmuj¹cych 16 domów.
Na prze³omie XVIII i XIX wieku dobra bru¿yckie sta³y siê
w³asnoœci¹ rodziny Bratoszewskich. W 1801 roku we dworze
w Bru¿ycy Wielkiej podpisano umowê, na mocy której powstaje
paraa oraz szko³a ewangelicka dla pierwszych kolonistów przyby³ych z terenów Prus. W ten sposób zosta³ przygotowany grunt
dla póŸniejszej akcji werbunkowej, prowadzonej w stosunku do
rzemieœlników – tkaczy, miêdzy innymi poprzez og³oszenia w gazetach pruskich. Sprzyja³ temu panuj¹cy tam kryzys w produkcji w³ókienniczej.
Zachowane Ÿród³a nie pozwalaj¹ na dok³adne ustalenie daty
powstania osady przemys³owej na gruntach bru¿yckich i kiedy
Rafa³ Bratoszewski, w³aœciciel wsi Bru¿yca Wielka w powiecie ³êczyckim, podj¹³ decyzjê o utworzeniu osady fabrycznej na niezagospodarowanych terenach przy starym trakcie z Lutomierska
do Zgierza. Wiemy tylko, ¿e ju¿ w 1816 roku istnia³y na tym terenie dwa drewniane domy mieszkalne.
Pierwszym etapem powstania osady by³o stworzenie jej planów urbanistycznych, która otrzymuje nowoczesny, jak na owe
czasy, jednolity uk³ad wewnêtrzny. Przy trakcie wyznaczono obszerny czworok¹tny rynek oraz wychodz¹ce z niego ulice: Koœcieln¹ (obecnie Wojska Polskiego), Ogrodow¹, £êczyck¹, Warszawsk¹, Kalisk¹ (obecnie 11 Listopada). Utworzono tak¿e kilka
ulic przecinaj¹cych trakt (ulice Warszawsk¹ i Kalisk¹) pod k¹tem prostym: Piotrkowsk¹, Wiatraczn¹ (obecna Daszyñskiego), Pabianick¹, Wierzbiñsk¹ oraz Parzêczewsk¹ (obecna 1 Maja) ³¹cz¹c¹ £êczyck¹ z Wiatraczn¹. Prostopad³e do ulic
wytyczono prostok¹tne dzia³ki gruntu przeznaczone dla przysz³ych mieszkañców (osadników). Œrednia powierzchni dzia³ki
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wynosi³a oko³o 2 morgów (1 morga ok. 0,56 hektara), czyli ponad jeden hektar ziemi. Ogólnie powierzchnia Aleksandrowa
wówczas 21 w³ók (³anów) i 28 morgów, a d³ugoœæ granic osady
wynosi³a 9090 metrów.
Osadnicy przybywaj¹cy tutaj to g³ownie mieszkañcy Œl¹ska
i Wielkopolski. Wiêkszoœæ z przybyszów to biedni rzemieœlnicy,
których dobytek stanowi³y prymitywne sprzêty o przeciêtnej wartoœci wynosz¹cej oko³o 120 z³otych polskich. Tylko niektórych
wartoœæ posiadanych dóbr przekracza³a 1000 z³.
Najprawdopodobniej w 1816 roku rozpoczêto w centralnym
punkcie powstaj¹cej osady budowê murowanego koœcio³a rzymsko-katolickiego pod wezwaniem Œwiêtego Rafa³a archanio³a, który udostêpniono wiernym w 1818 roku. W 1819 roku pracowa³o tu
42 majstrów sukienniczych, którzy dysponowali 30 warsztatami.
W roku 1818 powsta³ plan Wierzbna – póŸniejszego Aleksandrowa sporz¹dzony przez kolonistê Bernarda Schuttenbacha dla
w³aœciciela dóbr ziemskich – Rafa³a Bratoszewskiego. Jest to taki pierwszy chyba dokument ukazuj¹cy rozplanowane centrum
osady. Nastêpny powsta³ w 1821 roku i ukazywa³ ju¿ ca³oœæ osady, która ju¿ aspirowa³a do miana miasta.
3 marca 1820 roku osadê wizytuje prezes Zarz¹du Województwa Mazowieckiego, Królestwa Polskiego – Rajmund Rembieliñski, bêd¹cy jednym z g³ównych twórców przemys³u w³ókienniczego na naszym terenie. Oceni³ on bardzo wysoko dzia³alnoœæ
Rafa³a Bratoszewskiego pisz¹c „Obszerny rynek i kilka ulic szerokich i prostych nadaje osadzie kszta³t jednego z lepszych w Polsce miasteczek”. Ludnoœæ osady liczy wówczas 1083 osoby, z czego 94 stanowili sukiennicy. By³o te¿ 3 postrzygaczy, 1 farbiarz
oraz przedstawiciele innych zawodów rzemieœlniczych jak np.
krawcy, cieœle, piekarze, rzeŸnicy i szewcy.
Prawdopodobnie w 1821 roku nast¹pi³o przekszta³cenie koœcio³a lialnego w koœció³ paraalny, parai rzymsko-katolickiej
pod wezwaniem Œwiêtego Rafa³a Archanio³a. Zgodê na to wyrazi³ Namiestnik Królestwa Polskiego – Wielki Ksi¹¿e Konstanty
podpisuj¹c dokument mówi¹cy, ¿e „W imieniu Najjaœniejszego
Alexandra I Cara Wszech Rosji i Królestwa Polskiego, upowa¿nia siê Komisjê Rz¹dow¹ Wyznañ i Oœwiecenia Publicznego do
urz¹dzenia nowej parai w Aleksandrowie i przy³¹czenia siê do
niej wsi: Bru¿ycy Wielkiej, Wierzbna, Rudy i Bugaju nale¿¹cych
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do Koœcio³a w Zgierzu.” W tym te¿ roku dokonano pierwszych
zapisów w ksiêgach koœcielnych dotycz¹cych zmar³ych mieszkañców osady, a pochowanych na nowym cmentarzu utworzonym na
dzia³ce równie¿ oarowanej przez Rafa³a Bratoszewskiego, znajduj¹cej siê przy ulicy Koœcielnej 52/54.
6 lipca 1821 roku Rafa³ Bratoszewski w³aœciciel dóbr Bru¿yca Wielka wystosowa³ pismo do w³adz carskich, zwracaj¹c siê
z proœb¹ o nadanie powstaj¹cej osadzie praw miejskich i nazwy
Aleksandrów:
„Jaœnie Oœwiecony Moœci Xi¹¿e Namiestniku Królewski.
Najwy¿sza Opacznoœæ zarz¹dzi³a radoœæ z ogl¹dania w tey tu
Posadzie Jaœnie Oœwieconego Xiêcia Namiestnika dozwoli³a zaraz sposobnoœæ podania naypokornieyszey proœby do ni¿ej wyra¿onych na podpisie w przedmiocie nastêpuj¹cym. Przybywszy do
Kraju naszego Polskiego na mieszkanie z Pruss i innych kraiów
upodobali sobie miejsce w Wierzbnie, Bru¿ycy Wielkiey w Powiecie Zgierskim, Obwodzie ³êczyckim le¿acey, do zamieszkania, od Wieków lasem zaros³e, które to miejsce przezemnie wydobyte, Osiadaj¹cym Fabrykantom oddane, a dla prêdszego
zabudowania siê z maj¹tku mojego niewielki forszus wyznaczy³em. Miejsce zaœ to przez Fabrykantów zamieszka³e, dla uwiecznienia Imienia Naiyesniejszego Cesarza Pana Naszego, Aleksandrów nazywaæ powinno siê, aby zaœ to Nazwisko przez
Najwy¿sz¹ W³adzê by³o zatwierdzone oraz dla dogodnoœci Fabrykantów, aby mog³o uzyskaæ Przywiley na miasto uprasza³em –
gdy dot¹d skutku w zaniesieniu o to proœby uzyskaæ nie mog³em,
ponawiam wiêc do Waszey Xi¹¿êcey Moœci najpokornieysz¹ proœbê moi¹ w Imieniu Wszystkich Mieszkañców tey Osady, aby to
miejsce mog³o byæ nazywane Alexandrów i uzyskaæ przywiley na
miasto oraz szczególnej mog³o doznaæ opieki. To jest proœba, któr¹ u nóg Waszey Xi¹¿êcey Moœci sk³adamy.
Jako prawdziwy Waszey Xi¹¿êcey Moœci wazalli podnó¿ek”.
Poni¿ej widniej¹ podpisy Rafa³a Bratoszewskiego oraz przedstawicieli osady: Johann... (nazwisko nieczytelne), Karol Kluge
i Friedrich Eugel. Jak widzimy z powy¿ej zamieszczonego orygina³u tekstu by³a to „wielka proœba” do w³adz carskich aby osada
uzyska³a prawa miejskie. Proszenie o nadanie imienia osadzie
panuj¹cego cara Aleksandra I mia³o za pewne na celu u³atwienie uzyskania praw miejskich.
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20 sierpnia 1821 roku w³aœciciel osady wyda³ prywatne zobowi¹zanie na piœmie, w którym ustali³ warunki na jakich oddawa³
kolonistom dzia³ki ziemi. Osadnicy zobowi¹zani byli zbudowaæ
otrzymane dzia³ki i uiszczaæ czynsz w wysokoœci 1 grosza chrzeœcijanie i 3 grosze ¯ydzi za 1 prêt powierzchni dzia³ki. Na terenie
osady znajdowa³o siê ju¿ 565 dzia³ek zajêtych przez osadników.
Z wa¿nych dla osady postanowieñ zawartych w tym dokumencie
nale¿y wymieniæ punkt okreœlaj¹cy tereny pod osadnictwo ¿ydowskie, dla których wyznaczono dzia³ki przy ulicy Warszawskiej i Wiatracznej i Nowym Rynku. Te wszystkie dzia³ania przyczyniaj¹ siê
w sposób znacz¹cy do powstania i rozwoju osady.
22 marca 1822 roku w³adze carskie wyda³y odpowiedŸ na pismo z 6 czerwca 1821 roku, które zosta³o og³oszone 30 marca tego¿ roku. By³ to akt erekcyjny Aleksandrowa nadaj¹cy mu nazwê i prawa miejskie. Dokument ten rozpoczyna siê s³owami:
„W imieniu Alexandra I Cesarza Wszechrosyi Króla Polskiego etc. etc. Namiestnik Królewski w Radzie Stanu.
Wszem i wobec i ka¿demu z osobna, komu o tym wiedzieæ nale¿y, oznaymuiemy niniejszym, i¿ przychylaj¹c siê do proœby przez
Komissy¹ Rz¹dow¹ Spraw Wewnêtrznych i Policji pod dniem...
dane prze³o¿oney Urodzonego Rafa³a Bratoszewskiego, Dziedzica Dóbr Bru¿ycy Wielkiey w Obwodzie ³êczyckim a Powiecie
Zgierskim, postanowiliœmy wynieœæ na miasto Rzemieœlnicz¹
Osadê przez rzeczonego Dziedzica na gruncie Dóbr wy¿ey wymienionych Bru¿yca – Wielka za³o¿on¹, nadaj¹c Onej Nazwisko miasta Alexandrowa i przypuszczay¹c takowe do wszelkich
Praw Miastom prywatnym w Królestwie Polskim na teraz lub na
przysz³oœæ s³u¿¹cem – a to pod nastêpuj¹cymi zastrze¿eniami
i Dobrodzieystwami”.
Teraz 15 artyku³ów tego dokumentu okreœla ramy prawne
miasta i zasady jego funkcjonowania.
I artyku³ zawiera informacje dotycz¹ce granic miasta i jego
powierzchni. Mo¿na tu przeczytaæ, ¿e „Ca³e terytorium Miejskie
wynosi w³ók 21, morgów 28, prêtów 172 miary Che³miñskiej... ”.
II artyku³ zapewnia w³aœcicielowi miasta „wy³¹czn¹ korzyœæ
z propinacji„, czyli jak dziœ byœmy powiedzieli monopol na produkcjê i sprzeda¿ wyrobów alkoholowych.
III artyku³ zezwala osadnikom na budowê i u¿ytkowanie m³ynów z zastrze¿eniem, ¿e musz¹ oni wznosiæ w³aœcicielowi miasta
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okreœlon¹ op³atê oraz wymieliæ bezp³atnie równie¿ okreœlon¹
iloœæ zbo¿a potrzebnego do jego gorzelni.
IV artyku³ znów zapewnia wy³¹czne prawo dziedzicowi miasta (do 1834 roku), tym razem, do posiadania garbarni.
V artyku³ upowa¿nia w³aœciciela miasta do rozdawania w dziedziczne posiadanie, poprzez nadania urzêdowe terenów w mieœcie. Tutaj równie¿ ustala siê terminy oraz wysokoœci op³at wnoszonych darczyñcy za te grunty.
VI artyku³ ustala, ¿e na podstawie ”dobrowolnego oœwiadczenia dziedzica miasta, ka¿dy w³aœciciel placu w mieœcie Aleksandrowie osiad³y, mieæ bêdzie wolnoœæ bezp³atnego u¿ytkowania
pastwisk i drzewa opa³owego w lasach bru¿yckich... ”. Dalej okreœlono precyzyjnie prawa co do iloœci pozyskiwanego w ten sposób
suszu i sztuk wypasanego byd³a.
VII artyku³ okreœli³a rejon miasta jako jedyny i wy³¹czny obszar pod osadnictwo ¿ydowskie. Wyznacza³ on przestrzeñ siêgaj¹c¹ poza ulice Warszawsk¹ i Wiatraczn¹ (Daszyñskiego).
VIII artyku³ nakazuje Rafa³owi Bratoszewskiemu, zbudowaæ
naprzeciwko koœcio³a katolickiego, (na gruncie przekazanym na
w³asnoœæ gminy) w ci¹gu trzech lat od wystawienia tego dokumentu, budynku ratusza – wed³ug rz¹dowych projektów. Ma tam
znaleŸæ siê miejsce na biuro i mieszkanie burmistrza i s³ugi miejskiego oraz biuro i wiêzienie policyjne. Miejsce swe mia³y tu równie¿ znaleŸæ zakupione przez w³aœciciela miasta miary i wagi
oraz sprzêto do walki z ogniem.
IX artyku³ okreœla zasady i ogólne wielkoœci sum, które maj¹ byæ wyp³acane do kasy miejskiej przez jego w³aœciciela oraz
przez mieszkañców miasta Aleksandrowa.
X artyku³ okreœla precyzyjnie wielkoœæ rocznego podatku, do
którego p³acenia na rzecz miasta bêd¹ zobowi¹zani jego obywatele zajmuj¹cy siê poszczególnymi rodzajami zawodów. Wymieniono tu rzeŸników, m³ynarzy, kupców i kramarzy oraz prowadz¹cych
garkuchnie. Ciekawostk¹ równie¿ mo¿e byæ fakt, ¿e na tej liœcie
zawodów wymieniono równie¿ obowi¹zek p³acenia podatku „od
utrzymania bilardu”. Jest to zapewne œwiadectwo, ¿e ju¿ wówczas
mo¿na by³o na terenie osady skorzystaæ z tego typu rozrywki.
XI artyku³ ustala prawo miasta, do 8 jarmarków w roku oraz
ustala ich daty. Wtedy i wczeœniej jarmarki i targi by³y czêsto dla
miasta decyduj¹cym elementem ich rozwoju. Im bardziej stawa-
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³y siê popularne w bli¿szej i dalszej okolicy tym wiêcej kupuj¹cych i sprzedaj¹cych na nie przybywa³o. To umo¿liwia³o znacz¹cy przep³yw towarów i przyczynia³o siê do rozwoju zarówno miasta jak i okolicznych wsi. By³y równie¿ elementem wymiany
kulturalnej oraz okazj¹ do zawierania nowych znajomoœci i odœwie¿ania starych. Funkcjonuj¹ do dnia dzisiejszego chocia¿
w bardzo ograniczonej formie.
XII artyku³ mia³ zagwarantowaæ i zapewniaæ miastu dochód,
który mia³ byæ pozyskiwany poprzez obowi¹zek p³acenia przez
sprzedaj¹cych – op³aty targowej. Okreœla³ w konkretny sposób
wysokoœæ tej op³aty w zale¿noœci od skali i wielkoœci prowadzonego handlu.
XIII artyku³ równie¿ dotyczy³ dochodów miejskich. Okreœla³
wysokoœæ op³at pobieranych za wa¿enie i mierzenie w ratuszu
sprzedawanych towarów. By³ to przez wieki jedyny stosowany
sposób ujednolicania wielkoœci wagi i miary sprzedawanych na
danym terenie towarów.
XIV artyku³ mia³ w dobitny sposób chroniæ interesów w³aœciciela Aleksandrowa poprzez nadanie mu prawa do wystawiania
dwóch kandydatów do nominacji na stanowisko burmistrza miasta. Zastrzega³ równie¿ mu prawo do opiniowania niektórych wydatków pochodz¹cych z kasy miejskiej.
XV ostatni artyku³ tego dokumentu przypomina³, ¿e „... tak
dziedzic jako obywatele i mieszkañcy miasta Aleksandrowa podlegaj¹ w ogólnoœci wszelkim urz¹dzeniom i przepisom skarbowym i policyjnym dla miast prywatnych w Królestwie Polskim...”.
Jest to oczywiœcie przypomnienie, ¿e miasto i jego mieszkañcy
podlegaj¹ wy¿szym prawom obowi¹zuj¹cym w Królestwie Polskim oraz Cesarstwie Rosyjskim.
Dalej jest zawarta informacja, ¿e ten akt erekcyjny miasta zosta³ wykonany w czterech oryginalnych jednobrzmi¹cych egzemplarzach. Jeden z nich zosta³ przekazany Rafa³owi Bratoszewskiemu, drugi do Archiwum powstaj¹cego Urzêdu Miejskiego
Aleksandrowa, trzeci do Archiwum Komisji Spraw Wewnêtrznych
i Policji. Czwarty mia³ s³u¿yæ zapewne do zapisania dokumentu nadania praw miejskich w Ksiêgach Wieczystych Hipotecznych.
Wy¿ej opisany dokument koñczy siê s³owami: „Dzia³o siê
w warszawie na posiedzeniu Rady Administracyjnej dnia 22 marca 1822 r. minister Spraw Wewnêtrznych i Policji – podpisano
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H. Mostowski, podpisano Zaj¹czek radca Sekretarz Stanu Genera³ Brygady. ”
Nowo powsta³e miasto otrzymuje nazwê Aleksandrowa od
imienia „jaœnie panuj¹cego nam” ówczeœnie cara Aleksandra I.
Od samego pocz¹tku nazwa miasta posiada³a drugi cz³on i gurowa³a w ró¿nych dokumentach jak Aleksandrów £êczycki lub
Fabryczny, a dopiero póŸniej £ódzki.
Miasto otrzymuje równie¿ herb – na niebieskim polu umieszczono czerwony ceglany mur, na którym wspiera siê czerwona
litera A.
Pierwszym burmistrzem Aleksandrowa zosta³ na wniosek w³aœciciela dotychczasowy wójt gminy Bru¿yca Wielka – Marcin Jêdrzejewski.
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Andrzej Benedykt Kuropatwa

