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Redakcja serdecznie prosi wszystkie osoby o przysy³anie artyku³ów i fotograi maj¹cych zwi¹zek z Naszym Miastem. Zamieszczamy zarówno artyku³y naukowe, reporta¿e, wspomnienia, dzieje rodzin, jak i prywatne przemyœlenia osób, które s¹
zwi¹zane z Aleksandrowem £ódzkim. Prace tego rodzaju posiadaj¹ czêsto ogromne znaczenie historyczne. Warto zostawiæ
po sobie œlad w ludzkiej pamiêci. Zamieszczamy historie osób,
wydarzenia z ¿ycia instytucji, organizacji spo³ecznych, prywatnych firm oraz wszelkich bardziej lub mniej formalnych dzia³añ w ¿yciu Naszego Miasta i Gminy. Prosimy o kontakt lub
dostarczanie materia³ów z danymi kontaktowymi na adres:
Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego
ul. Warszawska 10/12
95-070 Aleksandrów £ódzki
z dopiskiem „Aleksandrów wczoraj i dziœ”
lub na adres internetowy:
alaszak@wp.pl
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Wieœci
Towarzystwa Przyjació³
Aleksandrowa £ódzkiego
Leszek Pierlejewski

Nowa Aleksandrowska
Bo¿onarodzeniowa tradycja

W grudniu 2013 roku, z inicjatywy Pani Pose³ RP Agnieszki
Hanajczyk oraz Burmistrza
Aleksandrowa £ódzkiego Pana
Jacka Lipiñskiego narodzi³a siê
w naszym szacownym grodzie
nowa œwi¹teczna gminna tradycja. W parku miejskim, przy
jednej z centralnych alejek pojawi³y siê dwa rzêdy kilkudziesiêciu choinek bo¿onarodzeniowych. W przededniu Wigilii
zosta³y one udekorowane przez
przedstawicieli wszystkich instytucji gminnych, szkó³, klubów sportowych oraz wszelkiej
maœci organizacji i stowarzy-

7
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szeñ dzia³aj¹cych na naszym terenie. Oczywiœci nie zabrak³o w tej
akcji równie¿ przedstawicieli Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego. Jak przysta³o na przyjació³ naszego miasta przystroiliœmy choinkê zdjêciami najciekawszych obiektów znajduj¹cych siê
na terenie naszej gminy. Na kolejnych stronach przedstawiamy fotoreporta¿ z tej jak¿e interesuj¹cej imprezy. Spotka³a siê ona z ¿ywym zainteresowaniem Aleksandrowian, którzy t³umnie odwiedzali ca³ymi rodzinami tê swoist¹ galeriê drzewek bo¿onarodzeniowych.
Mamy nadziejê, ¿e ta inicjatywa bêdzie kontynuowana w nastêpnych latach i stanie siê rzeczywiœcie now¹, œwieck¹ aleksandrowsk¹ tradycj¹.

PS. W imieniu zarz¹du TPA£ pragnê wyraziæ podziêkowanie Pani
Vice Prezes Jadwidze Poturalskiej-Piluk, która by³a pomys³odawc¹ i wykonawc¹ naszej ekspozycji.
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Tomasz Pietras

Zapomniany koszmar.
Aleksandrów i okolice w stulecie
Wielkiej Wojny

I wojna œwiatowa – zapomniany koszmar sprzed 100 lat
Ka¿dy kto czyta³ najbardziej chyba poruszaj¹c¹ powieœæ o okrucieñstwie wojny w dziejach œwiatowej literatury – Na Zachodzie
bez zmian” Ericha Marii Remarque’a, albo chocia¿by ogl¹da³ film nakrêcony na jej kanwie, zdaje sobie sprawê, jak¹
tragedi¹ by³a I wojna œwiatowa. My, ludzie ¿yj¹cy na pocz¹tku XXI wieku czêsto ju¿
o tym zapominamy. Niewyobra¿alne okrucieñstwa II wojny
œwiatowej, która nast¹pi³a zaledwie 20 lat póŸniej: zorganizowana, masowa eksterminacja milionów ludnoœci cywilnej
– mê¿czyzn, kobiet i dzieci,
szaleñstwa krwawych dyktatorów Hitlera i Stalina, wielkie
naloty dywanowe pozostawiaj¹ce po kwitn¹cych miastach
tylko zgliszcza, wreszcie pierwsze doœwiadczenia ludzkoœci
Pocztówka z okresu I wojny œwiatowej z bomb¹ atomow¹, przes³aniaj¹ nam nieco obraz tej pierz trzema koœcio³ami i ratuszem
wszej z wojen œwiatowych, któ-
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r¹ s³usznie nazywa siê „niedokoñczonym samobójstwem
Europy”. Œmiesz¹ nas raczej,
ni¿ przera¿aj¹, ogl¹dane na
archiwalnych, niemych filmach dziwaczne mundury
(np. s³ynne niemieckie pikielhauby), przestarza³e karabiny z bagnetami, niezdarnie
poruszaj¹ce siê miêdzy liniami okopów archaiczne
czo³gi czy zwiadowcze sterowce i dwup³atowe aeroplany,
bêd¹ce na wyposa¿eniu ówczesnych armii. Zapominamy
ile ofiar nios³a za sob¹ kilkuletnia wojna pozycyjna,
przerywane szaleñczymi ofensywami i kontrofensywami
oczekiwanie na œmieræ w wielokilometrowych liniach okopów. Niewiele mówi¹ nam takie nazwy jak Ypres, Marna,
Somma czy Verdun. Pomni
mocy atomu i lasera nie pamiêtamy, jak straszne skutki
nios³y za sob¹ zmasowany
ostrza³ artyleryjski, pierwsze
karabiny maszynowe, czy ataki gazami bojowymi. Broñ
chemiczna zosta³a w³aœnie
wtedy po raz pierwszy zastosowana na tak wielk¹ skalê
Pocztówki aleksandrowskie z okresu
I wojny œwiatowej
(na froncie wschodnim po raz
pierwszy 31 stycznia 1915 r. pod Bolimowem). W okresie miêdzywojennym pamiêtano o tym jednak doskonale!
Na frontach tej wojny, nazywanej wtedy przez wszystkich Wielk¹ Wojn¹, poleg³o w ci¹gu czterech lat (1914–1918) ponad 10 milionów ¿o³nierzy. Na 19 i pó³ miliona szacowano liczbê rannych.
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Do tego trzeba doliczyæ ok. 7 milionów cywilnych ofiar dzia³añ
wojennych. Ponad 1 milion 800 tysiêcy ¿o³nierzy stracili w tej wojnie Niemcy. Niemal takie same ofiary ponieœli Rosjanie, niewiele mniejsze – 1 milion 400 tysiêcy – Francuzi. W okopach frontu
zachodniego we Francji i Belgii poleg³o ponadto 950 tysiêcy Anglików i 115 tysiêcy Amerykanów. Ogromne straty ponios³y tak¿e armie w³oska, turecka, belgijska, serbska, rumuñska, grecka,
bu³garska... Na frontach tej wojny poleg³o wielu bia³ych i kolorowych ¿o³nierzy wywodz¹cych siê z brytyjskich dominiów (Kanadyjczyków, Australijczyków, Nowozelandczyków, mieszkañców
po³udniowej Afryki) oraz brytyjskich (np. Indie) i francuskich (np.
Algieria, Senegal) kolonii w Azji i Afryce. Polskich strat wojennych zliczyæ nie sposób, bo nasi przodkowie walczyli, czêsto przeciw sobie, w ró¿nych mundurach (rzadko polskich, czêœciej rosyjskich, niemieckich, austro-wêgierskich a nawet francuskich).
Szacuje siê, ¿e na frontach I wojny œwiatowej oraz podczas walk
o granice i wojny polsko-bolszewickiej zginê³o oko³o 500 tysiêcy
polskich ¿o³nierzy i oko³o 300–400 tysiêcy ludnoœci cywilnej. To
ogromne, niewyobra¿alne wrêcz straty. W dodatku przygniataj¹ca wiêkszoœæ tych ofiar to ¿o³nierze, czyli m³odzi mê¿czyŸni w kwiecie wieku. Najbardziej wyczerpana Francja, na której terytorium
toczy³y siê najkrwawsze zmagania, nie mog³a odbudowaæ swego
potencja³u demograficznego przez nastêpne pó³ wieku.
Poddani cesarzy niemieckiego i austriackiego oraz obywatele innych walcz¹cych czy okupowanych krajów g³odowali, ¿ywi¹c
siê ró¿nymi „ersatzami”. Straty gospodarcze tak¿e by³y ogromne, wielkie obszary pól i winnic zamieni³y siê w pustyniê, wyciêto na opa³ wielkie po³acie lasów w œrodkowej i wschodniej Europie, przetopiono na armaty prawie wszystkie dzwony koœcielne.
W dodatku straszna pandemia grypy – hiszpanki, na któr¹ zmar³o 40–100 milionów ludzi, zdziesi¹tkowa³a ludnoœæ Europy, Ameryki i innych czêœci œwiata…
A wszystko zaczê³o siê niemal równo 100 lat temu – 28 czerwca 1914 r., kiedy serbski terrorysta Gawri³o Princip zastrzeli³
w boœniackim Sarajewie austriackiego nastêpcê tronu –arcyksiêcia Franciszka Ferdynanda Habsburga i jego ma³¿onkê. Europa
Zachodnia przygotowuje siê do obchodów rocznicowych stulecia
Wielkiej Wojny, której symbolem sta³y siê czerwone maki. Co
roku w rocznicê zakoñczenia tej rzezi – 11 listopada (Dzieñ Pa-
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miêci) na cmentarzach wojennych i w innych miejscach pamiêci we Francji czy Belgii robi siê od nich czerwono. Przera¿aj¹ pe³ne ludzkich czaszek i piszczeli gigantyczne ossuaria w miejscach
dawnych fortów, np. Douaumont pod Verdun. A w Polsce… maki kojarz¹ siê tylko z bohaterskim zdobyciem klasztornego wzgórza Monte Cassino przez ¿o³nierzy II Korpusu gen. W³adys³awa
Andersa 30 lat póŸniej (w 1944 r.). Chocia¿ podczas dzia³añ wojennych na wszystkich frontach tej wojny zginê³o wiele tysiêcy
polskich ¿o³nierzy, wielu zosta³o inwalidami, ofiar¹ wojennego
ostrza³u, g³odu i epidemii pad³o tysi¹ce ludnoœci cywilnej, a ziemie polskie zosta³y spustoszone chyba w stopniu równie dotkliwym, jak w czasach potopu szwedzkiego, kto dziœ w Polsce pamiêta o tej Wielkiej Wojnie sprzed stulecia? Chcia³bym wiêc
w tym artykule przypomnieæ Czytelnikom o tym, co wydarzy³o
siê w naszych stronach 100 lat temu, jesieni¹ i zim¹ 1914 r.

Prolog koszmaru, czyli przypadek Kalisza
Dzia³ania wojenne na ziemiach polskich rozpoczê³y siê ju¿ na
pocz¹tku sierpnia 1914 r. Wojska rosyjskie podczas dosyæ chaotycznej ewakuacji w³adz i urzêdników niszczy³y infrastrukturê
kolejow¹. Ju¿ 2 sierpnia 1914 r. zosta³ podpalony dworzec i magazyny kolejowe w Kaliszu a 6 sierpnia wycofuj¹cy siê Rosjanie
spalili most na Warcie w Uniejowie. Na samym pocz¹tku wojny
do dramatycznych wydarzeñ dosz³o w tym¿e Kaliszu, mieœcie gubernialnym po³o¿onym niemal na samej granicy rosyjsko-niemieckiej. Prawdopodobnie pierwsz¹ cywiln¹ ofiar¹ dzia³añ wojennych w tych stronach by³ psychicznie chory ¿ebrak – niejaki
Paliwoda, który zosta³ na rogatkach Kalisza zastrzelony przez
¿o³nierza niemieckiego, w którego rzuci³ kamieniem. W odpowiedzi na ostrzelanie grupy niemieckich ¿o³nierzy wkraczaj¹cych
do miasta (okolicznoœci tego wydarzenia s¹ dosyæ niejasne), dowódca niemiecki – mjr Preusker zareagowa³ niewspó³miernymi
represjami. Kaza³ uwiêziæ i represjonowaæ kilkudziesiêciu przedstawicieli w³adz lokalnych i szanowanych obywateli, na³o¿y³ na
miasto 50 000 rubli kontrybucji, a kilka dni póŸniej – 4 sierpnia
1914 r. œródmieœcie Kalisza zosta³o ostrzelane przez artyleriê.
Specjalnie sformowane „plutony karne” przez ca³y tydzieñ (8–14
sierpnia) systematycznie niszczy³y, pali³y i grabi³y budynek za
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budynkiem, zupe³nie rujnuj¹c to jedno z najstarszych polskich
miast, a zw³aszcza jego starówkê. Sugestywny opis tych wydarzeñ znajdziemy np. w Nocach i dniach Marii D¹browskiej (Kaliniec to oczywiœcie Kalisz). Niemcom chodzi³o oczywiœcie, podobnie jak w zdobywanej w równie brutalny sposób Belgii, o zasianie
powszechnego terroru i zabezpieczenie dalszego swej marszu armii przed ekscesami ze strony ludnoœci cywilnej zajmowanych
krajów. Mieszkañcy Kalisza, przera¿eni brutaln¹ akcj¹ pacyfikacyjn¹, uciekali z p³on¹cego miasta. Wielu z nich przekroczy³o
kordony rosyjskie roznosz¹c dalej wieœci o bestialstwie nowych
okupantów. Czêœæ uchodŸców z Kalisza dotar³a do Sieradza, £êczycy, £odzi, szerz¹c panikê, ale i zmuszaj¹c organizuj¹ce siê komitety obywatelskie do podjêcia kroków maj¹cych zapobiegaæ
prowokowaniu podobnych akcji represyjnych. Do represji, konfiskat mienia i egzekucji, jednak na mniejsz¹ skalê ni¿ w Kaliszu, dosz³o tak¿e podczas zajmowania przez Niemców Czêstochowy i Bêdzina.
Do £odzi wojna zbli¿a³a siê powoli i pocz¹tkowo nie mia³a tu
tak dramatycznego przebiegu dla ludnoœci cywilnej. Zaczê³o siê
od ograniczonych represji rosyjskich w³adz wojskowych wobec
niektórych przedstawicieli mniejszoœci niemieckiej, zw³aszcza
tych posiadaj¹cych obywatelstwo Rzeszy. Za przyk³ad mog¹ tu
pos³u¿yæ losy jednego z w³aœcicieli fabryki poñczoszniczej w Aleksandrowie – Alberta Sztillera (1868–1925), pochodz¹cego z Rawicza ko³o Poznania, który po wybuchu wojny zosta³ zes³any przez
w³adze carskie do Tobolska „za niemiecki paszport”. Szacuje siê,
¿e z £odzi i okolicznych miast wywieziono w g³¹b Rosji oko³o
2000–2500 tysiêcy obywateli pañstw centralnych (Niemiec i Austro-Wêgier). Pozwolono unikn¹æ tego losu jedynie s³owiañskim
poddanym Franciszka Józefa, którzy mieli prawo ubiegania siê
o obywatelstwo rosyjskie. Dochodzi³o tak¿e dosyæ czêsto do aresztowañ i egzekucji miejscowych ¯ydów, oskar¿anych przez dowódców rosyjskich o szpiegostwo na rzecz Niemiec.
W pierwszej fazie Wielkiej Wojny niektóre miasta i miasteczka w naszym regionie (w tym sama £ódŸ) kilkakrotnie przechodzi³y z r¹k do r¹k, co powodowa³o nieraz represje ze strony
zmieniaj¹cych siê okupantów. Przyk³adem jest tu los niemieckich i ¿ydowskich hotelarzy, restauratorów, piekarzy i cukierników, którzy po pierwszym wkroczeniu wojsk niemieckich do Pa-
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bianic (19 sierpnia 1914 r.) ugoœcili nowych okupantów, chêtnie
p³ac¹cych za posi³ki markami. Gdy tydzieñ póŸniej ponownie
miasto to zajêli Rosjanie, policja ukara³a ich srogimi mandatami „z powodu przyjmowania bonów niemieckich zamiast rubli”.
Mieszkañców miasta ob³o¿ono wysok¹ kontrybucj¹, bior¹c zak³adników z grona najbogatszych obywateli, a wielu pabianiczan bez
rosyjskich paszportów deportowano wtedy w g³¹b Imperium.
Rosjanie domontowali tak¿e i wywozili w g³¹b Imperium czêœæ
infrastruktury kolejowej oraz wyposa¿enia fabryk ³ódzkiego okrêgu przemys³owego. To samo czynili Niemcy po zajêciu kolejnych
miast. Rekwizycjami objêto zw³aszcza œrodki transportu, maszyny, silniki, pasy transmisyjne i surowce zgromadzone w fabrykach i magazynach, co praktycznie unieruchomi³o prawie ca³y
³ódzki przemys³. Ca³kowitej dewastacji uleg³y w lipcu 1915 r.
wielkie zak³ady lniarskie w ¯yrardowie.

Operacja £ódzka 1914 r.
– jedna z decyduj¹cych bitew I wojny œwiatowej
Najwa¿niejszym i najtrudniejszym dla mieszkañców naszej czêœci Polski momentem okaza³y siê 2 po³owa listopada i pocz¹tek
grudnia 1914 r., gdy wokó³ £odzi armie rosyjskie i niemieckie
stoczy³y jedn¹ z najwa¿niejszych bitew
manewrowych frontu
wschodniego I wojny
œwiatowej zwan¹ Operacj¹ £ódzk¹ lub Bitw¹ £ódzk¹.
Po wygranej przez
Niemców pod koniec
sierpnia 1914 r. bitwie
pod Tannenbergiem
w Prusach Wschodnich
Niemiecki aeroplan nad £odzi¹
(propaganda niemiecka przeciwstawia³a j¹ stoczonej na tym samym terenie 5 wieków
wczeœniej bitwie pod Grunwaldem), front przesun¹³ siê na po³udnie. Rozci¹ga³ siê on na linii 300 km od W³oc³awka po Przedbórz.
W tym czasie w Galicji Rosjanie pokonali wojska austro-wêgier-
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skie, zajêli Lwów i podeszli
a¿ pod Kraków, a w trakcie
kontrofensywy w paŸdzierniku–listopadzie 1914 r. wyparli wojska niemieckie z zajêtych
ju¿
obszarów
Królestwa Polskiego, udaremniaj¹c pierwsz¹ próbê
zdobycia Warszawy (podczas
której dosz³o do próby zbombardowania miasta przez
sterowce – zeppeliny). Na
proœbê francuskich sojuszników, rosyjski sztab przygotowa³ operacjê pod nazw¹ „walec parowy” zak³adaj¹c, ¿e
sam¹ liczebnoœci¹ wojska rosyjskie pr¹ce prosto na Berlin i Wiedeñ zgniot¹ mniej
liczne oddzia³y przeciwników. Niemcy, którzy rozszyfrowali rosyjskie radiogramy
i znali plany przeciwnika,

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Niemieckie ulotki propagandowe
z czasów Bitwy pod £odzi¹
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postanowili uprzedziæ ten
atak, choæ dysponowali wtedy
na froncie wschodnim znacznie mniejszymi si³ami. £ódŸ
stanowi³a wa¿ny i dobrze funkcjonuj¹cy oœrodek przemys³owy i komunikacyjny, który
móg³by staæ siê zapleczem zaopatrzeniowym dla obu walcz¹cych ze sob¹ armii, dlatego
znalaz³a siê niespodziewanie
w centrum linii frontu.
Niemiecki atak uprzedzaj¹cy rozpocz¹³ siê 11 listopada 1914 r. uderzeniem z rejonu Torunia na W³oc³awek,
Niemiecka mapa bitwy pod £odzi¹
Kutno i £êczycê i wygran¹ bitw¹ pod Kutnem. Niemcy próbowali wbiæ klin miêdzy 1 i 2 Armiê
rosyjsk¹, otoczyæ je i zniszczyæ. Rosjanie stawiali jednak zaciêty
opór, choæ byli spychani coraz bli¿ej £odzi. Wtedy to, od oko³o 18
listopada dosz³o do najwiêkszych zniszczeñ na pó³nocnym i zachodnim przedpolu £odzi, w wyniku walk ucierpia³ m. in. Aleksandrów. Ze Zgierza i okolic Lasu £agiewnickiego oddzia³y niemieckie kilkakrotnie próbowa³y wzi¹æ £ódŸ szturmem,
napotykaj¹c jednak silny opór rosyjski. Niemcy próbowali zamkn¹æ
okr¹¿enie wokó³ 2 Armii rosyjskiej, okopanej na przedpolach £odzi. Atak znacznych si³
ruszy³ z okolic Brzezin na
Rzgów a nastêpnie w kierunku Pabianic. Jako ciekawostkê
mo¿na podaæ fakt, ¿e w nocy
20/21 listopada 1914 r. pod Pabianicami
zadebiutowa³a
w walce z Niemcami nowa jednostka armii rosyjskiej –
zmotoryzowana kompania kaPomnik poleg³ych ¿o³nierzy
rabinów maszynowych (pierniemieckich w bitwie pod £odzi¹
wszy w dziejach tej armii podna cmentarzu w Gadce Starej
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Ewakuacja £odzi przez Rosjan

oddzia³ pojazdów opancerzonych). Wydarzenie to wesz³o do tradycji rosyjskiej broni pancernej i wojsk zmechanizowanych.
W Gadce Starej ko³o Rzgowa, na po³udniowo-wschodnim przedpolu £odzi, Rosjanie w ciê¿kich walkach powstrzymali to natarcie niemieckie w dniach 21 i 22 listopada 1914 r. To w³aœnie w tym
miejscu znajduje siê do dziœ najwiêkszy w tej czêœci Polski, dobrze
zachowany cmentarz wojenny z I wojny œwiatowej (tysi¹ce poleg³ych ¿o³nierzy pochowano po bitwie tam, gdzie zginêli). Sytuacja
sta³a siê niebezpieczna dla Niemców, gdy w kierunku £odzi wyruszy³y silne rosyjskie odwody – tzw. „oddzia³ ³owicki”. Rosjanie
byli teraz bardzo bliscy okr¹¿enia Niemców, zabrak³o im jednak
umiejêtnoœci, ¿eby sfinalizowaæ ten manewr. Niemcy musieli
zrezygnowaæ z koncepcji otoczenia Rosjan, próbuj¹c samemu
wydostaæ siê z matni i przedostaæ na pó³noc, do swych g³ównych
si³. Do spotkania obu armii dosz³o w Lesie Ga³kowskim na
wschód od £odzi. Decyduj¹cym starciem by³a stoczona 23 listopada 1914 r. bitwa o miasto Brzeziny. Niemieck¹ 3 dywizj¹ gwardii dowodzi³ tam gen. Karl von Litzmann, który po bitwie otrzyma³ miano „Lwa spod Brzezin”. Starcie to i zas³ugi genera³a
bardzo uros³y w niemieckiej propagandzie wojennej. To w³aœnie ku jego czci Niemcy w okresie II wojny œwiatowej przemianowali £ódŸ na Litzmannstadt. Ostrza³ £odzi i okolicznych miej-
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Niemiecki patrol na ul. Piotrkowskiej w £odzi

scowoœci, w tym Aleksandrowa, trwa³ nadal a nawet nasili³ siê
na pocz¹tku grudnia. Nie mog¹c okr¹¿yæ i zniszczyæ armii niemieckich wokó³ £odzi, Rosjanie wycofali siê 6 grudnia na wschód,
na liniê rzek Bzury, Rawki, Pilicy i Nidy i tam siê solidnie okopali, £ódŸ i okolice zostawiaj¹c Niemcom. Front zatrzyma³ siê
tam a¿ do wiosny 1915 r., gdy ruszy³a wielka, tym razem zwyciêska niemiecka ofensywa na Warszawê. W Operacji £ódzkiej
zwyciêstwo strategiczne odnieœli Niemcy, bo udaremnili planowan¹ rosyjsk¹ ofensywê na Berlin, która mog³a przes¹dziæ o losach tej wojny. Zaanga¿owanie znacznych si³ niemieckich na
tym terenie os³abi³o oczywiœcie front zachodni we Francji. Pod
wzglêdem taktycznym zwyciê¿yli Rosjanie, poniewa¿ nie dopuœcili do okr¹¿enia swoich si³ w £odzi. W bitwie manewrowej po
obu stronach bra³o udzia³ ponad 600 tysiêcy ¿o³nierzy, zaœ poleg³o 110 tysiêcy Rosjan oraz 90 tysiêcy Niemców i Austriaków.
W rosyjskich, niemieckich i austriackich mundurach walczy³o
oczywiœcie tak¿e tysi¹ce Polaków, poddanych wszystkich trzech
cesarzy, a wielu z nich zginê³o w tych ciê¿kich zmaganiach wokó³ £odzi, o czym œwiadcz¹ polskie nazwiska na nagrobkach ¿o³nierzy. By³a to wiêc jedna z najwiêkszych i najkrwawszych operacji I wojny œwiatowej, najwiêksza bitwa manewrowa ca³ego
frontu wschodniego.
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Zniszczenia wojenne w Aleksandrowie i okolicy
W pocz¹tkach XX wieku Aleksandrów, choæ pozbawiony praw
miejskich i formalnie bêd¹cy osad¹ w gminie Bru¿yca, prze¿ywa³ okres drugiego uprzemys³owienia. By³ ju¿ dosyæ znacznym,
bo prawie 10-tysiêcznym oœrodkiem przemys³owym, nastawionym na dziewiarstwo i poñczosznictwo, a pod wzglêdem gospodarczym i komunikacyjnym (linia tramwajowa od 1910 r.), w³¹czonym w orbitê wp³ywów wielkiej £odzi. Sytuacjê polityczn¹
Aleksandrowa komplikowa³ fakt jego trójnarodowego charakteru. Od chwili za³o¿enia osady w 2 dekadzie XIX w., a¿ po wysiedlenie po II wojnie œwiatowej, najliczniejsz¹ i najsilniejsz¹
ekonomicznie spo³ecznoœci¹ byli u nas Niemcy wyznania ewangelickiego, w zdecydowanej wiêkszoœci trwaj¹cy przy swym jêzyku, tradycjach, obyczaju i odrêbnoœci religijnej. Reprezentowali oni raczej powœci¹gliwe, ostro¿ne, a czasami wrêcz
nieprzychylne stanowisko wobec polskich powstañ narodowych

