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Aleksandrów wczoraj i dziœ

dr Tomasz Pietras

Z Or³em Bia³ym przez wieki.
1

Z dziejów polskiej symboliki pañstwowej

Staro¿ytna, orientalna symbolika or³a
Orze³ (³ac. aquila) to jeden z najstarszych symboli w dziejach cywilizacji œródziemnomorskiej, znany tak¿e innym krêgom kulturowym, od Ameryki prekolumbijskiej po wyspy Azji po³udniowo-wschodniej. Ludzie od tysi¹cleci podziwiali jego piêkn¹ sylwetkê,
si³ê, wytrwa³oœæ oraz swobodny lot zwrócony ku niebu. W wielu kulturach indiañskich orze³ to istota s³oneczna, zwrócona ku niebu,
w przeciwieñstwie do ziemskiego jaguara. Jego pióra jako symbole promieni s³onecznych wykorzystywano do wyrobu ozdób kultowych. Ptaka tego liczne pierwotne plemiona zamieszkuj¹ce niegdyœ Europê i Azjê uznawa³y za symbol i wcielenie swych przodków,
swój totem plemienny, jak czyni¹ to do dziœ np. australijscy aborygeni. £¹czono go ze s³oñcem, niebem, b³yskawic¹. Przejê³y te pradawne wierzenia i tradycje pierwsze cywilizacje krêgu œródziemnomorskiego.
Ju¿ w III tysi¹cleciu przed Chrystusem Sumerowie, a nastêpnie Babiloñczycy w staro¿ytnej Mezopotamii, zaczêli u¿ywaæ znaku or³a, czêsto zreszt¹ przedstawianego z g³ow¹ lwa, w symbolice religijnej, miejskiej i pañstwowej. Jednym z najstarszych
1

24 maja 2013 r. zaprezentowa³em to zagadnienie wszystkim zainteresowanym podczas
prelekcji w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie. Spotkaniu patronowa³o Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa £ódzkiego. Podczas podobnego spotkania w dniu 22 marca 2013 r. pt. „Od œredniowiecznych map mundi do map taktycznych WIG. Aleksandrów i okolice na starych mapach” omówi³em dzieje
europejskiej kartografii ze szczególnym uwzglêdnieniem zmieniaj¹cego siê przez wieki
obrazu kartograficznego ziem Polski Œrodkowej, w tym naszych okolic. Artyku³ o tej tematyce trafi, mam nadziejê, do kolejnego tomu „Aleksandrów wczoraj i dziœ”.
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Fragment sumeryjskiej
Steli Sêpów

zabytków jest lwiog³owy orze³ towarzysz¹cy postaci boga Nigrisu, zaci¹gaj¹cego sieæ pe³n¹ pokonanych przez króla Ennatum
wojowników z miasta
Umma, który zosta³
umieszczony na Steli
Sêpów w sumeryjskim
mieœcie Lagasz (zabytek
datowany
ok.
2450 r. p.n.e.). Orze³
z g³ow¹ lwa to gryf, istota spoza naszego œwiata, nietykalna, okrutna
i dzika z natury; to najwy¿szy organizm w ³añcuchu pokarmowym. Adoracja Drzewa ¯ycia przez królów i gryfy.
Gryf, po¿eraj¹c wszy- Zwraca uwagê skrzydlate bóstwo o twarzy
stkie inne istoty, prze- cz³owieka w dysku s³onecznym nad drzewem.
jmowa³ na siebie ich wi- Odcisk asyryjskiej pieczêci cylindrycznej
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nê za ich wzajemne zabijanie siê. W ten
sposób usprawiedliwia³ z³e czyny zwierz¹t i ludzi przed boskim s¹dem. Prezentowa³ te¿ po³¹czenie dwóch natur:
bóstw niebiañskich, solarnych (orze³)
z demonami (lew) – tego, co duchowe
w cz³owieku, z tym, co cielesne. Z obszaru Mezopotamii (np. z przedstawieñ
na babiloñskich pieczêciach) znamy
tak¿e motyw transportowania herosów
na skrzyd³ach or³a.
Indyjski orze³ Garuda
Dla staro¿ytnych semickich Asyryjczyków orze³ by³ atrybutem boga s³oñca Ashur, zaœ dla indoeuropejskich Persów – boga œwiat³a Ahuramazdy. Z kolei w Indiach orze³ z korpusem cz³owieka to
s³oneczny ptak o imieniu Garuda, wierzchowiec boga Wisznu,
wróg wê¿a – ucieleœnienia z³a, nieraz przedstawiany z atrybutami tego boga – muszl¹, maczug¹ czy kwiatem lotosu. W czasach
nowo¿ytnych (XX w.) sta³ siê on symbolem walki tubylców z europejskimi kolonizatorami, god³em republiki Indonezji i królestwa Syjamu (dziœ Tajlandia).
W staro¿ytnym Egipcie popularnym symbolem
królewskiego panowania
by³a uskrzydlona tarcza
Skrzydlaty dysk s³oneczny
s³oneczna. Sk³ada³a siê
ze staro¿ytnego Egiptu
ona z dysku s³onecznego,
pary skrzyde³ oraz dwóch
kobr. Dla Egipcjan bardziej istotna by³a mo¿liwoœæ szerokiego ogl¹dania
œwiata (horyzont) i prêdkoœæ poruszania siê po niebie (s³oñce – sokó³) ni¿
wartoœæ bojowa or³a (mêstwo). Orze³ by³ traktowany pocz¹tkowo jako jeszcze jedno ze zwierz¹t
Symbol egipskiego boga Horusa
padlino¿ernych, których
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Egipcjanie szczerze nienawidzili. Wierzyli bowiem, ¿e zachowanie cia³a niezbêdne jest do
przetrwania duszy po
œmierci cz³owieka – st¹d
staro¿ytne zabiegi mumifikacyjne. Set (bóg z³a)
by³ przedstawiany jako
zwierzê psowate, które
uszkadza³o mogi³y w poszukiwaniu koœci, podobnie Anubis – bóg mumifikacji. Dlatego w³aœnie
Horusa – soko³a jako reAlef. Orze³ lub sêp egipski
prezentanta nieba i dobra przeciwstawiano Setowi, reprezentuj¹cemu ziemiê i z³o. Orze³
lub sêp egipski by³ przedstawiany jako litera alef.
Egipcjanie zaakceptowali or³a dopiero w póŸnym okresie
swych dziejów, zapewne pod wp³ywem religii i kultury greckiej,
stopniowo uto¿samiaj¹c go symbolicznie z soko³em Horusa. Pod
rz¹dami dynastii ptolemejskiej (IV w. pne. – I w. ne.) Egipcjanie zaczêli u¿ywaæ symbolu or³a jako god³a wojskowego. Podobn¹ rolê przypisywali mu tak¿e najwiêksi zdobywcy Staro¿ytnego
Wschodu – Persowie, daj¹c
tym przyk³ad Rzymianom.
Obok or³a, sêpa i soko³a,
w szeroko rozumianym œwiecie
antycznym wystêpuje jeszcze inny znacz¹cy ptak – feniks.
W okolicach Ÿróde³ Nilu znajduj¹ siê jeziora, w których woda
osi¹ga temperaturê 80°C, wiêc
nie nadaj¹ siê do zamieszkania
przez normalne zwierzêta. S¹
jednak ptaki, które w³aœnie tam
na ma³ych sztucznych wysepkach tworz¹ gniazda i w œciœle
P³on¹cy feniks
okreœlonym czasie sk³adaj¹ jaja.
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Tam te¿ nastêpuje wylêg i szybki rozwój m³odych. St¹d ludzie zamieszkuj¹cy okoliczne tereny widzieli ptaki, które „znikaj¹” w terenie nienadaj¹cym siê do ¿ycia, a nastêpnie stamt¹d powracaj¹. Sta³o siê to
podstaw¹ powstania mitu o ptaku, który zamienia siê w popió³, a nastêpnie siê odradza. Mit feniksa za poœrednictwem Egipcjan, Greków i Rzymian dotar³ do œwiata zachodniego.
Nie najlepsz¹ opini¹ cieszy³ siê orze³ tak¿e u staro¿ytnych
Hebrajczyków (¯ydów), którzy przed podbojem kraju Kanaan
(Ziemi Œwiêtej) byli ludem pasterskim. Orze³ zosta³ zrehabilitowany i uzyska³ nowe symboliczne, pozytywne znaczenia dopiero w Nowym Testamencie (o czym dalej).

Or³y w antycznej Grecji i Rzymie
Pocz¹tkowo rzymskie legiony
u¿ywa³y piêciu symboli kultowych: dzika, wilka, konia, Minotaura i w³aœnie or³a. Jednak
rzymskie or³y legionowe
(aquila), to od konsulatu Mariusza (107 r. pne.) jedyny ich

Rzymski znaki legionowe
z kolumny Trajana w Rzymie

emblemat. Mia³ on formê or³a wykonanego ze srebra, z³ota lub br¹zu
i umieszczonego na drzewcu, czêsto
zdobionym metalowymi kr¹¿kami
(phalerae). Phalerae s³u¿y³y jako odznacznie wojskowe za dowiedzione
mêstwo. Wg. Swetoniusza (De vita
Caesarum) Rzymianie przejêli je od
Etrusków, ci zaœ od barbarzyñców.
W czasie przemarszu oddzia³u
or³y by³y noszone przez wyznaczonego ¿o³nierza (aquilifer). W czasie
wojen rzeŸbê or³a umieszczano

Aquilifer, ¿o³nierz z nakryciem g³owy ze skóry lwa, nios¹cy znak or³a lagionowego
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Gemma Aquila. Orze³ rzymski z wieñcem laurowym. Klejnot z domu Augusta
na Palatynie w Rzymie – pocz¹tek n.e.

w tzw. kaplicy sztandarów w kwaterze g³ównej wodza (pretorium),
co mia³o zapewniæ powodzenie i boskie wsparcie dla walcz¹cej armii. Eksponowano tam te¿ inne znaki legionowe, a tak¿e pos¹gi
panuj¹cych cesarzy i cz³onków ich rodzin, co pozwala³o ¿o³nierzom rozpoznaæ twarze cesarza i jego ewentualnych nastêpców.
Mia³o to du¿e znaczenie w czasie niepokojów. Przedstawienia na
monetach by³y bowiem zbyt niedok³adne dla w³aœciwej identyfikacji tych osób. Przechowywano tam te¿ skrzynie ze skarbem
(uposa¿enie dla ¿o³nierzy). By³o to wiêc najbardziej strze¿one
miejsce w obozie. Or³y, symbol Jowisza, otaczano czci¹, a ich utrata na polu bitwy by³a najwiêksz¹ mo¿liw¹ hañb¹ dla oddzia³u, wiêc
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¿o³nierze rzymscy byli gotowi zgin¹æ dla
odzyskania tego znaku. Legiony rzymskie
rozs³awi³y or³a jako znak odwagi i zwyciêstwa a¿ po krañce ówczesnego cywilizowanego œwiata. Klêska armii rzymskiej Warrusa w walkach z Germanami w Lesie
Teutoburskim (9 r. n.e.) by³a tak straszna
dla Rzymian w³aœnie ze wzglêdu na utratê trzech or³ów legionowych. Cesarz August umieraj¹c (w 14 r n.e.) mia³ wo³aæ:
„Warrusie, oddaj mi moje or³y!”, bo by³a
to jego najwiêksza strata ¿yciowa, wiêkWspó³czesna rekonstruk- sza nawet ni¿ tragiczny los jego córki Julii, skazanej na wygnanie, a nastêpnie
cja or³a legionowego
œmieræ za z³e prowadzenie siê.
Pamiêæ o or³ach rzymskich przetrwa³a upadek Imperium i powraca³a wielokrotnie póŸniej. Symbolem armii by³ orze³
tak¿e u Arabów w okresie najwiêkszej ekspansji islamu. W okresie wojen krzy¿owych znaku tego u¿ywa³ g³oœny wódz muzu³manów – su³tan Egiptu Saladyn
(ok. 1137–1193). Sumbol ten nazywano
„Soko³em Kurajszytów”, co mo¿e wskazywaæ na jego staroegipski pierwowzór.
Kurajszyci to plemiê beduiñskie, wywoOrze³ (lub sokó³) Salady- dz¹ce siê od Kusaja ibn Kilaba, zamiena w herbie Arabskiej Re- szkuj¹ce okolice Mekki, z którego wywodzi³ siê m.in. ród Mahometa. Do dziœ
publiki Egiptu
spotykamy tego or³a w herbie kilku krajów arabskich (np. Iraku, Syrii, Jordanii, Jemenu, Egiptu, Libii,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich).
Dla staro¿ytnych Greków dumny orze³ by³ przede wszystkim
atrybutem gromow³adnego Zeusa, zwierzchnika bogów olimpijskich. Wierzono, ¿e jest ptakiem, którego nigdy nie trafi piorun,
wiêc przypisywano mu funkcje nosiciela tego boskiego orê¿a. Wynika³o st¹d kojarzenie or³a z potêg¹ i majestatem zarówno boskim,
jak i w³adzy doczesnej. Orze³ z p³on¹c¹ gwiazd¹ piêcioramienn¹
w szponach oznacza³ planetê Jowisz. Jeden z mitów greckich do-
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wodzi³, ¿e bóg Zeus w³aœnie pod postaci¹ or³a przyby³ do Naksos na
Krecie na miejsce swoich narodzin. RzeŸbionymi or³ami Grecy,
Etruskowie i Rzymianie ozdabiali ber³a swych królów. Mo¿e tu tkwi
geneza uskrzydlonej laski boga Hermesa – Merkurego, patrona
kupców? W antycznej Helladzie by³ orze³ równie¿ symbolem geniuszu i wielkoœci umieszczanym na wizerunkach herosów oraz
atrybutem olimpijskiej bogini m³odoœci Hebe.
W staro¿ytnym Rzymie orze³ to zarówno znak Jowisza, jak i symbol majestatu w³adzy cesarskiej. Umieszczano go na monetach
i w miejscach manifestacji w³adzy. Zachowa³y siê piêkne or³y z tronu cesarza Augusta (obecnie w muzeum w Wiedniu) czy pos¹gów
cesarza Klaudiusza (obecnie w Watykanie czy libijskim Leptis
Magna). Podczas pogrzebów cia³opalnych ubóstwianych cesarzy
na rzymskim Polu Marsowym celowo wypuszczano or³a w ten sposób, aby obserwuj¹cym wydawa³o siê, ¿e ulatuje z p³omieni i unosi duszê cesarza
do nieba. Kilkanaœcie wieków póŸniej Napoleon I Bonaparte, cesarz Francuzów
(1804–1815) przyj¹³ za symbol swego majestatu z³otego
or³a na niebieskim polu, wzorowanego na rzymskim, siedz¹cego na wi¹zce piorunów.
Nieco wczeœniej podobnym
emblematem pos³u¿y³ siê
Fryderyk II Wielki Hohenzollern, król pruski (1740–1786).
Kiedy w 800 r. n.e. król
Franków
Karol Wielki odnoOrze³ Napoleona I, Cesarza Francuzów
wi³ po ponad trzystu latach
nieobecnoœci godnoœæ cesarsk¹ na Zachodzie, za symbol swej w³adzy przyj¹³ oczywiœcie rzymskiego or³a, którego podobiznê, wykonan¹ z br¹zu, kaza³ nawet umieœciæ na dachu swego pa³acu
w Akwizgranie. Sto lat póŸniej, gdy dawn¹ stolicê Karola przejœciowo zajêli Francuzi, odwrócono dziób tego or³a w kierunku zachodnim. Do tej tradycji karoliñskiej nawi¹zali œredniowieczni
w³adcy Niemiec, od 962 r. nosz¹cy piêkny tytu³ cesarzy rzymskich
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(dopiero pod koniec œredniowiecza uzupe³niony wiele mówi¹cym dodatkiem –
narodu niemieckiego). Ju¿ w 1029 r.
orze³ pojawi³ siê na berle cesarza Konrada II z dynastii salickiej, a ostatecznie
w 2 po³owie XII w. cesarz Henryk VI
z rodu Sztaufów (1191–1197) przyj¹³ za
swoje god³o herbowe jako króla Niemiec
czarnego or³a jednog³owego. Cesarz
Henryk V (ten sam, który w 1109 r. najecha³ Polskê i oblega³ G³ogów) pod
Orze³ we wspó³czesnym
wp³ywem tradycji rzymskiej uczyni³ orgodle Niemiec
³a znakiem wojskowym cesarstwa, umieszczaj¹c jego figurê na drzewcach chor¹gwi. Z Niemiec trafi³ jednog³owy orze³ m.in. do s¹siednich Czech, gdzie dopiero na
prze³omie XIII i XIV w. zosta³ zast¹piony w godle lwem. Do dziœ
mo¿na zobaczyæ jednog³owego, czarnego or³a, w piêknie stylizowanej postaci, w godle pañstwowym Niemiec.

Or³y dwug³owe
Przez jakiœ czas rywalizowa³ z jednog³owym inny orze³ – dwug³owy,
maj¹cy równie star¹ genezê i znaczenia symboliczne. Znak ten pojawi³ siê ok. 1800 r. p.n.e. w pierwszym indoeuropejskim imperium
na Wschodzie, u Hetytów, jako bóg
burzy. W Rzymie ³¹czono go z Janusem, bogiem o dwu twarzach. Symbolizowa³ si³ê stwórcz¹, wszechwiedzê, patrzy³ w przesz³oœæ i przysz³oœæ,
³¹czy³ w³adzê duchown¹ i œwieck¹,
czujnoœæ w obronie granic pañstwa.
Herb Œwiêtego
Ten typ or³a, pod wp³ywem wierzeñ
Cesarstwa Rzymskiego
i symboliki Orientu, a zw³aszcza
Narodu Niemieckiego
perskich Sasanidów, powróci³
w XI w. do symboliki cesarskiej w Bizancjum, sk¹d nastêpnie trafi³ na Ba³kany i Ruœ (m.in. w XIII w. do s¹siaduj¹cego z Polsk¹
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Orze³ bizantyñski

Cesarsko-Królewski
orze³ monarchii austro-wêgierskiej

17

Imperatorski orze³ rosyjski

ksiêstwa halicko-w³odzimierskiego). Stamt¹d w³aœnie wywodzi siê dwug³owy orze³ bêd¹cy od po³owy XIV stulecia
herbem ziemi przemyskiej.
Zachód przypomnia³ sobie
symbolikê dwug³owego or³a
dziêki wyprawom krzy¿owym,
za poœrednictwem Bizancjum
i Turków Seld¿uków. Od
XIV w. sta³ siê on god³em cesarzy rzymskich (narodu niemieckiego), a nastêpnie cesarzy Austrii, u¿ywanym a¿ do
1918 r. w monarchii austro-wêgierskiej. W koñcu XV w.
car moskiewski Iwan III Srogi, nawi¹zuj¹c do idei Moskwy
jako „trzeciego Rzymu”
(spadkobiercy Rzymu cezarów
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Orze³ we wspó³czesnym
herbie Rosji

i Bizancjum), przyj¹³ dwug³owego or³a bizantyñskiego, nadaj¹c mu barwê czarn¹
i umieszczaj¹c na z³otym polu. W tej formie carski orze³,
znienawidzony przez uciskanych pod zaborami Polaków,
przetrwa³ a¿ do rewolucji
1917 r. Niedawno, w 1993 r.,
republikañska Rosja powróci³a do tego imperialnego znaku, zwanego przez za¿artych
przeciwników „kur¹ z Czarnobyla”, modyfikuj¹c jednak jego barwy.

Orze³ jako symbol Chrystusa i atrybut œwiêtych
Chrzeœcijañstwo w dobie chrystianizacji Imperium Rzymskiego
(IV–V w. n.e.) zaakceptowa³o rzymskiego or³a, przypisuj¹c mu
nowe znaczenia symboliczne. W kulturze chrzeœcijañskiego œredniowiecza orze³ symbolizowa³ np. Mesjasza-Chrystusa. Jak
mo¿na przeczytaæ w rozmaitych œredniowiecznych dzie³ach encyklopedycznych, orze³ kr¹¿y³ nad gniazdem, by strzec orl¹t,
a podczas nauki latania kierowa³ je ku s³oñcu, wyrzucaj¹c z gniazda te, które s³onecznego blasku siê boj¹. To oczywiœcie symbole
obroñcy dusz i s¹du ostatecznego.
Rzekoma zdolnoœæ patrzenia w s³oñce wykreowa³a or³a na symbol religijnej kontemplacji. Opisy te nie
znajduj¹ ¿adnego potwierdzenia we
wspó³czesnej wiedzy ornitologów.
Orze³ przedstawiany z ryb¹ w szponach symbolizowa³ w œredniowieczu
Chrystusa unosz¹cego chrzeœcijanina ze Ÿród³a chrzcielnego ku zmartwychwstaniu. W chrzeœcijañstwie
by³ on tak¿e atrybutem wielu œwiêtych, zw³aszcza œw. Jana Ewangeli-
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sty (przedstawiany z nimbem). Król ptaków strzeg³ przed sêpami relikwii mêczenników, np. obu patronów Polski – œw. Wojciecha i Stanis³awa, bywa³ prezentowany na dachu koœcio³a, w scenie polowania na zaj¹ca lub wê¿a, symbolizuj¹c zwyciêstwo dobra
nad z³em, odwagi nad tchórzostwem...
Z tych rozlicznych i w przeciwieñstwie do innych zwierz¹t najczêœciej pozytywnych znaczeñ wi¹zanych ze znakiem or³a, nawarstwiaj¹cych siê przez wieki i tysi¹clecia, wynika fakt ogromnej popularnoœci w tego znaku w czasie powstawania herbów.
Jego jedynym godnym rywalem by³ heraldyczny lew.

Dawno, dawno temu praojciec Lech…
Dosyæ czêsto i niezale¿nie od siebie w ró¿nych krajach opowiadano tak¿e o udziale or³ów w zak³adaniu miast. To w³aœnie kierunek
lotu tego ptaka mia³ wed³ug starej rzymskiej legendy wskazaæ Romulusowi i Remusowi miejsce lokalizacji Rzymu. Równie¿ Moskwa mia³a powstaæ w miejscu, gdzie dwug³owy orze³ z³o¿y³ porwanego dzika. Na dowód, ¿e nie s¹ to tylko echa wierzeñ Rzymian
mo¿na tu dorzuciæ historiê zwi¹zan¹ z za³o¿eniem stolicy Azteków
Tenochtitlán, obecnego Meksyku. Decyzjê o lokalizacji œwi¹tyni
i centrum przysz³ego
miasta podjêli kap³ani
zaobserwowawszy miejsce, gdzie kaktus rós³ na
kamieniu. Na kaktusie
siedzia³ orze³ i po¿era³
wê¿a.
Ju¿ wpocz¹tkach XII w.
pierwszy kronikarz pisz¹cy w Polsce – Anonim
zwany Gallem, t³umacz¹c
etymologiê nazwy grodu
Ilustracja legendy o za³o¿eniu indiañskiego
miasta Tenochtitlán (Meksyk)
Gniezno, powi¹za³ j¹
z gniazdem. Na pocz¹tku
XIII stulecia mistrz Wincenty zwany Kad³ubkiem wspomnia³ o „znaku zwyciêskiego or³a” pod którym skupi³o siê polskie rycerstwo ksiêcia Kazimierza II Sprawiedliwego podczas walk toczonych z Rusinami nieopodal Brzeœcia Litewskiego. Jest to zapewne œlad jego
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rzymskiej erudycji. XV-wieczny kronikarz Jan D³ugosz powi¹za³ pocz¹tki polskiego or³a ze zjazdem gnieŸnieñskim 1000 r., kiedy to cesarz Otto III Rudy mia³ nadaæ odmienionego rzymskiego or³a Boles³awowi Chrobremu na dowód uznania i wspó³pracy. W XVI w. inni
polscy kronikarze – Marcin Kromer i Marcin Bielski uzupe³nili znan¹ ju¿ od stuleci legendê o praojcu Polaków Lechu i za³o¿eniu Gniezna o istotny szczegó³. Lech mia³ wybraæ to miejsce pod sw¹ stolicê
podziwiaj¹c du¿¹ liczbê znajduj¹cych siê tu orlich gniazd, a na pami¹tkê – przyj¹æ znak or³a na swe sztandary. Opowieœæ tê powtórzy³
wybitny heraldyk tworz¹cy za czasów króla Stefana Batorego – Bartosz Paprocki.
W XVIII-wiecznym herbarzu, autorstwa Kaspra Niesieckiego, znajdziemy jeszcze kilka dalszych pomys³ów na pochodzenie
or³a w herbie Polski. Hipotezy te nawi¹zuj¹ do dziejów staro¿ytnego Rzymu. Czytamy wiêc, ¿e orze³ w godle Polski pochodzi od
rzymskich or³ów legionowych zdobytych przez Germanów podczas wspomnianej ju¿ bitwy w Lesie Teutoburskim (w 9 r. n.e.).
Owych wojowniczych Germanów autor uzna³ oczywiœcie za naszych odleg³ych antenatów. W innym miejscu Niesiecki powi¹za³ genezê polskiego or³a z klêsk¹ poniesion¹ przez Rzymian
z r¹k germañskich Markomanów pod Akwilej¹ (w 113 r. p.n.e.),
poniewa¿ „aquila” to po ³acinie w³aœnie „orze³”. Wreszcie wspomnia³ o królu Wandalów i Alanów – Genzeryku, który mia³ po
z³upieniu Rzymu (w 455 r. n.e.) pos³aæ swym pobratymcom w puszczach Germanii zdobyt¹ chor¹giew cesarsk¹ z or³em. Ten wojowniczy lud germañski, bêd¹cy jednym z grabarzy Imperium
Rzymskiego w V w. n.e., szczególnie chêtnie uznawano, ju¿ od
czasów mistrza Wincentego zwanego Kad³ubkiem (koniec XII
w.), za przodków Polaków. Te i podobne opowieœci na temat pocz¹tków or³a w Polsce nie mia³y oczywiœcie nic wspólnego z prawd¹ historyczn¹, a s³u¿yæ mia³y jedynie udostojnieniu tego herbu
i „dorobieniu” antycznej genealogii dumnym Sarmatom.

Naturalny pierwowzór Or³a Bia³ego
Pierwowzorem or³a w herbie Polski, oprócz wczeœniejszych rzymskich, niemieckich i czeskich przedstawieñ, by³ z pewnoœci¹ któryœ z gatunków drapie¿nych ptaków wystêpuj¹cych w naturze na
naszych ziemiach. W grê mo¿e wchodziæ 10 gatunków ptaków:
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orze³ przedni, orze³ cesarski,
orze³ stepowy, orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, orze³ek po³udniowy, bielik wschodni, bielik, gado¿er zwany tak¿e
krótkoszponem oraz rybo³ów.
Odznaczaj¹ siê one cechami
widocznymi tak¿e w heraldycznych i przedheraldycznych
przedstawieniach polskiego
or³a: haczykowato zagiêtymi
ku do³owi dziobami, d³ugimi,
prostymi lub nieznacznie wygiêtymi do przodu skrzyd³ami
z wyodrêbnionymi, pojedynOrze³ bielik (Haliaeetus albicilla)
czymi lotkami, dosyæ krótkimi
i krêpymi ogonami o kszta³cie
klinowatym (bielik) lub zaokr¹glonym (pozosta³e gatunki), nogami opierzonymi w ca³oœci lub tylko w czêœci goleniowej (bieliki, gado¿er i rybo³ów), palcami nóg zakoñczonymi szponami. Ze wzglêdu na podobieñstwa miêdzy tymi gatunkami drapie¿ników
i schematycznoœæ przedstawieñ heraldycznych Or³a Bia³ego, nie
da siê wskazaæ wœród nich jednego pierwowzoru. B³êdne jest z pewnoœci¹ wskazywanie bielika, który nazwê wzi¹³ od barwy wy³¹cznie ogona. Zreszt¹ bia³a (srebrna) barwa or³a w godle Polski ma
przyczyny wy³¹cznie natury heraldycznej.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e orze³, ze wzglêdu na czêste wystêpowanie w naszym kraju, by³ ³atwiejszy do zaakceptowania w Polsce ni¿ np. antyczny lew, dominuj¹cy w heraldyce Europy Zachodniej i wysp brytyjskich. Wszak nasze rycerstwo bardzo rzadko
wyprawia³o siê na wyprawy krzy¿owe do Ziemi Œwiêtej lub Afryki, gdzie mo¿na by³o spotkaæ lwa w naturze. Jak t³umaczy³ siê
przed papie¿em ksi¹¿ê Leszek Bia³y, po có¿ mia³o by tam jeŸdziæ, skoro w Ziemi Œwiêtej nie ma piwa.

Symbolika barw polskiego herbu pañstwowego
Swoje znaczenia symboliczne mia³y tak¿e barwy naszego herbu
pañstwowego – biel (odpowiadaj¹ca w heraldyce srebru) oraz
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czerwieñ. Z dzie³ XIV i XV-wiecznych heroldów, poetów
i pieœniarzy wiemy, ¿e srebro
(biel) oznacza³o: pokorê,
uczciwoœæ, czystoœæ, niewinnoœæ, niepokalanoœæ. Kojarzono z t¹ barw¹ usposobienie flegmatyczne, z cia³
niebieskich – Ksiê¿yc, ze znaków zodiaku – Raka, Skorpiona i Ryby, z ¿ywio³ów wodê,
z kamieni per³ê, zaœ z dni poniedzia³ek. Czerwieñ z kolei
symbolizowa³a: odwagê, walecznoœæ, usposobienie choleryczne, planetê Saturn, znaki
zodiaku Barana, Lwa i Strzelca, ¿ywio³ ognia, kamieñ rubin, metal miedŸ oraz z dni
tygodnia – sobotê. Obie barKról Polski w stroju turniejowym
wy by³y znane i lubiane przez
wg. burgundzkiego herbarza
S³owian na d³ugo przed przyZ³otego Runa ok. 1435 r.
jêciem chrzeœcijañstwa i zachodniej symboliki. Wiemy np. ¿e nasi przodkowie bielili chaty
wapnem, a tkaniny barwili czerwonym czerwcem. Przypuszcza
siê, ¿e w wierzeniach S³owian biel symbolizowa³a dobro, w odró¿nieniu od czerni. Byæ mo¿e mia³o to wp³yw na przyjêcie takich, a nie innych barw god³a i pola herbu przez naszych œredniowiecznych w³adców, z czego, zgodnie z regu³ami sztuki
heraldycznej, wynikaj¹ barwy naszej flagi pañstwowej (górne pole odpowiada zawsze barwie god³a, zaœ dolne – pola herbu). Najprawdopodobniej zdecydowano siê na przyjêcie bia³ej (srebrnej)
barwy polskiego god³a dla odró¿nienia go od, nieco wczeœniejszego, czarnego or³a królów niemieckich. Zestawienie srebra
i czerwieni, obu o wysokich notowaniach symbolicznych, nale¿y
do najczêstszych zestawieñ barw i metali w sztuce heraldycznej.
Byæ mo¿e pierwotne barwy polskiego or³a by³y jednak odmienne. Austriacki kronikarz zwany Ottokarem Styryjskim, opisuj¹c
walki z 1260 r., wspomnia³ o „sztandarze czarnym jak wêgiel
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z bia³ym or³em”, pod którym skupia³y siê posi³kowe oddzia³y ksi¹¿¹t polskich wspieraj¹cych króla Czech Przemys³a Ottokara II.
Jeœli to nie pomy³ka Ÿród³a czy jakaœ lokalna odmiana herbu,
mielibyœmy tu najstarszy znany przekaz o barwach polskiego herbu. Ostatecznie zdecydowano siê jednak na czerwone pole tarczy, za którym przemawia³y nie tyle zasady estetyki, co znacznie
atrakcyjniejsze znaczenia symboliczne.

Tajemniczy ptak z denara Chrobrego
Pogañscy S³owianie tak¿e czcili or³a, podobnie jak wymienione wy¿ej ludy z krêgu kultury
œródziemnomorskiej. Z wykopalisk archeologicznych datowanych na XI w. wiemy o zachowanych na wyspie Wolin
koœciach or³a bielika oraz amulecie z motywem ptaka. Lewy
profil ptaka ze z³o¿onymi
skrzyd³ami, byæ mo¿e or³a,
widniej¹ na cynowej kaptordze
(rodzaju pude³ka noszonego
na szyi), z koñca X w., odnalePtak z denara Boles³awa Chrobrego
zionej przez archeologów
(ok. 1000 r.)
w Gdañsku.
Oko³o roku 1000 Boles³aw I Chrobry, wtedy jeszcze jedynie
ksi¹¿ê Polski z ambicjami na królewsk¹ koronê, kaza³ wybiæ denar, na którego awersie umieœci³ tajemniczego ptaka, a w otoku
tytu³ PRINCES POLONIE. Ów ptak, krêpej budowy, ukazany jest
na tej niewielkiej srebrnej monecie z profilu, zwrócony w lew¹ stronê heraldyczn¹ (praw¹ dla patrz¹cego), ma wachlarzowato roz³o¿ony ogon, a na nieproporcjonalnie du¿ej g³owie widoczne s¹ trzy
stercz¹ce piórka. Piszê tu o nim dlatego, ¿e w³aœnie ten ptak z denara Chrobrego tradycyjnie rozpoczyna galeriê polskich or³ów
w wielu opracowaniach, zarówno tych naukowych, jak i zupe³nie
popularnych. Do dziœ nie rozstrzygniêto sporu naukowego, czy mamy w tym wypadku do czynienia z wczesn¹, przedheraldyczn¹ kreacj¹ or³a, czy raczej z jakimœ innym ptakiem – galijskim kogutem,
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bizantyñskim pawiem albo go³êbic¹ (symbolem Ducha œw.), z którymi wi¹zano w œredniowieczu zupe³nie inne znaczenia symboliczne. Moim zdaniem, najprawdopodobniej by³ to jednak orze³,
choæ daleki jeszcze od znanej nam stylizacji heraldycznej (pierwsze herby pojawi³y siê bowiem w Europie ponad 100 lat póŸniej).
Albo wiêc mamy tu do czynienia z or³em rzymskim, imperatorskim, zwi¹zanym z cesarzem Ottonem III i przyœwiecaj¹c¹ mu
ide¹ odbudowy uniwersalnego cesarstwa, albo raczej ptak ten wyst¹pi³ w roli atrybutu œw. Wojciecha, przy którego relikwiach spotkali siê obaj monarchowie. Zupe³nie podobnie prezentuje siê bowiem orze³ strzeg¹cy zw³ok tego mêczennika w XV scenie Drzwi
GnieŸnieñskich. Podobnego ptaka spotka siê tak¿e na monetach
bitych w tym samym czasie przez czeskiego ksiêcia Sobies³awa
z rodu S³awnikowiców, rodzonego brata naszego œwiêtego.
U¿ycie symboliki or³a przez Boles³awa Chrobrego w zwi¹zku
ze zjazdem gnieŸnieñskim by³o aktem jednorazowym. Przez nastêpne 150 lat ¿adne Ÿród³o historyczne – rocznik, kronika czy
pieczêæ nie wspomina³o o orle jako symbolu Polski czy jej w³adców. Anonim zwany Gallem pisa³ tylko o chor¹gwi ze œw. Wojciechem towarzysz¹cej rycerstwu Boles³awa III Krzywoustego
podczas walk toczonych w Czechach. Orze³ powróci³ dopiero w po³owie XII wieku jako jeden z wielu symboli majestatu w³adzy
ksi¹¿êcej (obok lwa, smoka czy gryfa) umieszczanych na monetach z licznych emisji synów
Boles³awa III Krzywoustego –
W³adys³awa II Wygnañca, Boles³awa IV Kêdzierzawego czy
Mieszka III Starego. Dziêki
mennictwu Piastów antyczna
i chrzeœcijañska symbolika or³a stawa³a siê w Polsce coraz
lepiej znana, co pewnie zadecydowa³o o wyborze takiego
w³aœnie god³a przez wielu
ksi¹¿¹t piastowskich w chwili, gdy z Zachodu dotar³y do
Orze³ gotycki piastowski z pieczêci
nas herby i sztuka heraldymajestatycznej Przemys³a II
czna.
(1295 r.)
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Or³y na tarczach ksi¹¿¹t piastowskich w XIII wieku
W pierwszych dekadach XIII
stulecia orze³, stylizowany ju¿
heraldycznie (prezentowany
z rozpostartymi symetrycznie
skrzyd³ami i dziobem zwróconym w praw¹ stronê heraldyczn¹, czyli lew¹ dla patrz¹cego), triumfalnie wkroczy³ do
symboliki napieczêtnej wielu
ksi¹¿¹t z rozrodzonej dynastii
Piastów. Pierwszym z nich by³
prawdopodobnie ksi¹¿ê Kazimierz I, panuj¹cy w górnoœl¹skim Opolu. Na jego piePieczêæ piesza Henryka II Pobo¿nego
czêci, pochodz¹cej z lat
z piastowskim or³em ksi¹¿êcym
1222–1230, a byæ mo¿e wyko(ok. 1230 r.)
nanej ju¿ w 1211 r., ksi¹¿ê,
przedstawiony jako rycerz na koniu w zbroi kolczej i ze wzniesionym mieczem, dzier¿y du¿¹ tarczê z or³em bez korony. Ptak
wyst¹pi³ tu po raz pierwszy w polu tarczy, a wiêc mo¿na go ju¿
nazwaæ god³em herbowym. Niemal równoczeœnie symbol or³a
przyjêli i zaczêli umieszczaæ na swych tarczach tak¿e inni ksi¹¿êta z pozosta³ych linii Piastów: Henryk II Pobo¿ny wroc³awski
(1224), Leszek Bia³y ma³opolski (pieczêci z or³em u¿y³a wdowa
ju¿ po jego œmierci w 1228), W³adys³aw Odonic (1231) i W³adys³aw Laskonogi (1234) panuj¹cy w Wielkopolsce oraz Kazimierz
Konradowic Kujawski (1236).
W wiêkszoœci przypadków orze³ wyst¹pi³ na tarczach ksi¹¿¹t
przedstawionych jako konni lub piesi rycerze, tylko na pieczêci
Leszka Bia³ego – osobno w polu tarczy. Te najstarsze polskie or³y ksi¹¿êce charakteryzowa³a smuk³a, wyrazista sylwetka i wydatna, wysoko uniesiona g³owa z potê¿nym dziobem. Or³y gotyckie mia³y lotki skrzyde³ opuszczone pionowo, a ³apy lekko
odchylone od tu³owia. Nie mia³y jeszcze koron na g³owach.
Charakterystyczny jest orze³ z pieczêci ksiêcia Henryka II Pobo¿nego. Na jego piersiach umieszczono znak osobisty jego ojca
– Henryka I Brodatego – pó³ksiê¿yc z krzy¿em. Pó³ksiê¿yc ten
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przejm¹ póŸniejsze or³y dolnoœl¹skie, ró¿ni¹ce siê od herbu polskiego tak¿e odmiennymi barwami (czarny orze³ na z³otym polu). Znajdziemy je np. na wroc³awskim nagrobku Henryka IV
Probusa z pocz. XIV w. Inne barwy otrzyma³ tak¿e z czasem orze³
u¿ywany przez Piastów z linii opolsko-raciborskiej, który by³ zloty w polu b³êkitnym. Poza obu œl¹skimi liniami Piastów, orze³
utrzyma³ siê w nastêpnych pokoleniach ksi¹¿¹t dzielnicowych
chyba tylko w Ma³opolsce. W Wielkopolsce na pieczêciach tamtejszych ksi¹¿¹t zast¹pi³ go w po³owie XIII wieku wspiêty lew,
zaœ na Kujawach – tzw. hybryda kujawska (po³uorze³-po³ulew).