Be³dów i maszyna parowa

W poprzednich numerach naszego wydawnictwa pisa³em o obiektach sakralnych Be³dowa. Warto jednak równie¿ zwróciæ uwagê
na cenny moim zadaniem zabytek techniki jakim jest maszyna
parowa znajduj¹ca siê w be³dowskiej gorzelni. Cenny tym bardziej, ¿e tego typu maszyn w naszej okolicy praktycznie nie ma.
O istnieniu w Be³dowie browaru czytamy miêdzy innymi w inwentarzu dóbr z roku 1687, gdzie zanotowano: „browar, izba 1,
okna 2 oprawne w drzewo, piec prosty z³y i kumin. Drzwi z izby
na zawiasach 2 przy nich wrzeci¹dz. W sieni kocie³ ¿elazny, drugi ma³y do chmielu, 2 kadki, przycierek 1, z³y drugi, beczek 6 sosnowych. Drzwi na dwór wychodz¹ce na 2 zawiasach i wrzeci¹dzach. O¿nica. W tej o¿nicy tok do moczenia s³odu, ale z³y, drzwi
o 2 zawiasach i wrzeci¹dz”.
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Najprawdopodobniej z biegiem czasu dawany browar zamieniony zosta³ na gorzelnie. Jak wspomina mocno ju¿ nie pewna
lokalna tradycja, w latach siedemdziesi¹tych XIX wieku, przy
folwarku by³a czynna prymitywna ma³a gorzelnia, umieszczona
w zupe³nie nieodpowiednim do tego celu budynku.
W 1881 roku zosta³y dla niej wybudowane w pobli¿u zabudowañ folwarcznych nowe murowane z ceg³y. W roku 1905 obiekt
ten by³ w³asnoœci¹ W³adys³awa Wê¿yka. Zak³ad zatrudnia³ stale piêciu pracowników, a roczna wartoœæ produkcji oceniana by³a na 15 500 rubli.
Budynki, które mo¿emy zobaczyæ do dziœ powsta³y jednak w latach 1905–1906, kiedy to postanowiono ca³kowicie zbudowaæ nowy zak³ad zajmuj¹cy siê wytwórstwem nisko oczyszczonego alkoholu (okowity). Produkcje do nowego obiektu przeniesiono
w 1906 roku. Jest to doœæ du¿y budynek murowany, w przewa¿aj¹cej czêœci jednopiêtrowy, kryty pap¹. Obok budynku wzniesiono wysoki ceglany komin. Budynek równie¿ jak i komin ulega³
przebudowie i by³ dostosowywany do nowych potrzeb. Prawie zupe³nie wymieniono te¿ urz¹dzenia produkcyjne.
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Produkcja
by³a
œciœle zwi¹zana z zamkniêtym procesem
technologicznym, jaki
funkcjonowa³ w tym
gospodarstwie
rolnym. Polega³ on g³ównie na tym, ¿e gorszej jakoœci produkty
rolne oraz produkty
uboczne z m³yna traa³y do gorzelni, gdzie
oprócz okowity powstawa³y równie¿ pasze do karmienia
zwierz¹t. W efekcie
tego osi¹gniêto znacznie lepsze wyniki -
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nansowe, poprzez maksymalne zagospodarowanie wszystkiego,
co powstawa³o w tym gospodarstwie.
W nowo wzniesionych obiektach zainstalowano nowe urz¹dzenia techniczne, które do niedawna by³y jeszcze sprawne i s³u¿y³y do produkcji. Kolejne modernizacje i napêd elektryczny wy³¹czy³y je jednak z u¿ytku. Mo¿emy je mimo to do dziœ podziwiaæ,
gdy¿ zachowa³y siê wraz z budynkiem gorzelni. Do najciekawszych i najcenniejszych bez w¹tpienia urz¹dzeñ mo¿emy zaliczyæ
maszynê parow¹. Zosta³a wyprodukowana w Warszawie w 1905
roku w Fabryce Maszyn Parowych i Odlewni – Orthwein, Krasiñski i Spó³ka. Od tego momentu niemal do dziœ maszyna ta by³a si³¹ napêdow¹ tego zak³adu. Obecnie podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako zabytek techniki.
Szczególna uwagê zwraca jej potê¿ne ko³o zamachowe oraz t³oki. Niestety dziœ to urz¹dzenie jest w gorzelni zbêdne. Stoi martwe na swym postumencie, przeszkadzaj¹c ewentualnie w dalszym unowoczeœnieniu zak³adu.
Na uwagê zas³uguje równie¿ pompa s³u¿¹ca niegdyœ do t³oczenia melasy, równie¿ napêdzana si³¹ pary wodnej. Wysoko pod
sklepieniem g³ównej hali widoczne s¹ pozosta³oœci pasów trans-
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misyjnych, które przekazywa³y energiê maszyny parowej na ró¿ne urz¹dzenia produkcyjne gorzelni.
Niestety zak³ad ju¿ drugi rok nie pracuje, ze wzglêdu na obecne wysokie ceny zbo¿a. Po prostu nie op³aca siê aktualnie produkowaæ z niego alkohol. Mo¿e zmieni siê to po obecnych ¿niwach. W ka¿dym razie zak³ad jest gotowy w ka¿dej chwili
uruchomiæ produkcje.
Wêdruj po Bedowie ogl¹daj¹c znajduj¹ce si tu zabytki sakralne, dworskie i przyrodnicze warto zajrzeæ do tego obiektu i podziwiaæ dawny kunszt producentów maszyn napêdzanych par¹
wodn¹.
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Adam Zamojski
Zgierz