Tablica na aleksandrowskim cmentarzu upamiêtniaj¹ca poleg³ych ¿o³nierzy niemieckich: Poleg³ym ¿o³nierzom, wiernym towarzyszom broni – komendantura miejscowa w Aleksandrowie 1916
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XIX w. skierowanych
przeciw Rosji. W przededniu I wojny œwiatowej
stanowili jakieœ 44%
mieszkañców
osady.
W ich rêkach znajdowa³a siê wiêkszoœæ fabryczek poñczoszniczych
i nieruchomoœci. Drug¹
pozycjê zajmowali w tym
czasie ¯ydzi, stanowi¹cy
31% ludnoœci ówczesnego Aleksandrowa. Od
Pocztówka z lat 1914/1915
chwili osiedlenia siê tu
pokazuj¹ca brak koni
chasydzkiego cadyka
i rabina Chanocha (1866
r.), miasteczko stanowi³o dla tej spo³ecznoœci
wa¿ny i znany oœrodek
religijny. Ludnoœæ polska, choæ od pocz¹tku
obecna w Aleksandrowie, a¿ do okresu miêdzywojennego stanowi³a
mniejszoœæ (25%), w dodatku upoœledzon¹ ekonomicznie. Polska dzia³alnoœæ
narodowa
Pocztówka z lat wojny
pokazuj¹ca kolejki przy sprzeda¿y m¹ki
i patriotyczna organizowa³a siê g³ównie wokó³
katolickiej parafii œw. Rafa³a. Od 1903 r. dzia³a³ w osadzie chór
polski, zarejestrowany nieco póŸniej jako Towarzystwo Œpiewacze „Lutnia”. Strajkom i manifestacjom robotniczym w 1905 r.
towarzyszy³ tak¿e u nas strajk szkolny i ¿¹dania polonizacji szkolnictwa. Polacy i Niemcy s³u¿yli w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Aleksandrów £ódzki, wtedy zwany jeszcze £êczyckim, poniós³
znaczne straty w wyniku ostrza³u artyleryjskiego zwi¹zanego ze
wspomnian¹ wy¿ej Operacj¹ £ódzk¹. W pobli¿u po³udniowych
granic osady przebiega³a w listopadzie i grudniu 1914 r. linia
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okopów niemieckich. 19
listopada 1914 r. prasa
³ódzka („Rozwój”) pisa³a: „Jak nam donosz¹
z Aleksandrowa, huk
kanonady armatniej by³
tak silny, i¿ od wstrz¹œnienia powietrza popêka³y szyby we wszystkich
oknach.
Poniewa¿ bombardowanie miasta przez NiePocztówka z lat 1914/1915
mców nast¹pi³o nagle
pokazuj¹ca rozdawanie wêgla ubogim
i niespodziewanie, przeto od wybuchu pocisków artyleryjskich pad³o wiele osób z ludnoœci cywilnej Aleksandrowa, b¹dŸ ra¿onych bezpoœrednio szrapnelami lub granatami, b¹dŸ te¿ zabitych padaj¹cymi belkami
i rumowiskami domów”.
Aleksandrów kilkakrotnie w trakcie tych walk znalaz³ siê pod
ostrza³em artyleryjskim, niezwykle groŸnym ze wzglêdu na przewa¿nie drewnian¹ zabudowê osady. Ostrza³owi towarzyszy³a oczywiœcie panika, ludnoœæ chroni³a siê w piwnicach domów, wielu
mieszkañców opuœci³o Aleksandrów, skazuj¹c siê tym samym na
wojenn¹ tu³aczkê. Szczególnie mocno ucierpia³a zabudowa ul.
Lutomierskiej (obecnie
11 Listopada), gdzie pociski artyleryjskie zniszczy³y wiele budynków
i wznieci³y po¿ary. Zniszczona zosta³a tak¿e
po³udniowa strona zboru ewangelickiego (przy
zachodniej pierzei rynku) oraz stara szko³a
i nale¿¹ce do niej budynki gospodarcze (przy
ulicy Koœcielnej, naBrak opa³u i ubóstwo doprowadza³o ludzi do
przeciwko koœcio³a karozpaczy i czynów nielegelnych. Fotografia
tolickiego œw. Rafa³a).
pokazuje masowy rabunek drewna na Polesiu
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Koœció³ ewangelicki zosta³ wyremontowany dopiero w latach
1926–1930. Ofiar¹ po¿aru wywo³anego ostrza³em w listopadzie
1914 r. pad³ tak¿e stuletni zajazd, za³o¿ony jeszcze przez Rafa³a Bratoszewskiego.
Dzia³a obu walcz¹cych armii ostrzela³y osadê Aleksandrów po
raz drugi zapewne na pocz¹tku grudnia 1914 r. (przed 6 grudnia). Podawany w dawniejszych opracowaniach pocz¹tek 1915
r. to chyba pomy³ka, bo Rosjanie zostali ostatecznie wyparci z tych
okolic jeszcze w grudniu. I tym razem pociski pada³y w samym
centrum Aleksandrowa. Rozbite zosta³y domy przy rynku oraz
przy ul. Koœcielnej i Bankowej, uszkodzono m. in. fabrykê poñczosznicz¹ Gothilfa Knappego, a w wielu innych budynkach powypada³y szyby.
Cmentarz wojenny z tego okresu znajdowa³ siê w po³udniowej czêœci osady – ko³o tzw. Piaskowej Góry (niedaleko szosy lutomierskiej). W 1916 r. miejscowa ludnoœæ niemiecka przenios³a prochy kilku zidentyfikowanych ¿o³nierzy poleg³ych w tych
walkach na miejscowy cmentarz ewangelicki przy ul. Koœcielnej
(obecnie Wojska Polskiego), co upamiêtnia istniej¹ca do dziœ
kwatera wojenna. Pozosta³oœci po cmentarzu wojennym z okresu bitwy ³ódzkiej mo¿na by³o jeszcze niedawno odnaleŸæ na wydmach na po³udnie od miasta.
Trudno precyzyjnie ustaliæ rozmiary szkód w zabudowie Aleksandrowa powsta³ych w czasie bitwy pod £odzi¹. Ju¿ po zakoñczeniu wojny w oficjalnych publikacjach szacowano, i¿ rozbitych zosta³o 40% budynków. S¹dz¹c jednak ze stanu osady w 1918 r. wydaje
siê, ¿e szacunki te by³y mocno przesadzone. Wojnê przetrwa³y bowiem wszystkie du¿e gmachy po³o¿one w rynku, m. in. oba koœcio³y (ewangelicki i katolicki) i przyleg³e do nich plebanie, ratusz i pobliskie jatki piekarsko-rzeŸnicze. Ocala³y równie¿ najwiêksze
zak³ady przemys³owe bran¿y poñczoszniczej, m. in. fabryki Greilicha, Freya, Schultza i Pfeiffera, maj¹ce najwiêksze znaczenie dla
pozycji gospodarczej osady po wojnie. Podjête po 1918 r. prace nad
ustaleniem szkód wywo³anych dzia³aniami wojennymi wykaza³y,
i¿ zniszczonych zosta³o 37 budynków mieszkalnych ze 185 mieszkaniami. Rozbitych zosta³o tak¿e sporo budynków gospodarczych przyleg³ych do domów mieszkalnych. Pierwszych ³¹cznych
szacunków zniszczeñ wojennych w ruchomoœciach i nieruchomoœciach dokonano ju¿ w 1915 r., ustalono wtedy, ¿e wynosz¹ one
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1,5 mln rb. Ju¿ po zakoñczeniu wojny oceniono, ¿e szkody w zabudowie wynios³y 2 mln marek wed³ug kursu z 1919 r.
Wycofuj¹ce siê na pocz¹tku grudnia 1914 r. oddzia³y rosyjskie dokonywa³y licznych rekwizycji i rabunków, zajê³y np. m³yn
Ignacego Ciesio³kiewicza wraz z zapasami zbo¿a. Mieszkañców
Aleksandrowa zapêdzono do robót fortyfikacyjnych. Po klêsce armii carskiej wkroczy³y do osady wojska cesarza Wilhelma II. Pierwszy oddzia³ niemiecki pojawi³ siê tu ju¿ 20 sierpnia 1914 r., ale
ostatecznie Niemcy zajêli Aleksandrów w tym samym czasie co
£ódŸ, czyli 6 grudnia tego¿ roku.

Dramat Konstantynowa i jego mieszkañców
Miastem, które najbardziej w regionie ucierpia³o w wyniku dzia³añ wojennych w pocz¹tkowej fazie I wojny œwiatowej nie by³ jednak wcale Aleksandrów, a pobliski Konstantynów £ódzki. W czasie
tzw.
Operacji
£ódzkiej, gdy toczy³y ze
sob¹ walki 9 armia niemiecka z 2 i 5 armi¹ rosyjsk¹, Konstantynów
znalaz³ siê na samej linii
frontu i na prze³omie listopada i grudnia 1914 r.
zosta³ w powa¿nym stopniu zniszczony. Osada ta
znalaz³a siê w strefie bezpoœrednich dzia³añ wojennych ju¿ 18 listopada,
tutaj niemieckie korpusy
gen. Augusta Mackenzena – II, XVII i XX toczy³y walki z wojskami rosyjKonstantynów to „martwe miasto”, które cierskimi. Ofiar¹ ostrza³u
pia³o a¿ do zniszczenia podczas wypêdzania
artyleryjskiego pad³y oba
Rosjan – pocztówka niemiecka
koœcio³y (katolicki i ewangelicki), fabryki oraz liczne domy prywatne. Najbardziej ucierpia³y wówczas ulice: Pabianicka, D³uga i £ódzka (ich zniszczenia widaæ na pocztówkach).
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Do ogromnych zniszczeñ wywo³anych przez ostrza³ i bezpoœrednie walki na ulicach i wokó³ osady dosz³y jeszcze rabunki
i rekwizycje dokonywane przez w³adze wojskowe obu walcz¹cych
stron, gdy miasteczko przechodzi³o z rak do r¹k. Najwiêkszy
dramat dotkn¹³ wtedy miejscow¹ ludnoœæ niemieck¹ (dominuj¹ca pod wzglêdem liczebnoœci i pozycji gospodarczej
w osadzie), któr¹ podejrzliwi
Rosjanie uznali za niebezpiecznych szpiegów i potencjaln¹
„13 kolumnê”. Przymusowego
wysiedlenia, represji, kontrybucji i rabunków nie uniknêli
jednak tak¿e konstantynowianie polskiego czy ¿ydowskiego
pochodzenia, ich firmy prywatne oraz stowarzyszenia.
Zniszczenia konstantynowskiego
koœcio³a aktolickiego ogl¹dane
z zewn¹trz
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Zniszczenia konstantynowskiego koœcio³a katolickiego wewn¹trz

Prasa ³ódzka tak relacjonowa³a te wydarzenia: „Lini¹ konstantynowsk¹ doje¿d¿a siê tylko do Srebrnej. Wjazd do Konstantynowa jest niemo¿liwy z powodu ca³kowitego zburzenia miasta
przez artyleriê, g³ównie niemieck¹. Ostrza³ artylerii trwa³ tu od
18 listopada przez kilka kolejnych dni. Czego nie rozbi³y pociski, spopielone zosta³o przez wielki po¿ar, którego nie by³o komu
gasiæ, gdy¿ ludnoœæ miasta zosta³a wczeœniej ewakuowana przez
wojska rosyjskie. Teraz zrujnowany Konstantynów jest niemal
ca³kiem wyludniony”.
Ogrom zniszczeñ dokumentuj¹ liczne karty pocztowe z Konstantynowa pokazuj¹ce ruiny obu koœcio³ów oraz wypalone kikuty domów przy g³ównych placach i ulicach miasteczka. Nie wiem
czy kolejna relacja prasowa z Konstantynowa jest wiarygodna,
ale z pewnoœci¹ budzi grozê: „Podobno podczas ostrza³u miasta
jeden z pocisków spad³ na plebaniê i oderwa³ g³owê 16-letniej
siostrzenicy proboszcza. W opuszczonym ju¿ przez ludnoœæ i wci¹¿
ostrzeliwanym mieœcie ksi¹dz owin¹³ cia³o dziewczyny przeœcierad³em, po czym z nara¿eniem ¿ycia sam zaniós³ je do Srebrnej,
by pochowaæ na cmentarzu przy tamtejszym koœció³ku”.
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Ruiny kamienic i koœcio³a ewangelickiego w Konstantynowie

Sporo szczegó³ów tych dramatycznych wydarzeñ z pocz¹tku
Wielkiej Wojny znamy dziêki relacji pierwszego powojennego
prezydenta £odzi, Aleksego R¿ewskiego, który pracowa³ wówczas w podmiejskich liniach tramwajowych. By³ on socjalist¹ zwi¹zanym z obozem niepodleg³oœciowym i mo¿e dlatego jego relacje s¹ mocno przesadzone i tak jednostronnie antyrosyjskie,
powinniœmy jednak uznaæ ich wartoœæ, bo by³ naocznym œwiadkiem: „Wszystkie sklepy i domy zosta³y zrabowane, a czego nie
zrabowano, to wywieziono karetkami sanitarnymi do £odzi; z fabryk miejscowych wywieziono ca³e stosy towarów. Koœció³ usi³owano zrabowaæ w oczach miejscowego ksiêdza Giebartowskiego.
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Dopuszczono siê gwa³tów, bezecnych w³amañ i pospolitych z³odziejstw... Codziennie granaty wy³y, celuj¹c w wie¿e koœcielne,
na których umieszczone by³y punkty obserwacyjne rosyjskiej artylerii. Po kilku dniach run¹³ koœció³ ewangelicki, a po dwóch tygodniach koœció³ katolicki, jako ofiary posterunków wojskowych,
a nastêpnie ca³e pó³ miasteczka leg³o w gruzach. (…) Po kilka
dni poniewiera³y siê na placach zw³oki Bogu ducha winnych miejscowych tkaczy, odwróconych twarz¹ ku ziemi, opuchniêci, wygl¹dali okropnie”.
Doszczêtnie zosta³ zbombardowany koœció³ katolicki Narodzenia NMP, pozosta³y z niego tylko ruiny. Koœció³ ewangelicki
ucierpia³ w równie powa¿nym stopniu, zosta³ ca³kowicie spalony, pozosta³y tylko go³e mury wie¿y, a nawy koœcielne by³y do po³owy zwalone, plebania zosta³a uszkodzona przez pociski armatnie i spl¹drowana. W listopadzie 1914 r. wojska rosyjskie
zniszczy³y i po czêœci zarekwirowa³y sprzêt stra¿acki i nieruchomoœci przy Ma³ym Rynku nale¿¹ce do Stra¿y Ogniowej w Konstantynowie. Powa¿ne straty w wyniku ostrza³u i konfiskat dotknê³y wiele firm niemieckich w³aœcicieli oraz polskie
Stowarzyszenie Œpiewacze „Lutnia” i cech piekarzy.

Ostrza³ Lutomierska
Do znacznych zniszczeñ w wyniku ostrza³u artyleryjskiego dosz³o tak¿e w pobliskim Lutomiersku. Znajdowa³ siê tu dawny klasztor reformatów z XVII wieku, skasowany przez w³adze rosyjskie w 1864 r. Jesieni¹ 1914 r., w wyniku ostrza³u niemieckich
armat, sp³on¹³ dach i zawali³y siê prawie wszystkie sklepienia
dawnego klasztoru, oprócz fragmentu sklepienia nad zakrysti¹.
Z obiektu, który przez wieki uchodzi³ za wizytówkê miasta, pozosta³y tylko stercz¹ce „zrujnowane mury i kominy”. Spali³a siê
równie¿ drewniana synagoga Hilela i dawny dwór Aleksandra
Soko³owskiego. Klasztor reformatów ograbiono, a Niemcy wywieŸli cenne archiwum klasztorne. Widoczn¹ pami¹tk¹ po tych
dramatycznych wydarzeniach s¹ kule armatnie wmurowane w fasadê koœcio³a parafialnego, który tak¿e ucierpia³ w wyniku ostrza³u, choæ w mniejszym stopniu ni¿ klasztor. Osada Lutomiersk
wysz³a z I wojny œwiatowej „okaleczona i zubo¿a³a”. Jeszcze
w 1925 r. nowo mianowany proboszcz – ks. Stefan NiedŸwiedzki
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tak opisywa³ stan obiektów sakralnych w Lutomiersku: „Widok
smutny przedstawia³ siê oczom moim – koœció³ parafialny we-
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wn¹trz poszarpany od granatów z r. 1914, dzwony zabrane, organy doszczêtnie zniszczone, plebania równie¿ podziurawiona,
kawa³ szczytu wyrwany, wewn¹trz brudna. Klasztor w gruzach
prawie stoj¹cy (…) ”. Cmentarz wojenny, na którym pochowano oko³o 300 ofiar walk wokó³ Lutomierska w grudniu 1914 r.
znajduje siê w pobliskiej wsi Bechcice (miêdzy Lutomierskiem
i Konstantynowem).

Zniszczenia w innych okolicznych miasteczkach
Po³o¿ony na pó³nocny-wschód od Aleksandrowa oraz na pó³noc
od £odzi Zgierz – wa¿ny oœrodek przemys³u w³ókienniczego i chemicznego – nie ucierpia³ w wyniku bezpoœrednich dzia³añ wojennych, ostrza³u artyleryjskiego czy walk ulicznych, bo jesieni¹ 1914
r. znalaz³ siê nieco dalej od linii frontu. Prasa ³ódzka donosi³a
jednak kilkakrotnie, ¿e Zgierz p³onie. Pewnie ucierpia³y wtedy
g³ównie drewniane domy na jego przedmieœciach.
Mniej szczêœcia mia³o pobliskie miasteczko G³owno, po³o¿one na wschód od Zgierza. W koñcu listopada 1914 r., w wyniku
dzia³añ zbrojnych zosta³o ono mocno zniszczone. Ostrza³ artyleryjski wywo³a³ seriê po¿arów, które jeszcze zwiêkszy³y skalê
zniszczeñ. Obliczono, ¿e blisko 25% budynków uleg³o zniszczeniu, sp³onê³o prawie ca³e œródmieœcie. Taki los spotka³ m. in.
miejscowy koœció³ parafialny pw. œw. Jakuba, który w dniu 28 listopada 1914 r. sp³on¹³ prawie w ca³oœci. Ocala³a tylko jedna
œciana prezbiterium oraz czêœæ wyposa¿enia (m. in. figura Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem i lichtarze), które uda³o siê wiernym
wynieœæ z po¿aru. Symboliczny wymiar mia³y nabo¿eñstwa odprawiane przy pozosta³ej z koœcio³a g³owieñskiego œcianie prezbiterium. Jednak ju¿ latem 1915 r. rozpoczêto odbudowê zniszczonych budowli.
21 listopada 1914 r. niemiecki ostrza³ artyleryjski ze Rzgowa
powa¿nie uszkodzi³ koœció³ w Tuszynie. W trakcie jesiennych
walk mocno ucierpia³ te¿ Stryków. WyraŸnych œladów wojny doœwiadczy³ koœció³ pod wezwaniem œw. Marcina. Podczas tocz¹cej
siê w Strykowie bitwy Niemców z Rosjanami dozna³ on ciê¿kich
uszkodzeñ od pocisków artyleryjskich. Ze starych fotografii widaæ zburzone wie¿e i podziurawiony dach. Z miejscowoœci po³o¿onych nieco dalej trzeba wspomnieæ zw³aszcza o Brzezinach,
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gdzie toczy³y siê zaciête walki uliczne. Zajêcie miasta przez oddzia³ gen. Karla Litzmanna wieczorem 23 listopada by³o, jak ju¿
wspomnia³em, punktem zwrotnym Operacji £ódzkiej. Zaciête
walki toczy³y siê jesieni¹ 1914 r. równie¿ o £êczycê, £owicz,
Skierniewice, Piotrków…

£ódŸ miastem przyfrontowym,
zniszczenia miasta i przedmieœæ
Miasto bêd¹ce stolic¹ regionu tak¿e ponios³o znaczne straty materialne w wyniku ostrza³u artyleryjskiego oraz pierwszych w dziejach Polski bombardowañ lotniczych. Wieczorem 19 listopada
1914 r. na pó³nocy £odzi linia frontu przebiega³a pó³koliœcie – od
Aleksandrowa poprzez Zgierz do Strykowa. Kiedy wojska niemieckie zosta³y wyparte przez Rosjan na liniê Zgierz – Stryków,
Niemcy ukryli siê w Lesie £agiewnickim, kontynuuj¹c ostrza³ artyleryjski i ponawiaj¹c szaleñcze szturmy w kierunku £odzi. Zaciêtym walkom piechoty i konnicy obu armii towarzyszy³a kanonada armatnia. Front przesuwa³ siê kilkakrotnie na obszar Lasu
£agiewnickiego, aby ostatecznie roz³o¿yæ siê na jego po³udniowym skraju ko³o kolonii Rogi. Zniszczeniu uleg³y wtedy m. in.
eleganckie wille letniskowe na Rogach: Zochna, Grabówka,
Sprz¹czkowskiego. Do dziœ spotkamy w Lesie £agiewnickim œlady okopów z tych czasów – np. tzw. Rusk¹ Górê w uroczysku Skotniki. Uszkodzony zosta³ ostrza³em pa³ac Heinzlów w Julianowie,
willa Langego i fabryka Weissa w Radogoszczu… Mieszkañcy
£agiewnik, Arturówka, Marysina i Rogów uciekali w panice w kierunku centrum £odzi. Jeœli wierzyæ relacjom prasowym, ³odzianie ewakuuj¹cy siê w panice z Ba³ut czy Radogoszcza spotykali
w centrum £odzi inne grupy mieszkañców uciekaj¹ce przez
ostrza³em niemieckim z Chojen czy D¹browy, nigdzie nie by³o
bowiem bezpiecznie, a miasto by³o w tych dniach szturmowane
przez Niemców z kilku stron jednoczeœnie. Pierwsz¹ ofiar¹ bomb
zrzucanych na £ódŸ by³ podobno 13-letni uczeñ Edward Gos³awski, który zgin¹³ przy ul. Przêdzalnianej.
Prasa ³ódzka pisa³a: „Po¿ary i ³uny dooko³a £odzi, co wieczór
niebo to na po³udniu, to na zachodzie, to na pó³nocy zalewa siê
krwawo. Zewsz¹d s³ychaæ z³owieszcze, rozpaczliwe wo³anie: Gore! Gore dooko³a £odzi, gore na przedmieœciach, gore po ca³ej

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:07

Page 35

Zapomniany koszmar. Aleksandrów i okolice w stulecie Wielkiej Wojny

35

ziemi polskiej, kêdy stanie noga najeŸdŸcy! A lud jêczy i p³acze,
bo mu zniszczono wszystko, zabrano ostatnia krowinê, wziêto
siwka, zjedzono prosiaka, wywieziono zbo¿e z zasieka, pozostawiaj¹c jego samego z… nêdz¹”. W wyniku ostrza³u artyleryjskiego i po¿arów z listopada i pocz¹tku grudnia 1914 r. ucierpia³y
szczególnie ³ódzkie przedmieœcia, oraz okoliczne wsie zw³aszcza
te po³o¿one na pó³noc od £odzi: Kochanówka, ¯ubardŸ, Radogoszcz i Ba³uty, okolice cmentarza ¿ydowskiego. Na po³udniu powa¿nie zniszczone by³y: Ruda Pabianicka, Chojny, D¹browa i Zarzew, na wschodzie sp³onê³y Mileszki (z trudem uratowano
zabytkowy drewniany koœció³ œw. Doroty). Miejscowoœci te w wiêkszoœci zosta³y objête granicami administracyjnymi £odzi dopiero w 1919 r. lub nawet po 1945 r. Na zachowanych zdjêciach widaæ zniszczone przez jedn¹ lub drug¹ armiê dworce i wiadukty
kolejowe, liczne uszkodzone fabryki, gmachy u¿ytecznoœci publicznej oraz prywatne kamienice i drewniane domy w ró¿nych
dzielnicach £odzi, tak¿e w œcis³ym œródmieœciu.
Prasa ³ódzka z tego okresu (listopad–grudzieñ 1914) pe³na
jest bardzo dramatycznych opisów: po¿arów i zniszczeñ wywo³anych ostrza³em artyleryjskim i pierwszymi w historii bombardowaniami miasta przez niemieckie aeroplany, wszechobecnej
paniki oraz migracji ludnoœci z zagro¿onych miejscowoœci i dzielnic, rozpoczynaj¹cej siê dopiero wojennej biedy, g³odu, braku
wêgla, opa³u, szerz¹cej siê w warunkach przyfrontowych przestêpczoœci, wojennego ba³aganu oraz rabunków, rekwizycji i odwetowych represji ze strony obu walcz¹cych wojsk wobec, zdezorientowanej szybko zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ na froncie,
ludnoœci cywilnej… Pozwolê tu sobie zacytowaæ kilka wybranych
przyk³adów ukazuj¹cych te dramatyczne wydarzenia, za znakomit¹ publikacj¹ Krzysztofa Kowalczyñskiego pt. £ódŸ 1914. Kronika oblê¿onego miasta.
Pierwsze naloty (21 listopada 1914): „Oko³o godziny 11.30 rano
rozpoczêto zrzucanie na miasto granatów z kr¹¿¹cych na bezpiecznej wysokoœci czterech aeroplanów. Wskutek tej akcji spali³ siê
dach i zburzona zosta³a czêœæ trzeciego piêtra, gdy granat spad³
na gmach fabryki Lehmanna przy ulicy Piotrkowskiej 182. Przy
ulicy Piotrkowskiej 202/204 bombê zrzucono na stoj¹cy w g³êbi
posesji czteropiêtrowy gmach fabryki Karola Hoffrichtera, który
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natychmiast stan¹³ w ogniu i w dwie godziny sp³on¹³ doszczêtnie
(…). Niemal po s¹siedzku, przy Piotrkowskiej 214 bomba zburzy³a 90-letni wówczas, czyli jeden z najstarszych w £odzi, parterowy domek tkacza, w którym mieœci³ siê kantor fabryki Jakuba
Wojdys³awskiego. Bomba zrzucona na fabrykê Salomona Barciñskiego przy ulicy Tylnej 6 wpad³a do basenu przeciwpo¿arowego
i ugrzêz³a w mule na dnie zbiornika, nie wybuchaj¹c. Inne dwie
bomby zdemolowa³y halê fabryczn¹ w gmachu firmy «Gampe i Albrecht» przy ulicy Noworadwañskiej (obecnie Rembieliñskiego).
Podczas tego improwizowanego bombardowania ucierpia³y równie¿ budynki mieszkalne”.
Ewakuacja szpitala w Kochanówce (23 listopada 1914): „Korzystaj¹c z przerwy w ostrzale dyrektor powa¿nie uszkodzonego i odczuwaj¹cego brak ¿ywnoœci szpitala w Kochanówce, doktor Antoni Mikulski decyduje siê na ewakuacjê rannych i chorych.
Rannych przewo¿ono
wyszukanymi z wielkim trudem wozami,
zwykli pacjenci szpitala oraz lekko ranni ¿o³nierze maszerowali do
miasta skrajem szosy.
Chwile grozy zapanowa³y, gdy znienacka
Uszkodzony ostrza³em szpital w Kochanówce
Niemcy spod Zgierza
rozpoczêli ponowny ostrza³ artyleryjski szosy aleksandrowskiej,
zabijaj¹c i rani¹c kilku spoœród uciekinierów. Pewna liczba chorych z zaburzeniami psychicznymi rozbieg³a siê w przera¿eniu
po okolicy i b³¹ka³a siê, straciwszy orientacjê co do swego po³o¿enia (…) 24 listopada od œwitu s³ychaæ w mieœcie odg³osy intensywnego ognia artylerii na odcinku miêdzy Zgierzem a Aleksandrowem i nowe pociski padaj¹ na terenie ewakuowanego
dzieñ wczeœniej szpitala w Kochanówce. To wojska rosyjskie podjê³y kontratak na tym kierunku, próbuj¹c odrzuciæ Niemców dalej od miasta”.
Wycieczki na pobojowisko pod Rzgowem (23 listopada 1914):
„Niemal natychmiast po ustaniu walk i opuszczeniu przedpola
£odzi przez Niemców t³umy ciekawskich ³odzian przybywa³y
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tramwajem do krañcówki rudzkiej, po czym wyrusza³y na wêdrówkê przez pobojowisko. Wœród pola ci¹gle le¿a³o ponad 3000
cia³ ¿o³nierzy niemieckich, oczekuj¹cych pochówku, podczas gdy
zw³oki ¿o³nierzy rosyjskich by³y ju¿ zebrane i wywo¿one na prawos³awne cmentarze. Wœród zamarzniêtych zw³ok krêci³y siê gromady mê¿czyzn podnieconych niecodziennoœci¹ sytuacji, dok³adnie przepatruj¹c pobojowisko i zbieraj¹c w charakterze
pami¹tek resztki uzbrojenia i wyposa¿enia poleg³ych”.
Tragiczna œmieræ w wyniku bombardowania (30 listopada
1914): „Szczególn¹ grozê wzbudzi³ wyj¹tkowo tragiczny przypadek, jaki mia³ miejsce w poprzecznej oficynie kamienicy przy ulicy Miko³ajewskiej 31 (obecnie H. Sienkiewicza). W³aœnie siada³
tam do obiadu w swym salonie 27-letni Henryk Hertzberg, syn
znanego ³ódzkiego adwokata Stanis³awa Hertzberga, inspektor
Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Przezornoœæ” z Warszawy,
przed ponad rokiem o¿eniony z córk¹ kupca Kossakowskiego, ojciec kilkumiesiêcznego dziecka. W tej w³aœnie chwili, do salonu
wpad³ pocisk artyleryjski, który wybuchaj¹c zabi³ Hertzberga
i rozerwa³ na kawa³ki s³u¿¹c¹, Waleriê Goc³owsk¹, nakrywaj¹c¹
do sto³u. Cudem ocala³a ¿ona zabitego, która wraz z córeczk¹
przebywa³a w chwili wybuchu w jednym z dalszych pokoi”.
Ostatnie bombardowanie miasta (6 grudnia 1914): „W pó³nocnej czêœci £odzi ju¿ od godziny 6 rano niemieckie szrapnele, odpalane spod Zgierza spada³y na Ba³uty i Stare Miasto. Poranny
ostrza³ trwa³ krótko, zaœ pomiêdzy godzinami 7 a 8 dwa patrole
niemieckie, licz¹ce oko³o 15 jeŸdŸców, przyby³y od strony Zgierza i Aleksandrowa. Podzieliwszy siê na ma³e grupy dokona³y rekonesansu bocznych ulic i dotarty do Starego Rynku, po czym
zawróci³y. Ogieñ artylerii niemieckiej z pó³nocy zosta³ niespodziewanie wznowiony oko³o godziny 9 rano. Na rogu ulicy Podrzecznej i Starego Rynku pocisk zabi³ 11 osób i rani³ oko³o 40.
Dalszych szeœæ osób zginê³o przy ulicy Weso³ej 12 i 17 oraz Lutomierskiej 11 i 34. Niedziela by³a dla zamieszkuj¹cych ten rejon ¯ydów zwyk³ym dniem handlowym, st¹d tak du¿a iloœæ ofiar
wœród przechodniów. Mimo trwaj¹cego ostrza³u po Starym Mieœcie kr¹¿y³y konne karetki pogotowia, odwo¿¹c rannych do szpitali (…). W tym czasie co najmniej jeden pocisk uderzy³ w Syna-
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gogê przy ulicy Wolborskiej, wybijaj¹c olbrzymi¹ wyrwê w pó³nocnej œcianie budynku. Wybuch we wnêtrzu tego domu modlitwy spowodowa³ wypadniêcie wszystkich szyb, zdemolowa³ wnêtrze i zniszczy³ du¿¹ czêœæ znajduj¹cego siê tam wyposa¿enia.
Równie¿ oko³o 9 rano wybuch³ w powietrzu szrapnel nad Nowym
Rynkiem [obecnie Plac Wolnoœci], a jego od³amki lekko rani³y
kilku przechodniów”.
Oddzia³y niemieckie wesz³y do £odzi (po raz trzeci i ostatni)
rankiem 6 grudnia 1914 r. i pozosta³y w niej a¿ do listopada 1918
r. £ódzka Milicja Obywatelska obliczy³a na gor¹co, ¿e w okresie
od 17 listopada do 6 grudnia 1914 r. zginê³o w mieœcie i na jego
przedmieœciach 135 cywilów, zaœ 99 zosta³o rannych. Uszkodzonych w ró¿nym stopniu zosta³o 291 budynków murowanych, z czego oko³o 80 w ówczesnych granicach administracyjnych £odzi.
Obecnie szacuje siê, ¿e w trakcie ca³ych dzia³añ wojennych zniszczeniu lub uszkodzeniu uleg³o w tych strefach oko³o 300 bu-
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dynków, by³o te¿ kilkuset zabitych i rannych. W skali miasta, licz¹cego przed wybuchem I wojny œwiatowej ju¿ ponad 500 tysiêcy mieszkañców, nie by³y to liczby szczególnie wielkie. Zniszczenia zabudowy miasta by³y jednak z pewnoœci¹ wiêksze ni¿ we
wrzeœniu 1939 i w styczniu 1945 r.

