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Aleksandrów wczoraj i dziœ

Wieœci
Towarzystwa Przyjació³
Aleksandrowa £ódzkiego
Szanowni Sympatycy Towarzystwa!
Oddajemy do Pañstwa r¹k najnowszy numer rocznika poœwiêconego naszemu miastu, jego historii i dziejom najnowszym. Mamy nadziejê, ¿e jak zwykle spotka siê on z zainteresowaniem i bêdzie ciekaw¹ lektur¹.
Relacjê z dzia³alnoœci TPA£ musimy niestety rozpocz¹æ od
smutnej wiadomoœci. W ubieg³ym roku odszed³ od nas Pan
Zenon Kozanecki, wspó³za³o¿yciel Towarzystwa, aktywny cz³onek Zarz¹du, dzia³acz spo³ecznik Aleksandrowa £ódzkiego.
Wspomnienie o naszym przyjacielu prezentujemy na dalszych
stronach wydawnictwa. Po tragicznej œmierci Pana Andrzeja Benedykta Kuropatwy jest to kolejna w ostatnich latach ogromna
strata. Odchodz¹ ludzie, którzy stanowili „kopalniê” wiedzy o naszej gminie i o Aleksandrowie £ódzkim. Czeœæ ich pamiêci!
W 2015 roku braliœmy, jako towarzystwo, czynny udzia³ w ¿yciu kulturalno-spo³ecznym miasta. Uczestniczyliœmy w wielu
imprezach organizowanych przez w³adze gminy. Miêdzy innymi wziêliœmy aktywny udzia³ w tradycyjnej ju¿ imprezie „Bo¿onarodzeniowa Aleja” stroj¹c drzewko wigilijne. Tak wygl¹da³a
choinka przybrana tekstami fraszek naszego kolegi poety Pana
Witolda Smêtkiewicza.
W przysz³ym roku bêdziemy obchodzili ma³y jubileusz, uka¿e siê
35 numer rocznika „Aleksandrów wczoraj i dziœ”. Chcemy by by³
bogaty w informacje o mieœcie, jego historii i dniu dzisiejszym, o losach ludzi z nim zwi¹zanych.
Kolejny raz zwracamy siê do Pañstwa z apelem o podjêcie wysi³ku opisania losu swoich rodów zwi¹zanych z Aleksandrowem w przesz³oœci oraz obecnie. Do instytucji i organizacji dzia³aj¹cych na tere-
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nie gminy apelujemy o prezentowanie na naszych ³amach swoich
dokonañ. Bêdziemy wdziêczni za
nadsy³anie wszelkiego rodzaju
zdjêæ, przedstawiaj¹cych nasze
miasto dawniej b¹dŸ wspó³czeœnie. Apelujemy równie¿ o dostarczanie do siedziby Towarzystwa
(internat liceum, ulica Warszawska) wszelkiego rodzaju pami¹tek zwi¹zanych z histori¹ Aleksandrowa.
Chcemy tak¿e pochwaliæ siê,
¿e nasze wydawnictwo uzyska³o
numer ISSN. Mamy nadziejê, ¿e
zachêci to potencjalnych autorów, równie¿ o ambicjach naukowych, do wiêkszej aktywnoœci.
Z okazji jubileuszu og³aszamy
konkurs na na wspomnienia
zwi¹zane z naszym miastem,
gmin¹ i ich mieszkañcami. Bêdzie on sponsorowany i przez burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego Jacka Lipiñskiego. Bêdziemy
wdziêczni za zainteresowanie
tym konkursem i zaanga¿owanie
wszystkich Przyjació³ naszego
miasta.

Prezes
Towarzystwa Przyjació³
Aleksandrowa £ódzkiego
Leszek Pierlejewski

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

awid.redakcja@gmail.com

Szanowni Pañstwo, drodzy Czytelnicy!
Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego,
Redakcja „Aleksandrów wczoraj i dziœ”
Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski
z okazji zbli¿aj¹cego siê jubileuszu 35-lecia
ukazywania siê rocznika og³aszaj¹

KONKURS

na wspomnienia zwi¹zane
z naszym miastem, gmin¹ i ich mieszkañcami
Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób i nie ma ¿adnych
ograniczeñ tematycznych. Powo³ane przez Redakcjê jury
dokona oceny nades³anych prac i przyzna nagrody:

I nagroda – 800 z³
II nagroda – 500 z³
III nagroda – 300 z³
Prace (wspomnienia), w postaci czytelnego rêkopisu lub
maszynopisu b¹dŸ wydruku komputerowego, opatrzone tylko
god³em (np. kwiatek) wraz z zamkniêt¹ kopert¹ zawieraj¹c¹
widoczne na zewn¹trz god³o, a w œrodku: imiê, nazwisko, adres
Autorki/Autora, oraz zgodê na publikacjê, prosimy przes³aæ
na adres:

Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego
ul. Warszawska 10/12
95-070 Aleksandrów £ódzki
z dopiskiem „Konkurs” do dnia

30 kwietnia 2017 r.
Wyniki konkursu og³oszone zostan¹ w roczniku „Aleksandrów
wczoraj i dziœ”. Planujemy sukcesywne drukowanie nades³anych prac. Nagrody s¹ sponsorowane przez w³adze miasta.
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Drogi, kochany Przyjacielu.
Odszed³eœ cichutko, bez po¿egnania, bez s³owa...
Mo¿e to i dobrze, ¿e tak bezszelestnie,
bo wci¹¿ patrzymy w stronê drzwi z nadziej¹, ¿e wejdziesz,
uœmiechniesz siê serdecznie
i usi¹dziesz na swoim sta³ym miejscu prosz¹c o herbatkê,
czasem kawkê;
¿e przyniesiesz archiwalne fotograe do naszego wydawnictwa,
które od pocz¹tku wspó³tworzy³eœ i d³ugo by³eœ jego patronem;
¿e wniesiesz wielk¹ radoœæ ze spotkania
i bardzo rodzinn¹ atmosferê.
To zosta³o. Ciebie nie ma...
Ale przecie¿ jesteœ w naszych sercach i gor¹cej pamiêci!!!
Pozostaniesz w nich ju¿ na zawsze, Przyjacielu najmilszy!
¯egnaj... Œpij dobrze... Œnij o Aleksandrowie...

Œ.P. Magister Zenon Kozanecki (1929–2015)
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Œ.P.

mgr Zenon Kozanecki
(1929–2015)

18 paŸdziernika 2015 roku odszed³ od nas na zawsze nasz Przyjaciel, nauczyciel, wspó³za³o¿yciel Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego, wieloletni Prezes towarzystwa i redaktor
naczelny wydawnictwa „Aleksandrów wczoraj i dziœ”. By³ zawsze
z nami na dobre i na z³e, zawsze gotowy pomagaæ, s³u¿yæ rad¹,
¿artuj¹cy i zawsze uœmiechniêty, uprzejmy i szanuj¹cy innych,
szarmancki w stosunku do kobiet.
Pan Zenon Kozanecki by³ na co dzieñ pogodnym cz³owiekiem,
kulturalnym, oczytanym eleganckim panem i niezawodnym przyjacielem. Jego pasj¹ prywatn¹ by³o wêdkarstwo, a ostatnio dziêki
synom Tomaszowi i Jaros³awowi tak¿e ¿eglarstwo. Zawodowo pasjonowa³a Go pedagogika, by³ urodzonym nauczycielem i wychowawc¹ m³odzie¿y. Prawie ca³e swoje ¿ycie, poza krótkim epizodem
po studiach, poœwiêci³ pracy pedagoga w Aleksandrowie, swoim
rodzinnym mieœcie, by³ wieloletnim dyrektorem Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica. Uwielbia³ Aleksandrów £ódzki,
swoj¹ „ma³¹ ojczyznê”, jak nikt inny zna³ jego historiê, mieszkañców i ich losy. Wiedzia³ o naszym mieœcie wszystko. Ceni³ sobie
przemiany na lepsze, jakie zachodzi³y w Aleksandrowie, ceni³ jego rosn¹ce piêkno, cieszy³ siê jego rosn¹c¹ pozycj¹ w kraju. Jako
rdzenny aleksandrowianin zna³ prawie wszystkich mieszkañców
miasta, wielu z nich wykszta³ci³. Jego tak¿e wszyscy znali i cenili
jako cz³owieka i aleksandrowianina.
Zapamiêtamy Go wszyscy chodz¹cego po mieœcie, rozdaj¹cego woko³o uœmiechy i serdecznoœci, lubi¹cego porozmawiaæ z ka¿dym, niezale¿nie od jego statusu. Dla mieszkañców naszego miasta stanowi³ wzór cz³owieka, obywatela, pedagoga wychowawcy
m³odzie¿y.
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Drogi Zenku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamiêci i w naszych sercach. A nam cz³onkom TPA£ bêdzie Ciebie bardzo brakowaæ w naszym codziennym dzia³aniu.
Walny Zjazd TPA£ w swojej uchwale nada³ poœmiertnie Panu Zenonowi tytu³ Honorowego Prezesa Towarzystwa.
Myœlimy, ¿e najlepszym wspomnieniem przybli¿aj¹cym sylwetkê zmar³ego Pana Zenona Kozaneckiego bêdzie przypomnienie
tekstu wywiadu, który przed laty przeprowadzili z Nim uczniowie jednej z aleksandrowskich szkó³ podstawowych.
Jadwiga Poturalska-Piluk
Leszek Pierlejewski
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Aleksandrów, jaki pamiêtam

Ko³o Przyjació³ Aleksandrowa, dzia³aj¹ce w Szkole Podstawowej nr 4, przeprowadzi³o wiosn¹ 2003 roku wywiad z panem Zenonem Kozaneckim, zas³u¿onym nauczycielem i dyrektorem aleksandrowskiej szko³y zawodowej oraz
dzia³aczem Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa. Rozmawiali cz³onkowie
Ko³a: Paulina Adamczewska, Paulina £aczkowska i Ewelina Ciesielska
ze Szko³y Podstawowej nr 4 oraz Jakub Klimczak z Gimnazjum Katolickiego „Scholar” pod kierunkiem opiekunki Ko³a – Marzeny Wlazlowicz-Pietras.
Czy od urodzenia mieszka Pan w Aleksandrowie?
Tak, od urodzenia. Tu przyszed³em na œwiat 12 marca 1929
roku. Trwa³a wtedy jeszcze sroga zima, na dworze by³ trzaskaj¹cy mróz. Jak opowiada³a moja mama, z chwil¹ mojego urodzenia
nasta³a od razu piêkna, ciep³a wiosna. Dlatego jestem weso³y.
Gdzie znajdowa³ siê Pana rodzinny dom?
Nasz dom stoi jeszcze, choæ jest bardzo stary i nieco teraz zaniedbany. Mieœci siê on na rogu ulicy Warszawskiej i Zgierskiej,
naprzeciw stawu Jana. Mieszkaliœmy u dosyæ zamo¿nego krewnego – Franciszka Gusta. Na parterze domu znajdowa³ siê nale¿¹cy do niego zak³ad rzeŸniczy.
Jakie szko³y Pan ukoñczy³?
Ukoñczy³em siedmioklasow¹ szko³ê powszechn¹, czyli podstawow¹ przy ulicy Bankowej. By³a to wtedy szko³a dla ch³opców
i dopiero z czasem sta³a siê placówk¹ koedukacyjn¹. Nastêpnie,
ju¿ po wojnie, ukoñczy³em cztery klasy gimnazjum oraz dwie klasy liceum w Aleksandrowie. Szko³a ta mieœci³a siê w przedwojennym domu cadyka a obecnym internacie przy ulicy Warszaw-
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skiej. Wykszta³cenie wy¿sze zdoby³em na Uniwersytecie £ódzkim,
gdzie ukoñczy³em kierunek lologia polska.
Jak wspomina Pan okres nauki w szkole podstawowej?
Okres nauki w tej szkole wspominam bardzo mile. Wielu kolegów z tych lat jeszcze rozpoznajê. Niektórzy niestety ju¿ nie
¿yj¹. Z kilkoma spotykam siê od czasu do czasu, wymieniamy
wtedy pogl¹dy na obecne czasy, ale tak¿e chêtnie wspominamy
lata szkolne.
Których nauczycieli wspomina Pan najcieplej?
Na pewno pani¹ Olgê Krzywañsk¹, moj¹ pierwsz¹ wychowawczyniê. Bardzo j¹ lubi³em i ceni³em, pamiêtam te¿, ¿e by³a
bardzo ³adna. Drugim nauczycielem, którego czêsto i mile wspominam by³ matematyk – pan Marian Kubat. Oprócz wyk³adania matematyki, gra³ piêknie na skrzypcach i uczy³ nas œpiewu.
St¹d moje zami³owanie do œpiewania. Przez wiele lat œpiewa³em
w aleksandrowskim Towarzystwie Œpiewaczym „Lutnia”.
W okresie studiów kontynuowa³em tê dzia³alnoœæ w chórze Filharmonii £ódzkiej pod batut¹ wspania³ego kompozytora – pana Henryka Czy¿a.
Czy ¿ycie szko³y przedwojennej bardzo ró¿ni³o siê od tej wspó³czesnej?
Myœlê, ¿e i tak, i nie. Wszyscy uczniowie, którzy du¿o siê uczyli, dostawali, tak jak dziœ, dobre oceny (czwórki, bo pi¹tek i szóstek nie by³o), a ci którzy pracowali mniej – gorsze i czêsto mieli problemy z promocj¹ do nastêpnej klasy. Na pewno widoczna
by³a du¿o wiêksza bieda, ni¿ dziœ. Po³owa mojej klasy chodzi³a
do szko³y w trepach na drewnianych podeszwach, a kiedy by³o
ciep³o, niektórzy uczniowie z pobliskich wsi chodzili do szko³y
boso. Uczniów, w których rodzinach sytuacja materialna by³a wyraŸnie lepsza, by³o bardzo niewielu. Byliœmy wszyscy m³odzi i jakoœ lekko radziliœmy sobie z tymi problemami.
Jakie przedmioty wtedy lubi³ Pan najbardziej?
Najbardziej lubi³em oczywiœcie jêzyk polski, w tym kierunku
póŸniej poszed³em. Przedmiot ten wyk³ada³a, wspomniana ju¿

Zenon Kozanecki, Aleksandrów, jaki pamiêtam
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pani Olga Krzywañska. Lubi³em tak¿e przyrodê. Kierownik szko³y, pan Edmund Kote³ko, chc¹c pomóc uczniom w znalezieniu
w przysz³oœci pracy, nawi¹za³ kontakt z leœniczym, który dostarcza³ uczniom klas szóstych i siódmych zabite zwierzêta do preparowania i wypychania. Bardzo du¿o takich wypchanych zwierz¹t by³o w szkole dla niemieckich dzieci przy ulicy £êczyckiej.
Tym sposobem niektórzy uczniowie nauczyli siê zawodu preparatora, potem dwóch z nich pracowa³o w Muzeum Przyrodniczym
w £odzi w Parku Sienkiewicza.
Czy ju¿ przed wojn¹ zwi¹za³ siê Pan z harcerstwem?
Na harcerza by³em jeszcze za m³ody, ale ju¿ jako oœmioletni
ch³opiec by³em cz³onkiem dru¿yny zuchów. Dowodzi³ ni¹ druh
W³adys³aw Cz¹stkowski. Tam pozna³em pierwsze tañce zuchowe. Po II wojnie œwiatowej, od 1948 r. ca³kowicie odda³em siê
pracy w harcerstwie. By³em komendantem aleksandrowskiego
szczepu harcerskiego, w sk³ad którego wchodzi³a dru¿yna skautów w piêknych kapeluszach, dru¿yna zuchów i dru¿yna starszych
harcerzy. Jej dru¿ynowym by³ znany póŸniej aktor Jan Machulski. W harcerstwie pozna³em wielu przyjació³, z którymi wspólnie jeŸdziliœmy na zimowiska do Bukowiny Tatrzañskiej, miêdzy
innymi druha Janka Madajskiego. Razem z nim w 1948 r. po raz
pierwszy ogl¹da³em polskie morze. Zdobywa³em w harcerstwie
kolejne odznaki sprawnoœci oraz stopnie harcerza Orlego i harcerza Rzeczypospolitej; nosi³em z³oty sznur. Do dziœ trzymam
w szae mundur harcerski ze wszystkimi dystynkcjami i sprawnoœciami. Z harcerstwem jestem nadal bardzo silnie zwi¹zany
emocjonalnie, Mam wiele szacunku dla harcerzy i jak tylko mogê, staram siê im pomagaæ.
Czy z lat m³odzieñczych ma Pan jakieœ wspomnienia zwi¹zane
z trójnarodowym charakterem ówczesnego Aleksandrowa?
Wychowa³em siê w trójnarodowym mieœcie, gdzie Polacy wcale nie byli wiêkszoœci¹. Mia³em w szkole kolegów pochodzenia niemieckiego i ¿ydowskiego, z innymi siê bi³em. Dzisiaj z za¿enowaniem wspominam swój postêpek u progu edukacji szkolnej. Moja
mama zosta³a wezwana do szko³y ju¿ na drugi dzieñ po rozpoczêciu przeze mnie nauki. Wrzuci³em jakiemuœ ma³emu ¯ydowi czap-
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kê do ubikacji, poniewa¿ „wszyscy tak robili i ja te¿ musia³em”.
Dopiero tu¿ przed wybuchem wojny w 1939 roku rozpoczê³y siê
problemy z niektórymi aleksandrowskim Niemcami. Zrzeszyli siê
w organizacji Hitlerjugend (czyli m³odzie¿ hitlerowska) i zaczêli
odgrywaæ siê na ¯ydach i Polakach. Po wkroczeniu armii niemieckiej z ich powodu zostali aresztowani niektórzy moi starsi koledzy. W latach trzydziestych moja rodzina zaanga¿owa³a siê
w dzia³alnoœæ Polskiego Zwi¹zku Zachodniego, organizacji spo³eczno-politycznej zaanga¿owanej w obronê polskiego stanu posiadania zagro¿onego przez nazistowskie Niemcy.
Gdzie zasta³ Pana wybuch wojny we wrzeœniu 1939 roku i ile mia³
Pan wtedy lat?
Jak wynika z prostego rachunku, we wrzeœniu 1939 roku mia³em 10 lat. Wybuch wojny zasta³ mnie w Aleksandrowie. Jak wielu innych, wraz z rodzin¹ próbowa³em uciec przed zbli¿aj¹cym siê
frontem gdzieœ w stronê Nakielnicy. W koñcu wraz z babci¹, mam¹ i cioci¹ pozostaliœmy w domu, a ojciec i wujowie przedzierali
siê dalej na wschód a¿ pod Warszawê. Jeden z moich stryjów – Stanis³aw Kozanecki pozosta³ w Aleksandrowie i, wraz z wielu innymi ¯ydami i Polakami, zosta³ rozstrzelany przez Niemców na miejscowym cmentarzu ¿ydowskim w dniu 14 wrzeœnia 1939 roku. Jego
nazwisko widnieje na kamiennej tablicy pami¹tkowej na cmentarzu katolickim, podobnie jak nazwisko naszego znajomego, u którego robiliœmy zakupy – Jakuba Œwiderskiego. Pamiêtam te¿ zniszczenie przez Niemców ¿ydowskiej bo¿nicy, która znajdowa³a siê
na rogu ulicy Warszawskiej i Piotrkowskiej. Na w³asne oczy widzia³em ¿o³nierza niemieckiego, który konno wjecha³ do synagogi i podpala³ kolejno œwiête ksiêgi ¿ydowskie. We wnêtrzu panowa³a ogromna temperatura. Ten sam los spotka³ tak¿e ³ódzkie synagogi.
Jaki obraz wojny i okupacji pozosta³ Panu w pamiêci?
Polskie szko³y zosta³y zamkniête. Ka¿dy ch³opiec, który skoñczy³
12–13 lat musia³ obowi¹zkowo iœæ do pracy. Pracowa³em przy ulicy
Bankowej w pobli¿u szko³y, do której uczêszcza³em przed wojn¹.
Tam. gdzie obecnie mieœci siê nowa p³ywalnia, sta³a ma³a fabryczka, w której pracowa³em po 10 godzin dziennie przy wytwarzaniu
poñczoch. PóŸniej, w 1944 roku, wywieziono mnie na roboty przy-

Zenon Kozanecki, Aleksandrów, jaki pamiêtam

17

musowe w okolice Wielunia, do Pajêczna, gdzie kopaliœmy ró¿nego rodzaju umocnienia, rowy, bunkry. Tam zasta³a mnie ofensywa
radziecka zim¹ 1945 roku. Le¿a³em wtedy w szpitalu w Wieluniu
chory na tyfus. Gdy nieco wydobrza³em, wraz ze znajomymi przedzieraliœmy siê pieszo w kierunku £asku, Pabianic i £odzi, w pobli¿e frontu. W ubieg³ym roku odwiedzi³em te strony. W Pabianicach
zaopiekowa³y siê mn¹ dwie, nie¿yj¹ce ju¿ niestety panie, u których
spêdzi³em jedn¹ noc. By³em wycieñczony chorob¹, nie mog³em nic
jeœæ, zreszt¹ nie by³o nic do jedzenia. Po drodze znaleŸliœmy na szczêœcie pozostawion¹ przez uciekaj¹c¹ przed Rosjanami koloniê niemieck¹ ¿ywnoœæ. By³y to s³oiki – weki z agrestem. Kiedy przechodziliœmy przez liniê frontu, po raz pierwszy w ¿yciu widzia³em
œmieræ. Siostra mojego kolegi zosta³a na moich oczach zabita na
miejscu przez od³amek bomby. Po drodze nas³ucha³em siê strasznych wieœci, ¿e w Aleksandrowie by³a wielka bitwa i ca³e miasto
jest ca³kowicie zniszczone. Dopiero moja ciocia, mieszkaj¹ca na ¯abieñcu, uspokoi³a mnie mówi¹c, ¿e z rodzin¹ wszystko w porz¹dku,
a w Aleksandrowie mia³a miejsce tylko ma³a potyczka i krótka strzelanina. Tak wygl¹da³a moja ma³a epopeja okupacyjna.
Czy pamiêta Pan wkroczenie Rosjan do Aleksandrowa w 1945 roku?
Kiedy powróci³em do Aleksandrowa Niemców ju¿ nie by³o, a Rosjanie stacjonowali tu od czterech czy piêciu dni. W parku sta³y potê¿ne niemieckie dzia³a, przy których fotografowaliœmy siê z kolegami. Przy dzia³ach by³y metalowe prêty, na które rzucaliœmy
kapiszony, chc¹c popisaæ siê przed dziewczynami. Mieliœmy wielk¹
frajdê. Pamiêtam, ¿e by³o wtedy wiele wieców i manifestacji, na które zabierano ca³e szko³y. Niewiele z tego wszystkiego rozumieliœmy. Okrzyki, jakie s³yszeliœmy podczas manifestacji rozumieliœmy
ró¿nie, np. „precz z preczem”, „niech ¿yje precz”. Dziœ te wspomnienia mnie bawi¹. W mieœcie panowa³a wtedy ogromna radoœæ. Znów
by³o co jeœæ, bo wieœ zaczê³a produkowaæ ¿ywnoœæ. Pojawi³ siê bia³y
chleb, bo do tej pory jedliœmy ciemne placki pieczone z ¿yta zmielonego w maszynce do mielenia miêsa i namoczonego. W 1946 r.
szczêœliwie – powróci³ do domu mój tata, którego wywieziono na roboty do Niemiec. Ja poszed³em do gimnazjum i tutaj rozpocz¹³em
kolejny etap swego ¿ycia szkolnego wœród kolegów i kole¿anek. Zacz¹³em dorastaæ. W soboty i niedziele komitet rodzicielski urz¹dza³
zabawy, nie nazywane jeszcze wtedy dyskotekami, z których dochód
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by³ przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych, np. map i ksi¹¿ek. Czêœæ pomocy wziêto do gimnazjum i liceum ze zlikwidowanej szko³y niemieckiej przy ulicy £êczyckiej.
Jak wspomina Pan pierwsze lata powojennej odbudowy? Czy nasze miasto bardzo siê od tych czasów zmieni³o?
Najpierw uprz¹tniêto gruzy po zniszczonych budynkach. Najwiêcej by³o ich przy ulicy Warszawskiej, bo têdy 17 stycznia 1945
r. jecha³y radzieckie czo³gi od strony Zgierza. W wyniku ostrza³u zniszczona zosta³a czêœæ budynku obecnego internatu, gdzie
mieœci³o siê moje nowe gimnazjum oraz, nieistniej¹cy ju¿ drewniak, w którym wczeœniej znajdowa³a siê szko³a ¿ydowska. Nie
by³o ju¿ w Aleksandrowie Niemców ani ¯ydów. Jeœli chodzi o zabudowê miasta – tu¿ po wyzwoleniu zmieni³o siê niewiele. Dopiero w nastêpnych latach powsta³y nowe gmachy, fabryki, osiedla mieszkaniowe, zburzono inne budynki.
Przez lata uczy³ Pan w aleksandrowskiej szkole zawodowej przy
Z.P.P. „Sandra”. Jak wspomina Pan ten okres swojego ¿ycia?
By³em tam, gdzie chcia³em byæ – w szkole. Zosta³em nawet
dyrektorem. Pe³ni³em tê funkcjê przez 20 lat (od 1966 do 1986
roku). Mia³em wspania³e grono pedagogiczne, które ci¹gle siê
powiêksza³o. Panowa³a bardzo sympatyczna atmosfera. W szkole by³o 17–18 oddzia³ów, jej mury opuœci³o ponad 3 tysi¹ce absolwentów o ró¿nych specjalnoœciach. Byli wœród nich dziewiarze, mechanicy, ekonomiœci, elektrycy. To do dziœ podstawa
aleksandrowskiego przemys³u i rzemios³a. Tradycyjnie 17 kwietnia obchodzimy œwiêto szko³y, bêdzie to wiêc dla mnie okazja
do jej odwiedzenia, na co ju¿ siê cieszê. Czujê siê dobrze jako nauczyciel, uwa¿am, ¿e pe³ni³em swoj¹ funkcjê zupe³nie nieŸle.
Odczuwam z tego powodu du¿¹ satysfakcjê.
Jest Pan równie¿ jednym z organizatorów i najaktywniejszych
dzia³aczy Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa, redaktorem
wydawnictwa „Aleksandrów wczoraj i dziœ”. Kiedy narodzi³ siê
pomys³ powo³ania tej organizacji spo³ecznej?
Pomys³ powo³ania takiego towarzystwa narodzi³ siê w 1977
roku, podczas zjazdu absolwentów aleksandrowskiego liceum im.
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M. Kopernika. Z ówczesnym dyrektorem liceum, nie ¿yj¹cym ju¿
niestety Józefem Pierlejewskim i innymi podpisaliœmy odpowiedni¹ deklaracjê, a w nastêpnym roku opracowaliœmy statut i zarejestrowaliœmy u w³adz stowarzyszenie pod nazw¹ Towarzystwo
Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego.
Jakie cele stawia³o sobie wtedy Towarzystwo i które z nich uda³o siê dot¹d zrealizowaæ?
Naszym g³ównym celem jest popularyzowanie wiedzy o Aleksandrowie i jego historii oraz wspó³czesnoœci, kultywowanie lokalnych tradycji, ochrona zabytków, tworzenie klimatu do dzia³alnoœci na rzecz rodzinnego miasta. Jesteœmy inicjatorami
obchodów, tradycyjnych ju¿, dorocznych Dni Aleksandrowa. Ju¿
od 1983 roku wydajemy nasz skromny rocznik pt. „Aleksandrów
Wczoraj i Dziœ” w którym zamieszczamy artyku³y poœwiêcone historii, geograi, archeologii oraz dniu dzisiejszemu miasta i publikujemy Ÿród³a historyczne. Jego objêtoœæ i szata graczna jest
coraz lepsza. Z naszej inicjatywy w 1992 r. ukaza³ siê drukiem
zarys historii Aleksandrowa pióra Heleny Tukaj i Janusza Wróbla. Wreszcie staramy siê wspó³pracowaæ ze szko³ami z terenu
miasta i gminy, wspó³organizuj¹c konkursy wiedzy o Aleksandrowie. Ostatnio konkurs ten wygra³a Wasza szko³a.
Dzia³alnoœæ pedagogiczna i spo³eczna sta³a siê ju¿ pewn¹ tradycj¹ w Pañskiej rodzinie. Czym zajmuj¹ siê obecnie Pana synowie?
Mój syn Tomek pracuje w aleksandrowskim Zespole Szkó³
Sportowych, gdzie uczy geograi. Drugi syn Jarek jest wicedyrektorem w Zespole Szkó³ Zawodowych im. S. Staszica, czyli
w szkole, w której niegdyœ ja sam pracowa³em. Jesteœmy wiêc rodzin¹ nauczycielsk¹. Obaj synowie oraz synowa s¹ zapalonymi
¿eglarzami. Powo³ali w Aleksandrowie klub jachtowy „Dal”"
i w tym roku pop³yn¹ a¿ na Wyspy Owcze. Jestem z nich dumny.
Dziêkujemy za wywiad i ¿yczymy Panu zdrowia oraz dalszych
sukcesów w ¿yciu osobistym i dzia³alnoœci spo³ecznej.
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Krzysztof Pawe³ WoŸniak*