O pomyœle zmiany nazwy
Aleksandrowa £ódzkiego
i Kontantynowa £ódzkiego*

Przegl¹daj¹c w ³ódzkim Archiwum Pañstwowym zespó³ akt Powiatowej Rady Narodowej i Wydzia³u Powiatowego w £odzi
– 1945–1950 (1954) natra³em na teczkê sygnowan¹ numerem
315, zatytu³owan¹ „Sprawa przemianowania nazw m. Aleksandrowa i Konstantynowa – 1948”. Niniejszy tekst powsta³ w oparciu o zgromadzon¹ w niej korespondencjê bêd¹c¹ przyczynkiem
do dziejów obydwu miast.1
3 lutego 1948 r. Starosta Powiatowy £ódzki, w korespondencji
podpisuj¹cy siê: „Mgr J. Wasilewski”, wyst¹pi³ do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w £odzi z wnioskiem o przemianowanie nazw
obydwu miast. Swój wniosek Starosta uzasadni³ nastêpuj¹co:
Co do m. Aleksandrowa niew¹tpliwie, ¿e nazwa zosta³a nadana dla uczczenia cesarza rosyjskiego, co odpis dokumentu z 1821 r. poœwiadcza.
A dalej stwierdzi³:
Prawie pewnym jest, ¿e nazwa [Konstantynowa] zosta³a zwi¹zana z osob¹ wielkiego ksiêcia. Jest zatem rzecz¹ po¿¹dan¹ usun¹æ te pozosta³oœci
z okresu niewoli.
Ograniczam siê do postawienia wniosku proponuj¹c, ¿eby nowe nazwy
zosta³y nadane w porozumieniu z Miejskim Radami Narodowymi wy¿.
wym. miast.2
* Przedruk ze „Zgierskich Zeszytów Regionalnych” (tom V, 2010, s. 337–344)
publikowany tu za zgod¹ autora i redakcji.
1 Archiwum Pañstwowe w £odzi, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy
w £odzi – 1945–1950 (1954), sygn. 315.
2 tam¿e, k. 4.
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Do korespondencji za³¹czono 4 przedwojenne odpisy aktów pochodz¹cych odpowiednio z 1821 i 1830 r. Warto je przypomnieæ.
Wszystkie s¹ sygnowane w lewym górnym naro¿niku:
MIN.W.R.I.O.P.3
Archiwum Pañstwowe
w Piotrkowie
ul. Pi³sudskiego Nr 55
l. dz. 63/30.
Jako uzasadnienie dla wniosku o zmianê nazwy Aleksandrowa
znalaz³y siê odpisy dwóch nastêpuj¹cych aktów:

Jaœnie Oœwiecony Moœci Xi¹¿e Namiestniku Królewski.
Najwy¿sza Opatrznoœæ zarz¹dzi³a radoœæ z ogl¹dania w tey tu Posadzie Jaœnie Oœwieconego Xiêcia Namiestnika dozwoli³a zaraz sposobnoœæ
podania naypokornieyszey proœby do ni¿ej wyra¿onych na podpisie w przedmiocie nastêpuj¹cym.
Przybywszy do Kraju naszego Polskiego na mieszkanie z Pruss i innych kraiów upodobali sobie miejsce w Wierzbnie, Bru¿ycy Wielkiey, w Powiecie Zgierskim, Obwodzie ³êczyckim le¿¹cey, do zamieszkania, od Wieków lasem zaros³e, które to miejsce przezemnie wydobyte, Osiadaj¹cym
Fabrykantom oddane, a dla prêdszego zabudowania siê z maj¹tku mojego
niewielki forszus wyznaczy³em.
Miejsce zaœ to przez Fabrykantów zamieszka³e, dla uwiecznienia
IMIENIA NAIYESNIEJSZEGO CESARZA PANA NASZEGO,
Aleksandrów nazywaæ powinno siê, aby zaœ to Nazwisko przez Naywy¿sz¹ W³adzê by³o zatwierdzone oraz dla dogodnoœci Fabrykantów,
aby mog³o uzyskaæ Przywiley na miasto uprasza³em – gdy dot¹d skutku w zaniesieniu o to proœby uzyskaæ nie mog³em, ponawiam wiêc do
Waszey Xi¹¿êcey Moœci naypokornieysz¹ proœbê moi¹ w Imieniu Wszystkich Mieszkañców tey Osady, aby to miejsce mog³o byæ nazwane Alexandrów i uzyskaæ Przywiley na miasto oraz szczególney mog³o doznaæ opieki.

3

Skrót od: Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego.
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To jest proœba, któr¹ u nóg Waszey Xi¹¿êcey Moœci sk³adamy.
Jako prawdziwy Waszey Xi¹¿êcey Moœci
WAZALLI PODNÓ¯EK
/ – / Rafa³ Bartoszewski, Dziedzic mpp.
Bru¿yca Wielka, 6 czerwca 1821 r.
Delegowani w Imieniu ca³ey / – / Johann......... /nazwisko niecz. /
Osady Alexandrowa
/ – / Karol Kluge
/ – / Friedrich Eugel
Zgodnoœæ powy¿szego odpisu z orygina³em przechowywanym w Archiwum
Pañstwowym w Piotrkowie Trybunalskim w Aktach Komisji Województwa Mazowieckiego w Voluminie zatytu³owanym «Akt I Wyniesienie
Osady Aleksandrów zwaney na Miasto w Obwodzie ³êczyckim po³o¿one
i Przywileye 1819 r.» stwierdza
/M. p. / pp. Dyrektora Archiwum
/ – / Raciborski
Piotrków, dnia 5. II. 1930 r.4
Na wyst¹pienie z 6 czerwca 1821 r. wp³ynê³a odpowiedŸ tak podana w odpisie5:
W IMIENIU ALEXANDRA I CESARZA WSZECHROSYI
KRÓLA POLSKIEGO etc. etc. NAMIESTNIK KRÓLEWSKI
W RADZIE STANU
Wszem wobec i ka¿demu z osobna komu o tem wiedzieæ nale¿y oznaymuiemy ninieyszym, i¿ przychylaj¹c siê do proœby przez Komissy¹ Rz¹dow¹ Spraw Wewnêtrznych i Policyi pod dniem...... dane prze³o¿oney Urodzonego Rafa³a Bartoszewskiego, Dziedzica Dóbr Bru¿ycy Wielkiey
w Obwodzie ³êczyckim a Powiecie Zgierskim, postanowiliœmy wynieœæ na
miasto Rzemieœlnicz¹ Osadê przez rzeczonego Dziedzica na gruncie Dóbr
wy¿ey wymienionych Bru¿yca – Wielka za³o¿on¹, nadai¹c Oney Nazwisko miasta Alexandrowa i przypuszczay¹c takowe do wszelkich Praw Miastom prywatnym w Królestwie Polskiem na teraz lub na przysz³oœæ s³u¿¹cem – a to pod nastêpuy¹cemi zastrze¿eniami i Dobrodzieystwami.
4
5

tam¿e, k. 5.
tam¿e, k. 6.
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Poczem nastêpuje 15 artyku³ów z wymienionemi wy¿ej zastrze¿eniami oraz zakoñczenie tej treœci:
W dowód czego w 4-ech oryginalnych iednobrzmi¹cych Exemplarzach sporz¹dzony z podpisem naszym w³asnorêcznym i przy wyciœniêciu pieczêci
urzêdowey wydaiemy.
Z których ieden Exemplarz ma byæ Dziedzicowi Miasta wrêczonym,
drugi w Archiwum Urzêdu Mieyscowego Miasta – trzeci w Archiwum
Kommissyi Spraw Wewnêtrznych i Policyi ma byæ zachowanym, którego
to Przywileiu naszego zapisania w ksiêgach Wieczystych Hypotecznych
Dziedzicowi dozwalamy.
Uskutecznienie ninieyszey uchwa³y Kommissyom Spraw Wewnêtrznych
i Policyi tudzie¿ Przychodów i Skarbu, w czem do którey nale¿y, polecamy.
/Podpis nieczytelny/
Wniosek o nadanie osadzie Konstantynów przywilejów przys³uguj¹cych miastom zosta³ postawiony 8 lat póŸniej. W odpisie skierowanym w 1948 r. do Miejskiej Rady Narodowej w Konstantynowie przedstawia siê on nastêpuj¹co: 6
Dzia³o siê w Warszawie 18 lutego 1830 r. w Biurze Kommissyi Woyewództwa Mazowieckiego w domu Rz¹dowym przy ul. Przeyazd pod numerem 646, 647 po³o¿onym.
Stawi³ siê w dniu dzisieyszym przed ni¿ey podpisanym Adiunktem
Kommissyi Woyewództwa Mazowieckiego, Reskryptem odrêcznym J.W-ego
Radcy Stanu, Prezesa Tey¿e Kommissyi z dat¹ 1 czerwca 1829 r. Nr
39500/4.935 do tey czynnoœci upowa¿nionym, W-y Ignacy Krzywiec Oko³owicz, iako Dziedzic w assystencyi Oyca swego Miko³aya, który w³asnym
nak³adem w roku 1821 wieœ sw¹ dziedziczn¹ ¯abie Wielkie w Obwodzie
³êczyckim po³o¿on¹ na Osadê fabryczn¹ pod nazwiskiem Konstantynowa
przeistoczy³ i oœwiadczy³: ¿e zamierz takow¹ wynieœæ do rzêdu Miast upraszay¹c Rz¹du Kraiowego o wydanie stosownego przywileiu w nastêpuy¹cey osnowie i zastrze¿eniami” etc. etc.
Poczem nastêpuj¹: treœæ umowy i zastrze¿enia oraz podpisy:
/ – / Miko³ay Krzywiec Oko³owicz
/ – / Ignacy Krzywiec Oko³owicz
D. S. J. W.
/ – / Piotr Dziewanowski
A. K. W.
6