Gospodarcze skutki Wielkiej Wojny
dla £odzi i Regionu
Zniszczenia wojenne z okresu bitwy ³ódzkiej stanowi³y jedynie
prolog dla jednego z najtrudniejszych okresów w dziejach tej czêœci Polski – niemal czteroletniej okupacji niemieckiej, która zaowocowa³a celow¹ i systematyczn¹ dewastacj¹ ³ódzkiego okrêgu
przemys³owego oraz ogromnymi stratami gospodarczymi i demograficznymi.
Okres I wojny œwiatowej doprowadzi³ tak¿e do ogromnej dewastacji lasów miejskich. Pozbawiona opa³u ludnoœæ zim¹
1914/1915 oraz w nastêpnych latach, wyciê³a doszczêtnie tzw.
Lasek Widzewski. Podobnie zdewastowany zosta³ stary las miejski w zachodniej czêœci £odzi, zw³aszcza w s¹siedztwie terenów
zabudowanych. Do dziœ pozosta³y po nim jedynie dwa parki miejskie – Park im. ks. Józefa Poniatowskiego i Park Wolnoœci na
Zdrowiu. Jedna z dzielnic £odzi nosi do dziœ nazwê Polesie [Konstantynowskie]. Nazwa ta powsta³a w³aœnie w tych trudnych wojennych latach. Wycinane by³y na opa³ tak¿e bez ¿adnej kontroli inne okoliczne lasy i laski, w okolicach Aleksandrowa ludnoœæ
kopa³a torf, który zastêpowa³ zim¹ deficytowy wêgiel.
Dla £odzi – stolicy regionu i ca³ego okrêgu przemys³owego
najgroŸniejszy okaza³ siê jednak wcale nie ostrza³ artyleryjski,
a wydarzenia które nast¹pi³y nieco póŸniej. W okresie pierwszej
wojny œwiatowej przemys³ ³ódzki poniós³ ogromne straty materialne. W³adze niemieckie prowadzi³y politykê zmierzaj¹c¹ do
bezwzglêdnego wykorzystania zasobów surowcowych na okupowanym obszarze. Uzasadniano to wzglêdami wojennymi. Od pocz¹tku okupacji w³adze okupacyjne przyst¹pi³y do demonta¿u
i wywozu maszyn z wielu zak³adów produkcyjnych £odzi, Zgierza, Pabianic, Tomaszowa…, rekwizycji surowców i zmagazynowanych produktów, przymusowego wykupu towarów, wyw³aszczeñ i konfiskat zak³adów. Straty, które poniós³ przemys³
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okrêgu ³ódzkiego w wyniku jego celowej dewastacji szacowane
by³y na sumê 186 mln rb, a straty kapita³ów, papierów wartoœciowych i towarów pozostaj¹cych na terenach ogarniêtej rewolucj¹ bolszewick¹ Rosji na dalsze 200 mln rb. Przemys³owcy mieli równie¿ znaczne zad³u¿enia u dostawców surowców z Wielkiej
Brytanii, Francji i Niemiec, które obci¹¿a³y firmy ³ódzkie a¿ do
1930 r. Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ jego bardzo powa¿nego kryzysu w okresie powojennym by³o jednak odciêcie od wschodnich
Ÿróde³ surowców (bawe³ny) i bardzo ch³onnych rosyjskich rynków zbytu.
W czasie I wojny œwiatowej £ódŸ ponios³a tak¿e ogromne straty demograficzne. Liczba ludnoœci miasta (z przedmieœciami)
spad³a w latach 1915–1918 z 630 tys. do 341 tys.. Szacuje siê, ¿e
w tym okresie straty ludnoœciowe miasta (³¹cznie z przy³¹czonymi póŸniej przedmieœciami) osi¹gnê³y oko³o 258 tys. osób, czyli
a¿ 43% ogó³u mieszkañców. Ówczesne, bardzo trudne warunki
bytowe wywar³y bezpoœredni wp³yw na obni¿enie stanu zdrowia
mieszkañców miasta oraz sprzyja³y szerzeniu siê chorób zakaŸnych. Cholera, b³onica, czerwonka, dur brzuszny i plamisty, ospa
naturalna i p³onica mia³y wysoki wskaŸnik zachorowalnoœci
i œmiertelnoœci, gruŸlica stanowi³a zjawisko powszechne. Stan
zaludnienia sprzed I wojny œwiatowej miasto £ódŸ osi¹gnê³o dopiero po 12 latach, w koñcu 1929 r. Podobnie by³o zreszt¹ w ca³ym regionie. Nie przypadkiem w³aœnie w tych latach Niemcy za³o¿yli w Aleksandrowie szpital epidemiczny znajduj¹cy siê przy
ul. Pabianickiej (stary budynek Szko³y Podstawowej nr 1).

11 listopada 1918 r. w naszym mieœcie
Noc wojny i okupacji przynios³a Polsce, w tym i naszym okolicom,
d³ugo oczekiwane przez Polaków swobody polityczne i niepodleg³oœæ. Podobnie jak w innych oœrodkach, tak i u nas, na pocz¹tku
wojny mieszkañcy powo³ali Komitet Obywatelski, maj¹cy reprezentowaæ ludnoœæ przed w³adzami okupacyjnymi. Do komitetu
tego, obok dwóch przemys³owców aleksandrowskich pochodzenia
niemieckiego – Rudolfa Schulza i Adolfa Greilicha wszed³ te¿ Polak – Adam Namys³owski. Komitet zajmowa³ siê ró¿nymi sprawami gospodarczymi oraz pomoc¹ socjaln¹. Inaczej ni¿ po wkroczeniu Niemców we wrzeœniu 1939 r., okres pierwszej okupacji
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niemieckiej z lat 1915–1918 przyniós³ zarówno niemieckiej, jak
i polskiej ludnoœci osady pewne swobody polityczne i kulturalne.
Niemcy w 1916 r. za³o¿yli pierwsz¹ szko³ê œredni¹ w osadzie –
gimnazjum koedukacyjne, które zamkniêto 3 lata póŸniej. Polakom okupanci pozwolili w listopadzie 1915 r. na spolszczenie rosyjskich dot¹d nazw ulic i placów oraz szyldów. Tolerowali tak¿e
jawn¹ i konspiracyjn¹ dzia³alnoœæ patriotyczn¹, która znacznie
siê w tym czasie o¿ywi³a. Zapewne jeszcze w koñcu 1914 r. zawi¹za³o siê w osadzie pierwsze gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”. Towarzystwo to zajmowa³o siê nie tylko krzewieniem
kultury fizycznej i organizacj¹ imprez sportowych. Od pocz¹tku
zwracano du¿¹ uwagê wychowanie patriotyczne m³odego pokolenia Polaków. „Sokó³” spe³nia³ w pewnym sensie rolê organizacji
paramilitarnej, maj¹cej przygotowywaæ kadry dla przysz³ego wojska polskiego. Pierwszym prezesem zosta³ Ludwik Lewandowski.
Funkcjê tê pe³ni³ te¿ w tym okresie Szczepan Bergander. Ju¿
w 1915 r. powsta³a w Aleksandrowie komórka konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej, organizacji politycznie kierowanej
przez Józefa Pi³sudskiego i przygotowuj¹cej siê do przejêcia w³adzy w razie spodziewanej militarnej klêski Pañstw Centralnych.
Jej cz³onkami byli: Wajs, Teofil Lewandowski, bracia Olczakowie, Julian Bieñkowski, Pawe³ Majerski, Stanis³aw M³ynarczyk.
Pewnym sukcesem zakoñczy³a siê rekrutacja do Legionów prowadzona na terenie osady Aleksandrów. Z tablicy pami¹tkowej
wmurowanej w okresie miêdzywojennym w fasadê koœcio³a œw.
Rafa³a poznajemy nazwiska kilku aleksandrowian poleg³ych w walkach toczonych w 1917 r. na froncie wschodnim. Byli to: starszy
sier¿ant Stanis³aw M³ynarczyk, kawaler Orderu Virtuti Militari
sier¿ant Julian Bieñkowski, kapral Józef W³odarczyk, starszy sier¿ant Antoni Druszcz, starszy sier¿ant Kazimierz Wiœniewski oraz
szeregowi Pawe³ Majerski i Ignacy Resel. Inni ochotnicy z naszego miasteczka walczyli w Korpusach polskich formowanych po
rewolucji lutowej w Rosji pod dowództwem gen. Józefa Dowbora
Muœnickiego oraz w B³êkitnej Armii gen. Józefa Hallera formowanej we Francji.
Pod koniec wojny bardzo o¿ywi³y siê nadzieje Polaków na rych³e
odzyskanie niepodleg³oœci. Od¿y³y po kilkuletniej przerwie polskie
organizacje spo³eczne, np. Towarzystwo Œpiewacze „Lutnia”, którego nowym prezesem zosta³ wtedy Marcin Westwal. W ostatnich
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latach Wielkiej Wojny hucznie obchodzono rozmaite polskie narodowe rocznice. W s¹siedniej £odzi i innych miastach wielka manifestacja patriotyczna odby³a siê np. 3 maja 1916 r. – w 125 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Aleksandrowie najbardziej
znana jest manifestacja patriotyczna ludnoœci polskiej w setn¹ rocznicê œmierci Tadeusza Koœciuszki 15 paŸdziernika 1917 r. Uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika Naczelnika Insurekcji zgromadzi³a
podobno prawie ca³¹ ludnoœæ osady. Gra³a wtedy orkiestra stra¿y
po¿arnej, a chór „Lutnia” wspólnie z niemieckim chórem „Polihymnia” œpiewa³ pieœñ „Patrz Koœciuszko na nas z nieba”. Pomnik
ten nie przetrwa³ kolejnej zawieruchy wojennej, zosta³ zburzony
przez Niemców w 1939 r. Kolejna du¿a manifestacja patriotyczna
odby³a siê 3 maja 1918 r., z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. I tym razem g³ównym organizatorem by³o Towarzystwo Œpiewacze „Lutnia”.
Niewiele da siê powiedzieæ o udziale mieszkañców Aleksandrowa w akcji rozbrajania Niemców w dniu 11 listopada 1918 r.
Na pewno przyk³adem by³y wydarzenia w £odzi, gdzie mia³o miejsce prawdziwe, dobrze przygotowane, jednodniowe antyniemieckie powstanie zbrojne. Regularne walki zakoñczy³y siê ca³kowitym rozbrojeniem i wygnaniem za³ogi niemieckiej z miasta, ale
zosta³y okupione œmierci¹ 5 polskich bojowników. Nie dosz³o
w Aleksandrowie, w przeciwieñstwie do £odzi, Sieradza czy Szadku i innych miast, do jakiœ wiêkszych, krwawych walk. Zapewne
posterunek niemiecki, znajduj¹cy siê przy Rynku, by³ niewielki
i nie widz¹cy sensu stawiania oporu oraz marz¹cy tylko o szybkim powrocie do domu po przegranej wojnie ¿o³nierze dali siê
rozbroiæ bez walki. Na szczêœcie dla nas, wycofuj¹cy siê z £odzi
na zachód silny garnizon niemiecki wybra³ drogê przez Pabianice i Zduñsk¹ Wolê. W przygotowaniach do tej listopadowej akcji z pewnoœci¹ bra³a udzia³ aleksandrowska komórka POW. Organizacja ta najczêœciej kierowa³a bowiem podobnymi akcjami
w innych miastach i miasteczkach. Byæ mo¿e wspó³pracowali
cz³onkowie „Soko³a”. Opracowania wymieniaj¹ trzech aleksandrowian bior¹cych udzia³ w tej akcji. Byli to Kazimierz Bryszewski, który dowodzi³, oraz pomagaj¹cy mu Andrzej Adamczyk i Pawe³ Szurmiñski. Wszyscy trzej byli cz³onkami miejscowego
Towarzystwa Stra¿y Ogniowej Ochotniczej. Stra¿ po¿arna mia³a wtedy charakter wielonarodowy. W jej zarz¹dzie dominowali
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jednak wyraŸnie aleksandrowscy Niemcy, fabrykanci. W 1919 r.
by³o w Aleksandrowie 75 stra¿aków, zorganizowanych w 3 oddzia³y i orkiestrê. Wszyscy trzej wymienieni uczestnicy akcji rozbrajania nale¿eli po 1919 r. do zarz¹du Towarzystwa.
Jak widaæ z powy¿szych przyk³adów, polska spo³ecznoœæ Aleksandrowa, choæ nie by³a w miasteczku wiêkszoœci¹, potrafi³a zdobyæ siê na spor¹ aktywnoœæ w okresie odbudowy niepodleg³ego
bytu pañstwowego po I wojnie œwiatowej. Jedni zaci¹gali siê na
ochotnika, walczyli a nawet ginêli w ró¿nych polskich formacjach
zbrojnych na wszystkich frontach tej wojny. Inni konspirowali
i szkolili siê wojskowo oraz rozbrajali Niemców. Jeszcze inni prowadzili aktywn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ stawiaj¹c pomniki polskim bohaterom i œpiewaj¹c patriotyczne pieœni podczas narodowych uroczystoœci. Tak samo jak w powstaniu listopadowym –
ka¿dy s³u¿y³ polskiej sprawie jak potrafi³ najlepiej. 11 listopada
1918 r. wiêkszoœæ aleksandrowian nie sta³a obojêtnie wobec odradzaj¹cej siê niepodleg³ej Polski.
Jêdrzej Moraczewski, premier pierwszego rz¹du II Rzeczpospolitej w ten, jak¿e prawdziwy sposób relacjonowa³ wydarzenia
z listopada 1918 r., najwa¿niejszego bez w¹tpienia listopada w ca³ych dziejach Polski: „Niepodobna oddaæ tego upojenia, tego sza³u radoœci, jaki ludnoœæ polsk¹ w tym momencie ogarn¹³. Po 120
latach prys³y kordony (…) Wolnoœæ! Niepodleg³oœæ! Zjednoczenie! W³asne pañstwo (…) Cztery pokolenia nadaremno na tê
chwilê czeka³y, pi¹te doczeka³o”. Te historyczne s³owa, których
prawdziwoœci dowodz¹ opisywane wydarzenia, to jeszcze jeden
powód, aby pamiêtaæ o kolejnych rocznicach krwawych zmagañ
sprzed stulecia, które w efekcie przynios³y Polsce niepodleg³oœæ.
Ilustracje wykorzystane w tym artykule pochodz¹ ze strony internetowej: http://fotopolska. eu/
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Krzysztof Pawe³ WoŸniak
(Instytut Historii U£)

Niemieccy ch³opi pod Aleksandrowem

O¿ywione od kilkunastu lat zainteresowanie przesz³oœci¹ Aleksandrowa sprawi³o, ¿e wiele w¹tków z dziejów miasta doczeka³o
siê badañ, opisów, prób porównañ z innymi miastami przemys³owymi okrêgu ³ódzkiego. Stosunkowo dobrze znana jest ju¿ m.in.
historia spo³ecznoœci niemieckiej w Aleksandrowie, niegdyœ licznej i znacz¹cej. Ta fascynacja rozwojem najpierw osady fabrycznej a póŸniej miasta przemys³owego sprawi³a, ¿e znacznie
mniej uwagi zwracano na okoliczne wsie, zamieszkane przez niemieckojêzycznych ch³opów. Tereny po³o¿one wokó³ Aleksandrowa by³y na prze³omie XVIII i XIX w. miejscem o¿ywionego ruchu osadniczego. Zaowocowa³ on powstaniem kilkunastu wsi,
których mieszkañcy przybyli z zachodnich prowincji Niemiec.
Dobra bru¿yckie i inne okoliczne (zdziechowskie, tkaczewskie)
nie by³y pod tym wzglêdem jakimœ szczególnym wyj¹tkiem. Pocz¹wszy od lat 70. XVIII w. na ca³ym obszarze Polski œrodkowej
zaczêli siê osiedlaæ ch³opi niemieccy, a ich pojawienie siê wynika³o z przyczyn natury wy³¹cznie ekonomicznej. Skutki „potopu” szwedzkiego (1655–1660) i wojny pó³nocnej (1701–1721),
okaza³y siê tragiczne dla szlacheckiej Rzeczypospolitej. Szacuje
siê, ¿e 1/3 miast i wsi popad³a w ruinê, 1/3 obsiewanych wczeœniej
pól zamieni³o siê w ugory, a dzia³ania wojenne i ich skutki (g³ód,
epidemie) doprowadzi³y do spadku liczby ludnoœci o ok. 30%. Tak
wielkie straty oznacza³y te¿ zapaœæ w rolnictwie, zmniejszenie
dochodów z uprawy ziemi. G³êboki kryzys prze¿ywa³a tak¿e gospodarka folwarczno-pañszczyŸniana jako forma zniewalaj¹ca
ch³opa zupe³nie nie zainteresowanego korzyœciami ze swojej pracy. Dlatego od po³owy XVIII w. pojawiaæ siê zaczê³y próby osiedlania na ugorach i nieu¿ytkach ch³opów chêtnych do ich zagospodarowania i wolnych od obowi¹zku pañszczyzny. Tak¹
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Niemieckie nazwy ulic i osad w okolicach Aleksandrowa na mapie
autorstwa G. Siegmunda, znajduj¹ca siê w Archiwum Pañstwowym
w Poznaniu w zespole Spuœcizna Alberta Breyera

inicjatywê wykazywali zarówno starostowie w dobrach królewskich, jak i administratorzy dóbr koœcielnych oraz szlachta
w swoich dobrach. Ich usi³owania zbieg³y siê w czasie z poszukiwaniami gruntów pod uprawê podejmowanymi przez ch³opów
niemieckich, dla których zaczyna³o ju¿ brakowaæ ziemi na s¹siaduj¹cych z Rzeczpospolit¹ terenach Prus.
Najstarsz¹ osad¹ za³o¿on¹ przez niemieckojêzycznych przybyszów w okolicach dzisiejszego Aleksandrowa by³a Ruda. Co prawda najstarsza wzmianka o niej pochodzi z 1444 r., ale u schy³ku
XVIII w. pozosta³a po wsi tylko pamiêæ. W styczniu 1782 r. Walenty Chobrzyñski, ówczesny dziedzic dóbr Bru¿yca Wielka, podpisa³ z trzema niemieckimi osadnikami kontrakt za³o¿ycielski osady. Cel jej powstania zosta³ jasno okreœlony: „aby pustkowia do
dawnego doprowadziæ stanu”. Zarówno przybysze, jak i sprowadzeni póŸniej przez nich kolejni gospodarze, biegli byli w meliorowaniu gruntów podmok³ych oraz w karczunku lasu i zaroœli, a takimi w³aœnie warunkami charakteryzowa³a siê dolina Bzury.
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Il. 1. Holendry Ruda;
„Topograficzna karta Królestwa Polskiego”, 1843 (fragment)

Ch³opów potrafi¹cych gospodarowaæ w takim otoczeniu nazywano olêdrami (olendrami). Termin ten zdradza powinowactwo
z okreœleniem narodowoœci (Holender) i jest dowodem d³ugiego,
ewolucyjnego procesu osadniczego. Gospodarze Rudy i za³o¿onych
w tym samym roku Bugaju i Wierzbna nie mieli niczego wspólnego z Holendrami. Co prawda przybysze z dalekich Niderlandów
osiedlali siê od po³owy XVI w. na ¯u³awach Wiœlanych i w dolinie
Wis³y, ale na ziemie Polski œrodkowej bezpoœrednio nie dotarli.
Upowszechnili jednak nowy typ gospodarowania i spo³ecznej organizacji wsi. Niezale¿nie od pochodzenia etnicznego nazywani
byli a¿ po lata 50. XIX w. olêdrami. W dokumentach z prze³omu
XVIII i XIX w. obdarzano ich czêsto dodatkowymi okreœleniami:
uczciwi, s³awetni, pracowici. Najwa¿niejsz¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ ich
od ch³opów polskich by³a wolnoœæ osobista. Wsie olêderskie mia³y samorz¹d. Organizator wsi (zasadŸca) zostawa³ jej so³tysem,
a wspomagali go dwaj ³awnicy. W tym sk³adzie rozstrzygali wszelkie spory s¹siedzkie. „Mog¹ rz¹dziæ siê swoim prawem” – zapisano w kontrakcie dla za³o¿onej w 1791 r. Bru¿ycy Ma³ej, co potwierdza istnienie respektowanych przez olêdrów zasad prawa
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zwyczajowego. Osadnicy otrzymywali ziemiê na prawie emfiteutycznym, czyli dzier¿awy wieczystej. U¿ytkowane przez siebie grunty mogli przekazaæ swoim nastêpcom b¹dŸ sprzedaæ. Gospodarz
móg³ tak¿e opuœciæ wieœ, ale pod warunkiem znalezienia nastêpcy. Ka¿dy z gospodarzy otrzymywa³ zwykle 1 ³an ziemi (30 morgów), z którego jedn¹ morgê przeznacza³ pod zabudowania. Rozplanowanie Rudy i Bugaju wskazuje na pewien ³ad przestrzenny
w wytyczaniu obu osad. Byæ mo¿e pomocna by³a w tym stara, biegn¹ca równole¿nikowo, droga. Taka dyscyplina w organizowaniu
przestrzeni wsi by³a jeszcze wówczas rzadkoœci¹, mimo ¿e wiele
zawieranych w tamtej epoce kontraktów narzuca³o osadnikom budowanie domostw „w linii”. Z uprawianego area³u gospodarze p³acili czynsz roczny, uiszczany w dwóch ratach przypadaj¹cych na
dzieñ œw. Wojciecha i œw. Marcina. Ten obowi¹zek ponosi³a ca³a
wieœ solidarnie, co oznacza³o, ¿e so³tys przekazywa³ w³aœcicielowi
gruntu kwotê nale¿n¹ od wszystkich gospodarzy. Takie rozwi¹zanie pozwala³o np. w latach nieurodzajów, czy klêsk ¿ywio³owych
przyjœæ z pomoc¹ bardziej poszkodowanym przez pokrycie przez
zamo¿niejszych wymaganych op³at. Stosowanie tej zasady zapewnia³o stabilnoœæ ekonomiczn¹ wsi. Jej potwierdzeniem jest wielopokoleniowa ci¹g³oœæ gospodarowania we wsiach olêderskich, zerwana dopiero w wyniku II wojny œwiatowej.
Kontrakty osadnicze dowodz¹ te¿, ¿e trudno by³o w³aœcicielom
ziemi zrezygnowaæ z przyzwyczajeñ i rozwi¹zañ typowych dla gospodarki pañszczyŸnianej. Niemal powszechnie obci¹¿ano olêdrów obowi¹zkiem oddawania do dworu naturaliów i œwiadczeniem
symbolicznego choæby odrobku. Ch³opi z Rudy, Bugaju, Wierzbna,
Bru¿ycy Ma³ej musieli obok czynszu dostarczaæ dworowi raz w roku: 1 gêœ, 2 kap³ony, 1 korzec owsa oraz pracowaæ na polach dworskich 2 dni pieszo i 1 dzieñ z w³asnym zaprzêgiem. Ogromn¹ ulg¹
w pierwszych latach zagospodarowywania siê by³a 6 letnia wolnizna, czyli zwolnienie z op³aty czynszu i ponoszenia wszelkich
innych ciê¿arów na rzecz pañstwa, np. kwaterunku wojskowego.
By³ to te¿ czas na dokonanie karczunku przydzielonych gospodarzom gruntów, wystawienie budynków i p³otów. Osadnicy Rudy,
Bugaju i Wierzbna zobowi¹zani byli „tak las wykarczowaæ, aby
nastêpcom nic ju¿ do karczunku nie pozosta³o”. Dozwolono te¿
niemieckim gospodarzom korzystaæ z pastwisk nale¿¹cych do folwarku. Ten przywilej mia³ dla nich istotne znaczenie, poniewa¿
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z powodzeniem hodowali byd³o mleczne. Ciekawostk¹ wystêpuj¹c¹ w najstarszych kontraktach s¹ regulacje dotycz¹ce hodowli
pszczó³. Miód i wosk musia³y stanowiæ wówczas na tyle istotne dobra, ¿e szczegó³owo opisywano sposoby korzystania z tych po¿ytków. Zazwyczaj w³aœciciel gruntów zezwala³ bez ¿adnych ograniczeñ na hodowanie pszczó³ w obrêbie gospodarstwa osadnika.
Dzianie barci poza u¿ytkowanym przez niego terenem wymaga³o ju¿ zgody dworu. Jedynie w Bru¿ycy Ma³ej zadeklarowano, ¿e
„pszczo³y, które s¹, nale¿¹ do osadników”, niezale¿nie od tego,
gdzie barci czy ule siê znajduj¹.
Dostrzegaj¹c odrêbnoœæ kulturow¹ przybyszów, widoczn¹ w jêzyku, religii, obyczajach, gwarantowano im pe³ne jej poszanowanie. W ka¿dej wsi wydzielano parcelê przeznaczon¹ na szko³ê, która by³a jednoczeœnie mieszkaniem nauczyciela. Dzia³ka ta by³a
mniejsza, zwykle obejmowa³a od 2 do 6 morgów, poniewa¿ nauczyciel wynagradzany by³ przez rodziców ucz¹cych siê dzieci. Nauczyciel by³ jednoczeœnie kantorem, czyli zastêpuj¹cym pastora
„przewodnikiem duchowym” mieszkañców wsi. To on przewodniczy³ niedzielnym nabo¿eñstwom, odprowadza³ zmar³ych na cmentarz, przede wszystkim zaœ przygotowywa³ dzieci do konfirmacji
ucz¹c je ma³ego katechizmu Marcina Lutra. Gospodarzom z Rudy, Bugaju i Wierzbna wolno by³o dwa razy w roku sprowadziæ duchownego. Odwiedza³ ich z pos³ug¹ pastor z dalekiego I³owa pod
Gostyninem. Z nim te¿ ustalili taksê za pos³ugi religijne (spowiedŸ,
trzy zapowiedzi ma³¿eñskie, œlub, chrzest) w wysokoœci 1 z³ od ka¿dej z czynnoœci. Wzrost liczby ewangelickich ch³opów sprawi³, ¿e
dziêki wysi³kom pastora Fryderyka Tuve, w 1801 r. utworzona zosta³a parafia ewangelicka w Bugaju, a w kolejnych latach przyst¹piono do budowy niewielkiego, drewnianego koœció³ka. Fakty jêzykowe œwiadcz¹ o tym, ¿e mieszkañcami wsi zak³adanych w koñcu
XVIII w. na zachód od Aleksandrowa byli ch³opi przybywaj¹cy z po³udniowego zachodu, od strony Œl¹ska. Pos³ugiwali siê dialektem
typowym dla tamtych okolic i przez innych niemieckich ch³opów
nazywani byli „Hockerlingen”, z racji czêstego u¿ywania nie znanego gdzie indziej s³owa „ocker”. By³ to skrót od gwarowego
„kumm ocker a mal har! ” (chodŸ no tutaj!).
Kolejny impuls do o¿ywienia osadnictwa wiejskiego przynios³a po 1793 r. polityka w³adz pruskich, realizowana na terenie
zdobytych w³aœnie w wyniku II rozbioru Polski ziem nazwanych
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Il. 2. A. Breyer, Karte der deutschen Siedlungen in Mittelpolen.
Beilage zu: Das Deutschtum in Polen, hrsg. von V. Kauder, Kattowitz 1938 (fragment)
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Il. 3. Plan kolonii Schöneich
(Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Rycin, sygn. GR 300)