Aleksandrów w raportach Rajmunda
Rembieliñskiego z lat 1820–1830

Rajmund Rembieliñski (1775–1841) zapisa³ siê w historii przede
wszystkim jako „ojciec”, „twórca”, „za³o¿yciel” £odzi przemys³owej. Sprawuj¹c w latach 1816–1832 funkcjê prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego, które to stanowisko mo¿na porównywaæ
ze wspó³czesnym urzêdem wojewody, by³ niew¹tpliwie najwybitniejszym urzêdnikiem administracji lokalnej w epoce Królestwa Polskiego (1815–1830)1. Nale¿a³ do grona entuzjastów uprzemys³owienia kraju, wspó³pracuj¹c blisko z ministrem skarbu Ksawerym
Druckim-Lubeckim. Zakres zmian, jakie dokona³y siê w województwie mazowieckim przed wybuchem powstania listopadowego dokumentuj¹ raporty, które Rembieliñski sk³ada³ swoim prze³o¿onym. Orygina³y raportów przepad³y w ró¿nych kataklizmach
dziejowych, jednak treœæ czêœci z nich znamy dziêki odpisom wykonanym przed 1939 r. Publikacjê najcenniejszych, pochodz¹cych z lat
1824–1830, udaremni³a II wojna œwiatowa. Pe³ne, krytyczne wydanie raportów Rajmunda Rembieliñskiego, zestawionych z ocala³ych
odpisów i druków, uka¿e siê jesieni¹ bie¿¹cego roku2. Zanim to jednak nast¹pi, warto zrekonstruowaæ na ich podstawie pierwsze lata
osady fabrycznej, a nastêpnie miasta przemys³owego Aleksandrów.
Inicjatywa kilku w³aœcicieli ziemskich, by w poszukiwaniu dochodów uprzemys³owiæ swoje maj¹tki przynosz¹ce coraz mniejsze zyski z uprawy roli, wyprzedzi³a o kilka lat rz¹dowy plan budowy przemys³u w Królestwie Polskim. Ignacy Starzyñski w Ozorkowie i Rafa³
Bratoszewski w Aleksandrowie byli pierwszymi, którzy w planowy
* Dr hab. Krzysztof P. WoŸniak, Uniwersytet £ódzki, Wydzia³ Filozoczno-Historyczny.
1 Trzy raporty Rajmunda Rembieliñskiego, prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego z objazdu
obwodu ³êczyckiego w roku 1820, oprac. Z. Lorentz, „Rocznik Oddzia³u £ódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego:, t. 1, 1928, s. 43–70.
2 K.P. WoŸniak, Wizjoner czy sprawny urzêdnik? Rajmund Rembieliñski i jego raporty z lat
1824–1830, £ódŸ 2016; Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego (w druku). Wszystkie cytaty w tekœcie, jeœli nie zaznaczono inaczej, zaczerpniête s¹ z tej publikacji.

ród³o protretu Rajmunda Rembieliñskiego: Muzeum Narodowe w Warszawie, sygn. Gr. Pol. 21212.
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sposób podjêli trud tworzenia osad fabrycznych. Z efektami ich dokonañ zapozna³ siê Rajmund Rembieliñski na prze³omie czerwca
i lipca 1820 r., jako prezes komisji wojewódzkiej odby³ objazd obwodu ³êczyckiego, obejmuj¹cego obszar powiatu zgierskiego i ³êczyckiego, aby zapoznaæ siê ze stanem dróg, sp³awnoœci rzek oraz
zabudowy miast rz¹dowych. Jego celem by³o wytypowanie miejsc
maj¹cych najlepsze warunki do rozwiniêcia w nich przemys³u w³ókienniczego. Miêdzy 20 czerwca a 18 lipca Rembieliñski odwiedzi³
£êczycê, Ozorków, Aleksandrów, Zgierz, £ódŸ, Kazimierz i D¹bie.
Poczynione spostrze¿enia zawar³ w trzech raportach przed³o¿onych namiestnikowi Królestwa Polskiego, gen. Józefowi Zaj¹czkowi. Niemal wszystkie uwagi i postulaty Rembieliñskiego zosta³y
wykorzystane w wydanym 18 wrzeœnia 1820 r. postanowieniu namiestnika, które k³ad³o podwaliny pod rozwój miast przemys³owych w przysz³ym okrêgu ³ódzkim3.
W raporcie z 13 lipca 1820 r. Rembieliñski pisa³:
Uda³em siê do podobnej [do Ozorkowa – przyp. K.P.W.] o dwie mile
stamt¹d równie nad Bzur¹ wœród borów na piasku za³o¿onej dopiero od
trzech lat osady. Wielmo¿ny Rafa³ Bratoszewski, widz¹c w s¹siedztwie
tak korzystny przyk³ad, naœladowa³ go w poprawnym daleko sposobie,
a bêd¹c majêtnym kapitalist¹, nie ¿a³owa³ na ten cel wydatku4.
Zapis ten wskazywa³by, ¿e prace zwi¹zane z rozplanowaniem osady rozpoczê³y siê w 1817 r. Data ta wydaje siê bardziej prawdopodobna ni¿ przyjmowana dotychczas w literaturze (1816 r.) tym bardziej, ¿e pierwszy plan osady, bez którego trudno wyobraziæ sobie
przydzielanie dzia³ek budowlanych osiedlaj¹cym siê w niej rzemieœlnikom, sporz¹dzony zosta³ w sierpniu 1818 r.5 Charakteryzuj¹c Aleksandrów, prezes pisa³:
Osada rzeczona, na gruncie wsi rozleg³ej Bru¿yca, której nada³ imiê Aleksandrów, jest zupe³nie foremn¹. Obszerny rynek i kilka ulic szerokich i prostych nadaje jej kszta³t jednego z lepszych w Polszcze miasteczek, co zaœ
jest szczególniejszem, ¿e nadzwyczaj prêdko wybudowana zosta³a.
3

4
5

K. WoŸniak, Inicjatywy przemys³owe Rajmunda Rembieliñskiego w £odzi w latach 1820–1830
[w:] Rajmund Rembieliñski. Jego czasy i jego wspó³czeœni, praca zbiorowa pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Warszawa 1989, s. 62.
Trzy raporty…, s. 51.
T. Pietras, M. v. Schuttenbach, Saga rodu Szutenbachów, czyli uroki genealogii rodzinnej,
„Aleksandrów wczoraj i dziœ”, R. XXVII, 2009, s. 23.
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Rembieliñski by³ zwolennikiem prostych, geometrycznych uk³adów urbanistycznych, co uwidoczni³o siê w zatwierdzanych przez
niego w latach 1821–1828 planach regulacyjnych Zgierza i £odzi.
Spe³niaj¹cy te same zasady planowania przestrzennego uk³ad
Aleksandrowa (plan Bernarda von Schuttenbacha), musia³ szczególnie go cieszyæ. Dzieñ wczeœniej wizytowa³ przecie¿ prywatny
tak¿e Ozorków, który pod wzglêdem regulacji i organizacji przestrzeni nie zrobi³ na nim najlepszego wra¿enia („kszta³t tego miasteczka nie jest zupe³nie regularny i dobrze urz¹dzony”).
W Aleksandrowie by³o wówczas 216 dwumorgowych placów,
z których jedynie 31 nie mia³o jeszcze u¿ytkowników. Doliczy³
siê Rembieliñski
domów bardzo porz¹dnych i kszta³tnych 120, reszta siê buduje, co
rzeczonej osadzie wielki ruch nadaje. Miêdzy wybudowanemi domami s¹ trzy murowane, teraz siê muruje piêæ, a szósta wielka ober¿a.
Uwagê prezesa przyci¹gn¹³ te¿ koœció³ katolicki „piêkn¹ architektur¹ i gustownie wystawiony”. Szczególne wra¿enie zrobi³ jednak ogród spacerowy z oran¿eri¹, mieszkaniem ogrodnika oraz
dostêpn¹ dla wszystkich kawiarni¹. Istotnie, by³a to wówczas
rzadkoœæ. W ¿adnym z okolicznych miast nie by³o wówczas ogrodu spacerowego, pe³ni¹cego rolê parku publicznego, a i o kawiarniach nigdzie jeszcze nie myœlano. Aleksandrów liczy³ w 1820 r.
1083 mieszkañców, z których 233 (21,5% ogó³u), para³o siê ró¿nymi rzemios³ami. Najliczniejsi byli sukiennicy – 94, którzy wraz
z 3 postrzygaczami i farbiarzem tworzyli grupê osób zwi¹zanych
z w³ókiennictwem. O dynamicznym rozwoju osady œwiadczy³a
liczba mieszkaj¹cych wówczas w Aleksandrowie przedstawicieli
zawodów zwi¹zanych z budownictwem i transportem: 14 murarzy, 16 cieœli, 3 zdunów, 3 szklarzy, 10 stelmachów (ko³odziejów),
10 kowali i œlusarzy. Rozwiniête by³y us³ugi, œwiadczone przez
10 stolarzy, 5 bednarzy, 3 tokarzy, 1 malarza, 1 powroŸnika,
22 szewców i 10 krawców. Dobr¹ aprowizacjê zapewnia³o 16 piekarzy i 11 rzeŸników6. Odrêbn¹ grupê mieszkañców stanowili ¯ydzi, których piêtnaœcie rodzin mieszka³o przy jednej ulicy, prawdopodobnie by³a to ul. Wiatraczna (obecnie ul. Ignacego
Daszyñskiego). Z póŸniejszego raportu Rembieliñskiego wiadomo, ¿e jeszcze za ¿ycia Rafa³a Bratoszewskiego, na wzór przyjê6

Trzy raporty…, s. 52.
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ty w innych miastach Królestwa Polskiego, wyznaczony zosta³ rewir ¿ydowski. Wydaje siê jednak, ¿e jego granice nie zosta³y precyzyjnie okreœlone – ¯ydzi otrzymywali dzia³ki po³o¿one przy ulicach Warszawskiej i Wiatracznej7.
Rozwijaj¹c osadê fabryczn¹, Rafa³ Bratoszewski czyni³ przygotowania do uzyskania dla niej praw miejskich i jak zanotowa³
Rembieliñski, „wszelkie z swej strony w tej mierze uczyni³ ³atwoœci”. O ile bezp³atny przydzia³ drewna budulcowego dla osiedlaj¹cych siê w Aleksandrowie rzemieœlników, czy te¿ tanio
sprzedawana im ceg³a by³y wówczas standardem, to decyzja Bratoszewskiego o przeznaczaniu corocznie kwoty 2 tys. z³p do kasy miejskiej, przeznaczanej na inwestycje miejskie, zrobi³a na
prezesie komisji wojewódzkiej du¿e wra¿enie8. By³o ono na tyle
silne, ¿e Rembieliñski sformu³owa³ wniosek, aby nagrodziæ Rafa³a Bratoszewskiego oraz Ignacego Starzyñskiego, w³aœciciela
Ozorkowa, jakimœ honorowym wyró¿nieniem, do którego „po¿yteczny krajowi obywatel mo¿e mieæ prawo”. Postulat ten zosta³
zaakceptowany przez namiestnika Królestwa Polskiego, który
w tekœcie raportu zrobi³ adnotacjê: „Gdy zaœ przyjdzie czas podawania do nagród honorowych, pamiêtaæ o dziedzicach Ozorkowa i Aleksandrowa. J[ózef] Z[aj¹czek]”9. Mimo tego poparcia,
urzêdnicy odpowiednich ministerstw nie pamiêtali o zaleceniu
namiestnika i ani Starzyñski, ani Bratoszewski uhonorowani nie
zostali.
Podczas pobytu w Aleksandrowie, Rembieliñski nie poprzesta³ na obserwacji i rozmowie z Rafa³em Bratoszewskim, lecz jak
raportowa³:
wda³em siê z fabrykantami w rozmowê i skrupulatne roztrz¹œniecie, sk¹d do kraju naszego przychodz¹, w jakich widokach i co do
u³atwienia onym produkcji i zarobków mog³oby byæ dogodnym.
Z rozmów wynika³o, ¿e wiêkszoœæ sukienników przyby³a z Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, Œl¹ska, Brandenburgii i Pomorza,
7

8

9

Archiwum Pañstwowe w £odzi (dalej: AP£), Zbiór kartograczny 1600–2012, sygn. 10;
T. Pietras, Nasi chasydzi. Z ¿ydowskich dziejów Aleksandrowa, „Aleksandrów wczoraj i dziœ”,
R. XX, 2002, s. 8–11).
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e oferowana przez Bratoszewskiego cena 30 z³p z 1 tys. sztuk
cegie³ by³a relatywnie wysoka. W wiêkszoœci miast i osad fabrycznych sprzedawano ceg³ê w cenie 20 z³p za 1 tys. sztuk.
Trzy raporty…, s. 57.
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a o mo¿liwoœciach korzystnego dla nich przeniesienia siê do Królestwa Polskiego dowiedzieli siê z og³oszeñ prasowych. W ocenie
Rembieliñskiego, byli wœród nich zamo¿ni rzemieœlnicy, którzy
przynieœli ze sob¹ do Aleksandrowa œrodki uzyskane ze sprzeda¿y w³asnoœci w swoich ojczyznach. Zauwa¿y³ te¿ prezes, ¿e prawie wszyscy mieli „machiny najnowsze i w najlepszym stanie”.
Warto podkreœliæ, ¿e w Aleksandrowie osiad³a te¿ grupa sukienników, którzy nie znaleŸli odpowiednich warunków do zamieszkania w Zgierzu. Zamierzeniem w³adz Królestwa Polskiego by³o o¿ywienie miast rz¹dowych, m.in. £êczycy, typowanej na
centrum maj¹cego powstaæ okrêgu w³ókienniczego, oraz Zgierza. Licznie nap³ywaj¹cy do tych miast sukiennicy nie znaleŸli
jednak warunków do zamieszkania, poniewa¿ brakowa³o wolnych
lokali. Mimo budowy licznych domów rz¹dowych dla przybyszów,
nie mog³y one pomieœciæ wszystkich chêtnych. Brak mieszkañ
sta³ siê w latach 1820–1823 szczególnie dotkliwy w Zgierzu, dlatego kieruj¹cy siê do tego miasta rêkodzielnicy powêdrowali do
Ozorkowa i Aleksandrowa i tam osiedli10.
W trakcie swojego objazdu upewnia³ siê te¿ Rembieliñski co
do s³usznoœci obmyœlanych przez siebie rozwi¹zañ, które pozwoli³yby uszanowaæ religijn¹ i jêzykow¹ odrêbnoœæ przybywaj¹cych
z Zachodu rêkodzielników. W toku kontaktów z przybyszami wypracowa³ zasady postêpowania w³adz z „ludem zagranicznym”,
które wkrótce znalaz³y odzwierciedlenie w odpowiednich aktach
prawnych wydawanych przez namiestnika i Radê Administracyjn¹ Królestwa Polskiego. Znalaz³y siê wœród nich regulacje u³atwiaj¹ce m.in. wznoszenie koœcio³ów luterañskich i wynagradzanie pastorów z bud¿etu pañstwa. W Aleksandrowie odnotowa³
Rembieliñski przygotowania do budowy murowanego koœcio³a
ewangelickiego. Nie wiedzia³ byæ mo¿e, ¿e luteranie aleksandrowscy mogli korzystaæ z koœcio³a w Bru¿ycy Wielkiej, gdzie jesieni¹
1801 r. utworzono paraê ewangelicko-augsbursk¹11. W Aleksandrowie koœció³ wybudowano dopiero w latach 1827–1828 r. na placu podarowanym luteranom przez Bratoszewskiego. Podczas lipcowego pobytu w Aleksandrowie Rembieliñski odwiedzi³ te¿
miejscow¹ szko³ê elementarn¹ i przeegzaminowa³ jej uczniów.
10
11

Tam¿e, s. 55.
E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555–1939. Eine Parochialgeschichte in Einzelldarstellungen, Vierkirchen 1971, s. 143.
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Szko³a mieœci³a siê w budynku wzniesionym przez Bratoszewskiego naprzeciw koœcio³a katolickiego. Uczêszcza³y do niej dzieci
z rodzin katolickich i luterañskich, ucz¹c siê w odrêbnych pomieszczeniach. Podzia³ taki by³ konieczny nie tylko z powodu odrêbnych jêzyków ojczystych uczniów, ale tak¿e dlatego, ¿e czêœæ dzieci poznawa³a katechizm koœcio³a rzymskokatolickiego (naucza³
miejscowy proboszcz), a czêœæ „Ma³y Katechizm” Marcina Lutra.
Wiadomo, ¿e lekcje z dzieæmi niemieckich osadników prowadzi³
Gustav Ernst Dyherr (ucz¹cy wczeœniej w Feliksowie i Bru¿ycy
Wielkiej)12. Prezes komisji wojewódzkiej z zadowoleniem przekona³ siê, ¿e niemieckie dzieci dobrze czyta³y po polsku, co w jego mniemaniu dobrze wró¿y³o polonizacji osady. Tak¹ perspektywê przysz³oœci osiedlaj¹cych siê w Królestwie Polskim
cudzoziemców Rembieliñski przedstawi³ tylko jeden raz. Ca³a jego dzia³alnoœæ jako prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego nacechowana by³a trosk¹, aby obcy przybysze czuli siê w nowych miejscach osiedlenia tak, jak w swoich stronach ojczystych.
Dok³ada³ starañ, by w nieskrêpowany sposób mogli pielêgnowaæ
swoje tradycje i zwyczaje.
Kolejne relacje o rozwoju Aleksandrowa zawarte s¹ w raportach rocznych, które Rajmund Rembieliñski sk³ada³ namiestnikowi Józefowi Zaj¹czkowi, a po jego œmierci w 1826 r., Radzie
Administracyjnej Królestwa Polskiego. Materia³y do raportów
zbiera³a Sekcja Fabryczna komisji wojewódzkiej. Stoj¹cy na jej
czele Benedykt Tykiel, cz³owiek ogromnej energii i pracowitoœci, zna³ z autopsji ka¿dy zak³ad produkcyjny w województwie
mazowieckim i osobiœcie ka¿dego przedsiêbiorcê. Dlatego mo¿na mieæ du¿e zaufanie co do wiarygodnoœci danych zawartych
w raportach sygnowanych podpisem Rembieliñskiego.
W raporcie za 1823 r. miasto Aleksandrów zosta³o scharakteryzowane tak:
Bêd¹ce porz¹dnie za³o¿onym i doœæ znakomicie ju¿ zabudowanym,
posiada do dwóchset sukienników. W tym wszak¿e roku pomimo
usilnych i wytrwa³ych starañ dziedzica, ma³y bardzo postêp to¿ miasto uczyni³o, co przypisaæ szczególniej nale¿y niezamo¿noœci tam
osiad³ych rêkodzielników.

12

Tam¿e.
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Ostatnie zdanie przynosi istotn¹ korektê do opinii Rembieliñskiego o aleksandrowskich sukiennikach, sformu³owanej
w 1820 r. Ich sprzecznoœæ mo¿na ³atwo wyt³umaczyæ. Od 1818 r.
w sferach rz¹dowych i wœród przedstawicieli administracji
lokalnej narasta³ entuzjazm wywo³any powodzeniem rozpoczêtej w³aœnie polityki uprzemys³awiania kraju. Ka¿dy przybywaj¹cy z Zachodu i osiedlaj¹cy siê w Królestwie Polskim
„u¿yteczny rêkodzielnik”, ka¿de wprawione w ruch wrzeciono,
ka¿dy uruchomiony warsztat tkacki traktowano jako zwiastun
rozwoju i postêpu. W ka¿dym sukienniku upatrywano zamo¿nego przedsiêbiorcy, który po zagospodarowaniu siê, rozwinie
znacz¹co produkcjê. W wielu przypadkach taka optymistyczna
wizja nie znajdowa³a potwierdzenia w rzeczywistoœci, czego
liczne dowody znaleŸæ mo¿na w raportach Rajmunda Rembieliñskiego. Przede wszystkim przybywali do Królestwa rzemieœlnicy niezamo¿ni, których kryzys nadprodukcji sk³oni³ jako
pierwszych do opuszczenia swoich stron rodzinnych i szukania
lepszego bytu tam, gdzie mogli liczyæ na ³atwy zbyt produkowanych przez siebie wyrobów. Przed 1830 r. nie osiedli³ siê
w Aleksandrowie ¿aden wiêkszy przedsiêbiorca, nie powsta³a
¿adna znaczniejsza manufaktura. W 1829 r. 232 aleksandrowskich sukienników dysponowa³o 255 warsztatami tkackimi, co
przekonuje, ¿e ogromna wiêkszoœæ z nich pracowa³a na jednym kroœnie.
Rok póŸniej, Rembieliñski raportowa³:
W mieœcie Aleksandrowie podobnie¿ [jak w Ozorkowie – przyp.
K.P.W.], zak³ady fabryczne znacznie powiêkszonemi zosta³y, z powodu atoli nast¹pionej œmierci dziedzica takowego miasta, który istotn¹ by³ dusz¹ wszystkiego, lêkaæ siê nale¿y o los przysz³y tak szczêœliwie ukszta³conego miasta fabrycznego13.
Ju¿ w 1820 r. Rafa³ Bratoszewski sygnalizowa³ Rembieliñskiemu swoje problemy ze zdrowiem, maj¹c nadziejê, ¿e jeszcze kilka
lat ¿ycia pozwoli mu dokoñczyæ dzie³o za³o¿enia miasta. Rembieliñski okreœli³ w swoim raporcie stan zdrowia Bratoszewskiego jako „niebezpieczny”, co znajduje potwierdzenie w decyzji sporz¹12
13

Tam¿e.
Raporty prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego z lat 1823–1830, oprac. J. Warê¿ak, £ódŸ
1939, s. 55.
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dzenia testamentu, któr¹ dziedzic dóbr bru¿yckich podj¹³ w maju 1820 r.14 Rafa³ Bratoszewski zmar³ 6 grudnia 1824 r., a miasto
i dobra bru¿yckie odziedziczy³ jego brat, Emeryk. Dla Eryka Bratoszewskiego spadek po bracie nie stanowi³ Ÿród³a bogacenia siê,
lecz raczej przedmiot troski, by maj¹tek nie traci³ na wartoœci.
Zreszt¹ nie cieszy³ siê nim d³ugo, gdy¿ pó³tora roku póŸniej zmar³,
zapisuj¹c dobra bru¿yckie swojej córce Julii Emilii, od 9 listopada
1823 r. ¿onie Jana Józefa Krzysztofa Kossowskiego z G³ogowy herbu Do³êga15. Kossowscy, ziemianie „z krwi i koœci”, nie przejawiali
ju¿ takiego zainteresowania przemys³owym miasteczkiem, jak jego twórca. Dowodz¹ tego wzmianki zawarte w raportach Rembieliñskiego z lat 1826 i 1827 r.
Miasto Aleksandrów stoi na tym¿e co w roku 1824 stopniu, a w przeci¹gu roku 1825 ani naprzód, ani te¿ w ty³ nie posunê³o siê. Z powodu nieszczêœliwej po dwakroæ w ostatnich latach zmiany swego
dziedzica, nijakiego popêdu we wzglêdzie dalszego swego wzrostu
nie dozna³o. Jakkolwiek atoli miasto rzeczone na teraz nie wznios³o siê, pomimo tego jednak nie podupad³o tak¿e, w czem osi¹gniêty
skutek rzeczy szczególniejszej starannoœci i obrotnoœci burmistrzowi tego miasta przypisaæ nale¿y16.
Istotnie, ogromn¹ zas³ug¹ Gedeona Goedela, burmistrza Aleksandrowa w latach 1823–1831, by³o utrzymanie tempa rozwoju
miasta oraz realizacja zaplanowanych przez Rafa³a Bratoszewskiego inwestycji (brukowanie ulic, budowa koœcio³a ewangelickiego). Nadal ros³a liczba mieszkañców i iloœæ produkowanego
sukna. W 1828 r. Aleksandrów liczy³ 3871 mieszkañców, z których 2104 osoby utrzymywa³y siê z zajêæ pozarolniczych, stanowi¹c „ludnoœæ fabryczn¹ i rêkodzielnicz¹”. Grupa ta stanowi³a
10,3% ogó³u zatrudnionych w przemyœle woj. mazowieckiego.
Rok póŸniej, spoœród 4596 mieszkañców miasta, „fabrykacj¹ i rêkodzie³em” trudni³y siê 3254 osoby (13,3% ogó³u tej kategorii
w woj. mazowieckim).
14
15

16

AP£, Akta notariusza J. Stokowskiego, sygn. 4, s. 54.
K.P. WoŸniak, Inwentarz poœmiertny maj¹tku Rafa³a Bratoszewskiego. Przyczynek do dziejów rodziny i historii Aleksandrowa, „Aleksandrów wczoraj i dziœ”, t. XXXIII, 2015, s. 15–16.
W latach 1823–1831 burmistrzem Aleksandrowa by³ Gedeon Goedel (R. Kaczmarek,
Goedel Gedeon [w:] PSB, t. VII, Kraków 1959–1960, s. 198; T. Pietras, Rodzina Goedelów
i jej zwi¹zki z Aleksandrowem, „Aleksandrów wczoraj i dziœ”, R. 17, 1998, s. 4–10).