tam¿e, k. 7.
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Na powy¿sze wyst¹pienie wp³ynê³a nastêpuj¹ca odpowiedŸ7:
W IMIENIU NAYJAŒNIEJSZEGO MIKO£AJA I-go
CESARZA WSZECH ROSSYI I KRÓLA POLSKIEGO etc. etc.
RADA ADMINISTRACYJNA KRÓLESTWA
Wszem i wobec i ka¿demu z osobna, komu wiedzieæ nale¿y, oznajmiamy niniejszym: i¿ przychylaj¹c siê do prze³o¿oney Nam przez Kommissy¹
Rz¹dow¹ Spraw Wewnêtrznych i Policyi proœby Urodzonego Miko³aja
Krzywiec Oko³owicza, Dziedzica Wsi ¯abie Wielkie w Obwodzie ³êczyckim po³o¿onej, postanowiliœmy wynieœæ na miasto osadê fabryczn¹ Konstantynów za³o¿on¹ przez rzeczonego w³aœciciela na gruncie do wsi ¯abie
Wielkie nale¿¹cym.
Utrzymuj¹c to¿ samo nazwisko Konstantynowa dla miasta, przypuszczamy takowe do swobód Miastom prywatnym w Królestwie Polskim
s³u¿¹cym, a to z nastêpuj¹cymi zastrze¿eniami i dobrodziejstwami.
Poczem nastêpuje 9 artyku³ów z wymienionymi wy¿ej zastrze¿eniami oraz zakoñczenie tej treœci:
Postanowienie to w dwóch oryginalnych jednobrzmi¹cych egzemplarzach podpisami w³asnorêcznemi opatrzywszy wydajemy, z których jeden
egzemplarz ma byæ Dziedzicowi Miasta wrêczony, a drugi w Archiwum
Miejskim zachowanym.
Uskutecznienie podstanowienia tego Kommisyom Rz¹dowym Spraw
Wewnêtrznych i Policyi, tudzie¿ Przychodów i Skarbu w czem do której
nale¿y – polecamy.
Dzia³o siê w Warszawie na posiedzeniu Rady Administracyjnej – dnia
31 miesi¹ca czerwca 1830 r.
Minister Spraw Wewnêtrznych Minister Skarbu
i Policyi Prezyduj¹cy
/ – / Mostowski / – / W. Sobolewski
Radca Sekretarz Stanu
Genera³ Dywizyi / – / Kossecki
Kolejna karta w teczce to odpis pisma z 15 lutego 1930 r., którego nadawc¹ jest wspomniane wczeœniej Ministerstwo. Sporz¹dzi³a je jego agenda – Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, ul.
Jezuicka 1, pod sygn. l. dz. 335/30. Zaadresowano je: „DO AR8 tam¿e, k. 8.
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CHIWUM AKT DAWNYCH m. £ODZI W £ODZI”. Pismo zawiera komentarz do sporz¹dzonych wczeœniej odpisów XIX. wiecznych dokumentów.
W odpowiedzi na pismo z dnia 31 I r. b. Zarz¹d Archiwum Akt Dawnych
niniejszem komunikuje, ¿e nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nazwa Aleksandrów
i Konstantynów powsta³a za Królestwa Kongresowego. W aktach Rady
Administracyjnej Nr 332/IV znajduje siê decyzja Ksiêcia Namiestnika
z dnia 3. VII. 1821 r. Nr 16732 na podanie p. Rafa³a Bartoszewskiego,
dziedzica wsi Wierzbna w imieniu swoim i fabrykantów sukiennych i innych rzemieœlników tak osiad³ych o przemianowanie wsi Wierzbno na Aleksandrów. Moc¹ decyzji Namiestnika polecono Komisji – Rz¹dowej Spraw
Wewnêtrznych przygotowaæ potrzebne do tego formalnoœci i stosowny projekt postanowienia cesarskiego. Samego postanowienia w aktach Rady Administracyjnej brak.
Przypuszczaæ nale¿y, ¿e i osada Konstantynów, za³o¿ona przez Oko³owicza, otrzyma³a wtedy równie¿ sw¹ nazwê. W Aktach znajduj¹cych siê
w Archiwum Akt Dawnych, co do Konstantynowa niema podobnej wzmianki. Potwierdza wszak¿e to przypuszczenie zwrot u¿yty w piœmie, dotycz¹cym przemianowania £odzi na Miko³ajów, a wydanem w dniu 12/24 czerwca 1846 przez sekretarz stanu przy Radzie Administracyjnej do Komisji
Rz¹dowej Spraw Wewnêtrznych. Zwrot ten brzmi:.... proœbê o przemianowanie nazwiska tego miasta [£odzi] na Miko³ajów od imienia Najjaœniejszego Pan tak jak s¹ miasta fabryczne Aleksandrów, Konstantynów.... ma
honor przes³aæ /Akta Komisji Spraw Wewnêtrznych vol. 1304, k. 44/.
Dyrektor Archiwum Akt Dawnych
/ – / K. Konarski8

Tyle o „historycznym” uzasadnieniu pochodzenia nazw Aleksandrowa i Konstantynowa. A jak do propozycji Starosty ustosunkowa³y siê miejscowe rady narodowe?
Jako pierwsza przyjê³a stanowisko Miejska Rada Narodowa
w Aleksandrowie £ódzkim. Wniosek Starosty by³ przedmiotem jej
„3 posiedzenia (...) odbytego w dniu 31 marca 1948.” Wyci¹g z tego posiedzenia zosta³ przes³any do Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w £odzi przy piœmie datowanym na 7 kwietnia 1948 r.9
8
9

tam¿e, k. 9.
tam¿e, k. 10 i 11.
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Przewodnicz¹cym MRN by³ wówczas Roman Majewski, oprócz radnych obecni byli m. in.: burmistrz – „ob. Kubs Aleksy”,
sekretarz, wiceburmistrz oraz „inspektor Gminnych i Miejskich
Rad Narodowych ob. Biernacki Jan. ”
Pkt 8. Sprawa przemianowania miasta Aleksandrowa.
W sprawie przemianowania nazwy miasta Aleksandrowa zabra³ g³os
ob. £abudziñski Stefan [cz³onek Prezydium MRN – przyp. A. Z.) wyjaœniaj¹c, ¿e miasto nasze pod nazw¹ «Aleksandrów» znane jest w ca³ej Polsce, a nawet za granic¹, jako «miasto poñczoch» i zmiana nazwy
miasta wp³ynê³aby raczej niekorzystnie dla naszego przemys³u, jak równie¿ poci¹gnê³aby za sob¹ kolosalne koszty zarówno dla Pañstwa jak
i dla miasta.
Pozatym nie jest jasno stwierdzone, i¿ nazwa ta pochodzi od imienia
cesarza rosyjskiego. Kr¹¿¹ bowiem pog³oski, i¿ by³ to jedynie pretekst do
otrzymania przez osadê Aleksandrów miana miasta. W koñcu zaznacza,
¿e naszemu spo³eczeñstwu nie przeszkadza dotychczasowa nazwa i nie chcianoby jej zmieniaæ, poniewa¿ tak samo w mieœcie pod nazw¹ «Aleksandrów»,
jak i inn¹ mo¿na pracowaæ dla dobra Narodu Polskiego i Demokracji Ludowej. Wobec tego ob. £abudziñski stawia wniosek nie przemianowywania miasta Aleksandrowa, powy¿szy wniosek podda³ przewodnicz¹cy pod
g³osowanie i zosta³ przyjêty jednog³oœnie, po czym podjêto
Uchwa³ê Nr. 25
Miejska Rada Narodowa wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e zmiana nazwy
miasta Aleksandrowa wp³ynê³aby raczej niekorzystnie dla naszego przemys³u i spo³eczeñstwa, jak równie¿ poci¹gnê³aby kolosalne wydatki, postanawia nazwy miasta nie zmieniaæ, lecz jak dot¹d utrzymaæ nazwê
«Aleksandrów £ódzki» poniewa¿ i pod t¹ nazw¹ mo¿na pracowaæ dla nowej Polski i wychowywaæ m³odzie¿ w duchu demokratycznym.
OdpowiedŸ Miejskiej Rady Narodowej w Aleksandrowie £ódzkim
sta³a siê powodem przes³ania przez Powiatow¹ Radê Narodow¹
17 kwietnia 1948 r. ponaglenia w tej samej kwestii do Miejskiej
Rady Narodowej w Konstantynowie.10 Tutaj jednak ponaglenie
najwyraŸniej zignorowano, gdy¿ sprawa sta³a siê przedmiotem
obrad Prezydium Miejskiej Rady Narodowej dopiero 7 grudnia
1948 r. Tego dnia odby³o siê jego X posiedzenie. Wziêli w nim
udzia³: Przewodnicz¹cy MRN „ob. A. Marsza³kowski” i cz³onko10

tam¿e, k. 19.
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wie Prezydium oraz „burmistrz ob. Skrzypek Stanis³aw”. Zmiana nazwy miasta Konstantynowa znalaz³a siê w pkt 11 obrad,
a wyci¹g z protoko³u zosta³ przes³any do Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w £odzi przy piœmie z dnia 17 grudnia 1948 r.11
Wyci¹g z protoko³u X posiedzenia Prezydium MRN z 7.12.1948 r. o godz. 12.
Pkt. 11
Zmiana nazwy miasta Konstantynowa.
Po wszechstronnym zapoznaniu siê z tekstem pisma Biura Prezydialnego Powiatowej Rady Narodowej z dnia 13 lutego 1948 r. l. 68/48 i zasiêgniêciu opinii u miejscowych obywateli, jednog³oœnie uchwalono.
Uchwa³a Nr. 76
Do wojny 1939 r. Zarz¹d Miejski by³ w posiadaniu danych ówczesnego Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, z których
wynika³o, ¿e nazwa Konstantynowa nie pochodzi od nazwiska rosyjskiego
W. Ksiêcia Konstantego, a od imienia Konstantego Krzywiec-Oko³owicza,
za³o¿yciela miasta. W tym celu Prezydium Miejskiej rady Narodowej prosi o dalsze dociekania u Ÿród³owych danych historycznych. Nie chodzi tu
o sam¹ zmianê nazwy (która nie jest brzydka), lecz o obronê historycznego
faktu œciœle zwi¹zanego z istnieniem i rozwojem danej miejscowoœci.
Niezale¿nie od tego Prezydium Rady Narodowej ze swej strony do³o¿y
starañ, aby mo¿na by³o dociec do Ÿród³owych danych tycz¹cych siê nazwy
Konstantynowa.
Protokolant Przewodnicz¹cy
/ – / M. Olejnik / – / A. Marsza³kowski
Pieczêæ Zarz¹du Miejskiego

Od pojawienia siê wniosku Starosty Powiatu £ódzkiego do uzyskania odpowiedzi od dwóch zainteresowanych Miejskich Rad Narodowych min¹³ niemal rok. Co dalej dzia³o siê z wnioskiem?
3 stycznia 1949 r. Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej Powiatu £ódzkiego pismem przekaza³o obie odpowiedzi Staroœcie.12 Pismo to zamyka teczkê – nie ma œladu po dalszych dzia³aniach w tej sprawie.

11
12

tam¿e, k. 13 i 19.
tam¿e, k. 2.
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Podjêta próba znalezienia w ówczesnej prasie ³ódzkiej jakiegokolwiek wzmianek o tej inicjatywie Starosty nie przynios³a rezultatu. Zreszt¹ pod wzglêdem liczby wiadomoœci dotycz¹cych
regionu jest ona wyj¹tkowo uboga. Byæ mo¿e wniosek „umar³
œmierci¹ naturaln¹”: wobec nasilenia walki ideologicznej jego
przedmiot móg³ staæ siê niewa¿ny, a zbytnia „gorliwoœæ” w jego
realizacji mog³a zostaæ odczytana tak¿e jako próba naruszenia
przyjaŸni polsko-radzieckiej, ze wszystkimi konsekwencjami dla
wnioskodawcy wynikaj¹cymi z tej interpretacji.
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Adam Zamojski
Zgierz

O pomyœle zmiany nazwy
Aleksandrowa £ódzkiego
– raz jeszcze*

W poprzednim tomie „Zgierskich Zeszytów Regionalnych” opublikowa³em artyku³ dotycz¹cy propozycji zmiany nazw miast:
Aleksandrowa £ódzkiego i Konstantynowa £ódzkiego, która pojawi³a siê w 1948 r. 1 Ówczesne w³adze obu miast broni³y siê
przed propozycj¹ Starosty £ódzkiego, aby nazwy te zmieniæ jako nadane niegdyœ dla uczczenia cara Aleksandra oraz Wielkiego ksiêcia Konstantego a dzisiaj bêd¹ce pozosta³oœci¹ „z okresu
niewoli”. Uchwa³y obu Miejskich Rad Narodowych podwa¿a³y
opiniê, jakoby tak w³aœnie by³o.
Wertuj¹c w 2011 r. ponownie po 10 latach w Archiwum
Pañstwowym w £odzi zespó³ „Akta Miasta Aleksandrowa.
1819–1944” natra³em w nim na teczkê zawieraj¹c¹ m. in.
wczeœniejsz¹ o 15 lat propozycjê zmiany nazwy Aleksandrowa.2 O niej to w³aœnie bêdzie mowa poni¿ej.
W dniu 10 listopada 1933 r. do radnych Rady Miejskiej wystosowane zosta³o zaproszenie o nastêpuj¹cej treœci:

* Przedruk ze „Zgierskich Zeszytów Regionalnych” (tom VI, 2011, s. 173–175)
publikowany tu za zgod¹ autora i redakcji.
1 A. Zamojski, O pomyœle zmiany nazwy Aleksandrowa £ódzkiego i Konstantynowa £ódzkiego,
„Zgierskie Zeszyty Regionalne”, t. V/201, ss. 337–344.
2 Archiwum Pañstwowe w £odzi (dalej: AP£), Akta Miasta Aleksandrowa. 1819–1944,
sygn. 559 Materia³y gromadzone na posiedzenia Rady Miejskiej – 1933. Interesuj¹ce nas
w tytu³owym zakresie akta to w teczce karty 1–6.
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Do
Panów Cz³onków Rady Miejskiej
m. Aleksandrowa
Na wyznaczone na dzieñ 11 listopada r. b. (sobota) o g o d z i n i e 9-ej
posiedzenie Rady Miejskiej przybêdzie Pan Starosta Powiatowy.
Wobec powy¿szego proszê o bezwzglêdne i punktualne przybycie.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Burmistrz
/ --- / Marjan Andrzejczak.3
Trzeba przyznaæ, ¿e tryb zaproszenia do udzia³u w posiedzeniu z zapowiedzi¹ udzia³u szczególnego goœcia – Starosty œwiadczy o tym, i¿ sesja by³a przygotowywana wczeœniej, jej tematyka
uzgodniona i szczególnie wa¿na, zaœ samo zaproszenie stanowi³o formê mobilizacji do udzia³u w posiedzeniu.
Kolejne karty zawieraj¹ odpis protoko³u z posiedzenia. Poznajemy z nich ca³y przedmiot sesji. Odpis przytoczê w ca³oœci.
Odpis protoko³u
z 8 /VII sesji/ uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej m. Aleksandrowa, odbytego
dnia 11 listopada 1933 r. o godz. 10-ej.
Ustawowa liczba radnych: 24, faktyczna 21, obecnych 15.
Nieobecni radni; Flitman Chil, Goldberg Jakob (usprawiedliwiony),
Kêdzior Ernest, Lewandowski Teol (usprawiedliwiony), Sznajder Otto
i Turek Stanis³aw.
Ustawowa liczba cz³onków magistratu 5, faktyczna 3, obecnych 2.
Nieobecny Lange Józef (usprawiedliwiony).
Protokolant: F. Piskorski. Sekretarz: B. Scheller.
-––––––––––––––Po otwarciu posiedzenia Przewodnicz¹cy wyjaœni³, ¿e dzisiejsze uroczyste posiedzenie zwo³ane zosta³o z inicjatywy Starosty Powiatowego £ódzkiego, p. W. Makowskiego i ¿e na porz¹dku dziennym jest jedna tylko
sprawa: zmiana nazwy miasta Aleksandrów na Rembielin.
3

AP£, Akta Miasta ..., k. 6.
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W dalszym ci¹gu Przewodnicz¹cy zaznaczy³, i¿ w dniu dzisiejszym
Polska obchodzi 3 uroczystoœci; a mianowicie: XV-lecie Niepodleg³oœci
Pañstwa Polskiego, 40-lecie dzia³alnoœci spo³ecznej i politycznej Marsza³ka Polski Józefa Pi³sudskiego i 25-lecie Zwi¹zku Strzeleckiego a ponadto miasto Aleksandrów 115-lecie swego istnienia.
W zwi¹zku z dzisiejsz¹ uroczystoœci¹ XV-lecia odzyskania Niepodleg³oœci Pañstwa Polskiego, a co zatem idzie i rozmyœlañ nad historj¹
Pañstwa Polskiego, w której przesuwaj¹ siê obrazy prze¿yæ i budowy tego Pañstwa, widzimy ró¿ne postacie, które w przesz³oœci dzia³alnoœci¹
sw¹ zas³u¿y³y sobie na wyró¿nienie i wieczn¹ pamiêæ o nich! Chcemy przeto i my, jako czêœæ ca³oœci Narodu Polskiego, w dniu dzisiejszym utrwaliæ na zawsze w pamiêci dzielnego i niezmordowanego rzecznika rozbudowy sukiennictwa i w ogóle rodzimego przemys³u na Ziemi £êczyckiej
i Mazowieckiej.
Tym zas³u¿onym mê¿em by³ Radca Stanu i Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego RAJMUND REMBIELIÑSKI, który ju¿ w 1818roku, jako w nowoza³o¿onym mieœcie Aleksandrowie by³ i obmyœla³ zainstalowaæ osadników sukienników i myœl sw¹ ca³kowicie zrealizowa³, czem
przyczyni³ siê ogromnie do rozwoju naszego miasta.
Z tych wzglêdów jak równie¿ i ze wzglêdu na to, ¿e nazwa naszego
miasta pochodzi od imienia cara Rosji – Aleksandra, Rada Miejska na
swem uroczystem posiedzeniu w dniu XV-lecia odzyskania Niepodleg³oœci Pañstwa Polskiego – u c h w a l a: jednog³oœnie:
zmieniæ nazwê naszego miasta z Aleksandrowa na REMBIELIN, jako pochodz¹c¹ od nazwiska Rembieliñskiego Rajmunda i zwróciæ siê z proœb¹ do w³adz Nadzorczych o zatwierdzenie niniejszej uchwa³y.
Protokolant: /---/ F. Piskorski Przewodnicz¹cy: /---/ M. Andrzejak
Sekretarz: /---/ B. Scheller
Za zgodnoœæ:
Burmistrz: M. Andrzejak.4

Odpis protoko³u Zarz¹d Miejski m. Aleksandrowa przes³a³ do Wydzia³u Powiatowego w £odzi przy piœmie przewodnim Nr I 1/13/33
datowanym na 13 listopada 1933 r., z proœb¹ o zatwierdzenie.5
4
5

AP£, Akta Miasta ..., k. 2 i 3. Za³¹cznikiem do protoko³u jest projekt uchwa³y – k. 4.
AP£, Akta Miasta ..., k. 1.
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W teczce nie ma dalszej korespondencji w tej sprawie. Nie
ma te¿ ¿adnego innego dokumentu œwiadcz¹cego o zatwierdzeniu zmiany nazwy, choæ przecie¿ propozycja zmiany wysz³a od
Starosty Powiatu £ódzkiego, czyli czynnika politycznie wa¿nego,
Rada Miejska popar³a j¹ jednomyœlnie, a zas³ugi Rajmunda Rembieliñskiego dla rozwoju przemys³u w³ókienniczego w Królestwie
Polskim s¹ oczywiste. Wydzia³ Powiatowy wniosku nie popar³,
a Aleksandrów pozosta³ przy swojej XIX-wiecznej nazwie – i nosi j¹ do dzisiaj.
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Tomasz Pietras

Raper o historii Aleksandrowa

Mi³oœników hip-hopu zachêcamy do wys³uchania utworu Kamila Stobieckiego, znanego bardziej jako Stoper, o historii rodzinnego miasta Aleksandrowa £ódzkiego. Jak wspomina w wywiadzie udzielonym dla portalu ALemiasto. pl – Zawsze chcia³em
nagraæ ten kawa³ek, ale musia³em do tego po prostu dorosn¹æ.
Zainspirowa³ mnie do tego Peja, który rapowa³ o poznañskich
bohaterach – powstañcach wielkopolskich. Gratulujemy pomys³u! Niedawno powsta³ teledysk do tego utworu z wykorzystaniem
materia³ów archiwalnych. Stworzy³ go W³odzimierz Gadulski
z Video HG Film. Mo¿e widzieli ju¿ Pañstwo ten teledysk w aleksandrowskiej telewizji kablowej Aleksander-Sat? Kamil Stobiecki (Stoper) – to raper pochodz¹cy z Aleksandrowa £ódzkiego.
Swoj¹ przygodê z muzyk¹ rozpocz¹³ w 2000 roku, po czym za³o¿y³ wspólnie z Psycholem i Wozakiem zespó³ o nazwie Unikat,
wspó³pracowa³ z takimi artystami jak OSTR, Joteste... W 2011
roku ukaza³a siê jego 6 p³yta w tym trzecia solowa... Ostatnio
Stoper i Saviol, dwaj raperzy z Aleksandrowa £ódzkiego, nagrali
utwór na czeœæ zmar³ego w marcu wybitnego pi³karza W³odzimierza Smolarka.
Ni¿ej publikujemy s³owa utworu o Aleksandrowie, który znajdziecie m. in. na stronie internetowej:
http: //alemiasto. pl/dopobrania/
/Stoper%20-%20Aleksandrow%20Lodzki. mp3
A oto link do wspomnianego teledysku:
http: //www. youtube. com/watch? v=0ncBBZVVMQc&list=
UUhPPfVhElql-msYW6pAWn0g&index=1&feature=plcp
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Stoper i ok³adka p³yty

Stoper z zespo³em
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Stoper

Aleksandrów £ódzki
To Aleksandrów, miasto w którym wychowujê siê od dziecka
i kocham je z ca³ego serca, dok³adnie tak.
To Aleksandrów, jedenaœcie tych liter na sercu wyryte, w tym miejscu ja ¿yjê.
Tu, gdzie psiarnia ma ju¿ piesze patrole
i spisuj¹ ju¿ tych z piwkiem pod monopolem.
Rafa³ Bratoszewski za³o¿y³ osadê miejsk¹,
dziewiêtnasty wiek, jego pocz¹tki kole¿ko.
Jeden osiem dwa dwa [1822] – otrzymanie praw miejskich,
jeden osiem trzy dwa [1832] – krach gospodarczy w³ókiennictwa.
Pod koniec wieku dziewiêtnastego powsta³y liczne zak³ady,
to prze³om, miasto kolebk¹ przemys³u poñczoszniczego,
zwane Skarpetkowo, tak to siê zaczê³o.
Tysi¹c dziewiêæset dziesi¹ty [1910] – tramwaj ³¹czy nas z £odzi¹,
wagony Herbrand, 44, jak logo.
Rok trzydziesty dziewi¹ty [1939] – miasto trójwyznaniowe,
trójnarodowe, wojna, czyny z³owrogie
Ref 2x.

To raport prosto z Alexa.
dŸb³o historii, smak zwyciêstwa.
Skarpetkowo to kolebka.
Zabytki, koœcio³y, parki, ulice, cmentarz…

Wœród tych polskich katolików, polskich rodzin,
robotników, rzemieœlników, ludzi czynu,
wœród potomków niemieckich tkaczy i ¯ydów,
z siedzib¹ cadyków chasydzkich, by³ przymus
Aleksanderhof – trzydziesty dziewi¹ty [1939],
Wirkheim cztery trzy – czterdziesty pi¹ty [1943–1945],
mordy na oczach œwiata, wysiedlenia, zburzone pomniki, zabite marzenia.
Cztery piêæ, cztery osiem [1945–1948] – niemiecka spo³ecznoœæ,
wysiedlona za Odrê z komunistyczn¹ represj¹.
Miasto traci trójnarodowy charakter,
choæ straci³o ³ez, krwi, do dziœ nimi p³acze.
Nazwa od Aleksandra I, cara Rosji i króla polskiego.
Aleksandrów to miasteczko z przesz³oœci¹
i ciekaw¹ histori¹, musisz tylko jej dotkn¹æ.
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Ref 2x.

To raport prosto z Alexa.
dŸb³o historii, smak zwyciêstwa.
Skarpetkowo to kolebka.
Zabytki, koœcio³y, parki, ulice, cmentarz…

Jeden osiem trzy trzy [1833] – Izrael Poznañski,
syn kupca Kalmana i Ma³ki z Gdañskich,
rodzi siê wielki ³ódzki fabrykant,
pochodzenie ¿ydowskie, gdyby ktoœ z was zapyta³.
Pierwszy czerwca jeden osiem szeœæ dziewiêæ [1 VI 1869] –
ukazem w³adz Rosji, tracimy znów prawa miejskie.
Trzeci maja jeden dziesiêæ jeden siedem [3 V 1917] –
pomnik Koœciuszki, póŸniej zburzy³ go Niemiec.
Jeden dziewiêæ trzy dziewiêæ, siódmy wrzeœnia [7 IX 1939] –
oddzia³y Wehrmachtu na ziemiach Alexa.
Siedemnasty stycznia czterdziestego pi¹tego [17 I 1945] –
sowieccy czo³giœci, wyzwolenie od tego.
Józef Janiak powojennym burmistrzem,
ogólniak otwarty, znów z polskim s³ownictwem.
Lata siedemdziesi¹te to zak³ad „Sandra”,
robi³o tam wiêkszoœæ miasta, Twoja matka czy babcia…
Ref 2x.

To raport prosto z Alexa.
dŸb³o historii, smak zwyciêstwa.
Skarpetkowo to kolebka.
Zabytki, koœcio³y, parki, ulice, cmentarz…
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oprac. Z. Wichrowska

Genowefa Jachowicz
– Poetka z naszych stron
Zna J¹ wielu mieszkañców naszego miasta, bo odby³y siê 3 spotkania, w których uczestniczy³a. Ostatnie wspania³e spotkanie mia³o miejsce w listopadzie 2007 r. w M³odzie¿owym Domu Kultury
przy ul. 1 Maja. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ tomik poezji.