Prusami Po³udniowymi. Nowo utworzona prowincja stanowi³a
pomost miêdzy Œl¹skiem a Prusami Wschodnimi i dlatego podjêto próbê zasiedlania jej osadnikami z g³êbi Niemiec, by pod
wzglêdem ludnoœciowym upodobniæ j¹ do „starych” prowincji
pruskich. Na obszarach dawnych królewszczyzn i w sekularyzowanych dobrach koœcielnych administracja pruska zak³adaæ zaczê³a wsie zasiedlane przybyszami z przeludnionej Wirtembergii. Wiêkszoœæ nowych osad powsta³a na po³udniowy wschód od
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£odzi, w lasach ekonomii £aznów i jeszcze dalej na wschód, przy
ujœciu Pilicy do Wis³y. Administracja pruska wyposa¿a³a nowe
gospodarstwa w inwentarz ¿ywy i niezbêdne narzêdzia. Finansowa³a wznoszenie budynków mieszkalnych i gospodarczych, budowê studni. Osiedlani w tych wsiach, nazywanych w jêzyku urzêdowym koloniami, korzystaæ mieli przez 6 lat ze zwolnienia od
wszelkich ciê¿arów publicznych i czynszu. Du¿y wysi³ek organizacyjny i finansowy w³adz pruskich nie przyniós³ jednak spodziewanych rezultatów. Szwabscy ch³opi okazali siê niezbyt dobrymi
gospodarzami, zw³aszcza gdy przysz³o im uprawiaæ grunty piaszczyste, po karczunkach leœnych. Spodziewanych dochodów Prusacy nie otrzymali. Kiedy nadszed³ czas p³acenia czynszu
(1806–1807), skoñczy³ siê czas okupacji pruskiej, powsta³o Ksiêstwo Warszawskie. Spoœród wsi zorganizowanych przez Prusaków, najbli¿ej Aleksandrowa le¿a³y Krasnodêby (obecnie: Stare
Krasnodêby), za³o¿one na prze³omie 1800–1801 r. pod nazw¹
Schöneich, Tkaczewska Góra (Neu-Württemberg), Friedrichsruge (Ustroñ), Engelhardt (Anio³ów) i Klein-Górne (Ma³e Górne).
Za wyj¹tkiem Tkaczewskiej Góry by³y to niewielkie osady, licz¹ce po mniej ni¿ 10 gospodarstw. Zachowa³ siê sporz¹dzony wówczas plan pomiarowy Krasnodêbów. Zwraca uwagê regularny uk-

Il. 4. Krasnodêby; „Topograficzna karta Królestwa Polskiego”,
1843 (fragment).
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³ad przestrzenny, typowy dla projektowanych przez Prusaków
wsi liniowych. Pierwsi gospodarze w Krasnodêbach i Tkaczewskiej Górze byli Szwabami. Pos³ugiwali siê dialektem trudnym
do zrozumienia nawet dla ich ziomków pochodz¹cych z innych
stron. Problem by³ na tyle powa¿ny, ¿e zwierzchnicy koœcio³a luterañskiego apelowali o sprowadzenie na tereny polskie duchownych z Wirtembergii, poniewa¿ pastorzy miejscowi nie byli
w stanie wys³uchaæ spowiedzi szwabskich ch³opów.
Dla w³adz powsta³ego w 1815 r. Królestwa Polskiego obecnoœæ
niemieckich rolników sta³a siê wrêcz zachêt¹, aby proces ich nap³ywania na ziemie polskie podtrzymywaæ. Obok starañ rz¹dowych by niemieckimi imigrantami zasiedliæ opuszczone w gospodarstwa w dobrach rz¹dowych, rozwija³a siê nadal inicjatywa
prywatnych w³aœcicieli ziemskich. W 1835 r. Miko³aj Krzywiec
Oko³owicz nada³ czterem gospodarzom „na terytorium Rszewa,
D¹brow¹ zwanym” 5 ³anów gruntu. Po czterech latach wolnizny
mieli p³aciæ po 45 z³p czynszu, ale co interesuj¹ce, dziedzic nie
wymaga³ od nich ¿adnych danin ani robocizn. Rok póŸniej, w dobrach Kwiryna Oko³owicza w Bechcicach osiedli³o siê ok. 50 rodzin przyby³ych z Wielkiego Ksiêstwa Hesji. W 1836 r., na pó³noc od Szadka za³o¿ono wieœ £obudzice osiedlaj¹c w niej
szwabskich ch³opów z okolic Gießen. To tylko kilka przyk³adów
z trwaj¹cego do po³owy XIX w. doœæ ¿ywego nap³ywu niemieckich ch³opów na tereny Polski œrodkowej.
W 1820 r. zdecydowano o spolszczeniu niemieckich nazw osad,
lecz mimo to nazwy pierwotne utrzyma³y siê w lokalnej tradycji
a¿ po II wojnê œwiatow¹. Materia³y kartograficzne przekonuj¹
te¿, ¿e nie zawsze prawid³owo interpretowano genezê ró¿nych
miejscowoœci. Na znakomitej mapie kwatermistrzostwa wojska
polskiego z lat 1832–1834 oznaczono wspomniane wy¿ej Krasnodêby, jako osadê olêdersk¹ (il. 4).
Miêdzy niemieckimi gospodarzami a okolicznymi polskimi
ch³opami utrzymywa³ siê dystans. Barier¹ trudn¹ do pokonania
by³ jêzyk. O trudnoœciach porozumienia siê z polskim otoczeniem znaleŸæ mo¿na wzmianki w niemieckich przekazach autobiograficznych. Urodzony w 1901 r. w Rudzie Bugaj niemiecki
geograf i historyk Eugen Oskar Kossmann wspomina³ swoj¹
babkê, która na rynku w Aleksandrowie powtarza³a jedyne znane jej i zas³yszane gdzieœ zdanie po polsku: „Nie umiem po nie-
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miecku! ”. By³a przekonana, ¿e ta formu³a t³umaczy jej brak
znajomoœci polskiego. Niema³e znaczenie mia³a te¿ odrêbnoœæ
religijna. W przeœwiadczeniu ogó³u polskich ch³opów maj¹cych
kontakt z niemieckimi s¹siadami, religia protestancka by³a „gorsza”, mniej „prawdziwa” od rzymskokatolickiej, st¹d pogardliwe czêsto odnoszenie siê do „lutrów”. Te odrêbnoœci by³y g³ówn¹ przeszkod¹, niedopuszczaj¹c¹ praktycznie do zawierania
ma³¿eñstwa mieszanych. Do po³owy XIX w. zdarza³y siê one wyj¹tkowo, póŸniej sporadycznie, nie znajduj¹c akceptacji ze strony duchowieñstwa katolickiego. Wiele wskazuje na to, ¿e w relacjach gospodarzy niemieckich z otoczeniem du¿¹ rolê
odgrywali ¿ydowscy handlarze i poœrednicy. W wiêkszoœci znali
jêzyk niemiecki, dobrze orientowali siê w potrzebach lokalnego
rynku, tote¿ byli ogniwem ³¹cz¹cym miasteczka, niemiecki wsie
i polskie dwory.
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Robert Krzysztof Brocki

Wycieczka fotograczna
po cmentarzach ewangelickich
w okolicach Aleksandrowa
W nawi¹zaniu do poprzedniego artyku³u zapraszamy czytelników
na wycieczkê po smutnych pozosta³oœciach cmentarzy ewangelickich wokó³ naszego miasta – Ksiêstwie, R¹bieniu, Rudzie Bugaj i Starych Krasnodêbach. Autorem zdjêæ jest Robert Krzysztof Brocki – student drugiego roku historii na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu £ódzkiego, absolwent Zespo³u
Szkó³ Zawodowych
im. Stanis³awa Staszica, to rodowity
aleksandrowianin
zainteresowany histori¹ miasta, zw³aszcza t¹ mniej oficjaln¹, pozostaj¹c¹
jednak w pamiêci
mieszkañców.

Ksiêstwo
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Ruda Bugaj
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Stare Krasnodêby
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Zmar³ Andrzej Benedykt Kuropatwa
(1955–2013)

W tym miejscu w naszym wydawnictwie, jak co roku,
mia³ siê pojawiæ artyku³ Andrzeja Benedykta Kuropatwy traktuj¹cy o historii, zabytkach i interesuj¹cych
wydarzeniach z przesz³oœci
naszej gminy. Niestety wiadomoœæ, która dotar³a do nas
19 wrzeœnia 2013 roku, spad³a jak grom z jasnego nieba. W³aœnie tego dnia Andrzej Benedykt Kuropatwa zgin¹³ w wypadku
samochodowym pod Aleksadrowem. Przyjêliœmy tê wiadomoœæ
z g³êbokim ¿alem.
Andrzej Benedykt Kuropatwa by³ znanym aleksadrowskim
przewodnikiem turystycznym, w³aœcicielem dzia³aj¹cej na naszym terenie firmy Pracownia Turystyczno-Krajoznawcza
ABK. Z zami³owania by³ historykiem, Jego wielk¹ pasj¹ by³y
dzieje naszej ma³ej ojczyzny – Gminy Aleksandrów £ódzki.
Nikt tak jak On nie potrafi³ opowiadaæ i pisaæ o jej pocz¹tkach, historii powstania miasta, zabytkach znajduj¹cych siê
w naszej gminie.
Andrzej Benedykt Kuropatwa by³ naszym wspó³pracownikiem, od lat uczestniczy³ w redagowaniu corocznego biuletynu „Aleksandrów wczoraj i dziœ” zamieszczaj¹c w nim ciekawe artyku³y historyczne. Jako pasjonat historii umia³ Andrzej
zajmuj¹co opowiadaæ o losach okolic Aleksandrowa £ódzkiego, jego zabytkach, o ludziach, którzy to miasto tworzyli od
podstaw. Swoj¹ wiedz¹ w tej materii dzieli³ siê chêtnie z innymi. Wspó³pracowa³ z innymi mediami dzia³aj¹cymi na naszym
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terenie. Ostatnio Kurier Samorz¹dowy nagra³ cykl kilku odcinków reporta¿y, w których Andrzej przedstawia³ historiê gminy, losy jej mieszkañców oraz zabytki. Prace nad tymi reporta¿ami przerwa³a tragiczna œmieræ Andrzeja. Bardzo chêtnie
oprowadza³ grupy turystyczne po terenie naszej gminy, prowadzi³ cykl wyk³adów na temat historii miasta dla s³uchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestniczy³ tak¿e w samorz¹dowym ¿yciu gminy, by³ radnym Rady Miejskiej dwóch kadencji (lata 1990–1998).
Andrzej Benedykt Kuropatwa by³ d³ugoletnim cz³onkiem
Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego.
Drogi Andrzeju bêdzie nam Ciebie ogromnie brakowaæ Ciebie i Twoich opowieœci o naszym mieœcie. Straci³o ono w Twojej
osobie wielkiego pasjonata jego historii. Spoczywaj w pokoju.
Prezes Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego
Leszek Pierlejewski z Zarz¹dem
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Odszed³ doktor W³adys³aw Frieman
(1930–2014)

1 kwietnia 2014 roku po d³ugiej
chorobie zmar³ Doktor W³adys³aw Frieman, cz³owiek, który
by³ histori¹ aleksandrowskiej
s³u¿by zdrowia, tworzy³ jej podstawy i aktywnie pracowa³ przez
wiele lat na naszym terenie jako lekarz.
Urodzi³ siê w Warszawie
w 1930 roku. Z Aleksandrowem
£ódzkim zwi¹zany by³ od zakoñczenia wojny i powrotu ojca z niemieckiej niewoli. Jego rodzina
osiedli³a siê w Adamowie Starym,
gdzie rodzice otrzymali gospodarstwo. Rozpocz¹³ naukê w aleksandrowskiej szkole œredniej.
W 1948 roku, jako pierwszy rocznik absolwentów aleksandrowskiego liceum, otrzyma³ wraz kolegami œwiadectwo dojrza³oœci
i rozpocz¹³ studia medyczne. Po ich ukoñczeniu rozsta³ siê na
kilka lat z naszym miastem pracuj¹c jako lekarz w innych miejscowoœciach. W 1962 roku powróci³ do Aleksandrowa i obj¹³ stanowisko kierownika tutejszej przychodni zdrowia. W tym okresie powstawa³ nowy budynek przychodni. Doktor Frieman
aktywnie uczestniczy³ w jego urz¹dzaniu i wyposa¿aniu.
W latach 1966–1970 pracowa³ w ³ódzkim szpitalu im. Biegañskiego gdzie otrzyma³ II stopieñ specjalizacji z pediatrii. Nastêpnie uzyska³ II stopieñ specjalizacji z organizacji ochrony zdrowia
i medycyny pracy. Pe³ni³ funkcjê reprezentanta naukowego Instytutu Medycyny Pracy. W 1974 roku ponownie zosta³ kierownikiem
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przychodni w Aleksandrowie £ódzkim. Dziêki Jego staraniom powsta³a w naszym mieœcie Podstacja Pogotowia Ratunkowego.
W naszej przychodni pracowa³ do czasu przejœcia na emeryturê. Przez ca³y okres zamieszkiwania w Aleksandrowie prowadzi³ prywatn¹ praktykê lekarsk¹ s³u¿¹c pomoc¹ dzieciom, ale równie¿ doros³ym pacjentom, zawsze gotów pomagaæ chorym
o ka¿dej porze.
Doktor W³adys³aw Frieman to przede wszystkim lekarz z powo³ania, wierny przysiêdze lekarskiej i kodeksowi etyki lekarskiej, cz³owiek gotowy nieœæ pomoc zawsze i ka¿demu potrzebuj¹cemu. Trwa³ na swoim nie³atwym, w ówczesnych czasach,
posterunku pomimo w³asnych problemów zdrowotnych. Nale¿a³
do ludzi, którzy musieli byæ aktywni, uznawali za swój obowi¹zek pracê na rzecz spo³eczeñstwa. Bra³ czynny udzia³ w wielu inicjatywach spo³ecznych (odbudowa pomnika Tadeusza Koœciuszki, budowa basenu miejskiego na stadionie i wiele innych).
Doktor W³adys³aw Frieman zapisa³ siê z³otymi zg³oskami
w niezbyt d³ugiej historii naszego miasta nie tylko jako ofiarny
lekarz, ale równie¿ spo³ecznik.
W imieniu Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego
sk³adam ca³ej rodzinie zmar³ego wyrazy szczerego wspó³czucia
i ³¹cznoœci w bólu. Czeœæ jego pamiêci.

Prezes Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego
Leszek Pierlejewski z Zarz¹dem
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Leszek Pierlejewski

90–lecie Towarzystwa Œpiewaczego
im. Stanis³awa Moniuszki
(opracowano na podstawie
Kroniki Chóru Koœcielnego im. œw. Stanis³awa Kostki)

Towarzystwo Œpiewacze im. Stanis³awa Moniuszki nale¿y do trzech
najstarszych organizacji dzia³aj¹cych w naszym mieœcie. S¹ to:
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Towarzystwo Œpiewacze „Lutnia” oraz
szacowny Jubilat – Moniuszkowcy.
W ubieg³ym roku minê³o 90 lat od powstania chóru, który
by³ zacz¹tkiem Towarzystwa. Z tej okazji 5 paŸdziernika w sali M³odzie¿owego Domu Kultury odby³ siê uroczysty, jubileuszowy koncert podczas którego chór zaprezentowa³ swoje
ogromne mo¿liwoœci wokalne i szeroki, ambitny repertuar.
Jubileuszowy koncert uœwietni³a swoj¹ obecnoœci¹ Pani Pose³
RP Agnieszka Hanajczyk oraz w³adze Gminy na czele z Burmistrzem Jackiem Lipiñskim. Podczas uroczystoœci wieloletnim
cz³onkom chóru wrêczono odznaki Polskiego Zwi¹zku Chórów
i Orkiestr. Pose³ Agnieszka Hanajczyk przekaza³a Towarzystwu przyznan¹ przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Br¹zow¹ Odznakê „Zas³u¿ony
dla Kultury Polskiej” oraz list gratulacyjny Ministra.
Aktualnie chór
Towarzystwa liczy
26 cz³onków. S¹ to:
soprany: Teresa
Banat, Anna Baniewicz, Marzena
B¹bol, Marzanna
Biernacka, Barbara Grzelewska, Anna Janiszewska,
Irena Kasprzyk,
1. Chór przed budynkiem plebanii 1955
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Ma³gorzata Piasecka, El¿bieta W³odarczyk, Danuta
Wo³osz,
Halina
Wiêckowska, alty:
Janina Fisiak, Jadwiga Kowalczyk,
Agnieszka Ma³owiecka, Zofia Marciniak, tenory: Anna Jeszke, Ma³gorzata Pluciñska,
5–6. Cz³onkowie chóru 1956
Miros³aw Pluciñski, Roman Torzewski, Andrzej Zwierzchowski, Irena Bia³kowska, Teresa Stêpieñ, basy: Ryszard Antkowiak, Jerzy Baniewicz,
Piotr Baniewicz, Benedykt Go³dyn.
Od strony muzycznej chórowi przewodz¹ dyrygenci: Piotr Ranfeld i Wiktor Nestorko.
Organizacyjnie Towarzystwo prowadzi Zarz¹d w sk³adzie:
Prezes – Piotr Baniewicz,
Vice Prezes – Roman Torzewski,
Skarbnik – Anna Baniewicz,
Sekretarz – Anna Jeszke,
Cz³onkowie: El¿bieta W³odarczyk, Marzanna Biernacka, Anna Janiszewska.

6. Cz³onkowie chóru ze sztandarem

Repertuar chóru
jest bardzo szeroki
i urozmaicony. Stanowi¹ go dzie³a mistrzów muzyki zarówno koœcielne
pieœni, kolêdy jak
i utwory œwieckie,
piosenki ludowe.
A wszystko zaczê³o siê tak skromnie
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90 lat temu w Aleksandrowie £ódzkim.
Wtedy to przy aleksandrowskiej parafii
Œw. Rafa³a powsta³
chór ¿eñski. Za³o¿y³a go grupa polskiej
m³odzie¿y robotniczej jako ¿eñski chór
koœcielny im. Œw.
Stanis³awa Kostki.
7–8. Chór koncertuje na stadionie maj 1958
Du¿ego wsparcia powstaj¹cemu chórowi
udzieli³ ówczesny
proboszcz parafii
ksi¹dz kanonik Zygmunt Knapski. Bardzo szybko chór
przekszta³ci³
siê
w chór mieszany po
uzupe³nieniu sk³adu przez m³odzie¿
mêsk¹.
Cz³onkami za³o¿ycielami byli: Józefa Myszkowska, W³adys³awa Stodulska, Lucja Rogowska, Janecka, Hazówna, Janina Sulecka, Genowefa Sikorska, Aniela Sikorska, Helena Miszczakówna, Maria Lubczyñska, Weronika Balcerkówna, Cecylia
KoŸmiñska, Michalakówna, Alfons Balcerek, Leon Miszczak, Feliks Sarnik, Stanis³aw KoŸmiñski, Józef Daszkiewicz, Józef Lubecki, Pawe³ Grunert, Adam Hy¿y, Jan Janicki, Jan Kaczmarek,
Bronis³aw Ruszczyk, Mieczys³aw Sulecki, Jan Janiszewski.
Pierwszym dyrygentem chóru zosta³ miejscowy organista Boles³aw Gniotek, prezesem Zarz¹du, zgodnie ze statutem zosta³
proboszcz parafii œw. Rafa³a ksi¹dz Zygmunt Knapski. Sk³ad
pierwszego Zarz¹du uzupe³niali: Józef Daszkiewicz – vice prezes, Boles³aw Gniotek – dyrygent vice prezes, Jan Janiszewski
– sekretarz, Helena Miszczakówna – sekretarz, Mieczys³aw Sulecki – skarbnik, Leon Miszczak – gospodarz i Pawe³ Grunert
– bibliotekarz.
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Warunki, w jakich przysz³o chórowi dzia³aæ nie by³y
luksusowe. Pierwsze lekcje odbywa³y siê w parafialnej
kancelarii
przy
akompaniamencie
skrzypiec. Jednak
najwa¿niejszy by³
zapa³, jaki wykazywali m³odzi chórzyœci. W repertuarze
9–10. Chór Bo¿e Cia³o 1959
chóru by³y zarówno
pieœni koœcielne,
jak i œwieckie. Chór
uœwietnia³ œpiewem
niedzieln¹ mszê
o godzinie dziewi¹tej, ale tak¿e wszystkie uroczystoœci
koœcielne i pañstwowe. Bra³ te¿
czynny udzia³ w ¿yciu kulturalnym miasta organizuj¹c liczne imprezy: koncerty,
wieczornice towarzyskie, zabawy taneczne i loterie. Rozwój chóru by³ wspierany pozytywnym stosunkiem prezesa – proboszcza
parafii œw. Rafa³a.
W 1926 roku ze sk³adek cz³onkowskich ufundowano sztandar,
który zosta³ poœwiêcony przez ksiêdza Zygmunta Knapskiego
podczas Rezurekcji. Rodzicami chrzestnymi zostali: Florentyna
Kieszkowska, Marcin Bielasik oraz ma³¿eñstwo Sznajder. W nastêpnym roku prê¿nie rozwijaj¹cy siê chór bierze udzia³ w konkursie œpiewaczym w Bedoniu ko³o Andrespola. Startowa³y w nim
liczne chóry koœcielne z diecezji ³ódzkiej. Aleksandrowianie osi¹gnêli znacz¹cy sukces zdobywaj¹c trzecie miejsce za wykonanie
„Ave Maria” na chór mieszany. Oprócz dzia³alnoœci œpiewaczej
powstaje sekcja dramatyczna, której uczestnicy wystawiaj¹ szereg sztuk teatralnych dla publicznoœci dla mieszkañców Alek-
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sandrowa i okolicznych wsi.
Rok 1928 zapocz¹tkowuje
kryzys w dzia³alnoœci zespo³u. Parafiê œw. Rafa³a opuszcza ksi¹dz Knapski. Na
jego miejsce Kuria deleguje ksiêdza kanonika Zygmunta Gajewicza, który zostaje prezesem chóru.
Wybucha konflikt spowodowany niekorzystnymi dla
chóru decyzjami nowego
proboszcza, w wyniku którego dzia³alnoœæ zespo³u zostaje zawieszona. Dopiero
interwencja w Kurii Biskupiej w £odzi przywraca poprzedni stan. Chór wznawia zajêcia. O¿ywienie
dzia³alnoœci nastêpuje po
objêciu funkcji vice preze11. Chór na majówce 1960
sa przez Boles³awa Wróblewskiego. Szczególnie ¿ywo rozwija siê dzia³anie sekcji dramatycznej. Wiod¹cymi postaciami w sekcji, wiod¹cymi prym s¹
uzdolnieni aktorsko: Boles³aw Wróblewski, Henryk Kasprzyk,
Feliks Brodalko, Jan Janicki, Jan Janiszewski, Helena Miszczak
i Józefa Myszkowska. Dziêki staraniom tej sekcji udaje siê zebraæ fundusze na zakup upragnionego fortepianu.
Zakupu instrumentu firmy Backer dokonuje Zarz¹d chóru
w pocz¹tkach 1930 roku. Od tej pory chór æwiczy przy akompaniamencie fortepianu. Nowy sprzêt pozwala równie¿ na organizacjê koncertów fortepianowych. Podczas akademii z okazji œwiêta 11 Listopada dyrygent Boles³aw Gniotek daje koncert
fortepianowy graj¹c utwory Ignacego Paderewskiego do „Nocy
listopadowej” Stanis³awa Wyspiañskiego. Na zakup fortepianu
wydano kwotê 1130,50 z³otych. Ca³y koszt pokryto z kasy chóru.
W nastêpnym, 1931 roku, nastêpuje kolejna zmiana prezesa
chóru. Parafiê obejmuje nowy proboszcz ksi¹dz Stefan Wojnarowski, który okazuje siê mi³oœnikiem muzyki.
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Dziêki jego decyzji chór dostaje
zgodê na œpiewanie
podczas
sumy.
Ksi¹dz Wojnarowski
¿ywo uczestniczy
w pracach chóru
i sekcji dramatycznej.
Proboszcz
okazuje siê te¿ nowatorem. Na jego wnio12–13. Cz³onkowie chóru 1960
sek, w roku 1932 nastêpuje
zmiana
w statucie pozwalaj¹ca na wybór na
funkcjê prezesa ka¿dego z cz³onków zespo³u. Z uwagi na
ciê¿k¹
chorobê
ksi¹dz – prezes sk³ada rezygnacjê i prezesem, pierwszym
„cywilnym”, zostaje
Jan Janiszewski.
13. Cz³onkowie chóru na placu Koœciuszki 1960
Na dziesiêciolecie chóru odbywa siê
impreza w lasku podmiejskim, w której udzia³ bior¹ chórzyœci, sekcja dramatyczna oraz zaprzyjaŸniona orkiestra dêta OSP w Aleksandrowie. T³umnie uczestnicz¹ w niej mieszkañcy miasta.
W roku 1935 chór funduje nowy sztandar, który zosta³ poœwiêcony przez ksiêdza doktora Witolda Nadolskiego przy asyœcie licznych delegacji towarzystw œpiewaczych z naszego województwa
oraz aleksandrowskich cechów rzemios³ i innych towarzystw. Na
piêtnastolecie pracy dyrygenta Boles³awa Gniadka Zarz¹d chóru organizuje benefis. W jego programie znalaz³a siê sztuka sceniczna „W strasznym m³ynie” wystawiona przez sekcjê dramatyczn¹, wystêp chóru oraz ca³onocna zabawa taneczna.
Rok 1939 okazuje siê tragicznym rokiem z uwagi na wybuch II
wojny œwiatowej. Dzia³alnoœæ chóru zosta³a na ca³y okres okupa-
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14. Koncert chóru 1967