Aleksandrów w raportach Rajmunda Rembieliñskiego z lat 1820–1830

29

Tabela 1. Stan sukiennictwa w Aleksandrowie w latach 1823–1829*
Rok

1823

1824

1825

1826

1828

1829

Majstrowie

215

234

241

255

-

232

Warsztaty

200

219

248

262

260

255

Czeladnicy

59

65

-

-

Postrzygacze

6

6

10

10

Farbiarze

1

1

1

2

Folusze

1

1

1

1

Sukno

20 1771

-

2

2

2
385 1402

* Dla 1827 r. brak danych.
1 Postawy.
2 £okcie.
ród³o: Raport prezesa Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej o stanie przemys³u w³ókienniczego
w r. 1828, oprac. Z. Lorentz, „Rocznik Oddzia³u £ódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego”, t. 2, 1929–1930; Raport Rajmunda Rembieliñskiego o stanie przemys³u w województwie mazowieckim w r. 1829 (odpis w archiwum autora); K.P.W. WoŸniak, Wizjoner czy
sprawny urzêdnik? Rajmund Rembieliñski i jego raporty z lat 1824–1830, £ódŸ 2016.

Do 1830 r. Aleksandrów by³ trzecim, po Ozorkowie i Zgierzu,
oœrodkiem produkcji sukna w województwie mazowieckim. Chocia¿
wielkoœci¹ produkcji wyraŸnie ustêpowa³ wymienionym miastom,
to zdecydowanie wyprzedza³ Przedecz, D¹bie, Konstantynów i Tomaszów. Sukiennicy aleksandrowscy wyrabiali trzy gatunki sukna
(cienkie, œrednie i grube), kazimierek (miêkka tkanina we³niana
z cienkiej przêdzy), bajê (lekko folowane sukno, dwustronnie drapane dla nadania mu puszystoœci) oraz sukienko damskie (cienkie, przeznaczane na letni¹ odzie¿ dla kobiet). Sukienko, znane
te¿ pod francusk¹ nazw¹ „drap des dames”, by³o produkowane tylko w Aleksandrowie i Zgierzu. W 1829 r. pojawi³ siê nowy wyrób
– anela, której wyprodukowano 1980 ³okci.
Produkcja w³ókiennicza nie by³a jedyn¹ ga³êzi¹ wytwórczoœci
w pierwszych latach rozwoju miasta. Ju¿ w 1824 r. w tabelarycznych za³¹cznikach do raportów R. Rembieliñskiego odnotowano w Aleksandrowie warsztat produkuj¹cy grêple. Te proste urz¹dzenia by³y niezbêdne do przygotowania runa we³nianego do
procesu przêdzenia. Coraz liczniejsi sukiennicy osiedlaj¹cy siê
w Aleksandrowie stanowili wystarczaj¹c¹ klientelê zak³adu. Wyso-

30

Aleksandrów wczoraj i dziœ

ce prawdopodobne jest, ¿e wyrobem grêpli trudni³ siê specjalista
maj¹cy szersze rozeznanie w bran¿y w³ókienniczej. Œwiadczy o tym
informacja, ¿e w 1824 r. wys³ano do Rosji wykonan¹ w Aleksandrowie zgrzeblarkê oraz niedoprzêdzarkê. Rok póŸniej eksportowano dwie zgrzeblarki. Raport Rajmunda Rembieliñskiego
z 1830 r. mówi o istnieniu w Aleksandrowie dwóch „fabryk grêpli”.
Pierwsza, prowadzona przez nieznanego sk¹din¹d Henryka Selcmana (Seltzmana?), wyposa¿ona by³a w dwie maszyny „do r¿niêcia drutu” i dwie „sztekmaszyny” (z niemieckiego: Steckmaschine), pozwalaj¹ce osadzaæ druciane ig³y w powierzchniach roboczych
zgrzeblarki. W drugiej wytwórni, prowadzonej przez bli¿ej nieznanego Antoniego Neuhausera, u¿ywano jednej „sztekmaszyny”
i dwóch maszyn do ciêcia drutu. W 1829 r. Henryk Selcman zatrudnia³ 5 osób i wyprodukowa³ 308 sztuk grêpli. Z kolei Neuhauser, z pomoc¹ 4 zatrudnionych, wykona³ 320 sztuk grêpli.
U schy³ku lat 20. XIX w. w sukiennictwie aleksandrowskim
pojawi³o siê nowe zjawisko, które Rembieliñski dostrzeg³ i komentowa³ w raporcie z 1829 r.
I w tem atoli tako¿ mieœcie zbyteczna iloœæ ¿ydowskich mieszkañców znajduje siê, przez co klasa rêkodzielników, zw³aszcza ubo¿szych, z tem wiêksz¹ trudnoœci¹ dorobiæ siê czegoœ jest w stanie.
Dobitniej jeszcze sformu³owa³ tê myœl rok póŸniej.
Jeœli mieszkañcy ¿ydowscy w Ozorkowie wzrostowi tamecznych rêkodzielni s¹ szkodliwi, w wiêkszej jeszcze rozci¹g³oœci ta¿ sama przyczyna i skutki do miasta Aleksandrowa zastosowana byæ mo¿e, bo
tutaj osiad³¹ jest klasa sukienników ci¹g³ej chocia¿by pod najtwardszymi warunkami pomocy pieniê¿nej wymagaj¹ca, co w³aœnie sprowadzi³o liczne osiadanie w tym mieœcie ¯ydów, którzy nie maj¹ inszego zatrudnienia i zarobku, jak tylko lichwiarsk¹ spekulacjê.
Po³o¿enie wszak¿e takowe sukienników aleksandrowskich sprawia
ten skutek, i¿ mniejsze z swej pracy zyski odnosiæ bêd¹c w mo¿noœci,
o tyle pracowitszymi stawaæ siê musz¹. ¯e zaœ obok tego, jak siê to
wy¿ej w ogóle powiedzia³o, ci¹g³y i znakomity by³ wszêdzie pokup
na sukna, st¹d te¿ warsztaty tkacko-sukiennicze w Aleksandrowie
bezprzestannie, przez ca³y rok czynnie zatrudnianymi znalaz³y siê.

Aleksandrów w raportach Rajmunda Rembieliñskiego z lat 1820–1830

31

Niepokoj¹cy Rembieliñskiego problem wymaga obszerniejszego wyjaœnienia. Prawd¹ jest, ¿e we wszystkich osadach i miastach
fabrycznych, wkrótce po ich utworzeniu, zaczêli osiedlaæ siê ¯ydzi,
zarówno rzemieœlnicy, jak i drobni kupcy, handlarze, maj¹cy uzasadnion¹ nadziejê na zarobek wynikaj¹cy z zaspokajania potrzeb
bytowych cudzoziemskich rzemieœlników. Wielu z nich wesz³o
w rolê poœredników miêdzy producentami a odbiorcami ich wyrobów na rynkach dalszych ni¿ lokalny. Poœrednictwo to pozwala³o zaoszczêdziæ czas rzemieœlnikowi, który nie musia³ odrywaæ siê
od warsztatu, by spieniê¿yæ owoce swojej pracy, ale jednoczeœnie
zrywa³o kontakt producenta z rynkiem i ogranicza³o jego znajomoœæ m.in. aktualnych cen surowca i gotowych wyrobów. Tak wygl¹da³y pocz¹tki systemu nak³adczego, stanowi¹cego ogniwo miêdzy wytwórczoœci¹ rzemieœlnicz¹ a manufakturow¹ (fabryczn¹)17.
Konkurencja wymaga³a wiêkszej wydajnoœci pracy, doskonalenia
narzêdzi, zakupu surowca o lepszej jakoœci. W takich okolicznoœciach mniej zamo¿ni decydowali siê na skorzystanie z kredytu,
którego kupcy ¿ydowscy chêtnie udzielali.
Problem kredytu, zwi¹zanego z nim lichwiarstwa, to jedno
z fundamentalnych zagadnieñ epoki wdra¿ania regu³ kapitalistycznych w gospodarce polskiej XIX w. Fraza „brak pieni¹dza
gotowego” przewija siê przez wszystkie dokumenty dotycz¹ce
polskiego ¿ycia gospodarczego tamtych czasów. Prób¹ o¿ywienia i stabilizacji rynku by³o za³o¿enie w 1828 r. Banku Polskiego w Warszawie, który poza emisj¹ pieni¹dza i przyjmowaniem
depozytów, udziela³ tak¿e kredytów i po¿yczek. To o jego roli,
tak¿e w odniesieniu do sukienników z Aleksandrowa, pisa³
Rajmund Rembieliñski w swym raporcie z 1830 r.
Z czasem nareszcie, zw³aszcza przy dalszym rozwiniêciu dzia³añ
Banku Polskiego we wzglêdzie wydzielania kredytów na kupno
we³ny, czego dobroczynne skutki w Aleksandrowie ju¿ siê uczuwaæ
daj¹, miasto rzeczone, które i tak posiada ju¿ ogólnej ludnoœci g³ów
4137, pomiêdzy któr¹ 232 sukienników 255 warsztatów zatrudniaj¹cych mieœci siê, w swym wzroœcie wznosiæ siê nie omieszka.

17

J. Œmia³owski, Po³o¿enie tkaczy sukienników w okrêgu ³ódzkim w œwietle umów o nak³ad z lat
1826–1830, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego. Nauki Humanistyczno-Spo³eczne”, seria I, z. 5, £ódŸ 1957, s. 111–126.
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Wyra¿on¹ przez R. Rembieliñskiego nadziejê przekreœli³ wybuch powstania listopadowego, a jeszcze bardziej jego skutki.
Granica celna miêdzy Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim, wprowadzona w 1832 r. jako jedna z represji popowstaniowych, uczyni³a nieop³acalnym eksport sukna na rynki rosyjskie, na które kierowano dotychczas znaczn¹ czêœæ produkcji
aleksandrowskiej. W ca³ym okresie przedpowstaniowym Aleksandrów by³ trzecim co do wielkoœci oœrodkiem sukienniczym
eksportuj¹cym swoje wyroby do Rosji. Roczna wielkoœæ tego
eksportu liczona w postawach (1 postaw liczy³ od 12 do 64 ³okci (œrednio 32 ³okcie), czyli ok. 18 m), stanowi³a 8% – 10,8%
ogó³u sukna wysy³anego z województwa mazowieckiego na rynki rosyjskie. Jak ju¿ wspomniano, Aleksandrów ustêpowa³ tylko Ozorkowowi i Zgierzowi, a wyprzedza³ znacznie Przedecz,
D¹bie, Konstantynów i Tomaszów.
Tabela 2. Wielkoœæ eksportu sukna z Aleksandrowa do Rosji w latach
1824–1829 (w postawach) i jego udzia³ w wolumenie sukna wysy³anego
z województwa mazowieckiego*
1824

1825

1826

1828

1829

1839 8,00% 4564 10,80% 4818 9,40% 6221 9,80% 7195 9,50%
* Dla 1827 r. brak danych.
ród³o: Wyliczenia w³asne na podstawie: Raport prezesa Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej
o stanie przemys³u w³ókienniczego w r. 1828, oprac. Z. Lorentz, „Rocznik Oddzia³u £ódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego”, t. 2, 1929–1930; Raport Rajmunda Rembieliñskiego o stanie przemys³u w województwie mazowieckim w r. 1829 (odpis w archiwum autora);
K.P.W. WoŸniak, Wizjoner czy sprawny urzêdnik? Rajmund Rembieliñski i jego raporty z lat
1824–1830, £ódŸ 2016.

Odciêcie od rosyjskich rynków zbytu okaza³o siê czynnikiem
decyduj¹cym dla dalszych losów tak dobrze w swych pocz¹tkach
rokuj¹cego przemys³owego miasta.
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Krzysztof Pawe³ WoŸniak*
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Wspó³czesny obraz satelitarny wsi Bru¿yczka Ma³a**

Oskar Eugen Kossmann (ur. 1904 w Rudzie Bugaj, zm. 1998
w Marburgu), by³ niemieckim geografem i historykiem, ¿ywo
interesuj¹cym siê niemieckim osadnictwem w Polsce œrodkowej. Opublikowa³ z tego zakresu kilka prac, w których wykorzystywa³ materia³y archiwalne z przeprowadzanych przez
siebie przed 1939 r. kwerend w archiwach i zbiorach prywatnych. Wiêkszoœæ orygina³ów i niemal wszystkie wykonane
przez Kossmanna odpisy przepad³y podczas II wojny œwiatowej. Wœród nich znalaz³ siê prezentowany ni¿ej dokument,
tzw. konsens z 8 marca 1791 r., okreœlaj¹cy warunki, na jakich
osiedlaæ siê mogli w Bru¿yczce (Bru¿ycy Ma³ej), niemieccy
ch³opi. Opublikowa³ go O.E. Kossmann w 1942 r., opatruj¹c
* Dr hab. Krzysztof P. WoŸniak, Uniwersytet £ódzki, Wydzia³ Filozoczno-Historyczny.
** ród³o ilustracji: Google Maps:
https://www.google.pl/maps/@51.8431667,19.3314641,1495m/data=!3m1!1e3?hl=pl
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uwag¹ „aus der Schulzenlade
in Klein-Bru¿yca” (ze skrzyni
so³tysa w Bru¿ycy Ma³ej), nie
ujawniaj¹c ¿adnych innych
szczegó³ów. Wiadomo, ¿e orygina³ sporz¹dzony by³ w jêzyku polskim, a Kossmann poda³ go w swoim t³umaczeniu
na jêzyk niemiecki1. Konsens
bru¿ycki poprzedza³ umowê
osadnicz¹, zawart¹ 3 maja
1791 r. i stanowi interesuj¹cy
przyczynek do pocz¹tków
obecnoœci niemieckich ch³opów w dawnym pow. zgierskim, w tym przypadku na terenie wsi ju¿ istniej¹cej
i podzielonej miêdzy dwóch
w³aœcicieli. Godne uwagi jest
Oskar Eugen Kossmann
rozwi¹zanie kwestii produkoród³o ilustracji: Kulturportal West-Ost,
http://kulturportal-west-ost.eu/
wania napojów alkoholowych
biographien/kossmann-eugen-oskar-2
przez osadników. Z regu³y by³
to przywilej zarezerwowany dla w³aœciciela gruntów, któremu
przysparza³ znacznych dochodów. W Bru¿ycy Ma³ej przyjêto
inne rozwi¹zanie, czego konsekwencje mo¿na przeœledziæ
w Ÿród³ach z czasów póŸniejszych. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e
publikacja ta zapocz¹tkuje systematyczne badania dziejów
Bru¿yczki / Bru¿ycy Ma³ej, bowiem dostêpne informacje s¹
lakoniczne i czêœciowo mylne. Treœæ konsensu podajemy
w t³umaczeniu na jêzyk polski, z uwagami niezbêdnymi dla
lepszego zrozumienia treœci.

1

E.O. Kossmann, Die Anfänge des Deutschtums im Litzmannstädter Raum. Hauländer und Schwabensiedlung im östlichen Wartheland, Leipzig 1942, s. 131–135. Wszystkie zawarte w niej dokumenty zosta³y przedrukowane w wydanym po œmierci autora tomie: O. Kossmann,
Deutsche in Polen. Siedlungsurkunden 16.–19. Jh., Viersen [1996]. Interesuj¹cy nas dokument znalaz³ siê na s. 380–383.
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Warszawa, 8 marca 1791 r.
Ksi¹dz Andrzej Reptowski, proboszcz archikolegiaty ³êczyckiej, okreœla warunki osiedlania siê w Bru¿yczce (Bru¿ycy Ma³ej)
Konsens z postanowieniami dla ludzi wolnych2, mianowicie pracowitych: Alberta Noske – so³tysa, Antona Gablera i tych ich
wspólników, którzy chc¹ siê osiedliæ w Bru¿yczce, pod jakimi warunkami to prawo bêdzie im s³u¿yæ.
1. Wieœ Bru¿yczka z polami i ³¹kami, ogrodami, ze znajduj¹cymi

siê tam teraz budynkami i przyleg³ym lasem zaczynaj¹c od granicy ze szlacheck¹ wsi¹ Bru¿yczka do pola nakielnickiego w szerokoœci, w d³ugoœci natomiast od rzeki do granic jedlickich, zostaje wy¿ej wymienionym ludziom wolnym oddana w dzier¿awê,
a to o powierzchni co najmniej dziesiêciu ³anów che³miñskich3,
jeœli obszar w wymienionych granicach nie oka¿e siê wiêkszy,
lecz jeœli siê oka¿e, ¿e obejmuje on wiêcej ³anów, wtedy wszystko, co w Bru¿yczce jest a¿ do pól Nakielnicy, a¿ do osiemnastu ³anów zostanie wypuszczone kontraktuj¹cym w dzier¿awê.
Ta Bru¿yczka z granicz¹cym z ni¹ lasem bêdzie w tym roku pomierzona przez przysiêg³ego mierniczego, z oznaczeniem, jak
daleko posiad³oœæ tych ludzi powinna siê rozci¹gaæ.
2. Jeden spoœród osiemnastu ³anów zostanie przeznaczony dla

so³tysa, pod szko³ê i cmentarz, z którego ci ludzie, poza
wkupnym4, czynszu p³aciæ nie bêd¹. Lecz ten ³an so³tysi bêdzie nale¿a³ na zawsze tylko do Alberta Noske i jego potomnych, który to ³an wolno bêdzie temu¿ Albertowi Noske i jego potomnym posiadaæ lub innym sprzedaæ.
3. Ka¿dy ³an che³miñski powinien liczyæ 30 morgów, a ka¿da

morga trzysta prêtów kwadratowych, a ka¿dy prêt powinien
mieæ siedem i pó³ ³okcia d³ugoœci5.
2

„Ludzie wolni” – tak w dokumentach z prze³omu XVIII i XIX w. okreœlano ch³opów wolnych od obowi¹zku pañszczyzny. Z regu³y byli to przybysze spoza granic Rzeczypospolitej. U¿ytkowali grunty jako dzier¿awcy wieczyœci, op³acaj¹c czynsz. St¹d te¿ inna ich nazwa, „czynszownicy”, u¿ywana w dalszych czêœciach dokumentu.
3 £an che³miñski by³ najbardziej rozpowszechnion¹ miar¹ powierzchni ziemi; liczy³ 17,995 ha.
4 Wkupne, inaczej grundgeld – op³ata wnoszona przez osadników jako cena za wieczyste
u¿ytkowanie nadanych im gruntów.
5 1 ³okieæ staropolski = 0,596 metra.
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4. Osiedleni na tych ³anach ludzie bêd¹ mieli siedem lat wolniz-

ny, a mianowicie do ¿adnych op³at lub s³u¿ebnoœci nie bêd¹
wzywani, która to wolnoœæ powinna siê zaczynaæ od œw. Wojciecha w tym¿e 1791 roku i koñczyæ w tym samym dniu, da
Bóg, przysz³ego roku 1798.
5. Poniewa¿ wieœ Bru¿yczka wydzier¿awiona zosta³a wymienio-

nym ludziom ze znaczn¹ czêœci¹ ról i wczeœniej zaprowadzonymi ³¹kami, z których oni natychmiast mog¹ mieæ po¿ytki,
dlatego zobowi¹zuj¹ siê oni przy zap³acie za przekazane im
³any i wymienione po¿ytki z pól i ³¹k, zap³aciæ z ka¿dego ³ana po 15 (s³ownie piêtnaœcie) z³otych monet¹ w kraju kurs
maj¹c¹ i przypadaj¹c¹ z tego kwotê bêd¹ zobowi¹zani zap³aciæ w dwóch ratach, mianowicie po³owê na œw. Wojciecha,
czyli wtedy, kiedy rozpoczyna siê rok s³u¿¹cych im praw, a drug¹ po³owê najpóŸniej do œw. Wojciecha 1792 r. i to pod warunkiem przepadku zap³aconej ju¿ kwoty, gdyby nie dotrzymali umowy. Dane im prawo nie bêdzie obowi¹zywaæ dopóki
nie zap³ac¹ pe³nej kwoty wkupnego. Ale z objêtych ju¿ pól
i ³¹k Bru¿yczki nie bêd¹ przez siedem lat wolnych p³aciæ ¿adnych czynszów ani dawaæ osepów6.
6. Po up³ywie siedmiu lat wolnych, mianowicie w roku 1798 bê-

d¹ musieli z ka¿dego ³ana zap³aciæ 90 (s³ownie dziewiêædziesi¹t) z³otych polskich i dwa korce miary królewskiej7 owsa,
i po³owê tego powinni dostarczyæ na œw. Wojciecha w tym samym roku, a drug¹ po³owê oraz pieni¹dze na œw. Marcina,
czego pewnoœæ ca³a gmina8 gwarantuje i w przypadku, gdy
ktoœ warunków nie dotrzyma, wszyscy wspólnie ponosz¹ odpowiedzialnoœæ.
7. Inne obowi¹zki ani pañszczyzny, poza umówionym czynszem,

nie mog¹ byæ kontrahentom pod ¿adnym pretekstem narzucane, jednak¿e podatki publiczne, które teraz obowi¹zuj¹
a w przysz³oœci by³yby zatwierdzane przepisami maj¹ p³aciæ
tam, gdzie s¹ do zap³acenia i poddawaæ siê egzekucji prawnej, gdyby ich nie uiœcili.
6

Osep – danina o œredniowiecznym rodowodzie, uiszczana w³aœcicielowi gruntów w postaci ziarna zbó¿.
7 Korzec – miara objêtoœci; u schy³ku XVIII w. 1 korzec liczy³ 120,8 litra.
8 Gmina – ogó³ osadników obejmuj¹cych grunty na podstawie kontraktu.
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8. Poza wy¿ej wymienionym wkupnym a do tego czynszem i ose-

pem, które po up³ywie siedmiu lat wolnych bêd¹ p³acili, jest
gmina zobowi¹zana p³aciæ po dziesiêæ z³otych z jednego ³ana
rocznie za propinacjê9 i to rozpoczynaj¹c od œw. Wojciecha
tego¿ 1791 roku w dwóch ratach, mianowicie pierwsza w wy¿ej wymienionym dniu, druga na œw. Marcina i ta zap³ata zarówno podczas lat wolnych, jak i po ich up³ywie bêdzie przez
kontrahentów rzetelnie dotrzymywana. I dlatego nadajemy
gminie wolnoœæ szynkowania wszelakich napojów tak dla siebie, jako i dla przeje¿d¿aj¹cych, któr¹ to propinacjê gmina
jeœli chce, mo¿e wydzier¿awiæ, nigdy jednak ¯ydowi.
9. W³aœciciel gruntów zastrzega sobie, aby wszyscy kontrahen-

ci na gruntach osiedli wznieœli odpowiednie budynki, a ich
budowa powinna byæ ukoñczona podczas lat wolnych. Zbo¿a
na bru¿yckich polach, które przez dwór w Nakielnicy lub ch³opów dworskich przed zim¹ zasiane zosta³y, bêd¹ zbierane
w tym roku przez dwór lub wspomnianych ch³opów. Jednak
ludzie, którzy teraz siê osiedlaj¹, powinni w tym roku na wiosnê natychmiast obsiaæ pola, które przez dwór i ludzi dworskich nie zosta³y obsiane; powinni te¿ zebraæ siano z ³¹k.
10. Przy korzystaniu z po¿ytków pól w Bru¿yczce bêdzie wolno

osiedlaj¹cym siê ludziom u¿ywaæ drewno z wydanych im pól
do opa³u, a nawet do […..]10. Ale tak¿e wolno jest dworowi
w Nakielnicy braæ stamt¹d drewno do budowy, na opa³ i do
tartaku. Pszczo³y, które znajduj¹ siê w przechodz¹cym teraz
w dzier¿awê lesie, nale¿eæ maj¹ do osiedlaj¹cych siê w Bru¿yczce ludzi. Je¿eli w Bru¿yczce po wykarczowaniu pól brakowa³oby drewna, bêd¹ mogli ci ludzie zwracaæ siê do dworu
w Nakielnicy o asygnatê na drewno z nakielnickich lasów do
budowy i na opa³, która to asygnata jest im zapewniona. Je¿eli któryœ z czynszowników chcia³by na swoim ³anie pozostawiæ jakieœ drzewa, dwór nakielnicki nie mo¿e siê temu sprzeciwiaæ. Je¿eli jednak tym czynszownikom brakowa³oby karmy
[dla zwierz¹t], powinni zwróciæ siê do nakielnickiego dworu,
9

Propinacja – prawo do produkcji napojów alkoholowych. Wprowadzona ustaw¹ sejmow¹
w 1496 r. jako wy³¹czne prawo w³aœcicieli dóbr ziemskich.
10 Zasygnalizowany przez E. O. Kossmanna brak w tekœcie, spowodowany uszkodzeniem
papieru. Logicznym uzupe³nieniem wydaje siê „do budowy” (für [Bau]).
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który im pozwoli w czêœci nakielnickiego lasu wypasaæ i dwór
nakielnicki nie bêdzie móg³ im tego odmówiæ, lecz musi im
wskazaæ czêœæ lasu do wypasania.
11. W³aœciciel gruntów zobowi¹zuje siê ze swej strony, poprzez

przeœwietn¹ kapitu³ê ³êczyck¹, uzyskaæ zatwierdzenie przys³uguj¹cych im praw przez Ich Wysokoœci prymasa i króla, do
czego od gminy nie wymaga niczego poza tym, ¿e op³acenie
kosztu stempla i pieczêci bêdzie wymagane i to zaraz po zap³acie ca³ej sumy wkupnego. W prawie królewskim zosta³o
wyraŸnie powiedziane, ¿e ci ludzie w ¿adem sposób nie mog¹ byæ ciemiê¿eni przez wojska krajowe11.
12. Wolno bêdzie gminie, która siê w Bru¿yczce osiedli rz¹dziæ

siê wedle zasad ich wewnêtrznego prawa, które uznaj¹ i podporz¹dkowaæ siê mu we wszystkich sprawach, jako to: dziedziczenie, opiekuñstwo, umowy i inne okolicznoœci; a kwestie
prawne przez wybran¹ spoœród siebie zwierzchnoœæ rozstrzygaæ, od których to wyroków tylko ostatecznie odwo³ywaæ siê
mo¿na do dworu.
13. £any, które obecni kontrahenci otrzymuj¹, mog¹ w ka¿dym

czasie dzieliæ, zamieniaæ, sprzedawaæ, jeœli tylko nale¿ny dworowi czynsz op³acony zosta³. Podobnie zezwala siê sprzedawaæ wolny od wszelkich czynszów ³an so³tysi. Zwyczajem jednak jest, przy sprzeda¿y ³anów przez czynszowników, zap³aciæ
dworowi od ka¿dego ³ana minimum dwa12 czerwone z³ote13.
Jest przecie¿ dwór nakielnicki gotów, by tego nie wymagaæ,
w przypadku jeœli czynszownicy bêd¹ przeznaczali jak¹œ kwotê jako meszne14 dla koœcio³a nakielnickiego15.