Spory na temat genezy polskiego or³a w historiografii
W historiografii polskiej i niemieckiej pojawi³o siê bardzo wiele
hipotez próbuj¹cych wyt³umaczyæ przyczyny przyjêcia symbolu
Or³a Bia³ego przez ksi¹¿¹t polskich z rodu Piastów w XIII stuleciu. ¯adna z tych hipotez nie wydaje siê dziœ do koñca przekonuj¹ca, choæ niektóre zawieraj¹ pewnie ziarno prawdy. Niemieccy historycy widzieli w nim uszczerbionego or³a królów Niemiec,
symbol zale¿noœci lennej ksi¹¿¹t polskich od cesarstwa, efekt ho³du lennego. W odpowiedzi polska historiografia miêdzywojenna
(w osobie Heleny Polaczkówny) próbowa³a dowieœæ, ¿e piastowski orze³ ma jeszcze przedchrzeœcijañskie, s³owiañskie korzenie
i by³ pierwotnie totemem plemiennym Polan – Lechitów, st¹d
jego niezwyk³a popularnoœæ wœród Piastów w chwili pojawienia
siê w Polsce importowanych z Zachodu herbów. Pojawi³y siê w historiografii tak¿e hipotezy dowodz¹ce recepcji or³a w Polsce za
spraw¹ niemieckich ma³¿eñstw Piastów (np. W³adys³awa Wygnañca z Agnieszk¹ z Babenbergów czy Henryka Brodatego ze
œwiêt¹ Jadwig¹, pochodz¹c¹ z dolnoaustriackiego ksiêstwa Meranu) lub wywodz¹ce go od atrybutu œw. Jana – patrona katedry wroc³awskiej, przyjêtego najpierw przez Piastów œl¹skich, a potem na ich wzór przez ksi¹¿¹t z pozosta³ych linii.
Na wybór takiego w³aœnie god³a przez ksi¹¿¹t – jednoczycieli na prze³omie XIII i XIV w. mia³ mieæ wp³yw zwi¹zek symboliki or³a ze sto³ecznym grodem Krakowem i ziemi¹ krakowsk¹.
Byæ mo¿e decyduj¹c¹ rolê odegra³ w tym wypadku kult œw. Stanis³awa – biskupa krakowskiego i mêczennika, kanonizowanego
w 1253 r. Z opowieœci¹ o jego mêczeñstwie powi¹zano przepo-
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wiedniê o przysz³ym zroœniêciu siê rozbitej na dzielnice i pustoszonej przez wrogów Polski, tak jak zros³o siê w cudowny sposób
cia³o poæwiartowanego biskupa. Zachowa³a siê plakietka p¹tnicza z po³owy XIII w., na której postaæ krakowskiego mêczennika otoczona jest przez 4 heraldyczne or³y, które sta³y siê atrybutem tego œwiêtego patrona Polski.

Korona na g³owie or³a – otwarta, czy zamkniêta?

Korona otwarta z XIV w.
z grobowca Kazimierza Wielkiego

Korona zamkniêta króla Augusta III
z XVIII w.

Oko³o 1282 r. jeden z ksi¹¿¹t
z dynastii Piastów – Kazimierz II, panuj¹cy w górnoœl¹skim Bytomiu, postanowi³ ozdobiæ g³owê or³a na
swej ksi¹¿êcej pieczêci królewsk¹ koron¹. Mia³o to pewnie oznaczaæ wysokie aspiracje polityczne tego ksiêcia,
nie wyró¿niaj¹cego siê dot¹d
(ani potem) niczym z plejady ksi¹¿¹t dzielnicowych. Pomys³ ten podchwycili jednak
najpowa¿niejsi kandydaci do
roli zjednoczyciela rozbitej na
dzielnice Polski – ksi¹¿ê wroc³awski Henryk IV Probus,
ksi¹¿ê wielkopolski Przemys³
II, a póŸniej W³adys³aw £okietek. Korona królewska na
g³owie or³a oznacza³a dla nich
cel dzia³añ politycznych – odbudowê Królestwa Polskiego.
Nic wiêc dziwnego, ¿e z chwil¹, gdy wspomniany Przemys³ II zosta³ ukoronowany
w katedrze gnieŸnieñskiej
przez arcybiskupa Jakuba
Œwinkê na króla Polski (26
czerwca 1295 r.), przyjêty
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przez niego herb Orze³ Bia³y w koronie sta³ siê symbolem odrodzonego po 200 latach Królestwa Polskiego. By³a to pocz¹tkowo
otwarta korona typu gotyckiego, z tzw. kwiatonami w formie lilii heraldycznych, zupe³nie podobna do tej znalezionej w grobie
Kazimierza Wielkiego na Wawelu.
Na pocz¹tku XVI w. królowie Polski z dynastii Jagiellonów
– Aleksander Jagielloñczyk oraz Zygmunt I Stary zaczêli u¿ywaæ
podczas swych koronacji, ho³dów lennych (np. s³ynnego ho³du
pruskiego na rynku krakowskim w 1525 r.) i innych, wa¿nych wyst¹pieñ publicznych nowego typu korony – korony zamkniêtej
(zwieñczonej krzy¿uj¹cymi siê pa³¹kami z niewielk¹ kul¹ – sfer¹ i krzy¿em). Ju¿ ich starszy brat – Jan Olbracht umieœci³ tak¹
formê korony nad tarcz¹ herbow¹ na swej pieczêci (w 1492 r.).
By³a to manifestacja polityczna wobec cesarzy z dynastii Habsburgów i w³adców Moskwy, którzy przyjêli tytu³ cara. Korona tego typu uchodzi³a bowiem dot¹d za symbol pe³nej suwerennoœci,
przys³uguj¹cy wy³¹cznie cesarzom. W XVI w. przerobiono w ten
sposób, uœwiêcon¹ tradycj¹, insygnialn¹ (czyli u¿ywan¹ podczas
koronacji) koronê polsk¹, tzw. koronê Chrobrego (w rzeczywistoœci XIV–wieczn¹). Koronê zamkniêt¹ spotykamy tak¿e nad
tarcz¹ herbow¹ z Or³em i Pogoni¹ na najwa¿niejszych polskich
pieczêciach pañstwowych oraz na g³owie Or³a Bia³ego. Po raz
pierwszy mia³o to miejsce za panowania Zygmunta I Starego
i Zygmunta II Augusta. Przyk³ady zastosowania zamkniêtej korony w po³¹czeniu z god³em nie by³y jednak w tym okresie jeszcze zbyt czêste. Ostateczne po³¹czenie korony zamkniêtej z herbem Orze³ Bia³y na pieczêciach, monetach i medalach dokona³o
siê u nas znacznie póŸniej – dopiero w XVIII wieku.

Gotyckie or³y piastowskie z XIV wieku
W ci¹gu ponad tysi¹cletnich dziejów w œwiadomoœci historycznej
Polaków szczególne piêtno pozostawi³o kilka stylizacji or³a. Da siê
to powiedzieæ na pewno o gotyckim orle z rewersu pieczêci majestatycznej Przemys³a II (1295). Z chwil¹ koronacji tego w³adcy na
króla Polski, ukoronowany Orze³ Bia³y w czerwonym polu uzyska³, jak ju¿ wspomina³em, nowy wymiar symboliczny – sta³ siê herbem odnowionego Królestwa Polskiego. Wspomniany ksi¹¿ê wielkopolski Przemys³ II ju¿ w 1290 r., ruszaj¹c zbrojnie na Kraków
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i snuj¹c plany zjednoczeniowe, zamieni³ odziedziczonego po ojcu
lwa na swej pieczêci na ukoronowanego or³a. Pewnie uzna³, ¿e ten
ptak, bêd¹cy atrybutem obu œwiêtych patronów Polski – œw. Wojciecha (popularnego w Wielkopolsce) oraz Stanis³awa (patronuj¹cego ideologii zjednoczeniowej), lepiej nadaje siê na symbol odradzaj¹cego siê Królestwa Polskiego. Legenda na jego pieczêci
majestatycznej: „Sam Najwy¿szy [Bóg] zwróci³ Polakom zwyciêskie znaki” zdaje siê sugerowaæ, ¿e w koñcu XIII w. uwa¿ano, ¿e
Orze³ Bia³y by³ symbolem dawnej, potê¿nej i zjednoczonej monarchii Boles³awów, co jak wiemy nie by³o prawd¹. Mo¿liwe, ¿e na tê
decyzjê Przemys³a II wp³yw mia³a tak¿e stara legenda o pocz¹tkach Gniezna (w miejscu gdzie Lech zobaczy³ orle gniazda). Byæ
mo¿e pomys³ na wykorzystanie symboliki or³a Przemys³ II zaczerpn¹³ od Henryka IV Probusa, ksiêcia wroc³awskiego i krakowskiego, po którym odziedziczy³ prawa do Krakowa i plany koronacyjne. God³o na pieczêci majestatycznej króla Przemys³a II
umieszczono w tarczy gotyckiej, tzw. francuskiej (w formie odwróconego ostro³uku o œciêtej u góry krawêdzi). Orze³ ten ma dumnie uniesion¹ g³owê z wyd³u¿onym dziobem, szeroko rozstawione
szpony i ogon o ornamentalnie rozdzielonych piórach. Ta stylizacja jest chêtnie wykorzystywana do dziœ, zw³aszcza w Wielkopolsce, pamiêtaj¹cej o swej niegdysiejszej sto³ecznoœci. Sta³a siê np.
inspiracj¹ dla twórców wspó³czesnego herbu województwa
wielkopolskiego, ustanowionego uchwa³¹ sejmiku 31 stycznia 2000 r.
Orze³ Bia³y z czasów W³adys³awa £okietka (1306–1333),
znany z jego pieczêci czy miecza koronacyjnego Szczerbca
nie jest zbyt wysoko oceniany
przez heraldyków, którzy wytykaj¹ mu pêkaty tu³ów, pêdzlowaty ogon czy s³abo
wykszta³cone lotki skrzyde³.
Pieczêæ majestatyczna Kazimierza
To ten uparty i niez³omny
Wielkiego z piastowskim or³em
król zadecydowa³ ostatecznie
gotyckim (ok. 1335 r.)
o wyborze Or³a Bia³ego na
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herb odradzaj¹cego siê po okresie rozbicia dzielnicowego zjednoczonego Królestwa Polskiego. £okietek móg³ do tej roli awansowaæ swój herb ksi¹¿êcy – tzw. hybrydê kujawsk¹, czyli po³uor³a-po³ulwa, god³o które znamy choæby z aktualnego herbu
województwa ³ódzkiego (gdzie symbolizuje dawne ziemie ³êczyck¹ i sieradzk¹). Wybra³ jednak Or³a Bia³ego jako symbol dostojniejszy, zwi¹zany z ideologi¹ zjednoczeniow¹ i sto³ecznym Krakowem. Byæ mo¿e chcia³ tak¿e nawi¹zaæ do dokonañ poprzednika
– króla Przemys³a II.
Za to jedn¹ z najbardziej udanych stylizacji Or³a Bia³ego
w dziejach by³ gotycki orze³ z rewersu pieczêci majestatycznej
króla Kazimierza III Wielkiego (1334), prawzór wiêkszoœci póŸniejszych „or³ów piastowskich”. God³o to charakteryzuje siê bardzo dojrza³¹ stylizacj¹ heraldyczn¹, odleg³¹ od naturalistycznych
wzorców. Orze³ ten ma lekko odgiêt¹ do ty³u g³owê, powiêkszone szpony, wydatny tu³ów i pochylone ku sobie barki skrzyde³
z promieniœcie u³o¿onymi, luŸno upiêtymi lotkami. Jako przyk³ad historycznej trwa³oœci tego wizerunku mo¿na wskazaæ medal Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu z 1929 r. z or³em wyraŸnie stylizowanym na kazimierzowskiego. Nigdy nie
zatwierdzone projekty nowego, „piastowskiego” or³a – god³a Polski Ludowej z lat 1948-1949, tak¿e w wiêkszym czy mniejszym
stopniu nawi¹zywa³y do or³a z czasów Kazimierza Wielkiego, lub
nieco wczeœniejszego or³a Przemys³a II.

Orze³ „grunwaldzki” i tarcze herbowe Jagiellonów
Kolejnym polskim or³em, ³atwo do dziœ rozpoznawalnym, jest
tzw. „orze³ grunwaldzki”, powielany w tysi¹cach kopii na rozmaitych chor¹gwiach, tarczach, tunikach, kropierzach itp. zwi¹zanych z coraz popularniejsz¹ mod¹ na kulturê rycersk¹ i rekonstrukcje historyczne. Wystarczy wspomnieæ niedawne obchody
600–lecia wielkiej wojny z Zakonem Krzy¿ackim i bitwy pod
Grunwaldem (2010). Nie zachowa³a siê ¿adna miniatura z epoki prezentuj¹ca wielk¹ chor¹giew Królestwa Polskiego, z takim
poœwiêceniem bronion¹ przez polskie rycerstwo na polach Grunwaldu. W tej roli wystêpuje wiêc zazwyczaj... orze³ umieszczony
na boku tumby nagrobnej W³adys³awa II Jagie³³y w katedrze na
Wawelu, bardzo udane dzie³o anonimowego œredniowiecznego
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rzeŸbiarza (ok. 1420). Ostatnio wskazuje siê w literaturze
na warsztat s³awnego Donatella z Florencji jako twórcy tego nagrobka. Orze³ zosta³
umieszczony na póŸnogotyckiej tarczy, tzw. hiszpañskiej
(o prostok¹tnej g³owicy i równoleg³ych bokach, zamkniêtych pó³koliœcie u do³u). Wspomniany orze³ z nagrobka
Jagie³³y ma smuk³e proporcje,
silnie odchylon¹ do ty³u g³owê
Orze³ gotycki jagielloñski tzw.
z rozwartym dziobem, charakgrunwaldzki z nagrobka W³adys³awa
terystyczne, miêkkie upierzeJagie³³y na Wawelu (ok. 1430 r.)
nie oraz zaokr¹glone u góry
barki skrzyde³ zakoñczone trójliœciem.
Od czasów unii w Krewie (1385) i koronacji W³adys³awa Jagie³³y (1386) na pieczêciach królewskich polskiemu Or³owi Bia³emu zaczê³a towarzyszyæ litewska Pogoñ. Jest to punkt wyjœcia
dla wykszta³cenia siê póŸniejszego herbu Rzeczpospolitej. W³adys³aw Jagie³³o oraz jego dwaj synowie – W³adys³aw III Warneñczyk i Kazimierz II Jagielloñczyk w tarczy herbowej czwórdzielnej w krzy¿ kazali umieszczaæ, oprócz Or³a i Pogoni, ponadto
dwa herby ziemskie – Wielkopolski (Bawola G³owa) oraz Kujaw
(po³uorze³-po³ulew). Nad tarcz¹ g³ówn¹, w niektórych prezentacjach herbu podtrzymywan¹ przez anio³a, umieszczano ma³¹ tarczê z chrzeœcijañskim herbem rodowym dynastii panuj¹cej – Podwójnym Krzy¿em. Taki wzór herbu wielkiego Polski obowi¹zywa³
przez ponad 100 lat (1386–1492).
Dopiero wnuk Jagie³³y, Jan Olbracht (1492–1501) umieœci³ na
swej pieczêci nieco inn¹ kompozycjê heraldyczn¹. Polski Orze³
Bia³y, jako najwa¿niejsze z gode³, powêdrowa³ na oddzieln¹ ma³¹
tarczê tzw. sercow¹, umieszczon¹ na œrodku herbu. Kolejne pola
czwórdzielnej tarczy zajê³y herby: Litwy (Pogoñ), Rusi Czerwonej
(Lew), Wielkopolski (Bawola G³owa) oraz Kujaw (po³uorze³-po³ulew). Tarczê tê zdobi³a po raz pierwszy zamkniêta królewska korona, o której znaczeniu ju¿ wspomina³em. Nowoœci¹ by³y te¿ trzymacze herbowe w postaci dwóch lwów. Ta, dosyæ rozbudowana
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i skomplikowana forma herbu pañstwowego, nie przyjê³a siê jednak na d³u¿ej. Ostatni Jagiellonowie – Aleksander, Zygmunt I Stary i Zygmunt II August (1501–1572) na 4 polach tarczy herbowej
zachowali jedynie powtórzone dwukrotnie god³a Polski (Orze³ Bia³y) i Litwy (Pogoñ). Orze³ zajmowa³ w tej kompozycji zawsze najwa¿niejsze – prawe, górne pole tarczy. Taka w³aœnie tarcza herbowa sta³a siê oficjalnym herbem pañstwowym Rzeczpospolitej
Obojga Narodów od czasów unii lubelskiej (1569).

Renesansowe or³y
Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta
W okresie rz¹dów ostatnich Jagiellonów – Zygmunta Starego
i Zygmunta Augusta, Orze³ Bia³y uzyska³, w porównaniu ze sw¹
œredniowieczn¹, gotyck¹ form¹, charakter bardziej wytworny
i artystyczny, trac¹c jednak nieco na sile wyrazu i czystoœci heraldycznej (sztuka heraldyczna zaleca wszak prostotê!). Sylwetka or³a sta³a siê bardziej wrzecionowata, do czego przyczyni³y
siê, bardzo wtedy modne, owalne lub fantazyjnie wyciête kartusze (ozdobne elementy w kszta³cie karty z zawiniêtymi brzegami), zastêpuj¹ce klasyczne, œredniowieczne tarcze rycerskie.
Orze³ jagielloñski
w okresie panowania
Zygmunta I Starego
(1506–1548) przedstawiany by³ przez
artystów w bardzo
dekoracyjny sposób,
choæ nie by³o jednej,
ustabilizowanej formy. Dla przyk³adu
orze³ autorstwa wybitnego w³oskiego
mistrza Bart³omieja
Berrecciego, umieszczony na postumencie pilastrowym
w Kaplicy ZygmunMedal z or³em renesansowym
towskiej na Wawelu
Zygmunta I Starego (1532 r.)
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(dobrze wszystkim znany dziêki wspó³czesnym
banknotom 100-z³otowym), zosta³ zamkniêty
w oryginalnej, wielobocznej tarczy i linearnie
zornamentalizowany.
Dla stylizacji or³a zygmuntowskiego z 1. po³owy XVI wieku charakterystyczny jest sercowato
profilowany tors i du¿e
lotki, upiête promieniœcie na ca³ej d³ugoœci
skrzyde³. Za jedn¹ z najpiêkniejszych stylizacji
Or³a Bia³ego uchodzi
rewers medalu z wizerunkiem króla Zygmunta I autorstwa Jana Marii Padovano, odlanego
w 1532 r. z okazji 64 uroKartusz z or³em renesansowym
Zygmunta II Augusta (1568 r.)
dzin tego monarchy.
Stylizacjê tê cechuje
prawdziwie renesansowy umiar, powaga i harmonia oraz doskona³e dopasowanie do okr¹g³ej formy medalu.
Orze³ jako god³o królewskie uzyska³ za czasów Zygmunta
I Starego nowy element dekoracyjny. By³a to wielka (majuskulna) litera „S” – inicja³ imienia króla w zlatynizowanej formie
Sigismundus. Umieszczano j¹ na piersi or³a zygmuntowskiego,
lub przeplatano przez jego pierœ i skrzyd³a. Wczeœniej tylko Kazimierz III Wielki u¿ywa³ monogramu w postaci ukoronowanej
litery „K” (np. na drzwiach katedry wawelskiej), nie ³¹czono go
jednak z or³em. Inicja³ królewski Zygmunta I spotykamy zarówno na wspomnianych wy¿ej zabytkach wawelskich, jak i w bardzo wielu innych przedstawieniach Or³a Bia³ego z tego czasu –
w detalu architektonicznym g³ównych miast Królestwa (Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdañska, Wilna i Lwowa), na ceremonialnym mieczu nale¿¹cym do tego¿ króla, w rêcznie ilumino-
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wanych kodeksach i grafice ksi¹¿kowej oficyn krakowskich, na
dokumentach królewskich (fundacyjnych, nobilitacyjnych), pañstwowych pieczêciach, okolicznoœciowych medalach i obiegowych monetach… Ponoæ cudzoziemcy obserwuj¹cy jeden z ceremonialnych wjazdów do Bari bia³e or³y z inicja³em „S” uznali
za god³o Sarmacji (jak nazywano wówczas Polskê).
W okresie rz¹dów syna i nastêpcy Zygmunta I – Zygmunta
II Augusta (1548–1572) – inicja³ na piersiach or³a uzupe³niono o wielk¹ literê „A”. Inicja³y „SA” oznacza³y oczywiœcie Sigismundus Augustus. Or³y ówczesne, umieszczane zazwyczaj
w ozdobnie wycinanych kartuszach, uzyska³y przez to mocno
udziwniony kszta³t. Charakterystyczne s¹ dla nich silnie wygiête ³apy, wyd³u¿one „gêsie” szyje oraz bardzo rozbudowana
dekoracja ogona, przypominaj¹ca stylizowany motyw roœlinny
czy heraldyczne labry. Klasycznym przyk³adem s¹ tu or³y z arrasów wawelskich. Jagielloñsk¹ tradycjê zdobienia Or³a Bia³ego królewskim inicja³em podtrzyma³a jeszcze siostra Zygmunta II Augusta i ¿ona Stefana I Batorego – Anna
Jagiellonka. Na sercowatym torsie or³a wygrawerowanego na
jab³ku, jednym z insygniów grobowych królowej (ok. 1596),
znajdujemy inicja³ „A”.
Orze³ zygmuntowski nie znikn¹³ wraz z bezpotomn¹ œmierci¹ Zygmunta II Augusta w Knyszynie na Podlasiu (7 lipca
1572 r.). Nastêpne pokolenia Polaków bardzo czêsto i chêtnie
odwo³ywa³y siê do jego symboliki. Orze³ ten kojarzy³ siê bowiem
z okresem najwiêkszej œwietnoœci Rzeczypospolitej „z³otego wieku”, z polityczn¹ potêg¹ pañstwa, którego granice koñczy³y siê
niegdyœ a¿ hen… pod Smoleñskiem, ale tak¿e ze œwietnoœci¹
królewskiego, renesansowego Krakowa i Wawelu, czasami rozkwitu kultury narodowej, d³ugotrwa³ego pokoju i dostatku. Po
odrodzeniu izby wy¿szej polskiego parlamentu – Senatu w wyniku przemian politycznych 1989 r., symbolem tej instytucji sta³
siê zaprojektowany przez Monikê Piworsk¹-Kalisz orze³ „zygmuntowski”. Dawna cyfra królewska „S” (inicja³ Zygmunta I Starego) przepleciony przez tu³ów i skrzyd³a or³a uzyska³ teraz nowe znaczenie – Senat RP2.
5

Wiêcej na temat dziejów i symboliki Or³a Zygmuntowskiego pisa³em w komentarzu heraldycznym do kalendarza pt. Orze³ Zygmunta Starego - znak Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
wydanego z inicjatywy Kancelarii Senatu RP w 2012 r.
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Herby rodowe królów elekcyjnych
na piersiach Or³a Bia³ego
Od czasów pierwszej wolnej
elekcji (1573), na piersiach
Or³a Bia³ego zaczêto umieszczaæ, albo luzem, albo czêœciej w ma³ej tarczy herbowej,
god³a rodowe kolejnych monarchów. Nasz pierwszy, nieudany król elekcyjny – Henryk Walezy (1573–1574) kaza³
np. umieszczaæ na piersi polskiego or³a w³asny inicja³ „H”
(Henricus), obok herbu Francji (w sercowatym polu) lub
herbu ksiêcia Orleanu.
Manierystyczny
orze³
z okresu panowania króla Stefana I Batorego (1576–1586)
pod wzglêdem stylizacji bardzo przypomina³ tego jagielloñskiego. Mo¿na zauwa¿yæ
wiêkszy stopieñ ekspresji postrzêpionych skrzyde³ i wyd³u¿onej szyi. Inicja³ królewski na
piersiach or³a zast¹pi³a odt¹d
ma³a tarcza z herbem rodowym Batorych – Trzy K³y. Pomys³ ten przyj¹³ siê i znalaz³
kontynuacjê na dziesi¹tkach
wizerunków Or³a Bia³ego a¿
do upadku I Rzeczypospolitej,
stopniowo wypieraj¹c jagielloñskie tradycje umieszczania
w godle królewskich inicja³ów.
Król Stefan, nawi¹zuj¹c do
tradycji zygmuntowskiej, u¿ywa³ jednak jeszcze czasem inicja³u „S” na piersi or³a, który

Herb Polski i Litwy w herbarzu habsburskim - wzór oficjalnego herbu Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1571 r.)

Kartusz z or³em z czasów Stefana I
Batorego z jego herbem rodowym
Trzy K³y (ok. 1580 r.)
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11 Kartusz z or³em
z czasów Zygmunta III Wazy z herbem
rodowym Vasa - Snopek (ok. 1600 r.)

Orze³ z czasów Jana III Sobieskiego
z herbem rodowym Janina (1683 r.)
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w tym wypadku oznacza³ oczywiœcie imiê Stefan (Stephanus). Kolejne takie przypadki
znane z okresu panowania
Zygmunta III Wazy, np. z dokumentów nobilitacyjnych opracowanych w kancelarii tego
monarchy. Z kolei na awersie
medalu z 1631 r. na piersiach
or³a z koron¹ zamkniêt¹
umieszczono monogram królewski w bardziej rozwiniêtej
formie „ST” – Sigismundus
Tertius.
Kolejni w³adcy zrezygnowali z tego zwyczaju, ograniczaj¹c siê do umieszczania
swych herbów rodowych na
piersiach Or³a Bia³ego lub
w mniejszej tarczy (tzw. sercowej) na œrodku oficjalnego
herbu pañstwowego Rzeczpospolitej Obojga Narodów, którym od czasów unii lubelskiej
by³a czwórdzielna tarcza ze
skwadrowanymi
god³ami
Orze³ Bia³y (Korona) oraz Pogoñ (Litwa). W okresie panowania w Polsce szwedzkiej dynastii Wazów (1587–1668)
tym herbem rodowym by³
snopek zbo¿a, wi¹zka rózg lub
faszyna (Vase). W epoce Wazów Orze³ Bia³y ze Snopkiem
na piersiach zmieni³ nieco
kszta³t zgodnie z estetyk¹ baroku. Uzyska³ regularny zarys
koliœcie rozpostartych skrzyde³, które zaostrza³y siê ku gó-
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rze przez wyginanie i wyd³u¿anie skrajnych lotek. Tarczy herbowej Rzeczpospolitej towarzyszy³a mniejsza tarcza œrodkowa, na
której umieszczano skwadrowane herby Szwecji (Trzy Korony)
oraz poprzedniej dynastii tam panuj¹cej (Folkung). Herb rodowy Wazów – Snopek wype³nia³ pole najmniejszej tarczy umieszczonej na œrodku kompozycji – tzw. tarczy sercowej. Tarczê
herbow¹ Rzeczpospolitej, zwieñczon¹ zamkniêt¹ królewsk¹ koron¹, otacza³ ³añcuch burgundzkiego orderu Z³otego Runa, który Wazowie polscy dostali od Habsburgów. W pe³nej kreacji heraldycznej pojawia³y siê tak¿e postacie kobiece podtrzymuj¹ce
tarczê – personifikacje Wojny (Bellona) oraz Pokoju (Pax). Zast¹pi³y one anio³y lub lwy wystêpuj¹ce w tej roli w okresie panowania Jagiellonów.
Za czasów króla Micha³a Wiœniowieckiego (1669–1673) na œrodku tarczy herbowej Rzeczpospolitej umieszczano rodowy znak tej
kniaziowskiej ruskiej familii – Korybut (znany nam chocia¿by z wa³ów obleganego przez Kozaków i Tatarów Zbara¿a w filmowej
ekranizacji „Ogniem i Mieczem”). Król Micha³ Korybut Wiœniowiecki to syn s³awnego kniazia Jaremy, pogromcy Kozaków.
W propagandzie w³adzy w okresie panowania Jana III Sobieskiego (1674–1696) czêsto wykorzystywano herb rodowy Sobieskich
– Janinê, przedstawiaj¹cy tarczê w tarczy (otok). Tarcza ta mia³a
symbolizowaæ oczywiœcie tego wojowniczego króla jako obroñcê
Polski (przedmurza) i ca³ej chrzeœcijañskiej Europy przed ekspansj¹ tureck¹. Orze³ Bia³y w okresie wiktorii wiedeñskiej pod wzglêdem stylizacji przypomina³ nieco wczeœniejsze or³y batoriañskie
i wazowskie z koñca XVI w., mocno odbiegaj¹c od ociê¿a³ej stylizacji barokowej, widocznej ju¿ na kapie koronacyjnej króla Micha³a. Popularne by³y te¿ wtedy ró¿ne nieheraldyczne przedstawienia Or³a Bia³ego nawi¹zuj¹ce do wzorów antycznych, rzymskich.

Or³y barokowy i klasycystyczny z XVIII w.
PóŸnobarokowy orze³ z czasów saskich Augustów (1697–1763)
uzyska³ niezbyt udan¹ stylizacjê, choæ by³ bardzo dekoracyjny.
Rysowano go ze zwê¿onymi, zaostrzonymi ku górze, ma³ymi
skrzyde³kami, kontrastuj¹cymi z pêkatym, rozroœniêtym korpusem or³a z niewielk¹ g³ówk¹. Mo¿na powiedzieæ ¿artem, ¿e orze³
ten przypomina³ nieco g¹siorek z winem z którego popija³ Sien-
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Orze³ barokowy z herbem rodowym
Wettinów Saskich (1728 r.)

Orze³ klasycystyczny z czasów Stanis³awa Augusta Poniatowskiego (1771 r.)
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kiewiczowski Pan Zag³oba
i przywodzi³ na myœl znane
powiedzenie trafnie charakteryzuj¹ce tê epokê: „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj
pasa”. £apy herbowego Or³a
Bia³ego w tym okresie by³y
mocno wygiête, a na g³owie
na sta³e ju¿ zagoœci³a zaokr¹glona, zamkniêta korona,
zwieñczona pa³¹kami z krzy¿ykiem. W najszerszym miejscu na brzuchu or³a umieszczano wtedy pokaŸnych
rozmiarów herb elektorski
Wettinów (dwudzieln¹ w s³up
tarczê z herbem urzêdu elektorskiego arcymarsza³ka Rzeszy w polu prawym, a herbem
rodowym Wettinów w polu lewym).
Herb rodowy dynastii saskiej powróci³ jeszcze raz
w dziejach Polski. W okresie
Ksiêstwa
Warszawskiego
(1807–1815) wype³nia³ on
prawe pole dwudzielnej tarczy typu szwajcarskiego w oficjalnym herbie Ksiêstwa.
W mniej znacz¹cym polu lewym umieszczono polskiego
Or³a Bia³ego w stylizacji klasycystycznej. Ksiêciem warszawskim zosta³ bowiem z nominacji Napoleona wnuk
Augusta III, Fryderyk August
I, król Saksonii.
W ci¹gu XVIII stulecia coraz powszechniej stosowana
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by³a i u nas najbardziej rozbudowana forma herbu pañstwowego – herb wielki, w którym
czwórdzielna tarcza herbowa
Rzeczpospolitej (z Or³em i Pogoni¹ oraz mniejszym herbem
sasko-elektorskim na œrodku),
zwieñczona zamkniêt¹ koron¹
królewsk¹, umieszczana by³a
na pysznym p³aszczu podbitym gronostajem i otoczona
³añcuchem orderu Or³a Bia³ego (ustanowionego przez Augusta II Mocnego w 1705 r.).
Król Stanis³aw Leszczyñski,
który po utracie tronu polskiego panowa³ (lecz nie rz¹dzi³)
Pe³en herb Rzeczpospolitej z czasów
w ksiêstwie Lotaryngii, otacza³
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego
tarczê herbow¹ Rzeczpospoliz herbem rodowym Cio³ek (1780 r.)
tej w swym herbie a¿ dwoma
³añcuchami orderowymi. By³y to francuskie ordery œw. Ducha i œw.
Micha³a. Œrodek tarczy zdobi³ wtedy herb rodowy Leszczyñskich
– Wieniawa, a trzymaczami by³y lotaryñskie or³y.
Na pewno mocno utrwali³ siê w œwiadomoœci Polaków orze³ek
klasycystyczny, zaprojektowany na pocz¹tku panowania Stanis³awa Augusta Poniatowskiego (ok. 1775). W porównaniu z wczeœniejszym, bardzo nieudanym póŸnobarokowym or³em z epoki
Wettinów saskich, orze³ stanis³awowski uzyska³ bardziej smuk³y i dumnie wyprostowany korpus, wiêksz¹ g³owê, zagiête szpony, szeroki i pierzasty ogon oraz bardziej proporcjonalne, mocno wyci¹gniête ku górze skrzyd³a. Ka¿de pióro w tej stylizacji
wydaje siê byæ ¿ywcem skopiowane z natury. Na œrodku tarczy
herbowej Rzeczpospolitej umieszczano w latach 1764–1795 herb
rodowy Poniatowskich – Cio³ek. W pe³nej kreacji heraldycznej –
herbie wielkim Rzeczpospolitej pojawi³y siê w roli trzymaczy dwie
postacie kobiece – personifikacje Pokoju (Pax) i Sprawiedliwoœci (Iustitia). Umieszczan¹ na p³aszczu gronostajowym i zwieñczon¹ koron¹ tarczê herbow¹ Rzeczpospolitej otacza³ ³añcuch
orderu Or³a Bia³ego. To w³aœnie ten orze³ stanis³awowski by³
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œwiadkiem tragedii rozbiorów, epopei wojen napoleoñskich oraz
powstañ narodowych XIX stulecia.

Polskie orze³ki wojskowe
W ostatnich latach istnienia
Ksiêstwa
Warszawskiego
(1810–1815), formê niemal
identyczn¹ ze wspó³czesn¹
uzyska³ polski orze³ wojskowy,
umieszczany, na wzór napoleoñski, na p³atach oraz
drzewcach pu³kowych chor¹gwi i sztandarów, ¿o³nierskich
i oficerskich klamrach pendentów, ³adownicach, szabeltasach, ryngrafach, guzikach,
czaprakach, pieczêciach oraz
oczywiœcie wojskowych czapkach (m.in. okaza³ych u³añskich czakach). Wykonany
z blachy smuk³y orze³ek o styPolski orze³ wojskowy – klasycystyczny
lizacji klasycystycznej zosta³
na tarczy Amazonek (1815 r.)
po³¹czony (mo¿na powiedzieæ
opisowo – przysiad³) na tzw. tarczy amazonek, czyli pelcie (tarczy lekkiej piechoty greckiej), na której umieszczano numeracjê
oddzia³ów. Ta forma or³a wojskowego spopularyzowa³a siê w okresie autonomicznym Królestwa Polskiego, przed wybuchem powstania listopadowego (1815–1830). Wspó³czesny wzór polskiego or³a wojskowego (1993), nawi¹zuj¹cy bezpoœrednio do orze³ka
strzeleckiego (1913) i miêdzywojennych or³ów wojskowych (1919),
jest bardzo bliski swojemu pierwowzorowi sprzed 100 lat.

Spory o stylizacjê i koronê Or³a Bia³ego
w XIX i pocz¹tkach XX wieku
Oficjalnym herbem Królestwa Polskiego tzw. Kongresowego,
utworzonego w 1815 r. na kongresie wiedeñskim, by³ wielki dwug³owy rosyjski orze³ imperatorski, na którego piersiach na p³a-
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szczu heraldycznym i owalnej
tarczy umieszczono ma³ego,
polskiego or³a. Herb ten symbolicznie dawa³ do zrozumienia Polakom, ¿e kraj sta³ siê
w³asnoœci¹ autokratycznej dynastii Romanowów i przypomina³, ¿e Polska jest zniewolona, zale¿na od s¹siedniego
mocarstwa. Nic wiêc dziwnego, ¿e podczas kolejnych
powstañ narodowych i demonstracji patriotycznych z zaOficjalny herb Królestwa Polskiego
pa³em zrywano z gmachów
w okresie autonomicznym
publicznych i niszczono to
na monecie z³otowej (1818 r.)
carskie god³o, powracaj¹c do
symboliki Or³a Bia³ego, zwykle w stylizacji klasycystycznej, stanis³awowskiej.
Wraz z upadkiem I Rzeczpospolitej w wyniku rozbiorów, korona na g³owie Or³a Bia³ego powoli traci³a swoje dawne znaczenie symboliczne. Polska straci³a niepodleg³oœæ, przesta³a byæ monarchi¹. Nie powinno wiêc nas dziwiæ, ¿e wiele polskich œrodowisk
politycznych – lewicowych, republikañskich i demokratycznych,
w kraju i na emigracji, odrzuci³o tê koronê jako symbol dawnej
– królewskiej, szlacheckiej
i „sarmackiej” Polski. Zastêpowano j¹ nieraz innym nakryciem g³owy o bardziej „postêpowej” symbolice, np.
spopularyzowan¹ przez rewolucjê francusk¹ czapk¹ frygijsk¹ (symbol wyzwolonych niewolników w Rzymie), albo jej
polskim odpowiednikiem –
czapk¹ konfederatk¹ zatkniêt¹ na pice. Czêœciej herbowy
orze³ by³ przedstawiany po
Pieczêæ z herbem z okresu powstania
prostu z go³¹ g³ow¹. Zdarzalistopadowego (1831 r.)
³o siê tak¿e w XIX w., ¿e za-
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miast korony na g³owie or³a
umieszczano krzy¿ (jak w Legionie Adama Mickiewicza
we W³oszech w 1848 r.), wieniec laurowy lub Oko Opatrznoœci (na wspólnych grobach polskich emigrantów na
paryskim cmentarzu Montmartre).
Po burzliwej dyskusji zachowano koronê na g³owie Or³a
Bia³ego z pieczêci Rz¹du Narodowego w okresie powstania
listopadowego (1830–1831),
choæ na pierwotnym projekcie
autorstwa wybitnego historyka
Joachima Lelewela jej nie byOrze³ republikañski bez korony z okresu powstania krakowskiego (1846 r.)
³o. Herb ten przedstawia³ na
nowo¿ytnej francuskiej tarczy
dwudzielnej w s³up w polu prawym polskiego Or³a Bia³ego,
zaœ w polu lewym litewsk¹ Pogoñ pod wspóln¹ koron¹. Zabrak³o korony na sztandarach
emigracyjnego Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego
w Pary¿u (1832), z okresu powstania krakowskiego (1846)
i wiosny ludów w Wielkopolsce
(1848). XIX-wiecznego or³a
bez korony mo¿emy tak¿e interpretowaæ jako uszczerbiony
herb – god³o Polaków pozbaOrze³ wojskowy na czaku u³añskim
wionych w³asnego pañstwa.
z 1848 r.
Konserwatyœci, np. z krêgu
ksiêcia Adama Czartoryskiego i Hotelu Lambert, nadal u¿ywali tradycyjnego Or³a Bia³ego w koronie, podobnie jak np. oddzia³y polskie walcz¹ce w okresie wiosny ludów na Wêgrzech (1848). W szponach or³a umieszczano wtedy chêtnie np. wieñce dêbowe czy
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Chor¹giew
ze zmodyfikowanym
herbem
z okresu powstania
styczniowego (1863 r.)

laurowe. Towarzyszy³y mu czêsto tzw. panoplia (np. skrzy¿owane
sztandary, lufy armatnie, lance, kosy, karabiny i tzw. kotwica nadziei) albo postaæ Matki Boskiej czêstochowskiej z Dzieci¹tkiem.
Podczas powstania styczniowego (1863–1864) wiêkszoœæ oddzia³ów u¿ywa³a symbolu ukoronowanego or³a, ale zdarza³y siê
tak¿e oddzia³y powstañcze pod dowództwem „czerwonych”, którym patronowa³ „republikañski” orze³ bez korony. Bardzo charakterystyczn¹ formê, czêsto wykorzystywan¹ póŸniej w symbolice patriotycznej, uzyska³ herb umieszczony na pieczêci Rz¹du
Narodowego w okresie powstania styczniowego, wprowadzonej
dekretem z 10 maja 1863 r. W nietypowej, trójdzielnej w rosochê tarczy herbowej umieszczono trzy god³a – polskiego Or³a
Bia³ego, litewsk¹ Pogoñ oraz ruskiego (ukraiñskiego) Archanio³a Micha³a. Tarcza ta zwieñczona by³a zamkniêt¹ koron¹, jednak na g³owie herbowego or³a korony tej nie powtórzono, wk³adaj¹c mu w szpony miecz oraz krzy¿.
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Nie mia³ pocz¹tkowo korony orze³ek strzelecki (projekt
Czes³awa Jarnuszkiewicza
z 1913 r.) i wzorowany na nim
orze³ek legionowy na maciejówkach strzelców z I Kompanii Kadrowej Józefa Pi³sudskiego, gdy wyruszali na
wojnê z krakowskich Oleandrów (6 sierpnia 1914 r.). Jednak ju¿ 2 lata póŸniej prawie
wszystkie orze³ki wojskowe
¿o³nierzy walcz¹cych w Legionach uzyska³y korony. Nie
wiem na ile wiarygodna jest
relacja o przypadkowym usuOrze³ek legionowy I Brygady Legionów niêciu (u³amaniu) korony
podczas projektowania pierJ. Pi³sudskiego (1914 r.)
wszego orze³ka strzeleckiego.
Ró¿ne polskie oddzia³y wojskowe w okresie I wojny œwiatowej, walcz¹ce u boku Austriaków, Niemców Rosjan
czy Francuzów umieszcza³y
na swych sztandarach or³y
w koronie lub bez niej, w bardzo ciekawej nieraz stylizacji
(jak „kubistyczny” orze³ projektu Xawerego Dunikowskiego w oddziale Bajoñczyków walcz¹cym we Francji).
Spór o obecnoœæ i formê korony na g³owie Or³a Bia³ego powraca³ jeszcze kilkakrotnie po
Oryginalny orze³ na sztandarze jednej
I i II wojnie œwiatowej. Dla
z ³ódzkich szkó³ z 1916 r.
znacznej czêœci Polaków korona na g³owie Or³a Bia³ego przesta³a bowiem oznaczaæ ustrój
monarchiczny, coraz czêœciej interpretowano j¹ za to jako symbol narodowej suwerennoœci.
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Orze³ renesansowy na banknocie 10-markowym z 1917 r.