15. Pabianice 1968

16. Koncert chóru 1968

75

cji hitlerowskiej zawieszona. Sztandar
z nara¿eniem ¿ycia
ukrywa³ cz³onek zespo³u Boles³aw Krajewski.
Obydwa
aleksandrowskie
chóry nie mog³y siê
pogodziæ z narzucon¹ przez okupanta
bezczynnoœci¹,
chcia³y kontynuowaæ
dzia³alnoœæ.
Dlatego prezes chóru im. Œw. Stanis³awa Kostki Jan Janiszewski i cz³onek
zarz¹du chóru „Lutnia” Jakub Œwiderski udali siê do
w³adz niemieckich
z proœb¹ o zezwolenie na prowadzenie
prób i lekcji œpiewu.
Efekt tej wyprawy
okaza³ siê tragiczny
dla obydwu. Jakuba
Œwiderskiego zamordowano na posterunku ¿andarmerii, a Jana Janiszewskiego
osadzono
w wiêzieniu na Radogoszczu.
W wyniku dzia³añ wojennych chór
poniós³
wielkie
straty. W Dachau
zgin¹³ cz³onek ze-
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17. Koncert w MDK 1977

18–19. Pabianice 1979

spo³u Boles³aw Nowicki oraz dwaj
pierwsi
prezesi
ksiê¿a
Zygmunt
Knapski i Zygmunt
Gajewicz. Zawierucha wojenna rozproszy³a cz³onków
zespo³u.
Wreszcie nadszed³ styczeñ 1945
roku, a wraz z nim
nadesz³o wyzwolenie od okupacji niemieckiej.
Chór
wznowi³ dzia³alnoœæ, a funkcjê prezesa po powrocie
z wygnania obj¹³
ponownie Jan Janiszewski. Nowym dyrygentem zosta³
Stanis³aw Ok³a, organista z parafii œw.
Rafa³a. W tym
okresie szczególn¹
aktywnoœci¹ wyró¿niali siê: Tadeusz
Bergander, Józef
W³odarczyk, Zdzis³aw Sikorski, oraz
wspomniany nowy
dyrygent zespo³u.
Cz³onkowie chóru
z energi¹ wziêli siê
za odremontowanie
zdewastowanej
przez Niemców sali
w Domu Ludowym.
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Sprowadzono pianino i przy jego
dŸwiêkach wznowiono lekcje. Z inicjatywy Tadeusza
Bergandera rozpoczêto
starania
zmierzaj¹ce
do
przyst¹pienia do
Zjednoczenia Polskich
Zespo³ów
20-21. Turniej chóralny w £odzi
Œpiewaczych i Instrumentalnych
Oddzia³ w £odzi.
Starania te zosta³y
uwieñczone sukcesem w 1958 roku.
17 stycznia Walne
Zebranie Cz³onków
podjê³o uchwa³ê
o wst¹pieniu do
Zjednoczenia i jednoczeœnie zmieniaj¹c¹ nazwê chóru. Od tej pory nazwa ta brzmia³a: Towarzystwo Œpiewacze im.
Stanis³awa Moniuszki w Aleksandrowie £ódzkim. W tym samym
roku, w 35 rocznicê powstania, Towarzystwo otrzyma³o nowy
sztandar ufundowany przez cz³onków. Obydwa dzia³aj¹ce w Aleksandrowie chóry nawi¹zuj¹, dla dobra spo³ecznoœci, wspó³pracê.
Organizuj¹ wspólne imprezy, koncerty i zabawy taneczne.
21 listopada 1959 roku na zespó³ spada niespodziewanie tragiczny cios. D³ugoletni prezes chóru, Jan Janiszewski ginie œmierci¹ tragiczn¹. Jego funkcjê przejmuje zas³u¿ony cz³onek zespo³u
Józef Daszkiewicz. Chór ubogaca swoim œpiewem uroczystoœci pañstwowe i œwiêta koœcielne, bierze udzia³ w imprezach organizowanych przez Zjednoczenie oraz bratnie zespo³y z województwa.
W 1965 roku Towarzystwo zostaje odznaczone br¹zowym medalem za udzia³ w Konkursie Pieœni Polskiej, który odby³ siê w Filharmonii £ódzkiej. Pracami zespo³u nieprzerwanie kieruje dyrygent
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Stanis³aw Ok³a. Zespó³ przystêpuje do
odnowienia nowej
sali pozyskanej w budynku przy ulicy Armii Czerwonej (dziœ
Warszawska). Wszystkie
osi¹gniêcia
chóru w tym okresie
s¹ szczególn¹ zas³ug¹ nastêpuj¹cych
cz³onków zespo³u:
22. Cz³onkowie budowniczowie Domu Œpiewaka Eugeniusza Spychal1990/1992. m.in. Jan £ukaszewicz, Henryk W¹sik, skiego, Stanis³awa
Zdzis³aw Adamczyk, Miros³aw Pluciñski, Jerzy ZaOlszewskiego, Boleniewicz, Jaros³aw W¹sik
s³awa Zwierzchowskiego, Henryka Micielskiego, Józefa Daszkiewicza, Edwarda Krakowiaka, Czes³awa Podsiad³o, Jana £ukaszewicza, Zenona
Adamczyka, Kazimierza Michniackiego, Tadeusza Dutkiewicza,
Zygmunta Lange, Tadeusza Kochana, W³adys³awa Trawiñskiego
i wielu, wielu innych.
Chór czynnie uczestniczy w koncertach organizowanych w naszym mieœcie i w s¹siednich miejscowoœciach. W 1968 roku kwalifikuje siê do eliminacji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki ¯o³nierskiej i Partyzanckiej. Dzia³alnoœæ zespo³u rozwija siê mimo
tego, ¿e z szeregów ubywa wielu starszych cz³onków. Na ich miejsce przychodz¹ nowi, m³odzi ludzie chc¹cy œpiewaæ w chórze.
W 1973 roku zespó³ obchodzi 50 – lecie. Skupia wtedy 389 cz³onków, w tym czynnych cz³onków 79. Z okazji rocznicy zas³u¿eni
cz³onkowie Towarzystwa otrzymuj¹ odznaczenia Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr. Z koñcem 1973 roku z pracy z chórem rezygnuje dyrygent Stanis³aw Ok³a. Jego nastêpc¹ zostaje W³adys³aw ¯ak, którego od marca 1975 roku zastêpuje Czes³aw Rybicki.
W 1976 roku nastêpuje kolejna zmiana na stanowisku dyrygenta. Zespó³ przejmuje Jan Kokot, który od samego pocz¹tku
stawia sobie za cel podniesienie poziomu artystycznego. Jego praca przynosi efekty w postaci wyró¿nienia na £ódzkim Turnieju
Chóralnym. W roku 1978 w ramach wymiany zagranicznej chór
moniuszkowców koncertuje w Czechos³owacji. Towarzystwo in-
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tensywnie siê rozwija, dzia³a prê¿nie.
Do zespo³u nale¿¹
ca³e rodziny aleksandrowian. I wtedy
zaczynaj¹ siê problemy lokalowe. Towarzystwo jest zmuszone opuœciæ swoj¹
dotychczasow¹ siedzibê w domu parafialnym. Starania
23. Wycieczka 1996
o przydzia³ innego
lokalu nie przynosz¹ rezultatów. Dopiero w 1981 roku
ZPP „Sandra” udostêpniaj¹ chórzystom salê widowiskow¹ w Miêdzyzak³adowym
Domu
Kultury. W nowej
siedzibie dzia³al24. Wystêpy w Hajnówce
noœæ zespo³u ponownie
rozkwita.
W 1985 roku moniuszkowcy udaj¹
siê w podró¿ artystyczn¹ do Grecji. Wystêpuj¹ na Miêdzynarodowym Festiwalu Chóralnym.
Daj¹ tak¿e koncerty w Salonikach, Budapeszcie, Szegedzie i Bratys³awie.
25. Koncert w Narwi
Wykonuj¹ przede
wszystkim utwory polskich kompozytorów rozpowszechniaj¹c muzykê naszego kraju.
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26. Koncert na Uniwersytecie w Bia³ymstoku

27. Koncert w Jagielloñskich

28. Cz³onkowie chóru w Hajnówce

W latach 1983 –
1987 chór bierze
udzia³ w kolejnych
edycjach Festiwalu
Pieœni o Morzu
w
Wejherowie.
W kwietniu 1987 roku zespó³ ponownie
traci sta³¹ siedzibê
poniewa¿ rozpoczyna
siê remont aleksandrowskiego Domu
Kultury. Lekcje i próby odbywaj¹ siê
w œwietlicy Aleksandrowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej,
a póŸniej, dziêki uprzejmoœci stra¿aków,
w sali OSP Aleksandrów. Zarz¹d rozpoczyna rozmowy z w³adzami miasta na temat budowy w³asnej
siedziby. Pocz¹tkowo
starania te nie przynosz¹ ¿adnych rezultatów. Mimo trudnoœci chór organizuje
koncerty, wieczorki
taneczne,
bierze
udzia³ w imprezach
organizowanych
przez Polski Zwi¹zek
Chórów i Orkiestr
oraz uroczystoœciach
na terenie naszego
miasta. Wreszcie
œwita nadzieja na
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rozwi¹zanie problemów lokalowych. Starania Zarz¹du przynosz¹
efekt. Towarzystwo otrzymuje od w³adz nieruchomoœæ przy ulicy
Ogrodowej 10, na której w przysz³oœci ma stan¹æ Dom Œpiewaka,
nareszcie upragniony w³asny k¹t. Urz¹d przydziela tak¿e materia³y pochodz¹ce z rozbiórki.
W marcu 1987 roku z funkcji prezesa odchodzi Eugeniusz Spychalski, a w jego miejsce prezesem zostaje wybrany Jan £ukaszewicz.
Ustêpuj¹cemu prezesowi nadano tytu³ honorowego prezesa Towarzystwa. W tym czasie dyrygentem zespo³u jest Pan Plusiñski. Zarz¹d powo³uje Komitet Budowy Domu Œpiewaka i w kwietniu ruszaj¹ prace, najpierw zwi¹zane z rozbiórk¹ starego budynku znajduj¹cego
siê na przydzielonej nieruchomoœci. 14 czerwca 1988 roku odby³o siê
uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego. Budowa ruszy³a z kopyta.
Niestety w tym czasie nast¹pi³ kolejny kryzys w dzia³alnoœci Towarzystwa. Nie odbywa³y siê lekcje, prace przy budowie zosta³y wstrzymane z przyczyn finansowych. Dopiero aktywna postawa prezesa Jana £ukaszewicza oraz skupionych wokó³ niego oddanych sprawie
zespo³u osób powoduje prze³amanie chwilowego kryzysu. Towarzystwo drukuje cegie³ki, rozprowadza je wœród Aleksandrowian gromadz¹c fundusze na rzecz budowy siedziby. W listopadzie 1990 roku Towarzystwo otrzymuje pomoc finansow¹ z Urzêdu Miasta oraz od
Federacji Stowarzyszeñ Kulturalnych Województwa £ódzkiego. Te
pieni¹dze oraz œrodki zgromadzone przez Towarzystwo pozwoli³y
z sukcesem kontynuowaæ budowê i zakoñczyæ j¹. Nie bez znaczenia
by³a ofiarna i zaanga¿owana postawa cz³onków zespo³u:
Jana £ukaszewicza, Henryka W¹sika, Zdzis³awa Adamczyka, Jana Adamczyka, Jaros³awa W¹sika, Paw³a Brockiego, Jerzego Baniewicza, Miros³awa Pluciñskiego. Ich bezinteresowna praca, zaanga¿owanie i ofiarnoœæ zadecydowa³y o sukcesie tego przedsiêwziêcia.
W 1992 roku wreszcie nadesz³a d³ugo oczekiwana przez ca³y zespó³
chwila. 25 paŸdziernika nast¹pi³o poœwiêcenie murów i sal nowego
obiektu. Towarzystwo mia³o siedzibê z prawdziwego zdarzenia, przesta³o tu³aæ siê po obcych budynkach. Cz³onkini zespo³u Irena Szulc
odnowi³a sztandar Towarzystwa, który wrêczono Zarz¹dowi z tej jak¿e radosnej okazji. Wznowiono, po czterech latach zastoju, dzia³alnoœæ artystyczn¹. Dyrygenturê objê³a od wrzeœnia Urszula Rybicka.
Jej praca z zespo³em zaowocowa³a znacznym podniesieniem jego
poziomu artystycznego. Chór bierze udzia³ w £ódzkich Turniejach
Chóralnych, uœwietnia œpiewem imprezy i uroczystoœci miejskie, wy-
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29. Koncert Abba Pater 2006

stêpuje podczas corocznych Dni Aleksandrowa. W 1994
roku zespó³ zdobywa
III miejsce na XVIII
£ódzkim Turnieju
Chórów oraz puchar
za najlepsze wykonanie utworów Stanis³awa Wiechowicza. Ponadto nagrywa koncert dla TV
£ódŸ oraz wystêpuje
z koncertami w Kole
i Opatówku. W kolejnych latach zespó³
Moniuszkowców
uczestniczy w kolejnych
festiwalach
chórów zdobywaj¹c
kolejne laury. Do
wa¿niejszych osi¹gniêæ nale¿¹:

X Festiwal Pieœni Chóralnej III miejsce, III Miêdzywojewódzki Festiwal Pieœni Chóralnej I miejsce w 1998 roku,
II £ódzki Festiwal Chóralny nagroda Starosty Powiatu Zgierskiego, VI Festiwal Pieœni Chóralnej Orê¿a Polskiego II miejsce w 1999 roku,
V £ódzki Festiwal Chóralny Canto Lodzensis III miejsce
w 2002 roku,
VIII £ódzki Festiwal Chóralny wyró¿nienie 2005 rok
Chór reprezentuje województwo ³ódzkie na miêdzynarodowym festiwalu muzyki cerkiewnej, daje koncerty w Jagielloñskich, Narwi oraz Hajnówce, w 2006 roku
Udzia³ w Ogólnopolskim Zlocie chórów i orkiestr w Licheniu
– 2011 rok,
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Udzia³ w I warsztatach chóralnych w Rzgowie 2012 rok,
V Ogólnopolski Zlot chórów i orkiestr w Licheniu 2013 rok.
W 2013 roku Anna Janiszewska, cz³onek Zarz¹du towarzystwa,
udaje siê na Litwê, w podró¿ sentymentaln¹ œladami Patrona
chóru Stanis³awa Moniuszki. Odwiedza w Wilnie miejsca zwi¹zane z jego dzia³alnoœci¹ i ¿yciem.
Chór Towarzystwa Œpiewaczego im. Stanis³awa Moniuszki
przez ca³y ostatni okres bierze czynny udzia³ w £ódzkiej Jesieni
Chóralnej, koncertach kolêd i pastora³ek w Rzgowie i w aleksandrowskiej parafii Archanio³ów, w imprezach jubileuszowych zaprzyjaŸnionych chórów, wspó³pracuje z Partnerstwem na rzecz
Aleksandrowa £ódzkiego w cyklu Wspólne Œpiewanie.
90-letnia dzia³alnoœæ Towarzystwa odcisnê³a siê silnym piêtnem na kulturalnej niwie naszego miasta. Przez chór Towarzystwo przewinê³y siê setki mieszkañców naszego miasta, którzy
swoim œpiewem umilali nam szare, codzienne ¿ycie popularyzo-
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wali kulturê muzyczn¹, promowali nasze miasto w kraju, a tak¿e za granic¹.
Przypominamy nazwiska kolejnych prezesów Towarzystwa:
ksi¹dz Zygmunt Knapski,
ksi¹dz Zygmunt Gajewicz,
ksi¹dz Stefan Woynarowski,
Jan Janiszewski – pierwszy cywilny prezes,
Józef Daszkiewicz,
Eugeniusz Spychalski,
Jan £ukaszewicz,
W³adys³aw Trawiñski,
Zbigniew Chabielski,
Piotr Baniewicz.
Kierownikami artystycznymi zespo³u i dyrygentami byli: Boles³aw Gniotek, Stanis³aw Ok³a, W³adys³aw ¯ak, Czes³aw Rybicki, Jan Kokot, Plusiewicz, Urszula Rybicka, Anna Tatara, Anna
Kamerys, Urszula Rybicka (ponownie), Agnieszka Najma³owska, Kamil Cha³upnik, Piotr Ranfeld, Wiktor Nestorko.
Jubilatom ¿yczymy wszystkiego co najlepsze, dalszych sukcesów na niwie artystycznej i wielu kolejnych lat dzia³alnoœci.
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Pokochaæ Sobieñ

Sobieñ. Informacja z 1889 roku*
W XVI wieku osada przybiera³a nazwy: Szobyen, Sobyenye,
Sobieny.
Obecnie jest to wieœ, powiat ³êczycki, gmina Chociszew,
parafia Be³dów; odleg³oœæ 14 wiorst** od £êczycy. Ma 31 domów i 245 mieszkañców.
W 1827 roku mia³a 23 domy i 194 mieszkañców. Na pocz¹tku XVI wieku ³any kmiece dawa³y dziesiêcinê pleb. we wsi
Tur, a pleb. w Be³dowie tylko kolêdê.
W 1564 roku opactwo trzemeszeñskie mia³o tu 2 ³any. Wed³ug regencyi pobliskiego powiatu ³êczyckiego z 1576 roku wieœ
Sobieny (opactwa trzemeszeñskiego) mia³a 41/2 ³any, 4 zagrody, karczmê, m³yn, 1/2 ³anu wójtowego i 12 osadników.

Sobieñ. Informacja z 2014 roku
W roku 2014 w Sobieniu zameldowanych jest 197 osób.

* S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów S³owiañskich (1889, tom X, str.
943, Warszawa) pod redakcj¹ Bronis³awa Chlebowskiego, W³adys³awa Walewskiego
i Filipa Sulimierskiego.
** 1 wiorsta = 1500 arszynów = 1066,78 metrów (1,066 km). Tak wiêc podana odleg³oœæ
wynosi w przybli¿eniu 15 km.
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Przemys³aw Paczesny

Historia Klubu Kultury w Sobieniu
Stworzony z barwnej bibu³y,
jak ¿ywy – papierowy kwiat...
Pachn¹cy wdziêkiem m³odoœci
– dzieciêcych marzeñ œwiat.
Witold Smêtkiewicz, Sobieñskie kwiaty

Klub Kultury w Sobieniu znajduje siê w dawnym budynku gospodarczym który zosta³ zakupiony od Pana Stanis³awa Abramczyka. Grupa ówczesnej m³odzie¿y zrzeszona w Ludowych Zespo³ach
Sportowych i Ludowych Zespo³ach Sportowych poszukiwa³a miejsca do spotkañ, odpoczynku od trudów codziennoœci, zabaw i uprawiania sportu – kulturalnego spêdzania czasu.
W tamtych czasach prawie w ka¿dej miejscowoœci prê¿nie funkcjonowa³y Kluby M³odego Rolnika. Znalezienie obiektu nie nale¿a³o do ³atwych zadañ. Pieni¹dze na sfinansowanie inwestycji
pozyskano z min.: zbiórki i sprzeda¿y z³omu, dobrowolnych datków mieszkañców i darowizn. Po zakupie i przekazaniu budynku organizacji LZS w dniu 22.12.1976 budynek wymaga³ kapi-

Anna Paczesna. Kierownik Klubu Kultury w Sobieniu. Jako Ania Ka³u¿na wpad³a na chwileczkê z okolic Poddêbic na
zabawê w miejscowej remizie w 1980
roku. Pokocha³a Mirka, Sobieñ i zosta³a z nimi na zawsze. W tym czarownym
miejscu ma ciep³y, goœcinny dom,
wspania³¹ rodzinê i pe³no mi³oœci. Nie
wyobra¿a sobie ¿ycia gdzie indziej.
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talnego remontu. Budynek ten s³u¿y³ poprzedniemu w³aœcicielowi jako ma³y zak³ad rymarski i obora. Po uzyskaniu stosownych
zezwoleñ przyst¹piono do remontu którego dokonali mieszkañcy Sobienia w ramach czynu spo³ecznego.
W Sierpniu 1977 r. odby³o siê uroczyste otwarcie. Pieczê nad
odnowionym budynkiem przejê³a Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” w Aleksandrowie £ódzkim, której ówczesnym
Prezesem by³ Lech Kaszyñski. Nowo otwarta placówka nosi³a nazwê: Klub Rolnika w Sobieniu. Zatrudniono osobê która pe³ni³a
od tej pory obowi¹zki gospodarza. Jej zadaniem by³o dbaæ o obiekt,
organizowaæ: zajêcia, kursy oraz szkolenia a tak¿e zarz¹dzaæ i obs³ugiwaæ ma³y sklepik funkcjonuj¹cy w ramach tej¿e instytucji.
Podobne placówki u ówczesnych czasach zwane tak¿e by³y klubokawiarniami i by³y przeznaczone g³ównie dla m³odzie¿y. Dostêpna by³a równie¿ kolorowa prasa: „Kraj Rad”, „Nowa Wieœ”, „Kobieta i ¯ycie”, „Motor” oraz prasa codzienna.
W latach siedemdziesi¹tych m³odzie¿ z Sobienia bra³a udzia³
w zawodach sportowych. Odbywa³y siê turnieje szachowe, mistrzostwa w tenisie sto³owym, strzelanie z broni pneumatycznej
(tzw. „wiatrówki”). Prawie ka¿dy m³ody mieszkaniec wsi posiada³ motocykl: WSK, JAWA a czasami nawet MZK. Organizowane by³y rajdy motocyklowe których sponsorami by³y ró¿ne instytucje, np. PZMOT i Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej. Na takich
rajdach odbywa³y siê równolegle zawody sprawnoœciowe. Sobieñ
mo¿e siê ponadto poszczyciæ wicemistrzostwem Polski w Motocyklowym Torze Przeszkód w Sokó³ce 1978 r. Zdobywc¹ drugiej
nagrody – Srebrnego Kasku, zosta³ Miros³aw Paczesny. W roku
1983 chlubê Sobieniowi przyniós³ kolega Zbigniew Zi¹bka zajmuj¹c trzecie miejsce w Sulejowie w Ogólnopolskim Motocyklowym Torze Przeszkód. M³odzie¿ odnosi³a tak¿e sukcesy w tenisie sto³owym, warcabach i szachach na cyklicznie organizowanych
turniejach.
Prowadzenie tak rozleg³ej dzia³alnoœci wymaga³o du¿ych nak³adów finansowych. By³o zarazem wiêcej instytucji które wspomaga³y finansowo takowe przedsiêwziêcia. Tamta m³odzie¿ bardzo du¿o pracowa³a spo³ecznie: bardzo dobrze siê organizowali,
w Sali OSP odbywa³y siê zabawy. Zysk przeznaczono na zakup
sprzêtu do Klubu: telewizora, projektora, trambambuli, sprzêtu sportowego. Bardzo dobrze uk³ada³a siê wspó³praca z wiejski-

