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Redakcja serdecznie prosi wszystkie osoby o przysy³anie arty-
ku³ów i fotogra�i maj¹cych zwi¹zek z Naszym Miastem. Za-
mieszczamy zarówno artyku³y naukowe, reporta¿e, wspomnie-
nia, dzieje rodzin, jak i prywatne przemyœlenia osób, które s¹
zwi¹zane z Aleksandrowem £ódzkim. Prace tego rodzaju po-
siadaj¹ czêsto ogromne znaczenie historyczne. Warto zostawiæ
po sobie œlad w ludzkiej pamiêci. Zamieszczamy historie osób,
wydarzenia z ¿ycia instytucji, organizacji spo³ecznych, prywat-
nych �rm oraz wszelkich bardziej lub mniej formalnych dzia-
³añ 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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Aleksandrów wczoraj i dziœ 7

Szanowni Sympatycy Towarzystwa!

W tym oddajemy do r¹k Pañstwa, szczególnie mi³oœników historii naszego
miasta rocznik zawieraj¹cy szereg bardzo ciekawych artyku³ów traktuj¹-
cych o bardziej i mniej odleg³ych dziejach Aleksandrowa £ódzkiego. Mo-
¿emy dowiedzieæ siê z nich o dalszych dziejach rodu Bratoszewskich, po-
znaæ poœmiertn¹ inwentaryzacjê dóbr Rafa³a Bratoszewskiego. Poznamy
cenne znalezisko we wsi £obódŸ, carskie drogowskazy pochodz¹ce z czasów
zaborów.

Bogaty materia³ zdjêciowy z historii Zak³adów Przemys³u Poñczoszni-
czego „Sandra” oraz z otwarcia nowego budynku Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego im. Miko³aja Kopernika pozwoli Wam wróciæ do tych, tak¿e odleg-
³ych ju¿ lat, odnaleŸæ siebie, swoich dziadków, rodziców i znajomych.

Prezentujemy równie¿ dzia³alnoœæ Muzeum Historii Przemys³u w Opa-
tówku i odnalezione w nim œlady naszej historii.

Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego kontynuuj¹c swoj¹
dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci aleksandrowskiej uczestniczy³o czynnie
w ¿yciu naszej Gminy. Po raz drugi wziêliœmy udzia³ w konkursie przedœwi¹-
tecznym na wystrój bo¿onarodzeniowej choinki.

Nasz przedstawiciel, prezes Towarzystwa, uczestniczy³ w wyprawie do
gminy Ossiach w Koryntii (Austria) po ziemiê z grobu króla Boles³awa
Œmia³ego.

Na koniec informacja dotycz¹ca zbiórki funduszy na rekonstrukcjê po-
mnika naczelnika Tadeusza Koœciuszki. Niestety uda³o nam siê zebraæ je-
dynie kwotê 1500 z³. Poniewa¿ na razie idea odbudowy pomnika w przed-
wojennym kszta³cie upad³a postanowiliœmy uchwa³¹ Zarz¹du, ¿e zebran¹
kwotê przeka¿emy na wyposa¿enie sali – muzeum historii miasta w jednej
z placówek oœwiatowych.

Wieœci 
Towarzystwa Przyjació³ 
Aleksandrowa £ódzkiego

Prezes
Towarzystwa Przyjació³ 

Aleksandrowa £ódzkiego

Leszek Pierlejewski
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Krzysztof Pawe³ WoŸniak

Inwentarz poœmiertny maj¹tku 
Rafa³a Bratoszewskiego. 

Przyczynek do dziejów rodziny 
i historii Aleksandrowa

Publikowany poni¿ej inwentarz maj¹tku Rafa³a Bratoszewskie-
go, sporz¹dzony dwa miesi¹ce po jego œmierci, zosta³ odszukany
w aktach notariusza zgierskiego Józefa Stokowskiego, przecho-
wywanych w Archiwum Pañstwowym w £odzi1. Ten obszerny, li-
cz¹cy 125 stron dokument, rzuca interesuj¹ce œwiat³o na zamo¿-
noœæ ziemianina, który jako jeden z pierwszych w Królestwie
Polskim zdecydowa³ siê na uprzemys³owienie czêœci swoich dóbr.
Inwentarz wskazuje te¿ tropy, którymi powinny pod¹¿yæ dalsze
poszukiwania archiwalne. 

Obszernoœæ dokumentu nie pozwala na opublikowanie go w ca-
³oœci. Pominiêto szczegó³owe wyliczenia i opisy poszczególnych
rodzajów ruchomoœci, pogrupowanych w inwentarzu w odpowie-
dnio nazwanych „tytu³ach”. Ten drobiazgowy spis, godny opub-
likowania w ca³oœci, stanowi bardzo wartoœciowy materia³ do ba-
dañ nad poziomem kultury materialnej spo³eczeñstwa polskiego
w pocz¹tkach XIX w., a szczególnie œrodowiska œredniozamo¿-
nego ziemiañstwa. Pozostawiono natomiast rekapitulacje, czyli
podliczenia wartoœci poszczególnych „tytu³ów” objêtych inwen-
tarzem, niezbêdne dla analizy ca³oœci dokumentu. Bez ¿adnych
skrótów przytoczony zosta³ wstêp oraz opis nieruchomoœci. Dla

8 Aleksandrów wczoraj i dziœ

1 Archiwum Pañstwowe w £odzi (dalej: AP£), Akta notariusza Józefa Stokowskiego (dalej:
Not. Stokowski), sygn. 19, rep. nr 868, s. 105–230.
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lepszej czytelnoœci tekstu rozwiniêto zastosowane w nim skróty
oraz uwspó³czeœniono ortogra�ê. 

Zmar³y 6 grudnia 1824 r. Rafa³ Bratoszewski, „kawaler wielu or-
derów, dziedzic miasta Aleksandrowa i dziedzic wielu dóbr ziem-
skich”, ju¿ 17 maja 1820 r. spisa³ testament, który potwierdzi³ 6 czer-
wca 1824 r., zapewne w przeczuciu zbli¿aj¹cej siê œmierci2. Jedynym
spadkobierc¹ czyni³ swojego brata Emeryka (ok. 1761– 13 IX 1826),
szambelana Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, zamieszka³ego
w dobrach Pruszkowo w woj. p³ockim. By³ to niewielki maj¹tek, po-
³o¿ony w odleg³oœci ok. 10 km od P³oñska, licz¹cy wraz z mniejszym
folwarkiem Pruszkówko ogó³em 536 morgów3. Choæ tytu³ szambe-
lana by³ tylko honorowy, dawa³ mo¿liwoœæ czêstego kontaktu z mo-
narch¹, co œwiadczyæ mo¿e o ambicjach politycznych Emeryka Bra-
toszewskiego. Ich realizacjê uniemo¿liwi³ upadek Rzeczypospolitej.
Z treœci publikowanego tu inwentarza wynika, ¿e R. Bratoszewski
zawar³ w swym testamencie jeszcze jedn¹ wa¿n¹ dyspozycjê. Po³o-
¿ony w Aleksandrowie pod numerem 10 dom, zwany „ogrodowym”,
zapisany zosta³ na w³asnoœæ Micha³owi Czurapskiemu (Czurabskie-
mu). W œwietle znanych obecnie dokumentów dotycz¹cych rodziny
Bratoszewskich i Aleksandrowa, jest to postaæ nieznana. Spokre-
wniony z nim i zamieszka³y w wy¿ej wspomnianym domu Jan Czu-
rapski, by³ œwiadkiem spisywania inwentarza. Wykonawcami („exe-
kutorami”) testamentu Rafa³a Bratoszewskiego, byli: Cyprian
Bratoszewski, sêdzia pokoju powiatu gostyñskiego oraz ksi¹dz Mi-
cha³ Kurowski, proboszcz para�i w Bedlnie w pow. kutnowskim. Cyp-
rian Bratoszewski, ur. w 1771 r. by³ dalekim krewnym Rafa³a i Eme-
ryka. Wspólnym ich przodkiem by³ Adam, dziedzic Bratoszewic,
o¿eniony z Dorot¹ Or³owsk¹4. Cyprian gospodarowa³ w odziedziczo-
nych po ojcu dobrach Strza³ki w powiecie gostyniñskim, gdzie zmar³
bezpotomnie 17 stycznia 1844 r.5 O ks. M. Kurowskim wiadomo je-

Inwentarz poœmiertny maj¹tku Rafa³a Bratoszewskiego 9

2 AP£, Not. Stokowski, sygn. 4, s. 54. 
3 S³ownik geogra�czny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, pod red. F. Sulimierskie-

go, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego (dalej: SGKP), t. IX, Warszawa 1888, s. 106. 
4 A. Boniecki, Herbarz polski, t. II, Warszawa 1900; K. Niesiecki, Herbarz polski, t. II, War-

szawa 1909, s. 288–289; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkich informacji o do-
wodach szlachectwa, Warszawa 1851, s. 17; Wiadomoœci historyczno-geogra�czne o rodach szla-
checkich, Warszawa 1900, s. 114–115. 

5 Archiwum Pañstwowe w P³ocku, Akta stanu cywilnego para�i rzymskokatolickiej w Gosty-
ninie, 1844, akt nr 6; SGKP, t. XI, Warszawa 1890, s. 447–449 s. v. Strza³kowo, Strza³ków;
Materia³y do dziejów ziemi p³ockiej. Z archiwaliów diecezjalnych p³ockich XVIII wieku, t. 11: Zie-
mia gostyniñska. Zebra³ i do druku przygotowa³ ks. M. M. Grzybowski, P³ock 2000, s. 75.
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dynie tyle, ¿e jeszcze w 1828 r. by³ proboszczem para�i pod wezwa-
niem œw. Floriana Mêczennika w Bedlnie6. W spisywaniu inwenta-
rza bra³ te¿ udzia³ Adam Poll, sk¹din¹d nieznany, pisarz bli¿ej nie-
kreœlonego s¹du pokoju, dzia³aj¹cy na polecenie prezesa Trybuna³u
Cywilnego I Instancji województwa mazowieckiego. Jego obecnoœæ
spowodowana by³a licznymi i wysokimi co do kwot legatami, które
obci¹¿a³y maj¹tek Rafa³a Bratoszewskiego. Legat, to wywodz¹cy siê
z prawa rzymskiego zapis prawa cywilnego, zawieraj¹cy polecenie
wydania przez spadkobiercê z przejêtego spadku okreœlonych korzy-
œci maj¹tkowych legatariuszom, czyli osobom lub instytucjom, któ-
rym spadkodawca korzyœci te przeznaczy³. Lista legatariuszy Rafa-
³a Bratoszewskiego obejmuje 20 pozycji, a suma wszystkich legatów
opiewa³a na 412 406 z³p, czyli kwotê wówczas wysok¹. Wœród bene-
�cjentów znaleŸli siê dalsi krewni i powinowaci Rafa³a Bratoszew-
skiego (Ignacy Bratoszewski7, Morzkowscy, Brochoccy), sukcesorowie

10 Aleksandrów wczoraj i dziœ

6 AP£, Akta stanu cywilnego para�i rzymskokatolickiej w Bedlnie, 1828; przytaczam za:
http: //metryki. genealodzy. pl/metryka. php? ar=3&zs=1395d&sy=1828&kt=1&plik=01-03. jpg
#zoom=1&x=1920&y=380 (dostêp: 28.02.2015). Po³o¿one w pow. kutnowskim Bed-
lno, by³y niewielk¹ wsi¹. W 1827 r. liczy³y 23 dymy i 312 mieszkañców (SGKP, t. I, War-
szawa 1880, s. 123). 

7 By³ synem Jana Edmunda Bratoszewskiego z Bratoszewic, stolnika gostyñskiego (1764),
chor¹¿ego g¹biñskiego (1778), chor¹¿ego gostyñskiego (1780) i Marianny z Bratoszew-
skich (A. Boniecki, op.cit., t. II, s. 114; Spis szlachty…, s. 17).
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siostry zmar³ego, Teresy Orsettowej. Znaczn¹ kwotê 30 tys. z³p prze-
znaczy³ testator na rzecz koœcio³a rzymskokatolickiego w Aleksan-
drowie, którego by³ fundatorem8. Nierozpoznan¹ postaci¹ pozosta-
je Antoni Szatkowski, któremu Bratoszewski legowa³ dobra Guminy
i Or¹tki wraz ze znajduj¹cym siê w nich inwentarzem oraz kwotê
40 tys. z³p9. 

Ówczesne prawo wymaga³o powiadomienia legatariuszy
o przeprowadzanym spisie maj¹tku. W „Gazecie Warszawskiej”
i „Dzienniku Wojewódzkim” ukaza³y siê anonse wzywaj¹ce za-
interesowanych do obecnoœci w miejscu spisywania inwentarza.
W dniu rozpoczêcia spisu nikt jednak nie przyby³, ale nie by³o
to czymœ wyj¹tkowym w podobnych procedurach. Dopiero przy
zakoñczeniu spisu i ostatecznym podpisaniu dokumentu obec-
ni byli legatariusze: W³adys³aw Morzkowski10, radca wojewó-
dzki oraz Antoni Szatkowski. Istotnymi pozycjami inwentarza
by³y te¿ wierzytelnoœci i d³ugi ci¹¿¹ce na maj¹tku R. Bratoszew-
skiego. Wierzytelnoœci, czyli kwoty nale¿ne mu z ró¿nych tytu-
³ów i od ró¿nych osób, wynosi³y ³¹cznie 109 840 z³p, a lista d³u¿-
ników obejmowa³a a¿ 939 pozycji. Znacznie krótsza, bo maj¹ca
jedynie 108 pozycji, by³a lista wierzycieli Bratoszewskiego, któ-
rym by³ on winien niebagateln¹ kwotê 591 079 z³p. Pog³êbiona
analiza tej czêœci inwentarza, a przeprowadziæ j¹ bezwzglêdnie
nale¿y, uka¿e szerokie spektrum aktywnoœci gospodarczej R.
Bratoszewskiego i stanowiæ bêdzie bogaty materia³owo przyczy-
nek do poznania mechanizmów gospodarki na prze³omie epok
feudalizmu i kapitalizmu. Ta du¿a dysproporcja miêdzy „sta-
nem czynnym” (wierzytelnoœci) i „stanem biernym” (d³ugi) ma-
j¹tku, przy wysokim obci¹¿eniu go legatami, mog³a rodziæ po-
dejrzenie, ¿e rzeczywista wartoœæ dóbr jest ni¿sza ni¿ suma
ci¹¿¹cych na spadkobiercy zobowi¹zañ. Dlatego te¿ Emeryk Bra-
toszewski z³o¿y³ oœwiadczenie, ¿e przyjmuje spadek „tylko z do-
brodziejstwem prawa inwentarza”. Oznacza³o to, ¿e wszystkie
d³ugi obci¹¿aj¹ce maj¹tek brata bêd¹ sp³acane z masy spadku,
natomiast spadkobierca nie bêdzie ich pokrywa³ z maj¹tku w³as-

Inwentarz poœmiertny maj¹tku Rafa³a Bratoszewskiego 11

8 D. Witerski, Historia para�i p. w. Œwiêtego Rafa³a w Aleksandrowie w latach 1818–1939, „Alek-
sandrów wczoraj i dziœ”, r. 11, 1993, s. 5–7. 

9 AP£, Not. Stokowski, sygn. 19, rep. nr 868, s. 147–149. 
10 Urzêdnik nieodnotowany przez W. Rostockiego, Pochodzenie spo³eczne, kwali�kacje i prze-

bieg karier urzêdników Komisji Województwa Mazowieckiego w czasach Królestwa Polskiego
(1816–1830), Warszawa 2002. 
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nego11. Spisanie inwentarza by³o wiêc konieczne, aby ustaliæ
wartoœæ masy spadkowej. Art. 795 Kodeksu Napoleona stano-
wi³, ¿e spis taki musi byæ dokonany w ci¹gu trzech miesiêcy od
otwarcia spadku, które nastêpowa³o z chwil¹ œmierci. Spis ma-
j¹tku pozostawionego przez Rafa³a Bratoszewskiego przepro-
wadzono od 7 lutego do 9 marca 1825 r., przy czym w odniesie-
niu do dóbr bru¿yckich i Aleksandrowa mia³ on charakter spisu
z natury, natomiast w odniesieniu do pozosta³ych dóbr posi³ko-
waæ siê musiano jakimiœ niewymienionymi dokumentami, ob-
razuj¹cymi ich stan. Co ciekawe, pominiêto w nich opisy nieru-
chomoœci (zabudowañ gospodarskich), natomiast szczegó³owo
przedstawiono inwentarz ¿ywy i ruchomoœci. Do oszacowania
objêtych inwentarzem ruchomoœci powo³ano dwóch bieg³ych,
mieszkañców Aleksandrowa: Ernesta Gustawa Dicherna i Fried-
richa Leopolda Engiela (Engela). Na œwiadków, których obec-
noœæ i podpisy by³y niezbêdne dla wa¿noœci dokumentu, powo-
³ano Bernarda de Schuttenbacha, mieszkaj¹cego w Bru¿ycy
geometrê i twórcê planu Aleksandrowa12 oraz Jana Czurapskie-
go (Czurabskiego), mieszkañca Aleksandrowa. 

Pozostawione przez R. Bratoszewskiego nieruchomoœci sk³a-
da³y siê zarówno z dóbr ziemskich, jak i miasta Aleksandrowa
wraz z szeœcioma budynkami stanowi¹cymi w³asnoœæ dziedzica.
Z tej czêœci masy spadkowej najd³u¿ej w rêkach Bratoszewskie-
go pozostawa³y dobra Bru¿yca wraz z przyleg³oœciami Ruda Bu-
gaj i Wierzbno. Inwentarz wskazuje dok³adn¹ datê nabycia ich
od Walentego Chobrzyñskiego: 6 maja 1793 r., zatem kilka lat
wczeœniej, ni¿ dotychczas przyjmowano13. Jak wiadomo, kupuj¹c
dobra bru¿yckie, wychodzi³ R. Bratoszewski poza obszar dotych-

12 Aleksandrów wczoraj i dziœ

11 Szczegó³owe dyspozycje zawarte by³y w art. 793–810 Kodeksu Napoleona (Kodex Napo-
leona, Warszawa 1810). 24 maja 2013 r. zaprezentowa³em to zagadnienie wszystkim
zainteresowanym podczas prelekcji w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ja-
na Machulskiego w Aleksandrowie. Spotkaniu patronowa³o Partnerstwo na Rzecz Alek-
sandrowa £ódzkiego. Podczas podobnego spotkania w dniu 22 marca 2013 r. pt. „Od
œredniowiecznych map mundi do map taktycznych WIG. Aleksandrów i okolice na sta-
rych mapach” omówi³em dzieje europejskiej kartogra�i ze szczególnym uwzglêdnie-
niem zmieniaj¹cego siê przez wieki obrazu kartogra�cznego ziem Polski œrodkowej,
w tym naszych okolic. Artyku³ o tej tematyce trafi, mam nadziejê, do kolejnego tomu
„Aleksandrów wczoraj i dziœ” (przyp. aut.).

12 T. Pietras, M. von Schuttenbach, Saga rodu Schutenbachów, czyli uroki genealogii rodzinnej,
„Aleksandrów wczoraj i dziœ” r. 27, 2009, s. 6–28. 

13 Por.: T. Pietras, Antenaci Rafa³a Bratoszewskiego, „Aleksandrów wczoraj i dziœ”, r. 22, 2004, s. 9.
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czasowej aktywnoœci swoich przodków, gospodaruj¹cych w ró¿-
nych maj¹tkach na pograniczu Ziemi £êczyckiej i Mazowsza (da-
wne powiaty or³owski i gostyñski [poprawnie: gostyniñski]). W in-
wentarzu nie podano wielkoœci dóbr bru¿yckich, ani nie opisano
ich szczegó³owo, odwo³uj¹c siê do wspomnianego wy¿ej kontrak-
tu kupna-sprzeda¿y. Wycenê oparto na wykazach hipotecznych
i stawce ubezpieczenia od ognia, wyliczanej od wartoœci maj¹tku.
W lutym 1806 r. R. Bratoszewski sta³ siê w³aœcicielem dóbr Gu-
miny Or¹tki, po³o¿onych w pow. or³owskim województwa mazo-
wieckiego. Naby³ je od Jana Tomasza Brochockiego herbu Osso-
ria, piastuj¹cego od po³owy XVIII w. szereg urzêdów w Ziemi
£êczyckiej. W latach 1769–1783 by³ on chor¹¿ym wiêkszym ³êczyc-
kim, a wczeœniej chor¹¿ym or³owskim (1765–1769), stolnikiem
brzeziñskim (1755–1765), miecznikiem ³êczyckim (1748–1755)14.
Transakcja dokonana miêdzy Bratoszewskim a Brochockim obej-
mowa³a te¿ staropolski, prawem zwyczajowym sankcjonowany ele-
ment kontraktu kupna-sprzeda¿y, mianowicie tzw. porêkawiczne.
By³a to kwota stanowi¹ca podarunek nabywcy nieruchomoœci dla
¿ony sprzedaj¹cego15. Je¿eli sprzedaj¹cy by³ bez¿enny, to porêka-
wiczne otrzymywa³a jego siostra lub matka. Zazwyczaj porêkawi-
czne wynosi³o 1% od kwoty transakcji „jeœli nie wy¿ej nieco”16,
a tak w³aœnie – „wy¿ej nieco” – by³o w przypadku nabycia dóbr Gu-
miny Or¹tki. 

Od 19 sierpnia 1806 r. sta³ siê Rafa³ Bratoszewski w³aœcicie-
lem kolejnych dwóch maj¹tków ziemskich. W drodze podzia³u
schedy po ojcu otrzyma³ wówczas dobra Dobrzelin z przyleg³o-
œciami Wymys³ów, po³o¿one w pow. or³owskim. Majêtnoœæ tê osza-
cowano na 190 tys. z³p. W tym samym dniu sta³ siê R. Bratoszew-
ski w³aœcicielem dóbr Stêpów w pow. gostyniñskim, a precyzyjnie
ujmuj¹c ich czêœci, oznaczonej w ksiêgach hipotecznych liter¹
„A”. Naby³ je od swego brata Emeryka za kwotê 187 964 z³p.
Trzynaœcie lat póŸniej przyst¹pi³ R. Bratoszewski do publicznej
licytacji pozosta³ej czêœci dóbr Stêpów, oznaczonych liter¹ „B”
i naby³ je za kwotê 91 tys. z³p. Wspomniany w inwentarzu „wy-

Inwentarz poœmiertny maj¹tku Rafa³a Bratoszewskiego 13

14 Urzêdnicy województw ³êczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy, Oprac. E. Opaliñski
i H. ¯erek-Kleszcz, Kórnik 1993, s. 245. 

15 ¯on¹ by³a Domicella (Domicela) z Cieñskich (A. Boniecki, op.cit., t. 2, s. 120). 
16 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1974, t. 4, s. 101; Encyklopedia

staropolska, oprac. A. Brückner, t. 2, Warszawa 1939, s. 230. 
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rok adiudykacyjny”, to usankcjonowany przez Kodeks Napoleo-
na wyrok przys¹dzaj¹cy nabycie na w³asnoœæ nieruchomoœci lub
rzeczy ruchomej w drodze licytacji publicznej17. W ten sposób
sta³ siê R. Bratoszewski w³aœcicielem ca³ych dóbr Stêpów. 

Oszacowanie wartoœci miasta Aleksandrów, sprowadza³o siê
do wyliczenia dochodów, jakie przynosi³o ono w³aœcicielowi. In-
wentarz ujawnia, ¿e wnoszone przez mieszkañców Aleksandro-
wa op³aty czynszu wynosi³y ³¹cznie 5 455 z³p rocznie, natomiast
roczny dochód z propinacji, czyli sprzeda¿y trunków wynosi³ 25 600
z³p. Nale¿¹cy do w³aœciciela miasta przywilej propinacji by³ w Alek-
sandrowie wydzier¿awiony ¯ydowi, Rosenbaumowi, co odpowia-
da³o powszechnej wówczas praktyce dystrybucji alkoholu. 

Na terenie miasta by³ R. Bratoszewski w³aœcicielem szeœciu
nieruchomoœci. Poza wspomnianym ju¿ domem „ogrodowym”,
zapisanym Micha³owi Czurabskiemu, by³y to trzy austerie, czyli
domy zajezdne-karczmy, „dom bilardowy” oraz „dom rogowy”,
usytuowany najpewniej w jednym z naro¿ników rynku, prawdo-
podobnie murowany (mo¿e czêœciowo), na co wskazuje jego war-
toœæ oszacowana na 7400 z³p. Co do usytuowania wszystkich tych
obiektów skazani jesteœmy jedynie na domys³y, poniewa¿ ozna-
czone s¹ tylko numerami hipotecznymi. Najokazalszym budyn-
kiem by³a murowana austeria pod nr 74, której wartoœæ oszaco-
wano na 15 750 z³p. Ustêpowa³a jej druga austeria, pod nr 9,
oszacowana na 3 675 z³p. Trzeci z zajazdów, pod nr 1, musia³ byæ
niewielkim, drewnianym budynkiem, byæ mo¿e w nie najlepszym
stanie technicznym, gdy¿ jego wartoœæ wyceniono na 1100 z³p.
Dom bilardowy, pod nr 11, to s¹dz¹c z nazwy, miejsce, w którym
mieszkañcy Aleksandrowa mogli oddawaæ siê popularnej w po-
cz¹tkach XIX w. grze. 

Ruchomoœci wchodz¹ce w sk³ad masy spadkowej przekonuj¹,
¿e dziedzic Aleksandrowa nie otacza³ siê zbytkiem. Nie pozosta-
wi³ ¿adnych przedmiotów o szczególnej wartoœci, okreœlanych
w tamtej epoce mianem „klejnotów”. Uwagê zwraca³a piecz¹t-
ka herbowa wykonana ze szk³a kryszta³owego oraz „szpada z po-
chw¹ czarn¹ ze skóry”18. Wœród przedmiotów codziennego u¿yt-
ku najwiêksz¹ wartoœæ mia³y srebra, g³ównie sto³owe. Wszystkie
pozosta³e sk³adniki maj¹tku, stanowi¹ce wyposa¿enie domu, by-

14 Aleksandrów wczoraj i dziœ

17 Z. Gloger, op.cit., t. 1, s. 9. 
18 AP£, Not. Stokowski, sygn. 22, s. 68. 
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³y stosunkowo nieliczne i o niewielkiej wartoœci. Tym stanem za-
mo¿noœci odbiega³ R. Bratoszewski doœæ znacz¹co od podobnych
mu statusem w³aœcicieli ziemskich gospodaruj¹cych w podob-
nych maj¹tkach Polski œrodkowej. Mo¿na co prawda zadaæ pyta-
nie, czy od chwili œmierci do czasu sporz¹dzenia inwentarza, ru-
chomoœci nie uleg³y uszczupleniu? Obecnymi przy zgonie
R. Bratoszewskiego byli domownicy: Andrzej Kaliñski19, Jan Tu-
liszewski, Magdalena Kwaœniewska i Tekla Szczawiñska, którzy
z³o¿on¹ przed notariuszem przysiêg¹ i podpisem pod inwenta-
rzem potwierdzili jego zgodnoœæ ze stanem faktycznym maj¹t-
ku w dniu œmierci dziedzica. 

Bardziej istotna dla obrazu dzia³alnoœci gospodarczej R. Bra-
toszewskiego wydaje siê kwestia struktury i wartoœci poszczegól-
nych sk³adników w maj¹tkach Stêpów i Guminy Or¹tki. W Stê-
powie Ÿród³em znaczniejszych dochodów by³a uprawa zbó¿.
Rozwiniêta te¿ by³a hodowla byd³a. Natomiast wyposa¿enie ma-
j¹tku w narzêdzia i sprzêty gospodarskie oceniæ trzeba jako bar-
dzo skromne. Dobra Guminy Or¹tki mia³y ponad trzykrotnie
mniejsz¹ wartoœæ (1670 z³p: 5722 z³p). O ich wyposa¿eniu inwen-
tarz nic nie wspomina. W dobrach Stêpów by³o czterokrotnie
wiêcej budynków mieszkalnych (47), ni¿ w Guminach Or¹tkach
(11), a zamieszkiwa³o je tak¿e czterokrotnie wiêcej osób
(440:108)20. Charakterystyczn¹, wspóln¹ cech¹ obu maj¹tków
by³a rozwiniêta hodowla owiec. Trudno orzec, czy R. Bratoszew-
ski poszed³ za upowszechniaj¹cym siê wœród ziemian i podtrzy-
mywanym przez w³adze Królestwa Polskiego trendem, czy te¿
maj¹c na myœli osiedlaj¹cych siê w Aleksandrowie sukienników
pragn¹³ zapewniæ im surowiec – we³nê z owiec hodowanych we
w³asnych dobrach. 

Ostateczny bilans masy spadkowej wykaza³ przewagê stanu
„czynnego” nad „biernym” w kwocie 259 045 z³. By³o to wiêc
mniej, ni¿ suma rocznych dochodów z Aleksandrowa. Dla Eme-
ryka Bratoszewskiego spadek po bracie nie stanowi³ Ÿród³a bo-
gacenia siê, lecz raczej przedmiot troski, by maj¹tek nie traci³
na wartoœci. Zreszt¹ nie cieszy³ siê nim d³ugo, gdy¿ pó³tora ro-
ku póŸniej zmar³, zapisuj¹c dobra bru¿yckie swojej córce Julii

Inwentarz poœmiertny maj¹tku Rafa³a Bratoszewskiego 15

19 W latach 1823–1824 czêsto wystêpuj¹cy jako œwiadek w aktach sporz¹dzanych przez no-
tariusza J. Stokowskiego.

20 SGKP, t. VII, Warszawa 1886, s. 574; t. XI, Warszawa 1890, s. 336 (dane za 1827 r.).

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:37  Page 15



Emilii, od 9 listopada 1823 r. zamê¿nej z Janem Józefem Krzy-
sztofem Kossowskim z G³ogowy herbu Do³êga21. Te gwa³towne,
spowodowane zrz¹dzeniem losu zmiany, nie pozosta³y bez wp³y-
wu na stan dóbr i Aleksandrowa. Rajmund Rembieliñski, prezes
Komisji Województwa Mazowieckiego, poœwiêcaj¹cy wiele uwa-
gi rozwojowi przemys³u, w marcu 1827 r. zanotowa³: „Miasto
Aleksandrów z powodu nieszczêœliwej po dwakroæ w ostatnich la-
tach zmiany swego dziedzica, nijakiego popêdu we wzglêdzie dal-
szego swego wzrostu nie dozna³o”22. 

16 Aleksandrów wczoraj i dziœ

21 Mylne jest przypuszczenie, ¿e Julia by³a córk¹ Rafa³a Bratoszewskiego. Dziedzic Alek-
sandrowa najprawdopodobniej nie o¿eni³ siê i nie mia³ potomstwa (por.: T. Pietras,
Antenaci Rafa³a Bratoszewskiego. Czêœæ 3, „Aleksandrów wczoraj i dziœ”, r. 25, s. 46). Z ma³-
¿eñstwa z Tekl¹ Karnkowsk¹ (ur. ok. 1770), Emeryk Bratoszewski mia³ jeszcze syna
Florentyna (1800–18 XI 1846), który odziedziczy³ po ojcu pozosta³¹ czêœæ schedy. 

22 Raporty prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego z lat 1823–1830, [oprac. J. Wa-
rê¿ak], b.m.r.w. [£ódŸ 1939], s. 142.
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Inwentarz

Dzia³o siê na gruncie wsi Bru¿ycy Wielkiej w powiecie zgierskim w do-
mu pod numerem pierwszym dnia siódmego miesi¹ca lutego roku tysi¹c
osiemset dwudziestego pi¹tego. 