Na pocz¹tku XX stulecia na ró¿nych pocztówkach patriotycznych, drukach okolicznoœciowych, naklejkach okiennych
czy pieczêciach rywalizowa³y ze sob¹ ró¿ne historyczne stylizacje Or³a Bia³ego. Bardzo popularny by³ wtedy zw³aszcza orze³
w stylizacji zygmuntowskiej. Pod koniec I wojny œwiatowej, kiedy niepodleg³oœæ Polski zbli¿a³a siê wielkimi krokami, ró¿ni
publicyœci nawo³ywali do odrzucenia stylizacji klasycystycznej
god³a herbu narodowego, jako kojarz¹cego siê z czasami s³aboœci, upadku i rozbiorów. Pisano np.: „w miarê upadku narodu, marnieje coraz bardziej kszta³t or³a, zarówno pod wzglêdem artystycznym, jak i heraldycznym. Ostatecznie zmarnia³
on za Stanis³awa Augusta”. Proponowano zast¹piæ go inn¹,
wczeœniejsz¹ wersj¹, najchêtniej or³em zygmuntowskim, pochodz¹cym z czasów najwiêkszej œwietnoœci Rzeczpospolitej.
Mo¿emy znaleŸæ wiele przyk³adów jego zastosowania w ostatnich latach I wojny œwiatowej, w przededniu odzyskania niepodleg³oœci. Dla przyk³adu wymieniê banknoty markowe Polskiej Krajowej Kasy Po¿yczkowej, wyemitowane w 1917 r., na
których widnieje piêkny renesansowy orze³, umieszczony
w owalnym kartuszu pod zamkniêt¹ koron¹, bardzo podobny
do or³ów z arrasów wawelskich.
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Nie brakowa³o tak¿e zwolenników wczeœniejszej – piastowskiej stylizacji Or³a. W praktyce czêsto tworzono wtedy w³asne, historyzuj¹ce stylizacje Or³a Bia³ego, okreœlane jako jagielloñskie, a w praktyce bêd¹ce pewn¹ syntez¹ form gotyckich
i renesansowych. Taki by³ w³aœnie orze³ z projektu pieczêci S¹du Pokoju VI Okrêgu m. st. Warszawy z 1917 r. Zupe³nie podobnie prezentuje siê orze³ na sztandarze Szko³y Handlowej
Kupiectwa £ódzkiego z 1916 r., przechowywany do dziœ w Wydziale Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w £odzi.

Dalsze spory o symbolikê pañstwow¹
w II Rzeczpospolitej
Kiedy rodzi³a siê po latach zaborów niepodleg³a Rzeczpospolita
– w listopadzie 1918 r., spór o formê polskiego herbu pañstwowego od¿y³. Minister spraw wewnêtrznych w socjalistycznym rz¹dzie Jêdrzeja Moraczewskiego – Stanis³aw Thugutt (lewicuj¹cy
ludowiec) próbowa³ specjalnym okólnikiem dokonaæ „drobnej
zmiany” – usun¹æ z g³owy Or³a Bia³ego koronê królewsk¹, uzasadniaj¹c to republikañskim
ustrojem odradzaj¹cego siê
pañstwa. Wywo³a³o to falê krytyki ze strony oburzonego spo³eczeñstwa i prasy. Okólnika tego nigdy formalnie nie
odwo³ano, ale pod naciskiem
opinii publicznej nigdy te¿ nie
wszed³ w ¿ycie.
Koronê na g³owie postanowiono wiêc zachowaæ, jako symbol zjednoczonego, suwerennego kraju, nie umilk³y jednak
spory o wybór historycznej stylizacji Orla Bia³ego. W lipcu
1919 r. og³oszono nawet konkurs „dla artystów polskich” na
Oficjalny herb II Rzeczpospolitej
z or³em wzorowanym
wzór herbu pañstwowego.
na klasycystycznym (1919 r.)
Ostatecznie, nie czekaj¹c na
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rozstrzygniêcie tego konkursu, który nie przyniós³ zapewne interesuj¹cych projektów, rz¹d zg³osi³ do Sejmu Ustawodawczego
wniosek w sprawie gode³ i barw narodowych. W dniu 1 sierpnia
1919 r. sejm przyj¹³ ten projekt w ustawie o god³ach i barwach
Rzeczpospolitej Polskiej. Postanowiono, ¿e Polska po 123 latach
niewoli mia³a odzyskaæ god³o podobne do tego, które straci³a
w okresie rozbiorów. G³ówn¹ inspiracj¹ dla projektantów pierwszego herbu pañstwowego odrodzonej Rzeczpospolitej z 1919 r.
zosta³ wiêc wcale nie orze³ piastowski czy renesansowy, ale klasycystyczna stylizacja z 2. po³owy XVIII w. Rysunek or³a z 1919 r.
by³ zapewne dzie³em zbiorowym, w którym brali udzia³ Jan Skotnicki, znany malarz Józef Mehoffer i Stanis³aw £oza. Autorzy tego herbu celowo nawi¹zali do stylizacji z koñca XVIII i pocz¹tku XIX w., na znak ci¹g³oœci polskiej pañstwowoœci.
Klasycystycznego w swej formie or³a umieszczono na ahistorycznej, nowo¿ytnej, francuskiej tarczy. Przyjêt¹ ustawê i wzór or³a traktowano jednak jako tymczasowe, gdy¿ trwa³y jeszcze walki o granice, a ostateczne rozstrzygniêcie mia³a przyj¹æ
konstytucja RP. Wzór ten mia³ jednak obowi¹zywaæ a¿ do 1927
r. Projekt Or³a Bia³ego z 1919 r. nie by³ zbyt udany pod wzglêdem plastycznym i heraldycznym, wytykano mu m.in. zbyt naturalistyczny rysunek upierzenia or³a, formê graficzn¹ nieco przyciê¿k¹ i ma³o subteln¹, niezgodn¹ z duchem czasu… Mimo to
do tej w³aœnie stylizacji or³a nawi¹zywa³a chêtnie czêœæ œrodowisk opozycji demokratycznej w latach 80. XX w.
Wspó³czesna stylizacja Or³a Bia³ego w herbie Rzeczpospolitej Polskiej pochodzi z drugiej po³owy lat 20. XX w. Wzór ten zosta³ wprowadzony Rozporz¹dzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej o god³ach i barwach pañstwowych oraz o oznakach,
chor¹gwiach i pieczêciach w dniu 13 grudnia 1927 r. Jednym
z najwa¿niejszych Ÿróde³ historycznej inspiracji dla autora tego
projektu – prof. Zygmunta Kamiñskiego (architekta z Politechniki Warszawskiej) by³ prawdopodobnie orze³ renesansowy
z czasów Zygmunta I Starego (ze wspomnianego medalu autorstwa Jana Marii Padovano). Kamiñski pisa³: „Uwa¿a³em, ¿e god³o Polski nale¿y wybraæ z okresu najwiêkszego rozkwitu, kiedy
Bia³y Orze³ reprezentowa³ wielkoœæ mocarstwow¹ Polski. Bez
wahania wybra³em typ or³a Jagiellonów (…)”. Wspó³czesne god³o Polski ma jednak charakter eklektyczny – obok dominuj¹cych
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elementów stylizacji zygmuntowskiej i batoriañskiej, znajdziemy w nim tak¿e nawi¹zania do XIV-wiecznej tradycji
piastowskiej czy manieryzmu
epoki Wazów. Ten w³aœnie eklektyzm spotka³ siê z krytyk¹ ze
strony historyków i heraldyków.
Zwracano tak¿e uwagê na niepoprawny heraldycznie cieniowany rysunek, przypominaj¹cy
p³askorzeŸbê (herb powinien
byæ p³aski, o maksymalnie uproszczonym, stylizowanym rysunku), nieuzasadnione histoOficjalny herb II Rzeczpospolitej
rycznie u¿ycie z³otej bordiury
z or³em eklektycznym
(skraju) dooko³a tarczy (co
projektu Z. Kamiñskiego (1927 r.)
w dawnej angielskiej heraldyce
mia³o oznaczaæ nieprawe potomstwo), pewne szczegó³y rysunku
or³a (szpony zbyt oddalone od brzegów tarczy, które powinny byæ
a¿ do upierzenia z³ote, a nie srebrne, podobnie jak przepaska,
niepotrzebnie wyeksponowany jêzyk, a zw³aszcza ahistoryczne
piêcioramienne gwiazdki czy rozetki zamiast trójliœci na koñcu
przepaski na skrzyd³ach). Pod wzglêdem plastycznym ten wzór
Or³a Bia³ego jest znacznie lepszy, nowoczeœniejszy od swego poprzednika z 1919 r. Szczególnie dobrze prezentuje siê w okr¹g³ej formie na pieczêciach i monetach. Po przeniesieniu na tarczê herbow¹ jest jednak zbyt szeroki, co powoduje deformacjê
tarczy, która jest niemal kwadratowa. Zrezygnowano bowiem
z pierwotnego projektu opracowania nieco innej stylizacji na pieczêcie i na tarcze. Moment wprowadzenia nowego wzoru god³a
pañstwowego zbieg³ siê niemal w czasie z wa¿nymi wydarzeniami politycznymi – przewrotem majowym Józefa Pi³sudskiego i pocz¹tkiem autorytarnych rz¹dów sanacji. Nic wiêc dziwnego, ¿e
zmieniona wtedy symbolika pañstwowa sta³a siê przedmiotem
ostrych sporów i polemik o charakterze polityczno-ideologicznym.
W prasie prawicowej zwi¹zanej z Narodow¹ Demokracj¹ krytykowano zw³aszcza owe piêcioramienne gwiazdki na skrzyd³ach
or³a, jako tajne symbole masoñskie lub celow¹ bolszewizacjê pol-
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skiego god³a. Jeszcze wiêksz¹ falê krytyki wywo³a³a zmiana formy korony na g³owie or³a – w miejsce zamkniêtej, zwieñczonej
krzy¿em korony XVIII-wiecznej pojawi³a siê bowiem otwarta korona królewska w stylizacji z XIV w. Œrodowiska prawicowe odebra³y to oczywiœcie jako zamach na tradycjê i religiê katolick¹,
celow¹ laicyzacje herbu oraz uk³on w stronê niechrzeœcijañskich
mniejszoœci narodowych. Prawdopodobnie Z. Kamiñski wybieraj¹c formê korony czy zdobi¹c przepaskê na skrzyd³ach or³a kanciastymi rozetkami kierowa³ siê tylko wzglêdami artystycznymi,
a nie ideologi¹ czy polityk¹. Mimo tej krytyki, Orze³ Bia³y wed³ug wzoru z 1927 r. zosta³ przyjêty i z niewielkimi modyfikacjami obowi¹zuje do dziœ. Przez d³ugie dekady funkcjonowania orze³
Kamiñskiego zas³u¿y³ sobie na szacunek Polaków, zw³aszcza
w okresie II wojny œwiatowej, gdy dzielnie towarzyszy³ Rz¹dowi
RP na WychodŸstwie, polskim oddzia³om wojskowym na wielu
frontach czy ¿o³nierzom polskiego pañstwa podziemnego.
W okresie II Rzeczpospolitej opracowano tak¿e wzory or³a
wojskowego nawi¹zuj¹ce do tradycji z okresu wojen napoleoñskich i powstania listopadowego. Nowoœci¹ by³ orze³ek marynarki wojennej z motywem kotwicy i orze³ek lotniczy otoczony przez
2 skrzyd³a husarskie.

Od Kuricy do triumfalnego powrotu Or³a w koronie.
Symbolika pañstwowa PRL
Ostatnim ostrym zakrêtem w dziejach polskiej symboliki pañstwowej by³ okres Polski Ludowej (1944–1989). Polska zmieni³a
ustrój i granice, w zamian za utracone Kresy Wschodnie uzyskaliœmy nowe ziemie na zachodzie i pó³nocy, tzw. Ziemie Odzyskane. Nowe, komunistyczne w³adze, chc¹c odci¹æ siê od przedwojennej sanacyjnej „bur¿uazyjnej” i „ziemiañskiej” Polski, od
pocz¹tku lansowa³y piastowskie stylizacje or³a bez korony.
Polskie oddzia³y wojskowe walcz¹ce na frontach II wojny œwiatowej (we Francji, Anglii, Norwegii, Afryce pó³nocnej czy we W³oszech) zazwyczaj u¿ywa³y przedwojennej symboliki wojskowej
(polski orze³ wojskowy wzór 1919 lub póŸniejsze). Wyj¹tkiem by³y tylko formowane od 1943 r. w Sielcach nad Ok¹ oddzia³y walcz¹ce u boku Armii Czerwonej – 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki, zal¹¿ek przysz³ego Ludowego Wojska Polskiego.
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Chor¹giew 1 Dywizji Piechoty im. T. Koœciuszki
z or³em piastowskim zw. Kuric¹ (1943 r.)

¯o³nierzy tych postanowiono „uszczêœliwiæ” nowym, piastowskim
wzorem or³a bez korony na czapkach, symbolizuj¹cym „demokratyczn¹” i „ludow¹” Polskê. Przewodnicz¹ca Zwi¹zku Patriotów Polskich w ZSRR – Wanda Wasilewska poleci³a Janinie Broniewskiej (¿onie s³awnego poety W³adys³awa) opracowanie
w ci¹gu jednego dnia projektu munduru i or³a na czapkê ¿o³nierzy formowanej dywizji. Ta, po konsultacjach z mieszkaj¹cym
w Moskwie znanym bibliofilem i kolekcjonerem Paw³em Ettingerem, wybra³a wzór or³a piastowskiego bez korony. Odrzucono
pomys³ z or³em wzorowanym na tym z pieczêci Kazimierza Wielkiego, bo stercz¹ce lotki za bardzo ³ama³y by siê na wojskowych
czapkach. Wybrano wiêc na wzór nieheraldycznego or³a umie-
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szczonego na sarkofagu W³adys³awa Hermana i Boles³awa Krzywoustego w katedrze
p³ockiej. By³a to rzeŸba autorstwa XIX-wiecznego artysty
Zygmunta Vogla, zaprojektowana w 1825 r. Tak powsta³a
tzw. Kurica, z uporem lansowana przez nowe komunistyczne w³adze, a znienawidzona przez wiêkszoœæ Polaków.
W wojsku chêtnie po cichu
wymieniano te nieudane blaszane kurice na orze³ki z czaJeden z niezatwierdzonych projektów
sów przedwojennych.
or³a piastowskiego (1949 r.)
Komuniœci uznali, ¿e w nowej, ludowej Polsce socjalistycznego or³a nie mo¿e wieñczyæ monarsza korona. U¿ywano wiêc ró¿nych wersji
Or³a Bia³ego bez korony. Dosyæ szybko zrezygnowano
z nieudanego projektu Janiny
Broniewskiej z 1943 r. Najczêœciej wykorzystywano wiêc
„sanacyjn¹” stylizacjê autorstwa Zygmunta Kamiñskiego z 1927 r., tyle ¿e usuwano
z niej koronê. Po odjêciu korony orze³ ten traci³ jednak
swe piêknie wypracowane
proporcje i walory estetyczne,
Oficjalny herb
znacznie gorzej prezentowa³
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
siê np. na monetach. W zwi¹z– orze³ wz. 1927 bez korony (1952 r.)
ku z tym w 1947 r. og³oszono
konkurs na god³o pañstwowe zgodne z duchem czasów. Pojawi³o siê wtedy kilka ciekawych projektów nowego or³a piastowskiego, np. autorstwa Micha³a Byliny, nawi¹zuj¹cy form¹ do ksi¹¿êcych or³ów z XIII w. Wzór ten mia³ byæ wykorzystany przy two-
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rzeniu nowej wersji herbu
pañstwowego, nie uzyska³ jednak sankcji prawnej i zosta³
zapomniany.
Ostatecznie w ksi¹¿kowym
wydaniu Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej z 22
lipca 1952 r. opublikowano wizerunek or³a, który mia³ byæ
oficjalnym herbem pañstwa.
By³ to dosyæ wiernie przerysowany projekt Z. Kamiñskiego
z 1927 r., lecz uszczerbiony
przez odjêcie korony. Przedwojenny z³oty otok zast¹pi³o wtedy takie¿ obramowanie tarczy
Oficjalny herb
w formie generalskiego wê¿yRzadu RP na UchodŸctwie
ka. Dekret Rady Pañstwa
– orze³ wz. 1927 z korona zamkniêt¹
o godle i barwach Polskiej Rze(1956 r.)
czypospolitej Ludowej z 7 grudnia 1955 r. powtórzy³ tê stylizacjê or³a, zrezygnowano jednak z niepotrzebnego, ahistorycznego z³otego obramowania tarczy. Ten sam
wzór powtórzono w nowej ustawie o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjêtej 31 stycznia 1980 r.
W tym samym czasie, kiedy w kraju komuniœci zdjêli koronê
z g³owy Or³a Bia³ego, emigracyjny rz¹d RP w Londynie, po dosyæ burzliwych dyskusjach prasowych, postanowi³ dekretem z 11
listopada 1956 r. ponownie umieœciæ krzy¿ na koronie Or³a Bia³ego (wzór z 1927 r.) „dla uzewnêtrznienia g³êbokiego przywi¹zania Narodu Polskiego do wiary chrzeœcijañskiej”. Dzia³o siê to
w roku odnowienia œlubów jasnogórskich. Nad gotyck¹ koron¹
dodano w sposób dosyæ schematyczny kab³¹k z krzy¿em. Na emigracji zachowano przedwojenny z³oty otok dooko³a tarczy. Pojawia³y siê na emigracji tak¿e inne stylizacje or³a pozbawione przepaski przez skrzyd³a z kontrowersyjnymi gwiazdkami.
Tymczasem w kraju Or³a Bia³ego w koronie nigdy nie wypar³o siê spo³eczeñstwo polskie. Do tego wzoru god³a pañstwowego,
zwykle w stylizacji przedwojennej z 1927 r. (rzadziej z 1919 r.) od
samego pocz¹tku chêtnie odwo³ywa³a siê rodz¹ca siê opozycja de-
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mokratyczna. Po powstaniu
„Solidarnoœci” (1980 r.) Orze³
Bia³y w koronie sta³ siê nieoficjalnym symbolem wszystkich niezale¿nych ruchów
spo³ecznych w Polsce, a nastêpnie w stanie wojennym –
solidarnoœciowego podziemia.
Powielany by³ na niezliczonych drukach konspiracyjnych. Wreszcie, ulegaj¹c
naciskom spo³ecznym, postanowiono przywróciæ or³owi koronê.
Orze³ z okresu miêdzywojennego
Z inicjatyw¹ ustawodawcz¹
na plakietce Solidarnosci (1981 r.)
w tej sprawie wyst¹pi³ ówczesny prezydent – gen. Wojciech
Jaruzelski na ostatnim posiedzeniu Sejmu w grudniu
1989 r. Zmieniono wówczas
konstytucjê, przywrócono dawn¹ nazwê pañstwa (Rzeczpospolita Polska) oraz herb
Orze³ Bia³y w koronie. Poprawiony nieznacznie przez Andrzeja Heidricha wzór god³a
pañstwowego zosta³ przyjêty
przez Sejm 9 lutego 1990 r.
i obowi¹zuje do chwili obecnej.
Dyskusje na sali sejmowej
dotyczy³y g³ównie formy korony, gdy¿ zdecydowano siê na
Oficjalny herb Rzeczpospolitej Polskiej
– zmodyfikowany orzel wz. 1927
koronê otwart¹ XIV-wieczn¹
(od 1990 r.)
bez krzy¿a. Od pierwowzoru
z 1927 r. wspó³czesny wzór or³a ro¿ni siê tylko nieco bardziej zwê¿on¹ i zaokr¹glon¹ u do³u tarcz¹ oraz wyretuszowanymi rozetkami na koñcach przepaski na skrzyd³ach or³a, które bardziej przypominaj¹ teraz trójliœcie znane z przedstawieñ historycznych.
Zrezygnowano tak¿e ze z³otego skraju wokó³ tarczy. Wzór ten z pe-
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wnoœci¹ nie jest doskona³y, ale
przemawia za nim ju¿ prawie
90-letnia tradycja, wiêc pewnie w najbli¿szym czasie nie
mo¿emy spodziewaæ siê jego
zmiany i opracowania stylizacji nowoczeœniejszej i bardziej
zgodnej z wymogami heraldyki oraz wspó³czesnej grafiki.
Jak móg³by wygl¹daæ taki nowy orze³? Proszê spojrzeæ na
choæby przyjêty w 1999 r. herb
województwa ma³opolskiego
(którego autorami s¹ Wojciech Drelicharz, Zenon Piech
Herb województwa malopolskiego
z 1999 r.
oraz Barbara Wid³ak). Która
z tych dwóch stylizacji jest ³adniejsza – niech oceni¹ Pañstwo sami. Wspomniana uchwa³a
sprzed niemal æwieræwiecza stanowi ostatni etap tysi¹cletniej ewolucji staro¿ytnego symbolu or³a w roli emblematu narodowego Polski i Polaków.
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Warszawa 1994, s. 117–150.
Piech Z., Wokó³ genezy Or³a Bia³ego jako herbu Królestwa Polskiego, [w:] Orze³
Bia³y – 700 lat herbu pañstwa polskiego, pod red. S.K. Kuczyñskiego,
Warszawa 1995, s. 15–32.
Piech Z., Zarys dziejów i symbolika Or³a Bia³ego, [w:] Or³y nasze. Orze³ Bia³y
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Pud³owski L., Z najnowszych dziejów Or³a Bia³ego, [w:] Orze³ Bia³y. Herb pañstwa polskiego. Materia³y sesji naukowej..., pod red. S.K. Kuczyñskiego,
Warszawa 1996, s. 267–295.
Rokosz M., Orze³ Bia³y w staropolskiej grafice ksi¹¿kowej, [w:] Orze³ Bia³y. Herb
pañstwa polskiego. Materia³y sesji naukowej..., pod red. S.K. Kuczyñskiego, Warszawa 1996, s. 107–132.
Russocki S., Nad nami Orze³ Bia³y, [w:] Russocki S., Kuczyñski S. K., Willaume J., God³o, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, wyd. 3, Warszawa 1978, s. 17–78.
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pañstwa polskiego. Materia³y sesji naukowej..., pod red. S. K. Kuczyñskiego, Warszawa 1996, s. 85–94.
Znamierowski A., Dudziñski P., Wielka ksiêga heraldyki, Warszawa 2008.

Wiêkszoœæ ilustracji pochodzi z albumu: Orze³ Bia³y – 700 lat herbu pañstwa polskiego, pod red. S.K. Kuczyñskiego, Warszawa 1995,
wydanego przez Muzeum Zamek Królewski w Warszawie.
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Andrzej Laszak

Rewitalizacja organów w koœciele
œw. Stanis³awa Kostki
w Aleksandrowie £ódzkim

Trzeciego maja 2012 roku w koœciele œw. Stanis³awa Kostki
w Aleksandrowie odby³o siê uroczyste poœwiêcenie odrestaurowanych organów piszcza³kowych celebrowane przez ksiêdza Jacka Stasiaka, prezesa Ekumenicznego Centrum Dialogu Religii
i Kultur. Centrum jest w³aœcicielem koœcio³a, a ksi¹dz Jacek Stasiak kierownikiem tego przedsiêwziêcia. Pomys³odawc¹, autorem zestawu dŸwiêkowego i projektantem rewitalizacji organów
jest zaœ Andrzej Laszak. Wykonawcy to rma organmistrzowska
Szczerbaniak z £odzi (Aleksandra Szczerbaniak, Piotr Napiera³a), rma F.H.U. Muz-Or Maksymilian Skwar³o z Jankowic, rma Polprom Micha³ Domañski z Aleksandrowa £ódzkiego,
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Widoki zdewastowanej szafy organowej i oderwanego od niej kontuaru.
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Zniszczony i zasypany tynkiem miech - regulator ciœnienia.
Skradzione miechy sto¿kowe. Wyrwane elementy metalowe
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Zniszczony kontuar organowy. Skradzione klawisze manua³u i ca³a klawiatura
peda³owa. Brutalnie po³amane elementy trakcji. Wyrwane elementy metalowe

Zdzis³aw Adamski oraz Henryk Jaœkiewicz. Rewitalizacja by³a finansowana przez fundacjê Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur. Nale¿y zwróciæ uwagê na znaczn¹ pomoc nansow¹ w³adz miasta dla dzie³a restauracji organów.
Na uroczystej mszy œwiêtej z okazji Œwiêta Narodowego byli
licznie obecni obywatele miasta i gminy, przedstawiciele szkó³,
stra¿y po¿arnej, kombatantów, s³u¿by zdrowia, policji, TPA i innych organizacji naszego miasta. W czasie poœwiêcenia organów
bezpoœrednio towarzyszyli ksiêdzu przedstawiciele w³adz, m.in.
pose³ Agnieszka Hanajczyk, burmistrz Aleksandrowa Jacek Lipiñski oraz starosta Krzysztof Kozanecki.
Organy wykonane zosta³y w 1872 r. przez rmê Gebrüder Walter z Guhrau. Istrument ten by³ jednym z piêciu zachowanych tej
rmy w Polsce. Posiada³ manua³ i peda³ z dyspozycj¹ 21 rejestrów.
Gottlieb Andreas Walter1, za³o¿y³ w 1824 roku zak³ad budowy organów pod nazw¹ Gebrüder Walter w mieœcie Guhrau (obecnie Gó1 zm.

1852
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Tabliczka porcelanowa rmy Walter z organów
w koœciele œw. Wawrzyñca w Czerninie wskazuj¹ca rok 1824 jako datê za³o¿enia rmy. Fot. Adrian
Grochowiak

Tabliczka porcelanowa rmy Walter z organów
w koœciele œw. Marcina w Sicinach z roku 1860.
Fot. Pawe³ Wróblewski, www.artecho.eu

Aleksandrów wczoraj i dziœ

ra – miasto powiatowe
w województwie dolnoœl¹skim). W 1850
roku zak³ad objêli
jego synowie – najstarszy Theodore2
i Ludwig3. M³odszy
syn Emil4 do³¹czy³ do
nich w 1869 roku
i pozosta³ a¿ do 1904
roku.
Po rezygnacji Theodore'a jego udzia³y
przej¹³ w roku 1892
Richard5, który po rezygnacji swego wuja
wraz z innymi udzia³owcami kontynuowa³
pracê. Rosn¹ce trudnoœci
gospodarcze
zmusi³y go jednak do
po³¹czenia produkcji
z rm¹ braæmi Jehmlich6 z Drezna.
W latach przed
1888 pracowa³ w rmie Hans Dürrschlag z Rybnika, syn
budowniczego organów Heinricha Dürrschlaga.
2

3

4

Z reklamy rmy w czasopiœmie „Musik und Kirche. Beilage Kirchenchordienst”, Heft 4 Juli/August 1938. Za: Dirk Steindorf-Sabath, Die Orgelbauanstalt Gebr. Walter in Guhrau, URL: http: //ebookbrowse.
com/guhrau-182-orgelbauanstalt-walter-pdf-d12551566

5

6

ur. 8 grudnia 1825,
zm. 6 czerwca 1905.
ur. 15. czerwca 1827,
zm. 12. maja 1906.
ur. 27 wrzeœnia 1839,
zm. 15 czerwca 1912.
ur. 13 lutego 1867,
syn Ludwiga.
Gebrüder Jehmlich:
bracia Emil i Bruno.

Alex2013.qxd

2013-06-09

19:09

Page 61

Rewitalizacja organów w koœciele œw. Stanis³awa Kostki w Aleksandrowie

61

Organy autorstwa Gebrüder Walter w koœciele œw. Wawrzyñca w Czerninie.
Fot. Adrian Grochowiak
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Wielkie organy
autorstwa
Gebrüder Walter
w koœciele
œw. Marcina
w Sicinach.
Fot. Pawe³ Wróblewski,
www.artecho.eu
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Oko³o 1905, utworzono
oddzia³ firmy w Berlinie, ale
prawdopodobnie rok póŸniej ju¿ nie istnia³. Zapis
o tym oddziale znajduje siê
w berliñskich ksiêgach adresowych tylko 1906 i 1907:
„Bracia Walter, N, Weinbergsweg 5”.
W zachowanych kwestionariuszach z konsystorza
ewangelickiego stwierdzono
jedynie wzmianki o organach z okresu sprzed pierwszej wojny œwiatowej.
Widoki Guhrau z pocz¹tku wieku
W pierwszym wydaniu konsystorza z 1925 roku rma [pod nr. 105] jest okreœlona jako rozwi¹zana. Informacja ta jest b³êdna, b¹dŸ rma zosta³a reaktywowana,

Obraz ukazuj¹cy Wystawê Œwiatow¹ w Wiedniu z 1873 roku

Alex2013.qxd

64

2013-06-09

19:09

Page 64

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Graka ukazuj¹ca Œl¹ska Wystawê Przemys³owo-Handlow¹ we Wroc³awiu
z 1881 roku. Firmy eksponowa³a organy zbudowane w tym¿e roku dla nieistniej¹cego obecnie koœcio³a ewangelickiego w Raciborzu.

bowiem w 1938 roku rma Gebrüder Walter reklamowa³a siê w czasopiœmie „Musik und Kirche”. W 1938 roku rma posiada³a tak¿e
rejestracjê pocztowego konta czekowego (BRSL 34486), a znajdowa³a siê w Guhrau, Endestraße 10. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e rma
utrzymywa³a siê w tych latach g³ównie z prac konserwacyjnych.
W ksi¹¿ce adresowej miasta Góry z 1941 jest wymieniony organmistrz Richard Walter, Guhrau, Endestraße 10.
Zak³ad bra³ udzia³ w nastêpuj¹cych wystawach:
1873 – Wystawa Œwiatowa w Wiedniu.
1881 – Œl¹ska Wystawa Przemys³owo-Handlowa we Wroc³awiu
(eksponatem by³y organy zbudowane w tym roku dla koœcio³a ewangelickiego w Raciborzu).
1895 – Krajowa Wystawa Handlu w Poznaniu
W 1853 roku rma uzyska³a patent na mechanizm po³¹czenia
klawiszy o oktawê w dó³ (Suboktavkoppel).

Alex2013.qxd

2013-06-09

19:09

Page 65

Rewitalizacja organów w koœciele œw. Stanis³awa Kostki w Aleksandrowie

65

Rewitalizacja
W okresie po II wojnie œwiatowej organy zosta³y ca³kowicie zdewastowane. W wyniku dzia³añ szabrowników pozosta³y z niego
jedynie: niekompletna skrzynia g³ówna, zniszczony kontuar,
fragmenty wiatrownicy i regulatorów, a tak¿e pojedyncze piszcza³ki drewniane.
Nie zachowa³y siê ¿adne metalowe piszcza³ki. Brakuje te¿ choæby wyraŸnego zdjêcia. Wygl¹d prospektu móg³ byæ odtworzony
wiêc jedynie przez porównanie z innymi dzie³ami braci Walter.
Zabytkowy, z³ocony front organów zosta³ ozdobiony nowymi frontowymi piszcza³kami o piêknym prolu. Projekt frontowych piszcza³ek autorstwa Andrzeja Laszaka zrealizowany zosta³ przez
rmê organmistrzowsk¹ Szczerbaniak z £odzi. Zachowana skrzynia g³ówna zosta³a odpowiednio ustawiona, usztywniona i pomalowana farb¹ ochronn¹, nawi¹zuj¹c¹ do kolorystyki o³tarza. Uzupe³niono jej brakuj¹ce elementy, skrzynia zosta³a zamkniêta ze
wszystkich stron. Na froncie dodana zosta³a z³ocona ozdoba w formie korony z krzy¿em. Oczyszczenie, odbudowanie, rekonstrukcja i zabezpieczenie skrzyni jest dzie³em Zdzis³awa Adamskiego
(stolarstwo); malowanie jej i z³ocenie wykona³ Henryk Jaœkiewicz.

Nowa konstrukcja sto³u gry z 4 manua³ami
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Skonstruowana od nowa klawiatura peda³owa z 32 klawiszami

Nowy stó³ gry (kontuar) wg. projektu Andrzeja Laszaka wykona³a rma F.H.U. Muz-Or Maksymilian Skwar³o z Jankowic, korzystaj¹c m.in. z klawiatur niemieckiej rmy Doeper. Stó³ gry
(kontuar) zosta³ umieszczony po lewej stronie skrzyni organowej.

Stó³ gry (kontuar) po lewej stronie skrzyni organowej
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Zawiera on obecnie 4 manua³y i peda³ (trwa w³aœnie wyposa¿anie kontuaru w 6 regulatorów no¿nych dla ¿aluzji i w panel przycisków szybkiego wyboru kombinacji). Manua³y posiadaj¹ po 5 oktaw (61 klawiszy), peda³ 2,5 oktawy, (32 klawisze). £awka jest
regulowana trzystopniowo. Sterowanie instrumentem odbywa siê
z dotykowego 27-calowego monitora, umieszczonego po lewej stronie klawiatur. Wszystkie elementy komputerowe dostarczy³a rma Polprom Micha³ Domañski z Aleksandrowa £ódzkiego. Programowanie zestawu wykona³ Andrzej Laszak, czynnoœæ ta zajê³a
mu oko³o 2 lat. Projekt, pierwotnie pomyœlany jako hobby, wyprzedza³ nieco dostêpn¹ technologiê. Dziêki symulacji cyfrowego przetwarzania dŸwiêku uzyskano paletê 180 g³osów wraz z efektami niemo¿liwymi do uzyskania w tradycyjnych organach. Dziêki
tak zaawansowanej technologii, uzyskanie analogicznego dŸwiêku w tradycyjnym instrumencie wymaga³oby zainstalowania np.
piszcza³ek o wysokoœci powy¿ej 40 metrów...

W czasie monta¿u organów w koœciele.
Od lewej: ksi¹dz Jacek Stasiak, Maksymilian Skwar³o i Andrzej Laszak
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Prace nad skrzyni¹ i piszcza³kami
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Opis organów
Zastosowany zestaw g³osów i konstrukcja instrumentu s¹ unikalne – nie wystêpuj¹ nigdzie poza tym instrumentem. Instrument jest zorganizowany w 180 g³osach i 6 sekcjach-klawiaturach (Pedal, Positiv, Hauptwerk, Schwellwerk, Chor i Echo).
Ka¿da sekcja posiada po 30 g³osów, s¹ to g³osy organowe (labialne i jêzykowe), fortepiany, klawesyny, dzwonki, instrumenty strunowe szarpane i smyczkowe (gitara, mandolina, banjo, su gzheng,
wibrafony, celesta, cello, sitar, koto, kalimba), instrumenty dête:
saksofony, rogi, ety, a tak¿e organy parowe, harmonijki, akordeony, chórki, organy elektryczne. Dla sekcji Chor i Echo przeznaczono zestawy perkusyjne, a dla sekcji Pedal i Echo s¹ zestawy fanfar – szczególnie donoœnych g³osów, zwanych te¿ tr¹bami
hiszpañskimi, szamadami (chamade), lub bombardami.
Dostêpne s¹ po³¹czenia miêdzy sekcjami, funkcje superoktawy, suboktawy oraz dla peda³u subsuboktawy (2 oktawy w dó³),
a tak¿e wy³¹czania unisono. Zastosowano 67 ró¿nych po³¹czeñ miê-

Poœwiêcenie organów przez ksiêdza Jacka Stasiaka 3 maja 2012 roku.
Obok ksiêdza koœcielny stoi Zdzis³aw Adamski. Na drugim planie pose³
Agnieszka Hanajczyk, starosta Krzysztof Kozanecki, burmistrz Jacek Lipiñski, organista Piotr Twardowski i autor projektu Andrzej Laszak.
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Pierwszy raz organy zabrzmia³y 3 maja 2012 roku
w wykonaniu profesora Miros³awa Janiszewskiego

Widok na koœció³ od organów Œwiêta Narodowego
i uroczystoœci poœwiêcenia organów
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Organista Piotr Twardowski gra w czasie sprawowania liturgii

dzy klawiaturami. Superoktawy i suboktawy s¹ pe³ne, to znaczy,
¿e klawiatura ma faktyczny zasiêg 7 oktaw (85 klawiszy), co daje
pe³n¹ skalê fortepianow¹, peda³ zaœ 4,5 oktawy (79 klawiszy), a zastosowana dla peda³u subsuboktawa (przesuniêcie 2 oktawy
w dó³)pozwala uzyskaæ najni¿sze dŸwiêki, jakie mo¿e rejestrowaæ
ludzkie ucho. Dziêki temu mo¿na tak¿e transponowaæ muzykê bez
obawy o utratê skrajnych dŸwiêków. Transpozycja ca³ego instrumentu mo¿e byæ szybko wykonana w górê lub dó³ o 12 pó³tonów.
Dostêpne s¹ sta³e kombinacje wyboru rejestrów; mo¿na
tak¿e ³atwo zaprogramowaæ ponad 4 tys. kombinacji zmiennych, umo¿liwiaj¹cych b³yskawiczny wybór g³osów i po³¹czeñ.
Przyciski miêdzy klawiaturami odnosz¹ siê tylko do poszczególnych sekcji i umo¿liwiaj¹ szybkie w³¹czenie i wy³¹czenie
tam okreœlonych zespo³ów g³osów (szczegó³owy opis w nastêpnej czêœci artyku³u).
Na chórze jest sporo miejsca na np. zespó³ kameralny. Instrument idealnie nadaje siê do akompaniamentu lub gry solowej.
W koœciele z wykorzystaniem tego instrumentu przewiduje siê
organizacjê koncertów muzyki klasycznej, a regularnie instrument s³u¿y tak¿e podczas sprawowania liturgii.
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Panel kontrolny organów
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Dyspozycja organów
Pedal

Positiv

Contra Salicional 32’ (W)
Principalbas 16’ (P)
Violonbass 16’ (W)
Suboktawabas 16’ (FK)
Choralbass Traktur 16’ (FK)
Quintbass 10 2/3’ (P)
Octavbass 8’ (P)
Cello 8’ (W)
Ohr Gedackt 8’ 92,378 mm (FK)
Choralbass 4’ (P)
Pedal Mixtur II-fach (M)
Cornett III-fach (M)
Contra Bombarde 32’ (J)
Posaune 16’ (J)
Pedal Trompete 8’ (J)
Pedal Clairon 4’ (J)
Trompeta Magna 16’ (F)
Trompeta Imperial 32’ (F)
Trompeta Real 8’ (F)
Bombarde 8’ (F)
Trompeta Chamarrant 4’ (F)
Pedal Blanchet 16’ (klawesyn)
Pedal Piano 8’ (fortepian)
Pedal Bells 8’ (dzwonki)
Sonate 16’ (instr. smyczkowy)
True Cello 16’ (instr. smyczkowy)
Siku 8’ (et peruwiañski)
Pedal Brass 16’ (chórek)
Hammond Bass 16’ (organy elektryczne)
Pedal Rock 16’ (organy elektryczne)

Contra Salicional 16’ (W)
Geigen Principal 8’ (P)
Aeoline 8’ (W)
Vox Celeste 8’ (W)
Lieblich Gedackt 8’ (FO)
Principal 4’ (P)
Gemshorn 4’ (K)
Nasard 2 2/3’ (FK)
Quarte 2’ (P)
Waldute 2’ (FO)
Terzia 1 3/5’ (W)
Doublette 1’ (P)
Scharff IV-fach (M)
Cornet III-fach (M)
Plein Jeu IV-fach (M)
Vox Humana 8’ (J)
Oboe 8’ (J)
Hautbois 8’ (J)
Luth Blanchet 8’ (klawesyn)
Yamaha Piano 8’ (fortepian)
Cristall Bells 8 (dzwonki)
Vibraphone 8’ (wibrafon)
Koto 8’ (instr. szarpany japoñski)
Synth Guitar 8’ (gitara)
Saxophone 8’ (saksofon)
Ftasy String 8’ (instr. smyczkowy)
Haeven Choir 8’ (chórek)
Chord Flute 8’ (chórek)
Electric Flute 8’ (organy elektryczne)
Multi Rotary 16’ (organy elektryczne)

Po³¹czenia: Wy³¹czenie unisono
Superoktawa
Suboktawa
Subsuboktawa
Przy³¹czenie Haupt
Superoktawa Haupt
Suboktawa Haupt
Przy³¹czenie Schwell
Superoktawa Schwell
Suboktawa Schwell
Przy³¹czenie Positiv
Superoktawa Positiv
Suboktawa Positiv
Przy³¹czenie Chor
Superoktawa Chor
Suboktawa Chor
Przy³¹czenie Echo
Superoktawa Echo
Suboktawa Echo