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:12

Page 89

Pokochaæ Sobieñ

89

mi organizacjami: Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, Kó³kiem Rolniczym w Sobieniu, Ko³em Gospodyñ Wiejskich w Sobieniu. Filmy
z projektora wyœwietlano pocz¹tkowo na zwyk³ym przeœcieradle, póŸniej na mapie. Filmy wypo¿yczano z £ódzkiej Wypo¿yczalni Filmów Fabularnych. Organizowano liczne imprezy okolicznoœciowe: Bale Sylwestrowe, Andrzejki, imprezy z okazji Dnia
Kobiet, Dnia Dziecka, wyjazdy do teatru, na wycieczki, zapraszano artystów scen ³ódzkich. Anna Paczesna wspomina:
Moja historia w tym miejscu rozpoczê³a siê w roku 1988. Zosta³am
zatrudniona przez gminn¹ spó³dzielniê jako Gospodarz Klubu Rolnika w Sobieniu. Zaczê³am pracê jako m³oda osoba, Ludzie którzy
wtedy przychodzili byli prawie w moim wieku. Teraz na zajêcia
przychodz¹ ich dzieci a nawet wnuki. Musia³am znaleŸæ w³asny
sposób na zainteresowanie m³odych ludzi kultur¹.
Do klubu zaczê³o przychodziæ wiêcej mieszkañców w wieku szkolnym, którym nale¿a³o zorganizowaæ czas wolny. Z pomoc¹ przyszed³ mi Gminny Oœrodek Kultury którego dyrektorem by³a wówczas Pani Anna Paluszyñska. Organizowa³a spotkania z artystami
którzy prezentowali swoje rozmaite umiejêtnoœci w Sali OSP.
Wspólnie zorganizowaliœmy wakacyjny kurs tañca towarzyskiego
prowadzony przez zawodowych instruktorów zapocz¹tkowuj¹c modê na tak¹ formê rekreacji. Organizowano tak¿e pokazy kulinarne
i ogniska. W tym czasie zosta³a tak¿e nawi¹zana wspó³praca z £ódzkim Domem Kultury, który zaproponowa³ nam pokaz twórczoœci
ludowej. Zafascynowa³y mnie ró¿norodne ozdoby: np. paj¹ki ze s³omy, kwiaty bibu³kowe, ozdoby choinkowe, pisanki i palmy wielkanocne. Wspania³a osoba która chêtnie przekazywa³a swoj¹ wiedzê
i umiejêtnoœci to Pani Alicja Matczak z G³owna.
Ten kolorowy œwiat by³ dla mnie tak piêkny, ¿e bardzo mi zale¿a³o aby jak najwiêcej siê nauczyæ. JeŸdzi³am wiêc we w³asnym
zakresie do G³owna a potem uczy³am dzieciaki. Klub zaczyna³ kwitn¹æ. Ukoñczy³am te¿ kurs tkactwa artystycznego.
W latach dziewiêædziesi¹tych gminne spó³dzielnie wycofywa³y
siê z utrzymywania Klubów Rolnika i jeden po drugim by³y likwidowane. Klub Rolnika w Sobieniu te¿ spotka³ taki los. Mieszkañcy Sobienia, jako jedyni w województwie nie dali za wygran¹ i szukali wyjœcia aby zatrzymaæ placówkê. Mnie te¿ by³o ¿al gdy¿ to
miejsce powsta³o tylko i wy³¹cznie dziêki ich zaanga¿owaniu, pra-
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cy i uporowi. Po negocjacjach uda³o siê uzyskaæ dla mnie pó³ etatu
w Gminnym Oœrodku Kultury w Aleksandrowie £ódzkim i na pó³
etatu prowadzi³am sklepik w Klubie Rolnika w Sobieniu. Po likwidacji Gminnego Oœrodka Kultury placówkê przejê³o Biuro Oœwiaty, Kultury i Zdrowia w Aleksandrowie £ódzkim kierowane
przez Pani¹ Jadwigê Poturalsk¹-Piluk. Zmieniono nazwê z Klubu Rolnika w Sobieniu na Klub Kultury w Sobieniu i pod tak¹
nazw¹ funkcjonuje do dzisiaj. By³ to najlepszy czas dla mnie i tej
placówki. Otrzyma³am pe³ny etat, w³asny bud¿et, fachow¹ pomoc
m¹drych, ¿yczliwych ludzi. Mog³am siê dokszta³caæ, braæ udzia³
w konkursach – otworzy³y siê przede mn¹ nowe perspektywy. Przysz³a pora na zweryfikowanie moich umiejêtnoœci. Pani Dyrektor
zg³asza³a placówkê w konkursach papieroplastycznych. Przygotowywaliœmy siê wspólnie z dzieæmi i pojawi³y siê pierwsze sukcesy.
W roku 1993 otrzymaliœmy pierwsz¹ nagrodê w VII wojewódzkim
konkursie pt.: „Przegl¹d Twórczoœci Ludowej w dziedzinie papieroplastyki w Konstantynowie £ódzkim”. Podopieczni œwiêtowali
wraz ze mn¹ sukces. Udzia³ w konkursie organizowanym przez £ódzki Dom Kultury w latach 1997-98, te¿ przyniós³ nam pierwsze
nagrody w konkursach pt.: „Ludowa plastyka papierowa”.
Dla mnie nagrod¹ najcenniejsz¹ nagrod¹ jednak jest zajêcie pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Tradycyjne Ozdoby Bibu³kowe pod nazw¹: „Kwiaty Polskie – Myœlenice 1998”. Nagroda ta zosta³a ufundowana przez ówczesny Departament Edukacji
i Animacji Kulturalnej Ministra Kultury i Sztuki. Po Odbiór tej
nagrody byliœmy z dzieæmi osobiœcie w Myœlenicach. Otrzymaliœmy
dodatkowo transport od ówczesnego Burmistrza Krzysztofa Czajkowskiego. Po drodze dzieci w ramach dodatkowej nagrody – wycieczki, zwiedzi³y Kraków. Odnosiliœmy te¿ lokalne sukcesy: pierwsze miejsce w konkursie pt.: „¯ycie wokó³ nas” – otrzymaliœmy
nagrodê Starosty Zgierskiego. Na tym konkursie zosta³y zaprezentowane prace z tkactwa artystycznego. Praca Klubu Kultury w Sobieniu jest œciœle zwi¹zana z imprezami organizowanymi przez
Aleksandrów £ódzki. Kwiaty i kompozycje zdobi¹: Dni Aleksandrowa, do¿ynki. Biorê te¿ udzia³ w Jarmarku Sztuk ró¿nych. Bardzo czêsto jestem zapraszana przez szko³y i przedszkola. Dzieci chêtnie siê ucz¹ i widaæ ze sprawia im to wielk¹ frajdê. Wspó³pracuje
te¿ z oœrodkami kultury w s¹siednich gminach.
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Od roku 2003, Klub Kultury w Sobieniu sta³ siê placówk¹ któr¹
administruje Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie £ódzkim.
Zmieni³y siê czasy – nasta³a era komputerów, szkoleñ, pokazów,
które odbywaj¹ siê w Klubie, w dalszym ci¹gu prowadzone s¹ zajêcia papieroplastyczne dla dzieci. Nastêpne pokolenie uczy siê
z entuzjazmem godnym ich przodków. Odwiedzaj¹ nas licznie
dzieci i m³odzie¿ z s¹siednich wiosek i miejscowoœci: Chroœna,
Krasnodêbów Starych i Nowych, Prawêcic, Be³dowa i Aleksandrowa. Warunki finansowe bardzo ograniczaj¹ mo¿liwoœci naszego Klubu. Dziêki wsparciu Banku Spó³dzielczego w Aleksandrowie £ódzkim i ¿yczliwych ludzi, którzy pomagaj¹ finansowo
i wk³adem w³asnej pracy jest ³atwiej funkcjonowaæ. Klub Kultury w Sobieniu w dalszym ci¹gu wspó³pracuje z £ódzkim Domem
Kultury i jest co roku zapraszany jako jedyna placówka w starostwie na wojewódzkie warsztaty papieroplastyczne. Mamy teraz
rok 2014 i w³aœnie dziêki Panu Burmistrzowi Aleksandrowa £ódzkiego, Jackowi Lipiñskiemu pod³¹czona nas do œwiata – mamy po³¹czenie z Internetem. S¹ trzy stanowiska komputerowe
z dostêpem do sieci oraz jeden laptop, który Klub wygra³ w konkursie na Najpiêkniejsz¹ Choinkê w 2013 roku. Ten wspania³y
pomys³ zjednoczy³ ludzi podczas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i polega³ na przygotowaniu wyj¹tkowego drzewka œwi¹tecznego. Na
drodze g³osowania drog¹ internetow¹ Klub Kultury w Sobieniu
uzyska³ najwiêcej g³osów i zwyciê¿y³.

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:12

Page 92

92

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Imprezy dla dzieci w klubie
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Pierwszy pokaz
prowadzony
przez Alicjê
Matczak w klubie

Zebrania
i szkolenia.
Kwiecieñ 1980 r.

M³odzie¿ w klubie.
1994 r.

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:12

Page 94

94

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Pierzok.
Pokaz darcia pierza

Dzia³alnoœæ Ko³a Gospodyñ Wiejskich

Anna Poczesna
obok Katarzyny Gertner.
Szkolenie w Kielcach
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Stan budynku w chwili zakupu

15. Odbudowa i rozbudowa Klubu Kultury w Sobieniu

17. Rajdy motocyklowej sekcji Klubu. Opole Lubelskie 1978 r.
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Otwarcie boiska
LZS „Orlik”
w Sobieniu
28. 08. 1994 r.
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21. Dru¿yna LZS Sobieñ

22. Budowa kortu tenisowego przy boisku „Orlik”
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Klub Kultury w Sobieniu
w rymach Witolda Smêtkiewicza

Sobieñski Klub Kultury
– W chwale i glorii,
kawa³ historii!
– Ma³y budynek,
to rozwi¹zanie wyborne,
bo odpowiednio ma³o
p³acimy za komorne.
Bywalcy Klubu
Przybyli do Ani
Jej fani.
Pozdrowienia od p. Adama
Przebywaæ w tym Klubie
„To lubiê”
– Fajnie tu,
o czym dobrze wiem,
– Adam M.
Z pozdrowieniami dla Klubu
Dla tutejszej dzieciarni,
Tak by³o, a i teraz tak jest...
– Otwarte okno na œwiat...
O czym donosi Wu. eS.

W pe³ni uznania – Witold Smêtkiewicz.
Sobieñ-Piaski 02.03.2014 r.
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Karolina Smêtkiewicz

O Witoldzie Henryku Smêtkiewiczu
Urodzony w 1946 r., niezale¿ny i niezrzeszony ³ódzki poeta i fraszkopisarz, emerytowany pracownik Uniwersytetu £ódzkiego.
Debiutem poetyckim w 1968 r. by³o zamieszczenie wierszy
w paryskim piœmie „Horyzonty” (ps. Stanis³aw Wihen). Jego dorobek twórczy stanowi kilka wydanych tomików wierszy o tematyce rodzinnej, mi³osnej, religijnej, patriotycznej, przyrodniczej;
zeszyty muzyczne z tekstami kolêd i pieœni wielkopostnych, rozwa¿ania nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej oraz liczne artyku³y prasowe publikowane w ogólnopolskiej i ³ódzkiej prasie religijnopatriotycznej. Zosta³y wydane tomiki: Z bukietem wierszy moich...
(2001; wyd. Biblioteka), Wiersze – Gedichte (2006; wyd. Biblioteka; tomik poezji polskiej W. Smêtkiewicza i niemieckiej
G. Grossmann wraz z t³umaczeniami), Droga Krzy¿owa (2006;
wyd. Biblioteka). We wspó³autorstwie z Mariuszem Matuszewskim (muz.) wydano: Lulaj synku lulaj – kolêdy i ko³ysanki (2007;
wyd. Contra), Nowe Pieœni Wielkopostne (2008; wyd. Contra oraz
2008 i 2009; wyd. Bernadinum).

fot. Jerzy Wojewoda, Archiwum Politechniki £ódzkiej
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fot. Jerzy Wojewoda, Archiwum Politechniki £ódzkiej

W jego dorobku znajduje siê tak¿e wiele utworów poetyckich, do których zosta³a skomponowana muzyka, w wiêkszoœci
przez poznañskiego kompozytora Mariusza Matuszewskiego
(m.in. Pieœñ Maryjna, Spycimierskie Bo¿e Cia³o w 2006 r., Kolêda
– ko³ysanka oraz osiem z dwunastu pieœni zbioru pt. Nowe Pieœni Wielkopostne 2007 r.) oraz ³ódzk¹ kompozytorkê Mariolê Kowalsk¹.
Utwory poetyckie wraz z opraw¹ muzyczn¹ czêsto przedstawiane s¹ przez samego autora podczas koncertów poetycko-muzycznych w oœrodkach kulturalno-oœwiatowych, a tak¿e w koœcio³ach podczas mszy œwiêtych i nabo¿eñstw. Dziêki wspó³pracy
z wysokiej klasy artystami, zwi¹zanymi szczególnie z ³ódzkimi
scenami artystycznymi (m. in. soliœci i akompaniatorzy Teatru
Wielkiego w £odzi, zespo³y kameralne i chóralne z £odzi i okolic), koncerty te spotykaj¹ siê z du¿ym uznaniem i zainteresowaniem publicznoœci.
Od kilku lat Witold Smêtkiewicz bierze udzia³ jako wykonawca podczas Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyczne Lato
w Sokolnikach, organizowanego przez Polskie Duo Skrzypcowe
Monikê i Ryszarda Osmoliñskich. Jako wolontariusz wspó³pra-
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cowa³ z Towarzystwem Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób
Niepe³nosprawnych w £odzi, bior¹c udzia³ w Festiwalach Teatralnych Osób Niepe³nosprawnych w ³ódzkim Teatrze Nowym,
prowadzonych przez Sylwiê Maszewsk¹. Poeta anga¿uje siê równie¿ w dzia³alnoœæ edukacyjn¹, prowadz¹c na przestrzeni lat
wiele spotkañ i warsztatów poetyckich w szko³ach w £odzi
i Uniejowie.
W latach 2009-2013 Jego fraszki publikowane by³y w sta³ym
okienku „Kocham £ódŸ” – pi¹tkowym dodatku do „Polska Dziennik £ódzki”. Autor wzbogaca³ fraszkami tak¿e nastêpuj¹ce ksi¹¿ki: Wychodz¹ z cienia podwórkowe wspomnienia – scenariusze gier i zabaw (wyd. 2011 r., Oœrodek Dzia³añ Ekologicznych „ród³a”
w £odzi) oraz Podwórka Piotrkowskiej. Przewodnik autorstwa Joanny Orzechowskiej (wyd. 2011 r., Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Na Rzecz Rozwoju „Regio” z £odzi).
Witold Smêtkiewicz od marca 2013 r. prowadzi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego comiesiêczne spotkania z cyklu „Z fraszk¹, o fraszce, we Fraszce”.
Witold Smêtkiewicz wraz z ¿on¹ Ew¹ ponad 30 lat temu kupili dzia³kê rekreacyjn¹ we wsi Sobieñ-Piaski. Od tego czasu ka¿de wakacje i czas wolny spêdzaj¹ z rodzin¹ na œwie¿ym powietrzu, w bliskoœci z przyrod¹. OdnaleŸli tam swoje miejsce na
Ziemi, w którym czuj¹ siê du¿o lepiej ni¿ w pe³nym zgie³ku i ha³asu du¿ym mieœcie. W latach 2000–2007 prowadzili w Sobieniu
Oœrodek Edukacji Ekologicznej i Rekreacji, w którym odbywa³y
siê „zielone lekcje” z przyrody, geografii i biologii oraz zajêcia
rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e dla grup doros³ych. Z wielk¹ chêcia przeprowadzaj¹ siê w³aœnie z centrum
£odzi do drewnianego, klimatycznego domu tu¿ pod sobieñskim
lasem.
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Ma³gorzata Patoleta, Bogumi³a Zi¹bka

Nowa Szko³a w R¹bieniu

2 wrzeœnia 2013 roku, dzieñ inauguracji nowego roku szkolnego, zapisa³ siê w sposób wyj¹tkowy w pamiêci spo³ecznoœci Szko³y Podstawowej im. Ks. Stefana Kard. Wyszyñskiego w R¹bieniu
i mieszkañców miejscowoœci. Tego dnia odby³a siê uroczystoœæ
oddania do u¿ytku nowego budynku szko³y. Uczniowie otrzymali
dodatkowych dziewiêæ sal lekcyjnych, które zosta³y przeznaczone dla najm³odszych dzieci. Przestronne klasy wyposa¿one w nowe meble i ró¿norodne pomoce dydaktyczne otworzy³y swe podwoje dla dzieci z grup przedszkolnych i szeœciu klas I–III. Jedno
z pomieszczeñ przeznaczono na pracowniê do zajêæ informatycznych. Nowoczesne i estetyczne toalety dostosowano do potrzeb
dzieci 6-letnich.
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Pierwsi uczniowie w nowej szkole
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Rok trwa³a modernizacja starego budynku szkolnego wybudowanego w 1962 roku.
W lipcu 2012 roku rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z wymian¹
instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, termoizolacj¹,
po³o¿eniem nowych tynków wewn¹trz i malowaniem wszystkich
pomieszczeñ. We wrzeœniu tego roku rozpoczêto budowê nowej
czêœci szko³y.

Stworzenie bardzo dobrych warunków nauki i pracy w szkole
mo¿liwe by³o dziêki ¿yczliwoœci W³adz Aleksandrowa £ódzkiego
z burmistrzem Jackiem Lipiñskim na czele oraz Radnych Rady
Miejskiej. Rozumiej¹c potrzeby dynamicznie rozwijaj¹cej siê placówki (2006/2007 – uczniów, 2011/2012 – uczniów) – podjêli decyzjê o rozbudowie r¹bieñskiej szko³y. Inwestycja w kwocie pra-

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:13

Nowa Szko³a w R¹bieniu

Page 105

105

wie 3 milionów z³otych sfinansowana zosta³a w ca³oœci z bud¿etu Gminy Aleksandrów £ódzki.
Dziêki temu uczniowie nie musz¹ ju¿ uczyæ siê w pomieszczeniach o powierzchni 30 metrów kw. Nie dotyka ich te¿ ju¿ zmianowoœæ.
Inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ sprawowan¹ w Koœciele Zwiastowania Pañskiego w R¹bieniu.
Nastêpnie uroczystego przeciêcia wstêgi w nowym budynku szko³y dokonali: pose³ na Sejm RP – pani Agnieszka Hanajczyk, burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego – pan Jacek Lipiñski, najm³odszy uczeñ szko³y – Micha³ Puchalski oraz dyrektor szko³y –
Ma³gorzata Patoleta.

Wœród zaproszonych goœci byli te¿ pose³ na Sejm RP – Andrzej Biernat, zastêpca burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego –
Ewa Rewakowicz, radna Sejmiku Województwa £ódzkiego – Ilona Rafalska, Starosta Powiatu Zgierskiego – Krzysztof Kozanecki, Radni Rady Miejskiej w Aleksandrowie £ódzkim, skarbnik
Aleksandrowa £ódzkiego – Grzegorz Siech, sekretarz Aleksandrowa £ódzkiego – Iwona D¹bek, naczelnicy Wydzia³ów Urzêdu
Miejskiego w Aleksandrowie £ódzkim na czele z pani¹ Hann¹
Bed¹ – naczelnikiem Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu, przed-
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stawiciele £ódzkiego Kuratorium Oœwiaty, prezes Aleksandrowskiego Oddzia³u ZNP – Stanis³awa Raczyñska, dyrektorzy placówek oœwiatowych i instytucji z terenu Gminy, przewodnicz¹cy
Zarz¹du £ódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – pan Jan Bodo Kaftañski, emerytowani pracownicy szko³y, przyjaciele i sponsorzy, rodzice uczniów.
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Dyrektor szko³y i przedstawiciele uczniów oraz
rodziców podziêkowali pose³ Agnieszce Hanajczyk
i burmistrzowi Jackowi
Lipiñskiemu za wieloletnie wsparcie udzielane
placówce i ogromny wk³ad
w rozwój Szko³y w R¹bieniu. Dziêkowano za wielkie serce oddane ludziom,
za szczególn¹ wra¿liwoœæ
na potrzeby dzieci, za niezwyk³¹ troskê o sprawy
spo³eczne. Za kolejne
zwyciêstwo na swojej drodze w s³u¿bie spo³ecznej
uhonorowani zostali pami¹tkow¹ statuetk¹ Viktorii.
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Otwarciu nowego budynku szko³y towarzyszy³y obchody Jubileuszu 50-lecia szko³y.

Z tej okazji dyrektor podziêkowa³a swoim poprzednikom
– emerytowanym dyrektorom szko³y – Barbarze Oliñskiej i Wojciechowi ¯akowi za tworzenie piêknej historii szko³y w R¹bieniu.
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Pami¹tkowe medale otrzymali zas³u¿eni pracownicy szko³y,
którzy przepracowali w niej ponad 25 lat.

Wspominano równie¿ nie¿yj¹cych pracowników szko³y, w tym
dyrektorów – W³adys³awa Gubañskiego i Józefa Rudnickiego oraz
nauczyciela i wychowawcê – ks. kan Andrzeja Miko³ajczyka –
pierwszego proboszcza r¹bieñskiej parafii.
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Szczególne s³owa podziêkowania skierowano do absolwentów,
sponsorów i przyjació³ szko³y, którzy wiernie od lat wspieraj¹
dzia³ania szko³y i zawsze s³u¿¹ jej pomoc¹.
Jubileusz uœwietni³ program artystyczny w wykonaniu uczniów
szko³y.
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Uroczystoœci towarzyszy³a promocja pami¹tkowej publikacji
poœwiêconej historii szko³y na tle historii R¹bienia.
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Jacek Grabowski, Jaros³aw Kozanecki, Tomasz Kozanecki,
Maurycy Nowak

Yacht Club „DAL”. Minê³o 20 lat

Yacht Club „DAL” powsta³ 4.03.1994 roku w Aleksandrowie
£ódzkim (data rejestracji w s¹dzie) z inicjatywy cz³onków nie
istniej¹cej ju¿ wtedy 1. Aleksandrowskiej Wodnej Dru¿yny Harcerskiej oraz osób, którym ¿eglarstwo jest bliskie sercu (uchwalenie statutu przez grupê inicjatywn¹ – 5.11.1993). Powodem,
dla którego powo³aliœmy nasz klub s¹ niespe³nione marzenia
p³ywania po morzach i oceanach oraz poznawanie œwiata, które w latach poprzednich by³y trudne do zrealizowania. Inne
wa¿ne powody to mi³e spêdzanie czasu wolnego, wspólne wyjazdy, imprezy ¿eglarskie.
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Celami statutowymi naszej dzia³alnoœci s¹:
– rozwijanie i upowszechnianie ¿eglarstwa wœród m³odzie¿y szkolnej
– propagowanie i umacnianie postaw wzajemnej ¿yczliwoœci, kole¿eñskiej wspó³pracy i pomocy
– poznawanie œwiata i dzia³anie na rzecz ochrony œrodowiska
Obecnie Yacht Club „DAL” liczy 32 cz³onków i posiada du¿¹ rzeszê sympatyków, przyjació³, którzy pomagaj¹ nam w realizacji
niektórych przedsiêwziêæ.
Klubem kieruje sezonie 2013/2014 komandoria w sk³adzie:
Tomasz Kozanecki – komandor
Maurycy Nowak – z-ca ds. programowych
Dariusz Ruda – z-ca ds. organizacyjnych
Jaros³aw Kozanecki – sekretarz
Zbigniew Karaœ – skarbnik
Nasza dzia³alnoœæ z m³odzie¿¹ skupia siê na proponowaniu i organizowaniu imprez o charakterze rekreacyjnym, szkoleniowym
i kulturalnym.
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Od 1994 roku m³odzie¿ szkolna wyje¿d¿a na rejsy ¿eglarskie
prowadzone przez ich nauczycieli oraz instruktorów bêd¹cych
cz³onkami YC „DAL”.
Do tej pory wziê³o w nich udzia³ oko³o 400 uczniów i uczennic szkó³ aleksandrowskich, co stawia nas w organizacji tego typu imprez na jednym z pierwszych miejsc w Polsce.
Dziêki naszej wspó³pracy ze K¯ „Zefir” w £om¿y na obozach
szkoleniowych w Rajgrodzie stopieñ ¿eglarza jachtowego zdoby³o ponad 100 osób, sternika jachtowego 8 osób, morskiego sternika jachtowego 3 osoby.
YC „DAL” obejmowa³ programem „Szko³a na Wodzie” (we
wspó³pracy z Gmin¹ Aleksandrów £ódzki) m³odzie¿ ze wszystkich
szkó³ aleksandrowskich, którym proponowano w zale¿noœci od
wieku i umiejêtnoœci ró¿ne formy aktywnoœci ¿eglarskiej, od biwaków przez rejsy po jeziorach po rejsy morskie. Do najaktywniejszych nale¿¹ szko³y:
– Zespó³ Szkó³ Zawodowych im S. Staszica
– Zespó³ Szkó³ Sportowych im. J. Jaworskiego
– Szko³ê Podstawow¹ nr 4 im M. Curie-Sk³odowskiej
– Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika
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Prze³omowym momentem w naszej dzia³alnoœci by³ pierwszy rejs
zorganizowany po wodach morskich. Od tego czasu nasze kole¿anki i koledzy oraz m³odzie¿ szkolna wyp³ywaj¹ w rejsy morskie,
doskonal¹c siê ¿eglarsko oraz poznaj¹c ró¿ne zak¹tki Europy
– rok 1998 – Morze Adriatyckie – Dalmacja – Muter
– rok 1999 – Morze Ba³tyckie – Gotlandia – Kalmar
– rok2000 – Morze Ba³tyckie – Bornholm – Kopenhaga
– rok 2001 – Morze Ba³tyckie – Niemcy -Dania – rejs m³odzie¿owy
– rok 2001 – Morze Ba³tyckie – Dania – Norwegia
– rok 2002 – Morze Ba³tyckie – Wyspy Alandzkie – Sztokholm
– rok 2003 – Morze Pó³nocne – Szkocja – Wyspy Szetlandzkie
– Ocean Atlantycki – Wyspy Owcze
– rok 2006 – Morze Ba³tyckie – Zatoka Fiñska – Estonia – £otwa – Zatoka Ryska
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– rok 2006 – Morze Ba³tyckie – Bornholm
– rok 2007 – Morze Ba³tyckie – Niemcy – wybrze¿e Polski
– rejs m³odzie¿owy
– rok 2008 – Morze Ba³tyckie – Niemcy – Dania – Szwecja
– rok 2008 – Morze Ba³tyckie – Szwecja – rejs m³odzie¿owy
– rok 2009 – Morze Ba³tyckie – Niemcy – Dania
Tak prezentuje siê krótki przegl¹d naszej dzia³alnoœci w ciagu
20 lat.
Bardzo wa¿nym etapem w dzia³alnoœci klubu jest rozpoczêcie morskiej przygody przez m³odzie¿ szkó³ gimnazjalnych i œrednich z terenu Aleksandrowa £ódzkiego. Nale¿y podkreœliæ du¿¹ pomoc finansow¹ Burmistrza Gminy Aleksandrów £ódzki.
Pozwalaj¹c¹ zorganizowanie tych rejsów i imprez ¿eglarskich dla
du¿ej liczby m³odzie¿y. Za to serdecznie dziêkujemy. Chcielibyœmy aby dalsza wspó³praca z m³odzie¿¹ szkoln¹, osobami i instytucjami nam sprzyjaj¹cymi uk³ada³a siê tak samo jak w latach
poprzednich. ¯yczymy wszystkim wspania³ych rejsów po jeziorach, morzach i oceanach.
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Leszek Pierlejewski

Zabytki naszego miasta (odcinek 3)

Po dwuletniej przerwie spowodowanej bogactwem materia³u do
wydawnictwa wznawiamy prezentacjê budynków z terenu Aleksandrowa £ódzkiego znajduj¹cych siê w ewidencji Wojewódzkiego Konsterwatora Zabytków. Mijamy je prawie codziennie nie
zdaj¹c sobie sprawy z ich wartoœci historycznej. Bazê do tego stanowi opracowanie „Ewidencja obiektów zabytkowych Aleksandrowa £ódzkiego” autorstwa grupy studentów Uniwersytetu £ódzkiego pod kierownictwem dr Bartosza Bartosiewicza i mgr
Mariana Turczyna zlecone przez Urz¹d Miasta.
Warto siê zapoznaæ z tymi zabytkami, poniewa¿ coraz wiêcej
z nich znika z naszych ulic z powodu z³ego stanu technicznego.
W tegorocznym odcinku przedstawiamy obiekty znajduj¹ce
siê przy nastêpuj¹cych ulicach: 11 listopada i £êczyckiej.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 20
Adres budynku: 11 Listopada 10
Numer ewidencyjny dzia³ki: A4 / 7
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1 + poddasze
Wiek budynku: koniec XIX wieku (wg ewidencji konserwatorskiej)
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna;

poddasze mieszkalne; we froncie budynku punkt us³ugowy
(handel i naprawy)
Liczba mieszkañ w obiekcie: 7
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 11
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Budynek zabytkowy nr 20, 11 Listopada 10. Widok od ulicy

Budynek zabytkowy nr 20, 11 Listopada 10. Widok od podwórza
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: PCV / drewno, bia³e/br¹zowe
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniane, br¹zowe
Krótki rys historyczny obiektu: Budynek zosta³ wybudowany przez

Bratoszewskiego, wiek zbli¿ony do wieku budynku przy ul.
Ogrodowej 8. Pierwotnie by³ to budynek mieszkalny. W latach 70 w budynku znajdowa³y siê punkty us³ugowe sklep
rzeŸniczy i fryzjer. Jesieni¹ 2008 roku w budynku przepro-
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wadzony remont dachu i rynien (informacja uzyskana od
mieszkañców).
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: We frontowej czêœci budynku znajduje siê punkt us³ugowy. Wyró¿nia siê on znacznie od pozosta³ej czêœci budynku kolorystyk¹ elewacji, drzwi
i okien. Tylna œciana budynku pozbawiona bonitowania, otynkowana i w przeciwieñstwie do pozosta³ej czêœci budynku pomalowana na ¿ó³to. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ze górna elewacja œciany tylnej zniszczona (czêœciowy brak cegie³). Ponadto
zró¿nicowany w ca³ym budynku podzia³, rodzaj materia³u i kolorystyka okien, co bardzo negatywnie wp³ywa na estetykê ca³ej budowli. Okna nie pasuj¹ do pierwotnego podzia³u. Tylko
dwa mieszkania w budynku wyremontowane i z ³azienk¹. W budynku tylko zimna woda i ³¹cze telefoniczne.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 21
Adres budynku: 11 Listopada 6
Numer ewidencyjny dzia³ki: 10
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1 + poddasze
Wiek budynku: 1925 (wg danych PGKiM), wg ewidencji konser-

watorskiej koniec XIX wieku
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna;

poddasze mieszkalne; we froncie budynku punkt us³ugowy
(handel)
Liczba mieszkañ w obiekcie: 4
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 12
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: PCV/ drewniane, bia³e/ br¹z/
zieleñ
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewno, br¹zowe/niebieskie
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Budynek zabytkowy nr 21, 11 Listopada 6. Widok od ulicy