Podpisany notariusz publiczny powiatu zgierskiego w województwie ma-
zowieckim, w mieœcie powiatowym Pi¹tku, w domu pod numerem sto osiem
przy ulicy Senatorskiej mieszkaj¹cym, tam¿e kancelariê notarialn¹ utrzy-
muj¹cym, do przyjmowania wszelkich czynów dobrej woli moc¹ prawa up-
rawniony, tu na miejsce w akcie wyra¿one na zasz³¹ rekwizycjê przyby³y,
w przytomnoœci dwóch œwiadków z imion i nazwisk przy zakoñczeniu te-
go aktu wymieniæ siê maj¹cych z osób znanych i ¿adnemu wy³¹czeniu pra-
wnemu nieulegaj¹cych. Stawi³ siê osobiœcie Jaœnie Wielmo¿ny Emeryk
Bratoszewski, szambelan Jego Królewskiej Moœci w dobrach Pruszkowie
w województwie p³ockim zamieszka³y, tu zaœ na miejsce goœcinno przyby-
³y, prawne zamieszkanie co do tego aktu, jako i skutków z niego wyp³ywa-
j¹cych tu na wsi Bru¿ycy pod numerem pierwszym sobie obieraj¹cy i sta-
nowi¹cy, z osoby notariuszowi dostatecznie znany, do czynienia wszelkich
aktów urzêdowych prawem przepisanych kwali�kacje maj¹cy, jawnie, roz-
myœlnie i dobrowolnie zezna³ i niniejszym zeznaje, i¿ stawaj¹cego brat ro-
dzony Jaœnie Wielmo¿ny Rafa³ Bratoszewski w dniu szóstego miesi¹ca
grudnia roku zesz³ego ¿ycie zakoñczy³ i testamentem z dnia siedemnaste-
go miesi¹ca maja roku tysi¹c osiemset dwudziestego przed notariuszem po-
wiatu or³owskiego zeznanym i z dnia trzeciego miesi¹ca czerwca roku ty-
si¹c oœmset dwudziestego czwartego potwierdzonym, sukcesorem ca³ego
pozosta³ego maj¹tku naznaczy³ go a exekutorami testamentu Jaœnie Wiel-
mo¿nego Cypriana Bratoszewskiego sêdziego pokoju powiatu gostyñskie-
go we wsi Strza³kowie i Wielmo¿nego Jegomoœcia ksiêdza proboszcza Mi-
cha³a Kurowskiego w Bedlnie mieszkaj¹cego mianowa³, jednakowo¿ chocia¿
stawaj¹cemu niegdy œwiêtej pamiêci Jaœnie Wielmo¿ny Rafa³ Bratoszew-
ski ca³ki pozosta³y maj¹tek zapisa³, a postanowieniem ró¿nych legatów to
wyraŸnie stawaj¹cy oœwiadcza, i¿ takowy przyjmuje tylko z dobrodziej-
stwem prawa inwentarza, w którem to celu ¿e uczyni³ deklaracj¹ przed pi-
sarzem trybuna³u cywilnego województwa mazowieckiego z dnia trzyna-
stego zesz³ego miesi¹c i w dowód tê¿ deklaracy¹ sk³ada, dalej stawili siê
Jaœnie Wielmo¿ny Cypryan Bratoszewski sêdzia pokoju powiatu gostyñ-
skiego i Wielmo¿ny Jegomoœæ Xi¹dz Micha³ Kurowski Proboszcz iako Exe-
kutorowie testamentu niegdy Œwiêtej pamiêci Jaœnie Wielmo¿nego Rafa-

Inwentarz poœmiertny maj¹tku Rafa³a Bratoszewskiego 17
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³a Bratoszewskiego i na ostatek Wielmo¿ny Adam Poll Pisarz S¹du Po-
koju wedle decyzji Jaœnie Wielmo¿nego Prezesa Trybuna³u Cywilnego
pierwszej Instancji Woiewództwa Mazowieckiego z dnia dziewiêtnaste-
go zesz³ego miesi¹ca do zast¹pienia legatur testamentem zaallegowanym
objêtych, a pomimo wezwania przez Gazetê Warszawsk¹ z numeru
3 i Dziennika Wojewódzkiego z nr 162 wezwanych interesowanych a przy
spisie inwentarza wp³ywaæ maj¹cych niestawaj¹cych przeznaczony, które
to wszystkie stawaj¹ce strony jednozgodnie zadeklarowa³y, i¿ maj¹tek na-
stêpuj¹cy po niegdy œwiêtej pamiêci Rafale Bratoszewskim pozosta³, to jest:
1) Wieœ Bru¿yca, miasto Aleksandrow w powiecie zgierskim i w tem mie-
œcie nastêpuj¹ce domy: austeria pod Numerem pierwszem, dom ogrodowy
pod numerem dziesi¹tym, dom bilardowy pod numerem jedenastym, auste-
ria murowana pod numerem siedemdziesi¹t cztery, austeria drewniana pod
numerem sto dziewiêæ, dom rogowy pod numerem sto dziewiêædziesi¹t sie-
dem stanowi¹ce w³asnoœæ niegdy œwiêtej pamiêci Rafa³a Bratoszewskie-
go; 2) Dobra Dobrzelin, Or¹tki, w powiecie or³owskim; 3) wieœ Stêpów
w powiecie gostyñskim oraz i ró¿ne ruchomoœci przedstawiaj¹c na bieg-
³ych do oszacowania ruchomoœci: 1. Ernesta Gustawa Dichern, 2. Fryd-
rycha Leopolda Engiel obywateli miasta Aleksandrowa, od których obec-
ny podsêdek przysiêgê rot¹ dla bieg³ych przepisan¹ odebra³, co zaœ do
nieruchomoœci wnosz¹ stawaj¹cy, a¿eby szacunek pod³ug wykazów hipo-
tecznych i wedle katastru ogniowego by³ ustanowiony nadmieniaj¹c przy
tem ci¿ stawaj¹cy, i¿ przy œmierci niegdy œwiêtej pamiêci Rafa³a Brato-
szewskiego znajdowali siê nastêpuj¹cy domownicy: 1. Andrzej Kaliñski,
2. Jan Tuliszewski, 3. Magdalena Kwaœniewska, 4. Tekla Szczawiñska,
¿¹daj¹c od podpisanego notariusza stawaj¹cy dope³nieni a spisu inwen-
tarza pozosta³ego maj¹tku po niegdy œwiêtej pamiêci Rafale Bratoszew-
skim, po dope³nionej rezygilacji przez podsêdka powiatu tutejszego jak
w tem wzglêdzie protokó³ przez niego sporz¹dzony opiewa notariusz przy-
st¹pi³ do sporz¹dzania spisu inwentarza w tym sposobie, a domownikom
powy¿ej wyra¿onym oznajmi³ i¿ przy zakoñczeniu inwentarza przysiêgê
stosownie do artyku³u dziewiêæset czterdzieœci i trzy procedury cywilnej
ustêpu ósmego bêd¹ musieli wykonaæ. 

18 Aleksandrów wczoraj i dziœ
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Numer
ci¹g³y

Tytu³ I: Nieruchomoœci
Taxa

Z³ote Grosze
1. Dobra ziemskie Bru¿yce z przyleg³oœciami Ruda Bugaj

i Wierzbna w powiecie zgierskim po³o¿one, wedle kon-
traktu kupna i sprzeda¿y z dnia szóstego maja roku ty-
si¹c siedemset dziewiêædziesi¹tego trzeciego od Walen-
tego Chobrzyñskiego okupione za sumê sto dwadzieœcia
tysiêcy z³otych

120 000 
2. Dobra ziemskie Dobrzelin z przyleg³oœciami Wymys³ów,

w powiecie or³owskim obwodzie gostyñskim wojewó-
dztwie mazowieckim egzystuj¹ce, z mocy dzia³ów po-
miêdzy Rafa³em Bratoszewskim a bratem jego rodzonym
Emerykiem Bratoszewskim na dniu dziewiêtnastym mie-
si¹ca sierpnia tysi¹cznego osiemsetnego szóstego roku
sporz¹dzonych, a dnia dziewi¹tego miesi¹ca wrzeœnia
tego¿ roku potwierdzonych za sumê szacunkow¹ sto
dziewiêædziesi¹t tysiêcy z³otych polskich nabyto

190 000
3. Dobra ziemskie Guminy Or¹tki, tako¿ w powiecie or³ow-

skim obwodzie gostyñskim, województwie mazowieckim
po³o¿one z mocy kontraktu kupna i sprzeda¿y w dniu
siódmym lutego tysi¹cznego osiemsetnego szóstego ro-
ku przed Komisj¹ Sprawiedliwoœci ³owick¹ zawartego
i og³oszonego, a pod dniem dwudziestym pierwszym te-
go¿ miesi¹ca i roku zatwierdzonym od Tomasza Brochoc-
kiego za sumê szacunkow¹ sto piêædziesi¹t tysiêcy z³o-
tych polskich oraz porêkawicznego tysi¹c osiemset
zlotych polskich kupione

150 000
1 800

4. Dobra ziemskie Stêpów liter¹ A. B. oznaczone w powie-
cie i obwodzie gostyñskim po³o¿one. Czêœæ litera A. wed-
le transakcji miêdzy Emerykiem Bratoszewskim a Rafa-
³em Bratoszewskim pod dniem dziewiêtnastego
mi[esi¹c]a sierpnia tysi¹cznego osiemsetnego szóstego
roku zawarty kupiona zosta³a za sumê sto osiemdziesi¹t
siedem tysiêcy dziewiêæset szeœædziesi¹t cztery z³otych
polskich. Czêœæ litera B. wedle wyroku adiudykacyjnego
w Trybunale Cywilnym pierwszej instancji województwa
mazowieckiego z dnia dwudziestego czwartego lipca ro-
ku roku tysi¹c osiemset dziewiêtnastego Rafa³ Bratoszew-
ski naby³ za sumê dziewiêædziesi¹t jeden tysiêcy z³otych
polskich, wiêc obydwie te czêœci za sumê szacunkow¹
dwakroæ siedemdziesi¹t i osiem tysiêcy dziewiêæset
szeœædziesi¹t cztery z³otych polskich okupione zosta³y

278 964

Inwentarz poœmiertny maj¹tku Rafa³a Bratoszewskiego 19
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Numer
ci¹g³y

Tytu³ I: Nieruchomoœci
Taxa

Z³ote Grosze

5. Miasto Aleksandrów w powiecie zgierskim po³o¿one,
przez [wielmo¿nego] Rafa³a Bratoszewskiego erygowa-
ne. Szacunek tego miasta strony stanowi¹ w tem sposo-
bie, i¿ mieszkañcy rocznego czynszu op³acaj¹ piêæ tysiê-
cy czterysta piêædziesi¹t piêæ z³otych polskich, wedle zaœ
kontraktu urz¹dzonego w dniu siedemnastego czerwca
roku tysi¹c osiemset dwudziestego trzeciego, Rosen-
baum z propinacji tego¿ miasta op³aca rocznie dwadzie-
œcia piêæ tysiêcy szeœæset z³otych polskich, co do czyn-
szu bior¹c za zasadê piêæ procent a co do propinacji
dziesiêæ z takowej tedy zasady wynosi przeto szacunek
tego miasta trzykroæ szeœædziesi¹t piêæ tysiêcy sto z³o-
tych polskich

365 100
6. Austeria murowana pod numerem siedemdziesi¹t czte-

ry piêtnaœcie tysiêcy siedemset piêædziesi¹t z³otych pol-
skich 15 750

7. Austeria pod numerem pierwszym tysi¹c sto z³otych 1 100
8. Dom bilardowy pod numerem jedenastym tysi¹c osiem-

set z³otych polskich 1 800
9. Austeria pod numerem dziewiêæ trzy tysi¹ce szeœæset sie-

demdziesi¹t piêæ z³otych polskich 3 675
10. Dom rogowy pod numerem sto dziewiêædziesi¹t siedem,

siedem tysiêcy czterysta z³otych polskich 7 400
11. Dom ogrodowy zwany, pod numerem dziesi¹tym z³otych

polskich tysi¹c osiemset. Dom ten pod³ug testamentu dnia
siedemnastego maja roku tysi¹c osiemset dwudziestego
Micha³owi Czurapskiemu na w³asnoœæ jest legowany 1 800
Suma ogólna 1 137 389
Tytu³ I: Pieni¹dze w gotowiŸnie

1. Pieniêdzy w gotowiŸnie z monecie zdawkowej by³o z³o-
tych dwanaœcie polskich 12
Tytu³ II: Klejnoty
Nie pozosta³y ¿adne
Meble pokojowe: Titu³ III 135 15
Tytu³ IV: Szafy, kufry, skrzynie i inne porz¹dki domowe 63 8
Tytu³ V: Odzie¿ 285 12
Tytu³ VI: Srebro 1 040 12
Tytu³ VII: MiedŸ 120 12
Tytu³ VIII: Cyna 3 18
Tytu³ IX: Mosi¹dz 3 24
Tytu³ X: Broñ 10
Tytu³ XI: Poœciel 76
Tytu³ XII: Blacha 14 4
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Numer
ci¹g³y

Tytu³ I: Nieruchomoœci
Taxa

Z³ote Grosze

Tytu³ XIII: ¯elazo 46
Tytu³ XIV: Sprzêty gospodarskie 27 4
Tytu³ XV: Pierze [?] 6
Tytu³ XVI: Szk³o 60 23
Tytu³ XVII: Fajans 68 17
Tytu³ XVIII: Naczynia kamienne 2 16
Tytu³ XIX: Naczynia polewane 2
Tytu³ XX: Bielizna sto³owa 48 24
Tytu³ XXI: Firanki i pawilony 22
Tytu³ XXII: Makaty, dywany i chustki 28 15
Tytu³ XXIII: Lady i liny 86
Tytu³ XXIV: Kocze, bryki i wozy 615 13
Tytu³ XXV: Narzêdzia spichlerzne 14 21
Tytu³ XXVI: Narzêdzia stajenne 54 9
Tytu³ XXVII: Konie cugowe i fornalskie 438
Tytu³ XXVIII: Byd³o rogate 168 15
Tytu³ XXIX: Trzoda 46 10
Tytu³ XXX: Ró¿ne rzeczy potoczne 70 14
We wsi Stêpowie
Tytu³ XXXI: Byd³o rogate 1 244
Tytu³ XXXII: Konie 269
Tytu³ XXXIII: Owce 662
Tytu³ XXXIV: Trzoda chlewna 194 25
Tytu³ XXXV: Drób 43 26
Tytu³ XXXVI: MiedŸ 15
Tytu³ XXXVII: ¯elazo 22
Tytu³ XXXVIII: Blacha 1 18
Tytu³ XXXIX: Skóry niewyprawne 21
Tytu³ XXXX: Narzêdzia stajenne 15 19
Tytu³ XXXXI: Wszelkie porz¹dki gospodarskie 110 5
Tytu³ XXXXII: Zbo¿e w ziarnie i snopie 3 127 8
We wsi Or¹tkach
Tytu³ XXXXIII: Byd³o rogate 782 15
Tytu³ XXXXIV: Konie 234
Tytu³ XXXXV: Trzoda chlewna 66
Tytu³ XXXXVI: Owce 588
Tytu³ XXXXVIII: Czynny 109 840 7
Suma 1 262 527 25
Tytu³ XXXXVII: Legata pod³ug testamentu
Tytu³ XXXXIX: Bierny
Tytu³ Legata i tytu³ Bierny odtr¹caj¹ siê od powy¿szego
maj¹tku w sumie 1 003 482 7
Pozostaje 259 045 18

Inwentarz poœmiertny maj¹tku Rafa³a Bratoszewskiego 21
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Krzysztof Pawe³ WoŸniak

Carskie drogowskazy 
pod Aleksandrowem 

Pod koniec 2014 r., podczas rozbiórki drewnianej chaty stoj¹cej
na skraju lasu w £obódzi, jej w³aœciciel znalaz³ pod pod³og¹ trzy
niepozornie wygl¹daj¹ce tabliczki. Bli¿sze oglêdziny przekona-
³y, ¿e s¹ to pamiêtaj¹ce czasy carskie dwa drogowskazy oraz tab-
lica informacyjna wsi £obódŸ. Kolejny raz potwierdzi³o siê prze-
konanie o tym, ¿e stare strychy, poddasza, piwnice kryæ mog¹
przeró¿ne „skarby” z przesz³oœci. Zazwyczaj przedmioty te nie
maj¹ wiêkszej wartoœci materialnej, ale ich wartoœæ historyczna
bywa bezcenna. Do ich ocalenia niezbêdna jest œwiadomoœæ, ¿e

23
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maj¹ ogromne znaczenie dla dokumentowania dziedzictwa kul-
turowego naszych „ma³ych ojczyzn”. Znalezisko z £obódzi ma
charakter unikatowy, poniewa¿ tego typu zabytki mia³y niewiel-
kie szanse, by przetrwaæ do dziœ. Swoistym paradoksem by³o to,
¿e materia³, z którego je wykonano — lekki i trwa³y stop meta-
li kolorowych, czêsto czyni³ z nich przedmiot po¿¹dania. Ukry-
cie tabliczek pod pod³og¹ nie by³o wiêc przypadkowe. Warto po-
kusiæ siê o próbê zrekonstruowania historii miejsca i przedmiotu. 

£obódŸ to niewielka wieœ, której pocz¹tki siêgaj¹ lat 1832-
1834. Wówczas to na podmok³ych gruntach rozci¹gaj¹cych siê
na po³udnie od Rudy Bugaju osiedli³o siê kilku gospodarzy przy-
by³ych z zachodnich prowincji Niemiec. „Kolonia £obudzia do
dóbr Bru¿ycy Wielkiej nale¿¹ca…”, pisa³ w 1837 r. o tej osadzie
zgierski notariusz, poœwiadczaj¹c zawart¹ w niej transakcjê
sprzeda¿y-kupna gruntów. Kilka lat póŸniej naniesiono na ma-
pê nazwê „Holendry £obodzia”, co jednoznacznie wskazywa³o,
¿e grunty wsi wymagaj¹ osuszenia, a gospodaruj¹cy na nich ch³o-
pi nie s¹ zobowi¹zani do odrabiania pañszczyzny, lecz p³ac¹
czynsz. �ród³a tej niezrozumia³ej dzisiaj nazwy wsi szukaæ trze-
ba w staropolszczyŸnie, w której „³obozie”, „³oboŸ”, „³obuzie”,
oznacza³y krzaki, badyle, ³odygi, rosn¹ce na nieu¿ytkach, zwyk-
le podmok³ych. Z biegiem czasu £obódŸ sta³a siê wsi¹ miesza-
n¹ pod wzglêdem narodowoœciowym. Od lat 60. XIX w., obok
zasiedzia³ych ju¿ niemieckich gospodarzy, zaczêli osiedlaæ siê
w ich s¹siedztwie ch³opi polscy. Wieœ pozosta³a niewielk¹, po-
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niewa¿ brak wolnych gruntów wokó³ niej nie pozwoli³ na posze-
rzenie granic. 

Po powstaniu styczniowym rozbudowana administracja car-
ska stara³a siê mieæ wgl¹d we wszystkie dziedziny ¿ycia mieszkañ-
ców Królestwa Polskiego. Na miarê ówczesnych potrzeb próbo-
wano te¿ „cywilizowaæ” kraj. Przy drogach i traktach pojawi³y siê
dwujêzyczne drogowskazy, a na budynkach urzêdów, obok du-
¿ych, owalnych tablic z herbem cesarstwa zaczêto umieszczaæ
mniejsze tabliczki z podstawowymi informacjami o miejscowo-
œci. Wydaje siê, ¿e nie by³o ¿adnego przepisu, który okreœla³by
kszta³t i wielkoœæ takich tablic. Znana jest jak dot¹d jedna, po-
dobna tabliczka, rozmiarami skromniejsza, ¿eliwna i z rosyjskim
tylko napisem, wmurowana w œcianê koœcio³a pod wezwaniem
Zes³ania Ducha Œwiêtego w pod³ódzkich £askowicach. Tablica
z £obódzi ma napis dwujêzyczny: rosyjski i polski, okreœlaj¹cy
przynale¿noœæ administracyjn¹ wsi oraz podaj¹cy informacje o li-
czbie budynków mieszkalnych — „dymów” i liczbie ludnoœci. £o-
bódŸ le¿a³a wówczas w gminie Bru¿yca, w powiecie ³ódzkim, gu-
berni piotrkowskiej. Wieœ liczy³a 99 mieszkañców (48 kobiet i 51
mê¿czyzn). Wynika z tego, ¿e przeciêtnie w jednym gospodar-
stwie mieszka³o 6-7 osób, co by³o typowe dla wsi w Królestwie
Polskim koñca XIX wieku. Odnaleziona w £obódzi tablica po-
chodzi z tamtych czasów. Na dok³adniejsze jej datowanie pozwo-
li byæ mo¿e kwerenda w aktach gminy Bru¿yca Wielka, zawiera-
j¹cych m. in. dane dotycz¹ce liczby ludnoœci we wsiach z terenu

Carskie drogowskazy pod Aleksandrowem 25
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gminy. Tablica nie zachowa³a siê w ca³oœci. Brakuje fragmentu
napisu z³o¿onego cyrylic¹. Na czêœci liter zachowa³y siê resztki
czarnej farby. W ca³oœci przetrwa³y natomiast dwa drogowska-
zy w formie strza³ek, wskazuj¹ce kierunki do wsi Bugaj i Sanie.
Odleg³oœci okreœlone s¹ w wiorstach, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
od 1849 r. przepisami wprowadzaj¹cymi w Królestwie Polskim
rosyjskie jednostki miar i wag. Poniewa¿ jedna wiorsta liczy³a
1067 metrów, ³atwo odnaleŸæ mo¿na miejsce, w którym sta³ s³up
z tymi drogowskazami. Musia³o to byæ przy szosie wiod¹cej z Alek-
sandrowa do Lutomierska, blisko miejsc, z których odchodz¹ dro-
gi prowadz¹ce do £obódzi i do Sani. Czemu jednak drogowska-
zy i tablicê informacyjn¹ ukryto pod pod³og¹? Pozostaj¹ domys³y,
ale dobrze uzasadnione. Wkraczaj¹ce w 1914 r. do Królestwa
Polskiego wojska niemieckie, a tu¿ za nimi cywilne w³adze oku-
pacyjne, nie mia³y ¿adnych sentymentów. Machina wojenna wy-
maga³a surowców dla przemys³u zbrojeniowego. Nie wahano siê
niszczyæ maszyn i urz¹dzeñ, aby pozyskaæ z nich elementy wyko-
nane z metali kolorowych. Rabunki i rekwizycje trwa³y nieprzer-
wanie do po³owy 1918 r., a dotyka³y one wszystkich, tak¿e przy-
znaj¹cych siê do swych niemieckich korzeni. Na potrzeby wojenne
rekwirowano nawet dzwony i piszcza³ki organowe z luterañskich
koœcio³ów. Najprawdopodobniej mieszkañcy £obódzi (so³tys?),
ratuj¹c to, co dla wsi wa¿ne i cenne, ukryli „carskie” tablice. Po
stu latach odnalezione, tra�æ maj¹ do Izby Pamiêci organizowa-
nej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie, dokumen-
tuj¹c bogat¹ i z³o¿on¹ przesz³oœæ naszego regionu. 
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Klaudia Filipczak 
Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku

Marcin Gawryszczak 
Centralne Muzeum W³ókiennictwa w £odzi
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Uniwersytet £ódzki, Wydzia³ Filozo�czno-Historyczny

Aleksandroviana 
w zbiorach 

Muzeum Historii Przemys³u 
w Opatówku
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Opatówek 62-860
ul. Koœcielna 1
muzeum@opatowek.pl
tel. sekretariat: (+48 62) 76 186 26
fax: (+48 62) 76 180 78
tel. centrala: (+48 62) 76 180 54

Godziny otwarcia Muzeum: 
poniedzia³ek–pi¹tek 8.00–15.00
ostatnie wejœcie o godz. 14.30;
sobota – po telefonicznym zg³oszeniu 
grupy minimum 10-osobowej;
niedziela 11.00–16.00
ostatnie wejœcie o godz. 15.30. 
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CZÊŒÆ 1 

Dzia³alnoœæ 
Muzeum Historii Przemys³u 
w Opatówku

Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku to instytucja kultury
Samorz¹du Powiatu Kaliskiego. Obiekt w którym mieœci siê mu-
zeum to dawna fabryka sukna zbudowana w latach 1824–1826
przez A.G. Fiedlera pochodz¹cego z Saksonii. Ze wzglêdu na pod-
mok³y teren, budynki fabryczne osadzone zosta³y na palach dê-
bowych wbitych w grunt. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje, zacho-
wana w swym oryginalnym kszta³cie konstrukcja drewniana hal
fabrycznych, która zosta³a wykonana z belek modrzewiowych,
sosnowych oraz dêbowych i piêkna, równie¿ oryginalna, ¿eliwna
klatka schodowa. Po upadku fabryki w latach 30-tych XX w. zmie-
niali siê w³aœciciele oraz wykorzystanie obiektu. Wielokrotnie
budynek nara¿ony by³ na liczne uszczerbki oraz zagro¿enia. St¹d
po 36-letnim przypadkowym i dewastacyjnym wykorzystywaniu
obiektu przez ró¿ne instytucje (niektóre budynki ze wzglêdów
bezpieczeñstwa trzeba by³o rozebraæ), na wniosek Dyrektora Wy-
dzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Kaliszu, przy
jednoznacznym od lat stanowisku Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków, ratowania ostatniego reliktu budownictwa fabry-
cznego z pierwszego okresu industrializacji ziem polskich, de-
cyzj¹ Naczelnika Gminy dnia 1 stycznia 1981 r. powsta³o Muzeum
Historii Przemys³u.

Muzeum gromadzi eksponaty charakteryzuj¹ce Kaliski Okrêg
Przemys³owy. A by³ on ró¿norodny, pocz¹wszy od przemys³u w³ó-
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Aleksandroviana w zbiorach Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku 29

1. Wejœcie do Muzeum

2. Salonik muzyczny – sala Fortepiany firm polskich XIX i XX w.
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3. Izba robotnicza 
– sala Przemys³ w Kaliskiem w okresie industrializacji ziem polskich XIX w.

4. Gabinet fabrykanta 
– sala Przemys³ w Kaliskiem w okresie industrializacji ziem polskich XIX w.
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kienniczego (sukna, jedwabie, dzianiny) poprzez przemys³ ko-
ronkarski, bia³oskórniczy, metalowy, budowy maszyn, fortepia-
nów, chemiczny i spo¿ywczy po drukarski. Ponadto zbieramy
wszelkie katalogi, dokumenty dotycz¹ce techniki, technologii
i ikonogra�ê, ksi¹¿ki techniczne, plany, opisy maszyn, wszystko
to, co charakteryzuje narodow¹ inicjatywê w rozwoju krajowego
przemys³u XIX i XX wieku.

Muzeum w swych zbiorach posiada bardzo cenn¹ kolekcjê for-
tepianów i pianin g³ównie �rm polskich, kolekcjê haftów i koro-
nek przemys³owych, maszyn parowych, kliszy drukarskich, ma-
szyn w³ókienniczych, wyrobów ceramicznych, a tak¿e ciekawy
zbiór ornatów koœcielnych: w tym cenne darowizny z Watykanu:
ornat Papie¿a Jana Paw³a II oraz Benedykta XVI. 

Na czele muzeum stoi dyrektor – mgr Jerzy Marciniak. W je-
dnostce zatrudnionych jest 12 pracowników w nastêpuj¹cych
dzia³ach: 

Dzia³ Historii Przemys³u, Technologii i Organizacji Produkcji

Dzia³ Wyrobów Przemys³owych XIX–XX wiek

Dzia³ Fortepianów i Historii Instrumentów 

Dzia³ G³ównego Inwentaryzatora

Dzia³ Konserwatorski

Dzia³ Naukowo Oœwiatowy

Dzia³ Administracyjno-Gospodarczy

Biblioteka Naukowa 
Niestety, ze wzglêdu na niski poziom zatrudnienia w czêœci dzia-
³ów, nie ma etatowych pracowników. Z tego wzglêdu klika osób
jest odpowiedzialnych za kilka dzia³ów, st¹d te¿ ró¿norodnoœæ
wykonywanych zadañ przez pracowników muzeum.

G³ównymi zadaniami pracowników s¹ m.in.: pozyskiwanie mu-
zealiów zgodnych z pro�lem instytucji oraz dzia³ów, inwentary-
zowanie, katalogowanie i przechowywanie muzealiów. Muzeum
prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ wystawiennicz¹ i oœwiatow¹. Pra-
cownicy opracowuj¹ katalogi i informatory dotycz¹ce muzeum
oraz wystaw, a tak¿e oprowadzaj¹ zwiedzaj¹cych, prowadz¹ sze-
reg lekcji muzealnych oraz warsztatów dla ka¿dej grupy wieko-
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wej. Przygotowywane s¹ publikacje wyników podejmowanych
prac naukowych zgodnych z pro�lem dzia³alnoœci danego dzia-
³u. Muzeum aktywnie wspó³pracuje ze œrodkami masowego prze-
kazu w zakresie popularyzacji zbiorów i dzia³alnoœci muzeum,
a tak¿e z licznymi szko³ami z okolic Kalisza i nie tylko. Nawi¹-
za³o ciekaw¹ wspó³pracê ze studentami, m.in. Pañstwowej Wy-
¿szej Szko³y Zawodowej z Kalisza z dzia³u Mechanika i Budowa
Maszyn, którzy w ramach tej wspó³pracy wykonali renowacjê ma-
szyny parowej. Dziêki temu muzeum to mo¿e poszczyciæ siê praw-
dopodobnie jedyn¹ w okolicy dzia³aj¹c¹ maszyn¹ parow¹.

Ponadto pracownicy Muzeum Historii Przemys³u w Opatów-
ku bior¹ czynny udzia³ w sesjach i konferencjach naukowych oraz
wspó³pracuj¹ z innymi placówkami naukowo-badawczymi i mu-
zeami w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci naukowej, wykonuj¹
kwerendy naukowe oraz udostêpniaj¹ zbiory do celów naukowo-
badawczych i wystawienniczych (np. wystawa ceramiki ze zbio-
rów MHP w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie czy maszyn
licz¹cych w Urzêdzie Skarbowym w Kaliszu).

32 Aleksandrów wczoraj i dziœ

5. Drukarka rêczna 
– sala Przemys³ w Kaliskiem w okresie industrializacji ziem polskich XIX w.
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Muzeum posiada stronê internetow¹ (http://www.muze-
um.opatowek.pl) oraz fanpage na Facebooku, sk¹d mo¿na do-
wiadywaæ siê o nowych zbiorach czy otwarciach wystaw. Muzeum
posiada obecnie 9 wystaw sta³ych. S¹ to:

Aleksandroviana w zbiorach Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku 33

6. Dzia³aj¹ca maszyna parowa – sala Dawna maszynownia fabryczna
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1. XIX-wieczne napêdy, wynalazcy, pracuj¹ce maszyny

Sala ta znajduje siê w przyziemiu manufaktury, na fundamen-
tach, podtrzymywanych przez dêbowe pale wbite w bagienne pod-
³o¿e. Umieszczone zosta³y tutaj najwiêksze gabarytowo, o wie-
lotonowych ciê¿arach maszyny i wynalazki, które zdynamizowa³y
przemys³ w tamtym okresie. Na ekspozycji mo¿emy zobaczyæ bar-
dzo wiele ciekawych, a tak¿e unikatowych maszyn w³ókienni-
czych i nie tylko. Oprócz trzech maszyn parowych, które w XIX
w. napêdza³y fabryki mo¿na na tej sali zobaczyæ prasowalnicê pa-
row¹, maszynê moletersk¹, czy maszyny wykoñczalnicze takie
jak ³amarka, napawarka oraz spilœniarka. 
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2. Ceramika XIX–XXI wiek

Prezentowane na wystawie muzealia s¹ czêœci¹ kolekcji polskiej
ceramiki u¿ytkowej zgromadzonej przez Muzeum Historii Prze-
mys³u w Opatówku. Muzealna kolekcja liczy obecnie ponad 2 500
obiektów. Wybrane na sta³¹ ekspozycjê obiekty obejmuj¹ wyro-
by trzynastu �rm, produkowane w okresie od koñca XIX do po-
cz¹tku XXI wieku. Oprócz s³ynnych przyk³adów ceramiki zna-
nych �rm, na sali mo¿na zobaczyæ miniaturê pieca ka�owego
oraz popielniczkê w kaczki wyprodukowan¹ przez kalisk¹ �rmê
ka�i Edwarda Hermanna. 

3. Dawna maszynownia fabryczna

Wystawa ta to „serce dziewiêtnastowiecznej fabryki”. Takim
mianem w XIX wieku okreœlano maszyny parowe. Muzeum
w Opatówku, dziêki korzystnym zbiegom okolicznoœci w 2011 r.
przyst¹pi³o do zaadaptowania dawnego pomieszczenia maszyno-
wni na now¹ ekspozycjê. Na tej sali w centrum znajduje siê ma-
szyna parowa po renowacji, której dokonali studenci z Pañstwo-
wej Wy¿szej Szko³y Zawodowej z Kalisza. Dziêki nim muzeum
prezentuje maszynê parow¹ w ruchu. 

4. Drukarnia. Pracownia czerpania papieru

Na tej ekspozycji prezentowane s¹ przemiany w druku, który zo-
sta³ zapocz¹tkowany przez Jana Gutebnerga. Oprócz maszyn
drukarskich takich jak maszyna rêczna, grafopress czy linotyp,
muzeum posiada kolekcjê kliszy, które s³u¿y³y do ozdabiania tek-
stu (a wœród nich klisze wykonane przez W³adys³awa Koœcielnia-
ka czy Tadeusza Kulisiewicza). Wystawa ta zosta³a wzbogacona
o warsztat do czerpania papieru oraz druku. 

5. Przemys³ w Kaliskiem 
w okresie industrializacji ziem polskich XIX w.

To pierwsza wystawa jak¹ uda³o siê otworzyæ w nowo wyremonto-
wanym budynku Muzeum. Sala ta jest œwietnym miejscem gdzie
mo¿na zapoznaæ siê z ¿yciem i otoczeniem dawnych w³aœcicieli fab-
ryki oraz zwyk³ych robotników (gabinet fabrykanta oraz izba robot-
nicza). Niezwykle ciekaw¹ maszyn¹ na tej sali jest hafciarka rêczna
z pantografem obs³ugiwana niegdyœ przez jedn¹ osobê. Dodatko-
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wo na wystawie tej prezentowane s¹ maszyny zwi¹zane z przemys-
³em spo¿ywczym np. kufa kamionkowa czy p³ótniarka, a tak¿e prze-
mys³em transportowym – silnik do odrzutowca i silniki do samolo-
tu. S¹ to dary z Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego w Kaliszu.

6. Fortepiany �rm polskich XIX i XX w.

Wiek XIX to czas kiedy oprócz potê¿nych gmachów fabryk lu-
dzie zaczynaj¹ dostrzegaæ potrzebê obcowania z kultur¹. Wtedy
to symbolem polskiej kultury i polskiej inteligencji staje siê pia-
nino – instrument powszechnie szanowany i niezwykle cenny.
Kolekcja Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku obejmuje po-
nad 50 fortepianów skrzyd³owych, sto³owych, fortepian-lirê i pia-
nina z ca³ej Europy, m.in. takich �rm jak: warszawskie F. Bu-
chholtza, J. Budynowicza, Gebethnera i Wolffa, A. Hofera,
J. Kerntopfa, A. Kewitscha, S. Kowalika, Kralla i Seidlera,
K. Lehmanna, J. Ma³eckiego, K. Zdrodowskiego, ³ódzkie Braci
Koischwitz, radomskie J. Golmera, krakowskie A. Paepke'go,
a przede wszystkim kaliskie T. Bettinga, A. Fibigera, braci Fibi-
ger, F. Hintza i G.Lindemanna. Muzealny zbiór daje zatem mo¿-
liwoœæ przeœledzenia nie tylko ewolucji formy zewnêtrznej ale
i rozwoju zdobnictwa fortepianu. Kolekcja zosta³a opracowana
przez profesora Beniamina Vogla. 

7. Zabytkowe maszyny dziewiarskie, pomocnicze, bonnete-
rie, projekty dzianin ASP w £odzi

Na przedostatnim piêtrze muzeum mieœci siê wystawa, która
prezentuje odmienn¹ ga³¹Ÿ produkcji w³ókienniczej – dziewiar-
stwo. Technika ta powsta³a w wyniku zapotrzebowania na ela-
styczne i przylegaj¹ce nakrycia g³owy, r¹k i nóg. Chocia¿ dzie-
wiarstwo znane ju¿ by³o w staro¿ytnoœci, sta³o siê ono niezmiernie
popularne w XVI, XVII i XVIII wieku, kiedy to zmieni³a siê mo-
da oraz jakoœæ tkanin. Wystawa ta ³¹czy wycinek historii prze-
mys³u dziewiarskiego z wymogami mody wspó³czesnych dni cze-
go przyk³adem s¹ projekty dzianin studentów z ASP w £odzi.
Wystawê tê omówimy dok³adniej w dalszej czêœci artyku³u.

8. Laboratorium przemys³owe

Ekspozycja „Laboratorium przemys³owe” prezentuje urz¹dze-
nia i przyrz¹dy laboratoryjne z II po³. XX w. jakie by³y wykorzy-
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stywane w przemyœle polskim. S¹ tutaj m.in. zrywarki, skrêto-
mierze, mikroskopy, piece hygrogra�czne. By³ to specy�czny war-
sztat pracy in¿ynierów zatrudnionych w du¿ym przemyœle. Wiek
XX to prze³om w produkcji ubrañ. Wynaleziono wtedy jedwab
wiskozowy – materia³ syntetyczny. Powsta³ on przez dzia³anie ³u-
gu sodowego i dwusiarczku wêgla na celulozê. W wyniku dalszej
obróbki powsta³o w³ókno. Kolejnym etapem by³a tkanina efek-
towna, tania, masowego u¿ytku, a przede wszystkim modna, bu-
dz¹ca zachwyt i po¿¹danie. St¹d te¿ ogromne zapotrzebowanie
w owych czasach na przyzak³adowe laboratoria przemys³owe,
które we w³asnym zakresie mog³y wynajdywaæ i badaæ sztuczne
materia³y. 