11

Gospodarstwa czynszowników („ludzi wolnych”), zwolnione by³y od kwaterunku wojskowego.
12 W¹tpliwoœæ E.O. Kossmanna co do prawid³owoœci odczytu wyrazu w miejscu wystrzêpienia papieru.
13 Czerwony z³oty – nie by³ jednostk¹ obrachunkow¹; jego wartoœæ w XVIII w. wynosi³a 18
z³otych.
14 Meszne – danina w naturze lub pieni¹dzu sk³adana przez paraan proboszczowi.
15 Koœció³ nakielnicki – sformu³owanie jest gur¹ stylistyczn¹. Nie by³o parai w Nakielnicy, która le¿¹c w dobrach archikolegiaty ³êczyckiej (w Tumie), do niej odprowadza³a dziesiêcinê i inne, nale¿¹ce koœcio³owi daniny.
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14. Je¿eli [nadane] prawo by³oby niedotrzymane ze strony dwo-

ru w jakimkolwiek wy¿ej wymienionym punkcie, wolno bêdzie kontrahentom zwróciæ siê do s¹du duchownego lub œwieckiego, aby dane im tutaj prawo zosta³o zachowane.
Dan w Warszawie, dnia 8 marca roku 1791.
Zanim to prawo podpiszê, bêd¹ jeszcze po wspólnym uzgodnieniu podane do wiadomoœci dwa punkty. 1) Je¿eli jeden
gospodarz bêdzie sprzedawa³ drugiemu ³an ziemi, op³aci panu [gruntowemu] za zgodê dwa czerwone z³ote; koœcio³owi
nakielnickiemu nie musz¹ ju¿ ci ludzie niczego wiêcej dawaæ,
poniewa¿ ja z tych pól i lasów nie mia³em dot¹d po¿ytku;
2) Ci ludzie zap³acili a konto wkupnego szeœæset polskich z³otych, na co pokwitowanie otrzymali i to szeœæset z³otych bêdzie im policzone jako wkupne. Jeœli jednak ci ludzie sprawiliby zawód i nie wype³nili obowi¹zków, które s¹ tu obustronnie
uzgodnione, to kwota ta przepadnie, poniewa¿ inaczej straci³bym zaufanie innych ludzi, którzy zabiegaj¹ u mnie o podobne prawo.
Andrzej Reptowski16, proboszcz archikolegiaty ³êczyckiej

16

Ksi¹dz Andrzej Reptowski (1744–1804) – proboszcz w Osiecku (ok. 1872–1878), prepozyt ³êczycki i proboszcz archikolegiaty ³êczyckiej, scholastyk kapitu³y warszawskiej, cz³onek Towarzystwa Przyjació³ Nauk (K.R. Prokopp, Sukcesja œwiêceñ biskupich pasterzy koœcio³a warszawskiego (1798–2007), „Prawo Kanoniczne”, t. 53, 2010, nr 1–2, s. 321).
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Tomasz Pietras *

Nasi chasydzi.
Z ¿ydowskich dziejów Aleksandrowa**

Chocia¿ w Aleksandrowie zachowa³o siê kilka ca³kiem interesuj¹cych zabytków w stylu klasycystycznym z pocz¹tków XIX w.
(np. ratusz i oba koœcio³y w Rynku, liczne parterowe „domy tkaczy”, gdzie przed 150 laty dawni rzemieœlnicy mieli swe mieszkania i warsztaty oraz o 100 lat m³odsze budynki pofabryczne i wille ich w³aœcicieli), z ca³¹ pewnoœci¹ nie mo¿na uznaæ tego
miasteczka za szczególnie atrakcyjny oœrodek turystyczny. Zwiedzaj¹cych przybywa tu niewielu i to wy³¹cznie ci zainteresowani
urokami ziemi ³ódzkiej. Jedyny wyj¹tek stanowi¹ ¯ydzi. Wielu
aleksandrowian mia³o okazjê ich tu spotkaæ. Dziwnie, wed³ug
naszych pojêæ, ostrzy¿eni i ubrani goœcie czêsto docieraj¹ do naszego miasteczka samochodami i autokarami, zd¹¿aj¹c prosto
na cmentarz ¿ydowski (kirkut). Czy s¹ to cudem ocaleni z hitlerowskiego pogromu dawni mieszkañcy Aleksandrowa odwiedzaj¹cy groby swoich przodków i z sentymentem powracaj¹cy do znanych z dzieciñstwa miejsc? S¹dz¹c po wieku, wielu z nich nie
mo¿e ju¿ pamiêtaæ lat przedwojennych, gdy w tym mieœcie, na
ogó³ zgodnie, wspó³istnia³y obok siebie trzy narodowoœci – Polacy, Niemcy i ¯ydzi (stanowi¹cy w 1939 r. prawie 1/3 ludnoœci).
Dlaczego prawie wszyscy przybysze nosz¹ te dziwne stroje? Czego tu szukaj¹?
Historia ta rozpoczê³a siê w 1866 r., a wiêc 135 lat temu. Aleksandrów by³ ju¿ wówczas miasteczkiem mocno podupad³ym gospodarczo. Miejscowi tkacze nie mogli nad¹¿yæ z przestawieniem
na potrzeby rynku swej produkcji z we³ny na bawe³nê, nie mieli
œrodków i mo¿liwoœci, aby zak³adaæ wielkie, nowoczesne, zme* Dr Tomasz Pietras, Uniwersytet £ódzki, Wydzia³ Filozoczno-Historyczny.
** Artyku³ ten by³ ju¿ publikowany w naszym wydawnictwie: Pietras T., Nasi chasydzi.
Z ¿ydowskich dziejów Aleksandrowa, „Aleksandrów Wczoraj i Dziœ” 2002, R. XX, s. 8–11.
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chanizowane fabryki, a brak dobrych dróg dojazdowych odstrasza³ obcych przedsiêbiorców od inwestowania. Tu¿ za progiem
wyros³a silna konkurencja – £ódŸ – prawdziwa „ziemia obiecana” dla ró¿nego rodzaju sprytnych hochsztaplerów i bezwzglêdnych przedsiêbiorców, rosn¹cy jak na dro¿d¿ach wielki oœrodek
przemys³u bawe³nianego – miasto setek kominów fabrycznych,
fabrykanckich pa³aców i robotniczej biedy.
Gdy £ódŸ rozwija³a siê w ¿ywio³owym tempie, s¹siedni Aleksandrów, zwany pó³ wieku wczeœniej Fabrycznym i przedstawiany przez w³adze jako wzorcowe przemys³owe miasteczko, stopniowo wyludnia³ siê i popada³ w ruinê. W 1869 r. w³adze rosyjskie
zdegradowa³y go do rzêdu osad. Mia³ odzyskaæ prawa miejskie
dopiero po 6 dekadach, w wolnej ju¿ Polsce (w 1924 r.).
W³aœnie w 1866 r. postanowi³ osiedliæ siê tutaj znany ju¿ wówczas cadyk chasydzki – Chanoch Henich ha-Kohen Lewin, uczeñ
Simchy Bunema z Przysuchy i Menachema Mendla z Kocka. Dziœ
niewiele, albo zgo³a nic, nie mówi¹ te obco brzmi¹ce nazwiska.
Przed stu laty ¿aden pobo¿ny ¯yd, wyznawca chasydyzmu, nie
móg³by wymówiæ ich bez wyrazu g³êbokiego szacunku.
Warto w tym miejscu przypomnieæ, kim byli chasydzi.
200 lat wczeœniej – w czasach, kiedy toczy siê akcja Sienkiewiczowskiego Ogniem i mieczem, okrutne rzezie kozackie na ogarniêtej powstaniem Chmielnickiego Ukrainie, oprócz polskiej szlachty i katolickich ksiê¿y, w niema³ym stopniu dotknê³y te¿ ludnoœæ
¿ydowsk¹, wywo³uj¹c wœród niej g³êboki ferment religijny. Przybra³ on konkretne formy kilkadziesi¹t lat póŸniej, kiedy w 1736 r.
wst¹pi³ na widowniê dziejow¹ niejaki Izrael ben Eliezer lepiej
znany jako Baal Szem Tow (w skrócie Beszt) – cz³owiek, którego
mo¿na nazwaæ œw. Franciszkiem i Lutrem judaizmu.
Ten prosty ¯yd – sierota, urodzony na zapad³ym Podolu, kopacz gliny, stró¿ synagogalny, karczmarz, znachor i ludowy kaznodzieja, obdarzony by³ niezwyk³¹ charyzm¹. Wêdrowa³ po kraju
zdobywaj¹c s³awê dziêki swym naukom, cudownym uzdrowieniom,
proroczym snom, stanom mistycznym itp.
Beszt, wokó³ którego szybko zaczê³y gromadziæ siê zastêpy
wyznawców, postanowi³ zreformowaæ religiê ¿ydowsk¹, zbli¿yæ
j¹ do Boga i prostego ludu. Stworzy³ on instytucjê cadyka (z hebr.
sadig – sprawiedliwy) – nauczyciela, œwiêtego mêdrac uznawanego przez wyznawców za kogoœ poœredniego miêdzy zwyk³ym

44

Aleksandrów wczoraj i dziœ

cz³owiekiem, a oczekiwanym Mesjaszem. Z czasem zaczêto wierzyæ, ¿e cadyk mo¿e u³atwiæ bezpoœrednie obcowanie z Bogiem,
doœæ bezkrytycznie przyjmowano ich rady w sprawach wiary i doczesnego ¿ycia, wierzono w cuda, proroctwa i kontakty cadyków
z zaœwiatami.
Wyznawców nauki Beszta nazywa siê chasydami (z hebr. hasid
– prawy, sprawiedliwy, bogobojny).
Podstawow¹ zasad¹ chasydyzmu by³a radoœæ ze œwiata i ¿ycia
takiego, jakie jest, dlatego, nie bez racji, oskar¿a siê ten ruch religijny o spowodowanie biernoœci ¯ydów id¹cych na rzeŸ w okresie holocaustu. Na zewn¹trz chasydyzm odznacza³ siê prost¹,
szczer¹ i radosn¹ wiar¹ oraz liturgi¹.
Chasydzi znani byli ze swych codziennych modlitw (te¿ poza
synagogami, na ³onie natury), ha³aœliwych obrzêdów ze œpiewem,
pokrzykiwaniem, gestykulacj¹ oraz tañcem.
Ruch chasydzki, ostro zwalczany przez swych ¿ydowskich przeciwników, zw³aszcza z krêgów uczonych rabinów i oœwieconych
zwolenników nowoczesnoœci, rozprzestrzeni³ siê szeroko za kolejnych cadyków – uczniów i nastêpców Beszta. Zak³adali oni swoje dwory w ró¿nych miasteczkach Polski, Litwy, Galicji Wschodniej i Bia³orusi, niczym królowie skupiaj¹c wokó³ siebie licznych
„dworzan” – swoich chasydów wielbi¹cych ich bezkrytycznie. Zas³ynê³y zw³aszcza takie oœrodki chasydzkie jak: Le¿ajsk, Lublin,
Rymanów, Stary S¹cz, Kock, Przysucha, Kozienice czy najwa¿niejszy z nich – Góra Kalwaria (zwana przez ¯ydów Ger) 36 km
na po³udnie od Warszawy.
Chasydzi nale¿eli do ¯ydów najbardziej przywi¹zanych do swej
tradycji: fryzur (pejsy), strojów (bia³e stroje w szabas, wysokie czapy zwane „spodek” zwyk³ych chasydów i futrzane ko³paki z czarnym pasem cadyków), jêzyka (hebrajski w synagogach, a na co
dzieñ jidysz), drobiazgowo przestrzeganych rytualnych przepisów,
modlitw i obrzêdów. W³aœnie dlatego spotykali siê z ca³kowitym
niezrozumieniem ze strony ¿yj¹cych obok nich Polaków.
Œwietnie przedstawi³ obyczajowoœæ polskich ¯ydów (w tym
i chasydów) Julian Stryjkowski w powieœci Austeria zekranizowanej przez Jerzego Kawalerowicza.
Po znanym cadyku (bêd¹cym te¿ czêsto zarazem rabinem,
czyli naczelnikiem miejscowej gminy ¿ydowskiej), jego autorytet i zwolenników dziedziczy³ nastêpca – czêsto syn, ziêæ lub naj-
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zdolniejszy uczeñ „œwiêtego mê¿a”, który jednak nie zawsze dorównywa³ poprzednikowi osobowoœci¹. Poszczególne dwory rywalizowa³y ze sob¹ o wp³ywy wœród chasydów, wyœmiewaj¹c siê
ze strojów (nieco odmiennych), zwyczajów, nauk i przywar
innych grup. Solidarnie i skutecznie przeciwstawia³y siê jednak
atakom ze strony ¿ydowskich przeciwników chasydyzmu i antysemitów.
Odk¹d rebe Chanoch postanowi³ osi¹œæ na sta³e w naszym
miasteczku, Aleksandrów (czyli, jak mówili ¯ydzi – Aleksander)
sta³ siê jednym z najwa¿niejszych dworów chasydzkich w Polsce
i Europie. Pod wzglêdem znaczenia ustêpowa³ tylko cadykom
Ger. A¿ do II wojny œwiatowej mieszkali tu i nauczali cadycy
z rodziny Danzigerów – ojciec Jechiel, jego synowie oraz wnuk.
Dwór ten mia³ najwiêksze wp³ywy wœród drobnych ¿ydowskich
sklepikarzy i handlarzy. Konkurencja mówi³a z³oœliwie: „Ger
przyci¹ga scholarzy, a Aleksander handlarzy”. Cadyk z Aleksandrowa by³ tak potê¿ny, ¿e mia³ nawet swojego pos³a w przedwojennym polskim Sejmie, a przed wp³ywami religijnymi tego silnego oœrodka chasydzkiego z trudem bronili siê postêpowi rabini
z £odzi, popierani przez wielkich przemys³owców wyznania moj¿eszowego.
Tak¿e w samym Aleksandrowie wp³yw cadyka na spo³ecznoœæ
¿ydowsk¹ i ¿ycie miasta by³ ogromny. Ortodoksi mieli wiêkszoœæ
w gminie ¿ydowskiej, ich polityczna reprezentacja – partia zwana Agud¹ (Szlomej Emunej Isroel – hebr. „ca³kowicie wierni zakonowi”) zdobywa³a w wyborach najwiêcej g³osów spoœród partii ¿ydowskich. O poparcie cadyka z Aleksandrowa zabiega³
prezes gminy ¿ydowskiej w £odzi – Mincberg. W paŸdzierniku
1933 r. zorganizowany w Aleksandrowie wielki ¿ydowski zjazd
religijny œci¹gn¹³ na dwór cadyka oko³o 700 pobo¿nych ¯ydów
z ca³ej Polski.
Tak¿e na co dzieñ liczni chasydzi z ró¿nych miast, wsi i miasteczek przybywali do Aleksandrowa po radê, b³ogos³awieñstwo
lub zwabieni pokus¹ zobaczenia rzekomych cudów „œwiêtych rabinów”, których s³awa przekracza³a granice Rzeczypospolitej.
Tê sielankê przerwa³ wybuch II wojny œwiatowej. Ju¿ od chwili wkroczenia Wehrmachtu (7 wrzeœnia 1939 r.) miejscowi ¯ydzi
odczuli na w³asnej skórze chor¹ nienawiœæ hitlerowców. Wœród
aleksandrowian rozstrzelanych 14 wrzeœnia 1939 r. na miejsco-
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wym cmentarzu ¿ydowskim wiêkszoœæ stanowili ¯ydzi. Ogó³em
zamordowano ich wówczas ponad trzydziestu. Dwa miesi¹ce póŸniej – na prze³omie grudnia l 939 r. i stycznia 1940 r., na rozkaz
w³adz okupacyjnych, ¯ydzi aleksandrowscy musieli opuœciæ swe
domy – zostali wysiedleni do Generalnej Guberni, gdzie w nastêpnych latach prawie wszyscy stracili ¿ycie w komorach gazowych hitlerowskich obozów zag³ady.
Aleksandrowska spo³ecznoœæ ¿ydowska przesta³a istnieæ. Wraz
z ni¹ znikn¹³ i miejscowy dwór cadyka. W jego dawnym domu
przy ulicy Warszawskiej 10 znajduje siê obecnie internat Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika.
Ostatni cadyk – Izaak Menachem Mendel Danziger zd¹¿y³
opuœciæ Aleksandrów przed wysiedleniem. Ukrywa³ siê przed Niemcami pocz¹tkowo w £odzi – mieszka³ u jednego ze swoich chasydów przy ul. Piotrkowskiej. Aby nie rzucaæ siê w oczy, nosi³ cywilny polski strój, nie zgoli³ jednak brody, czego zabrania³y
przepisy religijne, podobno zakrywa³ j¹ chusteczk¹. W £odzi, jako wiêkszym mieœcie, ³atwiej by³o ukryæ siê w t³umie, ni¿ w ma³ym Aleksandrowie, gdzie wszyscy go znali. Tak¿e i tam nie by³o jednak wystarczaj¹co bezpiecznie. Gdy zaczê³o poszukiwaæ go
Gestapo, zosta³ przewieziony wraz z najbli¿sz¹ rodzin¹ do Warszawy. Latem 1940 r. zamieszka³ w podwarszawskim Otwocku.
Nie uda³o mu siê jednak unikn¹æ losu innych polskich ¯ydów
– zag³ady. Przeszed³ zapewne przez piek³o warszawskiego Getta, a w 1943 r. wraz ze swoimi chasydami pojecha³ w jednym
z transportów œmierci do Treblinki. Jak szacuj¹ jego ocaleni cudem wspó³pracownicy, wraz z nim zamordowano w ró¿nych gettach i obozach zag³ady ok. 450 cz³onków jego rodziny i uczniów.
W Izraelu, Ameryce i Europie Zachodniej (g³ównie Antwerpii i Londynie) ¿yje obecnie oko³o 700 rodzin uwa¿aj¹cych siê za
chasydów Aleksander i kultywuj¹cych z pietyzmem swoje tradycje. Niewielu z nich pamiêta lata przedwojenne i aleksandrowski dwór cadyka. Jest ich zaledwie kilku. Zazwyczaj wspominaj¹
te czasy i miejsca ¿yczliwie i z rozrzewnieniem. Pozostali to zwykle ludzie urodzeni ju¿ po wojnie – synowie i wnukowie chasydów
poprzedniego cadyka lub przybysze z innych dworów.
Obecny cadyk Aleksander – Abraham Menachem Danziger
to prawnuk po k¹dzieli cadyka Jechiela. Jego dwór znajduje siê
w Bnei Brak w Izraelu.

Nasi chasydzi. Z ¿ydowskich dziejów Aleksandrowa

47

Chasydzi Aleksander przybywaj¹ czasem do naszego miasta
nie tylko na groby swych przodków. Czêsto przyje¿d¿aj¹ tu g³ównie po to, aby pomodliæ siê przy grobach swoich „œwiêtych rabinów” i pozostawiæ tam niewielkie karteczki z proœbami. Istnieje bowiem u ¯ydów przekonanie, ¿e miejsce pochówku uczonych
zbli¿a do Stwórcy, a zmar³y poœredniczy w proœbach skierowanych do Jahwe.

Poczet cadyków aleksandrowskich
1.
Chanoch Henich ha Kohen Lewin
(1798–1870),
cadyk w Aleksandrowie od 1866 r.
2.
Jechiel Dancyger z Aleksandrowa
(1828–1894),
cadyk w Aleksandrowie, Tuszynie, Grójcu i Pilicy od 1878 r.
3.
Jerachmiel Izrael Izaak Dancyger z Aleksandrowa
zwany te¿ Ismach Israel (1853–1910),
cadyk w Aleksandrowie od 1894 r.
4.
Szmuel Cwi Hirsz Dancyger z Aleksandrowa
zwany te¿ Tiferes Szmuel (1856–1923),
cadyk w Aleksandrowie od 1910 r.
5.
Izaak Menachem Mendel Dancyger
zwany te¿ Akedat Icchak (1880–1943),
cadyk w Aleksandrowie od 1923 do 1939 r.,
zgin¹³ w obozie zag³ady w Treblince w l 943 r.
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Opowieœci chasydów. Raduj siê Izraelu.
Jerachmiel Izrael Izaak Dancyger
– o wielkim aleksandrowskim cadyku
t³umaczy³ Dariusz Dekiert
opracowa³ i komentarzami opatrzy³ Andrzej Laszak
Jerachmiel Izrael Izaak Dancyger (ur. 1853, zm. 10 stycznia 1910 r.
w Aleksandrowie £ódzkim) by³ synem Jechiela Dancygera i wnukiem Szragi Fajwla Dancygera z Grójca, za³o¿yciela dynastii Aleksander; uczniem swego ojca oraz Mordechaja Menachema Mendela Kalisza z Warki. W 1894 r. zosta³ cadykiem w Aleksandrowie
£ódzkim. By³ wspó³autorem (wraz z braæmi Becalelem Jairem
z £odzi i Szmuelem Cwi) dzie³a Ismach Israel, LARYI _MYI (Raduj
siê Izraelu), opublikowanego w 1911 r. Jest uwa¿any za najwybitniejszego przedstawiciela dynastii. Jerachmiel Izrael Izaak Dancyger zosta³ pochowany na cmentarzu ¿ydowskim w Aleksandrowie
£ódzkim, a jego grób jest miejscem pielgrzymek chasydów z ca³ego
œwiata. Dzieje oraz dzia³alnoœæ cadyków z Aleksandrowa opisa³
Yehuda Makower w ksi¹¿ce Sefer roe neeman, nMAN HEVR RFS
(Ksiêga wiernego pasterza), wydanej w 1991 r. Dariusz Dekiert zebra³ i przet³umaczy³ z jêzyków hebrajskiego i jidisz na polski opowieœci chasydów o ostatnim aleksandrowskim cadyku. Redakcja
dziêkuje osobom, które swoj¹ rad¹ pomog³y w powstaniu artyku³ów
o aleksandrowskich cadykach, a szczególnie panu Borysowi Weiningerowi, pani Joannie Podolskiej i pani Annie Walaszczyk.
Do powstania opracowania przyczyni³ siê równie¿ pan Symcha
Keller, z którego bogatych zbiorów ikonogracznych mogliœmy poœrednio skorzystaæ. Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy.