Po³¹czenia: Wy³¹czenie unisono
Superoktawa
Suboktawa
Przy³¹czenie Schwell
Superoktawa Schwell
Suboktawa Schwell
Przy³¹czenie Chor
Superoktawa Chor
Suboktawa Chor
Przy³¹czenie Echo
Superoktawa Echo
Suboktawa Echo
Tremolo
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Haupt

Schwell

Contra Prinzipal 16’ (P)
Burdon 16’ (FK)
Haupt Principal 8’ (P)
Gamba 8’ (W)
Gemshorn 8’ (K)
Konzert Flute 8’ (FO)
Octava 4’ (P)
Traversute 4’ (FO)
Quinte 2 2/3’ (W)
Octava 2’ (P)
Flute 2’ (FK)
Larigot 1 1/3’ (FO)
Sifet 1’ (FO)
Gross Mixtur 2’ II-fach (M)
Klein Mixtur 1’ III-fach (M)
Enge Trompete 8’ (J)
Cromorne 8’ (J)
Humaine 8’ (J)
Gross Blanchet 8’ (klawesyn)
Steinway 8’ (fortepian)
Sing Bells 8’ (dzwonki)
12-Str Guitar 8’ (gitara 12-strunowa)
String 8’ (instr. smyczkowy)
Violin Legato 4’ (instr. smyczkowy)
Soul Oohs 16’ (chórek)
Air 8’ (chórek)
5Th 16’ (chórek)
Brass Ensemble 16’ (chórek)
Hammond 8’ (organy elektryczne)
Electric Pleno 16’ (organy elektryczne)

Lieblich Bourdon 16’ (FK)
Principal 8’ (P)
Salicional 8’ (W)
Copula Maior 8’ (FO)
Principal 4’ (P)
Copula Minor 4’ (FO)
Sesquialtera 2 2/3’ (W)
Octave 2’ (P)
Quinte 1 1/3’ (P)
Plein Jeu V-fach (M)
Akuta II-fach (M)
Holz Krummhorn 8’ (J)
Petit Trompette 8’ (J)
Cornet 8’ (J)
Clairon 4’ (J)
Petit Blanchet 8’ (klawesyn)
Simply Piano 8’ (fortepian)
Bells 8’ (dzwonki)
Mandolin 8’ (mandolina, instr. szarpany)
Su Gzheng 8’ (instr. szarpany chiñski)
English Horn 8’ (ro¿ek angielski)
Harmonica Vibrated 8’ (harmonijka ustna)
Tiefe String 16’ (instr. smyczkowy)
Sonate 8’ (instr. smyczkowy)
Vibrated Flute 8’ (chórek)
Synth Voix Celeste 8’ (chórek)
Chord Flute 4’ (chórek)
Soul Aahs 16’ (chórek)
Rock Organ 16’ (organy elektryczne)
Question Mark 8’ (organy elektryczne)

Po³¹czenia: Wy³¹czenie unisono
Superoktawa
Suboktawa
Przy³¹czenie Schwell
Superoktawa Schwell
Suboktawa Schwell
Przy³¹czenie Positiv
Superoktawa Positiv
Suboktawa Positiv
Przy³¹czenie Chor
Superoktawa Chor
Suboktawa Chor
Przy³¹czenie Echo
Superoktawa Echo
Suboktawa Echo

Po³¹czenia: Wy³¹czenie unisono
Superoktawa
Suboktawa
Przy³¹czenie Positiv
Superoktawa Positiv
Suboktawa Positiv
Przy³¹czenie Chor
Superoktawa Chor
Suboktawa Chor
Przy³¹czenie Echo
Superoktawa Echo
Suboktawa Echo
Tremolo
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Chor

Echo

Montre 8’ (P)
Burdon 8’ (FK)
Diapason 4’ (P)
Flute 4’ (FO)
Assat 2 2/3’ (W)
Doublette 2’ (FK)
Decima 1 3/5’ (P)
Fifth 1 1/3’ (W)
Flautino 1’ (FO)
Fourniture III-fach (M)
Cymbeln III-fach (M)
Grand Cornet IV-fach (M)
Cromhorne 8’ (J)
Tiefe Trompette 8’ (J)
Clavinett 16’ (klawesyn)
Lost Eternity 8’ (fortepian)
Carillon Bells 16’ (dzwonki)
Gut Guitar 16’ (gitara)
Siku 4’ (et peruwiañski)
Sax 8’ (saksofon)
Accordion 8’ (akordeon)
Horn 8’ (róg orkiestrowy)
Steam Caliope 8’ (organy parowe)
True Cello 8’ (instr. smyczkowy)
Roland String 8’ (instr. smyczkowy)
Sonate 4’ (instr. smyczkowy)
Ensemble String 8’ (chórek)
Electric Pipes 8’ (organy elektryczne)
Woodden Jazz 8’ (organy elektryczne)
Roland Drums I (zestaw perkusyjny)

Prestant 16’ (P)
Gedackt 8’ (FK)
Open Diapason 4’ (P)
Rohrute 4’ (K)
Quintnasat 2 2/3’ (FO)
Octavina 2’ (P)
Seventeenth 1 3/5’ (P)
Cornett Recit II-fach (M)
Cymbale III-fach (M)
Trompeta Imperial 32’ (F)
Trompeta Magna 16’ (F)
Trompeta Real 8’ (F)
Bombarde 8’ (F)
Trompeta Chamarrant 4’ (F)
Celeste 4’ (celesta)
Grand Piano 8’ (fortepian)
Choir Vibraphone 8’ (wibrafon)
Kalimba 8’ (instr. szarpany afrykañski)
Sitar 8’ (instr. szarpany indyjsko-perski)
Banjo 8’ (instr. szarpany amerykañski)
Iron Bells 2’ (dzwonki)
Harmonica 8’ (harmonijka ustna)
Steam Organ 8’ (organy parowe)
French Horns 16’ (ro¿ek francuski)
Alpine String 4’ (instr. smyczkowy)
Minor String 8’ (instr. smyczkowy)
Boys Choir 8’ (chórek)
Synth Sound 8’ (chórek)
Roland Drums II (zestaw perkusyjny)
Dire Straits 16’ (organy elektryczne)

Po³¹czenia: Wy³¹czenie unisono
Superoktawa
Suboktawa
Przy³¹czenie Echo
Superoktawa Echo
Suboktawa Echo

Po³¹czenia: Wy³¹czenie unisono
Superoktawa
Suboktawa

Oznaczenia dla g³osów organowych piszcza³kowych:
(J) g³os jêzykowy (z blaszk¹ odbijaj¹c¹, naœladuj¹cy instrumenty dête)
(F) fanfary, g³osy jêzykowe o bardzo wiekiej mocy, inne okreœlenia to: tr¹by hiszpañskie, bombardy, szamady (chamade)
(FK) et labialny kryty (³agodny g³os etowy)
(FO) et labialny otwarty (mocny g³os etowy))
(K) g³os labialny koniczny (zwê¿aj¹cy siê gu górze, lub z rurk¹, np. naœladuje g³os rogu)
(M) mikstura, g³os labialny wielokrotny (fach oznacza liczbê piszcza³ek dla ka¿dego z klawiszy)
(P) g³os labialny pe³ny (mocny, typu pryncypa³wego, np. piszcza³ki frontowe)
(W) g³os labialny w¹ski (naœladuj¹cy instrumenty smyczkowe)
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Inne elementy zestawu:
Kombinacje sta³e
PPP (pianissimo possibile, mo¿liwie najciszej); PP (pianissimo, bardzo cicho); P (piano, cicho); MP (mezzo piano, doœæ cicho); MF (mezzo forte; doœæ g³oœno); F (forte, g³oœno); FF (fortissimo, bardzo g³oœno); Pleno (pleno, pe³nia: wszystkie g³osy pryncypa³owe, ety
i mikstury); Tutti (tutti, wszystko: wszystkie g³osy labialne); Tutti
Zung (wszystkie g³osy organowe, bez fanfar); Fanfare – w³¹cza
g³osy fanfarowe; C (wy³¹cza wszystkie po³¹czenia); Kopp (w³¹cza
po³¹czenia proste); Super (w³¹cza po³¹czenia proste oraz subok-

tawy i superoktawy danego manua³u).
Peda³y ¿aluzji dla g³oœnoœci sekcji

Pedal, Positiv, Haupt, Schwell, Chor, Echo.
Pod ka¿d¹ klawiatur¹ znajduj¹ siê przyciski do jej obs³ugi

C
wy³¹czenie wszystkich po³¹czeñ;
+STRING− w³./wy³. instrumentów smyczkowych;
+PIANO− w³./wy³. fortepianu;
+BELLES− w³./wy³. dzwonka;
+CLAVIS− w³./wy³. klawesynu;
+ELECORG− w³./wy³. organów elektrycznych;
SUPER
w³¹czenie po³¹czeñ prostych i sub/superoktaw.
Na górze ustawienia

Engine reset: (resetowanie); Polyphony: (liczba dŸwiêków); Transp:
(transpozycja, zmiana stroju max. ± 12 pó³tonów); Audio: (g³oœnoœæ).
Na dole kombinacje programowalne

kombinacje zmienne 0–9, setki w dó³, setki w górê, dziesi¹tki w dó³,
dziesi¹tki w górê, zapis, wy³¹czenie wszystkich g³osów.

Bibliograa
DIRK STEINDORF-SABATH, Die Orgelbauanstalt Gebr. Walter in Guhrau,

URL: http: //ebookbrowse. com/guhrau-182-orgelbauanstaltwalter-pdf-d12551566
MIROS£AW ¯£OBIÑSKI, DANIEL WOJCIECHOWSKI, Zak³ad budowy
[i rekonstrukcji] organów Braci Walter z Góry, „Kwartalnik Górowski” nr 32/2010, ss. 15–26. URL: www.pcdn.edu.pl/kwartalnik/KG_nr_32.pdf
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Magdalena Kopijka, Pawe³ Krawczyk

Z bogactwa w³ókienniczych miast.
£ódzkie

Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D. O. M. od kilku lat zajmuje siê badaniem historii
i kultury Zgierza. Szczególn¹ uwagê skierowano na lata dwudzieste i trzydzieste XIX wieku, czyli na okres najszybszego rozwoju miasta. Wkrótce badania rozszerzono na inne miasta regionu ³ódzkiego powsta³e na pocz¹tku XIX wieku. Pracownicy
Fundacji odkrywaj¹c przesz³oœæ Zgierza dostrzegli bowiem, i¿
miasta w³ókiennicze posiadaj¹ wiele cech analogicznych.
Podobieñstwa, ale te¿ indywidualnoœæ ka¿dego z oœrodków
zaowocowa³y ide¹ wystawy „Z bogactwa w³ókienniczych miast.
£ódzkie”. Sk³adaj¹ca siê z czternastu tablic ekspozycja przedstawia³a osiem miast województwa ³ódzkiego maj¹cych najwiêkszy wp³yw na rozwój przemys³u tkackiego w Królestwie Polskim.
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Powstanie Aleksandrowa, Konstantynowa, £odzi, Ozorkowa, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego, Zduñskiej Woli oraz Zgierza by³o owocem niezwyk³ej przedsiêbiorczoœci oraz energii prywatnych w³aœcicieli ziemskich oraz urzêdników pañstwowych.
Wszystkie wymienione oœrodki tkackie rozwija³y siê niemal równoczeœnie. Ka¿de z miast w³ókienniczych posiada niezwyk³¹ hi-
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storiê, indywidualne, charakterystyczne tylko dla siebie cechy.
Jednak¿e razem oœrodki tkackie tworz¹ spójny, unikatowy krajobraz kulturowy Polski centralnej.
Inauguracja wystawy mia³a miejsce 9 wrzeœnia 2012 podczas
Jarmarku Wojewódzkiego w £odzi. Impreza przyci¹gaj¹ca corocznie tysi¹ce goœci tym razem umo¿liwi³a ukazanie pe³nej roz-
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machu historii rozwoju regionu ³ódzkiego. Wystawa cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem. Odwiedzaj¹cy szukali swych rodzinnych miast. Komentowali informacje na temat historii i kultury oœrodków. Porównywali miasta.
Od 12 wrzeœnia „Z bogactwa w³ókienniczych miast. £odzkie”
prezentowano w Zgierzu, w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy.
Plansze pokazane podczas Jarmarku Wojewódzkiego zawis³y
w plenerze, na ulicy Rembowskiego. Tablice stanowi³y wstêp i zaproszenie do zapoznania siê z ¿yciem codziennym mieszkañców
miast okrêgu ³ódzkiego. Integraln¹ czêœci¹ ekspozycji by³ bowiem salon zamo¿nego tkacza, zrekonstruowany na podstawie
dokumentów archiwalnych i dostêpny w Centrum Konserwacji
Drewna. Goszcz¹c w salonie, choæ przez moment mo¿na by³o poczuæ atmosferê minionych czasów. Przed chwil¹ ktoœ czyta³ ksi¹¿kê przy sekreterze, ktoœ innych wyszywa³ zdobn¹ serwetê. Piêkne, szlachetne w formie meble w stylu biedermeier uzupe³nione
obrazami, kwiatami oraz akcesoriami dnia codziennego zabiera³y w niezwyk³¹ podró¿ do czasów, gdy rozpoczyna³a siê historia Aleksandrowa, Konstantynowa, Pabianic, Zduñskiej Woli,
£odzi, Ozorkowa, Tomaszowa Mazowieckiego oraz Zgierza.
Temat miast w³ókienniczych wci¹¿ pozostaje dla nas interesuj¹cy i atrakcyjny. Obecnie przygotowujemy wystawê, która je-
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sieni¹ zostanie pokazana w Wiedniu. Po raz kolejny siêgniemy
po historiê miast regionu ³ódzkiego. Tym razem jednak nowe
œrodki wyrazu pozwol¹ nam na znacznie szersze ujêcie tematu.
Prace trwaj¹…
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Ma³gorzata Patoleta, Bogumi³a Zi¹bka

Jubileusz 50-lecia
Szko³y Podstawowej w R¹bieniu

(..) wszystko wskazuje na wielk¹ potrzebê wo³ania o szacunek dla
dziejów narodowych, dla trudów pokoleñ, które minê³y. (...) Ich praca,
trud i ofiarne poœwiêcenie da³o taki rezultat, ¿e obecnie jesteœmy.
Kardyna³ Stefan Wyszyñski

W 2012 roku Szko³a Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyñskiego Prymasa Tysi¹clecia w R¹bieniu obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia w obecnym budynku.
Historia szkolnictwa w R¹bieniu siêga pocz¹tków XIX wieku.
Pierwsza szko³a powsta³a tu ju¿ w 1805 roku. By³a to niemiecka szko³a wiejska, w której obowi¹zuj¹cym jêzykiem by³ jêzyk niemiecki.
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Wed³ug ustnych relacji mieszkañców mieœci³a siê ona w drewnianym budynku usytuowanym w pobli¿u skrzy¿owania dróg:
Aleksandrów £. – Konstantynów £. i £ódŸ – Wola Grzymkowa.
Z kart zachowanej Kroniki Szko³y za lata 1945–1967 oraz relacji mieszkañców dowiedzieæ siê mo¿na, ¿e na prze³omie XIX
i XX wieku w³adze carskie wybudowa³y nowy budynek szkolny,
w którym po przeniesieniu szko³y do obecnego miejsca, przez wiele lat znajdowa³ siê sklep spo¿ywczy. W roku 2009 budynek zosta³
zburzony, a na jego miejscu powsta³a restauracja el Fuego.

Z powodu zwiêkszaj¹cej siê liczby uczniów, zarówno w latach
miêdzywojennych jak i powojennych, czêœæ dzieci uczy³a siê w oddzielnym budynku. Dzisiaj mieœci siê w nim Urz¹d Poczty, filia
Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie £ódzkim, Oœrodek Zdrowia, Apteka i zak³ad fryzjersko-kosmetyczny.
Najstarszy dokument szkolny, jakim jest Ksiêga G³ówna Ocen
i Postêpów Uczniów w Nauce z lat 1924–1934, wskazuje na to, i¿
w momencie dokonywania pierwszych wpisów uczniów, szko³a w R¹bieniu nosi³a nazwê: Dwuklasowa Publiczna Szko³a Powszechna.
Na zachowanym œwiadectwie szkolnym z roku 1931/32 widnieje ju¿ nowa nazwa:
Czteroklasowa Szko³a Powszechna w R¹bieniu. Do szko³y
uczêszcza³a wtedy m³odzie¿ pochodzenia polskiego i niemieckie-
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go. Dzieci uczy³y siê takich przedmiotów jak: jêzyk polski, jêzyk
niemiecki, rachunki z geometri¹, przyroda, historia, rysunki, roboty rêczne, roboty kobiece, œpiew, religia, gry i æwiczenia cielesne. Oceniana by³a pilnoœæ i sprawowanie. Lekcje trwa³y po 50
minut. W 1932 roku, wed³ug uchwalonej przez sejm Ustawy
o Ustroju Szkolnictwa, r¹bieñska szko³a staje siê Publiczn¹ Szko³¹ Powszechn¹ Stopnia Drugiego, w której nauka trwa³a siedem
lat, przy czym klas¹ koñcz¹c¹ szko³ê by³a 2-letnia klasa szósta.
W takim kszta³cie szko³a przetrwa³a do 1939 roku. W czasie II
wojny œwiatowej szko³a by³a przeznaczona wy³¹cznie dla dzieci
niemieckich.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1945 roku doszczêtnie
zdewastowan¹ szko³ê od podstaw organizowa³ jej pierwszy kierownik – Wac³aw Tukaj. Pierwszego wrzeœnia roku szkolnego
1945/46 w klasach I–V naukê rozpoczê³o 152 dzieci, z czego w klasie pierwszej uczy³o siê 55 uczniów. W roku szkolnym 1948/49
szko³a realizowa³a program szeœciu klas.
1 wrzeœnia 1949 roku kierownikiem placówki zostaje Józef Rudnicki. W roku szkolnym 1951/52 szko³a realizuje program siedmiu klas, w których uczy siê od 100 do 120 dzieci i pracuje 4 na-

Szko³a Podstawowa w R¹bieniu w 1962 roku
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uczycieli. W roku szkolnym 1959/60 iloœæ uczniów przekracza ju¿
liczbê 200. Nauka odbywa³a siê w nadzwyczaj trudnych warunkach – dzieci uczy³y siê w piêciu salach lekcyjnych (w dwóch budynkach), brak by³o szatni, kancelarii, pokoju nauczycielskiego,
pomieszczeñ na sprzêty i pomoce naukowe. Kierownik placówki Józef Rudnicki podj¹³ starania o budowê nowej szko³y w R¹bieniu. Zorganizowa³ ca³e spo³eczeñstwo obwodu szkolnego, gromadzkie Rady Narodowe oraz w³adze oœwiatowe na terenie
powiatu i województwa. W 1959 roku Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej w R¹bieniu powo³a³o Komitet Budowy Szko³y.
Po trzech latach starañ, w 1961 roku, budowa szko³y zosta³a ujêta w planie Kuratorium w £odzi jako inwestycja pañstwowa. 17
lipca 1961 roku parcela pod budowê zosta³a przekazana £ódzkiemu Przedsiêbiorstwu Budowlanemu. Pierwsze prace, w których
wziê³o aktywny udzia³ miejscowe spo³eczeñstwo wykonuj¹c wykopy pod fundamenty szko³y, rozpoczê³y siê 24 lipca 1961 roku,
a 19 sierpnia 1961 roku wmurowano akt erekcyjny. Do koñca
1961 roku budynek zosta³ pokryty dachem, a 1 wrzeœnia 1962 roku uczniowie rozpoczêli tu naukê.
W roku szkolnym 1962/63 w obwodzie szkolnym znajdowa³o
siê 262 dzieci ze wsi: R¹bieñ, R¹bieñ AB, Romanów, Rszewek
i Jagodnica. 213 z nich uczêszcza³o do szko³y w R¹bieniu, pozostali do Aleksandrowa £., Konstantynowa £. i £odzi. Od roku
szkolnego 1966/67 stanowisko kierownika szko³y obejmuje Czes³aw Mo¿d¿eñ. W szkole pracuje 9 nauczycieli ucz¹cych 219
uczniów w 8 klasach.
W roku 1966 w kraju przeprowadzono reformê szkolnictwa
wprowadzaj¹c klasê VIII. W tym roku w R¹bieniu 16 uczniów urodzonych w 1952 r., w miesi¹cach styczeñ–czerwiec, ukoñczy³o szko³ê podstawow¹ w klasie VII. Pozosta³ych 14 z tego rocznika kontynuowa³o w roku szkolnym 1966/1967 naukê w klasie VIII.
W 1967 r. kierownikiem szko³y zosta³ Wojciech ¯ak, który swoj¹
funkcjê pe³ni³ do 1971 roku. Od roku 1971 do 1984 szko³¹ kierowa³ W³adys³aw Gubañski. Na trwale w historii szko³y zapisa³ siê
za³o¿ony i prowadzony przez dyrektora zespó³ mandolinistów, który zdoby³ wiele nagród i wyró¿nieñ w konkursach i przegl¹dach.
W roku 1979 nast¹pi³o obni¿enie stopnia organizacyjnego szko³y. Uczniowie kolejnych trzech roczników koñczyli nasz¹ szko³ê
po klasie VI (odpowiednio: 9, 14, 8 absolwentów). Dalsz¹ naukê
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W³adys³aw Gubañski ze swoim zespo³em mandolinistów

w klasie VII i VIII kontynuowali w szko³ach w Aleksandrowie £., Konstantynowie
£. i £odzi.
W 1981 r. przywrócono
wy¿szy stopieñ organizacyjny
szko³y, tj. klasê VIII, dlatego w latach 1981/1982
i 1982/1983 nie by³o w naszej
szkole absolwentów, a uczniowie tych klas koñczyli szko³ê
w roku 1984 w klasie VIII.
W tym te¿ roku dyrektorem
szko³y zosta³a Barbara Oliñska, która swoj¹ funkcjê sprawowa³a przez okres 22 lat
– do roku 2006.
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Fundator Dariusz Sauer przekazuje sztandar
dyrektor szko³y p. Barbarze Oliñskiej

Rok szkolny 1998/1999 by³ pierwszy rokiem, w którym absolwentami zostaj¹ szóstoklasiœci – jest ich 22.
Ostatnich 24 absolwentów 8-letniej szko³y podstawowej opuœci³o jej mury w roku szkolnym 1999/2000. Rok ten jest jednoczeœnie drugim rokiem funkcjonowania 6-letniej szko³y podstawowej, któr¹ ukoñczy³o 21 uczniów.
2001 rok jest rokiem szczególnym dla spo³ecznoœci szkolnej.
15 paŸdziernika tego roku szko³a otrzymuje zaszczytne imiê Ks.
Stefana Kard. Wyszyñskiego Prymasa Tysi¹clecia, a tak¿e sztandar ufundowany przez Dariusza Sauera i poœwiêcony przez abp.
W³adys³awa Zió³ka. Zostaje tak¿e ods³oniêta pami¹tkowa tablica. W 2004 roku przy wejœciu g³ównym do budynku szko³y ods³oniêto pomnik Patrona ufundowany przez Mariolê i Jana Miko³ajczyków.
Nie by³oby tych wydarzeñ, gdyby nie zaanga¿owanie i wsparcie wielkiego przyjaciela szko³y, proboszcza r¹bieñskiej parafii
œp. ks. kan. Andrzeja Miko³ajczyka.
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Poœwiêcenie tablicy pami¹tkowej przez abp. W³adys³awa Zió³ka

Ods³oniêcie pomnika Patrona Szko³y
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Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystaj¹ inni
Kardyna³ Stefan Wyszyñski

Na przestrzeni lat szko³a diametralnie zmienia³a swoje oblicze,
wykonano wiele remontów i modernizacji, m. in. dobudowano
kot³owniê i zaplecze socjalne, wyburzono piece wêglowe i zainstalowano ogrzewanie gazowe, wymieniono wszystkie okna, powsta³a równie¿ pracownia komputerowa.

Rodzice uczniów przy pracach remontowych

Obecnie w szkole uczy siê 304 uczniów w 13 oddzia³ach (w tym
11 oddzia³ów szkolnych i 2 grupy przedszkolne). Zatrudnionych
jest 25 nauczycieli i 7 osób administracji i obs³ugi. Od 2006 roku placówk¹ kieruje dyrektor Ma³gorzata Patoleta, zwi¹zana ze
szko³¹ od 1990 roku jako nauczyciel j. polskiego. W roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy powo³any zostaje wicedyrektor
– funkcjê tê obejmuje Jolanta Seta, wieloletni nauczyciel matematyki w naszej szkole.

Alex2013.qxd

90

2013-06-09

19:11

Page 90

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Uroczyste otwarcie hali sportowej – przeciêcie wstêgi
przez burmistrza Gminy Aleksandrów £ódzki p. Jacka Lipiñskiego

W czasie wakacji 2007 roku przeprowadzono wiele prac remontowych, m. in. wymieniono pod³ogi na parterze szko³y (zerwano stare drewniane pod³ogi po³o¿one na legarach, zasypano
80 tonami piasku ponad pó³metrowej g³êbokoœci podpiwniczenie, zagêszczono pod³o¿e, ocieplono, wykonano wylewkê betonow¹, na któr¹ po³o¿ono wyk³adziny). Odmalowano sale lekcyjne,
korytarze, dokonano generalnego remontu jadalni i kuchni. Przeniesiono bibliotekê szkoln¹ do nowego pomieszczenia powsta³ego z czêœci dawnej sali gimnastycznej, wyposa¿ono j¹ w komputery i dostêp do Internetu, a tak¿e w nowe rega³y i meble.
30 listopada 2007 roku – w 45 rocznicê istnienia szko³y w obecnym budynku – dokonano otwarcia nowoczesnej hali sportowej.
Zast¹pi³a ona dotychczasow¹ niewielk¹ salê gimnastyczn¹, która
obecnie jest klasopracowni¹. Wraz z hal¹ powsta³o zaplecze sanitarno-szatniowe i parking samochodowy dla pracowników szko³y.
Budowa hali trwa³a nieca³y rok i kosztowa³a 2 mln 915 tys. z³,
z czego 600 tys. dofinansowa³ Urz¹d Marsza³kowski w £odzi, po-
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Rozpoczêcie prac przy budowie hali sportowej

Izba Tradycji
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W 2008 r. szko³a wzbogaca siê o trawiaste boisko sportowe. „Budowniczowie” szkolnego boiska œp. ks. kan. Andrzej Miko³ajczyk i p. Roman Lemañski

Œwiêto Szko³y 2011r. Nasi Goœcie w Izbie Patrona
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zosta³a kwota pochodzi³a z bud¿etu Gminy Aleksandrów £ódzki.
Z funduszy pozyskanych od rodziców i innych osób zakupiono
i zainstalowano profesjonalne nag³oœnienie hali sportowej o wartoœci ponad 8 tys. z³.
W tym samym czasie w jednym z pomieszczeñ nowo wybudowanej czêœci szko³y powstaje Izba Tradycji. Jej inicjatorem, za³o¿ycielem i opiekunem jest Roman Bednarski, nauczyciel historii
i pasjonat, który od prawie dwudziestu lat gromadzi³ „starocie”.
Izba jest nasz¹ chlub¹ i odgrywa wyj¹tkow¹ rolê w edukacji historycznej uczniów naszej szko³y. Uczestnikami nietypowych lekcji historii coraz czêœciej s¹ równie¿ dzieci z innych placówek.
W 2008 r. szko³a wzbogaca siê o trawiaste boisko sportowe.
Z inicjatywy dyrektor M. Patolety 28 listopada 2008 roku,
w siódm¹ rocznicê nadania szkole imienia, otwarto Izbê Pamiêci Patrona.
W 2010 roku, dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu rodziców
i nauczycieli, uczniowie otrzymali nowy plac zabaw, który w ca³oœci zosta³ sfinansowany z funduszy Rady Rodziców i dochodów
w³asnych szko³y.

Dziêki pracy Rodziców powstaje nowy plac zabaw
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Dynamicznie
wzrastaj¹ca
Rok szkolny
Liczba uczniów
w ostatnich latach liczba mieszkañców R¹bienia i okolicznych
2006/2007
159
wsi spowodowa³a gwa³towny
wzrost liczby uczniów. Wed³ug
2007/2008
174
danych z Wydzia³u Organizacji
i Spraw Obywatelskich Urzêdu
2008/2009
183
Miejskiego w Aleksandrowie £ódzkim taka tendencja bêdzie siê
2009/2010
211
utrzymywaæ przez kolejne lata.
Zmianê liczby uczniów szko³y (³¹2010/2011
239
cznie z grupami przedszkolnymi)
przedstawia poni¿sza tabela:
2011/2012
254
Od roku szkolnego 2006/2007
istniej¹ po dwie klasy w poziomie,
2012/2013
304
wzrasta równie¿ liczebnoœæ
uczniów w klasach. W latach 2011/2012 i 2012/2013 dzieci ucz¹
siê w 13 oddzia³ach (11 szkolnych i 2 grupy przedszkolne). Uczniowie maj¹ do dyspozycji 9 sal lekcyjnych, z których ponad po³owa

Modernizacja – wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania
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Prace remontowe – termoizolacja budynku

Luty 2013 r. Powstaje nowy budynek szko³y
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ma niewystarczaj¹c¹ powierzchniê – ok. 30 m kw. Przy liczebnoœci klas starszych od 22 do 32 uczniów powoduje to niezwykle
trudne warunki nauki i pracy. Szko³ê dotyka zmianowoœæ.
W 2012 r. rozpoczê³a siê modernizacja czêœci dydaktycznej
starego budynku i rozbudowa szko³y. W lipcu i sierpniu wymieniono wszystkie instalacje wewnêtrzne, po³o¿ono nowe tynki.
We wrzeœniu tego roku rozpoczê³y siê tak¿e prace przy budowie nowego budynku dydaktycznego po³¹czonego z dotychczasowym – ³¹cznikiem. Wybudowano 9 nowych sal lekcyjnych.
Inwestycja w kwocie oko³o 3 milionów z³otych w ca³oœci sfinansowana zosta³a z bud¿etu gminnego. Równie¿ ze œrodków bud¿etu gminy, funduszy unijnych, a tak¿e z dochodów w³asnych
szko³a jest na bie¿¹co doposa¿ana, m. in. w nowy sprzêt i pomoce dydaktyczne (w tym multimedialne).

Przyjaciele szko³y
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Mo¿na daæ bardzo du¿o i serce zraniæ, a mo¿na bardzo malutko
i serce rozradowaæ, jakby skrzyd³a komuœ przypi¹æ do ramion.
Kardyna³ Stefan Wyszyñski

Szko³a od zawsze mo¿e równie¿ liczyæ na wsparcie Rodziców, osób
prywatnych i instytucji. Szczególne miejsce wœród wieloletnich
przyjació³ szko³y zajmuj¹ miejscowe firmy: Spó³dzielnia Pracy
Chemików Xenon, Indeco, Sanator oraz Piekarnia T. B. Stefañczyk w Aleksandrowie £.
Dziêki bezinteresownoœci wy¿ej wymienionych firm, a tak¿e
wielkiemu sercu ca³ej rzeszy nie wymienionych z imienia i nazwiska osób, szko³a ma swój wyj¹tkowy klimat i charakter.
Trosk¹ dyrekcji szko³y i nauczycieli jest stworzenie optymalnych
warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia –
nie tylko wyposa¿enie m³odego cz³owieka w wiedzê, ale tak¿e budzenie aktywnoœci intelektualnej, rozwijanie zainteresowañ oraz
kszta³towanie po¿¹danych postaw i zachowañ. Jest to mo¿liwe dziêki ogromnemu wsparciu, które szko³a otrzymuje od w³adz gminy
Aleksandrów £., dla której oœwiata od wielu lat jest priorytetem.
Podejmowane przez gminê dzia³ania umo¿liwiaj¹ naszym uczniom
uczestnictwo w wielu projektach realizowanych w ramach programów unijnych i rz¹dowych. Najwa¿niejsze z nich to:
1. Rozwój chórów szkolnych „Œpiewaj¹ca Polska”

Projekt finansowany przez CKN i Gminê Aleksandrów £ódzki,
trwa³ od 1.10.2006 r. do 2011 r. Za³o¿eniem programu by³o wsparcie w rozwoju chórów szkolnych. Zajêcia odbywa³y siê na pocz¹tku w wymiarze 4 godzin tygodniowo, póŸniej 2 godzin. Uczniowie rozwijali swoje umiejêtnoœci uczestnicz¹c równie¿ w galach,
koncertach i wyjazdach.
2. W ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

w szkole realizowanych jest wiele gminnych projektów wspó³finansowanych przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, których celem jest wyrównywanie szans
edukacyjnych oraz podwy¿szanie poziomu osi¹gniêæ edukacyj-

Alex2013.qxd

98

2013-06-09

19:11

Page 98

Aleksandrów wczoraj i dziœ

nych uczniów poprzez ró¿norodne formy zajêæ pozalekcyjnych,
wyjazdy oraz inne formy aktywizacji.
Uczymy siê i poznajemy przez dzia³anie – projekt wyrównywania
szans edukacyjnych trwa³ od 3 wrzeœnia do 14 grudnia 2007 roku. Zajêcia odbywa³y siê w dwóch grupach. Przez 3 godziny tygodniowo uczniowie uczestniczyli w zajêciach w zakresie poznawania wytworów pracy ludzkiej i rozwoju przedsiêbiorczoœci.
Zapoznawali siê ze specyfik¹ lokalnych zak³adów pracy i firm.
Œwietlice œrodowiskowe – program trwa³ od 30. 09. 2007 r. do 21.
12. 2007 r. Skierowany by³ do uczniów objêtych opiek¹ œwietlicy
œrodowiskowej. Obejmowa³ wiele ró¿norodnych zajêæ s³u¿¹cych
wyrównywaniu szans edukacyjnych, m. in.:
zajêcia dydaktyczne ukierunkowane na odrabianie lekcji, przygotowanie do zajêæ na nastêpny dzieñ,
zajêcia rozwijaj¹ce wiedzê i umiejêtnoœci oraz rozwijaj¹ce zainteresowania i uzdolnienia,
zajêcia sportowo-rekreacyjne i relaksacyjne,
zajêcia psychoedukacyjne.
Mieszkaniec Aleksandrowa £ódzkiego – œwiadomy przyjaciel przy-

rody – projekt prowadzony we wrzeœniu i paŸdzierniku 2008 r.
By³ to cykl zajêæ, wycieczek i konkursów ekologicznych przeznaczonych dla uczniów klas trzecich i klasy przedszkolnej. Program
s³u¿y³ rozwijaniu œwiadomoœci ekologicznej i rozbudzaniu zainteresowañ przyrodniczych.
Ma³a gmina – wielkie perspektywy – w ramach tego projektu od paŸ-

dziernika 2010 r. do czerwca 2011 r. nasza szko³a realizowa³a szereg zajêæ, m. in. zajêcia wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, przyrody i historii; zajêcia dodatkowe z j. polskiego,
j. angielskiego, matematyki, zajêcia komputerowe i zajêcia sportowe oraz œwiadomoœci i ekspresji kulturalnej; zajêcia specjalistyczne – zajêcia rozwijaj¹ce kompetencje spo³eczne, umiejêtnoœæ uczenia siê, zajêcia z psychologiem dla dzieci z trudnoœciami.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ projektu by³ udzia³ w nim wszystkich
uczniów naszej szko³y oraz doposa¿enie szko³y w multimedia,
w tym w pierwsz¹ tablicê interaktywn¹.
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Przez doskonalenie i rozwijanie do sukcesu – projekt s³u¿¹cy wspie-

raniu uczniów, wyrównywaniu ró¿nic edukacyjnych i rozwojowych poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form i metod
pracy.
Od 2011 roku wszyscy uczniowie klas I–III uczestnicz¹ w zajêciach pozalekcyjnych:
dla uczniów uzdolnionych: plastyczne, teatralno-ruchowe, matematyczno-przyrodnicze,
dla uczniów ze specyficznymi trudnoœciami: w czytaniu i pisaniu, w tym zagro¿onych ryzykiem dysleksji; zajêcia dla dzieci z trudnoœciami w zdobywaniu umiejêtnoœci matematycznych; zajêcia logopedyczne; gimnastyka korekcyjna.
W ramach tego projektu szko³a zosta³a wyposa¿ona w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne.
3. Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy

– projekt realizowany w latach 2009–2011. Przez 3 kolejne lata
brali w nim udzia³ uczniowi klas pierwszych. G³ównym celem
projektu by³o wdro¿enie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treœci kszta³cenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umys³owego, emocjonalnego,
spo³ecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynaj¹cych
naukê szkoln¹ odbywa³o siê poprzez kszta³towanie kompetencji
kluczowych w oparciu o teoriê inteligencji wielorakich Howarda
Gardnera.
4. E-twinning – wymiana miêdzynarodowa ze Szkocj¹

– projekt realizowany by³ w roku szkolnym 2007/2008 przez nauczyciela jêzyka angielskiego. Polega³ na wspó³pracy naszej szko³y ze szko³¹ partnersk¹ ze Szkocji. Zajêcia odbywa³y siê 2 razy
w tygodniu w pracowni komputerowej. Mia³y w formê konwersacji-korespondencji prowadzonej przez Internet. Uczniowie wymieniali siê wiedz¹ na temat ¿ycia i zwyczajów szkolnych w Polsce i Szkocji.

Alex2013.qxd

2013-06-09

19:11

100

Page 100

Aleksandrów wczoraj i dziœ

5. Leoenglish

– uczestnictwo roku szkolnym 2009/2010 w projekcie przygotowanym przez Leader School Akademia Efektywnej Nauki Leonardo umo¿liwi³o 16 uczniom klas I udzia³ w dodatkowych zajêciach:
jêzyka angielskiego – 4 godziny w tygodniu,
informatycznych – 12 godzin dla grupy w roku,
zajêcia z psychologiem – 4 godziny w roku dla ka¿dego ucznia.
Zastosowane bogactwo metod, w tym aktywizuj¹cych, komunikacyjne podejœcie, proces edukacji wzbogacony wizualizacj¹ zapewni³y uczniom wszechstronny rozwój.
6. Radosna Szko³a EFS

– rz¹dowy program ukierunkowany na realizacjê ogólnej idei zapewnienia najm³odszym uczniom w³aœciwego rozwoju psychofizycznego. G³ównym jego celem by³o stworzenie w szko³ach warunków do aktywnoœci ruchowej. Nasza szko³a uzyska³a wsparcie
finansowe przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do
miejsca zabawy w szkole w wysokoœci 12 000 z³.
7. Mleko w szkole

– program UE, którego celem jest kszta³towanie wœród dzieci
i m³odzie¿y dobrych nawyków ¿ywieniowych poprzez promowanie spo¿ycia mleka i przetworów mlecznych. Od roku szkolnego
2006/2007 w ramach tego projektu uczniowie naszej szko³y bezp³atnie spo¿ywaj¹ w szkole œwie¿e mleko dostarczane w wygodnych kartonikach.
8. Owoce w szkole

– celem tego programu jest nieodp³atne zapewnienie dzieciom
w wieku szkolnym warzyw i owoców. Nasza szko³a w³¹czy³a siê
w ten projekt i od roku szkolnego 2009/2010 uczniowie klas I–III
przez 12 tygodni w roku maj¹ zapewnion¹ bezp³atn¹ porcjê witamin w postaci œwie¿ych owoców, warzyw i soków.
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Uczniowie w ramach zajêæ ze œwiadomoœci i ekspresji kulturalnej uczestnicz¹
w warsztatach w Teatrze Wielkim w £odzi oraz w zajêciach ko³a teatralnego
na terenie szko³y.
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Wszystko to, co jest przed Tob¹, pozostaje do zdobycia.
Kardyna³ Stefan Wyszyñski

Szko³a nasza stara siê zapewniæ uczniom wszechstronny rozwój
poprzez realizacjê ciekawych programów dydaktyczno-wychowawczych, innowacji pedagogicznych, poprzez proponowanie
uczniom bogatej oferty zajêæ pozalekcyjnych.
Programy autorstwa naszych nauczycieli i innowacje pedagogiczne.