9. Ornat Jana Paw³a II i Benedykta XVI 
na tle zabytkowych paramentów liturgicznych

Na ekspozycji prezentowane s¹ dary papieskie – ornaty i stu³y
Jana Paw³a II i Bendykta XVI. Pozosta³e eksponaty to paramen-
ty liturgiczne z koœcio³ów w Opatówku i Gy¿ycach. Sala ta ma na
celu zaprezentowanie zmieniaj¹cego siê na przestrzeni dziejów
wzornictwa i technik tkackich i hafciarskich na tle zabytkowych
tkanin. 

Jedna z sal wystawowych to sala na której prezentujemy wy-
stawy czasowe, zmieniane kilka razy do roku. Obecnie mieœci siê
tam wystawa autorstwa Jerzego Wypycha pt. „Linia w przestrze-
ni. Jerzy Wypych Rysunek”. 

Wszystkie sale mo¿na zwiedzaæ w dniach otwarcia muzeum
(od poniedzia³ku do pi¹tku oraz w niedzielê), a tak¿e w soboty
po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym (co najmniej 10
osób). Godziny otwarcia muzeum oraz cennik znajduje siê na
stronie internetowej. Informacjê mo¿na tak¿e uzyskaæ pod nu-
merem telefonicznym (627 618 626). 

W Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku organizowane s¹
lekcje muzealne: 

1. Kszta³towanie siê spo³eczeñstwa przemys³owego 
w XIX w. na ziemiach polskich 

Lekcja prowadzona w oparciu o fotogra�e i eksponaty ze zbio-
rów muzeum, m.in. rekonstrukcje izby robotniczej i gabinetu
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w³aœciciela fabryki, dokumentuj¹ce proces kszta³towania siê spo-
³eczeñstwa w dobie industrializacji oraz powstawania nowej gru-
py spo³ecznej – bur¿uazji.

2. Technika w³ókiennicza od staro¿ytnoœci do XX w. 

Na tej lekcji krosna tkackie oraz dawne ryciny, ilustruj¹ najwa¿-
niejsze etapy rozwoju techniki w³ókienniczej.

3. XVIII i XIX-wieczne maszyny, napêdy i ich wynalazcy

Lekcja oparta o najwiêksze gabarytowo muzealia ze zbiorów mu-
zeum, m.in. maszyny parowe, przêdzalnicze i tkackie, daj¹ca mo¿-
liwoœæ zapoznania siê z zasadami dzia³ania i rozwojem technicznym
najwa¿niejszych technicznych wynalazków XVIII i XIX wieku.

4. Przemiany na wsi polskiej w XIX wieku 

Zajêcia ilustrowane m.in. eksponatami ze zbiorów muzeum, ukazu-
j¹cymi XIX-wieczny postêp techniczny przy pracy na roli, rozwój
agrokultury (odejœcie od tzw. trójpolówki) oraz zmiany ¿ywieniowe.

5. Rozwój gospodarczy ziem polskich w XIX w. 

Wyk³ad bogato ilustrowany planszami i mapami obrazuj¹cymi
postêp gospodarczy na ziemiach polskich w omawianym okresie.

6. Kaliski Okrêg Przemys³owy XIX–XX w. 

Wyk³ad bogato ilustrowany planszami, m.in. archiwalnymi foto-
gra�ami z wnêtrz kaliskich fabryk, a tak¿e zabytkowymi maszy-
nami i przyk³adami wyrobów, ukazuj¹cymi ró¿norodnoœæ ga³êzi
kaliskiego przemys³u.

7. ¯ycie codzienne bur¿uazji i robotników w wieku XIX 

Lekcja prowadzona w oparciu o eksponowane w muzeum rekon-
strukcje „Izby majstra robotniczego” oraz „Gabinetu dyrektora
fabryki” oraz wybrane muzealia. Lekcja obrazuje ró¿nice w ¿y-
ciu codziennym pomiêdzy w³aœcicielem a pracownikiem, a tak-
¿e trudy i radoœci ¿ycia codziennego.

8. Przemys³ fortepianowy w Kaliszu XIX–XX w. 

Wyk³ad ilustrowany bogatym zbiorem fortepianów z zasobów
muzeum, daj¹cym przegl¹d �rm wytwarzaj¹cych fortepiany, dzia-
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³aj¹cych w Kaliszu w XIX i XX w. Miasto to by³o jednym z g³ó-
wnych oœrodków produkcji fortepianów na ziemiach polskich.

9. Historia i technika powstania ksi¹¿ki

Zajêcia prowadzone na ekspozycji „Drukarnia. Pracownia czer-
pania papieru”, w otoczeniu muzealiów (min.: warsztat zecera
z wyposa¿eniem, prasa z 2 po³. XIX w., linotyp, grafopress i in.),
pozwalaj¹ce na zapoznanie siê z najwa¿niejszymi fazami rozwo-
ju europejskiej techniki drukarskiej i kolejnymi etapami powsta-
wania ksi¹¿ki. Uczniowie mog¹ samodzielnie wykonaæ odbitki
na papierze ze starych form z ilustracjami.

10. Historia i technika produkcji wyrobów ceramicznych 

Zarys techniki ceramicznej i jej historii prezentowany w oparciu
o bogat¹ kolekcjê muzealn¹, daj¹c¹ przegl¹d wyrobów z ziem
polskich. Zajêcia pozwalaj¹ na zapoznanie siê z kolejnymi eta-
pami powstawania wyrobu ceramicznego: od surowca, poprzez
formê, a¿ do technik wykoñczenia.

11. Muzeum i jego rola w ochronie dziedzictwa przemys³owego 

Lekcja adresowana g³ównie do klas IV szko³y podstawowej, ma-
j¹ca za zadanie uœwiadomiæ uczniom cele i zadania realizowane
przez muzea oraz czym jest dziedzictwo kulturowe i dlaczego na-
le¿y je chroniæ. Uczestnicy ucz¹ siê, czym jest zabytek, poznaj¹
jego wartoœæ jako Ÿród³a historycznego. Na podstawie wybrane-
go przez siebie w muzeum obiektu ka¿dy uczeñ odpowiada w kar-
cie pracy na pytanie: czego mo¿na dowiedzieæ siê dziêki niemu
o przesz³oœci?

12. �ród³a powstawania bezrobocia na przyk³adzie kolekcji
techniki w Muzeum Historii Przemys³u 

Wyk³ad obrazuj¹cy negatywny efekt industrializacji – proces wy-
pierania miejsc pracy przez maszyny.

13. Sztuka dobrego zachowania siê 
w salonie towarzyskim

Jest to praktyczna lekcja savoir-vivre’u prezentowana w atmo-
sferze dziewiêtnastowiecznego salonu towarzyskiego. Zajêcia
odbywaj¹ siê w zrekonstruowanym saloniku muzycznym w jed-
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nej z sal muzealnych, daj¹cym pretekst do przywo³ania form
towarzyskich, niegdyœ bardzo rygorystycznie przestrzeganych.

14. Gra dydaktyczna CCoo  ssiiêê  nnaaddaajjee  ddoo  mmuuzzeeuumm?? (klasy 0–3).

Muzealnik zbiera ró¿ne przedmioty – muzealia oraz przedmio-
ty codziennego u¿ytku a dzieci wybieraj¹ elementy, które wg nich
nale¿y uznaæ za muzealia i zostawiæ w muzeum. 
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Pracownicy muzeum pprowadz¹ ponadto powa¿niejsze zajêcia
dla studentów m.in. Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Ka-
liszu, na których studenci poznaj¹ historiê przemys³u oraz zapo-
znaj¹ siê z budow¹ dawnych maszyn, które daj¹ podwaliny pod
wspó³czesne urz¹dzenia techniczne, czy dla studentów Wydzia-
³u Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, którzy poznaj¹ pracê muzealników
i muzeum „od kuchni”.

Dodatkow¹ atrakcj¹ w muzealnych murach s¹ warsztaty czer-
pania papieru i druku, które ciesz¹ siê popularnoœci¹ nie tylko
wœród najm³odszych. Na warsztatach zostaje omówiona historia
i technologia produkcji papieru. Muzealnik demonstruje uzys-
kiwanie papieru metod¹ czerpania za pomoc¹ sita, a nastêpnie
uczestnik warsztatów samodzielne czerpie dwie kartki papieru.
Dodatkowo zostaje omówiona historia kaliskiego drukarstwa i te-
chnik drukarskich na przyk³adzie kolekcji maszyn drukarskich
znajduj¹cych siê w zbiorach muzeum w Opatówku. Kolejnym
etapem warsztatów jest prezentacja druku rêcznego za pomoc¹
form zecerskich znajduj¹cych siê na ekspozycji. Ostatnim eta-
pem warsztatów jest nauka rêcznego druku poprzez samodziel-
ne wykonanie druku za pomoc¹ form.

Aleksandroviana w zbiorach Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku 41

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:37  Page 41



CZÊŒÆ 2

Archiwalia i muzealia 
z Aleksandrowa £ódzkiego 
w zbiorach opatówieckich

Historia ekspozycji zabytkowych maszyn dziewiarskich

Jak wspominaliœmy ju¿ wy¿ej, na drugim piêtrze gmachu Mu-
zeum Historii Przemys³u w Opatówku znajduje siê interesuj¹-
ca wystawa sta³a pt. Zabytkowe maszyny dziewiarskie, pomocnicze,
bonneterie, projekty dzianin ASP w £odzi. W ramach tej ekspozycji
zaprezentowane zosta³o zwiedzaj¹cym m.in. 25 depozytów ró¿-
nych maszyn dziewiarskich, poñczoszniczych i przygotowaw-
czych, które przekaza³a  dyrekcja Zak³adów Przemys³u Poñczo-
szniczego „Sandra” w Aleksandrowie £ódzkim z dawnego
Muzeum Poñczosznictwa w Aleksandrowie oraz dwie dalsze ma-
szyny – dary dyrekcji Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Stanis³a-
wa Staszica. Wystawa ta zosta³a otwarta 24 listopada 1992 r.
O poszczególnych maszynach eksponowanych na wspomnianej
wystawie i ich zastosowaniu opowiemy w dalszej, trzeciej czêœci
artyku³u. Maszyny z aleksandrowskiej „Sandry” zosta³y w mu-
zeum w Opatówku wpisane do Ksiêgi Depozytów Techniki pod
numerami od 1/DT do 25/DT, zaœ dwie maszyny przekazane
nieco póŸniej przez dyrekcjê szko³y uzyska³y numery inwenta-
rzowe 46/T i 47/T. 

Z dokumentacji zachowanej w Muzeum Historii Przemys³u
w Opatówku mo¿emy dowiedzieæ siê nieco wiêcej o dziejach tej
ekspozycji. Próby pozyskania maszyn dziewiarskich z Zak³adów
Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra” w Aleksandrowie £ódzkim
mia³y miejsce ju¿ wczeœniej. W dokumentacji muzealnej zacho-
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Aleksandroviana w zbiorach Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku 43

By³y dyrektor Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku 
Roman Hauk podczas otwarcia wystawy poœwiêconej historii dziewiarstwa

wa³o siê pismo z dnia 31 stycznia 1990 r., wystosowane do dy-
rekcji ds. technicznych wy¿ej wymienionych zak³adów przez ów-
czesnego dyrektora Muzeum Historii Przemys³u – pana Roma-
na Hauka. Dyrektor, powo³uj¹c siê na treœæ wczeœniejszej
rozmowy telefonicznej, prosi³ o przekazanie materia³ów archi-
walnych, ikonogra�cznych oraz maszyn z likwidowanej wystawy
w Aleksandrowie. Pozyskanie tych eksponatów mia³o pomóc
w realizacji planu utworzenia wystawy sta³ej, prezentuj¹cej prze-
mys³ poñczoszniczy w okresie industrializacji ziem polskich
w XIX–XX w., czyli w okresie, który pozostaje w zakresie zain-
teresowañ badawczych Muzeum Historii Przemys³u w Opatów-
ku. Muzeum by³o ju¿ wtedy w posiadaniu innych maszyn i ma-
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teria³ów dotycz¹cych przemys³u dziewiarskiego i bawe³nianego
(hafty i koronki). Maszyny, zdjêcia i dokumenty z „Sandry” mia-
³y wzbogaciæ tê kolekcjê, ukazaæ rozwój myœli technicznej w ra-
mach wyspecjalizowanej ga³êzi przemys³u w³ókienniczego, ja-
k¹ by³ przemys³ poñczoszniczy. Aleksandrów by³ jeszcze w latach
80. XX w. jednym z najwa¿niejszych oœrodków tej bran¿y prze-
mys³u w Polsce.

Ju¿ dnia 19 lutego 1990 r. wp³ynê³a pozytywna odpowiedŸ na
pismo dyrektora Hauka. Rada Pracownicza Zak³adów Przemys-
³u Poñczoszniczego „Sandra” (przewodnicz¹cym Rady by³ wte-
dy p. Stefan Ma³kiewicz, zaœ sekretarzem p. Stanis³aw Borucki)
podjê³a uchwa³ê o przekazaniu w depozyt Muzeum Historii Prze-
mys³u w Opatówku 27 maszyn do wyrobu poñczoch i skarpet oraz
innych eksponatów dotycz¹cych historii zak³adu i ca³ej bran¿y
dziewiarsko-poñczoszniczej w Aleksandrowie w 2. po³owie XIX
i XX w. Zgodnie z umow¹ eksponaty te mia³y byæ prezentowa-
ne na oddzielnej sali zlokalizowanej na drugim piêtrze gmachu,
z czego muzeum siê wywi¹za³o. 

O�cjalne przekazanie wspomnianych maszyn – depozytów na-
st¹pi³o 14 marca 1990 r., przy udziale p. Teresy Ga³wy – zastêp-
cy kierownika Dzia³u Kadr i Szkolenia Zak³adów Przemys³u Po-
ñczoszniczego „Sandra” w Aleksandrowie £ódzkim, p. Romana
Hauka – dyrektora Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku, p.
mgr in¿. Stanis³awa Urbañskiego – konserwatora w Opatówku
oraz p. dr. Juliana Kaczmarka – konsultanta z ramienia tego¿
muzeum.

Dwa lata póŸniej – 30 grudnia 1992 r. – ekspozycja maszyn
dziewiarskich w opatówieckim muzeum wzbogaci³a siê o kolejne
dwie maszyny – dwucylindrow¹ oraz ³¹czarkow¹, które zosta³y
przekazane jako darowizna dyrekcji Zespo³u Szkó³ Zawodowych
im. Stanis³awa Staszica w Aleksandrowie £ódzkim. Wnioskodaw-
c¹ by³ ówczesny dyrektor Muzeum Historii Przemys³u w Opatów-
ku – Roman Hauk. Maszyny te by³y ju¿ wtedy wy³¹czone z u¿yt-
kowania i zosta³y przeznaczone na zez³omowanie.

Cenne maszyny dziewiarskie, zdjêcia, archiwalia i weksylia,
podarowane oraz przekazane w depozyt na krótko przed likwi-
dacj¹ aleksandrowskiej fabryki poñczoszniczej, ju¿ od ponad 20
lat ciesz¹ sw¹ obecnoœci¹ goœci zwiedzaj¹cych Muzeum Historii
Przemys³u w Opatówku. Bez tych eksponatów historia przemys-
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³u oraz w³ókiennictwa prezentowana w muzeum nie by³aby kom-
pletna. Dziêki rozs¹dnym, dalekowzrocznym decyzjom, które zo-
sta³y podjête na pocz¹tku lat 90-tych XX w., pamiêæ o aleksan-
drowskiej „Sandrze” jest nadal aktualna, a same eksponaty
zyska³y drugie ¿ycie, choæ mog³y przecie¿ wyl¹dowaæ na œmiet-
niku czy w skupie z³omu. Na szczêœcie tak siê nie sta³o – dziêki
inicjatywie ówczesnego dyrektora muzeum w Opatówku – p. Ro-
mana Hauka (obecnie dyrektor Muzeum Diecezji Kaliskiej). Po-
dziêkowania nale¿¹ siê tak¿e p. in¿. Henrykowi ¯ebrowskiemu,
dyrektorowi Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra”
w Aleksandrowie.

Przy okazji chcielibyœmy tak¿e podziêkowaæ panu kustoszowi
dr Jaros³awowi Dolatowi, który udostêpni³ autorom artyku³u te
ciekawe dokumenty i eksponaty muzealne, o których istnieniu
w Aleksandrowie w ostatnich latach ju¿ nieco zapomniano.

Kustosz dr Jaros³aw Dolat prezentuje dumê muzeum w Opatówku 
– kolekcjê fortepianów
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Dokumenty archiwalne zwi¹zane z Aleksandrowem

Aleksandrowskie dziewiarstwo i poñczosznictwo ma bardzo d³u-
g¹ tradycjê. Ju¿ oko³o 1870 r. pojawi³y siê w tej dawnej osadzie
sukienniczej, po³o¿onej na terenie gminy Bru¿yca Wielka, pier-
wsze warsztaty oraz zmechanizowane fabryki dziewiarsko-poñ-
czosznicze. W 1873 r. by³o na terenie Aleksandrowa dwóch zna-
czniejszych poñczoszników – Szaja Piñczewski i Boruch Lejzor
Checht. Byli to przedsiêbiorcy narodowoœci ¿ydowskiej, którzy
niezbêdne fundusze zdobyli prawdopodobnie dziêki dzia³alnoœci
handlowej lub organizowaniu nak³adu w podupadaj¹cej bran¿y
bawe³nianej. Obaj produkowali na, nowoczesnych jak na te cza-
sy, maszynach dziewiarskich poñczochy i sweterki. Piñczewski
zatrudnia³ wtedy 23 robotników, a Checht – 10. Wartoœæ produk-
cji pierwszej z �rm szacowano na 13 300 rubli, a drugiej – na
7425 rubli. Wyprodukowane poñczochy liczono w tysi¹cach tuzi-
nów, zaœ sweterki – w tysi¹cach sztuk. Fabryki te nie dzia³a³y jed-
nak zbyt d³ugo, mo¿e nie wytrzyma³y rozwijaj¹cej siê szybko kon-
kurencji.

Na pocz¹tku lat 80. XIX w. na terenie osady Aleksandrów
dzia³a³o ju¿ 6 zak³adów dziewiarskich, zatrudniaj¹cych ³¹cznie
85 osób, a rodz¹cy siê przemys³ poñczoszniczy zdominowali alek-
sandrowscy Niemcy. W 1875 r. du¿¹ fabrykê poñczosznicz¹ zbu-
dowa³, przyby³y tu z wielkopolskiego Zaborowa, Karl Beniamin
Poranski (Poranske). Wkrótce podobne przedsiêbiorstwa otwo-
rzyli: Julius Paschke (1888), August Frey (1895), bracia Wiese,
bracia Lose, Samuel Bischoff... Na prze³omie XIX i XX wieku
powsta³y dalsze wiêksze i mniejsze fabryki bran¿y dziewiarskiej,
zak³adane m.in. przez wykwali�kowanych pracowników zak³a-
dów Poranskiego, którzy za zaoszczêdzone pieni¹dze kupowali
maszyny dziewiarskie i usamodzielniali siê. Byli wœród nich ziê-
ciowie Poranskiego: Rudolf Schultz i Adolf Greilich, potem w³a-
œciciele znanych �rm bran¿y poñczoszniczej, oraz potomkowie
dawnych tkaczy: Gotthilf Knappe, Karl Reichert, Karl Braun,
Wilhelm Eisenak, bracia Karl i Wilhelm Pfeiffer, Gustaw Hirsch,
Gustaw Paschke i inni.

Wraz z maszynami poñczoszniczymi, do zbiorów Muzeum Hi-
storii Przemys³u w Opatówku tra�³y z aleksandrowskiego, przy-
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zak³adowego Muzeum Po-
ñczosznictwa dokumenty ar-
chiwalne. Wiêkszoœæ z nich
pochodzi z ostatniej æwierci
XIX i pocz¹tku XX wieku,
a wiêc z okresu ponownego
uprzemys³owienia Aleksan-
drowa i rozwoju pierwszych
fabryk poñczoszniczych. Do-
kumenty te zosta³y spisane
w jêzyku rosyjskim, urzêdni-
cz¹ gra¿dank¹, pismem obo-
wi¹zuj¹cym w kancelariach
w tej czêœci Polski od 2 po³o-
wy lat 60. XIX w. Pobie¿na
analiza treœci tych akt zdaje
siê wskazywaæ na przypad-
kowy charakter zbioru.
Prawdopodobnie s¹ to mate-
ria³y „znalezione w szu�a-
dzie” któregoœ z aleksan-
drowskich fabrykantów po
zakoñczeniu II wojny œwiato-
wej, ró¿ne akta gospodarcze
drugorzêdnego raczej zna-
czenia. Ciekawostk¹ jest
jednak oprawa tych akt
z koñca XIX w. Pod ok³adk¹
poszytu Akt Miasta £odzi
z lat 1887–1888 znajdziemy
np. mocno wyblak³¹ kartê
pochodz¹c¹ z Akt Urzêdu
Municypalnego Miasta
Aleksandrowa z 1823 r. (nr
inw. MHP 129/H). Podobnej
dokumentacji z 1886 r. to-
warzyszy strona tytu³owa
Akt Urzêdu Municypalnego
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Miasta Aleksandrowa
z 1825 r. (nr inw. MHP
126/H). Wœród akt
póŸniejszych znajdzie-
my tak¿e wyblak³y res-
krypt Komisji Rz¹do-
wej Spraw Wewnê-
trznych i Duchownych
ze stycznia 1850 r., ad-
resowany do Burmi-
strza Miasta Aleksan-
drowa (nr inw. MHP
128/H) oraz pismo In-
spektora Szko³y Ob-
wodowej w £êczycy ad-
resowane do opiekuna
Szko³y Elementarnej
Katolickiej w Aleksan-
drowie z 1837 r. (nr
inw. MHP 127/H). Po-
jedyncze karty wczeœ-
niejszych akt, siêgaj¹-
cych swa metryk¹ sa-
mych pocz¹tków mia-
sta Aleksandrowa, zo-
sta³y prawdopodobnie
wykorzystane wtórnie
przez pracowników ³ó-
dzkiej kancelarii miej-
skiej, w celu zabezpie-
czenia dokumentacji
wytworzonej pó³ wieku
póŸniej. Niestety ma-
teria³y te s¹ fragmen-
taryczne i niekomplet-
ne, ocena ich wartoœci
merytorycznej wyma-
ga dalszych badañ.
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Najcenniejsz¹ czêœci¹ tego zbioru s¹, moim zdaniem, plany
i dokumenty zwi¹zane z aleksandrowsk¹ fabryk¹ poñczosznicz¹
Greilichów, za³o¿on¹ w 1893 r. przy ul. £êczyckiej 1 (tam gdzie
dziœ mieœci siê Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. S. Staszica) – patrz
wk³adka kolorowa. 

Po rozbudowie kompleks fabryczno-mieszkalny Greilicha sk³a-
da³ siê z 3 murowanych i 7 drewnianych budynków. Pracê zna-
laz³o tu na pocz¹tku XX wieku 95 robotników, a wartoœæ rocznej
produkcji wyrobów poñczoszniczych szacowano na znaczn¹ su-
mê 60 000 rubli. Kapita³ zak³adowy przedsiêbiorstwa wynosi³
40000 rubli, a roczne obroty siêga³y 75000 rubli. Ze wzglêdu na
w¹sk¹ specjalizacjê produkcji, fabryka Greilicha liczy³a siê na
rynku. Zak³ady Greilicha reklamowa³y siê jako „pierwsza alek-
sandrowska mechaniczna fabryka wyrobów poñczoszniczych”
(Erste Alexandrower Strumpfwaren Fabrik). Firma ta posiada-
³a w³asne przedstawicielstwa handlowe w ró¿nych miastach Im-
perium Rosyjskiego: Petersburgu, Moskwie, Tomsku, Rydze,
Charkowie, Kijowie, Rostowie, Odessie. Bogaty asortyment pro-
dukcji obejmowa³ wszelkie gatunki poñczoch i skarpet, bez szwu
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i ze szwem, od najtañszych bawe³nianych, po najdelikatniejsze
i najdro¿sze z przêdzy nab³yszczanej (merceryzowanej), �or- i �l
d’ecosse. Wyroby poñczosznicze z aleksandrowskiej fabryki Grei-
licha zdobywa³y medale i wyró¿nienia na wielu miêdzynarodo-
wych wystawach, a rosyjskie Ministerstwo Handlu i Przemys³u
przyzna³o temu przedsiêbiorcy znak �rmowy przedstawiaj¹cy go-
³êbia z liœciem oliwki.

W zbiorach Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku znaj-
duj¹ siê: Projekt domu i fabryki Adolfa Greilicha, sporz¹dzony
niemal w przededniu wybuchu I wojny œwiatowej – 24 kwietnia
1914 r. (nr inw. MHP 220/H), oraz Ksiêga kot³a parowego, za-
montowanego w tej¿e fabryce w 1902 r. (nr inw. MHP 219/H).
Plan domu i fabryki przy ul. £êczyckiej to bardzo ciekawy doku-
ment. Jego kopia mog³aby byæ ozdob¹ izby muzealnej w Alek-
sandrowie. Ma on formê kilkunastoczêœciowej rozk³adówki. Zo-
sta³ sporz¹dzony na papierze i dla wiêkszej trwa³oœci podklejony
p³ótnem, w kolorze. Opisy s¹ oczywiœcie w urzêdowym wtedy w tej
czêœci Polski jêzyku rosyjskim a dokumentacji towarzysz¹ zna-
czki skarbowe z dwug³owym carskim or³em. Na poszczególnych
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czêœciach planu widzimy m.in. kolorowy rysunek fasady dwukon-
dygnacyjnego domu, przekroje poszczególnych piêter, klatki scho-
dowej, budynku fabrycznego z kominem, ni¿szego budynku fab-
rycznego, lokalizacjê domu i fabryki na tle centrum miasta itp.
Plan ten powsta³ prawdopodobnie w zwi¹zku z planami rozbu-
dowy œwietnie prosperuj¹cej fabryki poñczoszniczej Adolfa Grei-
licha i domu fabrykanta, w którym mieœci³ siê tak¿e kantor i biu-
ra. Fabryka Greilicha szczêœliwie przetrwa³a ostrza³ artyleryjski
w listopadzie i grudniu 1914 r., w czasie tzw. bitwy ³ódzkiej to-
cz¹cej siê na przedpolach osady, choæ powa¿nemu uszkodzeniu
uleg³ wtedy pobliski koœció³ ewangelicki oraz kolejne kryzysy po-
lityczne i gospodarcze. Po II wojnie œwiatowej i wysiedleniu lu-
dnoœci niemieckiej zak³ady te zosta³y znacjonalizowane. Mieœci³
siê tu przez lata Oddzia³ nr 5 utworzonych w 1951 r. pañstwo-
wych Aleksandrowskich Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego,
zaœ dawny dom w³aœcicieli przeznaczono na siedzibê przyzak³a-
dowej szko³y zawodowej.

Ksiêga rewizji kot³a parowego zosta³a za³o¿ona w 1927 r. Zawie-
ra ona m.in. wyci¹g z obowi¹zuj¹cych przepisów, instrukcjê
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w jêzyku polskim w sprawie
przygotowania kot³a paro-
wego do rewizji wewnê-
trznej i próby wodnej, prze-
pisy szczegó³owe dla obs³u-
guj¹cych kot³y parowe itp.
Mia³a byæ stale przechowy-
wana w miejscu pracy kot-
³a i udostêpniana na ka¿de
¿¹danie upowa¿nionego
kontrolera. 

Do ksiêgi w³¹czono czy-
telne, kolorowe plany techni-
czne wspomnianego kot³a
parowego i budynku w któ-
rym mia³ byæ umieszczony
(wraz ze schematycznym
planem lokalizacji fabryki
Greilichów w centrum mia-
sta – patrz wk³adka) sporz¹-
dzone w 1902 r. w jêzyku ro-
syjskim i podklejone p³ót-
nem, rachunki za zakup te-
go¿ kot³a parowego w nie-
mieckiej �rmie Assmann
und Stockoler G.m.b.H.
wCannstatt (dziœ Stuttgart),
jego dok³adny opis techni-
czny (by³ to kocio³ sta³y, lo-
komobilowy, o ciœnieniu
8 atm. i powierzchni ogrze-
walnej 29, 81 m2) itp. 

Wpisywano do ksiêgi ko-
lejne przegl¹dy techniczne
kot³a parowego w fabryce
Greilichów. Wraz z wyda-
rzeniami politycznymi
zmienia³ siê jêzyk urzêdo-
wy dokumentacji: rosyjski,
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polski, niemiecki, znowu polski. Charakterystyczne s¹ 2 doku-
menty w³¹czone do Ksiêgi rewizji kot³a parowego: dokument
w jêzyku niemieckim z 1943 r., wystawiony przez kompetentny
urz¹d w Poznaniu, a koñcz¹cy siê nazistowskim pozdrowieniem
Heil Hitler oraz dokument spisany na maszynie w jêzyku pol-
skim w 1954 r., w którym Urz¹d Dozoru Technicznego w War-
szawie zgadza siê w drodze wyj¹tku na dalsze u¿ywanie kot³a pa-
rowego na potrzeby formiarni w Aleksandrowskich Zak³adach
Przemys³u Poñczoszniczego do lutego 1955 r. Dokumenty te sta-
nowi¹ ciekawe œlady politycznych i gospodarczych zawirowañ
w po³owie XX wieku.
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Materia³y ikonogra�czne zwi¹zane z ZPP „Sandra”

Aleksandroviana w zbiorach Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku 55

Jednym z najciekawszych zabytków przekazanych na pocz¹tku
lat 90. Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku z likwidowane-
go Muzeum Poñczosznictwa w Aleksandrowie jest niew¹tpliwie
okaza³y Album pami¹tkowy, wykonany w 1974 r. z okazji 150-le-
cia poñczosznictwa w Aleksandrowie i 30-lecia powstania PRL.
Zawiera on oko³o 150 zdjêæ w ró¿nym formacie, plansze opiso-
we (m.in. z kalendariami historycznymi) oraz zestaw wycinków
prasowych dokumentuj¹cych dzieje poñczosznictwa w Aleksan-
drowie od XIX w. i okresu miêdzywojennego (zdjêcia zabytko-
wych maszyn dziewiarskich i robotników miejscowych fabryk,
w tym ze strajku w 1936 r.) a¿ po po³owê lat 70. XX wieku (fo-
togra�e prezentuj¹ce budowê nowych obiektów fabrycznych,
z ró¿nych pochodów i uroczystoœci, kierownictwo zak³adu, robot-
ników przy pracy, uczennice a nawet ¿³obek przyzak³adowy).

Ze wzglêdu na du¿¹ wartoœæ historyczn¹ tego albumu posta-
nowiliœmy zaprezentowaæ jego zawartoœæ w osobnym artykule
(w formie fotogalerii) w dalszej czêœci tegorocznego numeru
„Aleksandrów wczoraj i dziœ”. Przegl¹daj¹c ten album, mo¿na
przenieœæ siê wspomnieniami do czasów, gdy wielkie pañstwowe
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Zak³ady Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra” (nazwê tê urobio-
no od nazwy Aleksandrowa), w okresie swej najwiêkszej œwietno-
œci dawa³y pracê niemal co czwartemu aleksandrowianinowi (zw³a-
szcza kobietom). Aleksandrów okreœlany by³ jêzykiem propagandy
dekady Edwarda Gierka jako „kolebka polskiego poñczosznictwa”.
Produkcja gotowych wyrobów dziewiarskich i poñczoszniczych wy-
nios³a w 1980 r. ponad 48 500 par, zaœ zatrudnienie – 3337 osób
(w rekordowych latach 70. iloœæ pracowników fabryki zbli¿a³a siê
do 4000). „Sandra” stale zwyciê¿a³a w bran¿owym wspó³zawodni-
ctwie pracy, a na inwestycje wydawano ogromne sumy (w latach
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Proporzec
przechodni
„M³odzie¿
Piêciolatce” 
KP ZMS w £odzi

Proporzec
„Brygada pracy
socjalistycznej”
1970 r.

Proporzec  
„Wszystkie si³y 
dla Ciebie Ojczyzno”
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Proporzec
„Czyn Leninowski
1870–1970”

Proporzec
„Walka o postêp
to walka o socjalizm”

Szarfy sztandarowe 
3 szt.
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Aleksandroviana w zbiorach Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku 59

1976–1980 by³o to ponad 380 000 z³). Zak³ady Przemys³u Poñczo-
szniczego dysponowa³y w³asnym szkolnictwem zawodowym, pro-
wadzi³y ¿³obek, przedszkole, sto³ówkê, przychodniê lekarsk¹ z la-
boratorium analiz lekarskich, oddzia³ rehabilitacji leczniczej,
przyzak³adowy dom kultury z bibliotek¹, klub sportowy „W³ók-
niarz”, oœrodki wypoczynkowe dla pracowników w Pogorzelicy,
Morzyczynie, oœrodek wypoczynku weekendowego w Zo�ówce itp.

Weksylia z Aleksandrowa w zbiorach muzeum w Opatówku

Kolekcjê maszyn dziewiarskich z Zak³adów Przemys³u Poñczo-
szniczego „Sandra”, oprócz wspomnianych wy¿ej dokumentów
archiwalnych i albumu pami¹tkowego ze zdjêciami, uzupe³nia-
j¹ weksylia – sztandar z szarfami i 5 proporców. Sztandar (nu-
mer inwentarzowy MHP 1389/H/172) zachowa³ siê w bardzo do-
brym stanie. Na jego stronie g³ównej znajduje siê wyszyty nici¹
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napis: Zwi¹zek Zawodowy R. [Robotników] i P. [Pracowników]
Przemys³u W³ókienniczego w Polsce. Oddzia³ w Aleksandrowie
oraz skrzy¿owane czó³enko tkackie i klucz (symbole przemys³u
w³ókienniczego). Na odwrotnej stronie sztandaru znajdziemy ró-
wnie ciekaw¹ symbolikê – skrzy¿owane poñczochê (czy skarpet-
kê) oraz ig³ê dziewiarsk¹ Tym symbolom bran¿owym towarzy-
sz¹ dwie daty roczne – 1946 i 1932. Daty te nie wskazuj¹ na czas
ufundowania sztandaru, który jest znacznie póŸniejszy (byæ mo-
¿e z lat 70.), lecz na wa¿ne wydarzenia zwi¹zane z rozwojem ru-
chu zwi¹zkowego poñczoszników. W 1932 r. mia³ miejsce w Pol-
sce wielki strajk robotników przemys³u lekkiego, jednym
z wa¿niejszych oœrodków strajkowych w okrêgu ³ódzkim by³ Alek-
sandrów. Z kolei w dniach 18–19 marca 1945 r. w £odzi odby³ siê
I (a licz¹c te¿ przedwojenne – XI) Krajowy Zjazd W³ókniarzy,
który przyj¹³ o�cjaln¹ nazwê Zwi¹zek Zawodowy Robotników
i Pracowników Przemys³u W³ókienniczego w Polsce. W tym oraz
nastêpnym roku powsta³y pierwsze lokalne oddzia³y zwi¹zku,
w tym i oddzia³ w Aleksandrowie £ódzkim.
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CZÊŒÆ 3

Maszyny dziewiarskie i poñczosznicze
z ZPP „Sandra” w zbiorach Muzeum
Historii Przemys³u w Opatówku

Dziewiarstwo – ogólna charakterystyka

Dziewiarstwo jako ga³¹Ÿ przemys³u w³ókienniczego ma swoj¹
d³ug¹ historiê i tradycjê. Dzianinami nazywamy wyroby w³ókien-
nicze powsta³e w wyniku ³¹czenia w rz¹dki lub kolumienki oczek.
Dziêki swojej strukturze dzianina jest rozci¹gliwa i elastyczna,
w przeciwieñstwie do tkanin. 