Modlitwa

[103]*

Oto modlitwa, któr¹ u³o¿y³ Rebe1 na proœbê ojca, naszego b³ogos³awionej pamiêci mistrza i nauczyciela:
* Oznaczenia numerowe towarzysz¹ce tytu³om opowieœci pochodz¹ od t³umacza. Redakcja postanowi³a je zachowaæ. Cytowane w jêzyku polskim fragmenty Biblii i nazwy jej
ksi¹g wg. Biblii Tysi¹clecia Wydawnictwa Pallottinum, Poznañ 2003: http://biblia.deon.pl/.
1 Rebe (z hebr. mój mistrz) – zwrot grzecznoœciowy, za pomoc¹ którego uczniowie zwracaj¹
siê do nauczyciela w chederze lub jesziwie. Przez chasydów u¿ywany w stosunku do cadyka.
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„Niech bêdzie wol¹ Twoj¹, Panie Bo¿e nasz i Bo¿e ojców naszych,
który s³uchasz rozpaczliwego wo³ania, byœ przychyli³ siê do modlitwy ludu Twojego, domu Izraela, a wraz z ni¹ i do mojej modlitwy, który siê przed Tob¹ korzê i Ciebie b³agam; i choæ znam
swoj¹ marnoœæ, nêdzê swoich uczynków i w³asn¹ hañbê, tak ¿e
wstyd mi unosiæ ku Tobie oblicze i modliæ siê o siebie samego,
a tym bardziej o innych, to jednak ufam Twojemu wielkiemu mi³osierdziu i ³asce, ¿e nie zostawisz mnie w pohañbieniu i niedoli, lecz wesprzesz mnie, bym zosta³ wybawiony, i ¿e pieœñ biedaka bêdzie Ci droga, i ¿e w mi³osierdziu swoim wys³uchasz modlitw
moich wraz z modlitw¹ narodu Twojego, Izraela.
Z sercem z³amanym i udrêczonym b³agam Ciê, o pe³ny mi³osierdzia, ulituj siê nad tymi, którzy ocaleli z ludu Twojego, Izraela, i wybaw ich od wszelkich trosk, ciê¿arów i ucisków, a tak¿e od
niedostatku, poni¿enia, biedy, ubóstwa i ma³oœci oraz od wszelkich nawiedzaj¹cych œwiat nieszczêœæ; strze¿ tak¿e zdrowych spoœród ludu Twojego, Izraela, by nie dotknê³a ich, uchowaj Bo¿e,
¿adna choroba czy niemoc; a na wszystkich chorych wœród ludu
Twojego, domu Izraela, zeœlij rych³e i pe³ne ozdrowienie; pojmanym zaœ zwiastuj wyzwolenie, a skazañcom – otwarcie wiêzienia;
ratuj ca³y lud swój, dom Izraela, przed wszelkim, nie daj Bo¿e,
smutkiem, szkod¹, grabie¿¹ i zniszczeniem; a wszystkich bezdzietnych obdarz potomstwem prawdziwym, dobrym, prawym,
w którym znajdziesz upodobanie; i niech ka¿dy ojciec i matka
dzieci ludu Twojego, domu Izraela, maj¹ mo¿noœæ przyuczyæ je
do Tory i do s³u¿by bo¿ej; one zaœ niech pod¹¿aj¹ drog¹ prost¹
w bo¿ej bojaŸni i niech nie ulegaj¹ b³onicy, diab³om ani b³¹kaj¹cym siê po œwiecie z³ym duchom, ani te¿ ¿adnym nieszczêœliwym
wypadkom czy szkodliwym dzia³aniom, lecz niech w ci¹gu dni
wszystkich bêd¹ zdrowe, bez uszczerbku ¿adnego, dla Twojej
s³u¿by i bojaŸni.
I strze¿ spoœród ludu Twojego, domu Izraela, kobiet ciê¿arnych, aby, uchowaj Bo¿e, nie poroni³y i aby dni ich ci¹¿y up³ynê³y w spokoju i bez zmartwieñ; a kiedy nadejdzie dzieñ porodu,
uchroñ je przed wszelkim smutkiem oraz niebezpieczeñstwem
i rozwi¹¿ ³agodnie, bez jakichkolwiek komplikacji, wiêzy ich boleœci; udziel mi³osierdzia swego w obtoœci wszystkim, tak¿e tym,
którzy znaleŸli siê na obrze¿ach Twojej œwiêtej Tory, i tym, którzy zb³¹dzili spoœród ludu Twojego, Izraela.
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I pomœcij przelan¹ krew s³ug swoich; a dla wszystkich przestêpców spoœród ludu Twojego, Izraela, zrób tunel pod tronem
swojej chwa³y, by ich przyj¹æ, kiedy siê ca³kiem nawróc¹, gdy¿ do
skruszonych wyci¹gniêta jest prawica Twoja; i zeœlij nam swoje
œwiat³o i prawdê, by nas powiod³y niezw³ocznie do przybytku Twojej œwiêtoœci.
I oby przywrócony nam by³ niebawem w wielkim mi³osierdziu
nasz byt pierwotny i abyœmy zbawieni wieczyœcie byli, amen, sela2.”

Nikt nie jest bardziej godny

[118]

Nim rozpocz¹³ siê pogrzeb, zebra³y siê
najwa¿niejsze postaci spo³ecznoœci,
w tym szacowni rabini i wybitni chasydzi3, aby wspólnie rozstrzygn¹æ, kto
mo¿e zast¹piæ Rebe. Na spotkaniu zjawi³ siê nagle wielki mêdrzec rabi4
Eljasz Chaim Majzel, s³ynny Rabin £odzi, i spyta³, jaki jest powód tego zgromadzenia, uczestnicy zaœ odparli:
– Zostaliœmy jak trzoda bez pasterza i zastanawiamy siê, kto zasi¹dzie
na tronie Rebego”.
– Nad czym tu dumaæ? – zawo³a³ rabi Majzel, kiedy us³ysza³ te s³owa. –
Niech go zast¹pi jego wspania³y syn,
nikt nie jest tego bardziej godny!
2

3

4

Ryc. 1. Eljasz Chaim Majzel
(1821–1912). Rabin £odzi

Sela – nierozpoznane s³owo wystêpuj¹ce 74 razy w Biblii hebrajskiej. Prawdopodobnie
jest to prosta wskazówka dla wykonawców psalmu, której znaczenia jednak nie znamy.
Móg³ to byæ rodzaj znaku muzycznego (np. refren) wskazuj¹cego œpiewakom moment pauzy, zmiany tonacji lub podnoszenia r¹k przez zgromadzonych wiernych, mog³oby te¿ byæ
sygna³em dla œpiewaków aby g³oœniej œpiewali lub grali na istrumentach w przerwach
miêdzy wersami. Inna teoria mówi, ¿e sela oznacza miejsce, gdzie oczekiwano odpowiedzi zgromadzonego ludu na recytowan¹ modlitwê.
Chasydzi (hebr. chasidim) – dos³. pobo¿ni, bogobojni, czyœci, uczniowie cadyków – ¿ydowski ruch religijny lub pobo¿noœciowy o charakterze mistycznym.
Rabi, rabbi, rabin, reb, rebe, rew (hebr. rabbi: mój mistrz), – podstawowa funkcja religijna
w judaizmie. We wspó³czesnym judaizmie tradycyjnym to zaakceptowany przez radê gminy administrator, odpowiedzialny za prowadzenie nabo¿eñstw, szko³y zwanej cheder i opiekun domu modlitwy, czyli synagogi, a tak¿e ojciec duchowy, doradca, sêdzia i interpretator prawa religijnego w gminie. Nie jest on jednak duchownym, a jego autorytet opiera siê
wy³¹cznie na wiedzy i „bogobojnoœci”. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Dancygerowie nie mieli i nie
maj¹ potrzeby ubiegania siê o jakiekolwiek stanowiska administracyjne w gminie.

Opowieœci chasydów. Raduj siê Izraelu. Jerachmiel Izrael Izaak Dancyger
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Poœród wielkich ludzi Izraela, którzy przybyli na pogrzeb, by³
te¿ autor Awne Nezer5, b³ogos³awionej pamiêci œwiêty rabin Abraham Bornsztajn. W nocy po uroczystoœci ukaza³ mu siê we œnie
nasz zmar³y mistrz i nauczyciel prosz¹c go, aby popar³ kandydaturê jego syna (to jest naszego Rebe), gdy¿ zgody autora Awne
Nezer oczekuj¹ w niebiosach.

Nalegajcie dot¹d, a¿ siê zgodzi obj¹æ przywództwo [123–4]
Podczas sziwa6, siedmiu dni œcis³ej ¿a³oby, przyby³ pocieszyæ ¿a³obników autor Awne nezer, œwiêty gaon7 Abraham Bornsztajn. Widz¹c naszego Rebe siedz¹cego na pod³odze, obruszy³ siê i rzek³:
– Nie wolno uczonemu siedzieæ na pod³odze.
– Nawet po stracie cz³owieka tak œwiêtego i wspania³ego, jak
mój ojciec? – spyta³ Rebe.
– Nawet wtedy – odpar³ autor Awne Nezer.
S³ysz¹c to, Rebe podniós³ siê i usiad³ na niskim sto³ku, a wtedy jego goœæ spyta³:
– Co jego czcigodnoœæ zamierza teraz czyniæ?
– Mówi¹ o mnie – odrzek³ Rebe – ¿e doœæ dobrze idzie mi nauka, pojadê wiêc do Ziemi Izraela uczyæ dzieci.
– A komu powierzycie, panie, spo³ecznoœæ chasydów?
– Ja nie jestem godzien zast¹piæ mojego œwiêtego ojca – powiedzia³ Rebe.
– Kto poza tym – spyta³ autor Awne Nezer – bêdzie utrzymywa³ liczn¹ rodzinê naszego zmar³ego mistrza i nauczyciela?
– Œwiêty (niech bêdzie b³ogos³awiony!) ich nie opuœci. Podobnie jak troszczy siê, mo¿na s¹dziæ, o ka¿dego ¯yda, tak te¿ i o nich
bêdzie dba³.
Autor Awne Nezer podniós³ siê z miejsca, wypowiedzia³ nad Rebe b³ogos³awieñstwo pocieszenia i wyszed³ z pokoju. Na dworze
5

6

7

Awne Nezer – ¿ydowskie dzie³o teologiczne Abrahama ben Zeewa Nachuma Bornsteina
z Sochaczewa (1838–1910).
Sziwa, tak¿e bosiny – tygodniowa ¿a³oba po zmar³ym; jako pierwszy okres ¿a³oby jest
najbardziej restrykcyjny. Uczestnicy nie mog¹ siê wówczas strzyc, goliæ, ami wykonywaæ
¿adnych czynnoœci pielêgnacyjnych dla swej przyjemnoœci.
Gaon (hebr.) – geniusz, znakomitoœæ, blask – tytu³ honorowy przyznawany rabinom akademii talmudycznych w œredniowieczu. PóŸniej tytu³ ten spo³ecznoœci ¿ydowskie nadawa³y rabinom, szczególnie bieg³ym w interpretacji Talmudu. Wraz z up³ywem czasu termin ten stosowano wobec rabinów jako tytu³ grzecznoœciowy.
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Ryc. 2. Talmud
Pierwsza strona Talmudu babiloñskiego:1. Miszna, 2. Gemara, 3. Raszi, 4. inne
komentarze, 5. paginacja.
Talmud (hebr. „nauka”) – komentarz do biblijnej Tory, w którym wyjaœniono, jak
przestrzegaæ prawa zawartego w Torze w warunkach wygnania. Dla wyznawców
tradycyjnego judaizmu jest zbiorem obowi¹zuj¹cych zasad zachowania.

Opowieœci chasydów. Raduj siê Izraelu. Jerachmiel Izrael Izaak Dancyger
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Ryc 3. Tora
Tora (Prawo, Piêcioksi¹g, Ksiêgi Moj¿eszowe) – w œcis³ym znaczeniu: pierwsze piêæ ksi¹g Biblii: Rodzaju, Wyjœcia, Kap³añska, Liczb i Powtórzonego
Prawa, zaœ w szerszym znaczeniu – ca³a Biblia hebrajska: Tora pisana, Tanach (Tora, Nabim, wKetubim – Prawo, Prorocy i Pisma) oraz tradycja teologiczno-prawna judaizmu (Tora ustna).
Tora spisana jest rêcznie, bezb³êdnie na bia³ym, wykonanym z jagniêcej skóry
(pergaminu) zwoju, zwiniêtym na dwóch wa³kach. Wa³ki zwane ejc chaim wykonane s¹ czêsto z cennego drewna, a ich czêœci wystaj¹ce poza pergamin zdobione rzeŸb¹ i inkrustacj¹. Przechowywana jest bardzo uroczyœcie, zwiniêta i ubrana w tzw. sukienkê (pokrowiec z jedwabiu lub aksamitu), zwi¹zana bogato
haftowan¹ wstêg¹, ukoronowana. Sk³adana jest w Aron ha-Kodesz, specjalnej,
zas³oniêtej szafie w synagodze. Tora stanowi samo centrum ¿ycia ¿ydowskiego.
Na niej opiera siê ca³y system modlitw. Wszelkie poczynania religijnego ¿yda s¹
uwarunkowane nakazami i zakazami zawartymi w Torze. W synagodze Tora jest
czytana na bimie w rytmie rocznym. Torze jest poœwiêcone specjalne œwiêto, Simchat Tora, podczas którego religijni ¿ydzi tañcz¹ z radoœci z Tor¹ w ramionach.
Talmud by³ przez wieki i jest obecnie g³ównym odniesieniem, do którego odwo³ywali siê i nadal siê odwo³uj¹ rabini na ca³ym œwiecie, rozstrzygaj¹c rozmaite spory i przystosowuj¹c prawo religijne do wspó³czesnych warunków ¿ycia. Ksiêga nie
jest uznawana za œwiêt¹, jednak stanowi jedn¹ z najwa¿niejszych ksi¹g judaizmu.
Napisana zosta³a w jêzyku judeo-aramejskim. Talmud jest dostêpny na stronie
http://www.dafyomi.org/ w oryginalnej wersji tekstowej oraz audio.
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stali Chasydzi, którzy oczekiwali od niego wieœci. Zwracaj¹c siê
do nich, rzek³:
– Wiedzcie, ¿e to nowy rebe! Nie ruszajcie siê st¹d, dopóki nie
zgodzi siê na³o¿yæ tiary przywództwa.
Swoim zaœ towarzyszom oznajmi³:
– S¹dzi³ on (nasz Rebe), ¿e siê wymknie i przede mn¹ ukryje, ale go rozpozna³em.

Nauka czy dzia³anie

[129]

Nasz Rebe rzek³: „Napisano w Gemarze8 (Talmud. Kiduszin 40b),
¿e œwiêci tanaici9 spierali siê, co jest wa¿niejsze, nauka czy dzia³anie, a¿ wszyscy w koñcu uznali, i¿ wa¿niejsza jest nauka, gdy¿
to ona wiedzie do uczynków. Pojawia siê tu jednak pewna pozorna trudnoœæ, albowiem dzia³anie wydaje siê czymœ wa¿niejszym,
skoro ma byæ ono celem nauki.”
Trudnoœæ tê Rebe objaœni³ w sposób nastêpuj¹cy: „Nauka jest
wa¿niejsza, i to z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, ¿e nagrod¹ za ni¹ jest Tora10, po drugie zaœ dlatego, ¿e wiedzie ona
do dzia³ania przez wiedzê o tym, co nale¿y robiæ. Kiedy cz³owiek
widzi, jak jego towarzysz siedzi i studiuje, mówi sobie w sercu
swoim: «Có¿ w tym niezwyk³ego, przecie¿ i ja siadam i siê uczê».
I choæ wcale niewykluczone, ¿e jego towarzysz czyni to z bardziej
nabo¿nymi myœlami, to rzecz dzieje siê w sercu, nie widaæ jej na
zewn¹trz. Gdyby jednak cz³owiek uda³ siê do Jerozolimy i ujrza³,
jak wielka, œwiêta spo³ecznoœæ oddaje siê s³u¿bie niebieskiej, która jest celem nauki, równie¿ on, by osi¹gn¹æ cel prawdziwy, postanowi³by zaj¹æ siê po powrocie do domu Tor¹ i modlitw¹ w czystoœci, zgodnie ze znaczeniem s³ów: «Abyœ siê uczy³...» itd. (Biblia.
Ksiêga Powtórzonego Prawa 14:23)”
8

9

10

Gemara – zbiór rabinicznych komentarzy i objaœnieñ w jêzyku aramejskim uzupe³niaj¹cych hebrajsk¹ Misznê. Obie ksiêgi tworz¹ razem Talmud – kodeks ¿ydowskiego prawa obyczajowego. Powszechnie obowi¹zuj¹cy w judaiŸmie Talmud Babiloñski (patrz
ryc. 2) o objêtoœci ponad 5 tys. stron mo¿na przel¹daæ np. na stronie internetowej
http://www.dafyomi.org/, gdzie ka¿dego dnia jest wyœwietlana inna karta, przewidziana
na ten czas do studiowania.
Tanaici - uczeni ¿ydowscy, którzy komentowali i wyjaœniali Bibliê hebrajsk¹, a zw³aszcza
Torê, dostosowuj¹c jego zasady do zmieniaj¹cych siê warunków ¿ycia; za okres ich dzia³alnoœci przyjmuje siê lata od 70 r. (po zburzeniu Œwi¹tyni Jerozolimskiej) do 220 r. n.e.]
Tora – patrz opis pod ryc. 3.
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[134]

Jeden z cz³onków naszej spo³ecznoœci, który mieszka³ w Sochaczewie, us³ysza³ od autora Awne Nezer nastêpuj¹ce s³owa: „Chasydzi mówi¹, ¿e Warka11 to lar mi³osiernych uczynków, Bia³a12
to lar Tory, a Aleksandrów13 to lar s³u¿by bo¿ej; ja natomiast
utrzymujê, ¿e osoba naszego Rebe ucieleœnia wszystkie trzy lary: Torê, s³u¿bê bo¿¹ i mi³osierne uczynki.”

Król

[134]

Mówi³ te¿ jeden z naszych ludzi, ¿e s³ysza³, jak autor Awne Nezer
nazwa³ Rebe „królem naszych mistrzów i nauczycieli”.

Wszystko z mocy jego ojca

[137–8]

Nasz Rebe powiedzia³ raz pewnemu chasydowi:
– Ich bin nor ibertroger (ja tylko przekazujê). Jak te¿ mówi¹ nasi b³ogos³awionej pamiêci mêdrcy (Talmud. Jewamot 96b), rabi
Elazar przedstawi³ w beit midrasz14 interpretacjê prawa, nie wspominaj¹c, i¿ przytacza wypowiedŸ rabiego Johanana. Kiedy rabi
Johanan go za to wini³, powiedziano mu: „wiadomo, ¿e s³owa Jozuego15 to nauka Moj¿esza” itd. Przecie¿ i Jozue zdawa³ sobie
sprawê, ¿e niczego nie wie sam z siebie, lecz ¿e wszystko, co mówi, jest nauk¹ Moj¿esza. Taki jest równie¿ sens s³ów naszych b³o11

12

13

14

15

W 1829 r. osiedli³ siê w miejscowoœci Warka cadyk Izrael Icchak Kalisz, zapocz¹tkowuj¹c tamtejsz¹ dynastiê chasydzk¹. Siedziba cadyka istnia³a w mieœcie do likwidacji spo³ecznoœci ¿ydowskiej przez hitlerowców w czasie II wojny œwiatowej.
Bia³a Podlaska by³a od koñca XIX w. silnym oœrodkiem chasydyzmu, m.in. za spraw¹
uczniów s³ynnego cadyka Menachema Mendla z Kocka.
Ju¿ od 1866 r. Aleksandrów £ódzki by³ siedzib¹ chasydów z Góry Kalwarii, a za³o¿ycielem w³aœciwej dynastii aleksandrowskiej by³ syn cadyka z Grójca Jechiel Dancyger. Jego nastêpc¹ by³ syn, Jerachmiel Israel Icchak Dancyger (1853–1910), potem drugi syn,
Szmuel Cwi (zm. 1923), póŸniej trzeci syn Becalel Jair (1856–1934), nastêpnie syn
Szmuela Cwi – Icchak Menachem Mendel Dancyger (1880–1943). Ostatni z dynastii Icchak Menachem Mendel Dancyger w czasie II wojny œwiatowej znalaz³ siê w Getcie Warszawskim, mimo zagro¿enia ¿ycia odmówi³ wyjazdu do Palestyny i zgin¹³ wraz z rodzin¹ w Treblince. Wspólnota chasydów z Aleksandrowa £ódzkiego dzia³a nadal w Izraelu.
Beit midrasz (hebr.) – dom nauki, dom poszukiwania, dom studiów – typ synagogi ze
specjalnym pomieszczeniem przeznaczonym do studiów talmudycznych dla ch³opców
i doros³ych mê¿czyzn. Przez chasydów popularnie nazywane szul lub szi.
Jozue, syn Nuna, pomocnik i nastêpca Moj¿esza (Biblia. Ksiêga Jozuego, 1:1).
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Ryc. 4. Chanukija.
Dziewiêcioramienny
œwiecznik ¿ydowski
zapalany podczas
œwiêta Chanuka

Ryc. 5. Hamsa.
Wycinanka by³a elementem tradycyjnej religijnej sztuki ¿ydowskiej.
Pokazana na ilustracji hamsa jest
amuletem, który ma za zadanie
chroniæ rodz¹c¹ kobietê przed
wp³ywami z³ego demona Lilit. Wg.
¿ydowskiej legendy „Lilit, pierwsza
¿on¹ Adama bêd¹c zudzon¹ ma³¿eñstwem, wymyka³a siê do doliny demonów w czasie, gdy Adam
ju¿ spa³. Bóg ukara³ j¹ za to i str¹ci³ na wiecznoœæ do doliny, a tam
Lilit sta³a siê demonem oraz zabi³
wszystkie jej dzieci. Adamowi
w zamian da³ Ewê. Jednak od tego czasu Lilit mœci siê na kobietach, które maj¹ urodziæ dziecko”.
Wycinankami wiêc zdobiono pokój narodzin dzieci. Hamse wieszano w czterech rogach izby, by
lepiej zabezpieczyæ to miejsce
przed dostêpem z³ych mocy.

Opowieœci chasydów. Raduj siê Izraelu. Jerachmiel Izrael Izaak Dancyger
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gos³awionej pamiêci mêdrców (Œwiêty Zohar16, czêœæ III, 232),
i¿ Szechina17 przemawia ustami Moj¿esza. Innymi s³owy nasz
nauczyciel Moj¿esz, pokój z nim, tak¿e rozumia³, ¿e nie ma on
niczego sam z siebie, lecz ¿e wszystko jest darem Boga i ¿e z przez
jego usta przemawia Szechina.
Podobnie ja mogê w istocie stwierdziæ – mówi³ dalej Rebe
– ¿e niczego sobie nie zawdziêczam. Nasi œwiêci przodkowie i nauczyciele, owszem, byli ludŸmi znanymi i s³awnymi, ale ja, ich
bin nor o blojzer ibertroger (jestem tylko zwyk³ym przekaŸnikiem). Ludzie wprawdzie myœl¹, ¿e to rzecz drobna i niemal bez
znaczenia, ale gdyby j¹ wykonano nale¿ycie, to by w pe³ni wystarczy³a – tymczasem wiele jej jeszcze brakuje.
Pisze te¿ nasz Rebe ¿arliwymi s³owami w swoim œwiêtym dziele Jismach Jisrael18 (Niech siê raduje Izrael): „Podobnie jak dziecko, które ucz¹c siê u swojego nauczyciela przyjmuje wszystko na
wiarê, ¿e to jest np. litera Alef, a to Bet19 – tak samo te¿ ka¿dy
cz³owiek powinien oceniaæ tylko siebie, jako ¿e nie wie niczego
– napisano bowiem: «cz³owiek w niczym nie przewy¿sza zwierzêcia» (Biblia. Ksiêga Koheleta 3:19), tj. przewy¿sza je w tym tylko, co w jego w³asnych oczach mo¿e byæ niczym – nie powinien
zaœ oceniaæ bliŸniego. Mo¿e tak bowiem byæ, ¿e w tej w³aœnie
chwili, kiedy coœ mówi, emanuje z niebios na niego m¹droœæ prawdziwa, zgodnie ze s³owami: «Albowiem Pan daje m¹droœæ, z ust
Jego pochodzi umiejêtnoœæ i roztropnoœæ» (Biblia. Ksiêga M¹droœci 2:6). Przekazuj¹c wiêc coœ swoimi ustami, cz³owiek by³by
niczym szofar20, jak napisano: «wynoœ g³os swój jako tr¹ba» (Biblia. Ksiêga Izajasza 58:1) i przyjmuj prawdê od tego, kto j¹ wy16

17
18

19
20

Ksiêga Zohar (Sefer ha-Zohar – Ksiêga blasku) – mistyczny komentarz do Tory, Pieœni
nad Pieœniami i Ksiêgi Rut, powsta³y w XIII wieku po aramejsku i hebrajsku. Prawdopodobnie autorem jest Moj¿esz Baal Szem Tow, ale zawiera ono tak¿e fragmenty wczeœniejszego pochodzenia. Ortodoksyjne ¿ydzi przypisuj¹ autorstwo Zoharu Szymonowi bar
Jochajowi, tanaicie z II wieku. Jest podstawowym tekstem ¿ydowskiej mistyki i œredniowiecznej kaba³y. Poruszane s¹ w nim m.in. zagadnienia natury Boga, powstania i kszta³tu œwiata, natury duszy, grzechu, odkupienia, dobra i z³a.
Szechina – widoczna obecnoœæ Boga, najwiêksza œwiêtoœæ judaizmu.
Ksi¹¿ka autorstwa wspomnianych cadyków aleksandrowskich, braci Jerachmiela Israela Icchaka Dancygera, i jego brata Szmuela Cwi.
pierwsze dwie litery w alfabecie hebrajskim, a tak¿e pierwsze cyfry 1 i 2.
Szofar (hebr.; jidisz: szojfer) – instrument dêty o charakterze liturgicznym. Jest rodzajem rogu, który dla nawi¹zania do historii oarowania Izaaka przez Abrahama, by³ wykonywany z rogu baraniego. U¿ywany w czasie Rosz ha-Szana (Œwiêto Tr¹bek), a podczas œwiêta Jom Kippur (Dzieñ Pojednania) szofar obwieszcza koniec pokuty.
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powiada. Jeœli natomiast cz³owiek nie nadstawia ju¿ ucha, by s³uchaæ Tory, przestaje j¹ równie¿ g³osiæ, albowiem jak stwierdza
rabi Elimelech21 o powiedzeniu naszych b³ogos³awionej pamiêci mêdrców: «s³owa wychodz¹ce z serca do serca wstêpuj¹»,
tj. wracaj¹ do serca tego, kto je wypowiada. Podobnie strza³a wystrzelona z wielk¹ dok³adnoœci¹ w stronê kamienia, odbija siê od
niego i powraca do strzelca. Jeœli jednak nie tra ona w cel, to
upadnie na ziemiê. Tak samo s³owa, które przenikaj¹ s³uchaj¹cego, powracaj¹ przez moc Œwiêtoœci Izraela do tego, kto je wypowiedzia³.
W innym miejscu Rebe powiada: „Albowiem taki jest sens s³ów
naszych b³ogos³awionej pamiêci mêdrców (Talmud. Moed katan
17), jeœli rabin podobny jest do anio³a bo¿ego, to bêd¹ siê domagali Tory z jego ust. Istota i ca³y byt anio³a na tym tylko polegaj¹, i¿ wype³nia on swoje pos³annictwo; jego te¿ imiê odpowiada
owemu pos³annictwu, które stanowi ca³y jego byt i istotê. St¹d
anio³ wie zawsze, ¿e bêd¹c tylko wys³annikiem, sam przez siê jest
niczym. Potwierdzaj¹ to s³owa anio³a do Manoacha (Biblia. Ksiêga Sêdziów 13:18) i b³ogos³awieñstwo udzielone przez anio³a, pos³anego w tym celu, ojcu naszemu Jakubowi, pokój z nim (Biblia.
Ksiêga Rodzaju 32:28). Tak te¿ powiada œwiêty rabi Akiwa Eger22
(pamiêæ sprawiedliwego niech bêdzie b³ogos³awiona dla ¿ycia
w œwiecie przysz³ym, a zas³uga jego niech nas chroni!) w komentarzu do Wa-Jiszlach23 (zob. Me-oran szel Israel, punkt b). Jeœli wiêc
21