Genowefa Jachowicz urodzi³a siê 11 wrzeœnia 1918 r. w Woli Grzymkowej ko³o Aleksandrowa £ódzkiego. Tam up³ynê³o Jej
dzieciñstwo i m³odoœæ. Tam te¿ zetknê³a
siê z piêknem natury, co mia³o du¿y wp³yw
na Jej poetyck¹ twórczoœæ. Studia ekonomiczne i praca w bankowoœci nie oddali³y
Jej od zagadnieñ wsi. We wstêpie do tomiku „Œwit nad jeziorem” poetka powiedzia³a: „S³owami malowa³am obrazy z czasów
dzieciñstwa i przekazywa³am je w darze
czytelnikom, z pragnieniem przywo³ania choæby na b³ysk okaœwiata czystego, piêknego i ufnego.. ”
Jedna z mieszkanek naszego miasta – uczestniczka spotkania
w MDK i czytelniczka wielu tomików poezji – napisa³a do Niej
list z podziêkowaniem i wyrazami uznania. Oto cytat z tego listu:
„Dziêki Pani znów zetknê³am siê z poezj¹. Cieszê siê ogromnie, ¿e w obecnej rzeczywistoœci (wiadomo jakiej) jest ktoœ, kto
w piêkny sposób potra ukazaæ duchow¹ stronê ¿ycia cz³owieka.
To jest takie wa¿ne, aby w nat³oku spraw codziennych zatrzymaæ siê, zwolniæ, inaczej spojrzeæ na ludzi, na otoczenie. Dziêki
lekturze Pani wierszy ja siê zatrzyma³am i pomyœla³am, ¿e to s¹
te¿ jakby moje myœli, moje odczucia. Niektóre prawdy wypisa³am, aby podzieliæ siê nimi z rodzin¹, z przyjació³mi. Oto one:
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... ga³êzie spl¹tane, jak los cz³owieka...
... droga do siebie to najtrudniejsza z dróg...
... pamiêæ tli siê jak ogieñ wieczny...
... ptaki, s³oñce i woda wiedz¹, dok¹d zmierzaj¹, a ja nie wiem dok¹d...
... ci co odeszli, we mnie ¿yj¹...
... cha³upy usiad³y wœród pola, jak ludzka rodzina... ”
Dorobek Poetki to kilkaset wierszy ujêtych w tomiki z piêknymi
tytu³ami np.
Szept duszy
Kim jestem
Poza s³owem jest cisza
Œwit nad jeziorem
Dom wiecznie ¿ywy
Wp³yñ na g³êbiê
Wiersze zamiast ³ez
(Wymienione wy¿ej tomiki zawieraj¹ w sumie 472 wiersze)

Niektórzy recenzenci tak napisali o twórczoœci Poetki:
Jak oporne jest s³owo wobec rzeczy, wie ka¿dy pisz¹cy, ile trzeba trudu, aby s³owo
znaczy³o to, co chcia³ wyraziæ poeta. Œmia³o mogê powiedzieæ, ¿e Genowefa Jachowicz przekroczy³a próg wtajemniczenia w alchemiê poezji.
Barbara Maækowiak
– wstêp do tomiku Kim jestem

S¹ to krótkie utwory, niemal krystaliczne, operuj¹ce skrótem myœlowym, poetyck¹
niespodziank¹, przemilczeniem... zaskakuj¹cym zakoñczeniem. (...) Nie jest to poezja œlepej i bezkrytycznej m³odoœci, ale bezustannie sprawdzaj¹ca ¿ycie, d¹¿¹ca
do przezwyciê¿ania jego ciemnych stron, szukaj¹ca sta³ych punktów duchowych.
Zbigniew Jerzyna
– o tomiku Poza s³owem jest cisza
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Poezja ta jest pamiêtnikiem lirycznym, z którego odczytaæ mo¿emy marzenia, têsknoty, pragnienia poetki.... Te malwy, pokrzywy, rzeka skrywaj¹ wielkie i ma³e
tajemnice, ³zy i uœmiechy, odejœcia i powroty. ”
Magda Koperska
– Dom wiecznie ¿ywy

Z okazji jednych z urodzin Poetki ktoœ z Jej rodziny napisa³:
Które to urodziny – kto zgadnie?
Gdy dama wygl¹da m³odo i ³adnie?
W jej ciele m³ody, pogodny duch.
To jest dopiero kobieta zuch!
Nie pozostaje nam nic innego
Tylko ¿yczyæ Ci Ciociu wszystkiego najlepszego!

Tomiki wierszy Genowefy Jachowicz mo¿na wypo¿yczyæ w Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie – pl. Koœciuszki. Jest tam
te¿ najnowsze wydanie z r. 2008 – bardzo obszerne (530 str.)
pt. S³yszê twoje wo³anie – ju¿ idê.
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£ukasz Purga³

Pozosta³y tylko szyny w parku

Szyny w parku, bêd¹ce obecnie pozosta³oœci¹ po krañcówce – tyle zosta³o dzisiaj po tramwaju w Aleksandrowie £ódzkim, zlikwidowanym po 81 latach ³¹czenia £odzi i Aleksandrowi. Linia 44
(taki nosi³a ostatni numer przed likwidacj¹, a w czasie m. in. okupacji by³ to numer 50) obs³ugiwana by³a przez wagony typu Herbrand, GE-58 – zwane Berlinkami, a ostatnie 5N + 5ND oraz
803N z zajezdni tramwajowej na Helenówku. By³a jedn¹ z kilku
linii podmiejskich, poza Konstantynowem i Lutomierskiem, Zgierzem, Ozorkowem, Pabianicami, Rzgowem i Tuszynem. W projektach by³y te¿ trzy linie, które nigdy nie powsta³y: do Brzezin

Tramwaj „Herbrand”
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z odnog¹ do Koluszek, Piotrkowi Trybunalskiego i Zduñskiej Woli.
Niestety dziœ mo¿emy tylko ¿a³owaæ
i wspominaæ, jak to
dawniej jeŸdzi³o siê
tramwajem do Aleksandrowi.
Takie
wspomnienia zawar³a pani Anna
Wojciekian w ksi¹¿ce Tramwajem przez
stulecie – „... jak z powy¿szego wynika,
specjalnie dochodowym
pasa¿erem
tramwajów miejskich nie by³am. Za

Tramwaj „Berlinka”

to podmiejskie ³¹czy³y siê z pocz¹tkiem
wszelkich przerw w nauce. Do Aleksandrowi jeŸdzi³o siê, ¿eby przesi¹œæ siê do
czekaj¹cej bryczki, zaprzê¿onej w dwa
urodziwe koniki, a te dowozi³y do organistówki dziadka w Be³dowie. ” Do Aleksandrowa £ódzkiego mo¿na by³o dojechaæ z pêtli na ¯abieñcu, a w póŸniejszym czasie z pêtli przy ul. Pó³nocnej.
Przed wojn¹ bilety jednorazowe by³y
osobne na ka¿d¹ liniê i strefê. W latach 50',
60' i 70' bilety na linie podmiejskie by³y
wspólne, z wypisanymi ca³ymi trasami

Bilet £.W.E.K.D.
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Bilety £.W.E.K.D.
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Tramwaje LEZ (Litzmannstädter Elektrische Zufuhrbahnen) na placu
w Aleksandrowie. Kadry z filmu Stummfilm Alexandrow [Wirkheim] 19431
1 Film z 1943 roku. Autorem jest Ebenhard Küfer. Przedstawia wjazd tramwajem do
Aleksandrowa, niektóre budynki, tak¿e ludzi poruszaj¹cych siê po placu. Dostêpny jest
w portalu YouTube: http: //www. youtube. com/watch? v=RJ8fVYhGoXo
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Tramwaje LEZ na placu w Aleksandrowie.
Kadry z filmu Stummfilm Alexandrow [Wirkheim] 1943
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i strefami. I tak – za bilet 62-przejazdowy ulgowy, w 1949 roku trzeba by³o zap³aciæ 500 z³otych, a ju¿ w 1950 roku taki sam bilet kosztowa³ 15 z³otych. W 1953 roku bilet jednorazowy na ca³¹ trasê kosztowa³: ulgowy 1,15 z³, a normalny 1,90 z³. W 1983 roku bilet
miesiêczny, normalny ogólnodostêpny na ca³¹ trasê kosztowa³ 600
z³. W latach 1983-1986 bilet jednorazowy kosztowa³ na ca³¹ trasê:
ulgowy 6 z³, a normalny 12 z³.
Podobnie jak zmienia³y siê ceny biletów, zmienia³a siê te¿
nazwa, wci¹¿ jednak tego samego przewoŸnika obs³uguj¹cego
podmiejsk¹ liniê tramwajow¹ £ódŸ-Aleksandrów. Pierwsz¹ nazw¹ by³o £WEKD – czyli £ódzkie W¹skotorowe Elektryczne
Koleje Dojazdowe, by³a to siostrzana rma, obok KE£ (Kolej
Elektryczna £ódzka) obs³uguj¹cej linie miejskie. W czasie okupacji niemieckiej, podczas II Wojny Œwiatowej, £WEKD zosta³o przemianowane na LEZ, czyli Litzmannstädter Elektrische
Zufuhrbahnen, a KE£ na LES, czyli Litzmannstädter Elektrische Straßenbahnen. Po wojnie wrócono do dawnych nazw. Ten
stan rzeczy utrzyma³ siê do 1947 roku, kiedy to po³¹czono obydwie rmy pod nazw¹ Miejskie Zak³ady Komunikacyjne, która
obowi¹zywa³a do roku 1951, z ma³¹ przerw¹ w 1948 roku na £ódzkie Zak³ady Komunikacyjne. Od 1951 roku obowi¹zuje nazwa Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne.
Rok 1991 przyniós³ kres linii tramwajowej, powsta³ej w 1910
roku. Aby utrzymaæ komunikacjê Rada Gminy i Miasta w Aleksandrowie
£ódzkim, powierzy³a
³ódzkiemu PKSowi obs³ugê linii.
Linia przebiega³a
z Pl. Koœciuszki
w Aleksandrowie
do przystanku ¯abieniec w £odzi
i podzielona by³a
na dwie strefy taryfowe,
miêdzy
którymi przystankem granicznym
Tramwaj 5N
by³ Romanów. Hi-
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Bilety Gminy Aleksandrów od marca 1991 do paŸdziernika 1992 r.
Pomniejszone wersje kolorowe s¹ na tyle ok³adki.