Jest ono równie¿ specy�czn¹ czêœci¹ produkcji w³ókienniczej.
Z jednej strony maszyny dziewiarskie s¹ technicznie skompliko-
wane, z du¿¹ iloœci¹ drobnych, delikatnych elementów, które w cza-
sie pracy musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ; z drugiej strony produk-
cja dziewiarska nie potrzebuje zaplecza w postaci oddzia³ów
przygotowawczych. Dziêki temu powstawa³y zak³ady przemys³o-
we i produkcja rozwija³a siê w zasadzie w dowolnym miejscu. Do
zak³adu dostarczano tylko surowiec, a odbierano gotowy wyrób.

Dziewiarstwo powsta³o w wyniku zapotrzebowania na przyle-
gaj¹ce i elastyczne czêœci garderoby, tj. okrycia r¹k, nóg, czy g³o-
wy. Pocz¹tki dziewiarstwa nie s¹ dok³adnie wyjaœnione. Za pier-
wsze znane wyroby dziewiarskie uwa¿ano skarpetki i inne
koptyjskie wyroby z pierwszych wieków naszej ery, jednak póŸ-
niej ustalono, ¿e powsta³y one w wyniku pracy technik¹ œciegu
ig³owego, wykonuj¹c pracê tylko jedn¹ ig³¹, a drug¹ ig³ê zastê-
powa³a rêka. Na ziemiach polskich wyroby dziewiarskie znane
by³y ju¿ od wczesnego œredniowiecza, pocz¹tkowo wykonywane
by³y one na dwóch drutach. Dopiero póŸniej, tj. od XIV w. roz-
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powszechni³a siê bardziej skomplikowana technika wykorzystu-
j¹ca 5 drutów. Praca wykorzystuj¹ca te metody by³a niezwykle
czasoch³onna, co w bezpoœredni sposób przek³ada³o siê na cenê
wyrobów dziewiarskich.

W Polsce mechaniczna produkcja wyrobów dziewiarskich roz-
poczê³a siê w XVIII w. wraz z powstaniem manufaktury scentra-
lizowanej. Wa¿nymi oœrodkami produkcji by³y wówczas Gdañsk
i Elbl¹g. Kompania Manufaktur We³nianych w 1766 r. podjê³a
próbê zorganizowania manufaktury dziewiarskiej w Golêdzino-
wie pod Warszaw¹. Istnia³a ona tylko cztery lata, w czasie któ-
rych musia³a zmagaæ siê z trudnoœciami w dostarczaniu przêdzy,
co wp³ywa³o na regularnoœæ produkcji. Ostatecznie golêdzinow-
ska manufaktura upad³a w 1770 r. Druga manufaktura dziewiar-
ska powsta³a w zespole manufaktur grodzieñskich. Powstaj¹ce
ówczeœnie manufaktury dziewiarskie nie mia³y oddzia³ów przê-
dzalniczych, korzysta³y z surowców dostarczanych przez inne ma-
nufaktury w³ókiennicze. Dziewiarstwo najsilniej rozwija³o siê
w okolicach Warszawy, bêd¹cej ch³onnym rynkiem zbytu. 

Produkcja dziewiarska przybra³a powa¿ne rozmiary dopie-
ro w Królestwie Polskim w I po³. XIX w. Rentownoœæ przemys-
³u dziewiarskiego spowodowa³a jego szybki rozwój, powstawa-
nie du¿ej iloœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Aleksandrów
£ódzki by³ jednym z g³ównych miejsc, w których skupi³a siê ta
produkcja. Do najwa¿niejszych w tym okresie miejsc produkcji
dziewiarskiej na ziemiach polskich nale¿y zaliczyæ równie¿:
£ódŸ, Kalisz, Sosnowiec. Z wymienionych wczeœniej wzglêdów,
tzn. braku koniecznoœci istnienia pe³nowydzia³owej fabryki, li-
czba przedsiêbiorstw bran¿y dziewiarskiej szybko ros³a. Zwi¹-
zane by³o te¿ to z du¿¹ u¿ytkow¹, praktyczn¹, a tak¿e i estety-
czn¹ wartoœci¹ wyrobów. 

Produkcja poñczoch i skarpet na automatach okr¹g³ych od-
bywa³a siê dwufazowo. Pierwszym krokiem by³o wytworzenia cho-
lewki na maszynie cholewkowej, a nastêpnie dorobienie do niej
stopki na maszynie stopkowej. Koniecznoœæ przenoszenia cho-
lewki na maszynê stopkow¹, zszywania wyrobów powodowa³o du-
¿e trudnoœci: czasoch³onnoœæ, koniecznoœæ pracy kilku osób przy
produkcji, nie najwy¿sz¹ jakoœæ wyrobów. W Polsce najbardziej
rozpowszechnione by³y okr¹g³e automaty typu „Ideal”, „Coro-
na”, „Invicible” oraz dwucylindrowe maszyny „Comet”, „Wildt”.
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Dziewiarstwo zyskiwa³o na znaczeniu w czasie XX-lecia miê-
dzywojennego. W 1914 r. udzia³ tej dziedziny w ogólnej produk-
cji w³ókienniczej wynosi³ 3,8%, a w 1928 r. wzrós³ ju¿ do 7,7%.
W wyniku kryzysu gospodarczego udzia³ dziewiarstwa zmniej-
szy³ siê, ale mimo to w 1938 r. wynosi³ 5,4%, daj¹c zatrudnienie
8437 osobom. Najwiêkszym oœrodkiem produkcji dziewiarskiej
by³a £ódŸ wraz z Aleksandrowem. Dla tego okresu charaktery-
styczne by³o du¿e rozdrobnienie produkcji, w ma³ych i œrednich
zak³adach. Do wiêkszych przedsiêbiorstw nale¿y wówczas zali-
czyæ zak³ady Plihala, Hiszberga i Wilczyñskiego, Eitingtona,
Matuszewskiego.

II wojna œwiatowa i wynikaj¹ce z niej rekwizycje towarów,
maszyn, by³y trudnym czasem dla przemys³u lekkiego. Fabry-
ki, które przetrwa³y wojnê, w pierwszych latach powojennych
by³y nacjonalizowane, a nastêpnie komasowane. Z kilkuset
drobnych i œrednich zak³adów utworzono oko³o 40 przedsiê-
biorstw. W ten sposób powsta³y du¿e zak³ady-molochy. Do naj-
wa¿niejszych z nich nale¿a³y ZPP „Sandra” w Aleksandrowie,
pó³nocno-³ódzkie ZPP „Feniks”, ZPP „Zenit” w £odzi, ZPP im.
Zubrzyckiego, ZPP im. M. Konopnickiej, ZPD im. E. Plater,
ZPD „Olimpia”. Zak³ady te istnia³y przez ca³y okres Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Pañstwowe fabryki zaczê³y upadaæ
po transformacji ustrojowej. Mimo to dziœ spoœród ga³êzi pro-
dukcji w³ókienniczej to w³aœnie w zakresie dziewiarstwa istnie-
je najwiêcej zak³adów, kontynuuj¹cych tradycje przemys³u dzie-
wiarskiego i poñczoszniczego.

Przemys³ dziewiarski, bêd¹cy najm³odsz¹ ga³êzi¹ przemys³u
w³ókienniczego, rozwija³ siê bardzo dynamicznie. Wyroby dzia-
ne uzyskiwa³y coraz wiêksz¹ popularnoœæ, kosztem tkanin. Wp³y-
nê³o na to kilka czynników – rozwój technologii pozwoli³ na po-
wstawanie coraz lepszej jakoœci dzianin, o ma³ej rozci¹gliwoœci
i elastycznoœci, a wiêc zbli¿onych to tkanin. Maszyny dziewiar-
skie osi¹gnê³y wzglêdnie wiêksz¹ wydajnoœæ ni¿ krosna tkackie,
co w po³¹czeniu z rozwojem w³ókien chemicznych przyspieszy-
³o rozwój dziewiarstwa. Powstawanie nowych zak³adów dziewiar-
skich by³o mniej koszto- i czasoch³onne, co sprzyja³o zak³ada-
niu nowych fabryk (mo¿na wymieniæ np. powsta³e w koñcu lat
60. XX w. zak³ady Syntex w £owiczu czy dzia³aj¹ce od pocz¹t-
ku lat 50. zak³ady Sira w Sieradzu. Wa¿nym czynnikiem stymu-
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luj¹cym rozwój dziewiarstwa w XX w. by³a równie¿ moda, pre-
feruj¹ca wyroby dziane, praktyczne, zwiêkszaj¹c zapotrzebowa-
nie na dzianiny.

Maszyny dziewiarskie z Aleksandrowa 
w muzeum w Opatówku

Maszyny pochodz¹ce z Aleksandrowa w zbiorach Muzeum Te-
chniki i Przemys³u w Opatówku mo¿na podzieliæ na kilka kate-
gorii, pod wzglêdem wykorzystania ich w procesie produkcyjnym,
czasu powstania maszyn, czy te¿ pochodzenia w Aleksandrowie.
Wiêkszoœæ maszyn do Opatówka tra�³a jako depozyt ZPP „San-
dra”, natomiast dwie, tj. cylindryczna maszyna dziewiarska �r-
my Bentley Comet (11), ³¹czarka do poñczoch �rmy Spezial-
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nähmaschinenwerk w Limbach (14) s¹ darem Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych w Aleksandrowie £ódzkim. 

Aleksandrowskie maszyny zostan¹ przedstawione wed³ug ko-
lejnoœci ich wykorzystywania w cyklu produkcyjnym. Jedynym
eksponatem pochodz¹cym z oddzia³u przygotowawczego dzie-
wiarni jest cewiarka butelkowa (1), s³u¿¹ca do formowania na-
wojów na cewkach butelkowych. To w³aœnie w tej postaci przê-
dza by³a wykorzystywana do produkcji.

Kolejne maszyny zwi¹zane s¹ ju¿ z w³aœciwym cyklem produk-
cyjnym. Pochodz¹ one z 2 przedzia³ów czasowych – czêœæ z nich
pochodzi z koñca XIX w. i pocz¹tku XX w., by³y wiêc wykorzysty-
wane w Aleksandrowie w prywatnych fabrykach, d³ugo przed po-
wstaniem ZPP „Sandra”. S¹ to ma³e, cylindryczne maszynki dzie-
wiarskie s³u¿¹ce do produkcji domowej, cha³upniczej (2, 3).
Ciekawym przyk³adem jest czterocylindryczna maszyna (4), bê-
d¹ca w istocie po³¹czeniem za pomoc¹ jednego napêdu czêœci pro-
dukcyjnych czterech „renderek”, pozwalaj¹ca na zwiêkszenie tem-
pa produkcji.

Kolejne maszyny dzia³a³y ju¿ w fabrykach poñczoszniczych,
mia³y napêd mechaniczny, a nie rêczny. S¹ to cylindryczne ma-
szyny do wyrobu cholewek, tj. g³ównych czêœci skarpet b¹dŸ po-
ñczoch (5, 6) oraz s³u¿¹ce do wyrobu stopek czyli czêœci wyrobów
zak³adanych na stopê (7, 8, 9).

Ten sam cel produkcji mia³y maszyny przyby³e do Aleksan-
drowa na pocz¹tku lat 60. XX w., w czasie modernizacji zak³a-
du (10, 11, 12, 13). Porównanie ich pozwala unaoczniæ postêp
w technologii produkcji dziewiarskiej.

Nastêpnym etapem produkcji jest zszywanie czêœci w gotowy
wyrób, wykañczanie. S¹ to maszyny do ³¹czenia poszczególnych
czêœci wyrobów dziewiarskich (14, 15, 16), tzw. ³¹czarki b¹dŸ
szczepiarki oraz kapówki, które umo¿liwiaj¹ szycie wyrobów lub
elementów wyrobów w kszta³cie worka lub rêkawa (17, 18). In-
teresuj¹cym urz¹dzeniem s¹ te¿ ramy parowe, s³u¿¹ce formowa-
niu poñczoch, pomagaj¹ce odpowiednio ukszta³towaæ wyroby,
zwiêkszaj¹ce komfort ich u¿ytkowania (19). Dwa ostatnie eks-
ponaty ilustruj¹ ró¿ne etapy historycznego rozwoju dziewiar-
stwa. S¹ to: pierwsza maszyna dziewiarska Wiliama Lee z 1589 r.
(20) oraz egzemplarz maszyny do szycia powsta³ej wg. projektu
niemieckiego wynalazcy Balazara Kremsa (21).
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1. Cewiarka butelkowa – maszyna z oddzia³u przygotowawczego dziewiarni.
S³u¿y³a do przewijania przêdzy z motków na cewki butelkowe, a wiêc na for-
my do wykorzystania na maszynach dziewiarskich. Przystosowana do napê-
du indywidualnego. Cewiarka nie ma ¿adnych oznaczeñ firmowych pozwa-
laj¹cych na identyfikacjê czasu i miejsca powstania.
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2, 3. Rêczne, okr¹g³e maszynki dziewiarskie, tzw. „randerki”, „amerykanki”,
„sztrykopy?”. Przeznaczona do dzia³alnoœci indywidualnej, rodzinnej, lub za-
robkowej o charakterze cha³upniczym. Korpus maszynki ¿eliwny, cylindry-
czny, zakoñczony podstaw¹ w kszta³cie ko³nierza z³o¿onego z trzech kryz
o zwiêkszaj¹cej siê stopniowo œrednicy. Napêd rêczny od korby, za pomoc¹
przek³adni sto¿kowej poruszane ig³y. Maszyny do produkcji ca³ych poñczoch
b¹dŸ skarpet za wyj¹tkiem œci¹gacza. Maszynki z pocz¹tku XX w. Jedna z ma-
szynek powsta³a w £odzi w wytwórni F. W. Schneller, druga pochodzi z nie-
mieckiej wytwórni Gustaw Niessen&Co(mpany), Hamburg 37.
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4. Czterocylindryczna maszyna dziewiarska. Ciekawy przyk³ad przyspiesza-
nia produkcji. Maszyna o napêdzie rêcznym, ruch korby za pomoc¹ przek³a-
dni sto¿kowej napêdza wa³ g³ówny, od którego, przez kolejne przek³adnie
sto¿kowe, poruszane s¹ cztery cylindry. Firma nieznana, precyzja wykonania
pozwala wnioskowaæ, ¿e jest to seryjny wyrób dobrej fabryki.

5. Automat poñczoszniczy typu „Ideal”. Jedno³o¿yskowy, do przêdzy cien-
kiej z mechanizmem profiluj¹cym wyrób, do produkcji cholewek. Maszyna
wyprodukowana w Niemczech, prawdopodobnie w firmie G. Hilscher Mas-
chinenfabrik, prze³om XIX/XX w.
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6. Cylindryczny automat poñczoszniczy przeznaczony do produkcji górnej
czêœci wyrobów poñczoszniczych, tj. cholewek. Przypuszczalnie wyprodu-
kowany w Niemczech, prawdopodobnie w latach 20. XX wieku.
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7. Maszyna do wyrobu stopek, tj. czêœci wyrobów, poñczoch i skarpet wk³a-
danych na stopê. Maszyna z prze³omu XIX/XX w., powsta³a w amerykañ-
skiej firmie E. Jenckes Manufacturing Company w stanie Rhode Island.
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8. Maszyna do wyrobu stopek, tj. czêœci wyrobów, poñczoch i skarpet wk³a-
danych na stopê. Maszyna z prze³omu XIX/XX w., firma Corona.
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9. Maszyna do wyrobu stopek, tj. czêœci wyrobów, poñczoch i skarpet wk³a-
danych na stopê. Wyprodukowana przez firmê G. Stibbe & Co dzia³aj¹c¹
w Leicester w Anglii. Egzemplarz prawdopodobnie z koñca XIX wieku.
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10. Cylindryczny automat poñczoszniczy do produkcji dzianiny z programa-
torem pozwalaj¹cym na tworzenie wzorzystych wyrobów. Powstaje dzianina
w kszta³cie rêkawa, która jest nastêpnie rozcinana i zszywana owerlokiem.
Automat produkcji czechos³owackiej, firma Uniplet, powsta³y w 1961 r.
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11. Cylindryczna dziewiarka do wyrobu poñczoch i skarpet z mo¿liwoœciami
wzorniczymi. Powstaje dzianina w kszta³cie rêkawa, która jest nastêpnie roz-
cinana i zszywana owerlokiem. Maszyna produkcji angielskiej firmy Bentley
Komet z pocz. lat 60. XX wieku.
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12. Cylindryczna dziewiarka do wyrobu poñczoch i skarpet z mo¿liwoœciami
wzorniczymi. Powstaje dzianina w kszta³cie rêkawa, która jest nastêpnie roz-
cinana i zszywana owerlokiem. Maszyna produkcji belgijskiej firmy Solis, pocz.
lat 60. XX wieku.

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:37  Page 76



Aleksandroviana w zbiorach Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku 77

13. Cylindryczna maszyna dziewiarska do wyrobu poñczoch i skarpet pozwa-
laj¹ca wytwarzaæ wzorzysty wyrób. Maszyna produkcji NRD, firmy Textima,
dzia³aj¹cej w ówczesnym Karl-Marx Stadt (dzisiejsze Chemnitz), powsta³a
w 1961 r.
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14. £¹czarka do poñczoch, maszyna s³u¿¹ca ³¹czeniu dwóch dzianin o ró¿-
nych splotach za pomoc¹ oczek. Ig³y na talerzu ig³owym, zamocowanym na
ramieniu korpusu. Maszyna powsta³a w zak³adach Spezialnähmaschinenwerk
(zak³adach specjalnych maszyn szyj¹cych) w Limbach w 1959 r.
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15. Maszyna ³¹czarkowa – do zszywania elementów wyrobów dziewiarskich. Ma-
szyna na kó³kach, pozwalaj¹ca swobodnie przemieszczaæ j¹ po zak³adzie, by wy-
konywaæ pracê w dowolnym miejscu. Mechanizmy maszyny na ¿eliwnej kolumnie.
Napêd no¿ny, przekazywany z ko³a napêdowego na mechanizmy robocze. Ma-
szyna powsta³a w Zwickau w Niemczech na pocz. XX w. w firmie Gebruder Jacob.
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16. £¹czarka, szczepiarka – maszyna s³u¿¹ca ³¹czeniu dwóch dzianin o ró¿-
nych splotach za pomoc¹ oczek. Korpus maszyny ¿eliwny, do jego koñca
przytwierdzony wieniec ig³owy. Prawdopodobnie powsta³a w firmie Julius
Köhler Nähmaschinenfabrik w Limbach w Niemczech, lata 20. XX wieku.
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18. Kapówka firmy Union Special Maschinenfabrik, powsta³a w Stuttgarcie w Niem-
czech. Budowa cylindra maszyny umo¿liwia szycie wyrobów lub elementów wyro-
bów w kszta³cie worka lub rêkawa i jest przystosowana do pokrywania i jednoczes-
nego sp³aszczania szwów owerlokowych, np. pokrywania szwu owerlokowego na
nogawkach kalesonów; jak równie¿ umo¿liwia szycie wyrobów na okr¹g³o.

17. Kapówka? firmy Mauser. Budowa cylindra maszyny umo¿liwia szycie wy-
robów lub elementów wyrobów w kszta³cie worka lub rêkawa i jest przysto-
sowana do pokrywania i jednoczesnego sp³aszczania szwów owerlokowych,
np. pokrywania szwu owerlokowego na nogawkach kalesonów; jak równie¿
umo¿liwia szycie wyrobów na okr¹g³o.
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19. Ramy parowe do formowania poñczoch. Jedna z maszyn oddzia³u wy-
koñczalniczego dziewiarni. 13 metalowych form w kszta³cie nogi. Do urz¹-
dzenia wprowadzano parê pochodz¹c¹ od maszyny parowej, która rozgrze-
waj¹c formy pomaga³a odpowiednio ukszta³towaæ wyroby, zwiêkszaj¹c
komfort ich u¿ytkowania. Maszyna z prze³omu XIX/XX w., powsta³a w Chem-
nitz, w firmie Schwabe&Sieben Haussen. Na blacie maszyny u³o¿one dodat-
kowo 5 form drewnianych w kszta³cie nogi, do przegl¹du i wychwycenia b³ê-
dów w wyrobach powsta³ych na maszynkach dziewiarskich.
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20. Rekonstrukcja pierwszej maszyny dziewiarskiej konstrukcji angielskiego
pastora Williama Lee z 1589 r. By³a to najdoskonalsza maszyna narzêdziowa
koñca XVI w. i swym skomplikowaniem wzbudza³a zachwyty wspó³czesnych.
360-ig³owa maszyna do wyrobu jedwabnych dzianin, ulepszona wersja pa-
tentu z 1599 r., sk³ada³a siê z 2066 metalowych czêœci, nie licz¹c drewnianych
staciw. Drewnian¹ czêœæ najstarszej p³askiej falowarki zbudowano na wzo-
rach poziomego krosna tkackiego. Sk³ada³a siê ona z podwójnych stojaków,
staciw s³u¿¹cych do podtrzymania metalowej czêœci pracuj¹cej i ³awki dla ro-
botnika. Czêœæ pracuj¹ca, umieszczona w metalowej klatce, wykonywa³a rzê-
dy oczek przy pomocy ruchu rêki robotnika.
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21. Prototyp maszyny do szycia, wynaleziony przez Niemca Baltazara Krem-
sa w 1810 r., który szy³ pojedynczym œciegiem ³añcuszkowym. B. Krems
opatentowa³ ig³ê z uchem na ostrym czubku. Ig³y u¿ywane wczeœniej do
szycia maszynowego posiada³y ucho na czubku têpym i tym samym by³y
ma³o sprawne. 
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22. Pokaz dzia³ania maszyny raszlowej podczas otwarcia wystawy (1992)
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Upadek „Sandry”

Sytuacja ekonomiczna Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego
„Sandra” zmieni³a siê na niekorzyœæ po 1980 r. Pogr¹¿y³y j¹ �nan-
sowo: bardzo kosztowne i nie do koñca tra�one inwestycje na na
kredyt (drogie w³oskie maszyny), rosn¹ce zad³u¿enie w bankach,
burzliwe wydarzenia polityczne lat 80. (strajki), kryzys gospo-
darczy, coraz silniejsza konkurencja odradzaj¹cego siê sektora
prywatnego, nap³yw tanich wyrobów dziewiarskich z Chin oraz
hiperin�acja z prze³omu lat 80. i 90. W 1995 r. przekszta³cono
dawne zak³ady pañstwowe w spó³kê akcyjn¹, sprzedano oœrodki
wczasowe i zamiejscowe oœrodki produkcyjne, przekazano w za-
rz¹d samorz¹dowi szko³ê przyzak³adow¹, przedszkole, ¿³obek,
bibliotekê, bardzo zredukowano zatrudnienie. Na ratowanie upa-
daj¹cych zak³adów by³o ju¿ jednak za póŸno. W latach 1999–2005
powo³any w tym celu likwidator wygasi³ dzia³alnoœæ „Sandry”
i wykreœli³ spó³kê z Krajowego Rejestru S¹dowego.

Szukaj¹c oszczêdnoœci, na pocz¹tku lat 90. XX wieku zlikwi-
dowano tak¿e skromn¹ izbê muzealn¹ w Aleksandrowie – zor-
ganizowane kilkanaœcie lat wczeœniej (w 1974 roku) Muzeum
Poñczosznictwa. Na szczêœcie, dziêki inicjatywie kilku wymienio-
nych wy¿ej osób, uda³o siê niemal w ostatniej chwili uratowaæ
czêœæ zabytkowych maszyn dziewiarskich z ZPP „Sandra”, cieka-
we plany i dokumenty z prze³omu XIX i XX wieku, pami¹tko-
wy album ze zdjêciami z lat 70. oraz sztandar zwi¹zkowy. Dziœ
stanowi¹ one ozdobê bardzo ciekawego, a ma³o u nas znanego
Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku pod Kaliszem, do któ-
rego zwiedzania serdecznie Pañstwa zachêcamy.
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Album o historii Zak³adów Przemys³u
Poñczoszniczego „Sandra”
wydany z okazji 150-lecia poñczosznictwa
oraz 30-lecia PRL w roku 1974

W artykule tym prezentujemy Pañstwu Album pami¹tkowy wy-
konany w 1974 roku z okazji obchodów 150-lecia poñczosznictwa
w Polsce. By³ on ozdob¹ ekspozycji tworzonego wtedy Muzeum
Poñczosznictwa w Aleksandrowie, które nie przetrwa³o niestety
bankructwa Zak³adów Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra”
w Aleksandrowie w 2. po³owie lat 90. XX wieku. Na szczêœcie al-
bum ten zachowa³ siê, podobnie jak inne cenne materia³y archi-
walne i maszyny poñczosznicze, o których pisaliœmy w poprzednim
artykule, w zbiorach Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku
pod Kaliszem. Tam odnalaz³ go dla Pañstwa dr Tomasz Pietras
a sfotografowa³ Marcin Gawryszczak. Mo¿e rozpoznacie na tych
zdjêciach – siebie, swoich rodziców czy dziadków? 

90 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Wycinek z ³ódzkiej gazety
o istniej¹cym od 1974 roku
Muzeum Poñczosznictwa
w Aleksandrowie £ódzkim. 
„Dziennik Popularny”, 
nr 251 (8539), str. 3, 
£ódŸ 3.11.1976
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Album o historii Zak³adów Poñczoszniczych Sandra (1974) 93
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Rêczna maszyna ³¹czarkowa
Köhlera

Rêczna maszyna poñczo-
sznicza z urz¹dzeniem

do wzorowania

Maszyna poñczosznicza
typ Standard
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Album o historii Zak³adów Poñczoszniczych Sandra (1974) 97

Prywatne budynki fabryczne

Robotnicy fabryk Aleksandrowa

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:38  Page 97



98 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Robotnicy fabryk Aleksandrowa
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Album o historii Zak³adów Poñczoszniczych Sandra (1974) 99

Robotnicy fabryk Aleksandrowa

Manifestacja 1-szo majowa
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Oddzia³ 5
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Oddzia³ 7
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Oddzia³ 4
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Oddzia³ 6
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Album o historii Zak³adów Poñczoszniczych Sandra (1974) 105

Organizator 
i pierwszy prezes 
AKS „W³ókniarz”

Spartakiada zak³adowa
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Pracownicy Oddzia³u 5 po pochodzie 1-szo majowym

Pracownicy zrzeszeni w Zwi¹zku Walki M³odych w czasie wypoczynku
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Album o historii Zak³adów Poñczoszniczych Sandra (1974) 107

Pierwsi absolwenci Szko³y Przysposobienia Zawodowego
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Zarz¹d Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Przemys³u W³ókienniczego
w Aleksandrowie w latach 1947–1950
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Pracownicy w pochodzie 1-szo majowym
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Pochód 1-szo majowy w 1948 r.

Junacy SP (S³u¿ba Polsce)
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Pochód 1-szo majowy
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Pracownicy Zak³adu „D”

Spartakiada zak³adowa
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Wystawa postêpu technicznego
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Zarz¹d klubu sportowego „W³ókniarz”
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Otwarcie sezonu sportowego

VI Spartakiada AZPP
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Sportowcy wyje¿d¿aj¹ na zawody
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Cz³onkowie PCK przy AZPP
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Na trybunie Komitet 1-szo majowy (1954)

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:57  Page 118
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W³adze przedsiêbiorstwa wœród przedszkolaków

Wnêtrze przedszkola
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Pracownicy AZPP odznaczeni medalami 10-cio lecia PRL
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Klub Techniki i Racjonalizacji w AZPP

Ob. W. Zdanowicz 
– racjonalizator
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Ob. K. Gumiñski 
– racjonalizator
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Pochód 1-szo majowy. Zak³ad „F”
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Pochód 1-szo majowy. 
Zak³ad „E”

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:57  Page 124



Album o historii Zak³adów Poñczoszniczych Sandra (1974) 125

Zak³ad „K”

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:57  Page 125



126 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:57  Page 126



Album o historii Zak³adów Poñczoszniczych Sandra (1974) 127

Wrêczenie sztandaru AKS „W³ókniarz”
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Absolwenci Studium Ekonomiki Przemys³u

Pierwsze prezydium RR [Rady Robotniczej]
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Spo³ecznicy przy budowie cegielni
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Spo³ecznicy przy budowie cegielni
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Budowa pieca do wypalania ceg³y

Budowniczowie na tle cegielni

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:57  Page 132



Album o historii Zak³adów Poñczoszniczych Sandra (1974) 133

Widok cegielni

Czêœæ wykonanej pracy
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Uroczystoœci otwarcia cegielni
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Uroczystoœci otwarcia cegielni
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Pochód 1-szo majowy
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Wyroby AZPP 
wystawiane na gie³dzie

Budynek Zasadniczej Szko³y Dziewiarskiej
i Technikum
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Uczniowie w pracowni
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Lekcja 
Technologii dziewiarskiej

Laboratorium 
maszyn poñczoszniczych
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Nauka zawodu
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Uczniowie Technikum Ekonomicznego
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Egzamin maturalny

Lekcja matematyki
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Przygotowanie terenu pod budowê
nowego zak³adu [przy ul. Piotrkowskiej]
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Rozpoczêcie prac przy budowie
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Wmurowanie aktu erekcyjnego 
przez wicepremiera Zenona Nowaka
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Budowa w trakcie

Ustawianie maszyn
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Szkielet zak³adu

Zak³ad w ca³ej okaza³oœci
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Uruchamianie produkcji
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Przyuczanie do obs³ugi
nowych maszyn
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Uroczystoœci zwi¹zane
z wrêczeniem sztandaru
przechodniego
za wspó³zawodnictwo
miêdzyzak³adowe
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Album o historii Zak³adów Poñczoszniczych Sandra (1974) 155

Dekorowanie
odznaczeniami
pañstwowymi
zas³u¿onych
pracownikom 
przez 
wicepremiera
Zenona Nowaka

Pochód 1-szo majowy
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Wrêczenie Sztandaru PZPR 
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Rozpoczêcie
budowy
Skrêcalni
Elastilu
i Farbiarni

Alex2015.qxd  2015-07-05  19:44  Page 158



Album o historii Zak³adów Poñczoszniczych Sandra (1974) 159

Budynek Skrêcalni i Farbiarni
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Hala maszyn skrêcarkowych
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Maszyny towarzysz¹ce w skrêcalni

Nowoczesne aparaty farbiarskie
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W³adze zwierzchnie wizytuj¹ce zak³ad
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Kolektyw przedsiêbiorstwa na naradzie
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Zespó³ m³odych mistrzów
techniki ZPP „Sandra”

Wnêtrze ¿³obka
przyzak³adowego
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¯³obek – nowy budynek
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Przedszkole – nowy budynek
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Oœrodek wczasowy Morzyczyn
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Spotkanie z rencistami
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Spotkanie z rencistami
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Spotkanie z rencistami
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Akademia z okazji Dnia 8 Marca
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Komitet 1-szo majowy
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Zalewanie fundamentów pod Dom Socjalny
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Uroczyste posiedzenie KSR [Komitet Samorz¹du Robotniczego] 20.05.1974 r. z okazji 150 lat poñczosznictwa
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Prezydium KSR
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Prezydium KSR
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Minister Przemys³u Lekkiego wœród za³ogi ZPP „Sandra”
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Sympozjum w Zamku Uniejowskim 11.07.1974 r.
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Album z otwarcia nowego budynku
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Aleksandrowie w 1970 r. 

W marcu 2015 roku Liceum im. Miko³aja Kopernika w Aleksan-
drowie œwiêtuje swoje 70-lecie. Z tej przyczyny prezentujemy
Pañstwu strony z albumu wydanego na pami¹tkê otwarcia nowe-
go gmachu Liceum w 1970 r. na jego 25-lecie. Album ten zosta³
przekazany w latach 80. do zbiorów Muzeum Oœwiaty Ziemi £ó-
dzkiej przez ¿onê ³ódzkiego dzia³acza oœwiatowego Mieczys³awa
Klimka i zainwentaryzowany jest pod nr I-1304. w Muzeum Oœ-
wiaty Ziemi £ódzkiej, dzia³aj¹cym w ramach Pedagogicznej Bib-
lioteki Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbiñskiego w £odzi (ul. Wól-
czañska 202).
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Jubileusz 55-lecia 
Szko³y Podstawowej nr 4
w Aleksandrowie £ódzkim

12 grudnia 2014 r. Szko³¹ Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie £ó-
dzkim obchodzi³a 55-lecie swego istnienia. 1 wrzeœnia 1959 r. za-
brzmia³ pierwszy dzwonek w naszej szkole. W 1975 r. nadano
szkole imiê Marii Sk³odowskiej-Curie, kobiety niezwyk³ej, dwu-
krotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie �zyki i chemii,
o której Albert Einstein powiedzia³: „Pani Curie jest – ze wszy-
stkich ludzi na œwiecie – jedynym niezepsutym przez s³awê cz³o-
wiekiem.” Sukces osi¹gnê³a dziêki wytrwa³oœci, wierze w siebie
i tytanicznej pracy. 
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W szkole czas odmierzany jest w specy�czny sposób. To ko-
lejne dzwonki, miesi¹ce, lata napêdzaj¹ machinê szkolnego œwia-
ta. W tê perspektywê wpisuj¹ siê wydarzenia zwyk³e – codzien-
ne, jak i wydarzenia niepowszednie, dziêki którym mo¿liwe jest
przyjrzenie siê pracy w³asnej i szko³y. Do takich wydarzeñ nale-
¿y jubileusz – ka¿dy kolejny jubileusz, który zbiera informacje
o historii szko³y i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób
– nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników obs³ugi i admini-
stracji.