22

23

Elimelech Weissblum z Le¿ajska (1717–1787) – rabin ¿ydowski, jeden z pierwszych cadyków w historii judaizmu, który w 1787 r. napisa³ dzie³o Noam Elimelech (£agodnoœæ Elimelecha), jedno z podstawowych dzie³ chasydyzmu. Autor umieœci³ nad wyrazami wiele znaków w kszta³cie gwiazdki, które mia³y oznaczaæ brak precyzji i niepewne znaczenie
s³ów drukowanych. Podobno jeden z rabinów stwierdzi³, ¿e gwiazdy na niebie s¹ tylko
komentarzem do gwiazdek w tym dziele.
Akiwa Eger, tak¿e Akiba Eger (ur. 8 listopada 1761 w Eisenstadt jako Akiwa Güns,
12 paŸdziernika 1837 w Poznaniu) – rabin, znawca halachy, ¿ydowski uczony, jeden z najwybitniejszych talmudystów swego okresu. Pozostawi³ po sobie niezliczon¹ iloœæ spuœcizny literackiej, obejmuj¹c¹ olbrzymi¹ iloœæ responsów, nawet do licznych traktatów Talmudu, glossy do Miszny, Talmudu i Szulchan Aruch. W rêkopisach zosta³y miêdzy innymi
glossy do kodeksu Majmonidesa, zbiór nierozwi¹zanych problemów talmudycznych i zbiór
300 regu³ metodologicznych do Talmudu i decyzorów. 8 kwietnia 2008 roku plac znajduj¹cy siê przed Now¹ Synagog¹ w Poznaniu zosta³ nazwany na czeœæ rabina Egera.
Wa-Jiszlach lub Waiszalach – w t³umaczeniu z jêzyka hebrajskiego oznacza „i wys³a³”,
jest to pierwszy wyraz w tej parszy (parsza – porcja tekstu Tory, a nie modlitwa, przypadaj¹ca na dany tydzieñ): Wys³a³ Jakub pos³añców przed sob¹ do Esawa, brata swojego, do ziemi Seir, na pola Edomu...” (Biblia. ksiêga Rodzaju 32:4). Parsza Wajiszlach jest ósm¹ w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu rocznym.
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Ryc. 6. Chasydzi z Aleksandrowa.
ród³o: Yehuda Makower, Sefer roe
neeman, 1991
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Ryc. 7. Modl¹cy siê chasyd. ród³o: Yehuda Makower, Sefer roe neeman, 1991

Ryc. 8. Chasydzi w kolejce po poradê u cadyka.
ród³o : Yehuda Makower, Sefer roe neeman, 1991
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rabin zdaje sobie sprawê, ¿e ca³y jego rozum i uczonoœæ s¹ darem
bo¿ym, a sam przez siê nie ma on niczego, a ponadto ¿e jest on
w istocie Tor¹ Pana, wówczas staje siê on lekarstwem ¿ycia i ozdrowieniem ka¿dego cia³a, i jest w nim wielki ¿ar, tak ¿e wp³ywa
on na serce wszystkich synów Izraela, z którymi obcuje. Kiedy jednak mówca roi sobie, ¿e wszystko to czyni swoj¹ moc¹ i si³¹ w³asnego ramienia i przemawia wynioœle, niepomny, ¿e «wy¿szy wysokiego upatruje» (Biblia. Ksiêga Koheleta 5:7), i zapominaj¹c,
od kogo owe s³owa pochodz¹, wówczas stan¹ siê one (nie daj Bo¿e!) ociê¿a³e i przywdziawszy zgrzebne, pstre i prostackie szaty,
nie wejd¹ do serc s³uchaczy. Jeœli wiêc rabin uœwiadamia sobie, ¿e
jest tylko wys³annikiem Mi³osiernego i ¿e sam przez siê nie ma niczego – podobnie jak anio³ Pana Zastêpów ma jasn¹ œwiadomoœæ
tego stanu rzeczy – wtedy oczekuj¹ Tory z jego ust, gdy¿ s³owa jego bez w¹tpienia wnikaj¹ w serca s³uchaczy i wydaj¹ dobry owoc.
Jeœli jednak jest inaczej i rabin nie zdaje sobie sprawy, ¿e jest tylko pos³añcem, lecz wyobra¿a sobie (uchowaj Bo¿e!), i¿ to on sam
przemawia, wówczas nie bêd¹ siê domagali Tory z jego ust.” Tak
te¿ powiedziano w Midrasz Raba24 (Biblia. Ksiêga Rut 4:12) „a jeœli zapragniesz, idŸ do naczynia” (Biblia. Ksiêga Rut 2:9); sprawiedliwych (cadikim) zw¹ bowiem „naczyniami”, oni zaœ wiedz¹, ¿e tak
ich siê nazywa i ¿e nie znacz¹ oni nic sami przez siê, lecz tylko to
jest istotne, czym nape³nia siê ich wnêtrze.
Rebe objaœnia³ s³owa Tory: „A wy bêdziecie mi narodem kap³añskim” itd. (Biblia. Ksiêga Wyjœcia 19:6) w ten oto sposób, ¿e
Œwiêty, niech bêdzie b³ogos³awiony, obieca³ nam, i¿ królestwo przyjdzie do nas w stopniu kap³anów (Kohanim25), zrodzonych tak z ³ona matki, bo jeœli i ojciec by³ kap³anem (Kohen), jest nim te¿, bez
pracy i wysi³ku, jego syn. Inaczej jest w przypadku syna królewskiego, który nie rodzi siê monarch¹, lecz dziedziczy miejsce po
ojcu wtedy tylko, kiedy jest tego godny. Tymczasem kap³an (Kohen)
jest zawsze kap³anem (Kohen), jeœli tylko nie zbezczeœci, nie daj
24

25

Midrasz Raba (hebr. Wielki Midrasz) – komentarz do Piêcioksiêgu Moj¿esza, zawiera
m¹droœciowe opowieœci w formie kazañ, maj¹ce na celu wyjaœnienie poszczególnych fragmentów Biblii hebrajskiej.
Kohanim (aaronici) – pochodz¹cy z plemienia Lewiego kap³ani. S¹ oni bezpoœrednimi
potomkami Aarona, który by³ pierwszym arcykap³anem wyznaczonym przez Boga. Wszyscy nastêpni arcykap³ani i kap³ani ¿ydowscy musieli byæ potomkami Aarona w linii mêskiej. Wg. tradycji linia Kohan(im) by³a przekazywana z ojca na syna nieprzerwanie przez
3300 lat, czyli ponad 100 pokoleñ.
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Bo¿e, swojego kap³añstwa – co jest dla nas dobr¹ obietnic¹ i wsparciem dla ka¿dego syna Izraela, kimkolwiek on bêdzie.

O muzyce

[148–9]

Rebe œpiewa³ pieœni b³ogos³awionej pamiêci œwiêtego rabina Icchaka Lurii, a tak¿e fragment „laaroch be-szulchan” z pieœni Szabat ha-jom le-ha-Szem i „ibane ha-mikdasz” z Cur Miszelo Achalnu26.
W œwiêta œpiewa³ z innymi przy stole pijutim27 z modlitewnika.
Muzycy ze œwity naszego Rebe byli wirtuozami o melodyjnym
g³osie, których dobiera³ troskliwie jego kompozytor, przewodnicz¹cy modlitwie i kapelmistrz rabi Jankel Prager. Rebe s³ucha³
uwa¿nie, jak muzycy wykonuj¹ pieœñ, i dok³ada³ starañ, by œpiewali czysto i bezb³êdnie. Zdarza³o mu siê nawet dawaæ komuœ
znak palcem, aby przesta³ œpiewaæ.
Rebe mawia³, ¿e pieœñ jest pos³añcem duszy i ¿e czystoœæ owej duszy poznaje siê po dŸwiêkach. Jeœli wiêc, uchowaj Bo¿e, pieœñ brzmi
fa³szywie, znaczy to, ¿e dusza muzyka wymaga naprawy (tikun28).

Intencja modlitwy

[220–221]

Pewien bardzo stary chasyd, reb Mosze Bojm, bêd¹c jeszcze studentem jesziwy, przyszed³ pewnego dnia do naszego rabina
i wspomnia³ w kwitel28 o sobie samym. Rabin spojrza³ na karteczkê i zapyta³ „O co prosisz?”
„Nie wiem!” – odpowiedzia³ mu reb Mosze:. Rabin nie przestawa³ jednak dr¹¿yæ: „Czy¿ nie napisa³eœ na karteczce „Na s³u¿bê Stwórcy”?”
26

27

28

29

Ska³a z której spo¿ywaliœmy – jedna z najbardziej znanych pieœni œpiewanych w ¿ydowskich
domach w czasie szabatu.
Pijut (hebr.) l.mn. pijutim – ¿ydowska poezja religijna tworzona w œredniowieczu, od
oko³o V wieku w. przez poetów zwanych pajetanami. Sw¹ ostateczn¹ formê zawdziêcza
poezji arabskiej; rym przyj¹³ siê dopiero w X wieku w. Dziêki pijut nast¹pi³o odrodzenie jêzyka hebrajskiego po okresie dominacji aramejskiego. Najwybitniejszymi twórcami pijutim byli Jose ben Jose, Janaj, Szlomo ibn Gabirol, Eliezer Hakallir. Wiele pijutim zosta³o w³¹czonych do ¿ydowskiej liturgii.
Tikun (naprawianie, doskonalenie œwiata) – Judaizm uwa¿a, ¿e jednym z g³ównych celów istnienia ¯ydów jest „doskonalenie œwiata poprzez Królestwo Wszechmog¹cego”
(L’takken olam b’malkut Szaddaj).
Kwitel, kwitlech (z jêz. jidisz „kwitek, kartka”) – kartka z papieru z zapisanymi proœbami, zostawiana przez chasydów u cadyków lub na ich grobach, którzy maj¹ wyjednaæ
wstawiennictwo u Boga.
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„Kiedy ja naprawdê nie wiem” – odpowiedzia³ reb Mosze
– „Gdy zobaczy³em, jak studenci jesziwy pisz¹ to na swoich kartkach, napisa³em i ja.” Rzek³ nasz Rabin: „S³u¿ba Stwórcy” oznacza intencjê modlitwy!
„Nie wiem czym jest „intencja modlitwy!” odrzek³ reb Mosze
Rabin wsta³ z krzes³a i powiedzia³ z przejêciem i w œwiêtym
oburzeniu: „Nie zdradzê ci teraz przecie¿ wielkich tajemnic Tory
mówi¹c, ¿e s³u¿ba Stwórcy to w³aœnie modlitwa! Jak nauczali nasi Mêdrcy (Talmud. Taanit 2). Jaki rodzaj s³u¿by ma miejsce w sercu? Modlitwa. Trzeba wiedzieæ co mówimy i do kogo mówimy!”
Opowiadaj¹c o tym reb Mosze rzek³: „Nasz Rabin mówi³ to
w tak wielkim poruszeniu, ¿e wszystko zapisa³o siê w mym sercu a¿ do dziœ”.

Ten to dopiero za³omota³!

[288–289]

Opowiada³ raw Baruch z Ró¿ana:
„Pewnego razu, dok³adnie w Jom Kipur30, zas³ab³a nagle jego siostra i trzeba j¹ by³o natychmiast zabraæ do szpitala. Lekarze orzekli, ¿e konieczna jest natychmiastowa operacja, jednak
poniewa¿ by³a w ci¹¿y, zabiegu nie mo¿na by³o przeprowadziæ.
Stan by³ na tyle ciê¿ki, ¿e lekarze nie dawali jej szans prze¿ycia. Gdy ojciec us³ysza³ opiniê lekarzy przerwa³ modlitwê w po³owie i wzburzony pobieg³ do szpitala, gdy¿ by³a to jego jedyna
córka.
Zaraz po Jom Kipur ojciec pojecha³ do naszego Rebe. Do
Aleksandrowa dotar³ o pi¹tej nad ranem. Rebe jednak a¿ do
czwartej nad ranem siedzia³ ze zgromadzonymi, ¿egnaj¹c przez
ca³¹ noc odje¿d¿aj¹cych po Jom Kipur, mia³ za sob¹ ca³odzienne modlitwy i ceremonie, czu³ siê wiêc ju¿ zupe³nie wyczerpany. Nieszczêsny ojciec przyby³ do Aleksandrowa dok³adnie w kilka chwil po tym, jak Rebe siê po³o¿y³. Zacz¹³ wiêc krzyczeæ
i rozpaczaæ, wal¹c w drzwi z ca³ej si³y. Ludzie w domu Rebe obudzili siê s³ysz¹c ha³as i prosili go, by ulitowa³ siê nad Rebe,
który dopiero siê po³o¿y³ i budzenie mo¿e mu zaszkodziæ. Ale
on, zrozpaczony, nie zwróci³ uwagi na proœby i dalej wali³
w drzwi Rebe. Ten zbudzi³ siê z krótkiego snu, obmy³ rêce i po30

Jom Kipur (hebr. Dzieñ Pojednania) – jedno z najwa¿niejszych œwi¹t ¿ydowskich, o charakterze pokutnym. Przypada dziesi¹tego dnia miesi¹ca tiszri.
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bieg³ do drzwi by je otworzyæ. Ojciec wszed³ do pokoju, a Rebe
zapyta³ go dr¿¹c:
– Co siê sta³o?
Ojciec z nerwów i p³aczu nie móg³ mu odpowiedzieæ. Gdy
w koñcu siê nieco uspokoi³ opowiedzia³ naszemu Rebe o nieszczêœciu które siê wydarzy³o i znów zacz¹³ bardzo p³akaæ i uskar¿aæ
siê przed nim nad losem, którego doœwiadcza na stare lata. Rebe odpowiedzia³ mu:
– Powiadaj¹, ¿e do pewnego cadyka, przyszed³ raz cz³owiek,
ktoœ spoœród jego chasydów i p³aka³ przed nim z powodu chorego w jego domu, Bo¿e uchowaj!, o którym lekarze mówili, ¿e nie
ma ju¿ nadziei. Cadyk powiedzia³ mu, rozpacza nies³usznie. Ja powiadam jak on – twa rozpacz jest bezpodstawna, gdy¿ Œwiêty,
niech bêdzie b³ogos³awiony zeœle jej pe³ne wyzdrowienie, on bowiem jest Stworzycielem wszelkich lekarstw i z Bo¿¹ pomoc¹ nie
bêdzie trzeba operowaæ. JedŸ do domu, a zobaczysz ¿e wszystko
jest ju¿ dobrze!
I tak w³aœnie by³o. Bez ¿adnego racjonalnego wyt³umaczenia
jej stan siê poprawi³, ku wielkiemu zdumieniu lekarzy.
Po Sukot31 pojecha³ jej brat do Aleksandrowa, a gdy wszed³
siê przywitaæ, Rebe rzek³ do niego z radoœci¹ na twarzy:
– Pasuje do ciebie okreœlenie „£omot”! Twój ojciec po Jom Kipur tak mocno wali³ w bramy mi³osierdzia, ¿e otwarto mu. I skoñczy³ s³owami:
– Wszyscy pukaj¹, ten jednak za³omota³!”
Pamiêæ

[278–9]

Pamiêæ naszego rebe by³a niezwyk³a, nie zapomina³ niczego i nic
mu nie umknê³o. Pamiêta³ wszystkich przychodz¹cych do niego
i wszystkich im towarzysz¹cych, nawet jeœli by³o to wiele lat temu.
Opowiada³ wielki mêdrzec, Rabi Emanuel z Tomaszowa:
„Pewnego razu, gdy sta³em w pokoju naszego Rabina, przyszed³ pewien cz³owiek z Kalisza i poda³ Rabinowi kwitel. Pisa³
w nim, ¿e ma w mieœcie sklep z którego utrzymuje siê na godnym
poziomie. Ostatnio jednak jakiœ cz³owiek wynaj¹³ sklep w pobli¿u i pozbawia go zysków. W rezultacie spad³y zarobki i nie ma

31

Sukot (Œwiêto Sza³asów lub Namiotów, zwane te¿ Kuczki) – ¿ydowskie œwiêto rozpoczynaj¹ce siê piêæ dni po œwiêcie Jom Kipur, a dwa tygodnie po rozpoczêciu roku.
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na chleb dla swoich ma³ych dzieci. Rabin wyci¹gn¹³ rêkê w jego
kierunku i pob³ogos³awi³ go s³owami:
– Bóg ci dopomo¿e, i nie dopuœci do tego, by s¹siad ci zaszkodzi³. Znów bêdziesz móg³ siê utrzymaæ.
Ów cz³owiek nie chcia³ jednak puœciæ d³oni Rebe, wybuchn¹³
p³aczem nad nieszczêsnym stanem swych dochodów. Rebe powiedzia³:
– Œwiêty niech bêdzie B³ogos³awiony pomo¿e ci w tym, o co
prosi³eœ.
Tamten jednak ci¹gle p³aka³ i rzek³ do Rebe, i¿ chcia³by, by
przekl¹³ on cz³owieka, przez którego jego dochody spad³y tak,
by tamten umar³. Rebe przerazi³ siê s³owami chasyda i powiedzia³ wstrz¹œniêty:
– Czy chcesz, bym nie daj Bo¿e, przekl¹³ ¯yda?
Cz³owiek ten odpowiedzia³:
– Czy¿ nie profanuje on publicznie szabatu i nie je chamecu32
na Pesach33, czy mo¿e on byæ w ogóle nazwany ¯ydem?”
Odpowiedzia³ mu Rebe spokojnie i cierpliwie:
– ChodŸ, wyt³umaczê ci: Wiedz, i¿ dusza ka¿dego ¯yda z³¹czona jest z najwy¿szym Ÿród³em, jak napisano: (Biblia. Ksiêga
Izajasza. 60,21) „Ca³y twój lud bêdzie ludem sprawiedliwych,
którzy posi¹d¹ kraj na zawsze, nowa odroœl z mojego szczepu,
dzie³o r¹k moich, abym siê ws³awi³”, to znaczy, ¿e Synowie Izraela z³¹czeni s¹ ze Œwiêtym, niech bêdzie b³ogos³awiony jak drzewo ze swymi korzeniami. Istnieje w Torze trzydzieœci szeœæ grzechów podlegaj¹cych karze odciêcia od Ÿród³a duchowego, gdy¿
ka¿da dusza posiada 36 nici, którymi zwi¹zana jest z najwy¿szym korzeniem. Gdy jakiœ ¯yd, pope³nia, Bo¿e uchowaj, grzech
podlegaj¹cy karze odciêcia od Ÿród³a duchowego, jedna z nici
³¹cz¹cych go z najwy¿szym korzeniem zostaje odciêta, je¿eli
zaœ, uchowaj Bo¿e, pope³ni wszystkie trzydzieœci szeœæ grze32

33

Chamec – chleb na zakwasie. Wg tradycji wystarczy 18 minut od kontaktu ¿yta, pszenicy, orkiszu, owsa i jêczmienia lub œladowe ich iloœci z wod¹, by nast¹pi³ proces fermentacji. Po tym czasie produkt staje siê zakwasem. W czasie œwiêta Pesach zakazane jest
spo¿ywanie chamecu oraz posiadanie go. Dlatego te¿ maca wytwarzana na Pesach wypiekana jest w specjalny sposób, aby unikn¹æ fermentacji.
Pesach (Œwiêto Wiosny, Œwiêto Przaœników, lokalnie w Polsce tak¿e nazywane ¯ydowsk¹ Wielkanoc¹, w literaturze chrzeœcijañskiej Pasch¹ lub Pasch¹ ¿ydowsk¹) – najwa¿niejsze i najstarsze œwiêto ¿ydowskie cyklu rocznego obchodzone na pami¹tkê wyjœcia
Izraelitów z niewoli egipskiej.
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chów, zostaje ostatecznie odciêty, uchowaj Bo¿e, od swego korzenia na górze, zostaje wymazany ze œwiata i nie mo¿e ju¿ egzystowaæ, ani na tym ani na tamtym œwiecie. I oto jasne jest
przecie¿, ¿e cz³owiek ten nie pope³ni³ jeszcze wszystkich 36 wykroczeñ, gdy¿ nie pali³ kadzid³a obcym bogom i nie namaœci³
siê olejem, wiêc z pewnoœci¹ w dalszym ci¹gu jest zwi¹zany
z najwy¿szym korzeniem, jak¿e¿ wiêc móg³bym go przekl¹æ?
I zakoñczy³ rebe s³owami:
–B³ogos³awiê ciê, by Najwy¿szy pomóg³ ci w dobrym zarobku.
Cz³owiek ten wyszed³ od rebe i pojecha³ do swojego miasta.
Rabbi Emanuel opowiada³ dalej: Po dwóch latach od tego
wydarzenia, gdy by³em w Aleksandrowie, Rebe zapyta³ mnie:
– Czy pamiêtasz jak by³em tu przed dwoma laty i jeden z chasydów z Kalisza prosi³ mnie, bym przekl¹³ pewnego ¯yda, aby
ten umar³, gdy¿ odbiera³ mu zarobek? Wiedz o tym, ¿e cz³owiek,
o którym wspomina³em, by³ tu i dziêkowa³ mi z wielk¹ radoœci¹,
¿e dziêki Bogu utrzymuje siê na godnym poziomie.
Rabbi Emanuel, który by³ wielkim chasydem, podkreœli³
w swojej opowieœci, ¿e nie tylko obietnica Rebe zosta³a spe³niona, ale tym bardziej cudem jest, ¿e Rebe po dwóch latach pamiêta³ kto by³ wtedy w pokoju.

Proœba [310–312]
W³ó¿ kwitel do Ksiêgi Zohar, a ja go przeczytam. Reb Abraham
Ptasznik, bêd¹c jeszcze ma³ym ch³opcem, widywa³ jak jego ojciec, b³ogos³awionej pamiêci rabin Lejbisz Kohen, otwiera Ksiêgê
Zohar, która znajdowa³a siê w ich domu, notuje coœ na kartce
i wk³ada j¹ miêdzy strony ksi¹¿ki.
Zaciekawi³o go to, wiêc zwróci³ siê raz do ojca z pytaniem: „Co
robisz?”
– Nie musisz wiedzieæ! – odpowiedzia³ mu ojciec.
Us³ysza³ odpowiedŸ i przyj¹³ j¹ do wiadomoœci, wiêcej ju¿ tej
sprawy nie dr¹¿¹c. Up³ynê³o kilka lat, o¿eni³ siê i zamieszka³
w innym mieœcie. Krótko po œlubie uda³ siê do Aleksandrowa, do
naszego Rebe.
Po przybyciu na miejsce czeka³ razem ze zgromadzonymi na
pozdrowienie. Rebe gdy go zobaczy³, rzek³ do niego:
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– Abrahamie! Natychmiast udaj siê do domu swego ojca i powiedz mu w moim imieniu, ¿e wszystko z Bo¿¹ pomoc¹ bêdzie
dobrze! Nie musi siê martwiæ!
Reb Abraham nie rozumia³ ani czego chce od niego Rebe, ani
czemu ma siê tak spieszyæ z wyjazdem, pomyœla³ nawet, ¿e Rebe z kimœ go pomyli³. Jednak wierz¹c w mêdrców zrobi³ dok³adnie to, co mu nakazano: spakowa³ rzeczy i ruszy³ w drogê do domu ojca. Gdy dotar³ na miejsce, by³ ju¿ wieczór szabatowy, prawie
zmierzcha³o.
Wchodz¹c do domu spostrzeg³, ¿e jego m³odszy brat le¿y w ³ó¿ku umieraj¹cy, a wokó³ niego zgromadzeni s¹ najlepsi lekarze,
walcz¹c o jego ¿ycie. Od razu powiedzia³ do ojca: „Tato! By³em
w³aœnie w Aleksandrowie i nasz Rebe kaza³ Tobie przekazaæ, ¿e
wszystko bêdzie dobrze i abyœ siê nie martwi³!”
Gdy reb Lejbisz to us³ysza³, bladoœæ ust¹pi³a z jego twarzy,
odwróci³ siê by spojrzeæ na swojego chorego syna i oto – ku zdumieniu wszystkich – jego stan zacz¹³ siê poprawiaæ.
Uspokoiwszy siê, reb Lejbisz powiedzia³ do swego syna: „Czy
pamiêtasz jak kiedyœ zapyta³eœ mnie dlaczego wk³adam kwitel
do Ksiêgi Zohar? S³uchaj, a opowiem ci o tym, co prze¿y³em: Pewnego razu spad³o na m¹ g³owê wielkie zmartwienie, Bo¿e uchowaj. Uda³em siê wiêc do naszego Rebe prosz¹c o b³ogos³awieñstwo i mi³osierdzie. Powiedzia³em mu, ¿e mieszkam daleko od
Aleksandrowa i nie mogê przyje¿d¿aæ za ka¿dym razem. Co mam
robiæ – zapyta³em”
– Czy masz w domu Ksiêgê Zohar?” –spyta³ mnie Rebe.
– Tak – odpowiedzia³em.
Wtedy powiedzia³ mi:
– Zawsze kiedy bêdziesz potrzebowa³ przyjechaæ do mnie, a nie
bêdziesz móg³, napisz kwitel i umieœæ w Ksiêdze Zohar, a ja go
przeczytam!”
Radoœnie wróci³em do domu i zachowa³em w sercu s³owa Rebe. Zesz³ej nocy, kiedy stan twojego brata by³ ju¿ beznadziejny,
napisa³em kwitel i w³o¿y³em go do Ksiêgi Zohar.
By³em pewien, ¿e nasz Rebe dotrzyma obietnicy i na pewno
przeczyta mój kwitel, czeka³em wiêc tylko, kiedy przyjdzie wybawienie. I oto otworzy³y siê drzwi, a ty, mój drogi syn, og³osi³eœ
dobr¹ nowinê, ¿e nasz Rebe przeczyta³ notatkê i zmi³owa³ siê
nad nami.
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[316–320]