Budynek zabytkowy nr 21, 11 Listopada 6. Widok od podwórza

Krótki rys historyczny obiektu: Brak danych historycznych.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: We frontowej

czêœci budynku znajduje siê punkt us³ugowy. Wyró¿nia siê
on znacznie od pozosta³ej czêœci budynku kolorystyk¹ elewacji, drzwi i okien. Tylna œciana budynku pozbawiona bonitowania, otynkowana i w przeciwieñstwie do pozosta³ej
czêœci budynku pomalowana na ¿ó³to. Nale¿y tak¿e zauwa-
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¿yæ, ze górna elewacja œciany tylnej zniszczona (czêœciowy
brak cegie³). Ponadto zró¿nicowany w ca³ym budynku podzia³, rodzaj materia³u i kolorystyka okien, co bardzo negatywnie wp³ywa na estetykê ca³ej budowli. Okna nie pasuj¹ do pierwotnego podzia³u. Tylko dwa mieszkania
w budynku wyremontowane i z ³azienk¹. W budynku tylko
zimna woda i ³¹cze telefoniczne. Bardzo zró¿nicowana wielkoœæ, kolorystyka i podzia³ okien. Dach z lukarn¹ i jednym
oknem po³aciowym.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 22
Adres budynku: 11 Listopada 25
Numer ewidencyjny dzia³ki: 121
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 2
Wiek budynku: 1903 (wg PGKiM), wg ewidencji konserwatorskiej

po³owa XIX wieku
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna;

2 mieszkalna; we froncie budynku punkt us³ugowy (handel)
Liczba mieszkañ w obiekcie: 8
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 15
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, telefon
Kszta³t dachu: wielospadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: PCV/ drewniane, bia³e/
br¹zowe
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewno, br¹zowe/niebieskie
Krótki rys historyczny obiektu: Brak danych historycznych.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek mieszkalny, jednopiêtrowy z poddaszem mieszkalnym, zaniedbany. Dach wielospadowy pokryty pap¹, z lukarnami. Budynek murowany, otynkowany, lecz wymagaj¹cy renowacji.
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Budynek zabytkowy
nr 22, 11 Listopada 6

Widok od ulicy
Widok od podwórza
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Okna zró¿nicowane, o ró¿nym podziale, kolorystyce i materiale. Czêœæ okien we froncie z okiennicami. Drzwi drewniane o zró¿nicowanej kolorystyce. W obiekcie znajduje
siê jeden punkt us³ugowy, którego wygl¹d znacznie odbiega od pozosta³ej czêœci budynku, niebieskie drzwi, okna i elewacja. Budynek pod³¹czony do wodoci¹gu, kanalizacji i linii telefonicznej. Podzia³, kolorystyka i wielkoœæ okien
bardzo zró¿nicowana. Czêœæ frontowych okien posiada
okiennice. Do budynku dostawiony zielony szklany ganek.
Lukarny w dachu.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 23
Adres budynku: 11 Listopada 30
Numer ewidencyjny dzia³ki: 121
W³asnoœæ: Prywatna
Liczba kondygnacji: 1 + poddasze
Wiek budynku: wg ewidencji konserwatorskiej po³owa XIX wieku
Stan techniczny: dobry
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna,

poddasze mieszkalne
Liczba mieszkañ w obiekcie: 3
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 10
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: blacha
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: PCV, bia³y
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: metalowe, br¹zowe
Krótki rys historyczny obiektu: Brak danych historycznych.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek podzie-

lony jest na dwie znacznie zró¿nicowane czêœci. Obie czêœci s¹ murowane i otynkowane. Pierwsza czêœæ pomalowana za ¿ó³to, druga czêœæ niewykoñczona. Wszystkie okna
wymienione na bia³e PCV, ale zró¿nicowany jest ich po-
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dzia³. Dach przykryty blach¹, jednopo³aciowy, w drugiej czêœci dach wy¿szy i o wiêkszym stopniu nachylenia. Stan techniczny budynku pierwszego znacznie lepszy od drugiej
czêœci, co wynika z faktu, Se budynek nale¿y do dwóch w³aœcicieli. Budynek pozbawiony jakichkolwiek walorów architektonicznych i estetycznych.

Budynek zabytkowy nr 23, 11 Listopada 30. Widok od ulicy
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Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 24
Adres budynku: 11 Listopada 31
Numer ewidencyjny dzia³ki: A3/204
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1 + poddasze
Wiek budynku: 1934 (wg PGKiM), wg ewidencji konserwatorskiej

II po³owa XIX wieku
Stan techniczny: bardzo z³y
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 pustostan
Liczba mieszkañ w obiekcie: –
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: –
Wyposa¿enie techniczne: –
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: brak
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: –

Budynek zabytkowy nr 24, 11 Listopada 31. Widok od ulicy
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Krótki rys historyczny obiektu: Brak danych historycznych.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek dre-

wniany, z dwuspadowym dachem, pokryty pap¹, w bardzo
z³ym stanie technicznym, ruina. Brak okien. Budynek przeznaczony do rozbiórki. Budynek wed³ug mieszkañców dzia³ki, na której znajduje przeznaczony do rozbiórki.

Budynek zabytkowy nr 24, 11 Listopada 31. Widok od ulicy

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 25
Adres budynku: 11 Listopada 33
Numer ewidencyjny dzia³ki: A3/205
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1 + poddasze
Wiek budynku: 1900 (wg PGKiM), wg ewidencji konserwatorskiej

II po³owa XIX wieku
Stan techniczny: bardzo z³y
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalny;

poddasze pustostan, uleg³o znoszeniu w czasie po¿aru wiosn¹ 2009 r.
Liczba mieszkañ w obiekcie: 3
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 11
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g
Kszta³t dachu: dwuspadowy
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Pokrycie dachu: blacha
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: brak
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: –
Krótki rys historyczny obiektu: Brak danych historycznych.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek dre-

wniany, z dwuspadowym dachem, pokryty pap¹, w bardzo
z³ym stanie technicznym, ruina. Brak okien. Budynek przeznaczony do rozbiórki. Budynek wed³ug mieszkañców dzia³ki, na której znajduje przeznaczony do rozbiórki.

Budynek zabytkowy nr 25, 11 Listopada 33. Widok od ulicy i od podwórza
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Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 26
Adres budynku: £êczycka 1
Numer ewidencyjny dzia³ki: A1/495
W³asnoœæ: Powiat Zgierski
Liczba kondygnacji: 3
Wiek budynku: wg ewidencji konserwatorskiej lata 20 XX wieku
Stan techniczny: dobry
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1, 2, 3 – oœwia-

ta, ZSZ im. Staszica
Liczba mieszkañ w obiekcie: –
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: –
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, gaz, telefon
Kszta³t dachu: p³aski
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: PCV/bia³e
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniane/br¹zowe

Budynek zabytkowy nr 26, £êczycka 1. Widok od ulicy
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Budynek zabytkowy nr 26, £êczycka 1. Widok od ulicy

Budynek zabytkowy nr 26, £êczycka 1. Widok od podwórza
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Krótki rys historyczny obiektu: Pa³acyk secesyjny nale¿¹cy do kom-

pleksu fabryczno-mieszkalnego Greilichów, póŸniej siedziba kierowników Zak³adu Poñczoszniczego „Sandra”. Obecnie budynek Zasadniczej Szko³y Zawodowej im. Staszica.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek trzykondygnacyjny, w ca³oœci otynkowany na br¹zowo. Wszystkie okna z PCV, bia³e, ró¿ni¹ce siê wielkoœci¹ na poszczególnych piêtrach. Otwory okienne na parterze posiadaj¹
³uki. Drzwi dwuskrzyd³owe, drewniane, br¹zowe. Dach p³aski, pokryty blach¹. Obiekt utrzymany w dobrym stanie, nie
wymagaj¹cy wiêkszych remontów, pozbawiony oryginalnych
elementów. Pod³¹czony do sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej i telefonicznej, posiada instalacjê gazow¹. Budynek pozbawiony pierwotnych elementów zdobniczych (m. in. balkonów na I kondygnacji od strony frontowej), przebudowano
tak¿e dach (z jednospadowego na p³aski), zachowano jedynie kszta³t otworów okiennych na parterze oraz ich kratowanie, pozosta³ym otworom okiennym nadano inny kszta³t,
jedynie w czêœci nawi¹zuj¹cy do pierwotnych wzorców.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 27
Adres budynku: £êczycka 3
Numer ewidencyjny dzia³ki: A1/494
W³asnoœæ: Prywatna
Liczba kondygnacji: 1 + poddasze
Wiek budynku: wg ewidencji konserwatorskiej po³owa XIX wieku
Stan techniczny: dobry
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna,

poddasze mieszkalne
Liczba mieszkañ w obiekcie: 8
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 13
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja
Kszta³t dachu: wielospadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: PCV/bia³e, drewniane/ bia³e
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Budynek zabytkowy
nr 27, £êczycka 3.
Widok od ulicy
i podwórza

Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniane/br¹zowe
Krótki rys historyczny obiektu: Brak danych historycznych.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Dom murowany,

œwie¿o otynkowany od strony frontowej, od strony tylnej brak
tynku, pozostawiona surowa ceg³a. W ca³ym domu jednoskrzyd³owe, bia³e okna z PCV, niedawno wymienione, mieszkania w œrodku odremontowane. Nie wymieniono jedynie
dwóch okien na poddaszu, tam te¿ pozosta³a stara, zniszczona stolarka okienna. Drzwi br¹zowe, drewniane, wymienione w czêœci frontowej. Dach dwuspadowy pokryty w ostatnich latach pap¹. Nie wyremontowana jedynie klatka
schodowa. Budynek pe³ni funkcjê mieszkaln¹, wyposa¿ony
jest w instalacjê wodoci¹gow¹ i kanalizacjê. Nale¿a³aby otynkowaæ ca³y dom, aby ujednoliciæ jego elewacjê.
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Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 28
Adres budynku: £êczycka 5
Numer ewidencyjny dzia³ki: A1/493
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: Koniec XIX wieku (1889 r.) wg PGKiM, wg ewi-

dencji konserwatorskiej I po³owa XIX wieku
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna

Budynek zabytkowy nr 28, £êczycka 5. Widok od ulicy i podwórza
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Liczba mieszkañ w obiekcie: 3
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 10
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g
Kszta³t dachu: wielospadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: drewniane/zielone i bia³e,

PCV/br¹zowe
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniane/zielone, br¹zowe

i bia³e
Krótki rys historyczny obiektu: Brak danych historycznych.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Drewniany bu-

dynek postawiony na podmurówce, z dachem naczó³kowym
pokrytym pap¹. Obiekt o zaniedbanym stanie technicznym,
kwalifikuj¹cy siê do kapitalnego remontu, lecz posiadaj¹cy
oryginalne elementy. Od strony frontowej drewniana elewacja, pomalowana farb¹, ty³ i szczyty pokryte pap¹. Wszystkie okna i drzwi budynku drewniane, natomiast w ró¿nych
kolorach i uk³adzie pól. Od frontu okna bia³e i zielone, dwu
i jednoskrzyd³owe, w podziale na dwie i szeœæ pól. Od ty³u
okna br¹zowe i zielone, dwu i trzyskrzyd³owe, w podziale na
4 czêœci. Drzwi dwuskrzyd³owe, zielone od frontu, br¹zowe
w tylnej czêœci domu. Nale¿a³oby wymieniæ stolarkê drzwiow¹ i okienn¹ ujednolicaj¹c przede wszystkim jej kolor i podzia³y pól okien, najlepiej stosuj¹c podzia³ skrzyd³a okna na
3 czêœci na wzór pierwotnych elementów, które zachowa³y
siê w czêœci frontowej. Elewacja wymaga oczyszczenia ze starej odrapanej farby, natomiast z ty³u i szczytów budynku nale¿a³oby usun¹æ papê, uzyskuj¹c tym samym jednolit¹, pierwotn¹ elewacjê budynku.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 29
Adres budynku: £êczycka 6
Numer ewidencyjny dzia³ki: A1/503
W³asnoœæ: Gminy
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Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: wg ewidencji konserwatorskiej II po³owa XIX wieku
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna
Liczba mieszkañ w obiekcie: 4
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 12
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno

Budynek zabytkowy nr 29, £êczycka 6. Widok od ulicy i podwórza
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Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: drewniane, br¹zowe
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniane, zielone
Krótki rys historyczny obiektu: Brak danych historycznych.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek mie-

szkalny jednokondygnacyjny, drewniany, zaniedbany. Dach
dwuspadowy pokryty pap¹. Okna drewniane, br¹zowe i zbli¿one wygl¹dem do siebie. Obiekt od frontu pomalowany na
¿ó³to, ty³ otynkowany na niebiesko, szczyty obite pap¹. Budynek pod³¹czony jedynie do wodoci¹gu. Budynek powinien
byæ poddany kapitalnemu remontowi, warty zachowania ze
wzglêdu na zachowane oryginalne elementy (materia³ œcian,
dach i podzia³ okien).

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 30
Adres budynku: £êczycka 8
Numer ewidencyjny dzia³ki: A1/502/4
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: 1928 (czêœæ murowana) – wg PGKiM; wg ewiden-

cji konserwatora zabytków II po³owa XIX wieku
Stan techniczny: dobry
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna
Liczba mieszkañ w obiekcie: 2
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 5
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja, telefon
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: PCV/ drewniane, bia³e/

br¹zowe
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: metalowe/drewniane,

br¹zowe/szare
Krótki rys historyczny obiektu: Brak danych historycznych.
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Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek mieszkalny

jednokondygnacyjny w dobrym stanie. Do domu dostawiony
ganek. Obiekt murowany, otynkowany, ¿ó³ty. Okna zró¿nicowane, ró¿ny materia³ i kolorystyka. Drzwi tak¿e zró¿nicowane. Budynek pozbawiony elementów o wartoœci historycznej,
charakter budynku po remoncie zosta³ zatracony. Budynek s¹siaduje z wy¿szym obiektem. W 1985 roku naprawa drzwi wejœciowych i wymiana pionu instalacji elektrycznej.

Budynek zabytkowy nr 30, £êczycka 5. Widok od ulicy i podwórza
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Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 31
Adres budynku: £êczycka 11
Numer ewidencyjny dzia³ki: A1/488
W³asnoœæ: Skarbu Pañstwa
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: 1890 wg PGKiM; wg ewidencji konserwatorskiej

I po³owa XIX wieku
Stan techniczny: zaniedbany

Budynek zabytkowy nr 31, £êczycka 11. Widok od ulicy i podwórza

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:16

Page 139

Zabytki naszego miasta (3)

139

U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna
Liczba mieszkañ w obiekcie: 4
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 9
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g
Kszta³t dachu: wielospadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: drewniane/ PCV, br¹zowe
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniane, br¹zowe
Krótki rys historyczny obiektu: Brak danych historycznych.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek mie-

szkalny, jednokondygnacyjny. Zachowuj¹cy swój pierwotny charakter. Zbudowany z drewna, otynkowany i pomalowany na zielono. Dach wielospadowy, kryty pap¹. Okna
zró¿nicowane, tak pod wzglêdem materia³u jak i kolorystyki. Budynek pod³¹czony tylko do wodoci¹gu. Budynek
wymaga odnowienia elewacji, ujednolicenia okien i konserwacji dachu.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 32
Adres budynku: £êczycka 12
Numer ewidencyjny dzia³ki: A1/500
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: 1887 wg PGKiM; wg ewidencji konserwatorskiej

po³owa XIX wieku
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna
Liczba mieszkañ w obiekcie: 4
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 10
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g
Kszta³t dachu: dwuspadowy
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Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: drewno
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: drewno, br¹z
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewno, br¹z
Krótki rys historyczny obiektu: Brak danych historycznych.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek mie-

szkalny jednokondygnacyjny, zaniedbany. Wzniesiony
z drewna, front otynkowany i pomalowany czêœciowo na
szaro, czêœciowo na ró¿owo. Ty³ obity pap¹. Dach dwuspadowy przykryty pap¹. Okna zró¿nicowane wielkoœci¹ i kolorystyk¹. W jednej czêœci budynku okna z okiennicami.
Do budynku z lewej strony dostawiony budynek murowany, wy¿szy, o dachu jednospadowym. Obiekt pod³¹czony
jedynie do wodoci¹gu. W 1985 roku wymiana pod³ogi, wymiana tynków. W latach 50 kapitalny remont (wg mieszkañców domu).
Budynek zabytkowy
nr 32, £êczycka 12.
Widok od ulicy
i podwórza
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Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 33
Adres budynku: £êczycka 14
Numer ewidencyjny dzia³ki: A1/500
W³asnoœæ: Spó³dzielcza
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: pierwsza po³owa XIX w.
Stan techniczny: zaniedbany
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna

Budynek zabytkowy nr 33, £êczycka 14. Widok od ulicy i podwórza
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Liczba mieszkañ w obiekcie: 5
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 11
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: czêœciowo drewniany, w czêœci

otynkowany
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: czêœæ jest drewniana, koloru

br¹zowego; inna czêœæ PCV koloru br¹zowego; od ulicy kilka okien jest zas³oniêtych, brak zachowanego pierwotnego kszta³tu
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: od ulicy drewniane, koloru
¿ó³tego, od podwórka jedne drzwi drewniane koloru br¹zowego, drugie metalowe br¹zowe
Krótki rys historyczny obiektu: Jest to budynek dwutraktowy z sieni¹ na przestrza³. Œciany, stropy i wi¹zania dachu zbudowane zosta³y z drewna. Materia³ i konstrukcjê œcian noœnych stanowi mur pruski. Dach pierwotnie pokrywa³ gont,
obecnie znajduje siê papa. Budynek od zawsze pe³ni³ funkcjê mieszkaln¹. Drzwi znajdowa³y siê pocz¹tkowo od strony podwórza. W latach 60. okna posiada³y okiennice. W 1965
roku budynek mieœci³ 4 izby mieszkalne i 1 pomieszczenie
inne. Oko³o 2007 roku do budynku zosta³ dobudowany ganek. W 1985 roku naprawiano elewacjê budynku.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Budynek z ka¿dej strony wygl¹da inaczej – brak zachowanej jednolitoœci
kolorów. Czêœæ budynku od strony ulicy bardziej zaniedbana ni¿ czêœæ od podwórka. Front budynku jest otynkowany, natomiast boki budynku pokryte s¹ pap¹.

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 34
Adres budynku: £êczycka 18
Numer ewidencyjny dzia³ki:

BUDYNEK NIE ISTNIEJE
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Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 35
Adres budynku: £êczycka 19
Numer ewidencyjny dzia³ki: 483
W³asnoœæ: Prywatna
Liczba kondygnacji: 1
Wiek budynku: brak danych
Stan techniczny: dobry
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna

Budynek zabytkowy nr 35, £êczycka 19. Widok od ulicy i podwórza
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Liczba mieszkañ w obiekcie: 3 ( w tym jedno nie u¿ytkowane)
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 2
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: otynkowany
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: cod ulicy drewniana, koloru

bia³ego; od podwórka okna PCV bia³e, zachowany kszta³t
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewniane, br¹zowe
Krótki rys historyczny obiektu: W latach 50. zmieniono funkcjê budynku z produkcyjnej na mieszkaln¹.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Od strony ulicy budynek nie wymaga zmian. Od strony podwórka otynkowana jest tylko po³owa budynku, druga czêœæ pokryta
jest pap¹

Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego nr 36
Adres budynku: £êczycka 20
Numer ewidencyjny dzia³ki: 496 obrêb A1
W³asnoœæ: Gminy
Liczba kondygnacji: 1+ poddasze gospodarcze
Wiek budynku: 2 po³owa XIX wieku
Stan techniczny: dobry
U¿ytkowanie budynku, (kondygnacja, rodzaj u¿ytkowania): 1 mieszkalna;

poddasze gospodarcze
Liczba mieszkañ w obiekcie: 6
Szacunkowa liczba mieszkañców budynku: 13
Wyposa¿enie techniczne: wodoci¹g, kanalizacja
Kszta³t dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
Materia³ œcian zewnêtrznych: ceg³a
Rodzaj i kolorystyka stolarki okiennej: od podwórka - zachowany pier-

wotny kszta³t, drewniane, bia³e oraz br¹zowe; od frontu
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– drewniane z pierwotnym podzia³em oraz PCV ze zmienionym podzia³em, wszystkie okna s¹ br¹zowe
Rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej: drewno, kolor ¿ó³ty, kszta³t
pierwotny
Krótki rys historyczny obiektu: Dom zosta³ zbudowany w 1900 r. jako budynek mieszkalny typu ma³omiejskiego, murowany,
jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. W roku 1865 dokonano naprawy i smo³owania dachu. Kolejny remont dachu zosta³ przeprowadzony w ostatnich latach.
Krótka ocena istniej¹cego zagospodarowania obiektu: Wykoñczenie
œcian budynku sprawia wra¿enie niekompletnoœci. Od frontu i szczytów dom jest otynkowany, posiada jednak ubytki
w naro¿niku, wymaga uzupe³nienia i odmalowania. Po³owa frontowych okien zosta³a wymieniona na jednoskrzyd³owe br¹zowe PCV, natomiast po³owa to br¹zowe drewniane okna z zachowanym zabytkowym uk³adem. Natomiast
od strony podwórka dom zachowa³ pierwotn¹ murowan¹
elewacjê (z zabytkowym podzia³em wszystkich drewnianych
okien) oryginaln¹ i wart¹ zachowania lecz wymagaj¹c¹ renowacji. Stan domu klasyfikuje siê do wymiany wiêkszoœci
stolarki okiennej, ujednolicenia jej kolorystyki z kolorystyk¹ drzwi oraz elewacji. Elementem w bardzo dobrym stanie technicznym jest odnowiony w ostatnich latach dach.

Budynek zabytkowy nr 36, £êczycka 20. Widok od ulicy i podwórza
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Witolda Bryszewskiego
obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969
Zapraszamy do obejrzenia nastrojowej galerii czarno-bia³ych zdjêæ
prezentuj¹cych Aleksandrów £ódzki i jego ówczesnych mieszkañców
w latach 1967–1969. Autorem wszystkich zdjêæ jest pan Witold Bryszewski, wtedy uczeñ pierwszego (i jedynego) Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Aleksandrowie im. Miko³aja Kopernika, fotografik-hobbysta. Pan
Witold nadal chêtnie wraca pamiêci¹ do tych miejsc i czasów, choæ od
wielu lat mieszka i pracuje prawie
na drugim koñcu œwiata – w Republice Po³udniowej Afryki. Dziêkujemy za zgodê na publikacjê tych
zdjêæ w naszym periodyku.
Redakcja
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Park w Aleksandrowie.
Zima 1967 r.

147

Alex2014.qxd

148

2014-06-02

01:16

Page 148

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:16

Page 149

Witolda Bryszewskiego obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969

149

Alex2014.qxd

2014-06-02

150

Plac Koœciuszki
w Aleksandrowie
i okolice

01:16

Page 150

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:16

Page 151

Witolda Bryszewskiego obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969

151

Alex2014.qxd

152

2014-06-02

01:16

Page 152

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:16

Page 153

Witolda Bryszewskiego obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969

153

Alex2014.qxd

2014-06-02

154

Sklepy

01:16

Page 154

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:16

Page 155

Witolda Bryszewskiego obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969

155

Alex2014.qxd

156

2014-06-02

01:17

Page 156

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:17

Page 157

Witolda Bryszewskiego obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969

Koœcio³y

157

Alex2014.qxd

158

2014-06-02

01:17

Page 158

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Transport

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:17

Page 159

Witolda Bryszewskiego obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969

159

Alex2014.qxd

2014-06-02

160

Energia

01:17

Page 160

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:17

Page 161

Witolda Bryszewskiego obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969

161

Alex2014.qxd

2014-06-02

162

Pejza¿ miasta

01:17

Page 162

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:17

Page 163

Witolda Bryszewskiego obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969

163

Alex2014.qxd

164

2014-06-02

01:17

Page 164

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:17

Page 165

Witolda Bryszewskiego obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969

165

Alex2014.qxd

166

2014-06-02

01:17

Page 166

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:17

Page 167

Witolda Bryszewskiego obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969

167

Alex2014.qxd

168

2014-06-02

01:17

Page 168

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:17

Page 169

Witolda Bryszewskiego obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969

169

Alex2014.qxd

170

2014-06-02

01:17

Page 170

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:17

Page 171

Witolda Bryszewskiego obrazy Aleksandrowa z lat 1966–1969

171

Alex2014.qxd

2014-06-02

01:17

Page 172

172

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Nowe osiedla
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Szko³y
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Chór ze Szko³y Podstawowej nr 4 (1968 r.)
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Zajecia w Sali Harcerskiej – grudzieñ 1968 r.
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Pierwszomajowy pochód harcerzy – 1969 r.
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Kinga Kalina

Wojenne losy Edmunda Wagnera

Edmund Wagner urodzi³ siê 31 marca 1926 r. w Aleksandrowie £ódzkim.
By³ najm³odszym synem Eleonory
(z d. Zalicka) i Karola Wagner. Mia³
dwie siostry: Marie (ur. 1907 r., ¿onê Stanis³awa Machnikowskiego)
oraz Annê (ur. 1913 r., ¿onê Alberta
Pankofer) i dwóch braci: Leona (ur.
1911) oraz Henryka (ur. 1922 r.). Ojciec Edmunda prowadzi³ niewielki
warsztat œlusarski w miejscu zamieszkania, natomiast matka zajmowa³a siê prowadzeniem domu. Po raz
pierwszy opuszcza dom rodzinny
1 paŸdziernika 1943 r., nastêpnie
wraca 2 stycznia 1944 r. i po raz drugi 27 marca 1944 r. pozostawia rodziEdmund Wagner
nê i wyrusza na wojnê. Swoje osiemur. 31 marca 1926 r.
naste urodziny obchodzi w wojsku,
zm. 6 kwietnia 2008 r.
w miejscowoœci Gotingen, nastêpnie
12 kwietnia 1944 r. wyje¿d¿a do Francji do Gawre, w pobli¿u Cherbourg w regionie Dolnej Normadii. Na froncie przebywa³ od dnia
6 czerwca do dnia 16 czerwca 1944 r., a nastêpnie dosta³ siê do
Amerykanów. 21 czerwca 1944 r. wyje¿d¿a do Anglii, przechodz¹c
trzy obozy. 16 lipca 1944 r. przydzielony zostaje do obozu rozdzielczego, a nastêpnie zostaje zaprzysiê¿ony 24 lipca 1944 r. i przydzielony do 1 Dywizji Pancernej jako Kanonier (szeregowy) 1 Pu³ku Artylerii Przeciwlotniczej, (nr osobisty 36419). Dnia 27 lipca
1944 r., wyjecha³ wraz z Pu³kiem ca³¹ Dywizj¹ na kontynent. Rozpoczêcie dzia³añ 8 sierpnia 1944 r.
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Edmund Wagner
Belgia 1944 r. St. Niklaas
(zbiory Edmunda Wagnera)

Dnia 25 lutego 1942 r. na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza gen. W³adys³awa Sikorskiego, 10 Brygada Kawalerii Pancernej zosta³a przekszta³cona w 1 Dywizjê Pancern¹1. Natomiast
1 Pu³k Artylerii Przeciwlotniczej Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie zosta³ sformu³owany 27 czerwca 1943 r., wchodz¹c
w sk³ad 1 Dywizji Pancernej.2
Jednostka w momencie inwazji na kontynent liczy³a wed³ug
etatu 885 oficerów, 15 210 szeregowych, posiada³a 381 czo³gów,
ponad 475 dzia³ oraz 4050 pojazdów mechanicznych.
8 sierpnia 1944 roku ¿o³nierze gen. Maczka weszli do akcji
w pierwszej fazie bitwy pod Falaise, d¹¿¹c do zniszczenia niemieckiej 7 Armii. Choæ pierwsze dni by³y doœæ krwawe, zdobyte
Jaros³aw Pa³ka, Krzysztof Marcin Zalewski, Machteld Venken, ¯o³nierze genera³a Maczka,
s. 24, wyd. Replika, 2013 r.
2 1 Pu³k Artylerii Przeciwlotniczej (PSZ), URL: http://pl.wikipedia.org/wiki/1_Pu³k_Artylerii_Przeciwlotniczej_(PSZ)
1
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Belgia 1944 r., 1 Pu³k Artylerii Przeciwlotniczej
(zbiory Edmunda Wagnera)

w tych dniach doœwiadczenie umo¿liwi³o jednostce zajêcie w dniu
15 sierpnia pozycji pod Chambois na wierzcho³kach wzgórza,
zwanego przez gen. Maczka „Maczug¹”. Po bitwie Marsza³ek
Montgomery powiedzia³: „Niemcy znaleŸli siê jak gdyby, w butelce, korkiem od tej butelki by³a polska 1 Dywizja Pancerna”.
Niezw³ocznie po uzupe³nieniu strat, jednostka przesz³a do dzia³añ poœcigowych przez Pó³nocn¹ Francjê, Belgiê i Holandiê. Po
zdobyciu Abbeville we Francji, 6 wrzeœnia przekroczono granicê
belgijsk¹. Na pocz¹tku dzia³añ opór niemiecki by³ doraŸny, ale
w miarê posuwania siê w g³¹b Belgii niemiecki opór rós³.
Niemców odrzucono za rzekê i zdobyto stolice holenderskiej
Brabancji – Bredê. Po ciê¿kich walkach, w dniach 29-30 paŸdziernika uda³o siê wyzwoliæ Bredê, bez wiêkszych strat w ludnoœci cywilnej. Kolejnym miastem zdobytym by³ Moerdijk nad
rzek¹ Mark. Od 8 listopada 1944 r. do 7 kwietnia 1945 r. zakoñczono dzia³ania bojowe. Wiosn¹ ruszy³a kolejna wielka ofensywa wzd³u¿ granicy holendersko-niemieckiej w kierunku Emden,
a nastêpnie w stronê Wilhelmshaven – portu niemieckiej marynarki wojennej nad Morzem Pó³nocnym. Wa¿nym dniem by³
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Niemcy Neuhaus 1945 r., ca³a obs³uga dzia³a Pelotki
(zbiory Edmunda Wagnera)

1.10. 1995 r. Plac Inwalidów w Warszawie
(zbiory Edmunda Wagnera)
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1.10. 1995 r. pomnik 1. Dywizji Pancernej na placu Inwalidów w Warszawie
(zbiory Edmunda Wagnera).