„Czwórka” nigdy nie by³a jedynie i tylko miejscem czy insty-
tucj¹, ale zawsze spo³ecznoœci¹ stworzon¹ przez pokolenia
uczniów, ich rodziców i nauczycieli, którzy od pocz¹tku do dziœ
oddali i oddaj¹ szkole swoj¹ wiedzê, umiejêtnoœci, czas, entuz-
jazm i serce. W szkole najwa¿niejszy jest uczeñ, dusz¹ szko³y –
nauczyciel i wychowawca, wsparciem – rodzic, dum¹ – absolwen-
ci. Szczególne podziêkowania nale¿y skierowaæ do nauczycieli
emerytów, którzy przez wiele lat tworzyli historiê i tradycjê tej
szko³y, prowadzili do sukcesów, wychowywali i wpajali w³aœciwe
wartoœci, wp³ywali na rozwój szko³y i jej pozytywny wizerunek.

W szkole, wokó³ szko³y zawsze gromadzi³y siê osoby twórcze,
kreatywne, otwarte, wra¿liwe na potrzeby dzieci, zaanga¿owane

Jubileusz 55-lecia Szko³y Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie £ódzkim 199

Alex2015.qxd  2015-07-05  19:45  Page 199



w jej dzia³alnoœæ, poszukuj¹ce nowych rozwi¹zañ. To dziêki nim
uda³o siê stworzyæ Nasz¹ Szko³ê, tak¹, jaka jest dziœ – przyjaz-
na, otwarta na nowe, poszukuj¹ca. 

Dzisiejsi uczniowie posiadaj¹ o wiele wiêksze mo¿liwoœci zg³ê-
bienia wiedzy, korzystania z ró¿nych Ÿróde³ informacji. Inaczej
patrz¹ na otaczaj¹cy ich œwiat, maj¹ inne cele; bo przecie¿ przez
te kilkadziesi¹t lat zmieni³o siê wiele, zmieni³ siê sposób ¿ycia,
myœlenia, pracy, postrzegania rzeczywistoœci. I za tymi zmiana-
mi szko³a musi nad¹¿yæ, bo jak mówi³a Maria Sk³odowska-Cu-
rie: „Niczego w ¿yciu nie nale¿y siê baæ, nale¿y to tylko zrozu-
mieæ”.

Przez kilka dziesiêcioleci szko³a wykszta³ci³a i wychowa³a kil-
ka tysiêcy absolwentów, którym przekazywane by³y, a nastêpnym
pokoleniom s¹ i bêd¹ wartoœci oraz zasady uznane za uniwersal-
ne: uczciwoœæ, prawdomównoœæ, empatia, przyjaŸñ, wiara we w³as-
ne si³y, konsekwencja w d¹¿eniu do celu, dobroæ.

„Trzeba mieæ wytrwa³oœæ i wiarê w siebie. Trzeba wierzyæ, ¿e
cz³owiek jest do czegoœ zdolny i osi¹gn¹æ to za wszelk¹ cenê”. I co
roku uczniowie szko³y udowadniaj¹ wieloma sukcesami w kon-
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kursach przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych, sporto-
wych – pocz¹wszy od szczebla szkolnego, a skoñczywszy na miê-
dzynarodowym „Kangurze” – ¿e s³owa patronki nie straci³y na
aktualnoœci. 

Dziœ w szkole uczy siê 611 uczniów, w 23 oddzia³ach. Du¿o –
na tak skondensowanej przestrzeni, ale zawsze jest otwarta na
tych ma³ych mieszkañców Aleksandrowa, którzy chc¹ zdobyæ tu
wiedzê i umiejêtnoœci. 

Na przestrzeni lat „Czwórka” zmieni³a swoje oblicze, struk-
turê; ale to, co pozosta³o w niej takie same, to fakt, ¿e jest wa¿-
n¹ i nieodzown¹ czêœci¹ lokalnej rzeczywistoœci.

To, co najlepsze i najpiêkniejsze, jeszcze przed szko³¹. Dziœ za-
mykane s¹ jedne drzwi – historii, aby otworzyæ kolejne – ku przy-
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sz³oœci. Maria Sk³odowska-Curie powiedzia³a: „Cz³owiek nie za-
wsze ogl¹da siê na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed
sob¹ do zrobienia”. A przed ca³¹ spo³ecznoœci¹ szkoln¹ – jeszcze
wiele, wiele do zrobienia, bo jest twórcza, otwarta, zna swoj¹ war-
toœæ, nie stoi w miejscu i pod¹¿a ku nowym wyzwaniom.

Wœród zaproszonych goœci byli: p. Pose³ na Sejm RP – Agnie-
szka Hanajczyk, Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego – Jacek Li-
piñski, Ilona Rafalska – radna Sejmiku Województwa £ódzkie-
go, Wicestarosta Powiatu Zgierskiego – Krzysztof Kozanecki,
Sekretarz Gminy – Iwona D¹bek, Skarbnik Gminy – Grzegorz
Siech, Ma³gorzata Bury – Starszy Wizytator Kuratorium Oœwia-
ty w £odzi, Stanis³awa Raczyñska – Prezes Oddzia³u ZNP, El-
¿bieta Paciejewska-Stolarz – Dyrektor Wojewódzkiego Oœrodka
Doskonalenia Nauczycieli, Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Kul-
tury i Sportu – Hanna Beda, ks. Gabriel Ko³odziej – proboszcz
para�i pw. Œw. Archanio³ów Micha³a i Rafa³a; dyrektorzy placó-
wek oœwiatowych, prezesi i dyrektorzy banków, gminnych insty-
tucji, nauczyciele emeryci, w szczególnoœci byli dyrektorzy: W³a-
dys³awa Kozanecka, Barbara Œwi¹tczak, Teresa Szadkowska,
absolwenci, rodzice.

204 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:59  Page 204



Jubileusz 55-lecia Szko³y Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie £ódzkim 205

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:59  Page 205



206 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:59  Page 206



Szko³a ucz¹c, wychowuj¹c wyznacza sobie szereg zadañ i ce-
lów, których realizacja jest mo¿liwa dziêki zrozumieniu i pomo-
cy wielu instytucji oraz ludzi. Ludzi, którzy rozumiej¹ potrzeby
szko³y, wspieraj¹ szkolne inicjatywy i na których spo³ecznoœæ
szkolna w ka¿dej chwili mo¿e liczyæ. Podczas uroczystoœci zosta-
³y wrêczone statuetki „Honorowy Przyjaciel Szko³y” osobom, in-
stytucjom, które na trwa³e zapisa³y siê w historii szko³y. 

Po czêœci o�cjalnej zaprezentowano program artystyczny przy-
gotowany przez uczniów i nauczycieli, który rozpocz¹³ polonez
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w wykonaniu uczniów klas VI. Nastêpnie przenieœliœmy siê do
epoki, w której ¿y³a patronka szko³y (wspania³e stroje z epoki
przygotowane przez uczniów i rodziców). By³ pokaz zdolnoœci pi³-
karskich, wystêp zespo³u wokalnego i solistek oraz zespo³u in-
strumentalnego, wspaniale tañczy³y Ma¿oretki oraz Iskierki. „Sto
lat” dla szko³y oraz inne utwory muzyczne zagra³y dzieci na �a-
¿oletach. Program zakoñczy³y dwie prezentacje multimedialne:
„Oblicze wspó³czesnej szko³y”, „Happy Czwórka” (które mo¿na
zobaczyæ na stronie internetowej szko³y). Warto!
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Stanis³awa Raczyñska
Ewa Kucner 

ZNP. 110 lat minê³o …

„Kto nie szanuje i nie ceni swej przesz³oœci nie jest godzien szacun-

ku teraŸniejszoœci ani prawa do przysz³oœci” 

Józef Pi³sudski

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego to najwiêkszy i najstarszy
zwi¹zek zawodowy pracowników oœwiaty. Jest organizacj¹, któ-
ra jednoczy œrodowisko nauczycielskie, mobilizuje do wspólnej
pracy, troski o to, aby wykszta³cenie i dobra szko³a w naszym kra-
ju by³y wartoœciami najwy¿szymi, ma wp³yw na kszta³t polskiej
edukacji, warunki pracy pracowników oœwiaty. 
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Kolebk¹ zwi¹zku w Polsce jest Pilaszków ko³o £owicza. W³aœ-
nie tam, 1 paŸdziernika 1905 roku powo³ano Zwi¹zek Nauczy-
cielstwa Ludowego (ZNL). Zwi¹zek dzia³a nieprzerwanie, mimo
wielu niesprzyjaj¹cych wydarzeñ historycznych. Z jego inicjaty-
wy rozpoczê³a dzia³alnoœæ m.in. w 1921 roku wydawnictwoNasza
Ksiêgarnia, od roku 1917 ukazuje siê pismo „G³os Nauczyciel-
ski”, a z dobrowolnych sk³adek cz³onków zwi¹zku wybudowano
w 1925 roku sanatorium w Zakopanem. 

Cz³onkami i cz³onkiniami zwi¹zku w minionym stuleciu byli
wybitni pedagodzy i naukowcy m.in.: Stefan Baley, Marian Fal-
ski, Janusz Korczak, Tadeusz Kotarbiñski, Wincenty Okoñ, Bog-
dan Suchodolski.

ZNP na terenie naszego kraju zrzesza ponad 250 tys. cz³on-
ków, w okrêgu ³ódzkim oko³o 18 tysiêcy osób w 58 oddzia³ach,
979 ogniskach i 31 grupach zwi¹zkowych, w powiecie zgierskim
jest 1496 cz³onków zwi¹zku, zrzeszonych w 78 ogniskach ZNP. 

W roku 2015 obchodzimy 110-lecie za³o¿enia Zwi¹zku Nau-
czycielstwa Polskiego. Rocznica powstania ZNP sta³a siê inspi-
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racj¹ do przypomnienia istotnych wydarzeñ historycznych zwi¹z-
ku w Aleksandrowie £ódzkim. W roku jubileuszowym opracowa-
ne zostan¹ dokumentacje historyczne, odbêdzie siê szereg im-
prez kulturalnych, sportowych i turystycznych propaguj¹cych
idee zwi¹zkowe. 

Z kart historii ZNP w Aleksandrowie £ódzkim

Lata 1905–1939

Na terenie Aleksandrowa £ódzkiego pierwsze Ognisko Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego Szkó³ Powszechnych powsta³o w 1919
roku. Prezesem Ogniska zosta³ Apolinary Wieczorek – kierownik
szko³y powszechnej. 

Dziêki prê¿nej dzia³alnoœci cz³onków zwi¹zku powsta³a w 1927
roku biblioteka, licz¹ca oko³o 2000 woluminów, a oko³o 1930 roku,
pierwsza w powiecie orkiestra kameralna nauczycieli. W okresie
miêdzywojennym ognisko ZNP prowadzi³o dzia³alnoœæ spo³eczno-
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socjaln¹, kulturaln¹ i sporto-
w¹, w ramach której podejmo-
wa³o dzia³ania s³u¿¹ce rozwo-
jowi szkolnictwa, maj¹ce na ce-
lu: poprawê warunków nauki
i wyposa¿enia szkó³, likwidacjê
analfabetyzmu, dokszta³canie
nauczycieli niewykwali�kowa-
nych, organizacjê szkoleñ, kon-
ferencji, zachêcanie do dzia³a-
nia na rzecz œrodowiska lokal-
nego, poprawê warunków loka-
lowych i zdrowotnych. 

Okres okupacji 

Wybuch II wojny œwiatowej
przerwa³ na 5 i pó³ roku legal-
n¹ dzia³alnoœæ ZNP. W paŸ-
dzierniku 1939 roku zwi¹zek
zosta³ przekszta³cony w kon-
spiracyjn¹ Tajn¹ Organizacjê
Nauczycielsk¹ (TON), która
mimo gro¿¹cych jej kar organizowa³a tajne nauczanie, pomaga-
³a nauczycielom, ukrywa³a poszukiwanych przedstawicieli inte-
ligencji, pomaga³a osadzonym w wiêzieniach i obozach, opraco-
wywa³a projekty nowego systemu szkolnego, które wprowadzono
w ¿ycie po zakoñczeniu wojny. Na terenie Aleksandrowa odby-
wa³o siê nauczanie indywidualne i w kompletach. 

Szkolnictwo i zwi¹zek w czasach PRL 

Lata 1945–1980

17 stycznia 1945 r. Aleksandrów zosta³ wyzwolony, w lutym 1945
uruchomiono dwie szko³y powszechne i pierwsz¹ w dziejach mia-
sta szko³ê œredni¹. Po piêciu dniach od wyzwolenia, przybyli do
miasta pierwsi nauczyciele, którzy natychmiast przyst¹pili do
odbudowy szkolnictwa w Aleksandrowie. 14 marca 1945 roku od-
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by³o siê w Szkole nr 2 pierwsze zebranie Ogniska Zwi¹zku Nau-
czycielstwa Polskiego. Przewodniczy³ obradom kol. W³adys³aw
Ka³u¿ny – kierownik Szko³y nr 1. W marcu 1945 roku z inicjaty-
wy ZNP, powsta³a pierwsza w historii Aleksandrowa Biblioteka
Miejska licz¹ca 2 tysi¹ce woluminów. 

Po wojnie zwi¹zkowi przekazano organizacjê nauczycielskich
konferencji rejonowych. W celu udzielenia pomocy materialnej,
w dniu 26 marca 1946 roku utworzono kasê samopomocy. 

W latach piêædziesi¹tych nast¹pi³y zmiany w strukturach
zwi¹zku, zlikwidowano ogniska, a na ich miejsce utworzono Za-
k³adowe Organizacje Zwi¹zkowe (ZOZ) i Miêdzyzak³adowe Or-
ganizacje Zwi¹zkowe (MOZ). Dokonano równie¿ zasadniczych
przeobra¿eñ celów, zadañ i funkcjonowania ZNP. 

Po 1956 roku zauwa¿a siê rozwój ruchu nauczycielskiego,
wzros³a rola i znaczenie zwi¹zku w pracach przygotowawczych
do reorganizacji szkolnictwa. W roku 1957 wrócono w Aleksan-
drowie do struktury sprzed roku 1949, powsta³y dwa ogniska:
Ognisko ZNP w R¹bieniu oraz Ognisko ZNP w Aleksandrowie.
Nast¹pi³ wzrost liczebny cz³onków ZNP. Wstêpuj¹cy do szkó³ wy¿
demogra�czny zmusza³ ogniska do zajêcia siê sprawami bazy ma-
terialnej placówek oœwiatowo-wychowawczych. 

W latach szeœædziesi¹tych po³o-
¿ono nacisk na doskonalenie pracy
szkó³ i nauczycieli, nowatorstwo pe-
dagogiczne, rozwijanie ró¿nych form
samokszta³cenia. W 1968 roku zosta³
powo³any pierwszy w powiecie ³ó-
dzkim zespó³ samokszta³ceniowy kie-
rowników szkó³ aleksandrowskich
oraz ze szkó³ w Anio³owie, Be³dowie,
Kucinach, Madajach Starych, R¹bie-
niu, Rudzie Bugaj, Saniach i Sobie-
niu. Powo³ano tak¿e nauczycielski
zespó³ wokalny. 

W celu poprawy sytuacji �nan-
sowej zatrudnionych w oœwiacie,
za³o¿ono Pracownicz¹ Kasê Zapo-
mogowo-Po¿yczkow¹ przy ZOP
ZNP w £odzi.
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Zwi¹zek podejmowa³ licz-
ne starania o podwy¿kê p³ac
nauczycieli i pracowników ad-
ministracyjno-obs³ugowych. 

3 wrzeœnia 1975 roku po³¹-
czono ogniska Aleksandrowa
i R¹bienia w jedn¹ Radê Za-
k³adow¹ ZNP w Aleksandro-
wie, której prezesem zosta³
Stanis³aw Lichwa³a – dyrektor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego. 

W roku 1975 powsta³a no-
wa struktura organizacyjna
– Zespó³ Administracyjny
Szkó³ z Inspektorem Oœwiaty
i Wychowania mgr Ryszar-
dem Kubickim. 

ZNP szczególn¹ trosk¹ ota-
cza³ rencistów i emerytów or-
ganizuj¹c dla nich m.in. wspar-
cie pieniê¿ne, aktywnie dzia³a³
na rzecz przydzia³u nowych
mieszkañ swym cz³onkom. 

W latach siedemdziesi¹tych zwi¹zkowcy podejmowali wiele prac
spo³ecznych, prowadzili dzia³alnoœæ kulturaln¹. W 1972 r. powsta³
zespó³ kabaretowy, w 1976 Klub Nauczyciela w MDK, nauczyciel-
ska dru¿yna pi³ki siatkowej, Klub Wêdruj¹cego Nauczyciela. 

Lata 1980–1990

Struktura zwi¹zku w 1980 roku to: Zarz¹d G³ówny, Rady Zak³a-
dowe ZNP. 13 grudnia 1981 z powodu wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce delegalizowano wszystkie organizacje zwi¹z-
kowe w tym tak¿e ZNP. 26 stycznia 1982 roku zosta³a uchwalona
przez Sejm PRL Ustawa Karta Nauczyciela, która zast¹pi³a Kar-
tê Praw i Obowi¹zków Nauczyciela. Objêci ni¹ zostali wszyscy
nauczyciele, od przedszkoli po szko³y wy¿sze.

2 maja 1983 roku podjêto jednog³oœnie uchwa³ê o zmianie sta-
tutu i zarejestrowaniu Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, a 13
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czerwca 1983 roku odby³o siê pierwsze zebranie wyborcze reak-
tywowanego zwi¹zku w Aleksandrowie £ódzkim. Prezesem wy-
brano Sera�nê Lewandowsk¹. W szeregi nowego ZNP wst¹pi³o
155 osób z terenu miasta
i gminy Aleksandrów. 11
marca 1986 roku stanowis-
ko prezesa Oddzia³u ZNP
powierzono Stanis³awie Ra-
czyñskiej, która sprawuje tê
funkcjê do dnia dzisiejsze-
go. Szczególn¹ uwagê zwró-
cono wówczas na integracjê
œrodowiska oœwiatowego
i w³aœciwy przep³yw infor-
macji w strukturach zwi¹z-
ku, co s³u¿yæ mia³o wzrosto-
wi organizacji i aktywizacji
zwi¹zkowców. Spoœród
cz³onków Zarz¹du Oddzia-
³u wy³oniono szeœæ komisji:
socjalno-bytow¹, pedagogi-
czn¹, spo³eczn¹, kulturaln¹,
sportow¹ i turystyczn¹. 

Jesieni¹ 1987 roku pod-
jêto decyzjê o utworzeniu
ognisk zwi¹zkowych w pla-
cówkach, dziêki czemu ³at-
wiej mo¿na by³o rozpoznaæ potrzeby mniejszej spo³ecznoœci œro-
dowiska nauczycielskiego. Z inicjatywy Zarz¹du Oddzia³u, w 1987
roku powo³ano Spo³ecznego Inspektora Pracy, dzia³aj¹cego na
rzecz kontroli i oceny warunków pracy i nauki placówek oœwiato-
wo-wychowawczych. We wrzeœniu 1987 roku, dziêki Prezes Za-
rz¹du Oddzia³u Stanis³awie Raczyñskiej, powsta³a Rada Postêpu
Pedagogicznego przy ZNP w Aleksandrowie £ódzkim. W grudniu
1987 roku utworzono Klub Nauczycieli Nowatorów, dzia³aj¹cy na
rzecz postêpu pedagogicznego i nowatorstwa w œrodowisku lokal-
nym. Istotn¹ kwesti¹ by³o w³¹czanie rodziców w dzia³ania œrodo-
wiska oœwiatowego. Oddzia³ ZNP w Aleksandrowie by³ wówczas
jedyn¹ w województwie organizacj¹, prowadz¹c¹ tak¹ dzia³alnoœæ. 
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Zwi¹zek otacza³ opiek¹ m³odych nauczycieli, udzielano po-
mocy prawnej i kole¿eñskiej, wspiera³ tak¿e rozwój pozazawodo-
wych zainteresowañ swoich cz³onków: organizowano kursy kro-
ju i szycia, kursy jêzyka niemieckiego, powo³ano Klub
Kolporterów Ksi¹¿ek, organizowano spotkania z pisarzami i po-
etami z regionu ³ódzkiego po³¹czone z kiermaszami ksi¹¿ek.
W ramach dzia³alnoœci kulturalnej zwi¹zku organizowano wy-
jazdy do teatrów ³ódzkich, Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Co-
rocznie œrodowisko nauczycielskie w³¹cza³o siê w organizacjê ob-
chodów Dni Aleksandrowa.

ZO ZNP w Aleksandrowie dba³ o zachowanie w pamiêci za-
s³u¿onych nauczycieli i dzia³aczy zwi¹zkowych, publikowano ar-
tyku³y o ich dzia³alnoœci na ³amach G³osu Nauczycielskiego, op-
racowywano ich biogra�e, wnioskowano o upamiêtnienie ich
nazwisk w Ksiêdze Zas³u¿onych Miasta Aleksandrowa. Tradycj¹
Oddzia³u by³a tak¿e opieka nad grobami samotnych, zmar³ych
aleksandrowskich nauczycieli.

Dziêki staraniom prezesa Zarz¹du Oddzia³u pozyskano tere-
ny i zorganizowano w 1987 roku Nauczycielskie Ogrody Dzia³-
kowe w Adamowie Starym. 

Lata 1990–2005 

W 1991 roku Zarz¹d Oddzia³u ZNP otrzymuje po raz pierwszy
sta³¹ lokalizacjê, znajduj¹c¹ siê do dnia dzisiejszego w budynku
Urzêdu Miasta i Gminy w Aleksandrowie £ódzkim.

W zwi¹zkowych strukturach Okrêgu £ódzkiego ZNP znaleŸli
siê przedstawiciele aleksandrowskiego oddzia³u m.in. Jan Wrze-
siñski, Roma Balcerek, Daniela Maciaszczyk i Stanis³awa Ra-
czyñska. 

Szczególnym osi¹gniêciem by³o powo³anie w styczniu 1993 ro-
ku Nauczycielskiej Kasy Po¿yczkowej przy Zarz¹dzie Oddzia³u,
jako pierwszej i jedynej w okrêgu ³ódzkim. Z du¿ym zaanga¿o-
waniem tworzy³y j¹ i prowadzi³y spo³ecznie W³adys³awa Koza-
necka i Janina Gajdka. Przedstawiciele zwi¹zku uczestniczyli
w pracach komisji Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych.

Zwi¹zek wielokrotnie wnioskowa³ o przyznanie nagród i od-
znaczeñ zas³u¿onym nauczycielom, dyrektorom i dzia³aczom
zwi¹zkowym. 
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Po 1990 roku dzia³alnoœæ Oddzia³u ZNP w Aleksandrowie
w du¿ej mierze zdominowana zosta³a przez walkê o sprawy by-
towe pracowników, warunki materialne funkcjonowania placó-
wek oœwiatowych oraz obronê placówek zagro¿onych przekszta³-
ceniem lub likwidacj¹ m.in. Szko³y Podstawowej w Rudzie Bugaj,
Zespo³u Przedszkolno-¯³obkowego, M³odzie¿owego Domu Kul-
tury w Aleksandrowie, Zespo³u Szkó³ Specjalnych. Oddzia³ ZNP
w Aleksandrowie stanowczo w³¹cza³ siê w akcje protestacyjne.

Ci¹g³e zmiany ustawodawcze przyczyni³y siê do potrzeby po-
pularyzacji przepisów prawa oœwiatowego i prawa pracy wœród
pracowników, dlatego organizowano spotkania z udzia³em przed-
stawicieli Kuratorium, Zarz¹du Okrêgu ZNP m.in. Krzysztofa
Baszczyñskiego.

Znacz¹cym zadaniem zwi¹zku sta³a siê wspó³praca z samo-
rz¹dem lokalnym, Wydzia³em Edukacji, obejmuj¹ca zagadnie-
nia waloryzacji p³ac w oœwiacie, dotycz¹ca spraw kadrowych
i �nansowych, wspierania rozbudowy placówek oœwiatowych. 
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Zarz¹d Oddzia³u troszczy³ siê o nauczycieli w procesie awan-
su zawodowego, organizuj¹c szkolenia m.in. ze specjalist¹ pra-
wa oœwiatowego Kazimierzem Korzyñskim. Do ognisk przeka-
zywano materia³y dotycz¹ce procedur i uwarunkowañ prawnych
awansu zawodowego nauczycieli. W 2002 roku, powo³ano Klub
M³odego Nauczyciela. 

Do tradycji nale¿a³o rozwijanie aktywnoœci kulturalnej i spor-
towo – rekreacyjnej. Powsta³ m.in. kabaret „Spod miot³y Andzi”
oraz dru¿yna pi³ki siatkowej mê¿czyzn. 

Aleksandrowski oddzia³ podejmowa³ wiele dzia³añ w ramach
obchodów jubileuszowych zwi¹zku. Na 90 – lecie opracowywa³
m.in. publikacjê „Dzieje ZNP w Mieœcie i Gminie Aleksandrów
£ódzki od 1919 do 1995 r.”.

Najwa¿niejszym przedsiêwziêciem z okazji 100-lecia ZNP by³o
wydanie publikacji jubileuszowej: „Oœwiata, szkolnictwo, ZNP
w Gminie Aleksandrów £ódzki, 1905 – 2005”. Zebrano pieni¹dze
i wykonano nagrobek Józefy Buszyd³o. Z okazji 65 rocznicy Tajnej
Organizacji Nauczania uhonorowano pani¹ Mariê Joñczyk, jedy-
n¹ ¿yj¹c¹ wówczas nauczycielkê, uczestniczkê Tajnego Nauczania.

Oddzia³ ZNP w Aleksandrowie £ódzkim dzisiaj 

Stan organizacyjny zwi¹zku: Zwi¹zek zasiêgiem swojej dzia³al-
noœci obejmuje 14 placówek oœwiatowo – wychowawczych, w tym
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11 podleg³ych Gminie Aleksandrów £ódzki, 3 podleg³ych Powia-
towi Zgierskiemu. We wszystkich placówkach dzia³a 14 ognisk
zwi¹zkowych. Aleksandrowski Oddzia³ ZNP zrzesza 236 osób.

Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Aleksandrowie £ódzkim stanowi¹: 
Stanis³awa Raczyñska – prezes Oddzia³u ZNP w Aleksandro-

wie £ódzkim, cz³onek Prezydium Zarz¹du Okrêgu £ódzkiego
ZNP i Zarz¹du Okrêgu w £odzi, pe³nomocnik ZNP Powiatu Zgier-
skiego, Krystyna Abramuk – wiceprezes, kronikarz, Ewa Kucner
– sekretarz, Jadwiga Ksiê¿ak – kasjer, Jadwiga Pieni¹¿ek – ksiê-
gowa, cz³onkowie: Anna Pietrzak, Danuta Wo³osz, Ewa Soban-
ty, Iwona Kalina, Iwona Kowalczyk-Rybczyñska, Jadwiga Ksiê-
¿ak, Lucyna Matusiak, Mariola KaŸmierczak, Bistu³a Micha³,
Miros³awa Siciñska, Miros³awa Bryszewska, Jolanta Powalska,
Beata Wo³kowa, Katarzyna Zaspa. Papka Anna – przewodnicz¹-
ca Oddzia³owej Komisji Rewizyjnej ZNP, cz³onkowie: Teresa
Baum, Mariola KaŸmierczak. 

Prezesi ognisk: Beata Wo³kowa – ognisko ZNP przy Miejskim
Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II, Siciñska Miros³awa – ognisko
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ZNP przy Zespole Szkó³ Sportowych, Jadwiga Ksiê¿ak – ognisko
ZNP przy Szkole Podstawowej nr 4, Ewa Sobanty – ognisko ZNP
przy Zespole Szkó³ Zawodowych, Micha³ Bistu³a – ognisko ZNP
przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym, Lucyna Matusiak – ognisko
przy Zespole Szkó³ Specjalnych, Katarzyna Zaspa – ognisko ZNP
przy M³odzie¿owym Domu Kultury, Mariola KaŸmierczak – og-
nisko ZNP przy Miejskim Przedszkolu nr 1, Krystyna Abramuk
– ognisko ZNP przy Miejskim Przedszkolu nr 2, Iwona Kalina –
ognisko ZNP przy Miejskim Przedszkolu nr 3, Iwona Kowalczyk
– Rybczyñska – ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej w Be³do-
wie, Jolanta Powalska – ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej
w R¹bieniu, Ewa Kucner – ognisko ZNP przy Szkole Podstawo-
wej w Rudzie Bugaj. 

Najwa¿niejsze dzia³ania podejmowane przez Oddzia³ ZNP 

Dzia³ania o nale¿ne usytuowanie oœwiaty i status nauczyciela:
Przeciwstawiliœmy siê wobec zapowiedzi wprowadzenia niekorzy-
stnych zmian w prawie oœwiatowym poprzez uczestniczenie w ma-
nifestacjach, strajkach: uczestniczyliœmy w akcji protestacyjnej
przeciwko po³¹czeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Zespo³u Szkó³
Zawodowych w jeden Zespó³, przeprowadziliœmy sonda¿ w pla-
cówkach w sprawie utrzymania subwencji oœwiatowej, a tak¿e
gwarancji pañstwa w zakresie p³ac dla nauczycieli, przeprowadzi-
liœmy referendum w placówkach, w sprawie zmiany systemu wy-
nagradzania nauczycieli, przeprowadziliœmy akcjê informacyjn¹
ZNP w obronie oœwiaty publicznej, w zwi¹zku z zagro¿eniami dla
oœwiaty i jej pracowników, gdy¿ inne samorz¹dy przekazuj¹ pla-
cówki oœwiatowe fundacjom i stowarzyszeniom, zebraliœmy pod-
pisy pod Inicjatyw¹ Obywatelsk¹ w sprawie ustawy o emerytu-
rach i rentach, cz³onkowie zwi¹zku uczestniczyli w manifestacji
przeciw zmianom w Karcie Nauczyciela, decentralizacji fundu-
szu socjalnego dla emerytów oraz w sprawie gwarancji pañstwa
w zakresie p³ac dla nauczycieli, w roku 2006 przeprowadziliœmy
referendum w sprawie zapowiedzi zamro¿enia podwy¿ek p³ac,
braliœmy udzia³ w manifestacji i we wielu innych akcjach w obro-
nie polskiej edukacji, w roku 2007 i 2008 uczestniczyliœmy w li-
cznych protestach w walce o polsk¹ szko³ê publiczn¹, status za-
wodowy nauczyciela; we wszystkich placówkach odby³ siê
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2 godzinny strajk, w którym domagaliœmy siê m. in. objêcia nau-
czycieli emeryturami pomostowymi; uczestniczyliœmy w akcji pro-
testacyjnej przeciwko niskim nak³adom na edukacjê; stawaliœmy
w obronie publicznych szkó³ prowadzonych przez samorz¹dy, 1 lip-
ca 2009 roku, dziêki staraniom Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskie-
go, wesz³a w ¿ycie ustawa o nauczycielskich œwiadczeniach kom-
pensacyjnych, w roku 2013 uczestniczyliœmy w manifestacji ZNP,
skutecznie blokowaliœmy wprowadzanie niekorzystnych
zmian w ustawie Karta Nauczyciela, przeprowadziliœmy referen-
dum w sprawie obrony praw nauczyciela, 18 kwietnia 2015 r.
uczestniczyliœmy w manifestacji w Warszawie, domagaliœmy siê
zwiêkszenia nak³adów na edukacjê, podwy¿ek p³ac, dialogu, po-
szanowania zawodu nauczyciela, zahamowania likwidacji szkó³
i przedszkoli, zaprzestania ³amania prawa.

Reprezentowanie praw i interesów indywidualnych i zbiorowych
pracowników: aktywizowaliœmy Klub M³odego Nauczyciela, wspie-
raliœmy m³odych nauczycieli poprzez organizacjê szkoleñ, spotkañ
metodycznych dotycz¹cych pracy zawodowej i awansu zawodowe-
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go, uczestniczymy w Komisjach Egzaminacyjnych i Kwali�kacyj-
nych d/s awansów zawodowych, organizujemy cykliczne spotkania
pracowników oœwiaty z przedstawicielami Zarz¹du G³ównego ZNP
i Zarz¹du Okrêgu. Zorganizowaliœmy wyjazdowe szkolenia dla ak-
tywu zwi¹zkowego i Spo³ecznych Inspektorów Pracy. Zorganizo-
waliœmy szkolenia na temat emerytur i zmian w prawie oœwiato-
wym, wnioskujemy o przyznanie nagród i odznaczeñ zwi¹zkowych,
resortowych i pañstwowych, interweniowaliœmy w sprawach ob-
rony pracowników oœwiaty, w 2012 r. zwi¹zek podj¹³ skuteczny
sprzeciw wobec przekazaniu pracowników obs³ugi nowo powsta-
³ej Spó³ce Komunalnej Starostwa Powiatowego w Zgierzu,

Wykorzystujemy nowoczesne œrodki komunikacji i urz¹dze-
nia TIK, m.in. – przesy³amy istotne sprawy zwi¹zkowe i oœwia-
towe drog¹ elektroniczn¹, korzystamy z mediów na spotkaniach
zwi¹zkowych, tak¿e podczas konferencji sprawozdawczo-wybor-
czych (�lmy, prezentacje multimedialne itp.).

Zaspokajanie socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych i rekrea-
cyjno – turystycznych potrzeb cz³onków zwi¹zku i ich rodzin, sy-
stematycznie gromadzimy dokumentacjê w Izbie Pamiêci Ucznia,
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Nauczyciela i ZNP, znajduj¹cej siê w Zespole Szkó³ Sportowych
w Aleksandrowie £ódzkim, uczestniczymy w uroczystych obcho-
dach rocznicowych ZNP w Pilaszkowie, opracowaliœmy i nadal
opracowujemy biogramy zas³u¿onych dla oœwiaty i zwi¹zku na-
uczycieli i pracowników niepedagogicznych, opracowaliœmy do-
kumentacjê grobów i rejestr wszystkich pracowników oœwiaty na
miejscowym cmentarzu katolickim, prowadzimy kroniki, zbiera-
my materia³y o dzia³aniach oœwiatowych i zwi¹zkowych, opraco-
wywaliœmy okolicznoœciowe foldery i plakaty promuj¹ce ZNP,
otaczamy szczególn¹ trosk¹ najstarszych cz³onków ZNP, zorga-
nizowaliœmy publiczn¹ akcjê zbiórki pieniêdzy dla poratowania
zdrowia chorych cz³onków ZNP, uczestniczyliœmy i nadal ucze-
stniczymy w ostatnich po¿egnaniach naszych kole¿anek i kole-
gów, sk³adamy kwiaty na grobach zas³u¿onych dzia³aczy zwi¹z-
kowych, z okazji Dnia Edukacji Narodowej zapalamy znicze,
wnioskujemy o zapomogi zdrowotne i socjalne dla choruj¹cych
i najubo¿szych pracowników, przyznajemy zasi³ki statutowe, co
roku ubezpieczamy wszystkich cz³onków zwi¹zku od nieszczêœ-
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liwych wypadków w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej,
corocznie wrêczamy upominki cz³onkom ZNP z okazji Dnia Na-
uczyciela, uczestniczymy w uroczystoœciach, które odbywaj¹ siê
w M³odzie¿owym Domu Kultury w Aleksandrowie £ódzkim, uro-
czyœcie œwiêtujemy, wrêczamy upominki i podziêkowania praco-
wnikom odchodz¹cym na emeryturê, organizujemy liczne wyjaz-
dy do teatrów i kin w promocyjnych cenach, organizujemy
atrakcyjne wycieczki turystyczno-krajoznawcze i letni wypoczy-
nek w kraju i za granic¹. 