storia biletów na tê liniê autobusow¹ jest jedn¹ z bardziej interesuj¹cych, z punktu widzenia kolekcjonera. Gdy¿ jest to pierwszy w Polsce przypadek, gdy Gmina powierzy³a obs³ugê komunikacji PKS-owi, daj¹c w³asne bilety. Mam nadziejê, ¿e
zaintersuje to choæ trochê Szanownego Czytelnika, dlatego postaram siê to przybli¿yæ. Do tej pory praktyk¹ w Polsce by³o, ¿e
je¿eli komunikacjê obs³ugiwa³a Gmina, to stosowa³a w³asne bilety, z w³asnymi autobusami, które by³y w³asnoœci¹ czy to bezpoœrednio urzêdu, czy zlecano to Zak³adowi Komunalnemu znajduj¹cemu siê na terenie Gminy. Je¿eli komunikacjê obs³ugiwa³
PKS, to stosowa³ on swoje w³asne bilety z tabelk¹, na której konduktor
specjalnymi
szczypcami
wycina³
przystanek, datê i numer kursu (takie same
szczypce by³y u¿ywane
w tramwajach i autobusach przed pojawieniem siê kasowników).
W czasie od marca
1991 do paŸdziernika
1992 roku, Rada Gminy i Miasta w Aleksandrowie £ódzkim kilkakrotnie zmienia³a ceny
Tramwaj 5ND
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biletów. I tak – cena zaczyna³a siê od 500 z³,
a koñczy³a na 4 400 z³ za
bilety jednorazowe.
Bilety te posiada³y
ciekaw¹ szatê graczn¹,
znajdowa³ siê na nich
herb, napis „Gmina
Aleksandrów £ódzki”,
nomina³ i trasa na której obowi¹zywa³y, czyli
Tramwaj 803N
£ódŸ-Aleksandrów. Bilety by³y drukowane w ró¿nych kolorach druku i papieru, m.in. zielone, niebieskie, ró¿owe, czerwone, ¿ó³te. Znanych jest oko³o 20
odmian biletów jednorazowych. Bilety miesiêczne sk³ada³y siê
z legitymacji i znaczka na dany miesi¹c. Rada wprowadzi³a te¿
bilety tygodniowe.
Ale to wszystko by³o wczoraj. Dziœ do Aleksandrowi doje¿dza autobus MPK, którego autor tych s³ów ma zaszczyt byæ pracownikiem.
Linia nosi numer 78, obs³ugiwana jest przez zajezdniê autobusow¹
nr 1 przy ul. Limanowskiego i odje¿d¿a z Pl. Wolnoœci w £odzi.
W Aleksandowie jeŸdzi te¿ kilku innych prywatnych przewoŸników,
których pozwolê sobie nie wymieniaæ.
I tak po tramwaju zosta³y tylko szyny w parku... Spaceruj¹c
po Aleksandrowie mo¿na dostrzec jeszcze inne pami¹tki z „tramwajowych czasów”, np. tzw. rozety, czyli haki znajduj¹ce siê na
budynkach, które podtrzymywa³y sieæ trakcyjn¹. Podobnie jak
zachowane jeszcze gdzie niegdzie s³upy. To s¹ rzeczy namacalne, ale te najwa¿niejsze historie s¹ nie do zdobycia, nie da siê
ich sfotografowaæ. Mam bowiem na myœli wspomnienia, wspomnienia tych, którzy podró¿owali tymi tramwajami, czy póŸniej
autobusami gminnymi, i te dobre, przyjemne, ze s³onecznych dni
i te trochê gorsze, gdy np. ze wzglêdu na awariê w zimowy poranek tak wyczekiwany pojazd nie przyjecha³. Albo czeka³o siê na
nastêpny, albo trzeba by³o iœæ pieszo.
Starajmy siê zachowaæ te dobre wspominienia, bo to ju¿ nie
wróci i pomyœlmy w chwili reeksji, ile zmieni³o siê przez te 20 lat,
czy ten czas to tylko tyle, czy a¿ tyle. Ka¿dy odpowie inaczej.
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Leszek Pierlejewski

Grób Pastora Friedricha Georga Tuve
odrestaurowany

Po d³ugoletnich staraniach Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego, dwuletniej zbiórce funduszy i dziêki znacznej pomocy i wspó³pracy Parai Ewangelicko-augsburskiej pod wezwaniem œw. Mateusza w £odzi uda³o siê odrestaurowaæ najstarszy
zabytek naszej aleksandrowskiej nekropolii – grób pierwszego
ewangelickiego pastora w naszym mieœcie, mieœcie trzech narodów, Friedricha Georga Tuve.
Niestety stan pierwotnego grobu nie pozwoli³ na jego odnowienie, grobowiec powsta³ od nowa na ewangelickiej czêœci alek-
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sandrowskiego cmentarza. Do jego wnêtrza przeniesiono, po dokonaniu
ekshumacji, urnê z prochami pastora oraz cz³onków jego rodziny.
Uroczyste oddanie odbudowanego nagrobka nast¹pi³o 11 czerwca 2011 roku podczas Dni Aleksandrowa £ódzkiego. W uroczystoœci udzia³ wziêli: Biskup Jan Cieœlar, Starosta
Zgierski Krzysztof Kozanecki, w³adze naszej gminy: wiceburmistrz Ewa Rewakowicz – Kukawska
i skarbnik Grzegorz Siech,
pastor parai aleksandrowskiej Micha³ Makula,
ksi¹dz Jacek Stasiak oraz
cz³onkowie Zarz¹du naszego Towarzystwa. Zebra³a
siê tak¿e spora grupa wiernych wyznania ewangelickiego z £odzi i Aleksandrowa oraz mieszkañcy naszego miasta.
Uroczystoœci otworzy³o wyst¹pienie Prezesa
Towarzystwa Przyjació³
Aleksandrowa £ódzkiego
– Leszka Pierlejewskiego.
Nastêpnie g³os zabrali
Biskup Koœcio³a Ewangelicko-augsburskiego Jan
Cieœlar oraz ksi¹dz Jacek
Stasiak. Obrzêdy modlitewne nad ods³anianym gro-
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bem prowadzi³ pastor Micha³ Makula proboszcz aleksandrowskiej parai ewangelicko-augsburskiej.
Sylwetkê Pastora Friedricha Georga Tuve przybli¿y³ zgromadzonym pracownik naukowy Wydzia³u Historii Uniwersytetu £ódzkiego doktor Tomasz Pietras, cz³onek zarz¹du Towarzystwa
Przyjació³ Aleksandrowa.
Friedrich Georg Tuve urodzi³ siê 8 paŸdziernika 1759 roku
w œrodkowowschodnich Niemczech (Turyngia). W 1801 roku
przesz³o czterdziestoletni Tuve zosta³ wybrany na pastora nowej
parai ewangelickiej w Rudzie. Bardzo szybko zas³u¿y³ na szacunek i sympatiê paraan. Ju¿ w 1803 roku zorganizowa³ akcjê
zbierania funduszy na rzecz budowy drewnianego koœcio³a. Zosta³ on oddany do u¿ytku wiernych w 1817 roku. Obiekt ten, po
wybudowaniu nowej œwi¹tyni w Aleksandrowie, sta³ opuszczony,
a z czasem przeniesiono go do £êczycy.
W roku 1822, w okresie powstania Aleksandrowa, dwie trzecie jego mieszkañców stanowili luteranie – przybysze z Niemiec
i z zaboru pruskiego. Konieczne sta³o siê przeniesienie parai
ewangelickiej do miasta. Prawdopodobnie ju¿ od 1824 roku pastor Tuve rozpocz¹³ prace przy budowie murowanego koœcio³a
usytuowanego przy g³ównym placu. W 1828 roku zakoñczono
prace budowlane i znana aleksandrowianom klasycystyczna œwi¹tynia zosta³a uroczyœcie otwarta.
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Friedrich Georg Tuve przeniós³ siê na sta³e do Aleksandrowa w 1829 roku. Zmar³ zaledwie
rok póŸniej – 30 czerwca 1830 roku i spocz¹³ na aleksandrowskim
cmentarzu ewangelickim. Murowany grobowiec wystawi³ mu syn
Karol. Jest to jedyny aleksandrowski nagrobek pamiêtaj¹cy pocz¹tki miasta, prawie 30 lat starszy od
nagrobków na Starym Cmentarzu
w £odzi przy ulicy Ogrodowej.
Pastor Friedrich Georg Tuve
by³ jednym z ojców za³o¿ycieli
Aleksandrowa i niew¹tpliwie zas³uguje na pamiêæ mieszkañców naszego miasta. Dziêki staraniom Parai ewangelicko-augsburskiej i zbiórce funduszy przeprowadzonej przez Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa
£ódzkiego odrestaurowano jego grobowiec przywracaj¹c spo³ecznoœci naszego miasta ten wa¿ny historycznie zabytek. W imieniu inicjatorów odbudowy grobu pastora Tuve pragniemy podziêkowaæ wszystkim oarodawcom, którzy wsparli tê szczytn¹
inicjatywê.
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Kinga Machnikowska

Nowa ods³ona
„Bitwy pod Grunwaldem”
w Aleksandrowie £ódzkim

W Koœciele œw. Stanis³awa Kostki w Niedziele Palmow¹ mia³o miejsce uroczyste ods³oniêcie repliki haftowanego s³ynnego obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Ponad 5 tys. osób z Aleksandrowa £ódzkiego i okolic w dniach 17–28 kwietnia 2011 r., mia³o
wyj¹tkow¹ okazjê obejrzeæ, to najwiêksze dzie³o, a wszystko to dziêki staraniom Fundacji Dialogu Religii i Kultur w Aleksandrowie.
Oprócz indywidualnych zwiedzaj¹cych by³y równie¿ zorganizowane grupy przede wszystkim uczniów, zarówno z terenu Naszego
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miasta jak równie¿ z ³ódzkich liceów. Wydarzenie patronatem honorowym objê³a pose³ na sejm Agnieszka Hanajczyk.
Obraz o wymiarach 9 m d³ugoœci na 4 m szerokoœci, sk³ada
siê z 40 kawa³ków materia³u o wymiarach metr na metr. Wykonano 8 milionów krzy¿yków, zu¿yto 150 kilometrów nici i zastosowano ponad 200 kolorów.
Ten niezwyk³y obraz powsta³ dziêki inicjatywie Pani Janiny
Panek i jej syna Pana Adama Panek z Dzia³oszyna, którzy 15 lipca 2008 roku og³osili rozpoczêcie w³asnego projektu o nazwie
„Haftowana adaptacja obrazy Jana Matejki pt. Bitwa pod Grunwaldem”.
Wzór zaprojektowa³ Pan Grzegorz ¯ochowski przy u¿yciu programu HaftiX., przekszta³caj¹ce zdjêcie na wzór haftu krzy¿ykowego. Twórcy bior¹cy udzia³ nad pracami zwi¹zanymi z haftowaniem obrazu to 35 osobowa grupa, do której nale¿eli: Pani
El¿bieta Kowalska, Pani Janina Panek, Pani Anna Król, Pani Zoa Osiñska, Pani Barbara Prudlak, Pani El¿bieta Kowalska, Pani Anna Kuœmierek, Pan Jan Andziñski, Pani Wies³awa Sztandera, Pañstwo Monika i S³awomir Dereccy, Pani Ewa Kiedos,
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Pani Lidia Tokarska, Pani
Anna Stochnia³ek, Pani
Zenobia Kulka, Pani Wanda i Pani Dorota Humieniuk, Pani Dorota Bernyœ,
Pani Dorota Humieniuk
i Pani Teresa Pegza, Pani
Monika Derecka, Pani
Wioletta Skowroñska, Pani Aleksandra Filocha, Pani El¿bieta Sasu³a, Pani
Barbara Frankiewicz, Pani
Danuta Ja³ocha, Pani Ksawera Wojciechowska, Pani
Justyna Galczak, Pani Jolanta Liotka, Pani Urszula
Kur, Pani Wies³awa Pawe³oszek, Pani Ma³gorzata
Zaj¹c, Pani Barbara Walasiñska, Pani Joanna Ga³kowska i Pani Marzena Marczak. Prace
nad tym dzie³em skoñczy³y siê ostatecznie 30 sierpnia o godz.
16.00 i zgodnie z obietnic¹ ostatni krzy¿yk postawi³ pomys³odawca Pan Adam Panek. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ ka¿da z Pañ podpisa³a krzy¿ykami swój kawa³ek, imieniem, nazwiskiem oraz miejscowoœci¹ z której pochodz¹. Zszyty obraz podkleja³o 11 osób
przez 13 godzin na sali gimnastycznej w jednej ze szkó³ w Dzia³oszynie. Ramê obrazu zasponsorowa³a Gmina Dobryszyce.
Uroczyste ods³oniêcie haftowanej adaptacji obrazu Jana Matejki pt. „Bitwa pod Grunwaldem” odby³o siê 25 wrzeœnia 2010
roku w Dobryszycach, jednak „próba generalna” odby³a siê
w miejscowoœci gdzie powsta³ pomys³ w Dzia³oszynie 11 wrzeœnia 2010 roku. Obecnie GRUPA TWÓRCÓW, bo tak nazywaj¹
siê w³aœciciele obrazu zbieraj¹ fundusze na kolejne dzie³o pt.
„Ho³d Pruski”.
Ten niezwyk³y obraz i ciê¿ka praca twórców zosta³ doceniona i wyró¿niona, mo¿liwoœci¹ wystawienia w berliñskim Muzeum
Martin-Gropius Bau na wystawie „Obok Polska–Niemcy 1000
lat historii w sztuce”, gdzie zosta³ zaprezentowany poœród ok.
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700 obiektów, w tym m. in. 250 dzie³ malarstwa, 100 obiektów
rzemios³a artystycznego, 150 fotograi, 30 rzeŸb, 60 starodruków, 80 rêkopisów i 60 grak. Eksponaty pochodzi³y z licznych
polskich, niemieckich i miêdzynarodowych kolekcji – muzealnych i prywatnych.
Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekaæ na kolejne
dzie³a tych „nietuzinkowych artystów”.
Materia³ informacyjny zosta³ opracowany w oparciu o publikacjê „Ca³a prawda o «Bitwie» – czyli jak powsta³ najpiêkniejszy haftowany obraz na œwiecie” Janiny i Adama Panek oraz strony internetowe: www.haftix.pl/bitwa_pod_grunwaldem oraz napiorkowska.
blogspot.com/2011/09/obok-polska-niemcy-1000-lat-historii-w.
html. Zdjêcia – zbiory w³asne.
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Tomasz Barszcz i Dorota Be³dowska
Wydzia³ Promocji i Wspó³pracy z Zagranic¹ UM Aleksandrów £ódzki