Terapia pedagogiczna uczniów klas I–III – program opracowany

i dostosowany do potrzeb i mo¿liwoœci uczniów naszej szko³y. Od
2006 roku zajêcia prowadzone w formie indywidualnej i grupowej, maj¹ce na celu eliminowanie niepowodzeñ szkolnych dziecka oraz ich emocjonalnych konsekwencji.
Od 2005 roku realizowany jest autorski Program zajêæ informatycznych dla uczniów klas I–III oparty na pracy dziecka z kompute-

„Ko³o ma³ych gospodyñ wiejskich” za³o¿one w 2011 roku to program zajêæ
pozalekcyjnych, maj¹cy na celu kszta³towanie œwiadomoœci kulturowej, budzenie to¿samoœci narodowej i religijnej uczniów.
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„Mali ekolodzy” – program zajêæ pozalekcyjnych ko³a przyrodniczo-ekologicznego przeznaczony dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. G³ównym jego celem jest kszta³towanie postaw proekologicznych i rozbudzanie u uczniów
poczucia odpowiedzialnoœci za œrodowisko.

rem i programami multimedialnymi, maj¹cy na celu m.in. rozwijanie zainteresowañ dzieci technologi¹ informacyjn¹.
Zajêcia wyrównawcze z jêzyka angielskiego z wykorzystaniem elementów terapii – Ruchu Rozwijaj¹cego W. Sherborne. Jest to program nauczania jêzyka angielskiego, ³¹cz¹cy elementy metodyki nauczania jêzyka obcego na pierwszym etapie edukacyjnym
z elementami Ruchu Rozwijaj¹cego W. Sherborne.
Jednym z najlepszych sposobów odkrywania i rozwijania swoich
zainteresowañ i uzdolnieñ jest udzia³ w konkursach. Uczniowie
nasi bardzo chêtnie podejmuj¹ ró¿ne wyzwania odnosz¹c znacz¹ce sukcesy. Szko³a jest równie¿ organizatorem konkursów i zawodów sportowych o zasiêgu miêdzyszkolnym:
Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym „Jestem bezpieczny na drodze”.
Gminny Konkurs Jêzyka Angielskiego VII i VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie, Europejczykach i Unii Europejskiej
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Gminne Zawody Tenisa Sto³owego w ramach IMS Gminny
Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego Gminny Turniej Pi³ki Koszykowej Wojewódzki
Turniej Pi³ki No¿nej

„Dobry start – wspieranie rozwoju uczniów z wykorzystaniem twórczych metod pracy”. Jest to innowacja o charakterze programowo-metodycznym, której realizacja rozpoczê³a siê w 2011 r. Polega na wielozmys³owym uczeniu
dziecka poprzez aktywne w³¹czanie metod twórczych: Dobrego Startu, Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, Muzykoterapii i Bajkoterapii.
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Jeœli wasza œwiat³oœæ, wiedza, nauka, m¹droœæ prowadzi do uczynków
dobrych, wówczas pochodzi z mi³oœci. Jeœli jest u¿yta na mno¿enie
z³a, nie jest ani œwiat³oœci¹, ani nauk¹, ani prawd¹, ani mi³oœci¹.
Kardyna³ Stefan Wyszyñski

Uczniowie nasi zachêcani s¹ do podejmowania ró¿nych wyzwañ.
Ucz¹ siê samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci dzia³aj¹c w Samorz¹dzie Szkolnym, redaguj¹ szkoln¹ gazetkê. Pomagaj¹ potrzebuj¹cym aktywnie uczestnicz¹c w licznych akcjach charytatywnych i spo³ecznych, których niejednokrotnie s¹ inicjatorami.
Tradycj¹ sta³y siê ju¿ cyklicznie prowadzone akcje, m.in. I ty mo¿esz zostaæ Œwiêtym Miko³ajem, Pomocna d³oñ, Szlachetna paczka, Podaj ³apê, Pomó¿ zwierzêtom przetrwaæ zimê.
Szczególny nacisk k³adziemy na uœwiadamianie uczniom zagro¿eñ wynikaj¹cych z rozwoju cywilizacyjnego wspó³czesnego
œwiata. Wœród podejmowanych w szkole dzia³añ realizowane s¹
projekty z zakresu edukacji ekologicznej i edukacji zdrowotnej.
W 2011 roku szko³a w³¹czy³a siê w projekt Fundacji GAP Polska „Z energi¹ na rzecz ochrony klimatu”. Uczniowie zaanga¿owali siê w zbiórkê surowców wtórnych, uczestniczyli w prelekcjach i warsztatach, poznawali pracê miejscowych firm i instytucji
œwiadcz¹cych us³ugi komunalne, w tym prowadz¹cych selektywn¹ zbiórk¹ odpadów.
„Zadbaj o swoje p³uca” to projekt na rzecz profilaktyki chorób uk³adu oddechowego, uzale¿nieñ i ich wp³ywu na zdrowie
cz³owieka. Oprócz udzia³u w warsztatach, pogadankach i konkursach uczniowie przeprowadzali badania, m. in. wydolnoœci
uk³adu oddechowego.
Zaspokajanie potrzeb poznawczych dzieci niemo¿liwe jest bez zapewnienia im w³aœciwej opieki, poczucia bezpieczeñstwa i akceptacji. Nasza szko³a przyk³ada ogromn¹ wagê do wyeliminowania wszelkich zagro¿eñ i niebezpieczeñstw. Uczymy dzieci sposobów radzenia
sobie ze stresem, z³oœci¹ i agresj¹, w³aœciwego zachowania w sytuacjach zagro¿enia zdrowia i ¿ycia. Promujemy wzorce zachowañ oparte na szacunku, wspó³odpowiedzialnoœci i ¿yczliwej pomocy.
Od kilku lat uczestniczymy w programie spo³ecznym „Szko³a bez przemocy”, którego celem jest zapobieganie przemocy
i eliminowanie zachowañ agresywnych. W³¹czyliœmy siê te¿
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Spotkanie z sêdzi¹ Ann¹ Mari¹ Weso³owsk¹

Ogólnopolski program nauki udzielania pierwszej pomocy
„Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”.
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w ogólnopolski program nauki udzielania pierwszej pomocy „Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”.
W trosce o harmonijny rozwój dzieci, podnoszenie ich kompetencji emocjonalnych i intelektualnych szko³a zaanga¿owa³a siê w ogólnopolsk¹ kampaniê spo³eczn¹ „Ca³a Polska czyta
dzieciom”. Wprowadzenie codziennego g³oœnego czytania zaowocowa³o wzrostem czytelnictwa, popraw¹ zachowania, nawi¹zaniem bli¿szych relacji doros³y–dziecko. W akcjê czynnie
zaanga¿owali siê rodzice, dziadkowie oraz przedstawiciele instytucji. Znane utwory czytane przez niezwyk³ych goœci, w tym
pose³ na Sejm RP Agnieszkê Hanajczyk, burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego Jacka Lipiñskiego oraz Sekretarz Iwonê D¹bek, stworzy³y okazjê do dyskusji na temat wartoœci i po¿¹danych postaw.
Szko³a od wielu lat wspó³pracuje z wieloma podmiotami, które wspomagaj¹ nas w procesie dydaktycznym i wychowawczym
Nale¿¹ do nich aleksandrowskie instytucje, m. in.: Towarzystwo
Sportowe „Sokó³” i UKS „Basket”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komisariat Policji oraz Komenda Powiatowa w Zgierzu, S¹d Rejonowy w Zgierzu, Nadleœnictwo Grotniki, Ko³o £owieckie „Resursa” w £odzi, Pa³ac M³odzie¿y w £odzi. Szczególne
miejsce wœród w/w instytucji zajmuje wspó³praca z MOPS w Aleksandrowie £. Od 2005 r. dzia³a w naszej szkole œwietlica œrodowiskowa dla uczniów potrzebuj¹cych wsparcia. W ramach dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych uczniowie uczestnicz¹ w zajêciach
wspieraj¹cych rozwój ich zainteresowañ i zdolnoœci, m. in. plastycznych, sportowych, muzycznych oraz komputerowych. Otrzymuj¹ pomoc w odrabianiu prac domowych, poznaj¹ kulturê przygotowania i spo¿ywania posi³ków. Dzieci uczestniczy³y równie¿
w zajêciach o charakterze socjoterapeutycznym i zajêciach z zakresu profilaktyki. W ramach pracy w œwietlicy wychowawcy co
roku organizuj¹ dla dzieci z rodzin najubo¿szych akcjê „Paczka
dla dziecka”. Jest to prowadzona na terenie szko³y zbiórka nowych rzeczy, m. in. ubrañ, obuwia i zabawek, które trafiaj¹ do rodzin naszych uczniów.
Nasza placówka jest jedyn¹ szko³¹ na terenie dynamicznie
rozwijaj¹cego siê R¹bienia, st¹d wa¿nym elementem naszej dzia³alnoœci jest praca na rzecz integracji spo³ecznoœci lokalnej.

Alex2013.qxd

108

2013-06-09

19:12

Page 108

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Ogólnopolska kampania spo³eczna „Ca³a Polska czyta dzieciom”
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Festyn Rodzinny – wiosenna impreza
integruj¹ca œrodowisko szkolne ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹
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Zespó³ ludowy na Festynie Rodzinnym

W harmonogram wydarzeñ szkolnych na sta³e wpisuje siê Festyn Rodzinny – wiosenna impreza integruj¹ca œrodowisko szkolne ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹.
Niezwykle wa¿nym œwiêtem w naszej szkole jest równie¿
wspólne miêdzypokoleniowe spotkanie z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Tradycj¹ ju¿ sta³o siê wystawianie jase³ek.

Dzieñ Babci i Dziadka 2012 r.
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Jase³ka 2012 r.

Ojczyznê kocham bardziej ni¿ w³asne serce – to s³owa patrona kard. Stefana Wyszyñskiego, dlatego te¿ w naszej szkole wychowanie w mi³oœci do Ojczyzny, tradycja i historia zajmuj¹ szczególne miejsce. Zawsze z nale¿ytym szacunkiem obchodzimy
wszystkie rocznice i uroczystoœci patriotyczne, wœród nich Œwiêto Konstytucji 3 Maja oraz Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci.
Corocznie obchodzone Œwiêto Szko³y jest okazj¹ do pog³êbienia wiedzy o Patronie, jego ¿yciu i nauczaniu. Jest tak¿e lekcj¹
patriotyzmu, szacunku dla tradycji i ponadczasowych wartoœci,
które stanowi¹ fundament naszej pracy wychowawczej. Systematycznie uczestniczymy w corocznie odbywaj¹cej siê Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkó³ im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego na Jasn¹ Górê.
Nie mniej wa¿ne dla uczniów s¹ uroczystoœci œlubowania klas
pierwszych i po¿egnania absolwentów, które symbolicznie, jak
klamr¹, spinaj¹ ca³y etap edukacji w szkole i pokazuj¹, ¿e ka¿dy
uczeñ jest dla nas równie wa¿ny.
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Szko³a to gniazdo orl¹t, a or³y szybuj¹ wysoko
Kardyna³ Stefan Wyszyñski

Wymiernym efektem wszystkich podejmowanych przez szko³ê
dzia³añ s¹ wyniki zewnêtrznego sprawdzianu w szóstej klasie
szko³y podstawowej. Pocz¹wszy od 2002 roku, kiedy po raz pierwszy przeprowadzono sprawdzian, uczniowie naszej szko³y uzyskuj¹ bardzo wysokie wyniki, wy¿sze ni¿ œrednia w powiecie i kraju. Od kilku lat œredni wynik szko³y mieœci siê w staninie
najwy¿szym, a od dwóch lat szko³a plasuje siê w pierwszej dziesi¹tce szkó³ województwa ³ódzkiego uzyskuj¹cych najwy¿szy wy-

Wiktoria Koœla – sportowiec z najwiêkszymi osi¹gniêciami,
reprezentantka wojewódzkiej kadry m³odziczek m³odszych rocznik 99
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Anna Chruœciany – najlepsza uczennica w szkole, nagrodzona stypendium
naukowym £ódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

nik ze sprawdzianu. Z badañ losów absolwentów wynika, ¿e nasi uczniowie s¹ bardzo dobrze przygotowani do kontynuowania
nauki na kolejnym etapie kszta³cenia. Co roku wœród absolwentów jest du¿a grupa uczniów koñcz¹cych szko³ê z wyró¿nieniem.
Wœród nich s¹ uczniowie, którzy otrzymali Stypendium Burmistrza Gminy Aleksandrów £ódzki za wybitne osi¹gniêcia w zakresie nauki i kultury oraz stypendium £ódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
Tradycj¹ sta³o siê, ¿e klasa która uzyska³a najwy¿sz¹ œredni¹
ocen na I semestr, otrzymuje nagrodê dyrektora – tort wrêczany na uroczystym apelu.
Jednak wyposa¿anie ucznia w niezbêdny zasób wiedzy i umiejêtnoœci, w³aœciwe przygotowanie go do podjêcia dalszej nauki,
nie mo¿e rozmijaæ siê z rozwijaniem kreatywnoœci, z wychowaniem w duchu ponadczasowych wartoœci, z uwra¿liwianiem dziec-
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Prymusi naszej szko³y w roku jubileuszowym
kl. IV a

l. IV b

kl. V

Julia D¹bkowska
Wiktoria Pawlik
Joanna Kurek
Gabriela Czerepiñska

Jakub Zawora
Joanna Król
Izabela WoŸniak
Krzysztof Wrona
Kacper Ho³odewicz
Natalia Kacprzak

Natalia Dulewicz
Marta W³odarek
Barbara Worsowicz
Natalia Pe³ka
Julia Korzeniewska
Alicja Nowak

kl. VI a

kl. VI b

Kacper Trêbacz
Wiktoria Koœla
Klaudia Pisera
Zuzanna Wo³oszczyk

Anna Chruœciany
Kaja Gruntkowska
Micha³ Moritz
Kamila Pietrzak
Zuzanna Ra¿niewska
Kacper Beczkowski
Jan Woœko
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ka na potrzeby drugiego cz³owieka. D¹¿ymy do tego, aby nasz
uczeñ potrafi³ myœleæ samodzielnie i twórczo, rozwija³ swoje zainteresowania i pasje. Jednoczeœnie zna³ i szanowa³ tradycje, kocha³ ojczyznê i nie wstydzi³ siê tego wyra¿aæ, wyró¿nia³ siê kultur¹ osobist¹, tolerancj¹ i ¿yczliwoœci¹. Drogowskazem s¹ dla
nas myœli patrona szko³y kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, a tak¿e postawa niezapomnianego przyjaciela szko³y œp. ks. kanonika Andrzeja Miko³ajczyka.
Jubileusz 50-lecia szko³y to doskona³a okazja do podziêkowania wszystkim, którzy wspieraj¹ nas w podejmowanych dzia³aniach. To dziêki ¿yczliwoœci i sprzyjaj¹cej polityce oœwiatowej
w³adz gminy, wspó³pracy z instytucjami, dziêki ludziom wielkiego serca szko³a zmienia swoje oblicze. Jesteœmy ogromnie wdziêczni, ¿e rosn¹ce potrzeby szko³y i œrodowiska spotykaj¹ siê ze zrozumieniem a tak¿e ¿yczliwoœci¹ w³adz Aleksandrowa £ódzkiego.

Klasa, z najwy¿sz¹ œredni¹ ocen w kolejnych trzech latach – klasa VIb
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Szko³a jest systematycznie modernizowana i rozbudowywana.
Staje siê nowoczesn¹ placówk¹ z coraz bogatsz¹ baz¹ dydaktyczn¹, umo¿liwiaj¹c¹ uczniom wszechstronny rozwój oraz zapewniaj¹c¹ im przyjazn¹ i rodzinn¹ atmosferê. Sprzyja kszta³ceniu i wychowywaniu uczniów na m¹drych i wartoœciowych ludzi.
W artykule wykorzystano informacje zawarte w pracy dyplomowej nauczyciela naszej szko³y – p. Jolanty Powalskiej, Kronice szko³y oraz innych dokumentach szkolnych.
Zdjêcia zmieszczone w tekœcie pochodz¹ ze szkolnego archiwum.
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Mariola KaŸmierczak, Dorota Ko³odziejska, Beata Balcerek*

Jedyneczka.
Jubileusz 60-lecia Miejskiego Przedszkola nr 1
im. Marii Konopnickiej, w Aleksandrowie £ódzkim

Sprawozdanie z jubileuszu
...S¹ miejsca, czasy i ludzie, których siê nie zapomina

Te s³owa, jak¿e trafnie, okreœlaj¹ cel uroczystoœci – Jubileuszu
60-lecia Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej,
która odby³a siê 18 maja 2013 roku w Aleksandrowie £ódzkim.
Na uroczystoœæ przybyli licznie zaproszeni goœcie: Pose³ na
Sejm RP Agnieszka Hanajczyk,
Starosta Powiatu Zgierskiego
Krzysztof Kozanecki, Burmistrz
Gminy Aleksandrów £ódzki Jacek Lipiñski, Radna Sejmiku
Województwa £ódzkiego Ilona
Rafalska, Przewodnicz¹ca Rady
Miasta Aleksandrowa £ódzkiego Anetta Jakubowska, Sekretarz Gminy Aleksandrów £ódzki
Iwona D¹bek, Skarbnik Aleksandrowa £ódzkiego Grzegorz
Siech, Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Hanna
Beda, Prezes Oddzia³u ZNP
w Aleksandrowie £ódzkim Sta* Autorkami s¹ nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 1.
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nis³awa Raczyñska, byli dyrektorzy Miejskiego Przedszkola nr 1,
dyrektorzy gminnych i powiatowych szkó³ i placówek oœwiatowowychowawczych, dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, M³odzie¿owego Domu Kultury, Biblioteki, kierownicy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz Centrum Pomocy Rodzinie i Us³ug
Socjalnych w Aleksandrowie £ódzkim, prezesi zaprzyjaŸnionych
firm i banków, sponsorzy i przyjaciele Miejskiego Przedszkola nr
1, emerytowani pracownicy, absolwenci przedszkola (tak¿e seniorzy), rodzice i dzieci, przedstawiciele lokalnych mediów.
60 lat istnienia Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej sk³oni³o do wspomnieñ i refleksji. Wystêpy dzieci przeplatane najwa¿niejszymi faktami z historii przedszkola przenios³y nas w „przesz³oœæ”. Ka¿da z grup zaprezentowa³a uk³ad
taneczny do muzyki z minionych dekad. Charakter \tañców podkreœla³y barwne, odpowiednio dobrane stroje, rekwizyty i fryzury. Program artystyczny wzbogacony by³ wierszami naszej patronki – Marii Konopnickiej recytowanymi przez dzieci.
Przez wiele lat wokó³ „Jedyneczki” gromadzi³y siê osoby twórcze, kreatywne, poszukuj¹ce najlepszych rozwi¹zañ oraz otwarte i wra¿liwe na potrzeby dzieci. Dziêki ich entuzjazmowi i za-
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anga¿owaniu uda³o siê stworzyæ przedszkole takim, jakim widzimy je dzisiaj – przyjazne dziecku, kolorowe i otwarte na nowe.
Szczególne podziêkowania Pani Dyrektor skierowa³a do wspania³ych pedagogów, którzy tworzyli historiê Przedszkola i dorobek wielu pokoleñ.
Wyrazi³a uznanie dla ka¿dego wysi³ku by³ych dyrektorów: Ireny B³aszczyk, Michaliny Religa, Jadwigi Szperlik, Haliny Skonieczka, Ma³gorzaty Pluciñskiej, Ma³gorzaty Szyszka.
Dyplomami i okolicznoœciowymi upominkami zostali uhonorowani byli dyrektorzy, absolwenci, którzy w szczególny sposób
zapisali siê w lokalnym œrodowisku, absolwenci sportowcy, osoby, które nas wspieraj¹, wspó³pracuj¹ z nami i s¹ otwarte na potrzeby placówki, Rada Rodziców, sponsorzy i rodzice, którzy aktywnie anga¿owali siê w realizacjê podejmowanych przez nas
zadañ i przedsiêwziêæ, pracownicy, którzy pracowali lub pracuj¹ d³u¿ej ni¿ 15 lat.
Czêœæ oficjalna zakoñczona zosta³a odœpiewaniem hymnu
przedszkola, wypuszczeniem w niebo przez dzieci 60 balonów
oraz wykonaniem pami¹tkowego zdjêcia z zaproszonymi goœæmi. Wszyscy uczestnicy uroczystoœci zostali poczêstowani uro-
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dzinowym tortem a ka¿dy przedszkolak otrzyma³ drobny upominek. Dodatkowo wylosowano szczêœliwe numerki charakteryzuj¹ce jubileusz: 60, 1, 18, 5, oraz 6 a ich posiadaczy obdarowano prezentami.
W budynku przedszkola mo¿na by³o obejrzeæ prezentacjê multimedialn¹ dotycz¹c¹ historii i teraŸniejszoœci „Jedyneczki”. Wiele wspomnieñ o¿y³o podczas przegl¹dania po¿ó³k³ych ju¿ kart
kronik przedszkolnych, zdjêæ z lat m³odoœci by³ych pracowników
i absolwentów. Wiele osób wpisem do ksiêgi pami¹tkowej zaznaczy³o swoj¹ obecnoœæ w tym dniu.
Z okazji Jubileuszu zosta³a wydana gazeta okolicznoœciowa
„Jedyneczka dawniej i dziœ”. Zawiera³a ona najwa¿niejsze fakty
z ¿ycia placówki z okresu 60 lat, wspomnienia by³ych Dyrektorów oraz refleksje obecnej Pani Dyrektor a tak¿e wywiad dzieci
ze znanymi absolwentami MP1: Burmistrzem Gminy Aleksandrów £ódzki Jackiem Lipiñskim, Starost¹ Powiatu Zgierskiego
Krzysztofem Kozaneckim, Radn¹ Sejmiku Województwa £ódzkiego Ilon¹ Rafalsk¹, Naczelnikiem Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Hann¹ Beda oraz Dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 1 Ma³gorzat¹ Komend¹.
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Jubileuszowi towarzyszy³ trwaj¹cy w ogrodzie przedszkolnym
Piknik Rodzinny. Dzieci bawi³y siê na dmuchanej zje¿d¿alni,
trampolinie i w basenie z pi³eczkami. Na scenie mo¿na by³o obejrzeæ popisy cyrkowe, pokaz profesjonalnego yoyo w wykonaniu
m.in. Mistrza Ziemi £ódzkiej, zwyciêzcy Pierwszej w Polsce Ligi yoyo oraz przedstawicieli zespo³u Yoyofactory.pl. Pi³karze Soko³a Aleksandrów £ódzki zaprezentowali akrobacje pi³karskie
oraz obdarowali przedszkolaków prezentami. M³odzi karatecy,
równie¿ nasi przedszkolacy, pokazali kunszt swoich umiejêtnoœci. Na scenie wyst¹pi³a tak¿e nasza absolwentka Magda z programem wokalnym.
Jak zwykle rodzice przygotowali pysznoœci z grilla i najlepsze
na œwiecie domowe ciasta. W salonie wiza¿u mamy naszych przedszkolaków wykonywa³y dzieciom profesjonalne stylizacje w³osów
kolorowymi lakierami oraz malowa³y twarze. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla dzieci by³a przeja¿d¿ka kucykami oraz ogl¹danie wozów
stra¿ackich od wewn¹trz.
W tak wspania³ym klimacie rozbrzmiewa³y pe³ne wra¿eñ
i sympatii rozmowy wszystkich, których serca wci¹¿ nale¿¹ do
naszej placówki. Dla wielu absolwentów to wspomnienia o dzie-
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ciñstwie a dla nauczycieli i pracowników wspomnienia o miejscu
twórczej pracy, gdzie zostawili czêœæ
siebie.
Du¿o ciep³ych s³ów us³yszeliœmy
od zaproszonych goœci oraz zostaliœmy obdarowani wieloma upominkami. Mamy nadziejê, ¿e jubileusz naszego przedszkola i towarzysz¹ce
mu uroczystoœci, pe³ne wspomnieñ,
wzruszeñ, mi³ego, radosnego nastroju, ale te¿ i refleksji na d³ugo
pozostan¹ w pamiêci wszystkich.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
pracownicy, oraz dzieci dziêkuj¹
wszystkim uczestnikom jubileuszowej uroczystoœci za ¿yczenia i ¿yczliw¹ pamiêæ o placówce.

Alex2013.qxd

2013-06-09

19:13

Page 127

Jedyneczka. Jubileusz 60-lecia Miejskiego Przedszkola nr 1

127

Alex2013.qxd

128

2013-06-09

19:13

Page 128

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2013.qxd

2013-06-09

19:13

Page 129

Jedyneczka. Jubileusz 60-lecia Miejskiego Przedszkola nr 1

129

Hymn przedszkola
W historii naszego przedszkola wa¿n¹ rolê odegra³a piosenka,
pt.: Przedszkole pod topol¹. Towarzyszy³a nam ona przez wiele lat
i pe³ni³a rolê hymnu przedszkola.

Przedszkole pod topol¹
S¹ na œwiecie ogromne wie¿owce,
autostrady i du¿e ulice,
tyle domów i mieszkañ i ludzi,
¿e paluszków nie starczy by zliczyæ.
Ref: Ale jedno jest przedszkole pod topol¹,
to przedszkole w którym zawsze jest weso³o,
tu gdzie ka¿de dziecko œmieje siê do dziecka
i gdzie uœmiech tak siê toczy jak pi³eczka.
S¹ przedszkola jak chatki z piernika,
okna maj¹ weso³e jak s³oñce,
a w ogródkach drewniane koniki
i huœtawki na wietrze tañcz¹ce.
Ref: Ale jedno jest przedszkole pod topol¹,
to przedszkole w którym zawsze jest weso³o,
tu gdzie ka¿de dziecko œmieje siê do dziecka
i gdzie uœmiech tak siê toczy jak pi³eczka.
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Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Aleksandrowie £ódzkim dawniej i dziœ

Wszyscy kiedyœ byliœmy ma³ymi dzieæmi. Dlatego Przedszkole to
wyj¹tkowe miejsce dla ka¿dego z nas.
Wiele pokoleñ m³odych ludzi budowa³o istnienie Miejskiego
Przedszkola nr 1, a bogata przesz³oœæ zapisa³a siê na pami¹tkowych zdjêciach, na przedszkolnych dyplomach, w kronikach
i wspomnieniach naszych absolwentów, które choæ minione zawsze pozostan¹ w pamiêci.
Przez 60 lat wiele siê tu zmieni³o. Ka¿de pokolenie zapamiêta³o Przedszkole inaczej. Jubileusz jest okazj¹, by spojrzeæ
wstecz.
Miejskie Przedszkole nr 1 w Aleksandrowie £ódzkim by³o pierwsz¹ placówk¹ wychowawczo – dydaktyczn¹ w mieœcie, obejmuj¹c¹ sw¹ opiek¹ dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole rozpoczê³o dzia³alnoœæ w 1947 r. Najpierw mieœci³o siê w budynku
mieszkalnym w podwórzu przy ulicy Wojska Polskiego 24. Dwie
ma³e izby – klasy, ma³a kuchnia i sieñ stanowi¹ca szatniê, to baza materialna ówczesnego przedszkola.
W styczniu 1953 r. dziêki staraniom ówczesnych w³adz miejskich z przewodnicz¹cym Szczepanem Rogowskim na czele,
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przedszkole otrzyma³o
nowy budynek przy ulicy Okrzei 6, w którym
to istnieje do dziœ.
Powierzchnia tego
lokalu to 210 m2 z du¿ymi, jak na ówczesne
czasy salami dla 4 grup,
dwie sale na pierwszym
piêtrze i dwie sale wraz
z sto³ówk¹ na parterze.
We wrzeœniu 1955 r.
oddano do u¿ytku przedszkola ogród z przeznaczeniem na plac zabaw
dla przedszkolaków. Ca³oœæ ogrodu zosta³a podzielona na dwie czêœci,
które wyposa¿ono stosownie do potrzeb dzieci
m³odszych i starszych.

Namalujemy domek
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Pierwsza Rada pedagogiczna

Wspomnienia z piaskownicy
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W kolejnym roku sto³ówkê przekszta³cono na salê dla pi¹tej
grupy.
W 1960 roku teren ogrodu zabaw dla dzieci zosta³ ogrodzony
siatk¹, a budynek przedszkolny od strony ulicy betonowym p³otem. Dokonali tego rodzice w czynie spo³ecznym.
W roku 1969 dziêki du¿emu zaanga¿owaniu przewodnicz¹cej
Komitetu Rodzicielskiego p. U. Gajderowicz przedszkole pozyska³o opiekuna, którym sta³a siê Spó³dzielnia Inwalidów „Przodownik” w Aleksandrowie £ódzkim, dziêki czemu uleg³y polepszeniu warunki pracy, nauki i zabawy.
Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 1992/1993 podjêto decyzjê o nadaniu placówce imienia Marii Konopnickiej. Tê propozycje z radoœci¹ przyjê³y zarówno dzieci, jak i rodzice. 17 czerwca 1993 r. to jedna z wa¿niejszych dat
w historii placówki. W tym dniu o godzinie 9.30 odby³a siê uroczystoœæ Zakoñczenia Roku Szkolnego 1992/1993 po³¹czona z nadaniem imienia. Od tego dnia pe³na nazwa placówki brzmi: Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej.
W roku szkolnym 1993/1994 powsta³a filia przedszkola mieszcz¹ca siê w by³ym budynku Szko³y Podstawowej nr 1 przy uli-

Grupa przedszkolna na tle ogrodu
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Nasze dzieci 1959

Nasze dzieci 1960
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cy Pabianickiej (5 grup 6-latków), która zosta³a rozwi¹zana
w 1997 r., a grupy przeniesiono do aleksandrowskich szkó³ podstawowych, gdzie nadal podlega³y Miejskiemu Przedszkolu nr
1 jako filia do 1998 r.
Jednym z problemów, z którym boryka³o siê przedszkole przez
wiele lat, by³o to, ¿e posiada³o tylko jedn¹ ³azienkê z umywalkami na parterze, z których korzysta³y wszystkie dzieci.
By³a to niedogodnoœæ najbardziej daj¹ca siê we znaki przed
posi³kami i po powrocie z wycieczek, spacerów czy ogrodu przedszkolnego.
W 1998 r. dziêki ogromnym staraniom pani dyrektor Ma³gorzaty Pluciñskiej i ofiarnoœci rodziców problem ten zosta³ rozwi¹zany. Zarówno na piêtrze budynku jak i na parterze zosta³y
przebudowane toalety dzieciêce, a w ich miejsce utworzono nowe wraz z umywalkami. Dziêki temu placówka wzbogaci³a siê
o dwie ³azienki dla dzieci.
Najpowa¿niejszy remont przedszkola mia³ miejsce w okresie wakacji w 2003 r., który dotyczy³ termo-modernizacji budynku. Remont ten obejmowa³: wymianê okien, docieplenie
œcian oraz malowanie zewnêtrznej elewacji. Modernizacja sfinansowana zosta³a z bud¿etu Gminy Aleksandrów £ódzki oraz
œrodków dodatkowo pozyskanych z Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi. Piêædziesiêcioletni budynek ca³kowicie zmieni³ swój wygl¹d. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej standard przedszkola uleg³ ogromnej poprawie.
Wynika to zarówno ze stanu technicznego budynku jak i jego
wyposa¿enia.
W tym równie¿ roku w paŸdzierniku obchodzono 50-lecie
przedszkola, które podczas uroczystoœci odwiedzi³o wielu znakomitych goœci.
Wiele prac dotycz¹cych utrzymania dobrego stanu technicznego placówki, wyposa¿enia, wystroju przedszkola a tak¿e doposa¿enia w niezbêdne pomoce czy stroje wykonywanych by³o
i nadal jest we w³asnym zakresie (tapetowanie, malowanie, szycie strojów itp.) oraz przy ogromnym zaanga¿owaniu rodziców.
Ostatnia dekada przynios³a wiele zmian w organizacji pracy
wychowawczo-dydaktycznej.
Wizj¹ naszego przedszkola jest „Uczyniæ dziecko aktywnym,
twórczym, myœl¹cym, wra¿liwym i otwartym”.
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Ogród dzisiaj

Z inicjatywy Rady Pedagogicznej tradycj¹ przedszkola sta³y
siê: uroczystoœci andrzejkowe, wigilijne, z okazji dnia babci
i dziadka oraz dnia mamy i taty, przyjêcia urodzinowe dzieci,
spotkania z absolwentami, pikniki rodzinne, wycieczki integracyjne z rodzicami przedszkolaków, dni otwarte dla nowoprzyjêtych przedszkolaków, kiermasze przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia i Wielkiej Nocy, wspólne dzia³ania dzieci i rodziców –
wykonywanie ozdób na te kiermasze oraz organizacja ró¿norodnych miedzyprzedszkolnych konkursów (recytatorskiego poœwieconego twórczoœci Marii Konopnickiej, plastycznych w ramach akcji Ca³a Polska Czyta Dzieciom, muzycznego „Weso³e
Nutki”).
Aby warunki pobytu dzieci i pracy nauczycieli, sprzyja³y efektywnoœci i jakoœci pracy, baza przedszkola by³a i jest ci¹gle wzbogacana i modernizowana przez by³ych dyrektorów jak i obecnego.
Dziêki przebudowom wykonywanym wewn¹trz budynku
w 2006 r. powsta³a sala komputerowa na 5 stanowisk dla dzieci
a w 2009 r. sala do zajêæ dodatkowych.
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Budynek przedszkola

Równie¿ znacznemu rozszerzeniu uleg³a oferta edukacyjna
dla dzieci: jêzyk angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajêcia origami, zajêcia czytelnicze, zajêcia komputerowe, terapia
pedagogiczna i terapia przez sztukê.
Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu przedszkola s¹ wycieczki dla
wszystkich przedszkolaków. Zwiedziliœmy m.in. £owicz, Sromów,
stadninê koni w Walewicach i Bogus³awicach, muzeum Marii
Konopnickiej w Bronowie, fermê strusi w Stanis³awowie, oraz
zwiedzaliœmy arboretum w Rogowie. Atrakcyjnym momentem
wyjazdów s¹ pikniki przy ognisku i pieczenie kie³basek.
Z roku na rok przedszkole „piêknieje i rozkwita”. Ówczesne
sale dydaktyczne odznaczaj¹ siê wysokim standardem a ogród
przedszkolny sukcesywnie zmienia swój wizerunek. Wykarczowano drzewa oraz wzbogacono teren o nowoczesny sprzêt zrêcznoœciowo-zabawowy i ozdobiono muralem ogród dla starszych
dzieci.
W okresie 60 lat zmienia³o siê przedszkole i kadra kierownicza. Pierwszym kierownikiem przedszkola by³a pani Irena B³aszczyk w latach 1947–1955. Nastêpnie w latach 1955–1966 sta-
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nowisko kierownicze objê³a pani Michalina Religa. Od 1967 kierownikiem zosta³a pani Jadwiga Szperlik. W 1972 nast¹pi³a zmiana tytu³ów pracowników pedagogicznych. Miano kierownik zast¹piono stanowiskiem dyrektor, a wychowawczynie otrzyma³y
tytu³ nauczycieli przedszkola.
Pani Szperlik by³a dyrektorem przedszkola do 1984 r. W latach 1984–1997 roku funkcjê dyrektora placówki pe³ni³a pani
Halina Skonieczka, a od 1998 do 2008 pani Ma³gorzata Pluciñska. Jej nastêpczyni¹ do 2010 roku by³a pani Ma³gorzata Szyszka. Od 2010 do chwili obecnej pieczê nad Miejskim Przedszkolem nr 1 sprawuje pani Ma³gorzata Komenda.
Aktualnie do przedszkola uczêszcza 125 dzieci w piêciu grupach w wieku od 3 do 6 lat. Kadrê przedszkola stanowi 10 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obs³ugowych.
Wykszta³cona kadra pedagogiczna, która ci¹gle wzbogaca swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci jest otwarta na wszelkiego rodzaju nowoœci co zapewnia wszechstronny rozwój wychowanków na miarê wspó³czesnych trendów i przemian. Mi³a atmosfera, kolorowy
i estetyczny wystrój wnêtrz, pozytywne relacje interpersonalne
to dodatkowy atut przedszkola.
Obecnie w przedszkolu pracuje piêæ osób bêd¹cych absolwentami naszej placówki: Ma³gorzata Komenda, Katarzyna Wyp³osz,
El¿bieta Ko³odziejczyk, Marta Osiewalska-Lisiecka i Dorota Sima.
Placówka ma wypracowany system promocji i upowszechniania wszelkich osi¹gniêæ, na który sk³adaj¹ siê ró¿ne dzia³ania
m.in. posiada swoja stronê internetow¹ (jedyneczka@wikom.pl),
posiada swoje logo, w lokalnej prasie a tak¿e telewizji ukazuj¹
siê informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci przedszkola.
Przedszkole cieszy siê bardzo dobr¹ opini¹ w œrodowisku lokalnym. W 2002 r. g³osami mieszkañców Aleksandrowa £ódzkiego zdoby³a pierwsze miejsce w konkursie na „Najlepsze przedszkole w mieœcie” i otrzyma³a nagrodê w postaci zestawu
komputerowego.
Wszyscy pracownicy dbaj¹ o wysok¹ jakoœæ us³ug jakie oferuje placówka oœwiatowa bêd¹ca przedszkolem oraz o zadowolenie
rodziców i dzieci, a przede wszystkim o to aby dzieci czu³y siê
w nim kochane i bezpieczne.
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Kadra kierownicza i nauczyciele
Kadra kierownicza

1947–1955 kierownik Irena B³aszczyk
1955–1966 kierownik Michalina Religa
1966–1984 kierownik Jadwiga Szperlik od 1972 r. dyrektor
(zmiana tytu³ów pracowników pedagogicznych kierownik – dyrektor)
1984–1997 dyrektor Halina Skonieczka
1998–2008 dyrektor Ma³gorzata Pluciñska
2008–2010 dyrektor Ma³gorzata Szyszka
od 2010
dyrektor Ma³gorzata Komenda
Wychowawcy / nauczyciele

Od 1972 r. zmiana tytu³ów pracowników pedagogicznych wychowawca-nauczyciel. Z braku dokumentów i Ÿróde³ informacji nie
znane s¹ nazwiska wychowawców placówki w latach 1947–1968.
Barbara £opaciñska (1968–1998)
Ryszarda Lisowska (1968–1978)
Halina Skonieczka (1968–1984 póŸniej dyrektor)
Maria (Dupczak) Wojciechowska (1970–1985 póŸniej
doradca metodyczny)
Irena Pajor (1970–1981)
Maria Wojtasiak (1970–1980)
Teresa Szot (1971–1972)
Jadwiga Mizera (1972–1978)
Krystyna Romaniuk (1977–1987)
Ewa (WoŸniak) Lewandowska (1978–1980)
Ma³gorzata (Brocka) Pluciñska (1978–1998 póŸniej dyrektor)
Miros³awa Badura (1979–1998)
Ma³gorzata Stêpniak (1981–1985)
Jolanta (Pawlak) WoŸniak (1981–1986)
Jolanta Szyller (1981–1985)
Ewa Kucner (1982–1983)
Ma³gorzata Furmañska (1983 – do dziœ)
Mariola £ukasik (1983–1984)
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Ewa Wojtczyk (1981–1986)
Halina Jeziorska (1985–2002)
Ma³gorzata Szyszka (1985–2008, póŸniej dyrektor)
Gra¿yna Jarczyñska (1986–1989)
Anna (Stasiak) Kabaciñska (1987–1990)
Ma³gorzata Baranowska (1988–1997)
El¿bieta Paw³owska (1989–1990)
Jolanta Janicka (1989 – do dziœ)
Marzena Nowaczyk (1989–1990)
Jolanta Berger (1990 – do dziœ)
Katarzyna Wyp³osz (1990 – do dziœ)
Ma³gorzata Œmichura (1992 – 1998 filia p-la)
El¿bieta Ko³odziejczyk (1992 – 1996 filia p-la / przedszkole 1996 – do dziœ)
Katarzyna Hy¿y (1992–1998)
Mariola KaŸmierczak (1992–1997 filia p-la/ przedszkole 1997 – do dziœ)
Miros³awa Gaj (1992–1998 filia p-la)
Marzena Borszyñska (1993–1994)
Helena Grzelak (1993–1998)
Dorota Ko³odziejska (1994 – do dziœ)
Iwona Sibilska (1995–1997)
Anna Trawiñska (1995–1998 filia p-la)
Beata Balcerek (1998 – do dziœ)
Ma³gorzata Chuñcia (1998–1999)
Katarzyna Kowalska (2008 – do dziœ)
Milena Kowalska (2011–2012)
W okresie 60-lecia istnienia placówki w przedszkolu znalaz³o zatrudnienie wiele osób. Z uwagi na bardzo du¿¹ rotacjê pracowników obs³ugi i administracji w latach 80-tych, wymieniamy tych,
którzy pracowali powy¿ej 5 lat.
1. Adamiak Aniela 1991–2002
2. Barañska Helena 1971–1977
3. Bogulas Irena 1978–1989
4. Czachowska Janina Magdalena 2004–2010
5. Czeluœniak Krystyna 1979–21001
6. D¹browski Tadeusz 1984–1991
7. Dudziñska Katarzyna 1987–1993
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8. Janiak Jadwiga 1989–2008
9. Kacprzak Gra¿yna 1986–1993
10. Kaczmarek Anna 1973–1978
11. Kalina Zofia 1994–2002
12. Kapitu³a Hanna 1985–1992
13. Kêdzia Rozalia1995–2005
14. Kolasiñski Grzegorz 1991–2001
15. Ko³odziejczyk Maria 1990–1996
16. Komenda Marianna 1973–1992
17. Michasionek Stanis³awa 1956–1987
18. Nowak Kazimierz 1977–1996
19. Pawlak Pawe³ 1972–1987
20. Pi¹tkowska Barbara 1976–1983
21. Rajszer Lucyna 1990–1996
22. Rogalska Wanda 1965–1994
23. Skowroñska Helena 1967–1996
24. Skrobacz Barbara 1958–1989
25. Stasiak Anna 1996–2004
26. Stasiak Zdzis³aw 1976–1996
27. Struszczyk Teodora 1978–1991
28. Walczyk Czes³awa 1977–1986
29. Wa³kuski Aleksander 1969–1980
30. WoŸniak Józef 1993–2001

Obecnie w przedszkolu pracuj¹:
1. Adamiak Leszek – od 2002
2. Cz³apiñska Urszula – od 2003
3. Czy¿ Mariola – od 1989
4. Drzyñ Katarzyna – od1989
5. Janiak Jolanta – od 1990
6. Lisiecka-Osiewalska Marta – od 2007
7. Lamek Lucyna – od 1991
8. Maciejewska El¿bieta – od 1996
9. Marsza³ek Robert – od 1998
10. Michalak Iwona – od 2010
11. Oska Ma³gorzata – od 2009
12. Sima Dorota – od 2008
13. Sobolewska Jolanta – od 2001
14. Wolska Jadwiga – od 1993
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Wywiad z okazji 60-lecia
Z okazji zbli¿aj¹cego siê Jubileuszu 60-lecia Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej, przedszkolaki zaprosi³y absolwentów placówki, którzy pe³ni¹ wa¿ne funkcje w naszym lokalnym œrodowisku.
Goœæmi spotkania, które odby³o siê w dniu 15 kwietnia 2013 r.,
byli: Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski, Starosta
Powiatu Zgierskiego Krzysztof Kozanecki, Radna Sejmiku Województwa £ódzkiego Ilona Rafalska, Naczelnik Wydzia³ Edukacji,
Kultury i Sportu w Aleksandrowie £ódzkim Hanna Beda oraz Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 Ma³gorzata Komenda.
Spotkanie odby³o siê pod has³em „Powspominajmy przedszkolne lata”. Zaproszeni goœcie odpowiadali na pytania zadawane
przez dzieci z dwóch najstarszych grup przedszkolnych.