12 kwietnia, kiedy wyzwolono obóz jeniecki Oberlangen, w którym wiêzione by³y Polki walcz¹ce w powstaniu warszawskim.
Czwartego maja dywizja zbli¿y³a siê do Wilhelmshaven, wieczorem natomiast otrzymano rozkaz zaniechania dzia³añ bojowych.
6 maja polscy ¿o³nierze weszli do portu i rozpoczêto okupacjê
rejonu. Genera³ Maczek zosta³ w drugiej po³owie maja przeniesiony do Wielkiej Brytanii na stanowisko dowódcy I Korpusu
Polskiego. Na jego miejsce przyszed³ gen. Klemens Rudnicki,
pod dowództwem którego przez nastêpne dwa lata Polacy pe³nili funkcje okupacyjne na terenie pó³nocno-zachodnich Niemiec. Wiosn¹ 1946 roku rz¹d brytyjski rozpocz¹³ przygotowania do przeprowadzenia demobilizacji Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie. Rok póŸniej w maju, dywizja zosta³a przetransportowana do Wielkiej Brytanii, gdzie 10 czerwca 1947 r. zosta³a
rozwi¹zana.
Przez lata spo³ecznoœæ zachodnia kultywowa³a pamiêæ o tych
wydarzeniach oraz tradycje wspó³pracy z polskimi ¿o³nierzami.
Powsta³y muzea, pami¹tkowe tablice i pomniki, obchodzono
mniej lub bardziej uroczyste kolejne rocznice, ale dopiero w 1995
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roku nast¹pi³o ods³oniêcie pomnika 1 Dywizji Pancernej na Placu Inwalidów w Warszawie. Na cokole pomnika znajduje siê napis „¯o³nierz polski walczy na wszystkich frontach o wolnoœæ wszystkich narodów, ale ¿ycie oddaje tylko za w³asn¹ ojczyznê”.3
Wujo Edmund musia³ podj¹æ trudn¹ decyzjê, co dalej: wracaæ do Polski czy zostaæ na Zachodzie. Jednak s³owa matki: „jak
masz chleb, to po bu³ki nie wracaj”, zawa¿y³y na jego dalszym
¿yciu i pozostaniu w Holandii. Tam pracowa³ jako robotnik w fabryce, a nastêpnie o¿eni³ siê z Antoniett Martin¹ Bijnen, z któr¹
mia³ czworo dzieci: Eleonore (Elly), Karola, Marie (Mire) oraz
Krysie. Pomimo u³o¿enia sobie ¿ycia, ka¿dy dzieñ spêdzony za
granic¹ by³ dla niego dniem ogromnej têsknoty za krajem, dlatego te¿, gdy tylko nadarzy³a siê mo¿liwoœæ to odwiedza³ rodzinê w Polsce, czêsto jako t³umacz z darami, które trafia³y m. in.
do Aleksandrowskiego koœcio³a. Wujo przys³u¿y³ siê równie¿ pomagaj¹c w za³atwieniu dzwonu do kaplicy cmentarnej oraz ³awek do koœcio³a pod wezwaniem œw. Archanio³ów Rafa³a i Micha³a w Aleksandrowie £ódzkim.4
W ho³dzie swojemu ukochanemu wujkowi,
który walczy³ o woln¹ Polskê.

Jaros³aw Pa³ka, Krzysztof Marcin Zalewski, Machteld Venken, ¯o³nierze genera³a Maczka,
s. 24, wyd. Replika, 2013 r. , oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_I_Dywizji_Pancernej_w_Warszawie.
4 Opowieœci wuja Edmunda Wagnera.
3
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Dorota Be³dowska-Zem³a

Kronika najlepszych i najwa¿niejszych
imprez w 2013 roku

asz Barszcz

13 stycznia – Prawie 41 tysiêcy z³otych zebrali aleksandrowianie
podczas XXI Fina³u WOŒP. W niedzielê na ulice miasta wysz³o
150 wolontariuszy. Od godziny 15 na placu Koœciuszki odbywa³y siê licytacje i koncerty. Za 12 tysiêcy 100 z³otych burmistrz
i przyjaciele wylicytowali kamienne serce orkiestry, wykute specjalnie na te okazjê przez jednego z aleksandrowskich rzemieœlników. Tej licytacji jak zwykle nie mo¿na by³o pobiæ, choæ sumy
uzyskane z innych licytacji nie by³y ma³e. Punktualnie o godzinie 20 w niebo wystrzeli³y sztuczne ognie, czyli tradycyjne œwiate³ko do nieba.
24 stycznia by³ w Aleksandrowie Dniem Ba³wanka. Kilkadziesi¹t
przedszkolaków i uczniów szkó³ podstawowych z terenu naszej
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gminy pojawi³o siê na placu Koœciuszki. Ka¿da grupa mia³a stworzyæ najpiêkniejszego ba³wana. WyobraŸnia maluchów by³a nieograniczona, a zabawa przednia.

2 lutego – V Charytatywny Bal Czerwonej Ró¿y. Wielk¹ niespodziank¹ okaza³a siê zebrana podczas balu kwota ponad 100 tysiê-
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cy z³. Zgromadzone fundusze podzielone zosta³y pomiêdzy cztery organizacje, które ka¿dego dnia nios¹ pomoc potrzebuj¹cym.
Pierwsz¹ z nich jest Zgierskie Stowarzyszenie Hospicjum imienia Jana Paw³a II, druga organizacja to Pabianickie Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej, chc¹ce w ramach swojej dzia³alnoœci utworzyæ oœrodek wsparcia dla osób z chorob¹ nowotworow¹.
Nastêpnym obdarowanym podmiotem zosta³o G³owieñskie Ko³o
Zwi¹zku Niewidomych. Swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi od 33 lat. Stowarzyszenie zrzesza osoby o ró¿nym stopniu niepe³nosprawnoœci
z tytu³u dysfunkcji wzroku. Œrodki zgromadzone podczas balu trafi³y równie¿ do Fundacji Osób Spo³ecznie Aktywnych FOSA. Jej
celem jest prowadzenie wszechstronnej dzia³alnoœci w zakresie
pomocy osobom niepe³nosprawnym oraz udzielanie wsparcia osobom uzale¿nionym oraz ludziom z ich otoczenia.
W wydarzeniu uczestniczy³o blisko 250 osób. Organizatork¹
i pomys³odawczyni¹ Balu jest pose³ Agnieszka Hanajczyk.

23 lutego wyst¹pi³ w Aleksandrowie £ódzkim Andrzej Grabowski z tekstami kabaretowymi. Mimo ¿e impreza by³a biletowana,
to sala by³a pe³na. Widzowie bawili siê znakomicie oklaskuj¹c gor¹co po wystêpie znanego i lubianego aktora.
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3 maja – równie¿ w Aleksandrowie
£ódzkim odby³y siê obchody 222. rocznicy Konstytucji 3. maja. Obchody
rozpoczê³a uroczysta Msza Œwiêta
w koœciele pod wezwaniem œw. Stanis³awa Kostki, odprawiona przez ksiêdza Jacka Stasiaka. Wspania³¹ oprawê muzyczn¹ zapewni³a stra¿acka
orkiestra dêta.
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19 maja – w Aleksandrowie £ódzkim odby³ siê IV etap Wyœcigu Kolarskiego Tour de Powiat (II Maraton Rowerowy po Ziemi £ódzkiej).

26 maja – w Aleksandrowie £ódzkim odby³ siê Powiatowy Dzieñ
Samorz¹dowca. Goœcie z ca³ego powiatu obejrzeli wystêp Orkie-
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stry Wojskowej Si³ Powietrznych w Bytomiu oraz Orkiestry Pipes&Drums po³¹czony z pokazem musztry paradnej.

8 czerwca – rozegrany zosta³ Pi³karski Mecz Charytatywny Biznesowej Ligi Pomocy. Dochód przeznaczony zosta³ na rzecz Œwietlicy Œrodowiskowej przy Miejskim Zespole Szkó³ w Aleksandrowie £ódzkim.

16 czerwca – ogólnopolski wyœcig kolarski Masters. Aleksandrowski wyœcig kolarski cieszy siê du¿¹ renom¹, udzia³ w nim bior¹ kolarze z ca³ej Polski. Wiele kategorii, dobre trasy i atrakcyjne nagrody przyci¹gaj¹ mi³oœników dwóch kó³ek.
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22–23 czerwca – Dni Aleksandrowa £ódzkiego. To flagowa i najwiêksza ka¿dego roku w mieœcie impreza, na której pojawiaj¹ siê tysi¹ce
mieszkañców i goœci nie tylko
z okolicznych miejscowoœci.
W 2013 roku imprezie szczególny
charakter nada³o oficjalne otwarcie obiektu Miejskiego Oœrodka
Sportu i Rekreacji i nadanie mu
imienia W³odzimierza Smolarka.
Ods³oniêty zosta³ ogromny mural
prezentuj¹cy postaæ Wielkiego
Aleksandrowianina, dwie wspania³e dru¿yny rozegra³y mecz
Przyjació³ W³odzimierza Smolarka, w którym zagra³ m. in. jego syn
– Euzebiusz „Ebi” Smolarek.
Na scenie muzycznej wiele
siê dzia³o, a gwiazd¹ by³a królowa polskiej piosenki – Maryla
Rodowicz. Jej wystêp poprzedzi³y znane polskie zespo³y: Lombard, Elektryczne Gitary, Power of
Trinity oraz rodzima wschodz¹ca gwiazda, czyli Bartek Grzanek.
26 czerwca – Dzieñ Radoœci. Od wielu lat podczas Dnia Radoœci bawi¹ siê najm³odsi obywatele Gminy Aleksandrów £ódzki. Niemal pó³
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tysi¹ca dzieci z klas I–III przemaszerowa³o na obiekt Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji, na którym dzieciaki gra³y, bawi³y siê i bra³y udzia³ w warsztatach tanecznych. Dzieñ Radoœci zorganizowali
uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Aleksandrowie £ódzkim.
M³odzie¿owy Dom Kultury umili³ czas koncertem zespo³u Kolorowe Nutki. Wszyscy dostali s³odki poczêstunek i zimne napoje.
11 sierpnia – koncert Leny Piêkniewskiej w ramach Festiwalu „Kolory Polski”. Wspania³ej wokalistce towarzyszy³ zespó³ Soundcheck.
Widowisko przedstawione przez
Lenê Piêkniewsk¹
nosi³o tytu³ „Ko³ysanki na wieczny
sen” i by³o „rytua³em po¿egnania”.
Niesamowitej
muzyce i delikatnemu g³osowi Leny Piêkniewskiej
towarzyszy³a projekcja zdjêæ przedwojennego Aleksandrowa.
15 sierpnia – I Bieg Aleksandrowski z okazji Œwiêta Wojska Polskiego. Bieganie opanowa³o Polskê, Aleksandrów zatem równie¿
nie pozosta³ w tyle. 15 sierpnia odby³ siê pierwszy
bieg, w którym
wziê³o udzia³ 200
zawodników. Liczba
chêtnych
przeros³a oczekiwania organizatorów.
Kolejna
sportowe wydarzenie ju¿ na sta³e wpisa³o siê w kalendarz aleksandrowskich imprez.
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7 wrzeœnia – odby³ siê po raz pierwszy w Aleksandrowie £ódzkim piknik „Mundurowi dzieciom”. Na uczestników czeka³o wiele atrakcji:
pokazy psów w s³u¿bie celnej, pokaz stroju pirotechnicznego, miasteczko ruchu drogowego, pokaz ratownictwa wypadkowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, pokazy radiowozów, ratownictwo
medyczne, konkursy z nagrodami. Publicznoœæ,
szczególnie najm³odsza, by³a zachwycona.
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14 wrzeœnia – Summer Dying Loud. To
by³ ju¿ pi¹ta edycja tego festiwalu, który
cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem, maj¹cym sta³ych fanów i przyci¹gaj¹cym nowych goœci. W ubieg³ym roku na
aleksandrowskiej scenie pojawi³ siê kultowy zespó³ Illusion z charyzmatycznym
Tomkiem Lipnickim. Wyst¹pili te¿ My
Riot, Elastor czy Leash Eye.

21 wrzeœnia – XI Festiwal Sztuk Ró¿nych. W tej przez wszystkich lubianej
i ciesz¹cej siê ogromnym zainteresowaniem mieszkañców imprezie, g³ówn¹ rolê graj¹ lokalni twórcy, artyœci
i rzemieœlnicy. W dniu Festiwalu park
miejski zamienia siê w plac pe³en
sztuki. Na najm³odszych czeka zawsze
mnóstwo gier i zabaw, klauni, szczudlarze uliczny teatr. Dzieñ Festiwalu
koñczy zwykle wystêp muzyczny,
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w 2013 roku do Aleksandrowa przyjecha³a Aneta Lipnicka i John
Porter. Kameralny koncert odby³ siê w Koœciele pw. Œw. Stanis³awa Kostki.
12 paŸdziernika – W ramach
cyklu koncertów Live Stage
Aleksandrów £ódzki, prezentuj¹cych nietuzinkowych artystów, wyst¹pi³ Gordon Haskell
– brytyjski muzyk i kompozytor, który gra³ m. in. z zespo³em King Crimson. Artysta odwiedzi³ Polskê tylko na kilka
dni, wystêp w Aleksandrowie
£ódzkim by³ jedynym w centralnej Polsce.
11 listopada – Program artystyczny „Nasze modlitwy” –
aktorzy Teatru Nowego w £odzi wykonali wybrane utwory Przemys³awa Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego i Bu³ata Okud¿awy okraszone poezj¹ Zbigniewa Herberta.
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14 listopada – Dziewi¹te Jesienne Prezentacje Twórczoœci
Artystycznej „Przez
dziurkê od klucza”
odby³y siê 14 listopada. Do aleksandrowskiego MDK przyjecha³o kilkadziesi¹t
zespo³ów reprezentuj¹cych wiele ró¿nych
instytucji z ca³ego
województwa. G³ównym celem imprezy jest integracja spo³eczna, czyli umo¿liwienie pe³nosprawnego funkcjonowania w sferze kulturalnej grupom
osób na co dzieñ wykluczanych. Organizatorem by³o
Polskie Stowarzyszenie Pomocowe POMOST i Œrodowiskowy Dom Samopomocy.
31 grudnia – Sylwester Miejski tradycyjnie odby³ siê na
placu Koœciuszki, w centrum
miasta. Aleksandrowskie pokazy sztucznych ogni uchodz¹
za jedne z najlepszych w województwie – tak by³o i w 2013
r. Zaproszeni wykonawcy potrafili rozgrzaæ ka¿dego z kilku tysiêcy mieszkañców obecnych na rynku.

Fotografie u¿yte w artykule pochodz¹
z archiwum Wydzia³u Promocji
UM Aleksandrów £ódzki
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Leszek Pierlejewski

Kronika roku 2013

Styczeñ

Aleksandrowianie tradycyjnie, jako jedyni w powiecie zgierskim, przywitali Nowy Rok na hucznej zabawie na rynku
miejskim.
Kolejny raz zagra³a w Aleksandrowie „Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy” Jurka Owsiaka. To ju¿ XXI edycja tej
zbiórki.
Luty

Pañstwo Stefania i Ignacy Stasiakowie obchodzili 84 rocznicê œlubu. S¹ najstarszym ma³¿eñstwem w Polsce. Pani Stefania ma 101 lat, a Pan Ignacy 104.
Odby³a siê kolejna edycja charytatywnego Balu Czerwonej
Ró¿y organizowanego przez Pani¹ Pose³ Agnieszkê Hanajczyk. Tym razem zbierano pieni¹dze dla kilku podmiotów:
G³owieñskiego Ko³a Zwi¹zku Niewidomych, Hospicjum
w Pabianicach, Hospicjum im. Jana Paw³a II oraz Fundacji Fosa.
Marzec

Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski zosta³
odznaczony z³ot¹ odznak¹ „Za zas³ugi dla sportu” przez minister sportu i turystyki Joannê Muchê wizytuj¹c¹ gminne
obiekty sportowe.
W szkole podstawowej w R¹bieniu wizytê z³o¿y³a, znana z telewizji, sêdzia Anna Maria Weso³owska.
Kwiecieñ

Ko³o jêzyka francuskiego przy M³odzie¿owym Domu Kultury w Aleksandrowie £ódzkim ochodzi³o 20-lecie.
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Karierê sportow¹ zakoñczy³ d³ugoletni pi³karz Soko³a Aleksandrów £ódzki Arkadiusz Œwiêtos³awski. W przesz³oœci by³
On zawodnikiem Widzewa £ódŸ.
Maj

Aleksandrów £ódzki zdoby³ tytu³ e-miasta przyznawany
przez firmê Google. Doceniono mieszkañców naszego miasta, jako u¿ytkowników Internetu i nowoczesnych œrodków
przekazu.
W szkole podstawowej nr 4 odby³ siê XVI turniej wiedzy
o naszym mieœcie i gminie organizowany corocznie przez tê
placówkê. Zwyciê¿yli uczniowie Zespo³u Szkó³ Sportowych.
Nastêpne miejsca zajê³y dzieci ze szko³y podstawowej w Be³dowie oraz ze szko³y podstawowej nr 4.
Swoje 60-lecie obchodzi³o najstarsze przedszkole w naszym
mieœcie, Przedszkole nr 1 przy ulicy Okrzei.
Z uwagi na brak sponsorów ze startów w rozgrywkach ligowych, mimo ogromnych sukcesów, zrezygnowa³ z dzia³alnoœci klub pi³ki siatkowej kobiet Jedynka Aleksandrów £ódzki.
Czerwiec

Przemys³aw Wieczorek, niepe³nosprawny mieszkaniec naszego miasta, wywalczy³ tytu³ wicemistrza œwiata w parataekwondo.
23 czerwca otwarto, po gruntownej modernizacji, nowy
obiekt MOSiR. Jest to jeden z najpiêkniejszych obiektów tego typu w województwie ³ódzkim. Obiektowi nadano imiê
s³ynnego pi³karza W³odzimierza Smolarka.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Sportowych zdobyli dru¿ynowe mistrzostwo Polski w finale Krajowej Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej.
50-lecie dzia³alnoœci obchodzi³y panie zorganizowane w Kole Gospodyñ Wiejskich w Be³dowie.
Lipiec

W Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Seniorów
ogromny sukces odnieœli zawodnicy MKS Aleksandrów: z³oty medal w skoku w dal zdoby³ Adrian Strza³kowski, a srebrne Robert Urbanek – w rzucie dyskiem oraz Karol Hoffman
w trójskoku.
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Kolejny raz Aleksandrów £ódzki najbardziej innowacyjn¹
gmin¹ w naszym kraju.
Sierpieñ

Jubileusz 30–lecia istnienia Rodzinnych Ogródków Dzia³kowych „Wierzbinka”.
W ramach wêdrownego Festiwalu Filharmonii £ódzkiej „Kolory Polski”w koœciele Œw. Stanis³awa Kostki z recitalem wyst¹pi³a Lena Piêkniewska prezentuj¹c piêkny koncert „Ko³ysanka na wieczny sen”.
Powróci³ i wybuch³ z now¹, wielk¹ si³¹ konflikt z powodu sprawowania liturgii w koœciele œw. Stanis³awa Kostki miêdzy
przedstawicielami parafii p.w. Œwiêtych Archanio³ów Rafa³a
i Micha³a a ks. Jackiem Stasiakiem i osobami go popieraj¹cymi. Tym razem nowy Ordynariusz £ódzki ks. arcybiskup
Marek Jêdraszewski swym dekretem zakaza³ ks. Jackowi Stasiakowi sprawowania liturgii w koœciele œw. Stanis³awa Kostki
i ukara³ go kar¹ koœcieln¹. Decyzja ta wywo³a³a prawdziwy
szok wœród mieszkañców Aleksandrowa i falê wzajemnych oskar¿eñ. Spraw¹ zainteresowa³y siê najwa¿niejsze media z ca³ego kraju. Ks. Stasiak nie uzna³ wa¿noœci tej kary, a dekret
okreœli³ jako „wadliwy prawnie” i zwróci³ siê w tej sprawie
ze skarg¹ do s¹du pañstwowego. Og³osi³ te¿, ¿e dzia³aniami Kurii Arcybiskupiej kieruje chêæ bezp³atnego przejêcia
na w³asnoœæ budynku koœcio³a (wartego obecnie ponad
4 mln z³), a nie dobro mieszkañców miasta. W obronie
ks. Jacka Stasiaka stan¹³ tak¿e burmistrz Jacek Lipiñski:
Gdy arcybiskup skierowa³ do niego pismo z zaleceniem, by
uroczystoœci miejskie organizowaæ w koœciele paraalnym,
nazwa³ to skandalem. Sukcesywnie organizuje te uroczystoœci w koœciele œw. Stanis³awa Kostki.
Wrzesieñ

Rozpoczê³a siê rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Œcieków najwiêksza inwestycja gminna ostatnich
lat. Zwiêkszy one moc przerobow¹ oczyszczalni o 100 %.
Ju¿ po raz jedenasty odby³ siê w parku miejskim Festiwal
Sztuk Ró¿nych organizowany przez Urz¹d Miejski i Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
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90 – lecie dzia³alnoœci Towarzystwa Œpiewaczego im. Stanis³awa Moniuszki. Sto lat!
Otwarto nowy budynek Szko³y Podstawowej w R¹bieniu.
Aleksandrów zyska³ nowe po³¹czenia autobusowe z £odzi¹
dziêki skomunikowaniu naszego miasta liniami 74 i 84.
PaŸdziernik

50-lecie dzia³alnoœci Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym, którego placówka dzia³a równie¿ na terenie Aleksandrowa £ódzkiego od kilkunastu lat.
Swoje 20- lecie obchodzili cz³onkowie znanej wszystkim
mieszkañcom naszego miasta kapeli ludowej „Aleksandrowianie”.
Zespó³ Szkó³ Sportowych przy ulicy Bankowej uroczyœcie obchodzi³ 110 rocznicê urodzin swojego Patrona Józefa Jaworskiego.
Blisko 200 s³uchaczy rozpoczê³o nowy rok szkolny na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jest to ju¿ trzeci rok dzia³alnoœci w naszym mieœcie.
Ruszy³a nowa linia autobusowa ³¹cz¹ca Aleksandrów ze
Zgierzem oraz Strykowem.
Zmar³ najstarszy mieszkaniec naszej gminy Pan Ignacy Stasiak. Mia³ 104 lata.
Listopad

W Zgierzu, stolicy naszego powiatu, uroczyœcie obchodzono
piêtnast¹ rocznicê utworzenia powiatu zgierskiego. Nasze
miasto reprezentuj¹ we w³adzach powiatu: Starosta Krzysztof Kozanecki oraz radni powiatowi: Iwona D¹bek, Ilona
Zinser oraz Arkadiusz Cichecki. Pani Iwona D¹bek, Sekretarz Miasta Aleksandrowa £ódzkiego, zosta³a z tej okazji
odznaczona Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi.
M³odzie¿owy Dom Kultury zdoby³ europejski znak innowacyjnoœci w Kategorii European Language Label.
Szacowny Jubilat, Towarzystwo Œpiewacze „Lutnia” obchodzi³o 110-lecie dzia³alnoœci.
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Aleksandrów wczoraj i dziœ

Grudzieñ

W koœciele Œw. Stanis³awa Kostki, w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ks. Jacek Stasiak zorganizowa³ bo¿onarodzeniow¹ szopkê z ¿ywymi zwierzêtami. Uroczyst¹ Pasterkê uœwietni³y kolêdy z ca³ego œwiata w wykonaniu znanych
solistów.
W hali sportowej przy Zespole Szkó³ Sportowych odby³a siê
tradycyjna aleksandrowska Wigilia, w której uczestniczy³o
420 osób z terenu gminy.
W Aleksandrowie zorganizowano akcjê charytatywn¹ „Szlachetna Paczka”, któr¹ zosta³y objête wielodzietne rodziny
z naszego terenu.
19 grudnia Rada Miejska na ostatniej sesji w 2013 roku
uchwali³a bud¿et gminy na 2014 rok. Dochody bud¿etu bêd¹ rekordowe i wynios¹ 103 mln. z³., z czego na inwestycje
gmina przeznaczy kwotê 36 mln. (36% ca³ego bud¿etu).
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