Zarz¹d Ogniska ZNP w Szkole Podstawowej z oddzia³ami in-
tegracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj od 8 lat in-
icjuje atrakcyjne spotkania integracyjne dla czynnych pracowni-
ków oœwiaty z emerytami, organizujemy treningi pi³ki siatkowej,
uczestniczyliœmy w Ogólnopolskim Turnieju Pi³ki Siatkowej Ko-
biet i Mê¿czyzn w G³ownie. 

Wspó³praca i wspó³dzia³ania z samorz¹dami gminy i powiatu, dy-
rektorami placówek: uczestniczymy w debatach, sesjach oœwia-
towych organizowanych przez gminê i powiat, opiniujemy pro-
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jekty bud¿etu samorz¹du w dziale „Oœwiata i wychowanie”, do-
datki motywacyjne i funkcyjne dla dyrektorów, projekty uchwa³
w sprawie ustalenia na do�nansowania op³at na kszta³cenie na-
uczycieli, coroczne negocjujemy z Gmin¹ i Powiatem, w sprawie
waloryzacji p³ac, podwy¿ki dla pracowników niepedagogicznych,
uczestniczymy w pracach komisji konkursowych na dyrektorów
szkó³, w komisji do spraw przyznawania nagród Burmistrza i Sta-
rosty, wspieramy wszelkie inicjatywy podejmowane przez dyrek-
torów szkól i przedszkoli oraz samorz¹dy na rzecz rozwoju placó-
wek oœwiatowych i jakoœci nauczania, uzgadniamy z dyrektorami
regulaminy pracy, regulaminy ZFŒS, funduszu zdrowotnego, opi-
niujemy proponowane zmiany kadrowe lub zmiany warunków
pracy pracowników oœwiaty, uczestniczymy w spotkaniach doty-
cz¹cych ewaluacji zewnêtrznej szkó³, bierzemy udzia³ w uroczy-
stoœciach organizowanych przez szko³y i przedszkola m.in. w kon-
kursach, piknikach itd.

Oddzia³owa Sekcja Emerytów i Rencistów w Aleksandrowie £ó-
dzkim. Zarz¹d sekcji stanowi¹: Przewodnicz¹ca: Halina Zawiœ-
lak, Wiceprzewodnicz¹ca: Teresa Szadkowska (po 3 kadencjach
El¿biety Lewandowskiej) . Cz³onkowie: Teresa Baum, Teresa
Koralewska, Danuta P³usa, Barbara Dudek (po 2 kadencjach Lu-
cyny Wawrzyñczak). 

Sekcja Emerytów i Rencistów istnieje jako komórka organi-
zacyjna dla emerytowanych nauczycieli, pracowników admini-
stracji i obs³ugi na terenie Aleksandrowa £ódzkiego od 1976 r. 

Do zadañ aleksan-
drowskiej sekcji nale¿y:
wspó³praca z Zarz¹dem
Oddzia³u ZNP wcelu roz-
wi¹zywania problemów
emerytów i rencistów,
opiniowanie przedsiêw-
ziêæ zwi¹zkowych i ad-
ministracyjnych doty-
cz¹cych emerytów
i rencistów, troska
o warunki materialne,
bytowe emerytów i ren-
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cistów, organizowanie rekreacji i ¿ycia kulturalnego, aktywne
uczestnictwo przedstawicieli sekcji w pracach zarz¹du. 

Wa¿ne dzia³ania podejmowane dziœ: SEiR pod przewodni-
ctwem prê¿nie dzia³aj¹cego zarz¹du, na czele z kol. Halin¹ Za-
wiœlak stanowi grupê silnie zwi¹zan¹ emocjonalnie, tworz¹c swo-
j¹ prac¹ elementy historii i kole¿eñskich wiêzi. 

Od lat systematycznie wspó³pracuje z Zarz¹dem Oddzia³u
ZNP w Aleksandrowie £ódzkim, troszczy siê o warunki bytowe
emerytów i rencistów, wnioskuje o zapomogi zdrowotne i loso-
we, organizuje pomoc w za³atwieniu sanatorium, wczasów reha-
bilitacyjnych, s³u¿y wsparciem osobom samotnym, niepe³nospra-
wnym. Szczególn¹ opiek¹ objêli m.in. zas³u¿on¹ nauczycielkê
TON – kol. Mariê Joñczyk. Jej cz³onkowie odwiedzaj¹ siê w do-
mu, rozmawiaj¹, sk³adaj¹ ¿yczenia jubileuszowe. 

Zarz¹d Sekcji i Oddzia³u ZNP wnioskuje o przyznawanie od-
znaczeñ zwi¹zkowych dla jej cz³onków. 

SEiR czci pamiêæ pracowników oœwiaty i zwi¹zkowców. Wspól-
nie z Oddzia³em ZNP i komisj¹ historyczn¹ opracowali i nadal
opracowuj¹ biogramy zas³u¿onych szkole pracowników pedago-
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gicznych i niepedagogicznych, stworzyli „Ksiêgê pamiêci”, która
zawiera dokumentacjê i rejestr grobów pracowników oœwiaty na
cmentarzu katolickim w Aleksandrowie £ódzkim, zapalali znicze
z okazji Œwiêta Zmar³ych. W celu konsolidacji œrodowiska nau-
czycielskiego, poznania wiedzy o pracy pedagogów dawniej i dziœ,
zorganizowali spotkanie pokoleñ, któremu przyœwieca³a myœl Ta-
deusza Kotarbiñskiego „Przesz³oœæ zachowana w pamiêci staje
siê czêœci¹ teraŸniejszoœci”. Zaprosili na nie przedstawicieli Okrê-
gowej Komisji Historycznej i Klubu M³odego Nauczyciela.

Cz³onkowie sekcji aktywnie uczestnicz¹ w wydarzeniach or-
ganizowanych przez Gminê i Powiat, s³u¿¹ spo³eczn¹ prac¹ pe³-
n¹ zaanga¿owania, wspó³pracuj¹ z Sekcj¹ Emerytów i Rencistów
w Zgierzu. W³¹czyli siê w obchody rocznicowe zwi¹zku m.in.
z okazji 50-lecia Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów, 35-le-
cia samodzielnego dzia³ania SEiR w Aleksandrowie £ódzkim,
70-lecia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Na bie¿¹co interesuj¹ siê sprawami oœwiaty. Przedstawiciele
wziêli udzia³ w manifestacjach i pikietach. Corocznie odwiedzali
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wybran¹ placówkê oœwiatow¹ na terenie naszego miasta i gmi-
ny, ogl¹dali nowoczesne hale i klasy, poznali nowoœci dydakty-
czne m.in. tablicê interaktywn¹.

Wa¿ne miejsce zajmuje dzia³alnoœæ kulturalna. SEiR jest orga-
nizatorem starannie przygotowanych spotkañ: s³owno-muzy-
cznych, tematycznych, okolicznoœciowych m.in. z okazji Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, Œwi¹t Wielkanocnych, Dnia Edukacji Naro-
dowej, na które zapraszani s¹ przedstawiciele w³adz lokalnych
i zwi¹zkowych. Uczestniczy³a b¹dŸ organizowa³a wyjazdy do kin,
teatrów, zwiedzanie muzeów i galerii. Na szczególn¹ uwagê za-
s³uguje opublikowanie wspomnieñ przewodnicz¹cego sekcji Ry-
szarda Lewandowskiego pt: „Moja ch³opiêca odyseja”, wydanie
tomików wierszy kol. Zo�i Rosiak, przygotowanie œpiewników po-
pularnych i czêsto œpiewanych piosenek. Wiele radoœci i nieza-
pomnianych wzruszeñ dostarcza emerytom i rencistom, ucze-
stniczenie w uroczystoœciach, w które zaanga¿owane s¹ dzieci
i m³odzie¿ z aleksandrowskich placówek oœwiatowych. 

Turystyka to wa¿na dziedzina dzia³alnoœci sekcji. Od lat jej
cz³onkowie bior¹ udzia³ we wspólnych spacerach, spotkaniach
piknikowych w terenie. Organizuj¹ we w³asnym zakresie, b¹dŸ
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korzystaj¹ z wycieczek krajoznawczych i zagranicznych oferowa-
nych przez Oddzia³ ZNP w Aleksandrowie lub Gminê. Najwiêk-
sz¹ popularnoœci¹ i szczególnym zainteresowaniem ciesz¹ siê wy-
cieczki po kraju, województwie, okolicy podczas których poznaj¹
ciekawe miejsca historyczne, przyrodê oraz ¿ycie ludzi zwi¹za-
nych z danym regionem. 

Bogata dzia³alnoœæ sekcji, przyjazna atmosfera jest zachêt¹
do wstêpowania w jej krêgi wszystkich pracowników oœwiaty, od-
chodz¹cych na rentê b¹dŸ emeryturê. 

Przewodnicz¹cy Sekcji Emerytów i Rencistów 
w latach 1976–2015

1976–1988: Teodozja Zaj¹c 

1988–1998: Roma Balcerek 

1998–2010: Ryszard Lewandowski

2010 – nadal: Halina Zawiœlak

Wykaz w³adz ZNP w latach 1919–2015

1919–1939: Apolinary Wieczorek prezesem Ogniska ZNP Szkó³
Powszechnych okres miêdzywojenny – kolejni prezesi Ognis-
ka ZNP w Aleksandrowie £ódzkim: Edmund Kote³ko, Adam
Biegañski, W³adys³aw Ka³u¿ny.

1945–1946: W³adys³aw Ka³u¿ny prezesem Ogniska ZNP w Alek-
sandrowie £ódzkim.

1946–1949: Jan Michalak prezesem Ogniska ZNP w Aleksandro-
wie £ódzkim.

1949–1956:  Powo³ano Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe Organizacje: 
w ZOZ-ie Szko³y nr 1: Anna Szczepañska (dwie kolejne ka-
dencje), Stefania Wróbel, Henryk Janiszewski;
w ZOZ-ie Szko³y nr 2 (od 1953 r. MOZ w Aleksandrowie):
Antoni Stoma (dwie kolejne kadencje), Anna Ka³u¿na
(dwie kolejne kadencje);
w MOZ-ie w Aleksandrowie (od 1953 r. ZOZ szko³y nr 3):
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Irena Urbañska (trzy kolejne kadencje), Jadwiga Janiszew-
ska;
w ZOZ-ie Liceum Ogólnokszta³c¹cego: Jadwiga Klimec-
ka, Wac³aw Zgirski (trzy kolejne kadencje);
w ZOZ-ie Œredniej Szko³y Zawodowej (od 1951 r. Zasadni-
czej Szko³y Metalowej, która istnia³a do sierpnia 1954 r.):
Roman Ró¿ak, Witold Sobieszczak, Franciszek Jaszczak;
w MOZ-ie w Anio³owie: Stefania Lipiñska (dwie kolejne
kadencje), Anna Gogolewska (dwie kolejne kadencje);
w MOZ-ie w Be³dowie: Janina Skiba (przez wszystkie ka-
dencje);
w MOZ-ie w R¹bieniu: Jan Konrad (przez wszystkie ka-
dencje).

1957–1958: Ryszard Kubicki prezesem Zarz¹du Ogniska ZNP
w Aleksandrowie £ódzkim, Jan Rudnicki prezesem Zarz¹du
Ogniska w R¹bieniu

1959–1960: Zo�a Duklas prezesem Ogniska ZNP w Aleksandrowie
£ódzkim, Jan Rudnicki prezesem Ogniska ZNP w R¹bieniu.

1961–1963: Ryszard Kubicki prezesem Ogniska ZNP w Aleksan-
drowie £ódzkim, Jan Rudnicki prezesem Ogniska ZNP w R¹-
bieniu.

1964–1965: Feliks Wichrowski prezesem Ogniska w Aleksandro-
wie £ódzkim, Jan Rudnicki prezeswm Ogniska w R¹bieniu.

1966–1968: Ryszard Kubicki prezesem Ogniska w Aleksandrowie
£ódzkim, Jan Rudnicki prezesem Ogniska ZNP w R¹bieniu. 

1969–1971: 
W³adys³awa Kozanecka prezesem Ogniska ZNP nr 1 w Alek-
sandrowie £ódzkim (SP4, SP1, PSS w Romanowie, przedszko-
la), Zo�a Ozimek prezesem Ogniska ZNP nr 2 w Aleksandro-
wie £ódzkim (SP2, SP3,LO, Szko³a Specjalna, ZSZ, MDK,
przedszkola zak³adowe), W³adys³aw Gubañski prezesem Og-
niska ZNP w R¹bieniu.

1972–1975: Stanis³aw Lichwa³a – prezes Ogniska ZNP w Alek-
sandrowie £ódzkim.

3 wrzeœnia 1975: po³¹czenie Ogniska Aleksandrów £ódzki
i Ogniska R¹bieñ. Powstanie Rady Zak³adowej ZNP
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20 lutego 1976: Stanis³aw Lichwa³a prezesem Rady Zak³a-
dowej ZNP w Aleksandrowie £ódzkim.
20 lutego 1976 – 27 marca 1980: Krystyna Jaros prezesem
Rady Zak³adowej ZNP w Aleksandrowie £ódzkim.
27 marca 1980 – 7 grudnia 1980: Ryszard Lewandowski
prezesem Rady Zak³adowej ZNP w Aleksandrowie £ó-
dzkim.
8 grudnia 1980 – 13 grudnia 1981 (do og³oszenia stanu wo-
jennego): Sera�na Lewandowska prezesem Rady Zak³ado-
wej ZNP w Aleksandrowie £ódzkim.
13 grudnia 1981: zawieszenie dzia³alnoœci zwi¹zku w stanie
wojennym

1983–1986: Sera�na Lewandowska prezesem Zarz¹du Oddzia-
³u ZNP w Aleksandrowie £ódzkim. 

1986 – nadal: Stanis³awa Raczyñska prezesem Zarz¹du Oddzia-
³u ZNP w Aleksandrowie

Historia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego jest bogata i barwna.
Trudno wybraæ z niej najwa¿niejsze i najcenniejsze fakty, opisaæ
dzia³ania wszystkich cz³onków zwi¹zku, którym nie brakowa³o
hartu, odwagi, innowacyjnoœci myœlenia. W artykule wykorzysta-
no informacje zawarte w publikacji Oœwiata, szkolnictwo, ZNP
w Gminie Aleksandrów £ódzki, 1905–2005, napisanej pod kierun-
kiem prof. dr hab. Tadeusza Ja³mu¿ny, powsta³ej dziêki wielkie-
mu zaanga¿owaniu zwi¹zkowców i pracowników aleksandrow-
skiej oœwiaty. Skorzystano tak¿e z innych dokumentów
zwi¹zkowych m.in. kronik, folderów, tablic pami¹tkowych, spra-
wozdañ. 

ZNP. 110 lat minê³o … 235

Autorki artyku³u:  Stanis³awa Raczyñska – prezes Oddzia³u ZNP w Aleksandrowie £ó-
dzkim, cz³onek Prezydium Zarz¹du Okrêgu £ódzkiego ZNP i Zarz¹du Okrêgu w £odzi,
pe³nomocnik ZNP Powiatu Zgierskiego Ewa Kucner – sekretarz Oddzia³u ZNP w Alek-
sandrowie £ódzkim, prezes Ogniska ZNP w Szkole Podstawowej z oddzia³ami integracyj-
nymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj. 

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:59  Page 235



Zo�a Aleksandrowicz

Kapitan Janusz Stawski 

¯o³nierz 
Wyklêty, Niezapomniany, Niez³omny

W dniu 3 stycznia 2014 roku odszed³ na wieczn¹ wartê kapitan
Janusz Stawski. ̄ o³nierz Armii Krajowej i Konspiracyjnego Woj-
ska Polskiego, bohater walk o niepodleg³¹ Polskê, ¯o³nierz Nie-
z³omny, jeden z tych, którzy po II wojnie œwiatowej zamiast za-
szczytów i honorów doznali przeœladowañ i upokorzeñ.

Za ma³o

Wiele s³ów ju¿ napisa³am, ale o wiele za ma³o, 

¯eby uciszyæ to, co krzyczy by serce nie p³aka³o. 

S³ów wiele w zdania u³o¿y³am, jak kwiaty w glinianym dzbanie, 

lecz krzywdy jeszcze nie naprawione, nie odnalaz³y Ciê Panie. 
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Pan Janusz Stawski w swoim saloniku – marzec 2013 rok. Fot. Pawe³ Patora
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Pan Janusz Stawski urodzi³ siê 18 marca 1925 roku w £odzi.
Szczêœliwy okres dzieciñstwa przerwa³a druga wojna œwiatowa.
Walkê z nawa³¹ niemieck¹ rozpocz¹³ ju¿ 1 wrzeœnia. Mia³ wte-
dy 14 lat. Razem z bratem Jerzym (12 lat) zg³osi³ siê do pogoto-
wia harcerskiego przy 20 £ódzkiej Dru¿ynie Harcerskiej im. Za-
wiszy Czarnego, którego by³ cz³onkiem. I tak rozpoczê³a siê jego
odyseja wojenna. 
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Pan Janusz z lewej z bratem Jerzym i kuzynk¹ 
przed rodzinnym domem w £odzi - Ksiê¿y M³yn.
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Powiedz mi

Powiedz malutki ¿o³nierzu

Czy ci¹¿y Ci he³m? 

Czy uwiera³y ¿o³nierskie buty? 

Nie odpowiadasz! 

Pragnê Twoja odpowiedŸ

W polsk¹ ksi¹¿kê w³o¿yæ, 

¯eby uczy³a, 

Jak OjczyŸnie s³u¿yæ. 

Umi³owanie Ojczyzny, hart ducha, niez³omnoœæ, uczciwoœæ, odwa-
ga i poœwiêcenie to cechy patrona macierzystej dru¿yny harcer-
skiej Janusza. One te¿ ukszta³towa³y jego postawê na ca³e ¿ycie. 

Dom mój

Okna i drzwi wyrwane, 

Ceg³y spada³y jak ³zy. 

Strzêpy �ranek czepia³y siê drzew, 

Bia³a rêka da³a mi znak, 

Nagle opad³a, 

Jak zestrzelony ptak. 

Podmuch bomby rzuci³ mnie

Na z³oty brzeg Wiœlany, 

Gdzie moi najbli¿si? 

Gdzie mój dom kochany? 

Po œmierci ojca w 1940 roku uciek³ wraz z rodzin¹ z £odzi do Ra-
domia. Nastêpnie przebywa³ w Kobielach Wielkich. Tu 17 marca
1943 roku z³o¿y³ przysiêgê wojskow¹ przed por. „Babiniczem”
i wst¹pi³ do Armii Krajowej. Walczy³ z najeŸdŸc¹ jako ¿o³nierz par-
tyzant w W³oszczowsko-Radomszczañskim 74 Pu³ku Piechoty AK.
Przyj¹³ pseudonim „Porêba”, zaœ jego brat Jerzy pseudonim „Lu-
bicz”. Bezpoœrednimi dowódcami pana Janusza Stawskiego byli
kpt. Florian Budniak – ps. „Andrzej”, Jan Kaleta – ps. „Postrach”
i mjr. Tarchalski – ps. „Marcin”. Kpt. Janusz Stawski bra³ udzia³
w wielu bitwach, potyczkach, akcjach. Miêdzy innymi 30 paŸdzier-
nika 1943 roku w bitwie pod Krzepinem, oraz 1 czerwca 1944 ro-
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Pan Janusz z towarzyszami broni
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ku pod Krzêtowem nad Pilic¹, gdzie zosta³ ranny. Bitwa ta by³a
wielkim zwyciêstwem. Zginê³o wówczas 37 niemieckich ¿o³nierzy.
PóŸniej obaj bracia Stawscy – Janusz „Porêba” i Jerzy „Lubicz”
walczyli w Konspiracyjnym Wojsku Polskim pod dowództwem kpt.
Stanis³awa Sojczyñskiego – ps. „Warszyc”, poœmiertnie awanso-
wanego przez Prezydenta RP – Lecha Kaczyñskiego do stopnia
genera³a brygady. 

Pamiêtaj

Nie mieli pogrzebów, czasem wóz skrzypi¹cy 

przewozi³ nagie cia³a, z nich krew siê s¹czy³a

cieniutk¹ stru¿ka, ¿eby znak zastawiæ, 

jak na twarzy matki gdy ³za siê toczy³a. 

Po tych¿e œladach st¹paj ostro¿nie 

z modlitw¹ w myœlach i prac¹ w d³oni. 

Trzeba im sp³acaæ d³ug krwi i cierpienia, 

Nie by³oby nas – gdyby nie oni. 

Kpt. Janusz Stawski otrzyma³ wiele odznaczeñ. Miêdzy innymi
Krzy¿ Walecznych (dwukrotnie) i medal „Polska swemu obroñcy”. 

Przez wszystkie powojenne lata podtrzymywa³ przyjacielskie
kontakty z zaufanymi towarzyszami broni. Niestety, do zmiany
ustroju, tj. uzyskania przez nasz¹ umêczon¹ Ojczyznê pe³nej nie-
podleg³oœci (1989 r.), spotkania z kolegami z partyzantki odbywa-
³y siê – mo¿na by rzec – potajemnie. By³y te¿ k³opoty z uzyskaniem
odpowiedniej pracy, nie mówi¹c ju¿ o braku jakiegokolwiek za-
doœæuczynienia. 

W raku 1975 pañstwo Stawscy – Janusz i jego ma³¿onka Bar-
bara – lekarka, nabyli za kredyt 10-hektarowe gospodarstwo
w Krasnodêbach w gminie Aleksandrów £ódzki. Gospodarstwo
to by³o bardzo zaniedbane – cha³upa kryta s³omian¹ strzech¹.
W krótkim czasie pañstwo Stawscy doprowadzili tê nierucho-
moœæ do rozkwitu. Dobre planowanie, samodyscyplina i praco-
witoœæ da³y efekty. Powsta³ nowy, piêkny dom z pe³nym uzbroje-
niem, nowe budynki gospodarcze, piêkny ogród. Wreszcie kpt.
Janusz zrealizowa³ swoje marzenie – zakup piêknych koni, w tym
jednego szczególnie ulubionego. 
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Pan kapitan by³ mê¿czyzn¹ bardzo przystojnym, wysokim i do-
brze zbudowanym. Jego bogate wnêtrze i wra¿liwoœæ, wyra¿a³a
tak¿e muzyka, uprawiana w³asnorêcznie na organach, do któ-
rych zasiada³ po ca³ym dniu pracy. 

W domu pañstwa Stawskich bywali bardzo ciekawi ludzie.
Oprócz towarzyszy wojennych tak¿e mi³oœnicy historii, nauk spo-
³ecznych i przyrody. Bywa³a równie¿ wdowa po generale Zien-
tarskim ps. „Mieczys³aw” – ostatnim komendancie Okrêgu Kie-
lecko-Radomskiego AK. „Polaków rozmowy” trwa³y czêsto do
póŸnych godzin nocnych. 

W kwietniu 2009 roku pañstwo Barbara i Janusz Stawscy po-
darowali dwa obrazy do Muzeum im. Józefa Pi³sudskiego w Su-
lejówku. 

1. Portret Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w kolorze o wymiarach
62 x 82 cm. 

2. Obraz Cud nad Wis³¹ – kopia Jerzego Kossaka w kolorze o wy-
miarach 50 x 70 cm. 
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Kpt. Janusz Stawski ze swoim ulubionym wierzchowcem.
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Od lewej kpt. Janusz Stawski, w œrodku porucznik pilot Wojska Polskiego, Ja-
dwiga Pi³sudska-Jaraczewska – pilot rozprowadzaj¹cy w latach 1942–1944,
z zawodu in¿ynier architekt. Z prawej Barbara Stawska – lekarz, ma³¿onka ka-
pitana Janusza Stawskiego

Pokwitowanie przyjêcia obrazów
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Pan kpt. Janusz Stawski odda³ ca³e swoje ¿ycie Polsce, anga¿u-
j¹c siê w pracê spo³eczn¹, upamiêtniaj¹c¹ historiê walk AK i Sza-
rych Szeregów. Bra³ udzia³ w uroczystoœciach kombatanckich i pa-
triotycznych. Spotyka³ siê z m³odzie¿¹ szkoln¹, z któr¹ chêtnie dzie-
li³ siê swoimi wspomnieniami, wielk¹ wiedz¹ historyczn¹ i bogatym
doœwiadczeniem. Dawa³ œwiadectwo i wyobra¿enie Œwiêtej Trady-
cji Polskiej. 

Zosta³ pochowany na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej
w £odzi i po¿egnany z honorami wojskowymi. 

By³ wspania³ym cz³owiekiem, wiernym Polakiem. 
Panie Kapitanie, pozostaniesz w naszych sercach i wdziêcznej

pamiêci. 

Ziemio 

Ziemio! Jak mog³aœ udŸwign¹æ

Szeregi zwarte, pu³ki, armaty, 

Konie, co nios³y wspania³ych 

ch³opców, jak wiosna, jak kwiaty. 

Ziemio! S³ysza³aœ bojowe pieœni, 

têtent kopyt koñskich i serc bicie, 

s³ysza³aœ s³owo ¿o³nierskiej przysiêgi, 

na Boga, Honor i ¯ycie. 

Ziemio! Bogata w koœci dzieci swoich, 

w ich krew oddan¹ tobie z ukochania, 

œpiewasz im k³osem i bystrym potokiem, 

ciep³em ich groby os³aniasz. 

Ziemio! Ty skry³aœ cia³a i mundury,

nie skry³aœ ducha, jego wróg nie siêga,

im wiêcej zabi³, tym wiêksza mu kara.

Ojczyzny – jest duchu potêga. 

Wykorzystane wiersze s¹ zaczerpniête z tomu poezji wspania³ej, nie
dostrze¿onej jeszcze nale¿ycie poetki – pani Genowefy Jachowicz. 
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Janusz Stawski

Parowozem 
z przedszkola do domu

Podczas jednego ze spotkañ (jak zawsze w biegu), otrzyma³am od

Pana Janusza wspomnienia z jego lat dzieciêcych i chcia³abym siê

z Pañstwem nimi podzieliæ. Mam nadziejê, ¿e ka¿dy z nas siêga-

j¹cy po t¹ lekturê znajdzie, coœ interesuj¹cego i pouczaj¹cego. 

Barbara Nowak

Kiedy mia³em 6 lat i ktoœ zapyta³ mnie, kim chcê zostaæ odpo-
wiada³em: chcê byæ stra¿akiem. Sk¹d to siê wziê³o?

Otó¿ to! Bo mieszka³em wtedy blisko stra¿y ogniowej. Ojciec
mój Stanis³aw Stawski by³ urzêdnikiem i pracowa³ na dworcu
£ódŸ Fabryczna. By³ reprezentantem kolei wobec Zak³adów W³ó-
kienniczych Karola Scheiblera w £odzi. Mia³ tam tak¿e swoje
biuro. Scheiblerowi, posiadaczowi bocznicy kolejowej, zale¿a³o
na dobrych stosunkach z PKP, przydzieli³ wiêc ojcu ³adne mie-
szkanie z piêknym ogrodem.

Nasz dom znajdowa³ siê przy magazynach przy ulicy nazywa-
nej wtedy Prywatn¹ lub Magazynow¹. W rzeczywistoœci by³a to
ulica prywatna miêdzy terenami w³asnymi Karola Scheiblera
i Leona Grohmana. Ulica Fabryczna z jednej strony i ulica Emi-
lii, nastêpnie zwana 8-go Marca, a dzisiaj Tymienieckiego zamy-
ka³y teren bocznicy kolejowej. Przed œlicznym gankiem naszego
domu w odleg³oœci 2 m by³ tor kolejowy, po którym przeje¿d¿a-
³y wagony z bawe³n¹ ci¹gnione przez parowozy Scheiblera – „Emi-
la” lub „Karola”.

Je¿eli ju¿ wspominam te parowozy, to mogê powiedzieæ, ¿e
by³y one bardzo piêkne, mo¿e tak¿e dlatego, ¿e ja bardzo czêsto
nimi jeŸdzi³em jako pasa¿er.
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A by³o to tak. Ojciec mój po swojej pracy zabiera³ mnie z przed-
szkola z ul. Przejazd i wstêpowaliœmy po drodze do biura zawia-
dowcy bocznicy pana He�ika przy ul. Rokiciñskiej (naprzeciwko
Monopolu Spirytusowego – dom ten stoi do dzisiaj). Je¿eli tam
akurat by³ parowóz, to maszynista p. Dziedzic, zwraca³ siê do
nas: „idziecie do domu? – to proszê wsiadajcie, podwiozê do do-
mu”. Mnie sadzano przy oknie. Nad g³ow¹ mia³em wisior od gwiz-
dka parowozu. Kiedy maszynista Dziedzic dawa³ mi znak, to mu-
sia³em gwizdaæ, aby dró¿nicy przy ul. Przêdzalnianej i przy
alejkach zamykali przejazd i przejœcie, bo poci¹g przeje¿d¿a.

Tak w³aœnie by³o, ¿e ja z przedszkola do domu pod sam ga-
nek wraca³em parowozem.

Wspomnienia te jeszcze dzisiaj s¹ wspomnieniami bardzo ra-
dosnymi.

Nastêpnymi wspomnieniami, do których dzisiaj wracam, to
stra¿ ogniowa, do której by³o bardzo blisko, jak to siê mówi „ka-
mieniem dorzuciæ” od naszego domu.

Stra¿ ogniowa to 5-ty Oddzia³ Stra¿y Ogniowej Karola Scheib-
lera przy ulicy Emilii. Na teren stra¿y przechodzi³em przez furtkê
w ogrodzie. Razem z moim m³odszym bratem Jerzym bywaliœ-
my prawie na wszystkich æwiczeniach stra¿ackich, a by³o na co
popatrzeæ.

Trzeba wiedzieæ, ¿e ka¿dy fabrykant w tym czasie, zw³aszcza
najbogatszy, posiada³ w³asn¹ stra¿ ogniow¹ i jego punktem hono-
ru by³o, aby jego stra¿ by³a najlepsza pod wzglêdem wyæwiczenia
i wyposa¿enia w najlepszy sprzêt. Co prawda pamiêtam jeszcze
dwie pary piêknych wypasionych koni Scheiblera, które ci¹gnê³y
wozy stra¿ackie, ale po tym ju¿ swoj¹ stra¿ unowoczeœni³ i dba³,
aby stra¿ by³a najlepsza w Polsce i nie tylko w Polsce. Nie wiem
czy dzisiaj jest jeszcze ktoœ kto pamiêta „P-A-R-Ó-W-K-Ê”?

Nie, to nie kie³baska!
To najwspanialszy i najpiêkniejszy wóz stra¿acki jaki mo¿na

sobie by³o wówczas wyobraziæ. To by³o naprawdê cudo! Gdzie-
kolwiek ten wóz siê pokaza³, to t³um ogl¹daczy, ciekawskich by³
taki, ¿e do „Parówki” nie mo¿na by³ siê docisn¹æ, aby z bliska
obejrzeæ. Wóz ca³y czerwony. Mechanizmy, krany mosiê¿ne wy-
gl¹da³y i mieni³y siê jakby by³y ze z³ota. Samochód „Parówka”
mia³ silnik samochodu – albo benzyna, albo ropa – tego nie wiem,
ale pompa do sikawek by³a parowa. Tak. Na samochodzie by³o
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Du¿a stra¿nica dla potrzeb stra¿y ogniowej na placu przy ul. Emilii - dziœ ul.
bp. W. Tymienieckiego 30 zosta³a wybudowana w 1891 r. Ochotnicz¹ stra¿
fabryczn¹ w fabrykach Karola Scheiblera na Ksiê¿ym M³ynie organizowano
ju¿ od pocz¹tku lat 80-tych XIX wieku, a utworzono w tym miejscu 20 czer-
wca 1884 r. Wesz³a ona w sk³ad £ódzkiej Stra¿y Ogniowej Ochotniczej jako
jej V Oddzia³. Tekst za: Zbigniew £oñski, Zbigniew Wojdalski, Zabytki £odzi
na ekslibrisach, 
URL: http://www.zabytkilodzi.cba.pl/straz_pozarna_na_ksiezym_mlynie.html
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palenisko. Pal¹cy siê ogieñ by³o widaæ od ty³u. Kiedy by³ alarm
„PO¯AR” dy¿urny stra¿ak przyk³ada³ zapalon¹ zapa³kê do przy-
gotowanej rozpa³ki z wêglem antracytem i kiedy „Parówka” przy-
bywa³a do po¿aru by³a pe³na moc ciœnienia w sikawkach gasz¹-
cych po¿ar. „Parówka”! „Parówka”!

Ten samochód mia³ zwyk³¹ tr¹bkê – sygna³ samochodowy. Mia³
tak¿e du¿y dzwonek – ko³atkê i dzwoni³ nim jak jecha³ do po¿aru,
ale „Parówka” mia³a tak¿e gwizdek jak parowóz i jak jecha³a to
gwizdek by³o dobrze s³ychaæ. St¹d mo¿e ta nazwa „Parówka”.

Mo¿e dzisiaj ktoœ mnie zapyta co z „Parówk¹” siê sta³o?
Ano, 5 wrzeœnia 1939 roku przed wejœciem do £odzi Nie-

mców wspaniali nasi £ódzcy Bohaterowie Stra¿acy wyjechali
samochodami. Wiem tylko tyle, ¿e na wschodzie, gdzieœ ko³o
Brzeœcia nad Bugiem „Parówkê” tê, jakby najceniejszy skarb 5-go
Oddzia³u Stra¿y Ogniowej w £odzi przejêli Sowieci.

Polska straci³a bowiem wtedy wszystko co najcenniejsze.
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£ukasz Dopiera³a

Obrazy znalezione w rodzinnej kolekcji
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Justyna Ko³odziejczyk

Geocaching 
w Aleksandrowie £ódzkim

Poni¿szy artyku³ powsta³ na podstawie obronionej w czerwcu 2014

roku, na Wydziale Nauk Geogra�cznych Uniwersytetu £ódzkie-

go, pracy magisterskiej – „Mo¿liwoœci rozwoju turystyki w Alek-

sandrowie £ódzkim” autorstwa Justyny Ko³odziejczyk. 