DZIECKO:

– Czy pamiêta Pani/Pan kolegê lub kole¿ankê z przedszkola? Jak
mia³/mia³a na imiê?
PANI NACZELNIK:

– Pamiêtam, jak chodzi³am do przedszkola tu w tej grupie razem z pani¹, która teraz nazywa siê Miros³awa Cichecka a przedtem nazywa³a siê Ka³u¿na i jeszcze by³a z nami pani Jola ale jej
nazwiska nie pamiêtam, pracuje teraz w ABB, to by³y moje dwie
najlepsze przyjació³ki z przedszkola.
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PAN STAROSTA:

– Pamiêtam kilku kolegów, natomiast najbardziej pamiêtam
swojego kuzyna Tomasza. Pamiêtam nawet jego nazwisko, poniewa¿ ma identyczne jak moje. Zapamiêta³em tak¹ niesamowit¹ historiê. Bawiliœmy siê w ganianego w ogrodzie. On uciek³
mi na drzewo i tak go œci¹gn¹³em nieszczêœliwie z tego drzewa,
¿e upad³ na ziemiê i z³ama³ sobie rêkê. Do dzisiaj ma œlady tego
z³amania, na szczêœcie wybaczy³ mi i dalej siê kolegujemy.
DZIECKO:

– Czy Pani/Pan mieliœcie sympatie w przedszkolu?
PANI RADNA:

– Moja sympatia mia³a na imiê Marek. Marek nie zwraca³
w ogóle na mnie uwagi. Zwraca³ za to uwagê na inne dziewczyny, po prostu mnie ignorowa³. Pewnego dnia by³ bal przebierañców. By³am na nim królewn¹, mia³am piêkn¹ sukniê, koronê i poprosi³am go do tañca. No i zatañczy³ ze mn¹. Powiedzia³, ¿e te¿
mnie lubi i by³ moj¹ sympati¹ przez kilka miesiêcy, bo potem
oczywiœcie zwróci³am uwagê na innego ch³opca, który te¿ mnie
ignorowa³.
PAN BURMISTRZ:

– Muszê powiedzieæ, ¿e ze mn¹ by³o trochê inaczej, poniewa¿
w tym czasie najwiêksz¹ moj¹ mi³oœci¹ i wielkim autorytetem
by³a dla mnie babcia. Babcia wówczas da³a mi pierwsz¹ ksi¹¿kê,
któr¹ przeczyta³em. Ksi¹¿ka ta to Bitwa pod Raszynem. By³em bardzo zakochany przede wszystkim w ksiêciu Poniatowskim, mimo, ¿e to by³a mi³oœæ czysto wynikaj¹ca z tego, ¿e po prostu wydawa³ mi siê on naprawdê fascynuj¹cym cz³owiekiem. To by³y
moje pocz¹tki mi³oœci do historii.
DZIECKO:

– Czy Pani/Pan pamiêtacie jak¹œ piosenkê z przedszkola?
PANI DYREKTOR:

– Piosenka któr¹ sobie przypominam to „Ju¿ wiosna nadchodzi” (i tu nast¹pi³ œpiew fragmentu piosenki w wykonaniu pani
dyrektor).
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PANI RADNA:

– Przypominam sobie piosenkê „Jesteœmy jagódki” (ani Radna zaintonowa³a j¹ a potem wszyscy uczestnicy spotkania w³¹czyli siê do œpiewu).
DZIECKO:

– Czy Pani/Pan pamiêtacie zabawy w ogrodzie? W co siê tam najbardziej lubiliœcie bawiæ?
PAN STAROSTA:

– Pamiêtam, ¿e ten ogród by³ tak wielkim ogrodem, ¿e nawet
nie zdawa³em sobie sprawy, gdzie on siê zaczyna i gdzie koñczy,
by³ on tak wielki, tak tajemniczy, wydawa³o nam siê, ¿e tyle przygód nas czeka i niebezpieczeñstw. Pamiêtam, ¿e by³a piaskownica i w tej piaskownicy kopaliœmy do³ek ale do niczego siê nie dokopaliœmy, bo zawo³ano nas na obiad.
PANI DYREKTOR:

– Te¿ pamiêtam ogród, który wydawa³ mi siê bardzo du¿y, gdzie
ros³o wiele drzew owocowych i krzewów. Czasami w tych zaroœlach chowaliœmy siê. No powiedzmy nie zawsze robiliœmy to, co by³o dozwolone. Zabawy w ogrodzie wspominam bardzo dobrze.
DZIECKO:

– Czy pamiêta Pani/Pan imiê swojej wychowawczyni?
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PAN STAROSTA:

– Nie pamiêtam imion pañ, ale mam takie wra¿enie, ¿e te wszystkie panie by³y takie piêkne i to wra¿enie towarzyszy mi do dzisiaj.
PANI RADNA:

– Pamiêtam swoj¹ pani¹. By³a to osoba o wielkim sercu – pani Ma³gosia Pluciñska. Dawa³a dzieciom bardzo du¿o ciep³a.
PANI DYREKTOR:

– Szczególnie pamiêtam pani¹ Ryszardê Lisowsk¹ i pani¹ Marysie Dubczak. Z pani¹ Lisowsk¹ by³am zwi¹zana przez wiele lat,
poniewa¿ by³a moim dyrektorem w Miejskim Przedszkolu nr 2,
w którym przez wiele lat pracowa³am.
DZIECKO:

– Która sala by³a Pani/Pana?
PANI NACZELNIK:

– Pamiêtam, ¿e za moich czasów sale by³y przechodnie tzn.
¿e co roku je zmienialiœmy.
PAN STAROSTA:

– Najbardziej kojarzê salê na dole z rozsuwanymi du¿ymi
drzwiami. Tam odbywa³y siê wszystkie uroczystoœci.
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DZIECKO:

– Jaka by³a ulubiona Pani/Pana ulubiona zabawa w kole?
PANI RADNA:

– „Chodzi lisek ko³o drogi” – to moja ulubiona zabawa.
PANI DYREKTOR:

– Bardzo lubi³am bawiæ siê w pomidora.
PANI NACZELNIK:

– Lubi³am zabawê „Stary niedŸwiedŸ mocno œpi”. Zawsze
chcia³am byæ tym niedŸwiedziem, choæ nie zawsze mnie wybierano.
PAN BURMISTRZ:

– Pamiêtam, ¿e zawsze œpiewaliœmy „Starego niedŸwiedzia”
przed le¿akowaniem, które by³o dla mnie traum¹, gdy¿ nigdy nie
mog³em zasn¹æ.
DZIECKO:

– W co siê Pani/Pan najbardziej lubi³a bawiæ i jakimi zabawkami?
PAN STAROSTA:

– Czêsto bawi³em siê w „ganianego”.
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PANI RADNA:

– Lubi³am bawiæ siê klockami, budowa³am domy i samochody. W „starszakach” chêtnie gra³am w „Chiñczyka”
PANI NACZELNIK:

– Jak ka¿da dziewczynka bawi³am siê lakami. By³y to du¿e plastikowe lalki, nawet z plastikowymi w³osami, nie takie jak s¹ teraz.
PANI DYREKTOR:

– Mam nawet zdjêcie z tak¹ lalk¹. Wygl¹da ona przera¿aj¹co, ale dla nas by³y one najpiêkniejsze. Lubi³am tak¿e wycinaæ
i rysowaæ.
PAN BURMISTRZ:

– W tamtych czasach nie by³o zabawek takich fajnych i kolorowych jak macie teraz. Ja pamiêtam gumow¹ pi³kê i pi³k¹ interesuje siê do dzisiaj.
DZIECKO:

– Czy zna Pani/Pan wierszyk z przedszkola?
PAN BURMISTRZ:

– Najbardziej utkwi³ mi w pamiêci wiersz „Lokomotywa” Juliana Tuwima
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PANI RADNA:

– Mnie „Murzynek Bambo” tego samego autora.
PANI DYREKTOR:

– Ja pamiêtam wiersz „Mam trzy latka”, do dzisiaj uczê go
dzieci w przedszkolu.
PAN STAROSTA

– Solowych wystêpów nie przypominam sobie ale pamiêtam
wiersz „Ptasie radio” i „Lokomotywa”.
PANI NACZELNIK:

– Do dzisiaj pamiêtam wiersz „Wpad³a gruszka do fartuszka”,
który najczêœciej mówiliœmy przed wyjœciem jesieni¹ do ogrodu
(i pani naczelnik wyrecytowa³a ca³y wiersz).
DZIECKO:

– W jakim przedstawieniu Pani/Pan uczestniczyli? Jak¹ postaæ
Pañstwo grali?
PANI NACZELNIK:

– Pamiêtam, ¿e zawsze by³y przedstawienia gwiazdkowe. Na
jednym z nich na pewno mia³am bia³¹ sukienkê – chyba by³am
„œnie¿ynk¹” i na pewno coœ tañczyliœmy. Mia³am jak¹œ rolê do
powiedzenia ale nie pamiêtam jak¹.
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PANI RADNA:

– W pamiêci zapad³a mi rola Czerwonego Kapturka i królewny.
PANI DYREKTOR:

– Najbardziej zapamiêta³am przedstawienie, które najprawdopodobniej by³o na zakoñczenie roku szkolnego, podczas którego by³am ubrana w strój krakowski.
DZIECKO:

– Jaka by³a Pani/Pana ulubiona potrawa w przedszkolu?
PANI NACZELNIK:

– Pamiêtam takie suche chlebki – grzanki w bardzo smacznej
zielonej zupie, ale na pewno nie by³a to szczawiowa. Pamiêtam
te¿ kluski na parze ze œmietan¹ i cukrem, które lubiê do dziœ.
PAN STAROSTA:

– Ja zapamiêta³em s³odkie bu³ki w kszta³cie kaczuszek, którym ¿al by³o zjeœæ g³ówki.
PANI RADNA:

– Du¿o rzeczy lubi³am, dlatego ³atwiej mi jest powiedzieæ czego nie lubi³am. By³ to szpinak i zupa mleczna, na której pojawia³
siê ko¿uch.
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PANI DYREKTOR:

– Moj¹ ulubion¹ przedszkoln¹ potraw¹ by³y kluski z serem,
nie lubi³am szpinaku i nie lubiê go do dziœ.
PAN BURMISTRZ:

– Te¿ lubi³em kluski na parze ze œmietan¹ i cukrem. Nie jad³em zup mlecznych i nie wypija³em kawy mlecznej.
DZIECKO:

– Czy utrzymuje Pani/Pan do dzisiaj kontakty z koleg¹ lub kole¿anka z przedszkola?
PANI NACZELNIK:

– Na co dzieñ na stopie zawodowej spotykam siê z pani¹ Mirk¹ Cicheck¹ a niedawno rozmawia³am z pani¹ Jol¹. O tych kole¿ankach wspomina³am wczeœniej.
PAN STAROSTA:

– Czêsto spotykam siê ze swoim kuzynem a z innymi kolegami wymieniamy pozdrowienia.
PANI RADNA:

W przedszkolu pozna³am swoj¹ przyjació³kê Kamilê. By³yœmy razem w podstawówce, liceum i do tej pory trwa nasza przyjaŸñ.
PANI DYREKTOR:

– Te¿ mam kole¿ankê z przedszkola Kasiê, z któr¹ chodzi³am
do szko³y podstawowej, liceum, potem do szko³y po liceum, a teraz pracujemy razem.

Na zakoñczenie dzieci podziêkowa³y znakomitym goœciom za
wspomnienia z przedszkolnych lat i zaprosi³y do wykonania wspólnych prac plastycznych.
Pani Dyrektor w imieniu zaproszonych goœci podziêkowa³a
dzieciom za bardzo mi³e i ciekawe spotkanie w trakcie, którego
doroœli choæ na chwilê mogli poczuæ siê dzieæmi.
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Biblioteka przedszkolna...
...swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a w paŸdzierniku 2006 roku. Cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ zarówno wœród dzieci jaki i rodziców.
W bibliotece przedszkolnej dwa razy w miesi¹cu dla wszystkich dzieci z przedszkola organizowane s¹ „Spotkania czytelnicze” oparte g³ównie na pracy z czytanym tekstem.
Na terenie biblioteki organizowane s¹ konkursy zarówno o zasiêgu przedszkolnym, jak i szerszym (gminnym, powiatowym,
wojewódzkim): recytatorskie dotycz¹ce np. twórczoœci J. Tuwima,
plastyczne: „Brzechwa w oczach dziecka”, „Andersen i jego baœnie”, „Przygody misia Uszatka”, „Przygody wróbelka Elmelka”,
„Mój ulubiony bohater ksi¹¿kowy”, „Bohaterowie ulubionych
wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima” oraz corocznie w maju organizowany jest konkursu na systematycznego czytelnika. Zwyciêzcy otrzymuj¹ nagrody ksi¹¿kowe a ich rodzice dyplomy dla „Superczytaj¹cej rodziny”.

Pasowanie na czytelnika przedszkolnej biblioteki
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Któr¹ ksi¹¿kê wypo¿yczyæ?

Ogl¹damy ksi¹¿eczki w przedszkolnej bibliotece.
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Miêdzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski
poœwiêcony twórczoœci Marii Konopnickiej
Patronem naszego przedszkola jest Maria Konopnicka, poetka,
nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyk, publicystka i t³umaczka,
u¿ywaj¹ca tak¿e pseudonimu Jan Sawa. Autorka, w swych utworach, w niezwyk³y sposób zapoznaje m³odych czytelników z otaczaj¹cym œwiatem – przybli¿a im piêkno przyrody, oprowadza po
lesie, ukazuje urok czterech pór roku, pisze o dzieciêcych zabawach, marzeniach, tajemnicach...
Dlatego te¿ od 18 maja 2006 roku, „Jedyneczka” organizuje
„Miêdzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski poœwiêcony twórczoœci Marii Konopnickiej”.
Celem konkursu jest przybli¿enie dzieciom twórczoœci Marii Konopnickiej, rozbudzanie ekspresji twórczej dziecka po-
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przez interpretacjê poezji. Dzieci maj¹ mo¿liwoœæ obcowania
z poezj¹, dostrzegania jej piêkna i wartoœci. Konkursowe zmagania przebiegaj¹ w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespo³owej. W ka¿dej z nich Jury przyznaje I, II, III miejsce oraz wyró¿nienia.
Dnia 18 kwietnia 2013 r. odby³ siê ju¿ V Miêdzyprzedszkolny
Konkurs Recytatorski poœwiêcony twórczoœci Marii Konopnickiej, który zosta³ objêty honorowym patronatem przez Marsza³ka Województwa £ódzkiego oraz Pose³ na Sejm RP Agnieszkê
Hanajczyk. Bra³y w nim udzia³ dzieci z przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych z terenu Gminy Aleksandrów £ódzki oraz dzieci z przedszkoli województwa ³ódzkiego, które nosz¹ imiê patronki, np. przedszkola: z Radomska, Zelowa.
Konkurs recytatorski cieszy siê du¿ym zainteresowaniem
i z ka¿dym rokiem rozszerza siê lista uczestników. „Mali aktorzy” ekspresyjnie i ze zrozumieniem treœci (nie³atwych przecie¿
wierszy) recytuj¹ utwory naszej patronki. Zachwycaj¹ wszystkich
naturalnoœci¹ oraz swymi umiejêtnoœciami recytatorskimi i aktorskimi.

Kiermasze okolicznoœciowe
Kiermasze okolicznoœciowe: bo¿onarodzeniowy i wielkanocny nale¿¹ do tradycji przedszkola, po raz pierwszy pojawi³y siê w roku
szkolnym 2003/2004.
Przygotowania do kiermaszu trwaj¹ zawsze kilka dni. W poszczególnych grupach, po po³udniu odbywaj¹ siê dzia³ania plastyczne, na które zapraszani s¹ rodzice. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonuj¹ ozdoby œwi¹teczne na kiermasz bo¿onarodzeniowy
i wielkanocny, a pomys³y na ich wykonanie s¹ bardzo ciekawe
i ró¿norodne.
Poprzez wspólne dzia³ania (rodzic–dziecko) przedszkolak uczy
siê wspó³pracowaæ, rozwija sprawnoœæ manualn¹, wykazuje w³asn¹ inwencjê twórcz¹, pomys³owoœæ, poznaje ró¿norodne materia³y i techniki plastyczne oraz tradycje œwi¹teczne. Podczas
wspólnych dzia³añ dziecko mo¿e liczyæ na pomoc rodzica, tak
wa¿nej dla niego osoby. To czas nie tylko na wspóln¹ pracê ale
i rozmowê. Rodzic i dziecko dyskutuj¹ jak wykonaæ ozdobê, dziel¹ siê swoimi pomys³ami, dbaj¹ o estetyczne jej wykonanie, prze-
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¿ywaj¹ radoœæ ze wspólnego dzia³ania. Efekt pracy cieszy dzieci,
rodziców i kupuj¹cych.
Wspólne dzia³ania dzieci i rodziców s¹ doskona³¹ form¹ integracji œrodowisk wychowawczych: przedszkola i domu rodzinnego.
Pe³ni¹c rolê gospodarza i sprzedawcy na œwi¹tecznym kiermaszu dzieci buduj¹ wiarê we w³asne mo¿liwoœci, poczucie w³asnej wartoœci oraz ucz¹ siê kultury bycia.

Spotkania z pensjonariuszami
Domu Dziennego Pobytu „Wrzos”...
... na sta³e wpisane s¹ w kalendarz wspó³pracy przedszkola ze
œrodowiskiem lokalnym. Dziêki tym spotkaniom dzieci nabywaj¹ umiejêtnoœæ wspó³¿ycia i wspó³pracy ze œrodowiskiem seniorów. Ucz¹ siê szacunku, wra¿liwoœci na potrzeby i mo¿liwoœci
starszych i samotnych ludzi. Z drugiej strony seniorzy maj¹ kontakt z najm³odszym pokoleniem, których czêsto traktuj jak w³asne wnuki, co mobilizuje ich do aktywnoœci.
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Nasi goœcie w przedszkolnych progach (2012)

Naszym goœciom Jase³ka pokazaliœmy (2012)
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Wspólne zabawy w kole bardzo lubimy (styczeñ 2011)

Na innym ze spotkañ pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu „Wrzos”
czytaj¹ dzieciom bajki (maj 2011)
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Pikniki rodzinne...
...sta³y siê tradycj¹ naszego przedszkola od 2005 roku i organizowane s¹ co roku na prze³omie maja i czerwca. Pikniki rodzinne to wspólne przedsiêwziêcie kadry przedszkolnej, dzieci i rodziców. Punktem kulminacyjnym jest przygotowany
przez dzieci program artystyczny – gromko oklaskiwany przez
rodziców.
Pikniki uatrakcyjniaj¹ wystêpy ró¿nych zespo³ów artystycznych, grup tanecznych, kó³ek m³odzie¿owych i dru¿yn sportowych. Organizujemy ciekawe zabawy dla dzieci i rodziców
miêdzy innymi: zabawy z wykorzystaniem dmuchanych zje¿d¿alni, loterie fantowe, zawody sportowe, stoiska wiza¿u, plastyczne, pokazy wozów stra¿ackich, psów ratowniczych, kotów
perskich itp.
Atrakcj¹ wielu pikników by³y mecze pi³ki siatkowej rodzice
– kontra kadra przedszkola.

Gwarno i weso³o by³o na rodzinnym pikniku (Piknik 2010)
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£owienie fantów by³o du¿ym wyzwaniem nie tylko dla dzieci (Piknik 2005)

Tatusiowie przygotowuj¹ potrawy z grilla (Piknik 2012)
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A mamusie piek¹ pyszne ciasta (Piknik 2007)

Podczas VII Pikniku Rodzinnego dzieci z wszystkich grup przedstawi³y inscenizacjê pt. „Miœ Uszatek” (Piknik 2011)
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Inscenizacja „Królewna Œnie¿ka”. VIII Piknik Rodzinny (Piknik 2012)

W jednym ze spotkañ pi³ki siatkowej rodzice – kontra kadra przedszkola, dru¿ynê przedszkola zasilili Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski,
i Zastêpca Burmistrza Renata Œwiêciak-Ruda (Piknik 2009)
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Pokaz karate w wykonaniu naszych przedszkolaków pod czujnym okiem
pana Sebastiana (Piknik 2012)

Pokaz psów ratowniczych (Piknik 2008)

Alex2013.qxd

2013-06-09

19:14

Page 167

Jedyneczka. Jubileusz 60-lecia Miejskiego Przedszkola nr 1

Przeci¹ganie liny w wykonaniu tatusiów z grupy I i II (Piknik 2010)

Malowanie twarzy – stoisko wiza¿u (Piknik 2012)
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Malowanie ¿elkami przy stoisku plastycznym (Piknik 2008)
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Anetta Rodewald

XXX lat Przedszkola Otwartych Serc

W tym roku Miejskie Przedszkole nr 2 w Aleksandrowie
£ódzkim, przy ul. £êczyckiej
4 obchodzi jubileusz 30–lecia
istnienia placówki.

Kilka dat z historii
17 stycznia 1983

Powsta³o Pañstwowe Przedszkole nr 4.
Dyrektorem zosta³a mgr Ryszarda Lisowska
1987

Mia³y miejsce praktyki pedagogiczne eksperymentalnej
klasy o profilu pedagogicznym

1993

Zmieniona zosta³a nazwa na Miejskie Przedszkole nr 2

2000

Pojawi³y siê pierwsze oddzia³y integracyjne

2001

Zatrudniono psychologa i logopedê

2002

Dyrektorem zosta³a mgr Anetta Rodewald

2004

Zatrudniono nauczyciela wspieraj¹cego

2006

Powsta³ chór przedszkolny „Weso³e Nutki” w ramach
Ogólnopolskiego Programu „Œpiewaj¹ca Polska”

2007

Budynek przedszkola sta³ siê w³asnoœci¹ Gminy Aleksandrów £ódzki

2008

Dokonano wymiany okien i drzwi wejœciowych i remontu
dachu
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2009

„Têczowy œwiat rodzica i dziecka”

2010

Dokonano generalnego remontu budynku wewn¹trz z wymian¹ instalacji elektrycznej

2011

Zdobyto wyró¿nienie w ogólnopolskim konkursie Ekozespo³ów „Oszczêdzam energiê – chroniê klimat”

2012

Prezydszkole przyst¹pi³o do miêdzynarodowego programu Szko³y dla Ekorozwoju; uzyska³o Certyfikat „Zielona
Flaga”; przyst¹pie³o do sieci przedszkoli i szkó³ ekologicznych
Cdn…

Pocz¹tki by³y takie…

Pierwsza wzmianka prasowa – styczeñ 1983
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A teraz jest tak…
Obecnie do przedszkola uczêszcza 202 dzieci w wieku od 3 do
6 lat. Z wychowankami pracuje 17 nauczycieli, w tym psycholog,
logopeda i terapeuta pedagogiczny. Kadrê administracyjno-obs³ugow¹ stanowi 15 pracowników.
Miejskie Przedszkole nr 2 w Aleksandrowie £ódzkim, jest placówk¹, która w swych dzia³aniach promuje szacunek i akceptacjê dla drugiego cz³owieka. Uwidacznia siê to w misji, która od
lat przyœwieca naszym dzia³aniom:
„Kochamy nasze dzieci, takimi, jakie s¹ i nie szczêdzimy wysi³ku, aby stworzyæ miejsce, w którym dzieci zdrowe i niepe³nosprawne oraz doroœli czuj¹ siê dobrze”.
Przedszkole mo¿e pochwaliæ siê bardzo dobrymi kontaktami
ze œrodowiskiem lokalnym oraz wspó³prac¹ z rodzicami. Dbaj¹c
o swój wizerunek w œrodowisku lokalnym oraz akcentuj¹c sw¹
obecnoœæ przedszkole bierze udzia³ w wielu imprezach organizowanych przez ró¿ne instytucje. S¹ to miêdzy innymi: Jesienne Pre-

Spotykamy ciekawych ludzi
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Zapraszamy rodziców do wspólnej zabawy

Pomagamy
zwierzêtom
przetrwaæ zimê
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zentacje Twórczoœci Artystycznej Osób Niepe³nosprawnych „Przez
dziurkê od klucza”, Festiwal Kolêd Szkó³ Specjalnych, „Jesteœmy” – warsztaty artystyczno-rêkodzielnicze, Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy, Dni Aleksandrowa, Wojewódzki Festiwal
Piosenki i Tañca „Aleksandrowska wiosna”, Sprz¹tanie œwiata,
Miêdzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski poœwiêcony twórczoœci M. Konopnickiej, Festiwal Piosenki i Tañca Dzieciêcego „Weso³e Nutki”, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków.
Miejskie Przedszkola nr 2 jest równie¿ organizatorem Gminnego Turnieju Ekologicznego „Chroñmy nasz¹ Ziemiê”, Gminnego Przegl¹du Teatralnego Szeœciolatków „Mali aktorzy na du¿ej scenie”, Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych: „Zimowe
pejza¿e”, „Wiosna w przyrodzie”, „Chroñmy nasze lasy”,
„Oszczêdzam wodê”, Przemarszu ekologicznego – ulicami miasta, Dnia bez samochodu i wielu innych.
Od dwóch lat przedszkole promuje równie¿ dzia³ania proekologiczne, w które z powodzeniem w³¹czani s¹ rodzice oraz przedstawiciele ró¿nych instytucji. Rezultatem tych dzia³añ jest zdobycie miêdzynarodowego certyfikatu „Zielona Flaga” przyznawanego

Uuroczystoœæ odebrania Zielonej Flagi w Warszawie
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Gramy z Jurkiem Owsiakiem

Wystêpujemy na wigilii charytatywnej
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przez kapitu³ê Programu „Szko³y dla Ekorozwoju”, wyró¿nienie
w ogólnopolskim konkursie „Oszczêdzam energiê – chroniê klimat” og³oszonym przez fundacjê GAP Polska oraz nagrodê Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska w konkursie „Z energi¹ na rzecz ochrony klimatu”.
Do tradycji przedszkola nale¿y organizowanie koncertów filharmonii, spotkañ baletowych, warsztatów teatralnych, wycieczek, wyjazdów do teatrów i kin, spotkañ wigilijnych, Balu przebierañców, Balów wiosny i jesieni, Dni Babci i Dziadka, Dnia
Mamy i Taty, urodzin dzieci. Tradycj¹ równie¿ sta³y siê rodzinne pikniki. Tegoroczny jest dla nas szczególnie wa¿ny, gdy¿ wi¹¿e siê z obchodami XXX-lecia istnienia przedszkola.
12 marca 2013 roku dyrektor w imieniu rady pedagogicznej
i rady rodziców z³o¿y³ wniosek do Rady Miejskiej o nadanie naszej placówce imienia Juliana Tuwima.
Inspiracj¹ do nadania imienia Juliana Tuwima sta³y siê s³owa poety:
„Dwa szczêœcia s¹ na œwiecie, jedno ma³e – byæ szczêœliwym,
drugie wielkie uszczêœliwiaæ innych” – pragniemy aby te s³owa sta-

Poznajemy ciekawe zawody
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³y siê (obok naszej misji) motywem przewodnim dla naszych wychowanków, rodziców i wszystkich pracowników przedszkola. Ponadto wiersze Juliana Tuwima ciep³e, pogodne, zaopatrzone w lekk¹ dozê dydaktyzmu s¹ alternatyw¹ dla zalewaj¹cych nas zewsz¹d
masowych produkcji pseudo-dydaktycznych bajek. Poezja sprzed
ponad pó³ wieku naprawdê nadal ¿yje i tak samo jak wówczas bawi, cieszy i uczy: ¿ycia, tolerancji wobec innych i postrzegania piêkna otaczaj¹cego œwiata. Poezja Juliana Tuwima dostarcza prawdziwych prze¿yæ estetycznych, dobrze s³u¿y celom wychowawczym,
rozwija myœlenie, moraln¹ i estetyczn¹ wra¿liwoœæ dzieci.
Uchwa³¹ nr XXXIX/434/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie
£ódzkim z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 2 w Aleksandrowie £ódzkim, Rada Miejska uchwali³a nadanie imienia Juliana Tuwima. Bêdzie
to uroczystoœæ, która uœwietni obchody 30-lecia.
Dbaj¹c o wszechstronny rozwój dzieci, w naszym przedszkolu realizujemy równie¿ dodatkowe programy edukacyjne:

Sprz¹tamy œwiat
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Uczymy siê przez doœwiadczanie

Œpiewamy dla siebie i innych

Alex2013.qxd

2013-06-09

19:16

Page 181

XXX lat Przedszkola Otwartych Serc

181

1. „Czyste powietrze wokó³ nas” – ogólnopolski program edu-

kacji antynikotynowej.
2. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” ogólnopolski program eko-

logiczny
3. „Mamo, Tato wolê wodê” – ogólnopolska kampania eduka4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

cyjna
Akademia zdrowego przedszkolaka „Piramida ¯ywienia”
– ogólnopolski program edukacyjny
Akademia Aquafresh – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej
Zdrowy pocz¹tek – program promuj¹cy nawyki prozdrowotne i œwiadomoœæ ekologiczn¹
Zdrowy pocz¹tek – program promuj¹cy bezpieczne korzystanie z komputera i internetu wœród dzieci najm³odszych
Przyjaciele Zippiego – miêdzynarodowy program profilaktyki zdrowia emocjonalnego.
Szko³y dla Ekorozwoju – miêdzynarodowy program ekologiczny.
Akademia malucha „Kubuœ Puchatek” ogólnopolski program
edukacyjny

Uczymy siê w œrodowisku naturalnym
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Praca nauczycieli z dzieæmi i rodzicami owocuje wieloma nagrodami, najbardziej cennymi dla nas s¹:
Nagroda £ódzkiego Kuratora w Ogólnopolskim Programie
Rozwoju Chórów Szkolnych „Œpiewaj¹ca Polska”
I miejsce – VI Gminny Turniej Ekologiczny „Chroñmy nasz¹
Ziemiê”
I miejsce – V Gminny Przegl¹d teatralny Szeœciolatków „Mali aktorzy na du¿ej scenie”
Z³ota Nutka (Kategoria: taniec) – VI Festiwal Piosenki i Tañca Dzieciêcego „Weso³e nutki”
Z³ota Nutka (Kategoria: piosenka solowa) – VI Festiwal Piosenki i Tañca Dzieciêcego „Weso³e nutki”
Z³ota Nutka (Kategoria: piosenka zespo³owa) – VI Festiwal
Piosenki i Tañca Dzieciêcego „Weso³e nutki”
Z³ota Nutka (Kategoria: gra na instrumentach) – VI Festiwal Piosenki i Tañca Dzieciêcego „Weso³e nutki”

Zdrowo siê od¿ywiamy

Alex2013.qxd

2013-06-09

19:16

Page 183

XXX lat Przedszkola Otwartych Serc

JeŸdzimy do teatru i kina

Bawimy siê na piknikach

183

Alex2013.qxd

184

2013-06-09

19:16

Page 184

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Wyró¿nienie – Ogólnopolski Konkurs „Oszczêdzam energiê,
chroniê klimat”
II miejsce – Gminny Konkurs Plastyczny „Bo¿e narodzenie
z pluszowym misiem”
III miejsce (kategoria: indywidualna) – IV Miêdzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski poœwiêcony twórczoœci M. Konopnickiej
III miejsce (kategoria: zespo³owa) – IV Miêdzyprzedszkolny
Konkurs Recytatorski poœwiêcony twórczoœci M. Konopnickiej
Z³ota Nutka (Kategoria: taniec) – VII Festiwal Piosenki i Tañca Dzieciêcego „Weso³e nutki”
Z³ota Nutka (Kategoria: piosenka zespo³owa) – VII Festiwal
Piosenki i Tañca Dzieciêcego „Weso³e nutki”
Srebrna Nutka (Kategoria: piosenka solowa) – VII Festiwal
Piosenki i Tañca Dzieciêcego „Weso³e nutki”
Certyfikat III edycji ogólnopolskiego programu „Kubusiowi
przyjaciele natury”
Certyfikat IV edycji ogólnopolskiego programu „Kubusiowi
przyjaciele natury”
II nagroda – Wojewódzki Konkurs „Z energi¹ na rzecz ochrony klimatu”
Grand Prix – VII Konkursie Piosenki Ilustrowanej Ruchem
Certyfikat Miêdzynarodowy „Zielona Flaga”
I miejsce na V Miêdzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim poœwiêconym twórczoœci M. Konopnickiej
I miejsce – w VIII Gminnym Przegl¹dzie Teatralnym „Mali
aktorzy na du¿ej scenie”
II miejsce – V Miêdzyprzedszkolny Konkursie Recytatorskim
poœwiêconym twórczoœci M. Konopnickiej
III miejsce – w Miêdzy przedszkolnym konkursie plastycznym
„Przygody wróbelka Elemelka”
III miejsce – Miêdzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Przygody wróbelka Elemelka”
Tytu³ Ambasadora Fundacji dr. Clown za rok 2013.
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Tytu³ Ambasadora Fundacji Dr Clown za rok 2013

Przed nami jeszcze wiele zadañ do wykonania, ale ma³ymi krokami zdobywa siê szczyty – g³êboko wierzê, ¿e uda³o nam siê stworzyæ przedszkole nie tylko otwartych, ale i bardzo gor¹cych serc.