Miasto w obiektywie

Widok na Ratusz
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Pomnik Rafa³a Bratoszewskiego w Parku Koœciuszki

Fontanna przy Wadze Miejskiej
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Widok na koœció³ parafialny z Parku Koœciuszki

Widok na Ratusz z parku
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Klomb w ksztalcie herbu Aleksandrowa w Parku Koœciuszki

Pomnik Tadeusza Koœciuszki

Alex2012.qxd

2012-09-04

04:58

Page 183

Miasto w obiektywie

183

Koœció³ œw Stanis³awa Kostki

Alex2012.qxd

2012-09-04

04:58

Page 184

184

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Jatki miejskie
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Chronina Rosiczka w Rezerwacie Torfowisko R¹bieñ
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Rezerwat Torfowisko R¹bieñ

Zalew w Zgni³ym B³ocie
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Leszek Pierlejewski

Kronika roku 2011

Styczeñ

Z Placu Koœciuszki zniknê³y ruiny zabytkowego „domu tkacza”.
Wobec ogromu zniszczeñ Wojewódzki Konserwator Zabytków
wyrazi³ zgodê na wyburzenie budynku. Koszt rozbiórki 24.600 z³.
Jak co roku w naszym mieœcie gra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. By³ to ju¿ 19 na³. Zebrano rekordow¹ kwotê
ponad 50.000 z³. Organizatorami byli: Wydzia³ Promocji UM
oraz Zwi¹zek Dru¿yn Harcerskich „Zarzewie” w Aleksandrowie £ódzkim.
Luty

Odby³ siê Trzeci Charytatywny Bal Czerwonej Ró¿y organizowany przez pose³ RP Agnieszkê Hanajczyk. Dochód z balu w wysokoœci 71.000 z³ wspomóg³ Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Aleksandrowie £ódzkim i zosta³ przeznaczony na zakup sprzêtu
rehabilitacyjnego dla uczniów.
80 rocznicê œlubu obchodzili uroczyœcie Pañstwo Stefania i Ignacy Stasiakowie. Jest to rekord ma³¿eñskiego sta¿u w Polsce.
Pañstwo Stasiakowie pobrali siê 1 lutego 1931 roku i od pocz¹tku ma³¿eñstwa mieszkaj¹ w naszym mieœcie.
Gmina Aleksandrów £ódzki kolejny raz z rzêdu uzyska³a certykat „Gmina Fair Play” i zdoby³a z³ot¹ statuetkê w tej rywalizacji.
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Marzec

Katarzyna Szpucha, zawodniczka aleksandrowskiego klubu TP
„Olimpijczyk” zdoby³a cztery medale na Mistrzostwach Polski
juniorów 15-letnich w p³ywaniu. Wywalczy³a trzy z³ote medale oraz jeden srebrny.
Kwiecieñ

W koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki wystawiono haftowan¹
replikê obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.
Siatkarki UKS Jedynka awansowa³y do I ligi pi³ki siatkowej kobiet. W dniach 15–17 kwietnia wziê³y udzia³ w turnieju bara¿owym w Legionowie zajmuj¹c drugie miejsce premiowane
awansem do wy¿szej ligi rozgrywkowej.
Maj

3 maja 2011 roku – odby³y siê tradycyjne uroczystoœci Œwiêta
Konstytucji 3 Maja. Z³o¿ono wieñce i kwiaty w parku miejskim
pod pomnikiem Naczelnika Tadeusza Koœciuszki.
8 maja 2011 roku aleksandrowianie uczcili Dzieñ Zwyciêstwa.
Na stadionie lekkoatletycznym Zespo³u Szkó³ Sportowych odby³ siê XXVII Memoria³ im. Józefa Jaworskiego, patrona szko³y. Zawody wygra³ bezkonkurencyjny zespó³ ZSS Aleksandrów
£ódzki.
Orkiestra dêta OSP Aleksandrów £ódzki zdoby³a 1 miejsce na
I Festiwalu Orkiestr Dêtych.
Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Aleksandrowa £ódzkiego, jako jedyna w województwie i jedna z 16 w kraju, zosta³a wyró¿niona przez Poselski Zespó³ Stra¿aków za dzia³alnoœæ w walce z po¿arami.
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Czerwiec

11 czerwca zosta³ poœwiêcony odrestaurowany grobowiec pierwszego aleksandrowskiego pastora Fryderyka Jerzego Tuve.
Poœwiêcenia dokona³ Biskup Koœcio³a Ewangelickiego w Polsce Jan Cieœlar. Uczestniczyli w tej uroczystoœci cz³onkowie Zarz¹du TPA£, pastor parai ewangelickiej ksi¹dz Micha³ Makula, w³adze powiatu i gminy oraz ksi¹dz Jacek Stasiak.
Odby³ siê tradycyjny Dzieñ Radoœci organizowany dla dzieci
z klas I–III szkó³ podstawowych przez Gminn¹ Komisjê ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Burmistrz Jacek Lipiñski uzyska³ jednog³oœnie od Rady Miejskiej absolutorium za wykonanie bud¿etu w roku 2010. Nale¿y podkreœliæ, ¿e na zadania inwestycyjne wydano 23 miliony
z³otych.
Jednostka OSP w Jastrzêbiu Górnym obchodzi³a 65-lecie istnienia.
Otwarto boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Be³dowie.
Nasza gmina otrzyma³a wyró¿nienie „Sportowa Gmina 2011”.
Jest ono przyznawane w ramach programu Promocji Gmin i Powiatów „Budujemy Sportow¹ Polskê”.
Czterdziest¹ rocznicê powstania obchodzi³o Ko³o Gospodyñ
Wiejskich w Nakielnicy.
Odby³o siê pierwsze spotkanie w ramach Partnerstwa na rzecz
Aleksandrowa £ódzkiego.
Lipiec

Aleksandrów £ódzki w czo³ówce gmin w rankingu „Rzeczpospolitej”. W ogólnej klasykacji zajêliœmy 14 miejsce, a zaszczytne trzecie w klasykacji za jakoœæ zarz¹dzania.
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Jednostka OSP w Be³dowie uroczyœcie obchodzi³a 75-lecie dzia³alnoœci. Szczególnie uhonorowano stra¿aka – seniora Stefana
Jadczaka, który jest zwi¹zany z jednostk¹ be³dowsk¹ od 60 lat.
Zawodnik MKS Aleksandrów £ódzki Robert Za³oga zdoby³ tytu³ mistrza Polski w rzucie dyskiem na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w P³ocku. Dru¿ynowo MKS zaj¹³ ósme miejsce w kraju.
Karol Hoffman, podopieczny trenera Leszka Lipiñskiego
w MKS Aleksandrów zdoby³ tytu³ m³odzie¿owego mistrza Polski w trójskoku wynikiem 16,50 m.
Sierpieñ

Zawodnik MKS Aleksandrów Karol Hoffman na 87 Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski seniorów zdoby³ tytu³ mistrzowski w trójskoku.
15 sierpnia odby³y siê we wsi Be³dów gminne uroczystoœci
z okazji Œwiêta Plonów.
Po trzech latach piastowania stanowiska wiceburmistrza odesz³a z Urzêdu Pani Renata Œwiêciak–Ruda obejmuj¹c stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika.
Sekretarzem Aleksandrowa £ódzkiego zosta³a Pani Iwona D¹bek.
Gminne zawody stra¿ackie wygra³a jednostka OSP Prawêcice.
Drugie miejsce – OSP Nakielnica, trzecie – OSP Be³dów Krzywa Wieœ.
Wrzesieñ

1 wrzeœnia 2011 roku odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z 72 rocznic¹ wybuchu II wojny œwiatowej. Wziêli w nich udzia³ kombatanci oraz liczni mieszkañcy.
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Jednostka OSP Be³dów Krzywa Wieœ obchodzi³a 110-lecie swojej dzia³alnoœci.
Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski zosta³ najlepszym burmistrzem w Polsce w kategorii gmin miejskich
i miejsko-wiejskich w rankingu gazety „Rzeczpospolita”. Zdoby³ tytu³ „Lider Samorz¹du 2010”.
Swoje 95-lecie œwiêtowali stra¿acy z OSP Prawêcice.
Na zmodernizowanym obiekcie MOSiR odby³ siê V Regionalny
Przegl¹d Zespo³ów i Œpiewaków Ludowych. Grand Prix przegl¹du zdoby³ Zespó³ Pieœni i Tañca „Cieb³owianie” z Tomaszowa
Mazowieckiego. Nagrodê publicznoœci zdobyli „Aleksandrowianie”. Jako goœæ przegl¹du wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca „Mazowsze”.
W parku miejskim odby³ siê coroczny, IX Festiwal Sztuk Ró¿nych.
Podczas imprezy sprzedawano okolicznoœciow¹ aleksandrowsk¹
monetê oraz zbierano pieni¹dze na rzecz bezdomnych psów.
M³odzi lekkoatleci MKS Aleksandrów £ódzki awansowali do
Mistrzostw Polski M³odzików.
PaŸdziernik

Przy Miejskim Zespole Szkó³ otwarto, drugi ju¿ w naszej gminie
„Orlik”.
Powsta³a inicjatywa otwarcia przy Bibliotece Miejskiej im. Jana Machulskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wybory parlamentarne. Po raz drugi nasza gmina ma swojego
reprezentanta w Sejmie RP. Pos³em na drug¹ z kolei kadencjê
zosta³a wybrana Pani Agnieszka Hanajczyk. Zdoby³a ona w ca³ym okrêgu 16.489 g³osów. Frekwencja wyborcza w naszej gminie – 53,89%. Platforma Obywatelska zdoby³a w Aleksandrowie
53% g³osów, a drugi PiS – 24%.
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Listopad

11 listopada 2011 roku odby³y siê uroczyste gminne obchody
Dnia Niepodleg³oœci.
W VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Samorz¹d Przyjazny
Przedsiêbiorczoœci” nasza gmina zdoby³a wyró¿nienie w kategorii gmin miejsko-wiejskich.
W Aleksandrowie powo³ano do ¿ycia liê Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki £ódzkiej. Umowê o jej utworzeniu
podpisali: Rektor P£ Profesor Stanis³aw Bielecki oraz Burmistrz Jacek Lipiñski.
55-lecie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Saniach.
Gmina Aleksandrów £ódzki samorz¹dowym liderem edukacji.
Okazaliœmy siê najlepsi w kategorii gmin od 20.000 do 50.000
mieszkañców. Otrzymaliœmy certykat lidera oraz tytu³ „Primus” w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wy¿szego.
Grudzieñ

Karatecy trenuj¹cy w „Sokole” zdobyli osiem medali na XXX
Mistrzostwach Europy w Karate, które odby³y siê w Jerozolimie.
Medale zdobyli:
Maria Depta z³oty w enbu,
Damian Stasiak z³oty w fukugo,
Damian Tomasik i Kacper Kawecki br¹z w kumite,
Adrian Zwierzchowski – z³oty w kata dru¿ynowym i enbu,
srebrny w fukugo oraz br¹z w kata indywidualnym.
Greatulujemy i ¿yczymy dlaszych sukcesów!
Odby³a siê uroczysta inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
31 grudnia 2011 roku mieszkañcy Aleksandrowa £ódzkiego tradycyjnie witali Nowy Rok podczas wspólnej zabawy na Placu
Koœciuszki.
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