Autorka w swej pracy dyplomowej potwierdzi³a postawion¹ wczeœ-
niej tezê, i¿ Aleksandrów £ódzki ze wzglêdu na ciekawe walory:
antropogeniczne, przyrodnicze i kulturowe posiada du¿y, niedo-
ceniony potencja³ turystyczny. 

Niestety ze wzglêdu na po³o¿enie w s¹siedztwie zdecydowa-
nie wiêkszego oœrodka turystycznego jakim jest miasto £ódŸ i ma-
³¹ (w skali krajowej i miêdzynarodowej) wartoœæ obiektów zabyt-
kowych, Aleksandrów nie ma szansy na rozwój typowej turystyki
miejskiej. Alternatyw¹, zdaniem autorki pracy, mog³aby byæ m.in.
budowa interaktywnego muzeum Historii Miasta Aleksandrowa
i Historii Poñczosznictwa w Polsce wraz z wystaw¹ dedykowan¹
dzieciom („Skarpetkowo”), wypromowanie Aleksandrowa jako
oœrodka rekreacyjnego aglomeracji ³ódzkiej (utworzenie gêstej
sieci szlaków pieszych, rowerowych, zagospodarowanie Rezer-
watu R¹bieñ), organizacja wiêkszej liczby koncertów i rozwój
miasta jako „koncertowej stolicy regionu” lub wykorzystanie no-
wych form turystyki kulturowej takich jak Questing lub Geoca-
ching. Ogromnym atutem ostatniej propozycji jest niemal brak
kosztów. W przeciwieñstwie do reszty pomys³ów, Geocaching nie
wymaga ¿adnych inwestycji infrastrukturalnych, ani du¿ych na-
k³adów �nansowych. Jego sukces zale¿y wy³¹cznie od chêci i za-
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anga¿owania w³adz oraz mieszkañców miasta. Dodatkowo Geo-
caching wpisuje siê w najnowszy trend zwiedzania miast przy po-
mocy smartfonów. („Przekrój”, nr 8, 3527) 

Co to jest Geocaching? 

Geocaching jest rodzajem gry terenowej w turystyce przygodo-
wej. Jest zabaw¹ miêdzynarodow¹ kierowan¹ do poszukiwaczy
przygód w ka¿dym wieku. Gra ta zachêca do aktywnoœci �zycznej,
poznawania nowych miejsc i ludzi, zaznajamia z histori¹ i przy-
rod¹. Skrytki istniej¹ce w terenie s¹ œwietnym sposobem na pro-
mocjê ma³o znanych zak¹tków regionu. Geocaching jest rodza-
jem aktywnoœci, który ³atwo jest po³¹czyæ z innymi formami
aktywnego wypoczynku takimi jak turystyka, kolarstwo, kajakar-
stwo, wspinaczka, nordic walking.1

Pocz¹tków geocachingu mo¿na siê dopatrywaæ w brytyjskiej
tradycji Letterboxingu (od 1854 roku), ale w obecnej formie po-
wsta³ on 1 maja 2000 roku, kiedy prezydent USA Bill Clinton po-
leci³ udostêpniæ niezniekszta³cony sygna³ GPS. Dwa dni póŸniej
in¿ynier informatyk Dave Ulmer zapocz¹tkowa³ grê polegaj¹c¹
na ukrywaniu przedmiotów i podawaniu ich lokalizacji do pub-
licznej wiadomoœci. (Samo³yk, 2013). W Polsce pocz¹tek geoca-
chingu przypada na 2002 rok. 

Po raz pierwszy nazwa „geocaching” pojawi³a siê 30 maja
2000 r. S³owo „cache” w jêzyku angielskim to skrytka, kryjówka,
schowek, a przedrostek „geo” (ziemia) jest analogi¹ do geogra-
�i, czyli nauki o rozmieszczeniu zjawisk na kuli ziemskiej.2

U¿ytkownicy portalu www. opencaching. pl (w Polsce) i www.
geocaching. com (a tak¿e innych, np. Navicache i Terracache na
ca³ym œwiecie) umieszczaj¹ w wybranym przez siebie miejscu
„skrytkê”, czyli skrzynkê w której znajduje siê papierowy dzien-
nik (ang. Logbook), drobne przedmioty na wymianê i czasami
cery�katy dla odkrywców (ang. FTF – �rst to �nd, STF – second
to �nd, TTF – third to �nd). 

Nastêpnie udostêpniaj¹ innym u¿ytkownikom portali geoca-
chingowych wspó³rzêdne GPS skrytki i zaszyfrowane podpowie-
dzi jak j¹ odnaleŸæ. Bardzo czêsto skrytki ukrywane s¹ w miej-
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scach lokalnych atrakcji turystycznych, nieuwzgêdnionych w prze-
wodnikach, dziêki czemu odkrywaj¹cy mog¹ zapoznaæ siê z hi-
stori¹ i zabytkami regionu. 

Wyró¿niane s¹ ró¿ne rodzaje skrytek m.in.: 

Tradycyjne (Jest ich w Polsce kilkanaœcie tysiêcy. Skrytki mo-
g¹ byæ zbudowane z ró¿nych materia³ów, zawieraj¹ obowi¹z-
kowo dziennik, o³ówek i drobne przedmioty na wymianê.) 

Zawartoœæ skrytki „£ódzkie Ekstrema – Zachód”. ¯ród³o: opencaching. pl
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Wydarzenie (Spotkanie, którego celem jest wspólne poszuki-
wanie i zak³adanie skrytek lub te¿ zwiedzanie miejsc powsze-
chnie niedostêpnych. Wiadomoœci o wydarzeniu uaktywnia-
ne kilka godzin do kilku dni przed planowan¹ dat¹. Od
powstania geocachingu w Polsce zorganizowano oko³o 400
spotkañ m. in. w 2010 r. odby³o siê wydarzenie: „Szpital wspo-
mnieñ” – zwiedzanie zamkniêtego szpitala psychiatrycznego
ko³o Zgierza.) 

Multicache (W tym typie wycieczki geocachingowej trzeba
odnaleŸæ skrytki poœrednie, aby dotrzeæ do skrytki koñcowej). 

Typu quiz (Jest ich w Polsce ponad 1200. Aby odnaleŸæ skryt-
kê trzeba wykonaæ wiele zadañ tj. obliczenia matematyczne,
rozpracowania szyfrów, puzzle, wyczytanie po³o¿enia miejsc
z map, odgadniêcie zagadki skrytek w wierszu itd.) 

Mobilne (Z pozoru tradycyjna skrytka, ale znalazca po jej od-
nalezieniu zabiera j¹ ze sob¹ i umieszcza w innym miejscu
podaj¹c now¹ lokalizacjê w serwisie. Obecnie jest ich w Pol-
sce oko³o 100. Forma ta jest wycofywana, bo istniej¹ du¿e po-
dobieñstwa miêdzy ni¹, a geokretami – zarejestrowanymi
przedmiotami przenoszonymi miêdzy skrytkami ang. Travel-
Bug, itd.3

Obecnie na œwiecie jest ok. 5 mln, a w Polsce ok. 17 tysiêcy osób
które „bawi¹ siê” w Geocaching. Statystycznie ka¿dy u¿ytkownik
serwisu poœwiêca co najmniej 1 dzieñ w miesi¹cu na poszukiwa-
nia skrytek. W grudniu 2012 roku w ponad 200 krajach by³o za-
rejestrowanych ³¹cznie 1,95 miliona skrytek, z czego oko³o 15
500 znajduje siê w Polsce. Wed³ug badañ Samo³yka (2013) naj-
wiêcej skrytek za³o¿onych jest w województwie mazowieckim (po-
nad 2600) i œl¹skim (ponad 1700), œwiêtokrzystkim (401) i lubel-
skim (261), a niekwestionowan¹ stolic¹ polskiego geocachingu
jest Górzno. 

Aby za³o¿yæ skrytkê trzeba najpierw odnaleŸæ okreœlon¹ w re-
gulaminie liczbê skrytek (np. opencaching – 5). Statystyki mó-
wi¹, ¿e dziennie na œwiecie powstaje ponad 300 nowych skrytek.
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Przed utworzeniem w³asnego „geocachu” nale¿y jednak pamiê-
taæ, ¿e ktoœ kto za³o¿y skrytkê musi potem o ni¹ dbaæ. Od 2012
roku wydawana jest odznaka turystyczna PTTK zwi¹zana z geo-
cachingiem. 

Geocaching w Aleksandrowie £ódzkim

Autorka przeprowadzi³a internetow¹ kwerendê danych na stro-
nie opencaching. pl, wed³ug której na dzieñ 05.09.2014 roku
w Aleksandrowie £ódzkim zarejestrowane by³o 7 skrytek geoca-
chingowych4, których wykaz znajduje siê na nastêpnej stronie.
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4 �ród³o: opracowanie w³asne autorki na podstawie danych z portalu www.opencaching.pl
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Geocaching w Aleksandrowie £ódzkim 257

Nazwa skrytki Status Opis

Aleksandrów £ódzki Zarchiwizowana Znajdowa³a siê przy pla-
cu Tadeusza Koœciuszki
– jej tematem by³y naj-
wa¿niejsze zabytki Alek-
sandrowa £ódzkiego. 

Linia tramwajowa 44 Zarchiwizowana By³a po³o¿ona w czêœci
w której znajduje siê pa-
mi¹tkowa czêœæ torów
tramwajowych. 

Willa Stillera Gotowa do szukania Znajduje siê w komplek-
sie mieszkalno-fabry-
cznym Alberta Stillera,
wybudowanym w 1908 r.
(Wojska Polskiego 31) 

W sieci monitoringu Tymczasowo niedostêp-
na (w trakcie pisania pra-
cy by³a gotowa do szu-
kania)

Wed³ug komentarzy ukry-
ta w kamerze monitorin-
gowej w centrum miasta.
Oceniania przez u¿ytko-
wników portalu jako zna-
komita. 

Muszla koncertowa 
MOSiR

Gotowa do szukania Skrzynka znajduje siê na
terenie Miejskiego Oœ-
rodka Sportu i Rekreacji
w Aleksandrowie. 

Stepy 
Aleksandrowskie

Gotowa do szukania
(ponownie udostêpnio-
na, gdy¿ w trakcie pisa-
nia pracy – kwiecieñ
2014 – by³a tymczasowo
niedostêpna)

Trawiasty teren w Alek-
sandrowie £ódzkim, roz-
ci¹gaj¹cy siê pomiêdzy
ulicami Pabianick¹, Wa-
ryñskiego, Pi³sudskiego
oraz Poselsk¹ i Sportow¹. 

Dni Aleksandrowa 
£ódzkiego

23–24.05.09 Zarchiwizowana Skrytka
typu wydarzenie, do-
stêpna tylko trakcie Dni
Aleksandrowa w 2009
roku. 
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Niestety tylko trzy skrytki w Aleksandrowie £ódzkim s¹ obecnie
dostêpne dla „odkrywaj¹cych”. Reszta jest tymczasowo nieczyn-
na lub na sta³e zarchiwizowana. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e ten
sam portal wymienia a¿ 844 skrytki geocachingowe w okolicach
Aleksandrowa £ódzkiego (m. in. R¹bieñ, Ruda Bugaj, Wola
Grzymkowa) (dane na dzieñ 05.09.2014 roku). 

Zdarza siê, ¿e Aleksandrów jest czêœci¹ „geokesza”, ale nie
jest to jasno okreœlone w jego nazwie, przyk³adem mo¿e byæ
skrytka „£ódzkie Ekstrema – Zachód” (zlokalizowana wed³ug
opisu na osiedlu Zielony Romanów). Oczywiœcie lokalizacje
skrytek podawane s¹ tak¿e na innych portalach, ale autorka
pracy nie znalaz³a tam ¿adnych informacji o geokeszach alek-
sandrowskich. 

Czy warto zak³adaæ geocache? 

Zdaniem autorki Geocaching móg³by byæ dobrym narzêdziem
do rozwoju turystyki w Aleksandrowie £ódzkim. Nie wymaga du-
¿ych nak³adów �nansowych, a (przez to, ¿e skrytki tworzone s¹
w g³ówniej mierze przez mieszkañców) aktywizuje lokaln¹ spo-
³ecznoœæ. Co wiêcej, jest to nietypowa forma prezentacji walo-
rów obszaru, promuj¹ca turystykê aktywn¹ i rodzinn¹ zarówno
wœród miejscowych jak i przyjezdnych. 
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Zawartoœæ (obecnie ju¿ zarchiwizowanej) skrytki „Linia tramwajowa 44”.
�ród³o: www. opencaching. pl

Alex2015.qxd  2015-07-05  18:59  Page 258



Na pocz¹tek do projektu mo¿na by by³o zaprosiæ szko³y, któ-
re tworz¹c w³asne skrytki uczy³yby m³odzie¿ historii miejscowo-
œci, ale te¿ odpowiedzialnoœci za stworzone „geokesze”5. Gdyby
projekt spodoba³ siê mieszkañcom mo¿na by by³o rozbudowaæ
produkt turystyczny i zacz¹æ promowaæ Aleksandrów jako naj-
wiêkszy oœrodek geocachingu w województwie ³ódzkim. 

Jako przyk³adow¹ skrytkê geocachingow¹ autorka proponuje oko-
lice koœcio³a œw. Stanis³awa Kostki z zagadk¹ dotycz¹c¹ przechowy-
wanej w obiekcie urny z ziemi¹ z grobu Boles³awa Œmia³ego. Cie-
kawa historia w³adcy oraz unikalne w skali Polski miejsce i sposób
jego „pochówku” powinny przyci¹gaæ do miasta wielu geocacherów. 

Geocaching w Aleksandrowie £ódzkim 259

Przyk³adowy opis skrytki „geokesza”. �ród³o: www. opencaching. pl

5 Nazwa u¿ywana przez polskich u¿ytkowników portali i forów geocachingowych.
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Jeœli zainteresowa³ Pañstwa Geocaching – jako forma promo-
cji naszego miasta lub po prostu jako niesztampowa metoda spê-
dzenia wolnego czasu, odsy³am na strony podane w Bibliogra�i,
gdzie znajd¹ Pañstwo mnóstwo ciekawostek i porad jak zacz¹æ
swoj¹ przygodê „geokeczera”. ̄ yczê powodzenia i dobrej zabawy! 
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Witold Smêtkiewicz

Sobieñ, moja ma³a (wielka) Ojczyzna

Czas przesz³y, teraŸniejszy i przysz³y… 

Z tych trzech znanych nam czasów,

czwarty siê wy³ania,

– czas przemijania.

Trudno jest mówiæ o patriotycznej mi³oœci, w najszerszym tego
s³owa wymiarze, je¿eli uprzednio nie pokocha³o siê swojej „Ma-
³ej Ojczyzny”. Tych pól, ³¹k i lasów; tych miast, domów i ulic,
wœród których urodziliœmy siê, spêdziliœmy dzieciñstwo, m³odoœæ
i dzielimy ze sob¹ doczesne ¿ycie.

Dla mnie, niewielki przysió³ek Sobieñ-Piaski jest moim miej-
scem na Ziemi, z którym najbardziej jestem zwi¹zany emocjo-
nalnie i duchowo. Tym miejscem z którym bêd¹ te¿ zwi¹zane
moje przysz³e dni.

Sobieñ to wieœ po³o¿ona na zachód od Aleksandrowa £ódzkie-
go i oddalona od niego o dziesiêæ kilometrów w kierunku na Pod-
dêbice. Wzmianki o tej wsi ukazywa³y siê ju¿ od XVI wieku, a byæ
mo¿e i wczeœniej. Obecnie, od kiedy pamiêtam i pamiêtaj¹ ró-
wnie¿ najstarsi mieszkañcy z okolicznych miejscowoœci, doje¿-
d¿aj¹c do wsi, po prawej stronie drogi, na skraju lasu, w niewiel-
kim ziemnym kurhanie jest opuszczona, samotna mogi³a
¿o³nierzy ró¿nych narodowoœci, jeszcze z czasów Pierwszej Woj-
ny Œwiatowej (fot. 1). Nieco dalej, szczytem swym skierowana ku
drodze, stoi wiejska chata, najstarsza w Sobieniu, objêta prawn¹
ochron¹ Urzêdu Konserwatora Zabytków. Dawniej w chacie tej,
u Suchowa, mieœci³a siê wiejska szko³a, a w czasach Pierwszej
Wojny Œwiatowej przysposobiono jej izby do funkcji polowego,
wojskowego szpitala. Wielu, bo a¿ dwudziestu siedmiu rannych
¿o³nierzy–wojaków, miêdzy innymi, by³ych pacjentów wspomnia-
nego szpitalika, którym nie dane by³o prze¿yæ wojennej zawie-
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Fot. 1. Sobieniecka mogi³a ¿o³nierzy z czasów I Wojny Œwiatowej, 
fot. Karolina Smêtkiewicz (1.02.2015)
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Sobieñ, moja ma³a (wielka) Ojczyzna 263

ruchy, znalaz³o swoj¹ wiekuist¹ przystañ, we wspomnianej wy-
¿ej, zbiorowej mogile. Có¿, ka¿d¹ z by³ych, czy obecnie trwaj¹-
cych, w dziejach ludzkoœci wojen, mo¿na zde�niowaæ w skrócie:
¿e „podesz³o do p³ota”, bestialstwo i g³upota. Po blisko stu la-
tach, nieliczni mieszkañcy Sobienia zapalaj¹c œwieczkê na tym
grobie, sk³adaj¹ skromny dowód pamiêci o tych ludziach, którym
tutaj przysz³o dokonaæ swojego ¿ywota.

Po lewej stronie drogi prowadz¹cej do wsi Sobieñ i przysió³-
ka Sobieñ-Piaski, rós³, na pewno przesz³o trzystuletni d¹b (fot.
2), którego dwa potê¿ne konary wyrastaj¹c z niewysokiego pnia
w charakterystycznym uk³adzie litery „V” œwiadczy³y niejako
symbolicznie o zwyciêstwie bytu nad niebytem w danym nam
czasie. Parê lat temu napisa³em sonet poœwiêcony temu drzewu
i wielokrotnie przedstawia³em go podczas spotkañ autorskich,
publikowa³em w tomikach wierszy, równie¿ w t³umaczeniu na
jêzyk niemiecki, w czasopismach o zakresie nie tylko ogólnopol-
skim np. w „Nowym Przegl¹dzie Wszechpolskim”, a w koñcu,
w biuletynie poœwiêconemu setnej rocznicy utworzenia Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej we wsi Sobieñ w 2012 r. Nie bez powodu
przytaczam i w tym artykule wspomniany wiersz. 

B¹dŸmy jak drzewa...

Na dróg rozstajach nieopodal lasu
rós³ d¹b wiekowy w szacie swoich liœci,
jak wiew historii co tutaj siê ziœci³
w ¿ywiole ziemi, powietrza i czasu.

Na niw pustkowiach wolnych od ha³asu
wiatr szumem œpiewa co komu siê wyœni
w ¿ywiole bytu i bezkresie myœli.
Przy drzewie stojê nieopodal lasu.

B¹dŸmy jak dêby samotne, ogromne
wroœniête w ziemiê ojczyst¹, rodzim¹.
Choæ burze przejd¹, trwaæ bêd¹ niez³omne.

Wieki przemin¹, one nie przemin¹.
Jak dêby b¹dŸmy niez³omne, ogromne;
wroœniête w pamiêæ myœli, ojczyst¹, rodzim¹ 
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Jak ju¿ wspomnia³em jest do tego powód i to niestety smutny…

Przesz³o trzystuletni d¹b poszed³ pod topór

Ludzie dla swego widzi mi siê, lub g³upiej fantazji,
nawet pomniki przyrody poddaj¹ eutanazji,
wiêc ¿yczê tym, którzy to drzewo wyciêli, 
nim wytn¹ podobny numer, w czó³ko siê stuknêli. 

A jeœli nie, to mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pamiêæ o nich, przez przysz³e
pokolenia te¿ zostanie „wyciêta w pieñ”, albo przetrwa chocia¿
jednak w nie najlepszym znaczeniu. Ju¿ po wyciêciu tego drze-
wa (fot. 3), niejako automatycznie zrodzi³o siê parê pytañ, któ-
re miedzy innymi postawi³a Pani Redaktor Telewizji Aleksan-
drowskiej, w audycji nagranej w dniu 13. I. 2014 r. (wywiad do
wgl¹du na stronie internetowej pod adresem http://tv.aleksan-
drow-lodzki.pl/index.php?id=73&t=963) Zdjêcia pokazuj¹, ¿e
nie by³o z tym dêbem a¿ tak bardzo Ÿle. A poza wszystkim istnie-
j¹ przecie¿ sposoby zaradzenia niekorzystnej sytuacji zdrowot-
nej drzewa, jeœli tylko jest dobra wola po temu. 

Dzisiaj jest tak, jak w starej piosence: „ale jest ju¿ za póŸno,
czas miniony nie wróci…”

No có¿, ¿al, ale nie jestem sam, lecz w szerokim gronie ró-
wnie¿ i tych, którym „z dziada, pradziada” mi³ym by³ widok wie-
kowego dêbu, bo stanowi³ symbol i wizytówkê nie tylko Sobienia,
ale zapewne i ca³ej Gminy Aleksandrów £ódzki.

Wróæmy jednak do wy¿ej wspomnianej, osamotnionej pod lasem
mogi³y, do ma³ego wzgórka ziemi usypanego opodal rosn¹cych brzóz.
Niezale¿nie od tego kto i kiedy tam spocz¹³ po swojej ziemskiej wêd-
rówce; niezale¿nie od tego czyim by³ wrogiem, czyim sprzymierzeñ-
cem, ¿o³nierzem – Niemcem, Polakiem albo Rosjaninem, jedno jest
pewne, ¿e teraz po latach, có¿ pozosta³o? Mo¿e wspomnienie ob-
cych jemu ludzi, parê ogników ze cmentarnych œwieczek i pewnoœæ
tego, ¿e czas i ziemia wszystkich nas pogodzi. A patrz¹c na to w nie-
co szerszym wymiarze uœwiadamiam sobie, ¿e czêsto, nie tylko ze
wzglêdu na dziel¹c¹ ich odleg³oœæ, losy drzew i ludzi dziwnie ³¹cz¹
siê ze sob¹. Dlatego te¿, raz jeszcze wspomnê przytoczony wczeœ-
niej temat fraszki o czasie przemijania, w kolejnej re�eksji.
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Fot. 3. D¹b w Sobieniu po wyciêciu, fot. Marcin Krawczyk (12.01.2014)

Fot. 2. D¹b w Sobieniu, fot. Karolina Smêtkiewicz (13.04.2008)
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Dwie prawdy

Jest prawda o przemijaniu, 
z której jasno wynika
sprowadzanie wszystkiego 
do œmierci,
jak do wspólnego mianownika.
Ale o przemijaniu jest i prawda ta:
Uœmiechnij siê do ¿ycia
póki jeszcze trwa.

W œwietle tej prawdy, chcia³bym zachêciæ mieszkañców nie tyl-
ko Sobienia, do spisywania wspomnieñ o ludziach, którzy stano-

wili, b¹dŸ stanowi¹ ¿yw¹ legendê, byli
(lub s¹) pod wieloma wzglêdami kimœ
wyj¹tkowym, kimœ kto w sposób szcze-
gólny pozytywnie oddzia³uje na ¿ycie
miejscowej spo³ecznoœci. W Sobieniu
jedn¹ z takich wyj¹tkowych osób by³
wspomniany przez pana Marcina
Krawczyka i pani¹ Barbarê Kotas, Jej
Tato, pan Kazimierz Michalak (fot.
4), który urodzi³ siê w 1913 roku w So-
bieniu. Jako jedenastoletni ch³opiec
uleg³ nieszczêœliwemu wypadkowi
i stan Jego zdrowia, miêdzy innymi,
móg³ przyczyniæ siê do tego, i¿ naukê
w szkole podstawowej ukoñczy³ po
piêciu latach. W 1935 r. pan Kazi-
mierz o¿eni³ siê z Ann¹ Pietras i w ro-
dzinie tej przysz³y na œwiat dwie cór-
ki: Maria (1936 r.) i Barbara (1948
r.). Od swojego ojca (równie¿ Kazi-
mierza) wyuczy³ siê praktycznej sztu-
ki leczenia chorób i w tej dziedzinie
skutecznie pomaga³ ludziom. Wiedzy
tej jednak nie przekaza³ swoim dzie-
ciom, a szkoda, bo potra�³ naprawdê
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Fot. 4. Kazimierz Michalak, 
fot. arch. rodzinne 

Barbary Kotas
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wiele. Miêdzy innymi nastawia³ z³amane koœci koñczyn, krêgo-
s³upy, koœci skrzywionych ³opatek, barków. Stawia³ bañki zwyk-
³e i ciête, upuszcza³ krew, przyrz¹dza³ maœci skutecznie lecz¹ce
choroby skórne, wyrywa³ lub leczy³ chore zêby. 

Pani Barbara pokazywa³a mi przeró¿ne narzêdzia, którymi
pos³ugiwa³ siê jej Tato, a które teraz s¹ w Jej posiadaniu wœród
rodzinnych pami¹tek (fot. 5).

Swego czasu mê¿czyŸni z Sobienia zakupili, za sk³adkowe pie-
ni¹dze maszynkê do strzy¿enia w³osów i pan Kazimierz w usta-
lonym dniu dokonywa³ postrzy¿yn. Wszystkie te us³ugi wykony-
wa³ nieodp³atnie, albo w ramach dobros¹siedzkiej pomocy przy
uprawie dwu i pó³ hektarowego gospodarstwa. Dodaæ nale¿y, ¿e
jedynie porodów pan Kazimierz nie odbiera³, a trudni³a siê tym
Babcia Maciejowa. Trzeba te¿ podkreœliæ, ¿e cieszy³ siê pan Ka-
zimierz szacunkiem i uznaniem oraz zas³u¿on¹ wdziêcznoœci¹
wszystkich swoich pacjentów, ale tak¿e by³ w dobrej komitywie
z panem Kowalskim, lekarzem z Be³dowa. 

Sobieñ, moja ma³a (wielka) Ojczyzna 267

Fot. 5. Narzêdzia, którymi pos³ugiwa³ siê Kazimierz Michalak – pami¹tki ro-
dzinne Barbary Kotas, fot. Karolina Smêtkiewicz (4.02.2015)
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W tamtych czasach istnia³a w Sobieniu orkiestra (fot. 6) i pan
Kazimierz te¿ j¹ wspó³tworzy³, bo odznacza³ siê wyj¹tkowymi ta-
lentami muzycznymi. Gra³ na akordeonie, ale jak to mówi¹,
„wszystko co wzi¹³ do r¹k, to gra³o”. W orkiestrze tej na skrzyp-
cach gra³ pan Bronis³aw Sikorski, na tr¹bce – Marian Florczak,
na perkusji (bêbnie) – Marian Michalak (zbie¿noœæ nazwisk) i tak
wszelkie wesela, zabawy, inne rodzinne uroczystoœci i spotkania
s¹siedzkie mia³y swoj¹ wspania³¹ muzyczn¹ oprawê ku zadowo-
leniu wszystkich mieszkañców Sobienia. 

Ten wyj¹tkowy cz³owiek odszed³ od nas w 1984r., ale

– tak¹ dziwn¹ w³aœciwoœæ posiada czas,
¿e Ci co odeszli, s¹ coraz bli¿ej nas.
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Fot. 6. Orkiestra w Sobieniu, fot. arch. rodzinne Barbary Kotas
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Patrz¹c na obecny rok, proszê, abyœmy uœmiechnêli siê do ¿ycia
póki ono trwa i ¿yczê tego w³aœnie wszystkim Mieszkañcom Gmi-
ny Aleksandrów £ódzki

Witold Smêtkiewicz – sympatyk 
i cz³onek Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego 

Sobieñ-Piaski, styczeñ 2015 r.

Sobieñ, moja ma³a (wielka) Ojczyzna 269

Fot. 7. Witold Smêtkiewicz – autor artyku³u, fot. Sylwia Stêpieñ (20.05.2014)
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Witold Smêtkiewicz

Kot, 
a sprawa ludzkich postaw…

Swego czasu, a by³o to ju¿ mo¿e prawie rok temu, zg³osi³em siê
do Dzia³u Kryzysowego Urzêdu Miasta w Aleksandrowie £ó-
dzkim z proœb¹ o pomoc w formie przydzia³u karmy dla kotów.
Od paru lat opiekujê siê oœmioma bezdomnymi kotkami we wsi
Sobieñ-Piaski. Spotka³em siê nie tylko z pomoc¹, ale i z ¿yczli-
woœci¹ ludzk¹, i z sympatycznym uœmiechem ze strony Pani Mo-
niki, pracownicy wspomnianego dzia³u. Przy okazji by³em jed-
nak mimowolnym œwiadkiem pretensji ze strony jakiejœ
nieopanowanej, zadziornej, starszej osoby, która najwyraŸniej
pa³a³a nieuzasadnion¹ chêci¹ wymuszenie wiêkszej iloœci daro-
wanej karmy, dla swojej ulubionej kotki. Posypa³y siê „gromy
z jasnego nieba” na g³owê sympatycznej, „bogu winnej” Pani Mo-
niki. W ramach rekompensaty za te z³oœliwoœci losu, postanowi-
³em, przy okazji ka¿dej z kolejnych wizyt, dla Pani Moniki napi-
saæ fraszkê tematycznie zwi¹zan¹ z kotami. A oto kilka z tych
fraszek. Na pocz¹tek, ta dedykowana równie¿ drapie¿nej kotce,
której w³aœcicielk¹ jest zapewne, owa wy¿ej wspomniana, nie-
sforna starsza pani, bo i zwierzêta, byæ mo¿e czasami, upodab-
niaj¹ siê do ludzi: 

Drapie¿na kotka

Schowaj pazurki
ty moje z³otko,
b¹dŸ mi³¹ kotk¹.

270
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Dzia³ Kryzysowy

Przynajmniej koty,
nawet w kryzysie,
siedz¹ przy pe³nej misie.

Koty

Pani z Urzêdu Miasta,
„Antykryzysowa Dama”
– to Kocia Mama.

Moje koty i ja

Co dwa tygodnie
z uœmiechem mamy,
„Kocie £akocie”
od „Kociej Mamy.”

Dokarmianie kotów

– to dla nas
zdarzeñ i losu 
sprzyjaj¹cy splot…
W podpisie – 
ja i mój kot!

Dziêki kotom

Zarówno fraszka 
jak i myœl z³ota;
rodzi siê czêsto
z mruczenia kota.

Odda³em siê ostatnio lekturze aleksandrowskiego biuletynu: „40
i cztery” i nie sposób nie ulec przygnêbieniu, którego powodem
jest „truciciel z osiedla”. (Patrz artyku³ na stronie tytu³owej pis-
ma z dnia 3. 10. 2014 r.) Nie bêdê czeka³ do nocy wigilijnej, kie-
dy to nasi bracia m³odsi, zwierzêta, mówi¹ ludzkim g³osem, aby
us³yszeæ westchnienie kota. 

Kot, a sprawa ludzkich postaw… 271
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Westchnienie kota

Kocha³em ludzi, 
a oni zawsze
blisko mnie byli…
I z tej mi³oœci, 
w³aœnie dlatego, 
skutecznie mnie 
wyleczyli.

Kto wie, a mo¿e tego drania, truciciela, ruszy sumienie. Mo¿e
przestanie pastwiæ siê nad bezbronnymi istotami, mo¿e? Kto wie?

Za tych ciep³ych s³ów parê, 
podziêkowañ serdeczny splot…
W podpisie – Kot.

Kocich fraszek ci¹g dalszy:

Wszystko jest mo¿liwe

Tam gdzie najpierw jest mi³oœæ,
to potem,
mo¿liwa jest wspólnota
psa i myszki z kotem.

Przestroga

Uwa¿aj na to co mówisz,
bo mo¿e byæ nieweso³o,
gdy powiesz „kici-kici”
do tygrysa w ZOO.

Odpowiedzialnoœæ

W tramwaju grozi mandat
za jazdê „na gapê”.
A jeœli m³oda para;
czy te¿ grozi kara,
gdy ¿yje „na koci¹ ³apê”?
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Koty

Gdy maj¹ siê ku sobie koty,
niestraszne im wysokie p³oty.

Ka¿dy kot

Ka¿dy kot,
mówi¹c miêdzy nami,
lubi chodziæ
w³asnymi œcie¿kami.

Rodzinne pielesze

Cisza i spokój, i mi³oœci czara,
gdy w domu s³ychaæ mruczenie kota
i tykanie zegara.

Gdy…

Gdy w domu jest kotka,
to zdarzeñ taki splot,
¿e pieszczoty ¿ony,
kradnie mê¿owi kot.

Jak kot

£aszê siê i przymilam,
taki ze mnie niecnota,
gdy jestem z piêkn¹ dziewczyn¹,
to lubiê udawaæ kota.

Kac

W wyniku d³ugiego 
i ob³êdnego myœlenia
nazwano kociokwikiem
efekt alkoholowego upojenia.

Kot, a sprawa ludzkich postaw… 273
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Tak bywa

Jest wesele, a potem
¿yj¹ z sob¹, 
jak pies z kotem.

Gdy

Gdy zrobiæ coœ 
przyjdzie ochota,
miej dystans do wszystkiego
– udawaj kota.

Po rozwodzie

Zanim z domu 
zwiejesz, Kocie,
pomyœl o powrocie.
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Witold Smêtkiewicz

Kilka myœli w formie fraszek 
na temat sukcesu

Tak siê pora¿ki z sukcesami plot¹,
jak zgrzebne sukno tkane nitk¹ z³ot¹.

Sposób na sukces to murowany,
gdy siê cieszymy  z tego co mamy.

Nawet jeœli zdobêdziesz tê najwy¿sz¹ górê,
nie zatraæ nigdy chêci do piêcia siê w górê.

Sukces, niczym s³awa 
to sprawdzian gotowy,
potra� ludziom ukazaæ
najprawdziwsze wzory.

Chwiejnych bardziej os³abia,
a prawych umacnia.  
Pierwszym 
– uderza do g³owy,
drugich – uczy pokory.

Nie powinna byæ przyczyn¹ stresów
zdolnoœæ rezygnowania z sukcesów.

Sukcesy ludzkie, tak jak ludzkie losy,
czêsto siwizn¹ przyprószaj¹ w³osy.
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All-Anonim

Taka gmina czyli byæ seniorem 
w Aleksandrowie £ódzkim – to jest to !!!