W wigiliê œwiêta Sukot roku 5688 [rok 1907 n.e.] zawo³a³ nasz Rebe
zgromadzonych studentów jesziwy34 i poprosi³ ich, by zajêli siê pokryciem dachu jego suki35. Trzeba wiedzieæ, ¿e w budynku w którym mieszka³ nasz Rebe by³o wiele mieszkañ i suk budowanych przez lata
w ró¿nych miejscach. By³o na przyk³ad miejsce nazywane „suka starego rebego”, które potem zosta³o zabudowane i zamienione na zwyk³e mieszkanie na podwórzu. Tak¿e suka [autora] Jismach Jisrael by³a przenoszona z jednego miejsca na drugie.
34

35

Jesziwa, jeszywa, jeszybot (posiedzenie) – rodzaj wy¿szej szko³y talmudycznej dla nie¿onatych studentów. Dawniej pobierali w niej nauki ch³opcy w wieku od 13–14 do dwudziestu kilku lat, absolwenci chederu lub szko³y zwanej Talmud-Tora. Po ukoñczeniu
jesziwy niektórzy otrzymywali smichê, która uprawnia³a do objêcia stanowiska rabina.
Suka, sukka (namiot, kuczka) – sza³as budowany z ga³êzi na jesienne œwiêto Sukot, w Polsce nazywane Œwiêtem Kuczek. Sza³asy mia³y przypominaæ wêdrówkê ¯ydów przez pustyniê do Ziemi Obiecanej oraz opiekê Bo¿¹, któr¹ zostali oni wówczas otoczeni. W ch³odnym jesiennym klimacie Europy Wschodniej ka¿da rodzina (czasem kilka rodzin
pospo³u) budowa³a kuczkê zazwyczaj z ga³êzi i desek na podwórzach, balkonach, werandach, strychach (stosuj¹c ruchom¹ wiêŸbê dachow¹, któr¹ mo¿na by³o unosiæ na czas
trwania œwiêta). W ci¹gu dnia w kuczce musia³ panowaæ mrok, ale noc¹ przez dach powinny byæ widoczne gwiazdy. Tak, jak przed tysi¹cami lat w Izraelu, kuczki przystrajano kolorowymi materiami, dywanami, kilimami, wst¹¿kami, wycinankami, malowid³ami, œwie¿ymi owocami, z których potem robiono kontury. W kuczkach mieli obowi¹zek
przebywaæ tylko mê¿czyŸni; modlili siê te¿ tam, odpoczywali, œpiewali jedli posi³ki. Kobiety wchodzi³y tam tylko po to, by zapaliæ œwiece, odmówiæ nad nimi b³ogos³awieñstwo,
wys³uchaæ Kiduszu i odmówiæ b³ogos³awieñstwo nad etrogiem. Do kuczki zapraszano
te¿ Uszpizin, tj. dostojnych, honorowych symbolicznych goœci – Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, Moj¿esza, Aarona i Dawida, ka¿dego z nich innego dnia. Dla dzieci budowa kuczki, przebywanie w niej oraz zwi¹zane z obchodami œwiêta ceremonie, stanowi³y
niezwykle wa¿ne wydarzenie w roku, pozostawiaj¹c niezatarte wra¿enia. Kidusz to ceremoni¹ rozpoczynaj¹ca Szabat nad kielichem wina sk³adaj¹ca siê trzech wersetów
z Ksiêgi Rodzaju przypominaj¹cych o „odpoczynku” Boga po stworzeniu œwiata, b³ogos³¹wieñstwa nad winem i b³ogos³awieñstwa dziêkuj¹cego za przykazanie Szabatu. B³ogos³awieñstwo nad etrogiem: liturgia w której w czasie modlitwy wykorzystuje siê cztery rodzaje roœlin: cytrusowy (etrog), ga³¹Ÿ palmowa (lulaw), trzy liœcie mirtu (hadasa)
oraz dwie ga³¹zki wierzby (arawa). Trzy ostatnie roœliny zwi¹zuje siê w bukiet. Bukietem tym oraz owocem cytrusowym potrz¹sa siê na cztery œwiata strony oraz ku górze
i ku do³owi, aby wyraziæ wszechobecnoœæ Boga. Te cztery roœliny posiadaj¹: zapach i/lub
smak b¹dŸ owoce (s¹ po¿ywieniem). Zapach jest symbolem ludzi, którzy studiuj¹ Torê,
owoc – ludzi, którzy wype³niaj¹ dobre uczynki. Etrog ma zapach i smak, lulaw wydaje
owoce lecz nie ma zapachu, hadasa pachnie ale nie ma owoców, natomiast arawa nie
ma ani jednego, ani drugiego. Te cztery rodzaje roœlin porównywane s¹ w swoim kszta³cie do ludzkiego cia³a. Etrog symbolizuje serce, lulaw – krêgos³up, hadasa – oczy, a arawa – usta. Oznacza to, ze powinniœmy s³u¿yæ Bogu ca³ym swoim cia³em. Bóg w swej dobroci ¿¹da od nas, aby ¯ydzi pobo¿ni i niepobo¿ni, uczeni czy nieuczeni, zjednoczyli siê
na podobieñstwo bukietu tych czterech roœlin.
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Tego roku zbudowano sukê wysoko, nad pokojem starego rebe i trzeba by³o u³o¿yæ pokrycie jej dachu na wysokoœci dwóch
piêter, aby by³a jak najbardziej przewiewna ze wzglêdu na zdrowie naszego Rebe.
Rebe uprzedzi³ uczniów jesziwy by bardzo uwa¿ali na to, co
robi¹ i przykrywali sukê powoli i ostro¿nie, poniewa¿ jej dach jest
na wysokoœci 18 ³okci i upadek, nie daj Bo¿e, z takiej wysokoœci
mo¿e mieæ tragiczne skutki.
Uczniowie bez zw³oki i zaczêli przykrywaæ dach suki. Czêœæ
z nich sta³a na górze na deskach, które mia³y stanowiæ podstawê pokrycia, a czêœæ na dole, podaj¹c deski kolegom, którzy uk³adali je na w³aœciwych miejscach.
Pod koniec pracy przyszed³ jeden ch³opak, który te¿ chcia³
spe³niæ micwê36 uk³adania pokrycia dachu na suce Rabina. Rzuci³ deskê z do³u tak, by umieœciæ j¹ na dachu. Deska jednak uderzy³a w nogê jednego z uczniów siedz¹cych na górze, który spad³
na stó³ stoj¹cy w suce, a z niego na ziemiê.
W tym czasie w suce byli rabi [autor] Tiferes Szmuel, niech jego zas³ugi nas chroni¹, i jego ziêæ rabi Icchak Meir, rabin miasta Aleksandrowa. Widz¹c spadaj¹cego od razu podbiegli do niego, podnieœli go z pod³ogi i zapytali jak siê nazywa. Odpowiedzia³
im, ¿e nazywa siê Abraham Josef Kohen syn Rywki Racheli, a nastêpnie straci³ przytomnoœæ! Kilku uczniów jesziwy od razu zabra³o go do jego ³ó¿ka w internacie, a jeden z nich pobieg³ do pokoju naszego Rebe aby ten pomodli³ siê o wyzdrowienie.
Rebe w swojej wielkiej m¹droœci spyta³ ju¿ od progu:
– Kto spad³?
Uczeñ ze strachu nie móg³ otworzyæ ust. W tym czasie przyszli te¿ rabi [autor] Tiferes Szmuel i jego ziêæ rabi Zynger, który
powiedzieli imiona ucznia oraz jego matki. Rabin powiedzia³:
– Oj! Zacz¹³em z reb Lejbisz Kohen!
Potem zwróci³ siê do swego brata Tiferes Szmuel i powiedzia³:
– Na co czekacie? Trzeba natychmiast zadzwoniæ do £odzi
i wezwaæ dwóch profesorów, by przyjechali jak najszybciej.
36

Micwa – uroczystoœæ ¿ydowska, obchodzona od XIV w. Podczas takiej uroczystoœci ch³opiec ¿ydowski staje siê pe³noletni wobec prawa. Pierwszego dnia po 13. urodzinach ch³opców uznaje siê za doros³ych (tj. zdolnych do przestrzegania przykazañ Prawa Moj¿eszowego). Od tego czasu s¹ odpowiedzialni przed Bogiem za swe czyny. Mog¹ braæ pe³ny
udzia³ w uroczystoœciach religijnych, odbywaj¹cych siê w synagodze.
37 Autorem dzie³a Tiferes Szmuel (hebr. Chwa³a Szmuela) by³ Szmuel Cwi Hirsz Dancyger.
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Ryc. 9. Synagoga aleksandrowska przy ul. Warszawskiej ( ród³o. Ksiêga Aleksandrowa, 1968) oraz s³abej jakoœci fragment pocztówki zAleksandrowa zjej przedstawieniem. Zosta³a ona spalona przez niemieckich hitlerowców we wrzeœniu 1939 r.

Ryc. 10.
Projekt mykwy w Aleksandrowie.
Mykwa to budynek zawieraj¹cy m.in.
zbiornik z bie¿¹c¹ wod¹ (niekiedy basen) dla osób i naczyñ, które sta³y siê
w jakiœ sposób rytualnie nieczyste.
Oczyszczanie odbywa siê przez ca³kowite zanurzenie i jest szczgó³owo
opisane w Torze i Talmudzie. Chasydzi codziennie przed mod³ami odbywaj¹ k¹piel w mykwie. Za: Pañstwowe
Archiwum w £odzi.
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Po pó³ godzinie profesorowie ju¿ byli, dok³adnie zbadali chorego i orzekli, ¿e stan jest bardzo ciê¿ki i niestety nie da siê ju¿
nic zrobiæ, poniewa¿ jego narz¹dy wewnêtrzne zosta³y powa¿nie
uszkodzone podczas upadku.
Jeden z uczniów jesziwy pobieg³ od razu i przekaza³ tê wiadomoœæ naszemu Rebe. Ten s³ysz¹c to skomentowa³ diagnozê:
– Oj, co te¿ oni wygaduj¹, zobaczymy – i doda³ – Pomylili siê!
Jednak¿e stan ucznia by³ bardzo ciê¿ki. Próbowano karmiæ go
³y¿eczk¹ ale wszystko wypluwa³ i le¿a³ tylko nieruchomy i bez ¿ycia. Nasz Rebe co kwadrans posy³a³ kogoœ, by sprawdzi³ jak wygl¹da sytuacja. Przed nadejœciem wieczoru Rebe zawiadomi³ dom
nauki, ¿e œwi¹teczna modlitwa popo³udniowa odbêdzie siê wczeœniej ni¿ zwykle. Zaraz po niej bêdzie modlitwa wieczorna i od razu potem kidusz.
Zaraz po modlitwie nasz Rebe wszed³ do suki. Pob³ogos³awi³
wino i powiedzia³ do ucznia, który pierwszy go zawiadomi³: B¹dŸ
mym pos³añcem!
Nape³ni³ kieliszek winem kiduszowym i poda³ uczniowi mówi¹c:
PójdŸ do internatu i przeka¿ mu dok³adnie to, co mówiê tobie: Nakazujê ci piæ! I wlej mu to do ust.
Uczeñ zrobi³ co mu kaza³ Rebe, a chory wypi³ wino. Wróci³ od
razu i powiedzia³ o tym Rebe. S³ysz¹c to Rebe rzek³ g³oœno:
– Dziêki Bogu on ju¿ jest nasz!
Potem pos³a³ mu w tym samym kieliszku bulion rybny, a chory
wypi³ i to. Rebe powiedzia³ aby nie dawaæ mu ¿adnego jedzenia ani
picia. Chory spa³ ca³¹ noc spokojnie i nazajutrz w pierwszy dzieñ
œwiêta poprosi³ uczniów którzy siê nim opiekowali aby zapytali Rebe, czy mo¿e przyjœæ do domu nauki pomodliæ siê. Rebe rzek³:
– Pod ¿adnym pozorem niech nie wstaje z ³ó¿ka zanim go nie
wezwê!
W chol hamoed38, w czasie uszpizin39 Arcykap³ana Aarona, nasz
Rebe pos³a³ po niego, ka¿¹c mu przyjœæ do domu nauki. By³ je38

39

Chol hamoed – cykl dni œwi¹tecznych po po zachodzie s³oñca drugiego dnia œwiêta Sukkot, jednak trwaj¹cych ju¿ w tygodniu powszednim.
Uszpizin – w tradycji ¿ydowskiego œwiêta Sukot siedmiu goœci, sprawiedliwych mê¿ów z przesz³oœci zapraszanych jest symbolicznie ka¿dego œwi¹tecznego dnia do kuczki. W ich poczet wchodz¹:
Abraham, Izaak, Jakub, Józef, Moj¿esz, Aaron i Dawid. Ka¿dego dnia inny z goœci wchodzi do kuczki pierwszy, za nim postêpuj¹ natomiast pozostali. Mistyczni goœcie mieli obdarzaæ gospodarzy
swym b³ogos³awieñstwem. Z wiar¹ w przyjœcie Uszpizin wi¹¿e siê tradycja zapraszania na posi³ek
ubogich oraz studenta jesziwy, który wieczorem prowadzi³ uczon¹ dysputê o Uszpizin.
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szcze s³aby i trzeba by³o mu pomagaæ przy chodzeniu. Przed czytaniem Tory Rabin powiedzia³ mu, ¿e ma zmówiæ b³ogos³awieñstwo Birkat haGomel40, i doda³:
– Jak¿e¿ cieszyæ trzeba siê z tego wielkiego cudu i dziêkowaæ zañ Najwy¿szemu! Jak napisano w Gemarze (Talmud. Bawa Kama 10) „Dó³ na dziesiêæ d³oni mo¿e spowodowaæ œmieræ”
wiêc zaprawdê, jeœli wyszed³ ¿ywy z upadku z wysokoœci 18 ³okci, to jedynie dziêki ³asce Najwy¿szego. Dziœ jest uszpizin Aharona Arcykap³ana, wielkiego kap³ana, ty równie¿ jesteœ kap³anem, wnukiem wielkiego rabina Aharona Zeew ha-Kohen,
i powinieneœ dziêkowaæ B³ogos³awionemu za cud, który uczyni³ dla ciebie.
Rebe da³ mu do rêki sidur41, a uczniowie pomogli mu wejœæ na
bimê42 i zmówi³ b³ogos³awieñstwo Birkat ha Gomel. Z³o¿y³ nasz Rebe swe œwiête d³onie na jego g³owie i powiedzia³:
– Oby Ten, który wyœwiadczy³ ci wszelkie dobro, œwiadczy³ ci
wszelkie dobro na zawsze.
Nasz Rebe wróci³ i poruszony rzek³:
– Jak niewiele musi siê troszczyæ o siebie ten, którego wspiera
Pan” (Talmud. Joma 22b). Spaœæ z wysokoœci 18 ³okci i prze¿yæ, to
naprawdê ³aska Najwy¿szego.
I znów z³o¿y³ swoje œwiête d³onie na jego g³owie i rzek³:
– Dziêki sk³adam Najwy¿szemu i b³ogos³awiê ciebie abyœ ¿y³
i ¿y³ i ¿y³…

Cz³owiek cudowny a cudotwórca [371–3]
Jeden z naszych ludzi, rabi Awigdor z Szyd³owca, utrzymywa³ siê
z farbowania we³ny. Mia³ du¿¹ manufakturê, z której czerpa³ zyski, i ¿y³ w wielkim dostatku. Pewnego dnia zjawi³ siê w mieœcie
nie-¯yd i otworzy³ zak³ad farbiarski, staj¹c siê dla owego chasyda konkurentem. By³o to w czasach, kiedy Rebe zacz¹³ dopiero
40

41

42

Birkat haGomel – b³ogos³awieñstwo (mod³y) dziêkczynne odmawiane przez osobê, której
uda³o siê uratowaæ w sytuacji zagro¿enia ¿ycia. Do takich niebezpieczeñstw Talmud zalicza: podró¿ morsk¹, przejœcie przez pustyniê, powa¿n¹ chorobê oraz pobyt w wiêzieniu.
Sidur (lm. sidurim; w jidisz: sider) – modlitewnik ¿ydowski, do u¿ytku synagogalnego
i domowego, zawieraj¹cy modlitwy na dni powszednie i zwyk³e szabaty.
Bima – podwy¿szone miejsce stawiane w centrum synagogi, zbudowane w formie namiotu, altany z balustrad¹ lub krat¹ i baldachimem, lub w formie kapliczki z dachem w kszta³cie kopu³y z latarni¹. Wewn¹trz znajduje siê stó³ do wyk³adania i czytania Tory.
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piastowaæ swoje stanowisko. Skoro Rabi Awigdor znalaz³ siê
w trudnym po³o¿eniu, pod¹¿y³ do Aleksandrowa, by otworzyæ
przed Rebe serce i daæ upust ¿alowi.
W owym czasie przebywa³ tam wielki cadyk rabi Alter ze
Szczekocin, którego rabi Awigdor poprosi³, aby uda³ siê z nim do
Rebe i wyb³aga³ dla niego wybawienie. Odwiedzili wiêc razem
œwiêtego cz³owieka, a bogobojny rabi Alter opowiedzia³ o k³opotach rabiego Awigdora. Us³yszawszy o ca³ej sprawie, Rebe powiedzia³:
– Jest ró¿nica miêdzy cz³owiekiem cudownym a cudotwórc¹.
Cudownym bowiem nazywamy kogoœ, kto zg³êbia Torê dla niej
samej, w œwiêtoœci i w czystoœci obcuje z Bogiem – niech bêdzie
b³ogos³awiony! – i Jemu s³u¿y, a nauk¹ i s³u¿b¹ swoj¹ sk³ania
wielkie mi³osierdzie niebieskie ku ogó³owi synów Izraela, którym potrzeba zbawienia, tak ¿e dostêpuj¹ go oni dziêki niemu,
choæ on sam nie zdaje sobie z tego sprawy. Tymczasem cudotwórca to cz³owiek sprawiedliwy, który œwiadom jest czynionych
przez siebie cudów.
Po czym opowiedzia³ im, co przydarzy³o siê b³ogos³awionej pamiêci œwiêtemu rabinowi Szolemowi z Be³¿ca.
Pewnego razu rabi z Be³¿ca przyszed³ do domu nauki i przytoczy³
g³oœno fragment z pism naszych b³ogos³awionej pamiêci mêdrców:
– Rzek³ Pan œwiata: „widzia³em takiego, który ojca swego spêta³ i rzuci³ psu swemu na po¿arcie” (Raszi43, komentarz do Ksiêgi
Powtórzonego Prawa 12:31, w nawi¹zaniu do Sifre).
Potem zaœ poszed³ do swojego pokoju i zatrzasn¹³ drzwi! Wszyscy zdziwili siê s³ysz¹c te s³owa, nie wiedzieli bowiem, co rabi ma
na myœli.
Po kilku dniach przyby³ z pobliskiej wsi do Be³¿ca pewien ¯yd,
by podj¹æ s³u¿bê bo¿¹, i opowiedzia³ chasydom, ¿e w jego ¿yciu
zdarzy³ siê cud. Otó¿ w owej wsi mieszka³ pewien goj [nie-¿yd],
który nienawidzi³ ¯ydów. Cz³owiek ten pozbawia³ go œrodków
utrzymania i bardzo go nêka³. Pewnego dnia przyjecha³ syn owe43

Raszi – Szlomo ben Icchak, czêœciej znany pod akronimem Raszi od Rabi Szlomo Icchaki (ur. 1040 w Troyes we Francji, zm. 1105 tam¿e) – ¿yd aszkenazyjski, czo³owy autorytet wœród komentatorów Biblii i Talmudu, kierownik jesziwy w Troyes we Francji. Jego
komentarze do Tory zamieszczane by³y we wszystkich ¿ydowskich wydaniach Biblii. Uwa¿a siê je za natchnione. Maj¹ charakter g³ównie lingwistyczny i odznaczaj¹ siê prostot¹. Nie zawieraj¹ natomiast wyk³adni mistycznych ani moralizatorskich.
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Ryc. 11. Religijna
wycinanka ¿ydowska

Ryc. 12. Starzy ¯ydzi
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go goja i zwi¹za³ go przy swoim psie, pies zaœ wydrapa³ gojowi
oczy. Kiedy us³yszeli o tym chasydzi, przypomnieli sobie s³owa
rabiego, wypowiedziane tego w³aœnie dnia i o tej porze, kiedy wydarzy³ siê cud.
– Mo¿na st¹d wnosiæ – mówi³ dalej Rebe – ¿e jeœli uczymy siê
Miszny z traktatu Bawa kama (Talmud. Bawa kama 100 b): „Jeœli
komuœ oddano we³nê do farbowania, a ta sp³onê³a w kotle, [to
zwróci on w³aœcicielowi jej równowartoœæ.]”, i czynimy to ze wzglêdu na sam¹ Misznê, wówczas budzi siê wola niebieska i ka¿dy,
komu potrzeba wybawienia, przez niebiosa jest wybawiony.
Rebe opowiedzia³ te¿ inn¹ historiê.
U b³ogos³awionej pamiêci œwiêtego rabiego Szymona z Jaros³awia bywa³ pewien chasyd, który troszczy³ siê o jego potrzeby.
Cz³owiek ów zapad³ pewnego razu na ciê¿k¹ chorobê p³uc, tak
¿e ¿ycie jego znalaz³o siê w niebezpieczeñstwie. Uda³ siê wiêc do
swojego rabiego do Jaros³awia poleciæ siê jego opiece i prosiæ go
o uzdrowienie.
– Pos³uchaj mojej rady – powiedzia³ mu rabi Szymon – i pojedŸ do Be³¿ca do œwiêtego rabiego Sar Szolema, by tam zostaæ
wybawionym!
Chasyd odrzek³ wzburzony:
– Rebe! To ja tu przesiadujê godzinami, ¿eby siê u was uczyæ
pobo¿noœci i w³aœciwego postêpowania, a wy po ratunek odsy³acie mnie do Be³¿ca?
Na to rzek³ rabi Szymon:
– Pojadê z tob¹!
Kiedy siê zjawili u reb Szolema, poprosi³ go rabi Szymon, ¿eby mu wyœwiadczy³ przys³ugê i przywróci³ zdrowie chasydowi.
Spyta³ go reb Szolem:
– A jeœli rzeczywiœcie przychylê siê do twojej proœby i chory
wróci do zdrowia, to czy wówczas bêdziesz siê do mnie zwraca³
„rabi”?
– Tak – bez wahania odpar³ rabi Szymon.
Wówczas rabi z Be³¿ca powsta³ z tronu, przepasa³ chorego
swoj¹ szarf¹ i oznajmi³:
– Jesteœ uratowany! Stworzy³em ci nowe p³uco!
Podobnie rabi Alter wychodz¹c z rabim Awigdorem z domu
naszego Rebe, powiedzia³ do towarzysza:
– Jesteœ ju¿ wybawiony.
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I tak w³aœnie by³o. S³owa Miszny spe³ni³y siê w wypadku owego farbiarza nie-¯yda, tak ¿e zapali³ mu siê kocio³ i wszelki oddany mu do farbowania towar sp³on¹³. Rabi Awigdor odkupi³ zaœ
od niego ca³¹ manufakturê, przez co bardzo siê wzbogaci³.
45

Cz³owiek ten chcia³ mi œci¹gn¹æ sztrajmel z g³owy! [373–5]
Kiedy pewnego razu Rebe podejmowa³ u siebie zgromadzenie,
tak ¿e uczniowie stali jak zwykle w rzêdach po obu stronach pokoju, by podziwiaæ jego czyny, a ze s³ów jego uczyæ siê pobo¿noœci i w³aœciwego postêpowania, w pomieszczeniu zjawi³ siê nagle
cz³owiek ze wsi.
– Cz³owiek ten – powiedzia³ Rebe na jego widok – chcia³ mi
z g³owy œci¹gn¹æ sztrajmel i og³osiæ wszem i wobec, ¿e nie jestem
cadykiem!
Uczniów zdumia³y te s³owa, kiedy wiêc przybysz ¿egnaj¹c siê
wyszed³ z pokoju, niektórzy z nich pod¹¿yli za nim i spytali go,
co te¿ Rebe mia³ na myœli.
Wieœniak zacz¹³ swoj¹ opowieœæ od tego, ¿e w swojej wsi prowadzi³ gospodê z wyszynkiem. W tej samej wiosce mieszka³
ksi¹dz, który nie cierpia³ ¯ydów. Pewnego dnia ów ksi¹dz pomówi³ go o to, ¿e chcia³ go otruæ, sprzedaj¹c mu butelkê wina
zaprawionego trucizn¹. Poniewa¿ duchowny doniós³ na ¯yda
policji, mia³ on stan¹æ przed s¹dem, który niechybnie skaza³by
go na œmieræ. Widz¹c siê w wielkim niebezpieczeñstwie, ¯yd
uciek³ do pobliskiego miasta, gdzie b³¹ka³ siê bez celu przez
kilka dni.
Kiedy przechadza³ siê po jednej z ulic, zagadnê³o go kilku chasydów z Aleksandrowa pytaj¹c, co w³aœciwie robi w tym mieœcie.
On zaœ opowiedzia³, co mu siê przytra³o i co przeciw niemu knuje ksi¹dz. Poradzili mu udaæ siê do Rebe w Aleksandrowie i wrêczyli mu pieni¹dze na podró¿.
Gdy przyby³ on na miejsce, po¿ali³ siê przed Rebe na swój los.
Rebe nakaza³ mu natychmiast wracaæ do domu poci¹giem, ale
tylko pierwsz¹ klas¹. Ze smutkiem wyszed³ wiêc wieœniak z jego
domu. Nie doœæ, ¿e Rebe nie udzieli³ mu ¿adnej rady w sprawie
procesu, to jeszcze kaza³ mu jechaæ pierwsz¹ klas¹, dro¿sz¹ kil45

Sztrajmel, sztrajm³, sztrejm³, zw. te¿ z polska lisiur¹ – nakrycie g³owy; futrzana czapa,
ko³pak wzorowany na staropolskiej czapce szlacheckiej.
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kakrotnie ni¿ klasa druga, a przecie¿ on, cz³owiek ze wsi, by³ biedakiem! Wyra¿aj¹c swoje oburzenie w obecnoœci chasydów, którzy stali na dworze, zawo³a³:
– ¯aden z niego cadyk!
Chasydzi próbowali go uspokoiæ i przemówiæ mu do rozs¹dku. W koñcu namówili go, ¿eby pos³ucha³ s³ów Rebe, i podarowali mu pieni¹dze na drogê. Cz³owiek uczyni³, jak mu poradzili,
i pojecha³ pierwsz¹ klas¹.
W po³owie drogi przysiad³ siê do niego nie-¯yd o szacownym
wygl¹dzie.
– Jeœli s¹dziæ po odzieniu – powiedzia³ – to jest pan cz³owiekiem ubogim. Jak to mo¿liwe, ¿e marnuje pan pieni¹dze podró¿uj¹c pierwsz¹ klas¹?
Cz³owiek ze wsi opowiedzia³ mu, jak oczerni³ go ksi¹dz i jak
on sam nie wiedz¹c, co pocz¹æ, uda³ siê po radê do Rebe, a ten
kaza³ mu jechaæ poci¹giem w wagonie pierwszej klasy. Nie-¯yd
zapisa³ sobie imiê i nazwisko wieœniaka, a tak¿e szczegó³y jego
opowieœci i nie odezwa³ siê ju¿ do niego ani s³owem. W tym samym wagonie jecha³ te¿ ów ksi¹dz, który pomówi³ nieszczêœnika.
Kiedy wychyliwszy kilka kieliszków trunku, wprawi³ siê w stan
upojenia, zacz¹³ on opowiadaæ towarzyszom podró¿y, ¿e oskar¿y³
pewnego ¯yda i ¿e teraz jedzie na sprawê, w wyniku której pewnie ska¿¹ tamtego na œmieræ. Ów cz³owiek o szacownej powierzchownoœci zapisa³ sobie równie¿ s³owa duchownego.
Nadszed³ dzieñ procesu. Wszyscy nie-¯ydzi ze wsi stawili siê
w s¹dzie, by potwierdziæ zeznanie ksiêdza. Na pró¿no zarzeka³
siê ¯yd, ¿e jest niewinny i ¿e wszystko jest tylko pomówieniem.
Po przes³uchaniu stron sêdziowie udali siê na naradê. Wtem do
sali rozpraw wszed³ sêdzia w cywilnym ubraniu i spyta³ ksiêdza,
czy go zna. Ksi¹dz zaprzeczy³. Zwracaj¹c siê do ¯yda, zada³ mu
to samo pytanie, ale i on odpowiedzia³ przecz¹co. Wówczas sêdzia oznajmi³ ksiêdzu:
– By³em pasa¿erem poci¹gu, którym ksi¹dz jecha³ do s¹du
i w którym opowiada³, ¿e oczerni³ pewnego ¯yda.
Po czym zwróci³ siê do cz³owieka ze wsi i przypomnia³ równie¿
jemu ich spotkanie w poci¹gu.
Ksi¹dz zl¹k³ siê ogromnie widz¹c, ¿e ujawniono jego haniebne knowania. Wyrokiem s¹du skazano go na to, czego ¿yczy³ on
¯ydowi, ¯yda zaœ uniewinniono.
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Ryc. 13. Dom aleksandrowskich cadyków, koniec lat trzydziestych XX w.
ród³o : Yehuda Makower, Sefer roe neeman, 1991

Ryc. 14. Podwórko przy dworze cadyka przed I wojn¹ œwiatow¹.
ród³o : Yehuda Makower, Sefer roe neeman, 1991
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Po procesie przyby³ ów ¯yd do Aleksandrowa, aby powiadomiæ Rebe o wygranym procesie. Skoro tylko otworzy³ drzwi, pozna³ go Rebe i rzek³:
– Oto w³aœnie cz³owiek, który chcia³ mi z g³owy zerwaæ sztrajmel, kiedy mu nakaza³em jechaæ pierwsz¹ klas¹.