Alex2013.qxd

2013-06-09

186

19:16

Page 186

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Julita Osiecka

O tym,
jak Szko³a Podstawowa w Rudzie Bugaj
Patrona zyska³a…

Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i d¹¿cie do s³awy.
Coœ z tego zawsze siê stanie!
J. Korczak

W roku 2007, w czasie konkursu na dyrektora Szko³y Podstawowej w Rudzie Bugaj, w swej koncepcji pracy na tym stanowisku,
ujê³am m.in. podjêcie dzia³añ w celu nadania szkole imienia oraz
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ufundowania sztandaru. Rok póŸniej, po tym, jak Szkole Podstawowej w Be³dowie nadano imiê Ryszarda Wyrzykowskiego, zostaliœmy jedyn¹ w Gminie Aleksandrów £ódzki szko³¹, która nie
mog³a poszczyciæ siê swym patronem, ani nie by³a reprezentowana, przez najwa¿niejszy symbol dla ka¿dej placówki oœwiatowej, jakim jest niew¹tpliwe jej Sztandar.
Moje plany dotycz¹ce wyboru patrona zosta³y w pe³ni zaakceptowane przez cz³onków rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów.
Tym samym, ju¿ w 2008 r. rozpoczêliœmy dzia³ania zmierzaj¹ce
w tym w³aœnie kierunku. W szkole wy³oniliœmy trzy kandydatury
na patrona, byli to: Jan Brzechwa, Kornel Makuszyñski i Janusz
Korczak. Z ich sylwetkami zapoznani zostali zarówno wszyscy nauczyciele i pracownicy oraz wszyscy uczniowie i ich rodzice. Nastêpnie, w drodze tajnego g³osowania dokonano wyboru i okaza³o
siê, ¿e najwiêksz¹ liczbê g³osów uzyska³a kandydatura Janusza
Korczaka. To pozwoli³o na z³o¿enie wniosku do Rady Miejskiej
w Aleksandrowie £ódzkim o nadanie Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj imienia Janusza Korczaka. Drugi, równolegle z³o¿ony
wniosek, dotyczy³ uwzglêdnienia w nazwie szko³y jej specyfiki, jak¹ by³o i jest, posiadanie oddzia³ów integracyjnych.
G³osowanie nad wnioskami zosta³o poprzedzone moim wyst¹pieniem w czasie sesji Rady Miejskiej, kiedy to uzasadni³am wybór
Janusza Korczaka odwo³uj¹c siê zarówno do jego myœli pedagogicznych i propagowanych pogl¹dów wychowawczych, indywidualnego, pe³nego akceptacji podejœcia do ka¿dego dziecka oraz twórczoœci literackiej, która mo¿e byæ czytelna i rozpoznawalna dla
naszych uczniów. Przytoczy³am wtedy s³owa Janusza Korczaka
„Powiedz dziecku, ¿e jest dobre, ¿e potrafi”, które w mojej ocenie najpe³niej oddaj¹ postawê, jak¹ powinien reprezentowaæ nauczyciel i rodzic wobec ka¿dego dziecka. W ten sposób „Stary Doktor” domaga³ siê dla ka¿dego dziecka szacunku, akceptacji,
podkreœla³ rolê pedagoga, jako osoby, która za uczniem pod¹¿a,
inspiruje go, motywujê do dzia³ania i do realizacji pok³adów w³asnych zdolnoœci i talentów.
Radni w pe³ni uznali nasze argumenty i jednog³oœnie g³osowali nad przyjêciem obydwu wniosków. Tym samym, w dniu 26
marca 2009 r., na mocy Uchwa³y XXXV/335/09 Rady Miejskiej
w Aleksandrowie £ódzkim, formalnie rozpocz¹³ siê nowy okres
w historii szko³y, która od tego momentu zyska³a nowa nazwê:
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Szko³a Podstawowa z oddzia³ami integracyjnymi im. Janusza
Korczaka w Rudzie Bugaj.
Od tego momentu rozpoczê³y siê intensywne przygotowania
do uroczystoœci, która, w pe³ni zdawaliœmy sobie z tego sprawê,
mia³a byæ najwiêksz¹ i najwa¿niejsza uroczystoœci¹ w historii tej
placówki. Dokonywaliœmy bowiem jednoczeœnie uroczystego nadania imienia Janusza Korczaka oraz poœwiêcenia i przekazania
Szkole Sztandaru, który zosta³ ufundowany przez grupê wspania³ych DARCZYÑCÓW.
Ten wyj¹tkowy, jedyny i niepowtarzalny dzieñ zaplanowany
zosta³ na 28 maja 2009 r. Zrobiliœmy wszystko, aby sama oprawa uroczystoœci oraz goœcie, którzy zaszczycili nas sw¹ obecnoœci¹ dawali wyraz rangi tego wydarzenia. Dodatkowo, o czym nale¿y pamiêtaæ, termin uroczystoœci oraz wszelkie dzia³ania
podjête w roku szkolnym 2008/2009 nie by³y przypadkowe, bowiem zosta³ on og³oszony rokiem obchodów 35-lecia istnienia
Szko³y Podstawowej w Rudzie Bugaj w obecnym budynku.
Trudno wiêc, aby w tym miejscu, choæ krótko, nie odnieœæ siê
do historii naszej szko³y...
W roku 1973, w miesi¹cu paŸdzierniku nast¹pi³o uroczyste
otwarcie nowo wybudowanej i bardzo nowoczesnej, jak na lata
siedemdziesi¹te, Szko³y Podstawowej w Rudzie Bugaj pod numerem 54. Tym samym spe³ni³o siê wielkie marzenie i dumny
zamiar ówczesnego dyrektora szko³y p. Ignacego Gierszona. To
dziêki jego ogromnemu zaanga¿owaniu i staraniom dosz³o do
wybudowania szko³y w bardzo krótkim czasie – w ci¹gu niespe³na roku.
Rok 1977 przyniós³ zmiany organizacyjne struktury placówki i powstanie Zbiorczej Szko³y Podstawowej w Rudzie Bugaj, do
której dowo¿eni byli uczniowie z klas V–VIII ze szkól w Adamowie i Sobieniu, zaœ sama szko³a w Sobieniu sta³a siê punktem filialnym. Ju¿ wtedy, w naszej szkole prowadzono edukacjê dzieci
szeœcioletnich.
Pod koniec lat osiemdziesi¹tych zmniejszono obwód szko³y,
zaœ w roku szkolnym 1999/2000 szko³a na skutek reformy szkolnictwa przekszta³cona zosta³a w placówkê szeœcioklasow¹.
Pocz¹tek XXI przyniós³ ze sob¹ wielkie trudnoœci – ze wzglêdów finansowych, zosta³y podjête dzia³ania w kierunku likwidacji placówki. I tutaj znów widoczne by³y dumne zamiary i górne
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marzenia wielu osób zwi¹zanych z nasz¹ szko³¹. To dziêki nauczycielom i rodzicom naszych uczniów, a tak¿e ludziom, którzy
ich popierali, dziêki ich ogromnemu zaanga¿owaniu i zdecydowanej postawie szko³a w Rudzie Bugaj nadal istnieje. W tym czasie obowi¹zki dyrektora szko³y pe³ni³a p. Maria Zawadzka, która wraz z ówczesn¹ przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców p. Mari¹
Osieck¹ by³a inicjatork¹ wszystkich podejmowanych dzia³añ.
W roku szkolnym 2002/2003 utworzony zosta³ w szkole pierwszy na terenie Gminy Aleksandrów £ódzki oddzia³ integracyjny. Zapocz¹tkowa³o to proces, który sprawi³, i¿ od roku 2007/2008
ka¿dy z oddzia³ów w szkole sta³ siê oddzia³em integracyjnym.
W ten sposób Szko³a Podstawowa w Rudzie Bugaj znalaz³a
swoje miejsce na edukacyjnej mapie Gminy Aleksandrów £ódzki, a o jej specyfice stanowi³ wyj¹tkowy, rodzinny klimat wynikaj¹cy z tego, ¿e od zawsze by³a szko³¹ œrodowiskow¹, w której
uczy³y siê kolejne pokolenia oraz to, ¿e doskona³e warunki do nauki i rozwoju zyskali w niej zarówno uczniowie niepe³nosprawni,
jak i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wreszcie nadszed³ rok szkolny 2008/2009 – kolejny wa¿ny rok
w historii szko³y – rok, w którym spe³ni³y siê dumne zamiary
i górne marzenia nas wszystkich – nauczycieli, rodziców i uczniów.
W piêkny, s³oneczny dzieñ, 28 maja 2009 roku ca³a szkolna
spo³ecznoœæ oraz wszyscy zaproszeni goœcie, a tak¿e Poczty Sztandarowe wszystkich szkó³ znajduj¹cych siê na terenie Gminy Aleksandrów £ódzki zgromadzili siê w koœciele w parafii pod wezwaniem Zes³ania Ducha Œwiêtego w Aleksandrowie £ódzkim, gdzie
proboszczem jest ks. Piotr Bratek, który w roku 1992 naucza³ religii w naszej szkole. To on w³aœnie celebrowa³ Mszê Œwiêt¹ i dokona³ poœwiêcenia Sztandaru – symbolu najwa¿niejszych dla naszej szkolonej spo³ecznoœci wartoœci – Ma³ej Ojczyzny, jak¹ jest
szko³a i jej najbli¿sze œrodowisko oraz patriotyzmu, honoru, mêstwa i obowi¹zków wobec ojczyzny. Pani pose³ na Sejm Agnieszka Hanajczyk, reprezentuj¹c wszystkich darczyñców, odczyta³a uroczysty Akt Ufundowania Sztandaru. Nastêpnie sam
Sztandar zosta³ przekazany przez przedstawicieli rodziców w moje, jako dyrektora szko³y, rêce, a ja – po jego uca³owaniu, dokona³am symbolicznego przekazania Sztandaru uczniom, którzy
równie¿, jak nakazuje ceremonia³, oddali mu czeœæ i przyjêli go
ze s³owami:
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Przyjmujemy ten Sztandar i przyrzekamy dbaæ o godne imiê
naszej szko³y, a tak¿e sumiennie wype³niaæ wszystkie obowi¹zki
wynikaj¹ce z bycia M³odym Polakiem, mieszkañcem naszej
Ma³ej Ojczyzny oraz bycia uczniem Szko³y Podstawowej
z oddzia³ami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie
Bugaj.
Kolejnym, niezwykle podnios³ym elementem, sta³o siê z³o¿enie
przez przedstawicieli wszystkich trzech szkolonych gremiów, uroczystego œlubowania na Sztandar Szko³y:
My uczniowie, rodzice i nauczyciele œlubujemy uroczyœcie:
Nasz¹ postaw¹ godnie reprezentowaæ
Szko³ê Podstawow¹ z oddzia³ami integracyjnymi
im Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
i do³o¿yæ wszelkich starañ, by nigdy nie przynieœæ ujmy
dobremu imieniu tej szko³y.
ŒLUBUJEMY!
Przyrzekamy okazywaæ nale¿yty szacunek
Rodzicom, wychowawcom, kolegom
i zawsze postêpowaæ zgodnie z zasadami
humanizmu i sprawiedliwoœci spo³ecznej,
w duchu tolerancji i mi³oœci.
ŒLUBUJEMY!
Sumiennie i uczciwie wype³niaæ swoje obowi¹zki
i zdobywaæ jak najlepsze przygotowanie do przysz³ej pracy
dla dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej.
ŒLUBUJEMY TOBIE OJCZYZNO!
TAK NAM DOPOMÓ¯ BÓG!

Po zakoñczonej Mszy Œwiêtej wszyscy udali siê do budynku Szko³y, gdzie zaplanowana by³a dalsza czeœæ uroczystoœci. Bardzo serdecznie powita³am przyby³ych goœci, wœród których by³y: Pos³anki na Sejm Agnieszka Hanajczyk oraz Joanna Skrzydlewska, a tak¿e Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski, Przewo-
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dnicz¹cy Rady Miejskiej
Leszek Pierlejewski, Zastêpca Burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego
Renata Œwiêciak–Ruda,
Sekretarz Aleksandrowa £ódzkiego Krzysztof
Kozanecki, Starszy Wizytator Kuratorium Oœwiaty w £odzi Teresa
Lasota, Wiceprzewodnicz¹ca £ódzkiego Krêgu
Polskiego Stowarzyszenia Janusza Korczaka
Anna Jaskólska, dyrektorzy jednostek i wszystkich placówek oœwiatowych z terenu Gminy
Aleksandrów £ódzki,
byli nauczyciele oraz dyrektorzy naszej szko³y
m.in. Maria Zawadzka,
Irena Sroczyñska, Wies³aw Pieni¹¿ek, Henryk
Gr¹czewski, rodzice, absolwenci, pracownicy
oraz uczniowie.
Nastêpnie „zabra³am” wszystkich zgromadzonych na… „krótk¹ wycieczkê” do przesz³oœci i przypomnia³am
historiê rozwoju szkolnictwa na Rudzie Bugaj,
a tak¿e dzieje naszej
szko³y w obecnym budynku oraz nawi¹za³am do pogl¹dów Janusza Korczaka, jego myœli i metod, z których chcielibyœmy czerpaæ, aby nosiæ dumne miano „szko³y korczakowskiej”.
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Niezwykle donios³ym
momentem by³o ods³oniêcie piêknej, drewnianej tablicy pami¹tkowej wykonanej
przez aleksandrowskiego
artystê pana Henryka Jaœkiewicza, o co poprosiliœmy
pani¹ Agnieszkê Hanajczyk oraz pana Jacka Lipiñskiego.
Wszyscy goœcie i fundatorzy Sztandaru w swoich
przemówieniach podkreœlali, jak wyj¹tkowe jest to wydarzenie, oraz to, ¿e wybrany Patron by³ cz³owiekiem
o niezwyk³ej wartoœci,
w którego ¿yciu i dzia³alnoœci ka¿dy, czy to dziecko, czy
te¿ osoba doros³a, mo¿e odnaleŸæ wzorzec do naœlado-
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Drewniana tablica pami¹tkowa
wykonana przez aleksandrowskiego
artystê Henryka Jaœkiewicza

wania. Wtedy równie¿ pad³y bezcenne dla nas, s³owa pana Burmistrza, który zadeklarowa³ wszem i wobec, ¿e przy naszej szkole zostanie zbudowana sala gimnastyczna (i w ten sposób znowu
spe³ni³y siê s³owa Janusza Korczaka – „dumne miejcie marzenia….”) - By³a to prawdziwa niespodzianka i najwspanialszy prezent, jaki nasza szkolna spo³ecznoœæ mog³a otrzymaæ …
Fundatorzy Sztandaru oraz wszyscy, których z dum¹ nazywamy „Przyjació³mi Szko³y” otrzymali od nas pami¹tkowe rzeŸby
– przedstawiaj¹ce uœcisk d³oni, a wiêc symbol wsparcia i pomocy, na które zawsze mogliœmy i nadal mo¿emy liczyæ. W ten sposób wyró¿niliœmy nastêpuj¹ce osoby i firmy:
Pose³ na Sejm Agnieszkê Hanajczyk
Europose³ Joannê Skrzydlewsk¹
Burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego Jacka Lipiñskiego
Zastêpcê Burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego
Renatê Œwiêciak–Rudê
Naczelnika Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu
Hannê Bedê
Prezesa PGKiM Grzegorza Andrzejczaka
Bank Spó³dzielczy w Aleksandrowie £ódzkim
Parafiê Archanio³ów Rafa³a i Micha³a
w Aleksandrowie £ódzkim
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Pana Aleksandera Ostrowskiego z firmy ALWIKOR
Firmê Gro-Dach
Firmê Sopexim
Firmê Markbud
Firmê PSS Spo³em
Pañstwo Annê i Grzegorza Misztalów
Pani¹ Gra¿ynê Osieck¹
Pani¹ Marzenê Kochanowsk¹
Pani¹ Kazimierê Wójcik
Pani¹ Joannê Lefik
Pana Marcina £opateckiego
Niezwykle wa¿nym i podnios³ym elementem oficjalnej czêœci
uroczystoœci by³o wrêczenie, po raz pierwszy w historii szko³y,
pami¹tkowych medali dla nauczycieli, którzy pracowali w tej
szkole minimum 20 lat. O wrêczenie pami¹tkowych medali poprosiliœmy Burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego. Tym wyj¹tkowym odznaczeniem zostali wyró¿nieni nastêpuj¹cy pedagodzy:
Pani Maria Zawdzka
Pani Irena Sroczyñska
Pani Jadwiga Pieni¹¿ek
Pani Wanda Sadowska
Pani Barbara Gr¹czewska
Pani Teresa Kacprzak
Pani Ewa Kucner
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej i wyprowadzeniu Sztandaru
wszyscy obecni mogli obejrzeæ i prze¿yæ wyj¹tkowo emocjonalny
monta¿ s³owno–muzyczny, którego przes³aniem by³o przybli¿enie sylwetki i dorobku Janusza Korczaka. Nasi uczniowie poprzez
odgrywane scenki oraz wspaniale wyœpiewane utwory pragnêli,
aby to, co dla nich najwa¿niejsze w ¿yciu i pogl¹dach ich Patrona - radoœæ ¿ycia, dobroæ, pomoc innym oraz dzieciêce marzenia,
trafi³y do serc wszystkich widzów. Wspania³e stroje, ciekawa choreografia, przepiêkna oprawa muzyczna i autentycznie zaanga¿owani artyœci – to wszystko sprawi³o, ¿e ta uroczystoœæ zapad³a
w pamiêci i sercach naszych goœci.
Wszyscy zaproszeni otrzymali specjalne, pami¹tkowe biuletyny wydane z okazji 35-lecia szko³y, my zaœ prosiliœmy obecnych
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o wpisywanie siê do Pami¹tkowej Ksiêgi, aby nic, co siê w tym
dniu wydarzy³o, nie umknê³o, bowiem by³ to dzieñ, w którym niew¹tpliwie, tworzy³a siê historia naszej szko³y.
Nadanie imienia szkole sta³o siê niezapomnian¹ uroczystoœci¹,
podnosz¹c¹ jej rangê w œrodowisku lokalnym, budz¹c¹ odpowiedzialnoœæ za godne reprezentowanie uniwersalnych wartoœci, symbolizowanych przez Sztandar, tworz¹c¹ now¹ tradycjê i szczególny, szkolny ceremonia³. Jednoczeœnie sta³o siê tak¿e swoistym
zobowi¹zaniem dla nas, nauczycieli, aby poprzez swe dzia³ania godnie reprezentowaæ idea³y Patrona – Janusza Korczaka - poszukiwaæ, czerpaæ, rozwijaæ i wdr¹¿aæ jego pedagogikê w codziennej dydaktycznej, wychowawczej opiekuñczej pracy z uczniami.
Patrz¹c wstecz, z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ i nieskrywan¹ dum¹, mo¿emy powiedzieæ, ¿e nam siê to udaje. Jako Szko³a nosz¹ca imiê Janusza Korczaka nale¿ymy do Polskiego Stowarzyszenia
Korczakowskiego, w którym aktywnie dzia³amy i podejmujemy
wiele wspólnych przedsiêwziêæ. W kalendarzu szkolnych uroczystoœci na stale zapisa³o siê Œwiêto Szko³y, które co roku obchodzimy w ostatnich dniach marca. Rok po nadaniu szkole imienia, powsta³a, stworzona przez nauczycielki naszej szko³y pani¹
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Aleksandrê Skolmowsk¹ oraz pani¹ Teresê Kacprzak Pieœñ Szko³y, któr¹ odœpiewaliœmy po raz pierwszy w³aœnie w czasie I Œwiêta Szko³y. Te piêkne i niezwykle wymowne w swej prostocie s³owa, znane i zrozumia³e dla wszystkich naszych uczniów, stanowi¹
nasz wyznacznik na ka¿dy, wspólny dzieñ.
Ka¿dy uczeñ naszej szko³y, stara siê tak ¿yæ,
aby dawaæ siebie innym i szczêœliwym byæ.
Janusz Korczak - patron szko³y,
on pokaza³ nam,
jak osi¹gn¹æ to co wa¿ne, jak naprawiaæ œwiat.
Ref:
Daj dzieciñstwo dzieciom,
dobre serce daj. Powiedz dziecku, ¿e jest dobre,
aby dobro mog³o daæ.
W œwiecie têsknot, w ci¹g³ym pêdzie,
w zabieganiu,
maj¹c g³owê pe³n¹ marzeñ - dorastamy.
Choæ przed nami jeszcze wiele trudnych,
nowych dróg,
to my przecie¿ ci¹gle jeszcze dzieæmi chcemy byæ.
Ref.
Kolejnym wa¿nym i wyj¹tkowym elementem naszej dzia³alnoœci by³o wprowadzenie Ogólnoszkolnego Programu Wychowawczego „Odznaki Korczakowskie”. Pierwsze odznaki wrêczyliœmy naszym uczniom w czasie III Œwiêta Szko³y, w roku 2012.
Program ten w pe³ni realizuje myœl Janusza Korczaka „Powiedz
dziecku, ze jest dobre, ¿e potrafi.” Nasi uczniowie mog¹ otrzymaæ owe „Odznaki Korczakowskie” za ró¿norodne dzia³ania
i zaanga¿owanie w wykonywanie obowi¹zków oraz zadañ dodatkowych. Wszelkie osi¹gane efekty, ale równie¿ starania dzieci
s¹ dostrzeganie, po to, aby sami mogli dokonywaæ dobrych wyborów i zmian w swoim postêpowaniu i nauce. W naszej szkole,
cztery razy w roku szkolnym przyznajemy uczniom nastêpuj¹ce odznaki: „Pracowity, jak Mrówka”, „Sowa M¹dra G³owa”,
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„Pomocna D³oñ”, Ambasador Kultury”, „Stra¿nik Bezpieczeñstwa”, „Sportowiec”, „Artysta”.
Miniony rok by³ dla naszej Szko³y niezwyk³y, bowiem Sejm
RP uchwali³ Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Podejmowaliœmy wiêc bardzo wiele inicjatyw, z czego do najwa¿niejszych
zaliczyæ nale¿y niew¹tpliwie wycieczkê do Warszawy (dla naszych uczniów ich rodziców), gdzie poznawaliœmy, w formie
warsztatów, miejsca zwi¹zane z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ Janusza
Korczaka. By³o to mo¿liwe dziêki wspó³pracy, jak¹ nawi¹zaliœmy z Muzeum Historii ¯ydów Polskich w Warszawie. Kolejnym przedsiêwziêciem sta³o siê przeprowadzenie w paŸdzierniku i listopadzie 2012 r. cyklicznych warsztatów dla uczniów
wszystkich szkól podstawowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Aleksandrów £ódzki (równie¿ ZSS im. S. Kopciñskiego).
Dziêki wspania³ej wspó³pracy z p. Bo¿en¹ Komorowsk¹, dyrektorem MDK, w³aœnie na terenie tej placówki odby³y siê cztery tematyczne spotkania przeprowadzone przez nauczycielki
naszej szko³y, w czasie których uczestnicy poznawali twórczoœæ,
pogl¹dy, ¿ycie i przes³anie Janusza Korczaka. Uczniowie pracowali w mieszanych grupach, dziêki temu mo¿liwe by³o wza-
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jemne poznanie, nawi¹zanie znajomoœci i wspólne uczenie siê
od siebie. Z przebiegu warsztatów powsta³ film nakrêcony przez
Wydzia³ Informacji i Mediów Urzêdu Miejskiego w Aleksandrowie £ódzkim, wyemitowany w telewizji lokalnej. Rzeczywistym uhonorowaniem i podsumowaniem naszych korczakowskich dzia³añ by³o zorganizowanie w dniu 13 grudnia 2012 roku
wyj¹tkowej Konferencji pod has³em „Wszyscy jesteœmy sobie
potrzebni, razem ³atwiej, radoœniej, m¹drzej i bezpieczniej”.
Zosta³a okreœlona przez przemawiaj¹cego na tej konferencji
£ódzkiego Wicekuratora Oœwiaty Konrada Czy¿yñskiego, jako wojewódzkie podsumowanie dzia³añ podejmowanych
w zwi¹zku z obchodami Roku Janusza Korczaka. Patronami,
a jednoczeœnie goœæmi honorowymi konferencji byli: Rzecznik
Praw Dziecka Marek Michalak oraz Pos³anka na Sejm Agnieszka Hanajczyk. Prelekcje w czasie spotkania dodatkowo wyg³osili m.in. dr hab. Jacek Py¿alski, rodzice naszych uczniów lek. med. Konrad Masiarek, a tak¿e pan Grzegorz Kowalski
oraz Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski. Spotkanie to zgromadzi³o ok. stu zaproszonych goœci – w³adz Gminy i Powiatu Zgierskiego, przedstawicieli wszystkich szkó³,
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przedszkoli i placówek zajmuj¹cych siê prac¹ z dzieckiem i jego rodzin¹ z terenu Gminy Aleksandrów £ódzki oraz delegacje z zaprzyjaŸnionych szkó³ z £odzi i województwa, nosz¹cych
imiê Janusza Korczaka, a tak¿e rodziców naszych uczniów. By³o to wydarzenie, na miarê i o randze tak samo wielkiej, jak
uroczystoœæ nadania szkole imienia.
Rok szkolny 2012/13 przyniós³ kolejne wyj¹tkowe przedsiêwziêcie. W szkole wdro¿yliœmy projekt rozwijaj¹cy samorz¹dnoœæ
wœród uczniów „Prawa swoja szanujemy, o wa¿nych rzeczach
wspólnie decydujemy”. G³ównymi za³o¿eniami projektu s¹: organizowane z inicjatywy uczniów lub nauczycieli zebrania, na
których poruszamy najwa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem w szkole indywidualnego ucznia, zak³ady i pocztówki korczakowskie oraz powo³anie Rzecznika Praw Ucznia,
który zosta³ wybrany w tajnym g³osowaniu przez wszystkich naszych uczniów. Powsta³a tak¿e specjalna skrzynka, gdzie uczniowie wrzucaj¹ listy, w których zawieraj¹ wszelkie proœby i wa¿ne
sprawy, jakim powinien zaj¹æ siê ICH rzecznik.
Reasumuj¹c, mo¿na chyba stwierdziæ, ¿e im d³u¿ej Janusz
Korczak „JEST” w NASZEJ SZKOLE, tym bardziej inspiruje nas
do podejmowania kolejnych dzia³añ, poszukiwania nowych, choæ
przecie¿ nie nowatorskich (bo inspirowanych dzia³alnoœci¹ „Starego Doktora” metod i form pracy). Mo¿na by zadaæ sobie pytanie, po co to wszystko? OdpowiedŸ jest prosta - pragniemy pracowaæ tak, aby rzeczywistoœci¹ sta³y siê s³owa „starego Doktora”
„Dzieci maj¹ prawo do tego, ¿eby je braæ powa¿nie i traktowaæ
z czu³oœci¹ i szacunkiem. Trzeba im pozwoliæ dorosn¹æ tak, jak
im to przeznaczone – nieznany cz³owiek w ka¿dym dziecku to
nasza nadzieja na przysz³oœæ”.
Mo¿na by rzec, ma³a, kameralna szko³a, po³o¿ona na uboczu,
„tu¿ pod lasem”…. a jednoczeœnie - wspania³y mikroklimat na
zewn¹trz i œwietna atmosfera w œrodku. Zaanga¿owani nauczyciele, oddani pracownicy i uczniowie, którzy maj¹ szanse rozwijaæ siê i realizowaæ na miarê w³asnych mo¿liwoœci! Tak¹ szko³ê
chcemy tworzyæ i wierzê, ¿e dziêki wiernoœci idea³om korczakowskim jesteœmy w stanie to osi¹gn¹æ…
Autorka Julita Osiecka jest nauczycielem historii i dyrektorem Szko³y Podstawowej z oddzia³ami i integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj.
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El¿bieta Grochulska

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Aleksandrowie £ódzkim
5 grudnia 2011 r. rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Aleksandrowie £ódzkim
To wspania³a inicjatywa pani Ilony Rafalskiej poparta konkretnymi dzia³aniami, zaanga¿owaniem i pomoc¹ finansow¹
Urzêdu Miasta.
Uniwersytet funkcjonuje jako Filia Wyk³adowa UTW Politechniki £ódzkiej, jednostka organizacyjna Biblioteki Publicznej
im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie £ódzkim. Opiekunem
UTW z ramienia Biblioteki jest El¿bieta Grochulska.
Celem Uniwersytetu jest aktywizacja, integracja oraz stworzenie sprzyjaj¹cych warunków do rozwoju intelektualnego i psychofizycznego jego S³uchaczy. Realizujemy je poprzez zajêcia
edukacyjne, kulturalne, turystyczno-sportowe i spo³eczne.
W czerwcu 2013 r. zakoñczyliœmy trzeci semestr wyk³adowy.
Uniwersytet cieszy siê ogromnym zainteresowaniem mieszkañców naszej Gminy, w tej chwili liczy 200 s³uchaczy.
Oferta UTW jest bardzo bogata, bo poza wyk³adami, które
organizuje Politechnika £ódzka (co dwa tygodnie), odbywaj¹ siê
te¿ dodatkowe spotkania, prelekcje, koncerty. Mo¿na korzystaæ
te¿ z sekcji:
- o charakterze sportowym, prozdrowotnym
- fitness w wodzie,
- gimnastyka zdrowotna,
- turystyczno-krajoznawczej.
Tematy wyk³adów dotykaj¹ ró¿norodnych zagadnieñ: dotycz¹
zdrowia, przyrody, turystyki, mody, muzyki, techniki, psychologii, prawa i innych dziedzin ¿ycia i nauki.
Do prowadzenia zajêæ Politechnika £ódzka zaprasza znakomitych fachowców.
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Dodatkowe zajêcia prowadz¹ wyœmienici specjaliœci, i tak gimnastykê Ala Dutkowska i £ukasz Augustyniak (absolwenci AWF),
Fitness w wodzie £ukasz Augustyniak a Turystykê Andrzej Kuropatwa, przewodnik turystyczny, znawca i mi³oœnik Aleksandrowa i ca³ej Polski.
Zajêcia prowadzone s¹ wed³ug autorskich pomys³ów instruktorów, maj¹ na celu przede wszystkim prewencyjne dzia³anie, bo
przecie¿ lepiej zapobiegaæ k³opotom zdrowotnym, byæ aktywnym
ni¿ borykaæ siê k³opotami.
Pan Andrzej przygotowuje co miesi¹c kilka propozycji wycieczek dla s³uchaczy UTW.
S¹ to wycieczki krajoznawcze po naszym Regionie, po Polsce a nawet zagraniczne. Chêtni poznali najciekawsze zabytki, muzea i warte zwiedzenia i poznania obiekty £odzi, a tak¿e okoliczne atrakcje turystyczno-przyrodnicze. Byli w Rogowie,
Ko³acinku, Lipcach Reymontowskich, Nagawkach, Bronowie,
K³odawie, Górach Œwiêtokrzyskich, Spale, Inow³odzu, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim i wielu innych
interesuj¹cych turystycznie, historycznie i regionalnie miejscach.
W £odzi poznali najwa¿niejsze ³ódzkie muzea, Cmentarz ¯ydowski, Ksiê¿y M³yn.
Poza tym co miesi¹c wszyscy chêtni mog¹ wybraæ siê na ciekawy spektakl teatralny lub koncert do Filharmonii £ódzkiej.
Wspó³pracujemy ze wszystkimi ³ódzkimi teatrami dramatycznymi, Muzycznym oraz Filharmoni¹ i oferujemy naszym S³uchaczom bilety po niezwykle atrakcyjnych cenach.
Byliœmy na komediach w Teatrze Powszechnym: „Bogu Mordu”, „Next-ex”, „Kolacja dla g³upca”,
W Jaraczu na „Podró¿ do Buenos Aires”, „Barbelo o psach
i dzieciach” w Nowym na „Pastora³ce”, „Przyjaznych duszach”,
„Mój boski rozwód”. Nie sposób wymieniæ wszystkich tytu³ów
spektakli koncertów na jakie zapraszamy chêtnych.
Ci którzy nie lubi¹ jeŸdziæ do £odzi mog¹ korzystaæ z bogatej
oferty kulturalnej w Aleksandrowie. Biblioteka oraz Partnerstwo
na rzecz Aleksandrowa £ódzkiego proponuje co miesi¹c kilkanaœcie atrakcyjnych wydarzeñ wszystkim S³uchaczom UTW. S¹ to
spektakle, koncerty, spotkania z interesuj¹cymi ludŸmi, prelekcje, wycieczki i inne atrakcje, które najczêœciej s¹ bezp³atne.
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Goœciliœmy Barbarê Twardosz z piosenkami Anny German,
Ma³gorzatê Flegel z piosenk¹ francusk¹ „Kocham Pary¿”, Bronis³awa Wroc³awskiego z „Kwiatami Polskimi” Tuwima, Renatê Banack¹-Walczak z piosenkami lat 20 XX wieku, Ma³gorzatê Kuliñsk¹, Kazimierza Kowalskiego i Andrzeja Niemierowicza
prezentuj¹cych najpiêkniejsze melodie z oper, operetek i musicali, Ryszarda Bonis³awskiego z turystyczn¹ prelekcj¹ o ³ódzkich
œladach Juliana Tuwima.
Zaprosiliœmy wielu innych znamienitych artystów, fachowców, pasjonatów, których nazwisk nie sposób wymieniæ w krótkiej relacji.
Zorganizowaliœmy te¿ dla chêtnych bezp³atny kurs samoobrony, który prowadzi³ Sebastian Ziembikiewicz, zaprosiliœmy na
bezp³atny spacer po „£odzi Tuwima” ze znakomitym przewodnikiem Piotrem Machlañskim.
Przed nami kolejny rok akademicki i wiele nowych pomys³ów
i projektów do zrealizowania.
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Gra¿yna Kwiatkowska

Dwadzieœcia lat
Odnowy Charyzmatycznej
w Aleksandrowie £ódzkim

Czas od marca 2013 r. jest dla Grupy Odnowy w Duchu Œwiêtym
„Dobra Nowina” dzia³aj¹cej w aleksandrowskiej parafii wyj¹tkowy - mija bowiem 20 lat, odk¹d przy rzymsko-katolickim koœciele
œw. Archanio³ów Rafa³a i Micha³a, przy aprobacie ówczesnego proboszcza, ks. dra Norberta Ruckiego, zaczê³a regularnie spotykaæ
siê na modlitwie i s³uchaniu S³owa Bo¿ego grupka ludzi ró¿nych
stanów i zawodów. Wczeœniej zdobywali doœwiadczenie w koœciele Jezuitów w £odzi, przy którym kilka grup modlitewnych za³o¿y³ ks. Józef Koz³owski SJ (niebawem rozpocznie siê jego proces
beatyfikacyjny). W roku naszego jubileuszu mija te¿ 10. rocznica
œmierci ojca Koz³owskiego - wspó³za³o¿yciela i naszej grupy.
Zaczynaliœmy jako kilkuosobowa grupka, pragn¹ca modliæ siê
w tej parafii i w tym mieœcie w ró¿nych intencjach. Jestem dumny z tego, ¿e nale¿ê do „Dobrej Nowiny” - mo¿na zachwyciæ siê
tym, jak Bóg zebra³ w jednym miejscu tak wielu wspania³ych ludzi, którzy anga¿uj¹ siê w ró¿ne dzie³a na rzecz parafii i miasta.
To jest dla mnie fenomen! - stwierdza za³o¿yciel grupy i jej pierwszy lider, Jan ¯muda.
Czym w ogóle jest Odnowa w Duchu Œwiêtym?
Odnowa Charyzmatyczna w Koœciele, zwana inaczej Odnow¹ w Duchu Œwiêtym, jest ruchem o zasiêgu œwiatowym, d¹¿¹cym do o¿ywienia wiary, polegaj¹cego na wytworzeniu g³êbokiej
relacji cz³owieka wobec Boga. W doœwiadczeniu Odnowy wiara
staje siê prze¿yciem, doœwiadczeniem osobowego Boga. Do Odnowy nale¿¹ zarówno œwieccy, jak i duchowni, m³odzi i starsi,
a nawet dzieci i ca³e rodziny. Odnowa w Duchu Œwiêtym narodzi³a siê w latach 60. dwudziestego stulecia, w Polsce istnieje od
1975 roku, a w Aleksandrowie - od 1993 roku. Jan Pawe³ II skie-
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Czêstochowa w 1995 r.

rowa³ do Odnowy nastêpuj¹ce s³owa: „Proszê was, i wszystkich
cz³onków Odnowy w Duchu Œwiêtym, byœcie nie ustawali w g³oœnym wo³aniu do œwiata wraz ze mn¹: «Otwórzcie drzwi Chrystusowi» [...] Misja Koœcio³a polega na g³oszeniu Chrystusa œwiatu.
Wspó³uczestniczycie skutecznie w tej misji na tyle, na ile wasze
grupy i wspólnoty s¹ zakorzenione w lokalnych koœcio³ach, w waszych diecezjach i parafiach”. (Jan Pawe³ II podczas Pi¹tej Miêdzynarodowej Konferencji Liderów, Rzym, 30 kwietnia 1984 r.)
Uczestnicy aleksandrowskich spotkañ modlitewnych, prze¿ywaj¹c g³êbok¹ przemianê swego ¿ycia, anga¿owali siê w wiele
dzie³ na terenie parafii i miasta.
Jednym z dzia³añ by³o organizowanie ró¿norodnych wyjazdów. Aleksandrowianie byli zapraszani na pielgrzymki zwi¹zane z wizytami Jana Paw³a II w Polsce oraz na pielgrzymki rowerowe, np. do grobu b³ogos³awionej Wandy Malczewskiej
w Parznie. W latach 90-tych rozpoczêliœmy organizowanie autokarowych wyjazdów na msze z modlitw¹ o uzdrowienie do koœcio³a Jezuitów w £odzi, by w ten sposób u³atwiæ mieszkañcom
udzia³ w nich.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê wyjazdy na Ogólnopolskie Czuwania Grup Odnowy w Duchu Œwiêtym do Czêstochowy. Zapraszano na nie tak¿e osoby poszukuj¹ce w wierze.
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W 1995 roku wœród kilkudziesiêciu tysiêcy osób zgromadzonych
na placu przed wa³ami Jasnej Góry znalaz³a siê rekordowa liczba
ok. 400 aleksandrowian, których przywioz³o 7 autokarów. S³uchali oni konferencji, œwiadectw, uczestniczyli w Mszy Œwiêtej.
Relacje uczestników z tego spotkania i z tych, które odby³y siê
w kolejnych latach, œwiadczy³y o wielkich prze¿yciach duchowych.
Jeszcze inn¹ ciekaw¹ propozycj¹ by³y wyjazdy do Dusznik
Zdroju na tzw. „Wakacje z Bogiem”. Tak¹ formê wypoczynku
wspó³organizowaliœmy od 1993 roku wspólnie z grup¹ charyzmatyczn¹ z Berlina.
We wspó³pracy z kap³anami z naszej parafii podejmowane s¹
dzia³ania ewangelizacyjno-formacyjne, np.: Spotkania Ruchów
i Stowarzyszeñ Dekanatu Aleksandrowskiego, 10-tygodniowe rekolekcje - tzw. seminaria odnowy ¿ycia w Duchu Œwiêtym, wyjazdy na rekolekcje ignacjañskie, adoracje Najœwiêtszego Sakramentu, czuwania w wigiliê Zes³ania Ducha Œwiêtego, Droga
Krzy¿owa w Wielki Pi¹tek prowadzona od 1995 r. wokó³ Placu
T. Koœciuszki.
Charakterystyczn¹ cech¹ Grupy Odnowy w Duchu Œwiêtym
przy Parafii Œw. Archanio³ów jest zaanga¿owanie spo³eczne.

Grupa Odnowy w 2010 r.
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Dzien Radoœci w 2013 r.

W 1995 roku, przy udziale ojca Józefa Koz³owskiego, zosta³ rozeznany g³ówny charyzmat grupy: spo³eczno-krytyczny. Zgodnie
z tym charyzmatem cz³onkowie grupy uczestniczyli w dzia³alnoœci Stowarzyszenia Rodzin Katolickich za³o¿onego w Aleksandrowie w 1994 roku. Wa¿na by³a s³u¿ba rodzinie w zakresie pomocy duchowej i materialnej, jak równie¿ aktywny udzia³
cz³onków Ko³a w ¿yciu publicznym
i wspó³dzia³anie z samorz¹dem lokalnym. Dzia³ania samorz¹dowe wzmog³y siê, gdy Miros³awa i Jan ¯mudowie zostali radnymi. Cz³onkowie grupy pracowali w nowo utworzonej Komisji ds.
Rodziny, Opieki i Polityki Spo³ecznej przy Radzie Miasta. Brali
udzia³ w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach poœwiêconych tematyce samorz¹dowej i prorodzinnej. Obchody Dni Aleksandrowa by³y okazj¹ do rozprowadzania ksi¹¿ek o tematyce rodzinnej i ewangelizacyjnej. Wiele osób z grupy uczestniczy³o
w pracach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy.
Wa¿nym wydarzeniem by³o zorganizowanie sesji Rady Miasta
poœwiêconej sytuacji rodziny w naszym mieœcie. Inn¹ form¹ dzia³alnoœci spo³ecznej jest pomoc w rozliczaniu rocznych zeznañ podatkowych PIT.
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Jednym z przyk³adów spo³ecznego zaanga¿owania naszej
grupy jest organizowanie we wspó³pracy
ze Stowarzyszeniem
Rodzin Katolickich
tzw. Dni Radoœci dla
dzieci z naszej parafii. Uczniowie z aleksandrowskich szkó³
podstawowych (wg listy
sporz¹dzonej
przez pedagogów)
gromadz¹ siê w salce
kominkowej w domu
parafialnym, gdzie
Ks. Józef Koz³owski SJ
cz³onkowie grupy orw otoczniu przedstawicieli Odnowy
ganizuj¹ im czas poprzez ró¿ne konkursy, zabawy, poczêstunek i wrêczanie paczek
ze s³odyczami.
W ostatnich latach organizujemy przed domem parafialnym
niedzielne pikniki rodzinne po³¹czone z ewangelizacj¹. Rodzice
wraz z dzieæmi mog¹ wzi¹æ udzia³ w licznych grach i zabawach,
a tak¿e wys³uchaæ œwiadectw ró¿nych osób o dzia³aniu Boga w ich
¿yciu.
Realizuj¹c charyzmat spo³eczno-krytyczny, cz³onkowie grupy
uczyli siê wspó³odpowiedzialnoœci, podejmowania decyzji w grupie, s³uchania opinii innych oraz wyra¿ania swoich racji, wystêpowania publicznego, a tak¿e rozwi¹zywania konfliktów i za¿egnywania kryzysów.
Wspieraj¹c dzia³alnoœæ kulturaln¹ w Aleksandrowie, organizowano ró¿norodne formy wystêpów, np. ciesz¹cy siê du¿ym powodzeniem Wojewódzki Festiwal Muzykuj¹cych Rodzin w aleksandrowskim MDK, a tak¿e spektakle teatralne: Teatru
A z musicalem „Tobiasz” oraz miêdzynarodowej grupy Chemin
Neuf z Francji.
W grupie „Dobra Nowina” stale zadawane jest pytanie, jak
jeszcze bardziej zaanga¿owaæ siê w ¿ycie naszego miasta. W 2009
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roku wspólnie z kap³anami wziêliœmy po raz pierwszy udzia³
w miêdzynarodowej akcji „Modlitwa za miasta”. Aleksandrowska Odnowa podjê³a modlitwê za Koœció³, za rz¹dz¹cych miastem, burmistrza, radnych, m³odzie¿, nauczycieli, policjê, s³u¿bê zdrowia. Obejmujemy modlitw¹ osoby uzale¿nione, chore oraz
bezrobotnych, bezdomnych, pracodawców. Szczególn¹ form¹ tej
modlitwy jest odmawianie co roku we wrzeœniu we wszystkich
wymienionych powy¿ej intencjach „Koronki do Bo¿ego Mi³osierdzia” przy wa¿niejszych skrzy¿owaniach aleksandrowskich ulic.
Nie jest to kolejny happening, parada czy pochód. To jest realna modlitwa, która ma sprawcz¹ moc czynienia dobra.
Jedn¹ z zasad ¿ycia w Duchu Œwiêtym jest s³u¿ba drugiemu
cz³owiekowi. Cz³onkowie „Dobrej Nowiny” próbuj¹ realizowaæ
przykazanie mi³oœci. Wierz¹, ¿e w ka¿dym cz³owieku jest wiele
pok³adów dobra i warto do nich docieraæ.
Zainteresowanych odsy³amy do naszej strony internetowej
www.grupadobranowina.pl.
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Ilona Zinser

50-ty jubileusz Leszka Lipiñskiego

Ze swojej pasji uczyñ swoj¹ pracê,
a bêdziesz najszczêœliwszym cz³owiekiem na œwiecie.