Jako All-Anonim, czêsto robiê przebie¿kê po Aleksandrowie i oko-
licach. Ostatnio spotka³em wspania³¹, przemi³¹ kobietê, która,
bêd¹c emerytk¹, sprawia wra¿enie œwie¿o skonstruowanej bomby
energetycznej. Jej spo³ecznikowskie zapêdy, otwartoœæ na nowin-
ki oraz ca³e morze empatii powoduj¹, ¿e chce siê j¹ naœladowaæ. 

Kto to jest???

Tu – rozwi¹zanie zagadki:

Pani Zo�a Rosiak (na zdjêciu
obok) – aleksandrowianka, za-
wodowo by³a pedagogiem
szkolnym, udziela³a siê w To-
warzystwie Przyjació³ Dzieci,
by³a ³awnikiem, wyg³asza³a od-
czyty na temat pracy pedago-
gicznej i poradnictwa zawodo-
wego. Du¿o publikowa³a.

Obecnie publikuje w³asne
wiersze oraz namiêtnie korzy-
sta z propozycji gminy dotycz¹cych spêdzania wolnego czasu:
ukoñczy³a kurs komputerowy, kurs jêzyka angielskiego, jest stu-
dentk¹ Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który od lat paru, dziêki
lokalnym w³adzom, funkcjonuje w naszym mieœcie wspó³praco-
wa³a z projektem Poczuj Teatr, realizowanym przez Partnerstwo
na Rzecz Aleksandrowa wraz z m³odzie¿owym domem kultury
i bibliotek¹. Ma za sob¹ liczne spotkania autorskie. Uczestniczy
w programie „Senior Aktywny Spo³ecznie” (zajêcia jogi, pilates,
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taneczno-ruchowe, nordig walking), nadto jest aktywnym cz³on-
kiem Grupy Literackiej Akant w £odzi. Zachêcaj¹c seniorów do
aktywnego ¿ycia na emeryturze, do³¹czam wiersz autorstwa pa-
ni Zo�i Rosiak zatytu³owany: 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wielka chwa³a temu komuœ, 
kto powiedzia³: moja rada – 
przyjdŸ, studentem naszym zostañ; 
rocznik wszak, to nie jest wada! 

I przychodzisz na zajêcia. 
czujesz siê wrêcz wyœmienicie, 
bo „wracaj¹” dawne czasy 
oraz m³ode, cudne ¿ycie. 

Raz w miesi¹cu masz wyk³ady – 
nikt tu o nic ciê nie pyta, 
s¹ koledzy, kole¿anki; 
sytuacja – znakomita!

Informuj¹ ciê o wszystkim,
co siê dzieje w wielkim œwiecie.
wiedza, przyjaŸñ, towarzystwo
i rozrywki s¹ w pakiecie:

To wernisa¿ ciê zachwyci,
to znów koncert tak wspania³y,
¿e wci¹¿ s³ucha³byœ i s³ucha³.
Tak przes³ucha³byœ dzieñ ca³y,

wiêc uczymy siê wszystkiego,
co nam Uniwerek daje:
tañczyæ, œpiewaæ, podró¿owaæ
i poznawaæ obce kraje. 

Masz tu piêkne, nowe ¿ycie
(rocznik – to nie twoja wina!)
ciesz siê œwiatem, kochaj ludzi –
s³oñce...! uœmiech...!    t a k a g m i n a!!! 
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Dorota Be³dowska-Zem³a

Kronika najlepszych i najwa¿niejszych
imprez w 2014 roku

Podczas 22. Fina³u WOŒP w Aleksandrowie £ódzkim zebrano 47
tysiêcy z³otych (znów pad³ rekord). Samo kamienne serce Bur-
mistrz Jacek Lipiñski wylicytowa³ za 15 700 z³. Do puszek pieni¹-
dze zbiera³o 150 wolontariuszy. 

W lutym Aleksandrów ruszy³ ze swoj¹ Kart¹ Du¿ej Rodziny. Do
akcji rabatowej przy³¹czy³o siê ponad 20 �rm. W mieœcie i gmi-
nie jest ponad 250 rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Urz¹d
Miasta liczy, ¿e wszystkich osób korzystaj¹cych z ulg i zni¿ek bê-
dzie oko³o 1500. 

Równie¿ w lutym zakoñczy³a siê modernizacja budynku, zaadap-
towanego na mieszkania. Gminna Komisja Mieszkaniowa, któ-
ra zajmuje siê przydzia³em mieszkañ postanowi³a, ¿e otrzyma-
j¹ je m³ode ma³¿eñstwa, które do tej pory nie mia³y w³asnego
mieszkania. Do spe³nienia bêd¹ te¿ inne kryteria, jednym z nich
jest wykoñczenie we w³asnym zakresie nowego lokum (po³o¿e-
nie p³ytek lub paneli itp.). 

VI edycja Balu Czerwonej Ró¿y przeros³a nasze najwiêksze ocze-
kiwania Organizatorów. Podczas balu zebrano ponad 125 tys.
z³otych! Kwota zosta³a przeznaczona na kompleksowe wyposa-
¿enie pracowni kardiotokogra�i na Oddziale Ginekologiczno-Po-
³o¿niczym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu.
Otwarcie pracowni mia³o miejsce 15 wrzeœnia 2014 roku. 

W marcu 2014 r. Adrian Strza³kowski, reprezentuj¹cy barwy
MKS Aleksandrów, pobi³ dotychczasowy rekord Polski skoku
w dal. Adrian skoczy³ na odleg³oœæ 8 m 18 cm, tym samym dosta³
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siê do najlepszej czo³ówki œwiatowej skoczków. Trenerem Adria-
na Strza³kowskiego jest Leszek Lipiñski. 

14 marca 2014 r. Prezes Polskiego Zwi¹zku Koszykówki Grze-
gorz Bachañski i Wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atlety-
ki Lech Leszczyñski podpisali program szkolenia Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego Szko³y Mistrzostwa Sportowego. Sta³o siê faktem,
¿e popularny „Kopernik” da szansê nauki i trenowania m³odym
aleksandrowianom (i nie tylko) ze sportow¹ pasj¹. 

W marcu po 31 latach pracy w aleksandrowskiej Spó³dzielni Mie-
szkaniowej (w tym po 12 latach na stanowisku prezesa) odszed³
na zas³u¿on¹ emeryturê Ryszard Pelc. Na stanowisku prezesa
zast¹pi³a go (od 1 kwietnia 2014) ³odzianka Monika Stawicka. 

1 kwietnia, w wieku 83 lat, zmar³ po d³ugiej chorobie doktor W³a-
dys³aw Frieman. By³ cenionym pediatr¹ (specjalist¹ drugiego
stopnia), kapitanem rezerwy Wojska Polskiego oraz prezesem
PCK okrêgu ³ódzkiego. 
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Jeszcze przed o�cjalnym otwarciem, które nast¹pi³o 1 maja, naj-
m³odsi aleksandrowianie szaleli na piêknym nowym placu zabaw,
zbudowanym w parku miejskim. Jak zgodnie przyznawali i m³od-
si, i starsi, takiego miejsca brakowa³o w tej „starej” czêœci mia-
sta. Teraz, jeœli tylko pogoda na to pozwala, plac zabaw (a tym
samym park i centralna czêœæ miasta) têtni ¿yciem. Obok urz¹-
dzeñ dla dzieci, pojawi³a siê równie¿ si³ownia „pod chmurk¹”, bo-
wiem w parku zamontowano te¿ kilka przyrz¹dów do æwiczeñ. 

W kwietniu radni Rady Miejskiej w Aleksandrowie £ódzkim przy-
jêli uchwa³ê, w której powo³uj¹ do ¿ycia Aleksandrowsk¹ Kartê
Seniora, przeznaczon¹ dla mieszkañców miasta i gminy Alek-
sandrów £ódzki w wieku powy¿ej 60 lat. Karta, wzorem tej dla
du¿ych rodzin, upowa¿nia posiadacza do zni¿ek w punktach, skle-
pach i �rmach, które do programu przyst¹pi³y. 

Po d³ugiej chorobie w wieku 58 lat zmar³ Marian Kabaciñski, ra-
dny Rady Miejskiej w Aleksandrowie £ódzkim. Od 2002 r., przez
trzy kadencje, by³ czynnym samorz¹dowcem, blisko zwi¹zanym
z komisj¹ �nansow¹. 
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W niedzielê, 25 maja odby³ siê jubileusz 30-lecia kap³añstwa ks.
Jacka Stasiaka – postaci wielowymiarowej i znacz¹cej dla mia-
sta i jego mieszkañców. Najwiêksze – spoœród naprawdê licznych
– zas³ugi mieszkañcy upatruj¹ w uratowaniu i wspania³ej reno-
wacji jednego z piêkniejszych zabytków Aleksandrowa, czyli ko-
œcio³a œw. Stanis³awa Kostki. 

29 maja 2014 roku urodzi³a siê 30-tysiêczna mieszkanka Alek-
sandrowa £ódzkiego (gwoli œcis³oœci miasta i gminy Aleksandrów
£ódzki). Ma³a Laura dosta³a od miasta i burmistrza ogromny za-
pas pampersów, fotelik do karmienia a od ko³a Platformy Oby-
watelskiej – rowerek. Wielki bukiet kwiatów ufundowa³a Kwia-
ciarnia „Konwalia”. 

W czerwcu aleksandrowski samorz¹d uhonorowany zosta³ tytu-
³em „Samorz¹d Przyjazny Szkole Rozwijaj¹cej Uczenie siê
Uczniów”. Tytu³ zosta³ nadany przez Centrum Edukacji Obywa-
telskiej i polsko-amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci. 

W czerwcu odby³y siê Dni Aleksandrowa. Szalony weekend z mnó-
stwem atrakcji i zespo³em Perfekt. Czy trzeba dodawaæ coœ wiêcej? 
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Od 1 lipca Aleksandrów £ódzki ma nowego wiceburmistrza. Jest
nim Leszek Filipiak, dotychczasowy sekretarz gminy Lutomiersk. 
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22 lipca 101 lat skoñczy³ pan Pawe³ Pietruk ze Zgni³ego B³ota.
„Nie daæ siê staroœci i kochaæ ¿ycie” – to recepta na d³ugowie-
cznoœæ Pana Pietruka. 

18 sierpnia 2014 roku odby³ siê 10-kilometrowy II Bieg Aleksan-
drowski z okazji Œwiêta Wojska Polskiego. Zwyciêzc¹ okaza³ siê
Krzysztof Pietrzyk z Koluszek. Najlepsi zawodnicy z Aleksandro-
wa zajêli miejsca siódme – Szymon Pietrowski i ósme – Arka-
diusz Kaszuba.

W po³owie sierpnia, podczas Mistrzostw Europy w Zurychu, dy-
skobol Robert Urbanek zdoby³ br¹zowy medal. Reprezentant
Polski, na co dzieñ trenuj¹cy w Aleksandrowie £ódzkim, zosta³
doceniony przez radnych Rady Miejskiej w Aleksandrowie £ó-
dzkim i uhonorowany za ten niekwestionowany sukces specjal-
n¹ nagrod¹ w wysokoœci 6 tys. z³. 

Szko³a Podstawowa w Rudzie Bugaj doczeka³a siê hali gimnasty-
cznej z prawdziwego zdarzenia. 15 wrzeœnia uroczyœcie zosta³a
otwarta i oddana do u¿ytku. To pi¹ta sala sportowa przy szkole
wybudowana w ci¹gu ostatnich oœmiu lat w gminie Aleksandrów
£ódzkim. 
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Dziewczyny z UKS „Czwórka” zajê³y 1. miejsce w „Minimistrzo-
stwach Œwiata” w po³owie wrzeœnia, odbywaj¹cych siê w £odzi,
organizowanych przez Polski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej oraz Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki. Podopieczne trenera Marcina Bu-
chalego zagra³y w sk³adzie: Aleksandra Rajczyk, Zuzanna Bor-
siak i Katarzyna Kurkowska. 

Równie¿ w po³owie wrzeœnia uczniowie Szko³y Mistrzostwa Spor-
towego LO im. Miko³aja Kopernika stanêli na podium Fina³u
Krajowego Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Rzeszowie. Dziewczêta zajê³y 2. miejsce
i zdoby³y wicemistrzostwo Polski, a ch³opcy – br¹zowy medal. 

21 wrzeœnia odby³a siê 13. edycja Festiwalu Sztuk Ró¿nych. Jak
zwykle w parku miejskim by³o barwnie, kolorowo i ciekawie. Fe-
stiwal odwiedzi³o bardzo wielu goœci, którzy wieczorem mogli daæ
ponieœæ siê fali piêknej muzyki i poezji. Na koncercie wieñcz¹-
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cym Festiwal Sztuk Ró¿nych wyst¹pi³ bowiem zespó³ Plateau
z „Projektem Grechuta”. Poetyckie utwory razem z zespo³em
Plateau zaœpiewali: Ma³gorzata Ostrowska, Renata Przemyk
i Krzysztof Kiljañski. 

9 paŸdziernika w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie
odby³a siê gala „Sportowej Polski 2014”. Podczas uroczystoœci
burmistrz Jacek Lipiñski otrzyma³ trzy nagrody: wyró¿nienie
„Pasjonat Sportowej Polski 2014”, po raz kolejny tytu³ „Sporto-
wa Gmina” 2014 i za ca³okszta³t osi¹gniêæ „Lider Sportowej Pol-
ski” 2014. O tytu³y walczy³o prawie tysi¹c miast, gmin i powia-
tów z ca³ej Polski. 

W pierwszej po³owie paŸdziernika w koœciele œw. Stanis³awa Ko-
stki z okazji Dnia Seniora z koncertem wyst¹pi³ Jerzy Po³omski.
Artysta, pomimo wielu ju¿ lat na scenie, wci¹¿ prezentuje dobr¹
formê i cieszy s³uchaczy swoimi piosenkami. Seniorzy z rozrze-
wnieniem s³uchali (a niektórzy nawet œpiewali) piosenek ze swych
m³odzieñczych lat. 
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30 paŸdziernika w auli Uniwersytetu Wroc³awskiego Jacek Li-
piñski, burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego odebra³ po raz czwar-
ty tytu³ „Samorz¹dowego Lidera Edukacji”. 

Ponad 1 milion z³otych wygra³a osoba w Aleksandrowie £ódzkim
w pierwszym losowaniu nowej gry Ekstra Pensja. Szczêœliwiec
przez 20 lat bêdzie otrzymywa³ co miesi¹c 5 tys. z³otych. Wybra-
ne liczby, które przynios³y aleksandrowianinowi fortunê, to: 2,
7, 11, 21, 22 i 25. 

Pod koniec paŸdziernika symbolicznym przeciêciem wstêgi za-
koñczono ogromn¹ inwestycjê, czyli modernizacjê oczyszczalni
œcieków w Rudzie Bugaj. Prace w oczyszczalni w ramach progra-
mu „Kompleksowe rozwi¹zania gospodarki œciekowej na terenie
Gminy Aleksandrów £ódzki” trwa³y prawie rok. 

Œwiêto Niepodleg³oœci rozpoczê³o siê u nas ju¿ 9 listopada inte-
resuj¹c¹ inscenizacj¹ bitwy i opowieœci historycznej „Naczelni-
ku, jesteœmy gotowi”. Oprócz tego odby³ siê pokaz ¿o³nierzy 1.
batalionu kawalerii powietrznej z LeŸnicy Wielkiej i koncert or-
kiestry dêtej OSP. 

11 listopada, tu¿ po uroczystoœciach Œwiêta Niepodleg³oœci, bur-
mistrz Jacek Lipiñski podpisa³ umowê z nowym miastem partner-
skim – austriackim Ossiach. O�cjalna delegacja, z burmistrzem
Ossiach Johanem Huberem, goœci³a w Aleksandrowie £ódzkim
4 dni. Najwiêksze wra¿enie na goœciach zrobi³a infrastruktura
sportowa, jaka dysponuje gmina. 

28 listopada odby³a siê I sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie
£ódzkim VII kadencji. Przewodnicz¹c¹ rady zosta³a wybrana
Ma³gorzata Grabarczyk, po raz trzeci zasiadaj¹ca w fotelu ra-
dnej. Podczas sesji przysiêgê z³o¿y³ równie¿ Jacek Lipiñski, po
raz czwarty zostaj¹c burmistrzem z ponad 68-procentowym po-
parciem, i po raz trzeci ju¿ w pierwszej turze. W obecnej Radzie
Miejskiej zasiada 19 radnych z PO, 1 z PiS oraz 1 niezale¿ny. 

W grudniu Szko³a Podstawowa nr 4 obchodzi³a swoje 55-lecie.
Wszyscy podkreœlali, jak wiele w szkole siê zmieni³o, o ile sta³a
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siê bogatsza – w boiska, salê gimnastyczn¹ i pomoce dydakty-
czne. Podczas uroczystoœci dyrektor Jolanta Mistrzak wrêcza³a
statuetki „Honorowy Przyjaciel Szko³y”. Jedn¹ z nich otrzyma³
Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski. 
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Leszek Pierlejewski

Kronika roku 2014

Styczeñ
Jak co roku aleksandrowianie powitali Nowy Rok na impre-
zie sylwestrowej na rynku miejskim. By³y ¿yczenia od Bur-
mistrza Jacka Lipiñskiego, pokaz sztucznych ogni. Gra³y ze-
spo³y The Bootels oraz King Rockers.
Tradycyjnego studniówkowego poloneza odtañczyli przed
ratuszem maturzyœci Liceum im. Miko³aja Kopernika.
Miejskie Przedszkole Nr 4 zdoby³o nagrodê w konkursie
„Ca³a Polska czyta dzieciom”.
W dawnym budynku klubu „Plon” powsta³o 9 nowych lokali
mieszkalnych dla m³odych ma³¿eñstw z terenu gminy.
Wkrótce rozpocznie siê budowa nowego bloku komunalne-
go przy ulicy Machulskiego.
Rozpoczêto budowê budynku nowego przedszkola z oczeki-
wanym oddzia³em ¿³obkowym. Inwestycja prowadzona jest
w systemie partnerstwa publiczno–prywatnego.
Stra¿acy z OSP Aleksandrów otrzymali nowy, wart prawie
milion z³otych, wóz bojowy.
22 raz zagra³a w Aleksandrowie Wielka Orkiestra Œwi¹te-
cznej Pomocy Jurka Owsiaka. Zebrano rekordow¹ kwotê 47
tysiêcy z³otych. Tradycyjnie „orkiestrowe serce” wylicyto-
wa³ Burmistrz Jacek Lipiñski z przyjació³mi.

Luty

W naszej gminie wprowadzono Kartê Du¿ej Rodziny adre-
sowan¹ do rodzin wielodzietnych.
M³ody przedsiêbiorca Piotr Paw³owski zasiad³ na pó³ godzi-
ny w fotelu Burmistrza Aleksandrowa. By³ to efekt wygra-
nej licytacji podczas WOŒP.
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Zakoñczy³a swoj¹ wieloletni¹ dzia³alnoœæ legendarna stacja
paliw przy ulicy 1 Maja. Pocz¹tek jej historii to lata 50-te
XX wieku.
W bud¿ecie gminy na 2014 rok utworzono namiastkê tzw.
bud¿etu obywatelskiego. Mieszkañcy bêd¹ mogli zdecydo-
waæ, które chodniki bêd¹ modernizowane. 
Sportowcem Roku 2013 w Aleksandrowie £ódzkim zosta³
dyskobol MKS Robert Urbanek. Kolejne miejsca na podium
zajêli: karateka Soko³a Damian Stasiak oraz p³ywak Olim-
pijczyka Micha³ Cukanow.
Koszykarki UKS Basket, dru¿yna U-20, czwart¹ dru¿yn¹
w kraju. 

Marzec

Odby³ siê VI Bal Czerwonej Ró¿y, tradycyjna impreza cha-
rytatywna organizowana przez Pani¹ Pose³ RP Agnieszkê
Hanajczyk. Zebrano kwotê ponad 120 tysiêcy z³otych. Za-
sili ona fundusze Oddzia³u Ginekologiczno-Po³o¿niczego
w Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu.
Kolejnych 150 osób otrzyma³o dyplomy ukoñczenia darmo-
wych kursów komputerowych i jêzyka angielskiego organi-
zowanych przez Urz¹d Miejski.
We wsi Sobieñ otwarto filiê Biblioteki Miejskiej. Znalaz³a
ona siedzibê w odremontowanym pomieszczeniu stra¿nicy
OSP.
W Halowych Mistrzostwach Œwiata œwietnie spisali siê
przedstawiciel MKS Aleksandrów. Adrian Strza³kowski za-
j¹³ szóste miejsce z wynikiem 8,18 m, zaœ trójskoczek Karol
Hoffman by³ pi¹ty z wynikiem 16,98 m. Obydwaj ci zawo-
dnicy trenuj¹ pod okiem legendy naszej lekkoatletyki tre-
nera Leszka Lipiñskiego.
Od nowego roku szkolnego LO im. Miko³aja Kopernika zys-
ka status Szko³y Mistrzostwa Sportowego. Dyscyplinami wio-
d¹cymi bêd¹ koszykówka dziewcz¹t i lekkoatletyka.
Po przepracowaniu 31 lat w Aleksandrowskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej na zas³u¿on¹ emeryturê przeszed³ Prezes
Ryszard Pelc.
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Kwiecieñ

W dniu 1 kwietnia zmar³ doktor W³adys³aw Frieman, wie-
loletni kierownik aleksandrowskiej przychodni zdrowia, sza-
nowany cz³owiek, lekarz i spo³ecznik. 
50 rolników z partnerskiej Kras³awy (£otwa) wizytowa³o go-
spodarstwa rolnicze w naszej gminie.
5,6 mln z³otych otrzyma nasza gmina z funduszy europej-
skich na termomodernizacjê placówek oœwiatowych.
W gminie wprowadzono Aleksandrowsk¹ Kartê Seniora –
akcjê ulg i zni¿ek dla mieszkañców po 60 roku ¿ycia.
Nowym, starym, Prezesem aleksandrowskiego Oddzia³u
ZNP wybrana zosta³a dotychczasowa prezes Pani Stanis³a-
wa Raczyñska.
Szko³a Podstawowa w Rudzie Bugaj im. Janusza Korczaka
obchodzi³a 40-lecie dzia³alnoœci. Od 2002 roku placówka ta
dzia³a jako szko³a z oddzia³ami integracyjnymi. 

Maj

Delegacja Urzêdu Miasta wraz z Ksiêdzem Jackiem Stasia-
kiem goœci³a w gminie Ossiach w Austrii. Do Aleksandrowa
przywioz³a ona ziemiê z grobu króla Boles³awa Œmia³ego, któ-
ry wed³ug przekazów znajduje siê w tej miejscowoœci. Urna
zostanie umieszczona w koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki. 
W ramach programu e-inclusion gmina rozda 200 rodzinom
sprzêt komputerowy i darmowy internet. Trafi on przede
wszystkim do rodzin i osób wykluczonych spo³ecznie.
Nowym Prezesem Aleksandrowskiej Spó³dzielni Mieszka-
niowej zosta³a ³odzianka Pani Monika Stawicka, z wykszta³-
cenia prawnik, wieloletni pracownik spó³dzielczoœci mie-
szkaniowej.
W parku miejskim uroczyœcie oddano do u¿ytku nowoczes-
ny plac zabaw dla dzieci oraz si³owniê dla doros³ych.
Odby³y siê trzecie w historii RP wybory do Parlamentu Eu-
ropejskiego. Frekwencja w Aleksandrowie wynios³a 24,98
%. W naszej gminie zwyciê¿y³a Platforma Obywatelska –
44,26 % g³osów przed PiS – 31,05 % g³osów. W okrêgu wy-
borczym europos³ami zostali Jacek Saryusz Wolski (PO) i Ja-
nusz Wojciechowski (PiS).
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30-lecie kap³añstwa uroczyœcie obchodzi³ Ksi¹dz Jacek Sta-
siak, prezes Fundacji Ekumeniczne Centrum Dialogu Re-
ligii i Kultur. Cz³owiek, który podniós³ z ruin dawn¹ œwi¹-
tyniê ewangelick¹, animator ¿ycia kulturalnego, organizator
wielu akcji pomocy najubo¿szym w naszej gminie.
Na obiekcie MOSiR odby³y siê powiatowe obchody Dnia Sa-
morz¹dowca po³¹czone z Dniem Dziecka.
29 maja przysz³a na œwiat trzydziestomilionowa obywatel-
ka naszej gminy Laura Nadia. Prezenty otrzyma³a od Bur-
mistrza, ko³a Platformy Obywatelskiej oraz kwiaty od kwia-
ciarni Konwalia. 

Czerwiec

8 czerwca na terenie naszej gminy odby³ siê tradycyjny wy-
œcig kolarski Masters 2014.
Tradycyjnie w czerwcu aleksandrowianie œwiêtowali Dni
Aleksandrowa. Na obiekcie MOSiR odby³o siê ca³y szereg
imprez. Gwiazd¹ obchodów by³ legendarny zespó³ Perfect. 
W ramach imprezy odby³ siê mecz pi³ki no¿nej Samorz¹-
dowcy kontra Mieszkañcy. Wygrali samorz¹dowcy 4:3.
W celu charytatywnym „Biznesowej Ligi Pomocy” mecz pi³-
ki no¿nej rozegrali przedsiêbiorcy ³ódzcy z goœæmi z Trój-
miasta. Wygrali goœcie 5:2.
Gmina Aleksandrowów £ódzki w ramach nowej perspekty-
wy unijnej 2014-2020 ma otrzymaæ kwotê dotacji w wysoko-
œci 41 mln z³otych. Bêdzie to: 20 mln z³ na modernizacjê ko-
munalnego zasobu mieszkaniowego, 15 mln z³ na budowê
œcie¿ek rowerowych oraz 6 mln z³ na modernizacjê sieci ciep-
³owniczych.

Lipiec

Nowym zastêpc¹ Burmistrza zosta³ Leszek Filipiak, z wy-
kszta³cenia prawnik. Do czasu powo³ania na funkcjê zastêp-
cy Burmistrza pe³ni³ w s¹siedniej gminie Lutomiersk fun-
kcjê sekretarza gminy.
W Aleksandrowie, po d³u¿szej przerwie, wznowi³ dzia³alnoœæ
punkt nocnej i œwi¹tecznej pomocy medycznej. Bêdzie on
dzia³a³ w budynku SPZOZ.
Gmina Aleksandrów £ódzki Per³¹ Samorz¹du w rankingu
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Dziennika Gazeta Prawna. Burmistrz Jacek Lipiñski naj-
lepszym w³odarzem gmin wiejsko-miejskich.
26 czerwca Rada Miejska jednog³oœnie udzieli³a Burmistrzo-
wi Jackowi Lipiñskiemu absolutorium za wykonanie bud¿e-
tu w 2013 roku. Dochody bud¿etu wykonano w 99%, a wy-
datki w 94,1%. Nadwy¿ka bud¿etowa wynios³a 7,9 mln
z³otych.
W koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki odby³ siê koncert „Jazz
œpiewaj¹co”. Wykonawc¹ by³ m³ody wokalista jazzowy Woj-
ciech Myrczek.
Impreza ta odby³a siê w ramach 15 Festiwalu Kolory Pol-
ski.
Jednostka OSP w Chroœnie obchodzi³a 55 rocznicê dzia³al-
noœci.

Sierpieñ

Oddano do u¿ytku budynek nowego przedszkola z oddzia-
³em ¿³obkowym. Od wrzeœnia przyjmie ono 150 przedszko-
laków i 30 dzieci w wieku do 3 lat.
Zawodnik MKS Aleksandrów dyskobol Robert Urbanek zo-
sta³ br¹zowym medalist¹ Lekkoatletycznych Mistrzostw Eu-
ropy.
Na obiektach MOSiR odby³ siê III Dzieñ Godnoœci osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ organizowany przez
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³o-
wym ko³o w Aleksandrowie.
35-lecie istnienia œwiêtowali dzia³kowicze z Rodzinnego
Ogrodu Dzia³kowego Relax. 

Wrzesieñ

15 wrzeœnia otwarto now¹ salê sportow¹ przy Szkole Pod-
stawowej w Rudzie Bugaj. W uroczystoœciach udzia³ wziêli
zacni goœcie: Minister Sportu, Marsza³ek Województwa £ó-
dzkiego, senator i pos³owie RP oraz w³adze gminy. By³o to
wielkie œwiêto spo³ecznoœci Rudy Bugaj.
W naszej gminie wydano ju¿ ponad 200 Kart Seniora.
21 wrzeœnia odby³ siê w parku miejskim XIII Festiwal Sztuk
Ró¿nych pod patronatem Pose³ RP Agnieszki Hanajczyk.
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W ramach tej imprezy w koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki
odby³ siê koncert „Projekt Grechuta” poœwiêcony Markowi
Grechucie, jego twórczoœci i piosenkom.
W nowo powsta³ej Szkole Mistrzostwa Sportowego œlubo-
wali uczniowie sportowych klas pierwszych.
M³odzie¿ tej szko³y od razu zanotowa³a du¿y sukces. W Ko-
respondencyjnej Lidze Lekkoatletycznej m³odzie¿ zajê³a
czo³owe miejsca w kraju: dziewczêta by³y drugie, a ch³opcy
zajêli 3 miejsce.

PaŸdziernik

W koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki wzbogacono organy
przez instalacjê 32 tr¹b hiszpañskich. Modernizacjê orga-
nów wykona³a Pracownia Organów Aleksandry Szczerba-
niak wg projektu Andrzej Laszaka.
W plebiscycie Sportowej Polski Burmistrz Jacek Lipiñski
zdoby³ zdoby³ laur „Lider Sportowej Polski 2014”. Nasza
gmina zosta³a uznana za „Sportow¹ Gminê 2014”.
W M³odzie¿owym Domu Kultury odby³y siê powiatowe ob-
chody Dnia Edukacji Narodowej. Zas³u¿onym pedagogom
wrêczono nagrody Starosty Zgierskiego i Burmistrza Alek-
sandrowa £ódzkiego. Uzdolnionym uczniom z terenu po-
wiatu i gminy wrêczono stypendia za osi¹gniêcia w dziedzi-
nie nauki, kultury i sportu.
Gmina Aleksandrów £ódzki zdoby³a tytu³ „Samorz¹dowy
Lider Edukacji”.
Zakoñczy³a siê, najwiêksza w ostatnich latach inwestycja
gminna, modernizacja gminnej oczyszczalni œcieków w Ru-
dzie Bugaj. W wyniku tej modernizacji przepustowoœæ oczy-
szczalni zwiêkszy³a siê dwukrotnie.
Rozpoczê³a siê samorz¹dowa kampania wyborcza. W tym
roku radnych Rady Miejskiej mieszkañcy gminy bêd¹ wy-
bieraæ wed³ug nowej formu³y w okrêgach jednomandato-
wych.

Listopad

11 listopada, podczas obchodów Dnia Niepodleg³oœci, goœci-
liœmy delegacjê austriackiej gminy Ossiach na czele z Bur-
mistrzem Johannem Huberem. W trakcie wizyty w³adze
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obydwu gmin podpisa³y umowê partnersk¹ o wspó³pracy.
Planuje siê prowadziæ wspólne projekty w zakresie sportu,
kultury i edukacji.
Rozpoczêto budowê kolejnego bloku komunalnego przy uli-
cy Machulskiego. Inwestorem jest „PGKiM” Spó³ka z o.o..
W bloku tym bêdzie 80 lokali mieszkalnych. Zakoñczenie
inwestycji przewidziane jest na koniec 2015 roku.
£ódzki Oddzia³ ZNP uhonorowa³ Burmistrza Jacka Lipiñ-
skiego statuetk¹ „Przyjazna D³oñ” za pracê na rzecz szero-
ko pojêtej edukacji.
16 listopada mieszkañcy gminy poszli do urn w wyborach
samorz¹dowych. Burmistrzem, w pierwszej turze wyborów,
zosta³ wybrany ponownie Jacek Lipiñski, kandydat PO, zdo-
bywaj¹c 68,27% g³osów. Na szczeblu Rady Miejskiej znacz¹-
cy sukces odnieœli kandydaci PO zdobywaj¹c 19 mandatów
z 21 mo¿liwych. Jeden mandat zdoby³ kandydat PiS, jeden
kandydat niezale¿ny. W wyborach do Rady Powiatu 3 man-
daty przypad³y kandydatom PO a dwa PiS.
28 listopada odby³a siê inauguracyjna sesja Rady Miejskiej.
Obrady prowadzi³ radny senior Leszek Pierlejewski. Radni
miejscy z³o¿yli œlubowanie. W efekcie wyborów Przewodni-
cz¹c¹ RM zosta³a radna Ma³gorzata Grabarczyk, a jej za-
stêpc¹ radny Rados³aw Adamski.
Œlubowanie z³o¿y³ tak¿e nowo wybrany Burmistrz Jacek Li-
piñski, który rozpocz¹³ w ten sposób swoj¹ czwart¹ kaden-
cjê na tym zaszczytnym stanowisku.
Rada Powiatu Zgierskiego tak¿e wybra³a przewodnicz¹c¹.
Zosta³a ni¹ aleksandrowska radna z PO Pani Iwona D¹bek,
aktualny Sekretarz Aleksandrowa £ódzkiego.
W koœciele pw. Œwiêtych Archanio³ów odby³ siê koncert pod
nazw¹ „Cecyliana”. Wziê³a w nim udzia³ orkiestra kame-
ralna Opus 44 oraz chóry: Spo³ecznej Akademii Nauk w £o-
dzi i Towarzystwa Œpiewaczego „Lutnia” z Aleksandrowa.
Odby³a siê pierwsza sesja Sejmiku Województwa £ódzkie-
go na której radni z³o¿yli œlubowanie. Wœród nich by³a alek-
sandrowianka Ilona Rafalska radna Platformy Obywatel-
skiej.
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Grudzieñ

W Zimowych Mistrzostwach Województwa £ódzkiego w p³y-
waniu reprezentanci Olimpijczyka zdobyli 22 medale.
Gmina Aleksandrów £ódzki zdoby³a 2 miejsce w Dzienni-
kowej Lidze Gmin Wiejsko-miejskich.
W uroczystej wigilii miejskiej wziê³o udzia³ 450 osób przed-
stawicieli mieszkañców naszej gminy.
Szko³a Podstawowa im. Marii Sk³odowskiej Curie uroczy-
œcie obchodzi³a 55-lecie swego istnienia.
Nowoœci¹ bud¿etu gminy na 2015 rok jest kwota 600 tys.
z³otych przeznaczona na tzw. bud¿et obywatelski. Ponad to
260 tys. z³otych zarezerwowano na fundusz so³ecki. S¹ to
kwoty o których przeznaczeniu zadecyduj¹ sami mieszkañ-
cy.
W koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki w noc wigilijn¹ odby-
³a siê tradycyjna Pasterka. Wierni mogli podziwiaæ szopkê
betlejemsk¹, ¿ywe zwierzêta, a tak¿e wys³uchaæ kolêd w wy-
konaniu aleksandrowianina Pana Piotra Wo³osza. 
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