Jest w aleksandrowskiej spo³ecznoœci taki szczêœliwy cz³owiek.
Opiekun, wychowawca, nauczyciel, trener – Leszek Lipiñski: ma
na swym koncie 50 lat pracy w oœwiacie, 45 lat pracy w szkole
przy ulicy Bankowej.
Niecodzienna, jubileuszowa uroczystoœæ odby³a siê 14 paŸdziernika 2011 roku w Zespole Szkó³ Sportowych im. J. Jaworskiego w Aleksandrowie £ódzkim. Z okazji tak wyj¹tkowego jubileuszu 50 - lecia pracy w oœwiacie zaproszenia przyjê³o wielu
znamienitych goœci.
Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski
Pose³ na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk
Sekretarz Aleksandrowa £ódzkiego Iwona D¹bek
Skarbnik Aleksandrowa £ódzkiego Grzegorz Siech
Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Hanna Beda
Naczelnik Wydzia³u Informacji i Promocji Tomasz Barszcz
Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej, Przewodnicz¹ca Rady
Rodziców w naszej szkole Ma³gorzata Grabarczyk
Dyrektorzy szko³y przy ulicy Bankowej:
Pani Teresa Stasiak, Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 3
w latach 1968–1978
Pan Marek Sadowski, Dyrektor Sportowej Szko³y Podstawowej nr 3 w latach1978–1982
Pani Halina Zawiœlak, Dyrektor Sportowej Szko³y Podstawowej nr 3 w latach 1982–1999
Pani El¿bieta G³owacka, Dyrektor Zespo³u Szkó³ Sportowych od roku 1999 do chwili obecnej.
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Wicedyrektorzy do spraw sportu
– El¿bieta Strzelczyk-Burska i Halina Œcigaczewska.
Dyrektor Krytej P³ywalni „Olimpijczyk” Arkadiusz Cichecki.
Pani Natalia Lipiñska, ¿ona Jubilata
Wychowankowie Leszka Lipiñskiego z lat 1966–2011.
Uroczystoœæ by³a dla Jubilata wielk¹ niespodziank¹. Liczne grono przyjació³ i wychowanków trenera przyby³o wyraziæ swoj¹
wdziêcznoœæ i uznanie dla tak wielkich i wszechstronnych dokonañ na rzecz sportu i szkolnictwa w naszym mieœcie. Setki m³odych ludzi, dziesi¹tki wspó³pracowników, kolegów, znajomych,
którzy mieli mo¿liwoœæ spotkaæ na swojej drodze Leszka Lipiñskiego, potwierdzaj¹, ¿e jest to postaæ wyj¹tkowa.
Leszek Lipiñski to pasjonat, pracoholik, idealista. Mi³oœnik
sportu i muzyki. Zawsze wœród ludzi i dla ludzi.
Ale przede wszystkim wychowawca – trener.
W odpowiedzi na pytanie: Jak uda³o siê dotrwaæ tak piêknego jubileuszu Leszek Lipiñski odpowiedzia³: Przede wszystkim
kocham pracê z m³odzie¿¹.
Kolejny powód? Leszek nigdy nie da³ siê namówiæ na przyjêcie stanowiska kierowniczego. Wiedz¹c jak czasoch³onna i odpowiedzialna jest to funkcja nie chcia³ dla niej rezygnowaæ ze swoich
pasji. Jednak dyrektorzy, z którymi pracowa³ zawsze mogli liczyæ
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na jego bezcenn¹ pomoc. Kiedy Leszek rozpoczyna³ pracê w szkole przy bankowej funkcjê dyrektora pe³ni³, nie¿yj¹cy ju¿ Pan Marian Marlikowski. Nastêpnie wspó³pracowa³ z Pani¹ Teres¹ Stasiak (1968–1978), Panem Markiem Sadowskim (1978 -1982),
Pani¹ Halin¹ Zawiœlak (1982–1999) i Pani¹ El¿biet¹ G³owack¹
(1999 do chwili obecnej).
Dziêki wspólnym staraniom Leszka, dyrektorów oraz przyjació³ szko³a przy ul. Bankowej nieustanie siê rozwija³a. Nowy budynek szko³y w latach 60- tych, sala gimnastyczna (lata 70-te);
stare boisko szkolne i kort tenisowy (lata 80-te); nowy budynek
gimnazjalny (lata 90-te).
XXI wiek szko³a rozpoczê³a bardzo dynamicznie. Powsta³ nowy budynek szko³y, kryta p³ywalnia, stadion lekkoatletyczny, nowoczesna hala sportowa z si³owni¹ i zapleczem. Rozwój szko³y, jej
historia, sukcesy ale i trudnoœci, niepewnoœæ i ciê¿ka praca – wszystko to nieroz³¹cznie zwi¹zane jest z osob¹ Leszka Lipiñskiego.
Pan Leszek za swoj¹ pe³n¹ poœwiêceñ pracê na rzecz rozwoju sportu i szkolnictwa w regionie, za ogromne sukcesy i niewymierny trud w³o¿ony w wychowanie setek m³odych ludzi otrzyma³ liczne nagrody, upominki i kwiaty.
Wielk¹ niespodziank¹ dla Trenera okaza³a siê obecnoœæ na
uroczystoœci ¿ony – Pani Natalii Lipiñskiej,

Alex2013.qxd

214

2013-06-09

19:16

Page 214

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Wyj¹tkowa osoba, która by³a w stanie wytrzymaæ: wielotygodniowe roz³¹ki, nieustanne spóŸnienia, niedotrzymane obietnice i 24 godziny sportu na dobê. Za anielsk¹ cierpliwoœæ, wiarê
w moc mi³oœci, za setki samotnych wieczorów, za nieocenione
wsparcie i bezwarunkow¹ wiarê w sens nieustannego tworzenia
Pani Natalia otrzyma³a podziêkowania od zawodników.
Wzruszaj¹cym, wyj¹tkowym i donios³ym momentem by³o wejœcie na salê 50 wychowanków trenera. Byli wœród nich wychowankowie z pierwszej grupy prowadzonej przez Leszka, ale ró-
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wnie¿ najm³odsi – obecni uczniowie. Nie zabrak³o olimpijczyka,
medalistów mistrzostw œwiata, europy i kraju.
Bardzo zaskoczony i poruszony Pan Leszek Lipiñski przyjmowa³ ró¿e symbolizuj¹ce 50 lat pracy. Trener otrzyma³ równie¿
dyplom z podpisami wychowanków obecnych na uroczystoœci:
Dziêkujemy za chwile spêdzone razem, za wyciœniêty pot,
za mo¿liwoœæ pokonywania w³asnych s³aboœci,
za ograniczenie czasu na g³upie pomys³y, za sukces, radoœæ,
za uœmiech,
ale i za ³zy, ból i pora¿ki, za to kim siê staliœmy,
za to, ¿e jesteœmy tu dzisiaj razem.
I za wszystko niewypowiedziane – trenerze dziêkujemy.
Pami¹tkowy dyplom Leszkowi Lipiñskiemu wrêczyli:
Dwukrotny Olimpijczyk, wielokrotny Mistrz Polski
w Trójskoku obecnie Prezes Klubu MKS „Aleksandrów”
– Pan Andrzej Grabarczyk
Wielokrotna Mistrzyni Polski, Uczestniczka Mistrzostw
Europy – Pani Teresa Marciniak
Medalistka Mistrzostw Œwiata i Europy, Wielokrotna
medalistka Mistrzostw Polski – Pani Aneta Lemiesz.
Wyj¹tkowa uroczystoœæ przynios³a wiele wzruszeñ nie tylko Jubilatowi. Poruszy³a serca wszystkich obecnych. Na chwilê czas
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siê zatrzyma³. 50 lat spotka³o siê w jednym miejscu, w jednym
czasie, wokó³ jednej postaci.
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Trenerowi Leszkowi Lipiñskiemu ¿yczymy kolejnych lat pracy
z m³odzie¿¹, kolejnych sukcesów sportowych i realizacji nastêpnych planów. Aby w zdrowiu, pe³en si³ i zapa³u dalej spe³nia³ swoje marzenia.

Najlepsi zawodnicy Leszka
Andrzej Grabarczyk

Dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich: Seul 1988 i Barcelona 1992.
Mistrzostwa Œwiata 1991: 12 miejsce
Halowe Mistrzostwa Œwiata 1989: 7 miejsce, 1991: 11 miejsce
Halowe Mistrzostwa Europy 1989 i 1990: 6 miejsca
Wielokrotny Mistrz Polski w trójskoku.
Rekordy ¿yciowe: trójskok – 17.00 m; skok w dal – 7.65 m
Tomasz Œcigaczewski

Dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich: Sydney 2000
i Ateny 2004.
Mistrzostwa Europy Juniorów 1995: 3 miejsce
Mistrzostwa Œwiata Juniorów 1996: 2 miejsce
Mistrz Europy Juniorów 1997
Halowe Mistrzostwa Europy 1998: 2 miejsce
Halowe Mistrzostwa Œwiata 1999: 5 miejsce
Halowe Mistrzostwa Europy 2000: 3 miejsce
Wielokrotny Mistrz Polski w biegu na 110 i 60 m przez p³otki.
Rekord ¿yciowy w biegu na 110 m przez p³otki 13,29 s
Aneta Lemiesz

Mistrzostwa Œwiata Juniorów 2000: srebrny medal na 400 m
Halowe Mistrzostwa Europy 2002: srebrny medal na 4 x 400 m
Puchar Œwiata 2006: 5 miejsce na 800 m
Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w biegach na 400
i 800 m
Rekordy ¿yciowe: 400 m – 52.68 s; 600 m – 1.28.71 s; 800 m
– 1.59.93
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Jacek Marlicki

Mistrzostwa Europy Juniorów 1985: srebro na 4 x 100m
Mistrzostwa Œwiata w Tokio 1991: uczestnictwo w biegu na
100 m i 4 x 100 m
Wielokrotny Mistrz Polski w biegach na 100 m, 200 m i 4 x 100 m
Rekordy ¿yciowe: 100m -10.33s; 200m – 21.09s; 60m – 6.73s;
Pawe³ Zdrajkowski

Mistrzostwa Europy Juniorów w trójskoku1995: br¹zowy medal
Wielokrotny Mistrz Polski w trójskoku
Rekordy ¿yciowe: w trójskoku – 16.35; w skoku w dal - 7,75
Joanna Skibiñska

M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy 2007: 4 miejsce
Halowy Rekord Polski w trójskoku 2009: 14.10 m
Wielokrotna Mistrzyni Polski w trójskoku i skoku w dal.
Rekordy ¿yciowe: w skoku w dal - 6,52; w trójskoku - 14,20
Karol Hoffmann

Juniorskie Mistrzostwa Œwiata 2007: 10 miejsce
Superliga Dru¿ynowych Mistrzostw Europy 2011: 4 miejsce
Reprezentant kraju w meczach miêdzypañstwowych kadetów
i m³odzie¿owców.
Mistrz i Medalista Mistrzostw Polski seniorów
Rekordy ¿yciowe w trójskoku: stadion – 16,50 hala – 16,13

Zawodnicy Leszka – 50 ró¿ za 50 lat!
Chcieli byæ na uroczystoœci, jednak z bardzo wa¿nych przyczyn
nie mogli osobiœcie spotkaæ siê z trenerem.
Tomasz Œcigaczewski, olimpijczyk, Medalista Mistrzostw Œwiata i Europy, wielokrotny Mistrz Polski w biegu na 110 i 60m przez p³otki.
Jacek Marlicki, Medalista Mistrzostw Europy, Uczestnik Mistrzostw Œwiata, wielokrotny Mistrz Polski w biegach na 100m,
200m i 4 x 100m
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Andrzej Gruszczyñski, Uczestnik Mistrzostw Polski, jako 15-latek skaka³ w dal 7 m.
Prosili jednak aby przekazaæ gratulacje z okazji tak wyj¹tkowego jubileuszu.
Pozostali zawodnicy obecni na uroczystoœci

Przedstawiciele pierwszej grupy Leszka oraz zawodnicy z którymi pracuje obecnie oraz ludzie, którzy w pewnym etapie swojego ¿ycia trenowali lub trenuj¹ najpiêkniejsz¹ dyscyplinê sportu
jak¹ jest Lekka Atletyka:
1. Barbara Wojtczak – biegi przez p³otki
2. Ryszard Paramuszczak – 400m
3. Zenobia Siwek – biegi krótkie
4. El¿bieta Pawlak – rzut dyskiem
5. Danuta Michalska – rzut oszczepem
6. Czes³awa Krawczyk – sprint przed³u¿ony
7. Ryszard Chodowski – rzut dyskiem, pchniêcie kul¹
8. El¿bieta Paradecka – rzut dyskiem, pchniêcie kul¹
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9. Ewa Pawlak – rzut oszczepem
10. Ryszard Klimczak – biegi d³ugie
11. Jadwiga Kochan – pchniêcie kul¹
12. Jerzy Wojcieszek – pchniêcie kul¹
13. Janusz Œcigaczewski – biegi krótkie
14. Halina Kamiñska – skok w dal, Mistrzyni Miêdzynarodowe15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

go Czwórboju LA, Wielokrotna Mistrzyni Polski
Kazimierz Tomczyk – biegi œrednie, Uczestnik Mistrzostw Polski
Teresa Marciniak – skok w dal, Uczestniczka Mistrzostw Europy, Wielokrotna Mistrzyni Polski
Teresa Sêk – skok wzwy¿, Uczestniczka Mistrzostw Polski,
Rekordzistka £odzi
Grzegorz Siech – skok w dal
Hanna Beda – wielobój
Bogumi³a Pychowska – rzut dyskiem
Miros³awa Ka³u¿na – skok w dal
Iwona Cha³adziñska – skok w dal
Dorota Krajewska – bieg przez p³otki, Uczestniczka Mistrzostw Polski
Dariusz Abramuk – rzut dyskiem, Medalista Mistrzostw Polski
Andrzej Grabarczyk – trójskok, Dwukrotny olimpijczyk, wielokrotny Mistrz Polski w trójskoku
Ma³gorzata Radomska – skok w dal
Jacek Lipiñski – skok wzwy¿, Medalista Mistrzostw Polski
Ilona Dopiera³a – skok w dal, Wielokrotna Medalistka Mistrzostwa Polski
Iwona Majsterek – skok wzwy¿
Mariola Krajewska – skok w dal, Uczestniczka Mistrzostw
Polski
Aneta Ogrodowczyk – skok w dal
Iwona Cio³kowska – skok w dal, Mistrzyni Polski, Rekordzistka Polski Juniorek M³odszych
Robert Skibiñski – skok w dal
Renata Ko³sut – 7-bój, Uczestnik Mistrzostw Polski
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35. Filip Bu³aj – trójskok, Uczestnik Mistrzostw Polski
36. Tomasz WoŸniak – biegi krótkie, Uczestnik Mistrzostw Polski
37. Pawe³ Zdrajkowski – trójskok, Medalista Mistrzostw Euro-

py, wielokrotny Mistrz Polski w trójskoku
38. Pawe³ Mankiewicz – skok wzwy¿, Medalista Mistrzostw Polski
39. Marcin Str¹kowski – skok w dal, Medalista Mistrzostw Polski
40. Justyna Lemiesz – trójskok, Medalistka Mistrzostw Polski
41. Aneta Lemiesz – biegi œrednie, Medalistka Mistrzostw Œwiata i Europy, Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski
42. Piotr Tomczyk – trójskok, Uczestnik Mistrzostw Polski
43. Kamil Fabrykowski – skok w dal, Uczestnik Mistrzostw Polski
44. £ukasz Olczak – skok w dal, biegi krótkie
45. Joanna Skibiñska – trójskok, Wielokrotna Mistrzyni Polski.
Uczestniczka Mistrzostw Europy, Rekordzistka Polski w trójskoku.
46. Karol Hoffmann – trójskok, Uczestnik Mistrzostw Europy
i Œwiata, Wielokrotny Mistrz Polski.
47. Mariusz Markowski – biegi krótkie
48. Marcin Szymañski – bieg przez p³otki, Uczestnik Mistrzostw
Polski
49. Klaudia Szczerbicka – biegi œrednie, skok wzwy¿
50. Katarzyna Matczak – skok w dal
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Leszek Pierlejewski

Pamiêci W³odzimierza Smolarka

7 marca 2012 roku zmar³
w Aleksandrowie £ódzkim,
swoim rodzinnym mieœcie,
W³odzimierz Smolarek, jeden z najlepszych polskich
pi³karzy, wielokrotny reprezentant naszego kraju i wieloletni zawodnik ³ódzkiego
Widzewa.
W³odzimierz Smolarek urodzi³ siê 16 lipca 1957 roku w Aleksandrowie £ódzkim. Rodzina Smolarków mieszka³a w pobli¿u
miejskiego stadionu, ojciec by³ zwi¹zany z miejscowym klubem
pi³karskim. Nic zatem dziwnego, ¿e syn W³odzimierz rozpocz¹³
treningi pi³karskie w wieku 10 lat w aleksandrowskim klubie
W³ókniarz. Szybko jego talent zosta³ zauwa¿ony i jako szesnastolatek przeszed³ do pierwszoligowego Widzewa £ódŸ. Tak zaczê³a siê „doros³a” kariera pi³karska jednego z najlepszych polskich napastników.
W³odzimierz Smolarek wystêpowa³ w wielu klubach pi³karskich. Najd³u¿ej by³ zawodnikiem Widzewa. Wystêpowa³ On w:
Widzewie £ódŸ lata 1973–1977, 1979–1986,
Legii Warszawa lata 1977–1979 w ramach s³u¿by wojskowej,
Eintrachcie Frankfurt lata 1986–1988,
Feyenordzie Rotterdam lata 1988–1990,
FC Utrecht lata 1990–1996.
Najwiêksze sukcesy œwiêci³ w Widzewie £ódŸ zdobywaj¹c dwukrotnie tytu³ mistrza Polski (w 1981 i 1982 roku) oraz Puchar
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Polski w 1985 roku. W³odzimierz Smolarek jest uwa¿any za jednego z najlepszych w historii zawodników Widzewa, jak równie¿
polskiej pi³ki no¿nej. Ceniony by³ przez pokolenia kibiców za
œwiatow¹ klasê, ale tak¿e niezwyk³¹ zadziornoœæ, walecznoœæ, bojowoœæ i ambicjê. W reprezentacji Polski rozegra³ 60 meczów,
strzeli³ 13 bramek. Dziewiêciokrotnie pe³ni³ funkcjê kapitana
reprezentacji. By³ uczestnikiem mistrzostw œwiata w 1982 roku
(3 miejsce) i w 1986 (1/8 fina³u). Po zakoñczeniu kariery zawodniczej osiad³ w Holandii, gdzie zaj¹³ siê prac¹ trenersk¹ z juniorami Feyenordu. Jego syn Euzebiusz Smolarek równie¿ jest
znanym pi³karzem.
Ostatnie lata swojego ¿ycia spêdzi³ w rodzinnym Aleksandrowie do koñca interesuj¹c siê pi³k¹ no¿n¹ i generalnie sportem.
Zmar³ podczas snu w swoim domu. 10 marca 2012 roku zosta³
uroczyœcie pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Aleksandrowie £ódzkim. W jego pogrzebie udzia³
wziê³o wiele osobistoœci œwiata polityki i sportu, koledzy z boiska, aktualni pi³karze Widzewa i kadry Polski, rzesze kibiców
i mieszkañców miasta. W³odzimierz Smolarek zosta³ poœmiertnie odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Widzew £ódŸ uhonorowa³ swoj¹ legendê zastrzegaj¹c dla
W³odzimierza Smolarka numer 11.
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Krystyna Buda-Sowa

Po¿egnanie W³odzimierza Smolarka1

Kilka tysiêcy osób wziê³o udzia³ w pogrzebie jednego z najwybitniejszych polskich pi³karzy – W³odzimierza Smolarka, który zmar³
w œrodê, 7 marca, w wieku 54 lat w Aleksandrowie £ódzkim.
Oprócz rodziny i najbli¿szych przyjació³ obecni byli m.in.
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, wojewódzkich, parlamentarzyœci, dzia³acze Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej z Grzegorzem
Lat¹ na czele, wicemarsza³ek Sejmu RP Cezary Grabarczyk, minister sportu Joanna Mucha, pos³anka Agnieszka Hanajczyk,
marsza³ek województwa Witold Stêpieñ, wojewoda ³ódzka Jolanta Che³miñska, koledzy z boiska, trenerzy i kibice. W koœciele
byli tak¿e m.in. Jerzy Dudek i Jacek Krzynówek, Antoni Piechniczek, Dariusz Dziekanowski, Stefan Majewski, Andrzej Strejlau, Roman Wójcicki oraz dru¿yna Widzewa z w³aœcicielem Sylwestrem Cackiem.
Przyjecha³o mnóstwo kibiców Widzewa. Nie tylko z £odzi. Byli kibice np. z Grójca, Radomia, Ozorkowa czy Tomaszowa Mazowieckiego. W koœciele zasiedli jedynie cz³onkowie najbli¿szej
rodziny i oficjalni goœcie. Na pogrzeb ojca przyjecha³ z Holandii
Euzebiusz Smolarek wraz z 2-letnim synem Messi i Tirz¹ van
Giessen. Obecny by³ te¿ starszy syn Mariusz, ¿ona Monika oraz
matka – Jadwiga Smolarek. Tu¿ przed nabo¿eñstwem rodzina
w swoim gronie po¿egna³a zmar³ego pi³karza. Ebi po³o¿y³ w nogach ojca pi³kê no¿n¹.
Nabo¿eñstwo ¿a³obne rozpoczê³o siê punktualnie o godzinie
12.00 w koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki. Mszê ¿a³obn¹ celebrowa³ kapelan ³ódzkiego sportu ks. Pawe³ Mizio³ek, w towarzy1

Przedruk z czasopisma „Czterdzieœci i cztery”, nr 6 (410) 16–29 marca 2012 r. za zgod¹ Wydzia³u Promocji Urzêdu Miasta. Zadjêcia: Dorota Beldowska-Zemla, Damian
Pakula

Alex2013.qxd

2013-06-09

19:17

Page 225

225

stwie siedmiu ksiê¿y. T³umy kibiców
i mieszkañców miasta mog³y obserwowaæ uroczystoœci na
olbrzymim telebimie ustawionym
przed koœcio³em.
Obok, wyznaczono
miejsce na sk³adanie po¿egnalnych
wieñców. Wœród
nich wyró¿nia³y siê
okaza³e wieñce klubów, w których gra³
Smolarek – Widzewa £ódŸ, Feyenoordu Rotterdam i najwiêkszy Eintrachtu
Frankfurt. Wieñce
z³o¿yli te¿ b. pi³karze, kibice i przyjaciele.
Wieniec przys³a³
równie¿, nie mog¹cy przybyæ osobiœcie, Zbigniew Boniek, który na szarie napisa³: „Granie
z Tob¹ uwa¿am za
wielkie wyró¿nienie. Zbigniew Boniek”.
Uroczystoœci pogrzebowe podzielono na dwie czêœci: miejsk¹ i koœcieln¹. £awki
przystrojono szalikami Aleksandrowa £ódzkiego.
Podczas nabo¿eñstwa wojewoda ³ódzka Jolanta Che³miñska
przekaza³a rodzinie Zmar³ego Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie to W³odzimierzowi Smolarkowi przy-
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zna³ poœmiertnie
prezydent RP Bronis³aw Komorowski.
Odczyta³a te¿ przes³any przez Prezydenta list, w którym
prezydent podkreœla³, ¿e „Sukcesy
W³odzimierza Smolarka by³y sukcesami nas wszystkich.
Dziêki niemu dotrzymywaliœmy kroku pi³karskim potêgom nawet wtedy,
gdy nie dawano nam
wiêkszych szans”.
W imieniu premiera Donalda Tuska
wojewoda z³o¿y³a
kondolencje rodzinie zmar³ego pi³karza.
– Nie jestem przygotowany na tak
szybkie odejœcie mojego kolegi, przyjaciela z boiska. Zdecydowanie za szybko.
By³eœ legend¹ polskiego futbolu. Ka¿da bramka, strzelona, W³odku, przez
polsk¹ reprezentacjê, bêdzie Tobie dedykowana. Na pewno zostaniesz na zawsze w naszych sercach, pamiêci. Za wszystko Ci dziêkujemy – tymi s³owami
¿egna³ W³odzimierza Smolarka szef PZPN Grzegorz Lato.
– By³eœ ambasadorem naszego miasta, dowodem na to, ¿e marzenia zwyk³ego ch³opaka z Aleksandrowa £ódzkiego o wielko-
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œci, spe³nia-j¹ siê –
mówi³ burmistrz Jacek Lipiñski, ¿egnaj¹c legendê polskiej
pi³ki.
– £¹czymy siê w
bólu z rodzin¹, ¿egnaj¹c ikonê i esencjê widzewskiego
charakteru. W³odek by³ cz³owiekiem pe³nym ambicji i pasji. Kiedy
wróci³ do Aleksandrowa od razu w³¹czy³ siê w dzia³ania
na rzecz miasta.
Ukocha³ m³odzie¿
i by³o to jego drug¹
pasj¹. Rozwija³ sekcje pi³ki no¿nej, koszykówki, siatkówki, patronowa³ wielu przedsiêwziêciom. By³ dumny,
¿e
Aleksandrów
w ostatnich latach
tak siê rozwija. Jego oczkiem w g³owie
sta³a
siê
w ostatnim czasie
modernizacja stadionu MOSiR. Tu
przecie¿
stawia³
swoje pierwsze pi³karskie kroki i chcia³, by w najdrobniejszych
szczegó³ach spe³nia³ standardy UEFA. Takiego go zapamiêta³em. W³odek by³ dumny, ¿e Polska organizuje Euro 2012 i marzy³, by obejrzeæ fina³owy mecz reprezentacji Polski i Holandii.
Wierzymy, ¿e to marzenie siê spe³ni i wspólnie z Krzysiem Sur-

Alex2013.qxd

228

2013-06-09

19:17

Page 228

Aleksandrów wczoraj i dziœ

litem bêdzie, tam
z góry, kibicowaæ
naszej dru¿ynie.
Smolarka ¿egna³
tak¿e trener polskiej kadry z lat 80.
Antoni
Piechniczek: – ¯egnam Ciê
w imieniu pi³karzy,
z którymi gra³eœ,
trenerów, z którymi
pracowa³eœ,
ale
szczególnie w imieniu dru¿yny Hiszpania '82 i Meksyk
'86, z którymi da³eœ
swoim rodakom tyle radoœci i si³ do
przetrwania – mówi³. – Dziêkujemy
Ci za poczucie dumy, chwile uniesieñ, za uto¿samianie siê z Polsk¹ – to
s³owa ks. Jacka Stasiaka gospodarza
uroczystoœci
pogrzebowych. – To
by³ cz³owiek, który
nie ukrywa³ swojego pochodzenia, zawsze
podkreœla³
swoje pochodzenie,
miasto
swojego
dzieciñstwa i m³odoœci, do którego wróci³. Mo¿emy dziœ z dum¹
powiedzieæ, ¿e mamy swojego ch³opaka z Aleksandrowa. I jest to
dla nas wielki zaszczyt. Legendzie pi³ki no¿nej, legendzie Aleksandrowa, cz³owiekowi, którego nosimy w naszych sercach i któremu dedykujemy nasz¹ modlitwê chcemy powiedzieæ „dziêku-
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jê” – z tymi s³owami ks. Jacek Stasiak opasa³ trumnê szalikiem
kibica z napisem „Aleksandrów £ódzki”.
Tu¿ przed godzin¹ 14.00 kondukt ¿a³obny opuœci³ koœció³ i uda³
siê w kierunku cmentarza. Towarzyszy³ mu dŸwiêk syren. Przemarsz obserwowa³y tysi¹ce ludzi stoj¹cych wzd³u¿ g³ównej ulicy
miasta. Kibice Widzewa, ¿egnali W³odzimierza Smolarka brawami, uniesionymi w górê szalikami klubowymi, odpalili te¿ race.
Olbrzymi transparent z napisem „W³odek Smolarek. Dziêkujemy” niesiony przez kibiców Widzewa towarzyszy³ konduktowi do
bram cmentarza. W niebo ponownie wystrzeli³y race podczas sk³adania trumny ze zw³okami W³odzimierza Smolarka do grobu.
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Dorota Be³dowska-Zem³a

Rok 2012.
Kronika najlepszych imprez

fot. Tomasz Barszcz

Rok rozpoczêliœmy bardzo udanym Sylwestrem miejskim, a chwilê póŸniej hucznym i owocnym jubileuszowym XX Fina³em Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, który w Aleksandrowie £ódzkim organizuje – ju¿ od wielu lat – Urz¹d Miejski. Podczas fina³u
uda³o siê zebraæ pond 55 tysiêcy z³otych, za samo marmurowe
serce – tradycyjnie najwy¿ej licytowany przedmiot – kupuj¹cy
(czyli burmistrz Jacek Lipiñski z Przyjació³mi) naby³ za ponad
15 tysiêcy z³otych.
Luty jest ju¿ od kilku lat tradycyjnym miesi¹cem Charytatywnego Balu Czerwonej Ró¿y. Do dziœ by³o ju¿ piêæ edycji balu, a ten
z 2012 r. przyniós³ 75 tysiêcy z³otych. Ca³a kwota zosta³a przeznaczona na zgierskie ko³o Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym. Pomys³odawczyni¹ i orga-
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fot. Tomasz Barszcz

nizatork¹ Balu Czerwonej Ró¿y jest pos³anka Agnieszka Hanajczyk, a patronat honorowy zawsze obejmuje burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski.
10 marca, w samo po³udnie, kilkutysiêczny t³um ¿egna³ Wybitnego Aleksandrowianina i sportowca – W³odzimierza Smolarka.

fot. Damian Paku³a
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Zmar³y niespodziewanie legendarny pi³karz Widzewa, wielokrotny reprezentant Polski w pi³ce no¿nej, by³ ¿egnany jak król.
Na pogrzebie byli nie tylko najbli¿si: mama, ¿ona, obydwaj synowie – Euzebiusz z partnerk¹ Thirz¹ van Giessen i synem oraz
starszy Mariusz, ale równie¿ koledzy z boiska, trenerzy i tysi¹ce
wiernych kibiców. W przygotowaniach do uroczystoœci pogrzebowych czynnie uczestniczy³ burmistrz rodzinnego miasta W³odzimierza Smolarka – Jacek Lipiñski. Widzewiak z „11” spocz¹³ w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Aleksandrowie £ódzkim.

fot. Tomasz Barszcz

Majowe œwiêta obchodzono w Aleksandrowie £ódzkim na szczeblu powiatowym. Z okazji Œwiêta Flagi oraz Konstytucji 3 Maja,
patriotyczne pieœni wykona³ wspania³y i malowniczy Zespó³ Pieœni i Tañca „Œl¹sk”. Najwy¿szy poziom artystyczny zosta³ oczywiœcie doceniony przez zachwycon¹ publicznoœæ rzêsistymi brawami.
Od 8 czerwca 2012 r. do meczu fina³owego dzia³a³a w Aleksandrowie £ódzkim specjalnie przygotowana Strefa Kibica. Miasto
znalaz³o siê równie¿ na trasie Euro-Trucka – specjalnej ciê¿arówki, która na zlecenie UEFA odwiedzi³a tylko 100 miast w Polsce. Przebieg Euro 2012 znamy;), ale trzeba przyznaæ, ¿e alek-
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sandrowianie bawili siê znakomicie. Do dziœ pamiêtamy pierwsz¹ bramkê dla Polaków strzelon¹ przez Roberta Lewandowskiego i szalony ryk kibiców, którzy zebrali siê na placu Koœciuszki,
tu¿ pod ratuszem.
Dni Aleksandrowa Anno Domini 2012 to by³o najlepsze, jak do
tej pory, œwiêto miasta. Koncert gwiazdy – Ray'a Wilsona, by³ego wokalisty zespo³u Genesis, by³ piêkny. Po prostu. Znane i lubiane kawa³ki rozko³ysa³y wiêkszoœæ widowni. Profesjonalizm
i luz wokalisty porwa³ ze sob¹ widowniê. To by³ naprawdê fajny
koncert, który tu¿ przed jego zaplanowanym koñcem zosta³ brutalnie przerwany. Ju¿ od kilkunastu minut na niebie zaczê³y pojawiaæ siê b³yski – i wcale nie by³y to efekty œwietlne, zacz¹³ wiaæ
mocny wiatr, który w pewnym momencie zgina³ drzewa do po³owy ich wysokoœci. Sytuacja robi³a siê coraz bardziej dramatyczna i kiedy burza znalaz³a siê tu¿ nad scen¹ i zacz¹³ padaæ rzêsisty deszcz, nerwy widzom puœci³y i zaczê³a siê „ewakuacja”. Po
piêciu minutach nikogo nie by³o przed scen¹ a ostatni imprezowicze wychodzili przez bramê MOSiR-u. Za to drugiego dnia pogoda dopisa³a na sto procent. Wszyscy wykonawcy odliczyli siê
i pokazali z najlepszej strony. Tego dnia by³o wiêcej interakcji
miêdzy artystami a publicznoœci¹: Blady Kris zachêca³ do wyda-

Alex2013.qxd

234

2013-06-09

19:17

Page 234

Aleksandrów wczoraj i dziœ

fot. Dorota Be³dowska-Zem³a

wania „odg³osów pasz¹”, a Grupa Operacyjna wci¹ga³a widowniê do œpiewania. Ale wszystkich przebi³ fan gwiazdy niedzielnego wieczoru – zespo³u Strachy na Lachy, który bior¹c na œwiadków kilkutysiêczny t³um, oœwiadczy³ siê swojej wybrance wprost
na scenie i zosta³ przyjêty. Ten koncert wszyscy zapamiêtaj¹ na
zawsze.
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Pod koniec wakacji, w drugiej po³owie sierpnia, do Aleksandrowa £ódzkiego zawita³ Wêdrowny Festiwal Filharmonii £ódzkiej
„Kolory Polski”. Koncert odby³ siê w koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki. Na koncert Chóru Synagogi pod Bia³ym Bocianem
przysz³o kilkaset osób. Us³yszeæ mo¿na by³o œpiewy synagog Jerozolimy, Nowego Jorku, Wiednia czy Berlina. Artyœci przemierzaj¹ ze swym programem ca³y œwiat. Po raz pierwszy zawitali
do Aleksandrowa w trakcie 13. edycji „Kolorów Polski”.
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Czwarta edycja Summer Dying Loud to by³a gratka dla fanów muzyki rockowej i metalu: 10 godzin muzyki, osiem czo³owych zespo³ów polskiego rocka w jednym miejscu i czasie. Internal Quaiet, Black
Sun, Anti Tank Nun, Mech, Virgin Snach, Coma, Luxtorpeda oraz
Hey dali z siebie wszystko. A wszystko to dzia³o siê 8 wrzeœnia.

Zespó³ Luxtorpeda. fot. Dorota Be³dowska-Zem³a
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Tydzieñ póŸniej odby³ siê, mocno ju¿ zakorzeniony w aleksandrowskim krajobrazie imprezowo-kulturalnym, X Festiwal Sztuk
Ró¿nych. Kto nie by³, niech ¿a³uje, bo tu zawsze dzieje siê coœ ciekawego i niezwyk³ego. Wieczorem – la³ siê miód na uszy mi³oœników poezji œpiewanej i utworów nie ca³kiem nowoczesnych, ale
za to z klas¹. Stanis³aw Soyka, po raz pierwszy goszcz¹cy w Aleksandrowie £ódzkim, da³ przepiêkny koncert, podczas którego wykona³ (czêœciowo z publicznoœci¹) utwory stare, tak¿e w nowych
aran¿acjach i nowe. To fantastyczne, ¿e bêd¹c tak dojrza³ym
artyst¹, mo¿na wci¹¿ bawiæ siê
muzyk¹ i czerpaæ przyjemnoœæ
z koncertowania na ¿ywo. Panie
Stanis³awie chapeau bas!
Na pocz¹tku grudnia w koœciele
pw. œw. Stanis³awa Kostki odby³
siê wyj¹tkowy koncert jazzowy
Mack
Goldsburry
Quartet
z udzia³em Macieja Fortuny. Koncert odby³ siê w ramach kolejnej
edycji Live Stage Aleksandrów
£ódzki.
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Andrzej Laszak

Kronika roku 2012

Styczeñ

Jak co roku w naszym mieœcie gra³a po raz dwudziesty Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. W Aleskandrowie £ódzkim zebrano 53 485 z³otych.
Luty

1 lutego Stefania i Ignacy Stasiakowie z Aleksandrowa £ódzkiego obchodzili 81 rocznicê œlubu. S¹ wiêc najstarszym
ma³¿enstwem w Europie. Pani Stefania koñczy w tym roku
100 lat, a pan Ignacy 103. Towarzystwo ¿yczy M³odej Parze szczêœcia na dalszej drodze ¿ycia.
Odby³ siê czwarty Charytatywny Bal Czerwonej Ró¿y organizowany przez pose³ RP Agnieszkê Hanajczyk. Dochód z balu
w wysokoœci 75 tys. z³ przekazano zgierskiemu ko³u Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym.
Arcybiskup £ódzki zezwoli³ na odprawianie liturgii katolickiej w koœciele œw. Stanis³awa Kostki, koñcz¹c tym kontrowersje w tym zakresie. Koœcio³ ten jest jedynym w Polsce,
który jest w³asnoœci¹ prywatn¹ i pozostaje poza strukturami w³asnoœciowymi Koœcio³a Katolickiego.
Marzec

7 marca zmar³ wybitny pi³karz, legenda pi³ki no¿nej W³adys³aw Smolarek. Ostatnie po¿egnanie by³o niezwykle wzruszaj¹ce i uroczyste.
Kwiecieñ

Rozebrano star¹ zabytkow¹ karczmê w Rudzie Bugaj. Kolejny zabytek znikn¹³ w majestacie prawa.
Maj

Œwiêto Flagi 2 maja uœwietni³ doskona³y koncert zespo³u Œl¹sk.
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3 maja w koœciele œw. Stanis³awa Kostki odby³y siê tradycyjne uroczystoœci Œwiêta Konstytucji po³¹czone tym razem
z poœwiêceniem organów. Z³o¿ono wieñce i kwiaty w parku
miejskim pod pomnikiem Naczelnika Tadeusza Koœciuszki.
W MDK odby³ siê Wojewódzki Festiwal Piosenki i Tañca „Aleksandrowska Wiosna 2012”. Goœci³ ponad 400 uczestników.
Czerwiec

W zwi¹zku z odbywaj¹cymi siê w naszym kraju Mistrzostwami Euro 2012 w Aleksandrowie zorganizowano na Rynku
Strefê Kibica.
Szko³y i przedszkola zorganizowa³y szereg festynów dla dzieci, rodziców i spo³ecznoœci gminy.
12 czerwca odby³ siê VII Festiwal Piosenki i Tañca Dzieciêcego „Weso³e Nutki 2012”.
Aleksandrowianin Karol Hoffman zdoby³ tytu³ Mistrza Polski Seniorów w skoku w dal.
Lipiec

Dni Aleksandrowa wœród wielu innych imprez uœwietni³ sw¹
muzyk¹ tak¿e Ray Wilson, by³y wokalista zespo³u Genesis.
W niedzielê wystêpowa³ m.in. zespó³ ma¿oretek w towarzystwie Orkiestry Dêtej OSP Aleksandrów £ódzki. Zorganizowano tak¿e pokazy aut i sprzêtu wojskowego.
Sierpieñ

Zawodnik MKS Aleksandrów Karol Hoffman na 87 Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski seniorów zdoby³ tytu³ mistrzowski w trójskoku.
W rankingu „Rzeczpospolitej” Gmina Aleksandrów zosta³a uznana za najbardziej innowacyjn¹ w Polsce, a dziewi¹t¹ z najlepszych w Polsce pod wzglêdem zarz¹dzania finansami i inwestowania.
Sukces Wêdrownego Festiwalu „Kolory Polski” w Aleksandrowie. Koncert Chóru Synagogi pod Bia³ym Bocianem
z Wroc³awia œci¹gn¹³ olbrzymie rzesze melomanów, które
szczelnie wype³ni³y wszystkie zakamarki koœcio³a œw. Stanis³awa Kostki.
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Siatkarki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka” zdoby³y Mistrzostwo Polski w Minisiatkówce.
Wrzesieñ

2 wrzeœnia 2012 roku odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z rocznic¹ wybuchu II wojny œwiatowej. Wziêli w nich udzia³ liczni
mieszkañcy, w³adze, kombatanci i organizacje lokalne.
Po raz dziesi¹ty odby³ siê w parku aleksandrowskim Festiwal Sztuk Ró¿nych, uœwietniony okazjonaln¹ monet¹ miejsk¹ „10 bratoszewskich”. Wyst¹pi³o wiele zespo³ów. Gwiazd¹ wieczoru by³ Soyka Kolektyw.
20-lecie istnienia klubu lekkoatletycznego MKS Aleksandrów uœwietniono organizacj¹ IV Otwartych Mistrzostw
Aleksandrowa w Lekkoatletyce.
PaŸdziernik

Aleksandrowski karateka Damian Stasiak zdoby³ mistrzostwo œwiata w kumite dru¿ynowym podczas Mistrzostw Œwiata w Karate Tradycyjnym w £odzi.
Z okazji Œwiêta Edukacji Narodowej wyró¿niaj¹cy siê nauczyciele otrzymali nagrody pieniê¿ne. Nagrody i stypendia otrzymali tak¿e najzdolniejsi i najbardziej pracowici uczniowie.
Listopad

11 listopada w Œwiêto Narodowe w koœciele œw. Stanis³awa
Kostki uroczyœcie z³o¿ono prochy ¿o³nierzy poleg³ych na
frontach II wojny œwiatowej, z pól bitewnych: Monte Casino, Lenino, Sochaczewa, Warszawy i £owicza.
Grudzieñ

6 grudnia trzystu ma³ych Miko³ajów goni³o du¿ego œwiêtego Miko³aja alejkami parku aleksandrowskiego.
16 grudnia do wspólnej wieczerzy wigilijnej w ZajeŸdzie Boryna zasiad³o 450 osób. Zaproszenia od w³adz Miasta otrzymali liczni emeryci, kombatanci, podopieczni Domów Pomocy Spo³ecznej, a tak¿e osoby potrzebuj¹ce i samotne.
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