O „wolne” ciê proszê [375–6]
Do Rebe przyby³a pewnego razu grupa fryzjerów i wesz³a do jego œwiêtego miejsca z kwitlami. Kiedy go mijali kolejno, pi¹ty
cz³owiek w ich procesji zacz¹³ opowiadaæ o swoich troskach, u¿alaj¹c siê, ¿e jego ¿ona i syn s¹ chorzy, a pewien cz³owiek winien
mu jest pieni¹dze, których nie sposób odzyskaæ.
– Proszê, byœ mi coœ da³ – rzek³ do niego Rebe.
S¹dz¹c, ¿e Rebe ma na myœli monety, fryzjer odpar³:
– Mogê daæ Rebe drobne.
– Nie o drobne proszê – powiedzia³ Rebe – ale o „wolne”. Chodzi mi o to, ¿ebyœ zamyka³ swój zak³ad w pi¹tek wieczorem, kiedy wraz z nastaniem œwiêtego szabatu46 ludzie id¹ siê pomodliæ
(nie zaœ by sta³ otwarty a¿ do dziesi¹tej wieczorem), i abyœ go otwiera³ w sobotê wieczorem, dopiero kiedy zobaczysz, ¿e ludzie
wychodz¹ ju¿ z synagogi po wieczornej modlitwie.
Poniewa¿ fryzjer nie by³ wcale sk³onny obiecaæ, ¿e us³ucha Rebe, ten podj¹³ znowu:
– Popatrz no. Przyszed³eœ, ¿ebym siê pomodli³ o zdrowie twojej ¿ony i syna i o zwrot pieniêdzy, które wyrzuci³eœ w b³oto. Obiecujê ci, ¿e jeœli mnie pos³uchasz, uwolnisz siê od wszystkich swoich
k³opotów!
Poniewa¿ cz³owiek ów nie odrzek³ ani s³owa, Rebe zapyta³:
– Ojf wemen farkiksto dich? (przed kim ci tak wstyd)?
Fryzjer wyzna³, ¿e wstydzi siê przed ba³wochwalcami, wœród
których mieszka! Ca³a otaczaj¹ca Rebe „œwita” wybuch³a œmiechem. Rebe zwróci³ ku nim oblicze i rzek³ surowym g³osem:
– Czy wam siê zdaje, ¿e jestem ¿artownisiem, który na weselu sypie dowcipem? Mnie ogarnia troska o dusze, które s¹ w niebezpieczeñstwie, a wy stoicie i siê œmiejecie?

46

Szabat, szabas – siódmy dzieñ tygodnia, dzieñ œwi¹teczny, w którym Bóg odpoczywa po
stworzeniu œwiata, rozpoczyna siê w pi¹tek o zmierzchu, a koñczy w sobotê o zmierzchu.
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Wszyscy natychmiast umilkli strwo¿eni. Fryzjer zemdla³ i osun¹³ siê na pod³ogê. Rebe zwróci³ siê ze spokojem do us³uguj¹cego mu rabiego Efraima:
– Przynieœ mu trochê wody, przecie¿ to mimo wszystko ¯yd.
(Wydawa³o siê to osobliwe, gdy¿ znana by³a wra¿liwoœæ i troskliwoœæ Rebe, który widz¹c bladoœæ na czyjejœ twarzy, bardzo siê lêka³ i pierwszy bieg³ przynieœæ tej osobie wodê, ¿eby jej przywróciæ si³y, a tymczasem nic takiego siê teraz nie wydarzy³o.)
Chasydzi zanieœli cz³owieka do pokoju us³uguj¹cych, gdzie dot¹d go cucili, a¿ ten odzyska³ przytomnoœæ. Kiedy poczu³ siê lepiej, wszed³ do pokoju Rebe i powiedzia³, ¿e pragnie sporz¹dziæ
dokument sprzeda¿y na podstawie umowy miêdzy nim a Rebe.
– Na razie nie ma potrzeby – rzek³ Rebe. – Kiedy mi oznajmisz, ¿e nie masz œrodków utrzymania, wtedy zobaczymy.
Po czym zwróci³ siê do rabiego Efraima:
– Czy s¹dzisz, ¿e mnie pos³ucha?
Na pewno, przecie¿ ju¿ otrzyma³ znak!

Czy chcecie, bym uœmierci³ cz³owieka? [395]
Rebe rzek³ kiedyœ do ziêcia swojego brata, wielkiego rabiego Zingera, przewodnicz¹cego s¹du rabinackiego w Aleksandrowie:
– Ludzie mnie nachodz¹, kiedy kobieta ma trudnoœci z porodem, ja tymczasem nie mogê siê nawet pomodliæ, by ona szybko urodzi³a, bo dziecko oci¹ga siê i czeka, a¿ wst¹pi w niego dusza cz³owieka, który ma umrzeæ i przychodzi ono na œwiat wtedy
dopiero, gdy tamten skona. Có¿ wiêc ja mia³bym uczyniæ?
Opowiada³ te¿ pewien uczony rabin, prezes s¹du rabinackiego w Burzeninie, ¿e kiedy by³ w Aleksandrowie, jakiœ chasyd wpad³
do domu Rebe z g³oœnym krzykiem, ¿ona jego le¿a³a bowiem od
d³u¿szego czasu w po³ogu i ze ³zami w oczach zacz¹³ b³agaæ Rebe o b³ogos³awieñstwo dla niej, by ta szybciej urodzi³a.
Rebe chodzi³ wzburzony tam i z powrotem po pokoju.
– Czy mogê wydaæ wyrok œmierci? – rzek³. – Przecie¿ dusza, która ma zst¹piæ do dziecka, jeszcze nie odesz³a z tego œwiata. Czy
chcecie, abym – uchowaj Bo¿e – pozbawi³ j¹ ziemskiego ¿ycia?
– Podobnie ca³y naród Izraela – doda³ – jest jakby na krzeœle
porodowym i dopóki nie nadejdzie zbawienie, potrzeba mu w ka¿dej chwili mi³osierdzia.
To powiedziawszy, ¿yczy³ chasydowi pokoju.

80

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Widzi wszystko w lustrze jaœniej¹cym [395–8]
Pewnemu cz³owiekowi z Szyd³owca postawiono przed s¹dem ciê¿kie zarzuty. By³o to w czasie wojny rosyjsko–japoñskiej. W toku
postêpowania uniewinniono go, ale kiedy odpoczywa³ w domu po
wszystkim, co go spotka³o, otrzyma³ po kilku tygodniach wezwanie, by stawi³ siê przed s¹dem ponownie, gdy¿ w poprzednim procesie dopatrzono siê uchybieñ. Wybra³ siê wiêc na œwiêto Pesach
do naszego Rebe, ten zaœ widz¹c go rzek³:
– Dobrze uczyni³eœ przyje¿d¿aj¹c do mnie na Pesach!
A kiedy po œwiêcie ów cz³owiek przyszed³ do niego po b³ogos³awieñstwo na drogê, Rebe oznajmi³:
– Musisz stawiæ siê znów przed s¹dem, bo dina demalkuta dina
(œwieckie prawo tak¿e jest prawem)47.
Poniewa¿ nie by³o innego wyjœcia, cz³owiek ten uda³ siê do
s¹du. Na miejscu uda³o mu siê pozyskaæ pewnego zdolnego
adwokata. Gdy pozna³ dok³adn¹ datê rozprawy, napisa³ do ojca, by pojecha³ do Rebe i poprosi³ o b³ogos³awieñstwo, które
pomog³oby mu wygraæ proces. Potem napisa³ do ojca jeszcze
jeden list i wys³a³ go na adres Rebe, z proœb¹, aby w dniu rozprawy by³ on miêdzy godzin¹ jedenast¹ a godzinami popo³udniowymi u Rebe w jego œwiêtym miejscu i b³aga³ go o zmi³owanie.
Ojciec wybra³ siê do Rebe i zatrzyma³ w Aleksandrowie. Kiedy zaœ do Rebe przyszed³ list, pos³a³ on po ojca i rzek³:
– Zobacz, o co prosi ciê syn w liœcie. Mo¿e spêdzisz tych kilka
godzin u mnie w domu?
W tym samym czasie oskar¿ony uda³ siê do s¹du, ¿eby siê upewniæ, czy sprawa odbêdzie siê w wyznaczonym terminie, gdy¿
w tym dniu mia³o siê te¿ odbyæ wiele innych rozpraw. Kiedy sta³
przed budynkiem w towarzystwie ludzi, którzy jak on oczekiwali na proces, podszed³ do nich miejscowy krawiec.
– Czy wœród was – spyta³ – jest mo¿e taki a taki? (pad³o tu
imiê owego chasyda). Powiedzcie mu, ¿eby nie œmia³ dziœ sta47

Dina demalkuta dina (j. aramejski) – zapis z prawa talmudycznego, (np. Talmud. Gitin
10b; Talmud. Bawa Kama 113a; Talmud. Bawa Batra 54b i 55a) – „prawo gospodarza
ziemi (tak¿e nie¿ydowskiego) jest (obowi¹zuj¹cym) prawem”, któremu religijni ¯ydzi
podlegali przez d³ugie stulecia i podlegaj¹ obecnie nie mniej silnie ni¿ regu³om ¿ydowskiego prawa religijnego.
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waæ przed s¹dem. W³aœnie tam by³em w zwi¹zku z moimi sprawami zawodowymi i sêdzia wspomnia³ przy mnie mimochodem,
¿e tego ¯yda to on za wszelk¹ cenê ska¿e, choæby i tamten mia³
po swojej stronie najzdolniejszych prawników.
To powiedziawszy, krawiec odszed³.
Cz³owiek ów przerazi³ siê s³ysz¹c, co go czeka. Oddali³ siê pospiesznie i uda³ do krewnego, który mieszka³ w owym mieœcie.
Kiedy obaj rozwa¿yli wszystkie mo¿liwoœci, doszli wspólnie do
wniosku, ¿e skoro nie ma ju¿ czasu, by powiadomiæ Rebe, to mo¿e warto poleciæ siê opiece miejscowego cadyka.
Zaszli wiêc do niego i przedstawili mu ca³¹ sprawê, cadyk zaœ
po d³u¿szym namyœle uzna³, ¿e wi¹¿e siê ona ze œmiertelnym niebezpieczeñstwem i nie udzieli³ im jasnej odpowiedzi. Kiedy stali tak w jego pomieszczeniu bezradni i zatroskani, do œrodka
wpad³ nagle pewien cz³owiek – w tej chwili wyda³ siê on obwinionemu i pogr¹¿onemu w smutku chasydowi jednym z mieszkañców jego rodzinnego miasta, z którym nie zamieni³ nigdy s³owa
– i podszed³ siê do nich w poœpiechu.
– Czemu tu stoisz i siê oci¹gasz? – zawo³a³. – Wszyscy dziœ
wygrywaj¹ procesy! IdŸ i staw siê przed s¹dem, a z pewnoœci¹ zostaniesz uniewinniony!
Dla potwierdzenia swoich s³ów z³apa³ go za rêkê i poprowadzi³ na
skróty, drog¹ nieznan¹ nikomu, do gmachu s¹du. Na miejscu spotkali owego adwokata, po up³ywie zaœ krótkiego czasu chasyda wywo³ano i rozpoczê³a siê rozprawa. Wkrótce ujawni³y siê ró¿nice zdañ
miêdzy obroñc¹ a powodem i ku zdziwieniu wszystkich sam oskar¿yciel wyst¹pi³ w obronie chasyda, którego prêdko uniewinniono.
Chasyd pozosta³ w mieœcie, ¿eby zaczekaæ na ojca, który mia³
przez nie przeje¿d¿aæ w drodze powrotnej z Aleksandrowa. Kiedy siê spotkali, ojciec zawo³a³ do chasyda, nim ten zd¹¿y³ odezwaæ siê choæby s³owem:
– Niech Bóg ma ciê w swojej opiece! Powiedz mi, synu, jak siê
potoczy³y sprawy, bo zdaje mi siê, ¿e masz dobre wieœci!
Chasyd opowiedzia³ ojcu, wszystko, co mu siê przytra³o, on
zaœ odpar³:
– Synu, synu, od tylu lat jeŸdzimy do Rebe i nawet nie zdajemy sobie sprawy, do kogo w istocie jeŸdzimy. Otó¿ Rebe widzi
wszystko jak w zwierciadle jaœniej¹cym i nawet ¿elazne zas³ony
niczego by przed nim nie ukry³y! Pozwól, synu, ¿e teraz ja ci opo-
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wiem, co mnie spotka³o. Kiedy wczoraj o jedenastej wszed³em
do miejsca œwiêtego, Rebe zwróci³ siê do mnie ze s³owami:
– WeŸ sobie krzes³o i usi¹dŸ, bo z tego, co mi wiadomo, synowi twojemu zejdzie parê godzin, a ty nie utrzymasz siê przecie¿
tak d³ugo na nogach!
Pos³ucha³em Rebe i usiad³em w k¹cie pod biblioteczk¹. W owym
czasie goœci³ u niego jeden z naszych rabinów, który mówi³ o swoim
procesie przed s¹dem polubownym. Rozwa¿ali oni kolejno jedn¹
kwestiê po drugiej, tak ¿e rozmowa ci¹gnê³a siê bez koñca. W pewnej chwili Rebe przemówi³ do mnie w sprawie owego arbitra¿u,
by po chwili wróciæ do wymiany zdañ ze swoim goœciem, po czym
zwraca³ siê tak do nas na przemian, co czyni³ w pe³ni umyœlnie.
Nagle poderwa³ siê z miejsca, podszed³ i wzi¹³ mnie za rêkê.
– A co u twojego syna? – spyta³. – Mo¿e lepiej, ¿eby siê dziœ
nie pojawia³ w s¹dzie, ale skoro ju¿ wkrótce zaczynaj¹ siê wakacje, to jego sprawa zostanie prze³o¿ona na póŸniejszy termin,
a czy nie doœæ siê on ju¿ nacierpia³? Dlatego mu nakazujê, ¿eby
siê niezw³ocznie stawi³ przed s¹dem, bo dina de-malkuta dina.
Zdumia³y mnie s³owa Rebe, gdy¿ jeszcze niedawno oznajmia³y jego œwiête usta, ¿e masz, synu, stan¹æ przed s¹dem, czemu
wiêc zacz¹³ siê on nagle wahaæ? Przed chwil¹ jednak poj¹³em, ¿e
w tym samym czasie i ty siê zastanawia³eœ, co masz pocz¹æ, a Rebe postrzeg³ to wszystko w swoim œwiêtym duchu. Dlatego te¿
nakaza³ ci z daleka, abyœ uda³ siê do s¹du, a nawet pos³a³ anio³a, by ciê tam powiód³ i pomóg³ oczyœciæ z zarzutów.
Kiedy po pewnym czasie ów chasyd przyby³ do Aleksandrowa,
widz¹c go Rebe spyta³:
– Nu, wi iz es epis giwen? (No, i jak by³o?)
– Betemt, betemt! (Œwietnie, œwietnie!)

Stan Jaakowa Aharona nie jest z³y,
ale jego ¿ona jest zdana na Bo¿¹ ³askê
Opowiada³ wielki uczony reb Jaakow Aharon Lewkowicz, sêdzia
[religijny] i nauczyciel w £odzi:
Pewnego razu wszyscy cz³onkowie rodziny jego ojca ciê¿ko zachorowali. Kiedy i jego ojciec zaniemóg³, wezwano go z jego miejsca zamieszkania (mieszka³ wtedy w Skierniewicach), do £odzi,
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aby siê nimi zaopiekowa³. Po drodze reb Jaakow uda³ siê do Aleksandrowa aby powiedzieæ naszemu Rabinowi o swojej rodzinie.
Gdy Rebe go ujrza³, powiedzia³ zaskoczony:
– Jaakowie Aronie, i ty przyszed³eœ?
Po kilku dniach, przed Purim48, wróci³ do domu i w Szuszan
Purim49 te¿ zachorowa³. Tydzieñ po tym urodzi³a siê mu córka,
a po kilku dniach zachorowa³a tak¿e jego ¿ona. Wyruszy³ wiêc
jego szwagier do Aleksandrowa i napisa³ w kwitel o nim i o jego
¿onie, prosz¹c o ich wyzdrowienie. Rabin spojrza³ na kwitel i odpowiedzia³ mu, mówi¹c:
– Stan Jaakowa Aharona nie jest z³y, ale jego ¿ona jest zdana
na Bo¿¹ ³askê.
Dzia³o siê to w Rosz Chodesz Nisan50. Drugiego dnia jego stan
by³ ju¿ nieco lepszy, ale choroba ¿ony postêpowa³a. Uda³ siê jej
ojciec do naszego Rebego i wybuchn¹³ p³aczem nad z³ym stanem
swojej córki, po³o¿nicy. Rzek³ do niego Rebe:
– Czy¿ w³aœnie nie powiedzia³em, ¿e jest zdana na Bo¿¹ ³askê?” I tak w³aœnie by³o.

„Pomoc dla ubogiej narzeczonej” oddziela
„pielêgnowanie chorych” od „pochówku zmar³ego” [328]
W ma³ej miejscowoœci niedaleko Aleksandrowa ¿y³ wielki bogacz, którego sk¹pstwo by³o chyba nawet wiêksze od posiada48

49

50

Purim (Œwiêto Losów, Losowania) – radosne œwiêto ¿ydowskie, obchodzone jest w ostatni¹ pe³niê ksiê¿yca przed wiosenn¹ równonoc¹ na pami¹tkê wyswobodzenia ¯ydów z r¹k
Hamana, d¹¿¹cego do zg³adzenia ich w ca³ej Persji. Haman mia³ wyznaczyæ termin zag³ady ¯ydów poprzez losowanie, a Estera doprowadzi³a do uwolnienia swego narodu z opresji i wymierzenia kary przeœladowcom.
Szuszan Purim – piêtnasty dzieñ adar, przypominaj¹cy, ¿e zgodnie z tradycj¹ biblijn¹, ¯ydzi
mieszkaj¹cy w Suzie (hebr. Szuszan) czternastego adar jeszcze walczyli z wrogami i dopiero
nastêpnego dnia mogli uczciæ zwyciêstwo (Biblia. Ksiêga Estery 9,13–18). Z tego powodu wg
tradycji ¿ydowscy mieszkañcy osiedli dawniej nieobwa³owanych (np. Tel Aviv), maj¹ œwiêciæ
czternasty dzieñ adar, natomiast mieszkañcy miast, które w czasach Jozuego by³y otoczone
murami – obchodziæ Purim piêtnastego adar, podobnie jak mieszkañcy Suzy. I tak np. w Jerozolimie, która w czasach Jozuego by³a otoczona murem, Purim obchodzi siê piêtnastego.
Rosz Chodesz Nisan – pierwszy dzieñ miesi¹ca Nisan, który Bóg wybra³ jako dzieñ wzniesienia i inauguracji Przybytku (Miszkan): „I rzek³ Pan do Moj¿esza: W pierwszym dniu
pierwszego miesi¹ca wzniesiesz przybytek… Moj¿esz uczyni³ wszystko tak, jak mu nakaza³ Pan; tak uczyni³, a przybytek zosta³ wzniesiony pierwszego dnia pierwszego miesi¹ca
drugiego roku.” (Biblia. Ksiêga Wyjœcia 40:1,2, 16, 17). W tym dniu zosta³o z³o¿one kadzid³o i Szechina (Obecnoœæ Boga) zst¹pi³a na Miszkan (Namiot Spotkania). W tym dniu
rozpoczyna siê te¿ Nowy Rok biblijny: Rosz Ha-Szana.
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nego maj¹tku. Nigdy nie da³ ubogiemu nawet z³amanego grosza, nie przyjmowa³ te¿ goœci, by ich nie karmiæ. Nale¿a³ on jednak do zwolenników Rebe i modli³ siê w synagodze chasydów
z Aleksandrowa. W tym samym miasteczku ¿y³ ubogi me³amed50,
tak¿e chasyd aleksandrowski, który z trudem utrzymywa³ siê
z nauczania, gdy¿ posiada³ liczn¹ rodzinê. Mia³ on czternaœcioro dzieci, z których czêœæ wkracza³a ju¿ w wiek doros³y.
Pewnego dnia, gdy bieda zaczê³a mu ju¿ nieznoœnie doskwieraæ,
postanowi³ ów melamed poprosiæ jednak bogacza o pomoc – byæ
mo¿e uda siê wzruszyæ jego kamienne serce i da mu on jak¹œ sumê, by móg³ po¿eniæ swe dzieci. Poszed³ wiêc do jego domu i zacz¹³ z nim rozmowê. Staraj¹c siê go poruszyæ przemawia³ z g³êbi
duszy, opisywa³ swe ciê¿kie po³o¿enie mówi¹c, ¿e dany mu jest przecie¿ wielki maj¹tek i bêdzie to wielce sprawiedliwy uczynek, je¿eli bogacz da stosowny prezent, by móg³ wyprawiæ wesele przynajmniej dla jednego ze swych dzieci. Doda³ tak¿e, ¿e nie oczekuje od
niego nawet darowizny, tylko po¿yczki, która by³aby wielce pomocna, a je¿eli tylko Bóg pozwoli, odda mu wszystko z nawi¹zk¹.
Gdy bogacz us³ysza³ te s³owa, wpad³ w wielki gniew. Zacz¹³ strasznie krzyczeæ i g³oœno wypominaæ mu bezczelnoœæ, ¿e w ogóle oœmieli³ siê przyjœæ do niego z tak¹ proœb¹. Zawstydzi³ go bardzo,
a potem wyrzuci³ z domu. Biedak odszed³ w wielkiej rozpaczy. By
uspokoiæ sw¹ sko³atan¹ duszê postanowi³ pojechaæ do Aleksandrowa. Gdy przyby³ do Rebego, strumienie ³ez nap³ynê³y mu do oczu
i g³oœno siê rozp³aka³. Rebe zapyta³, co siê sta³o i dlaczego tak bardzo p³acze. Gdy chasyd nieco siê uspokoi³, opowiedzia³ mu co zasz³o i opisa³ sw¹ ciê¿k¹ sytuacjê. Rebe wys³ucha³ go i pocieszy³,
mówi¹c, by poszed³ do bejt midrasz, usiad³ i zacz¹³ siê uczyæ, a Bóg
w mgnieniu oka uwolni go od wszelkich trosk.
Nie minê³o kilka godzin, gdy do domu Rebego przyby³ w wielkiej panice ów sk¹py bogacz. W wielkim strachu, dr¿¹c ca³y,
wszed³ do Rebego i poda³ mu kwitel wraz z sutym datkiem. Opowiedzia³ Rebemu, ¿e jego ¿ona nagle zachorowa³a, jej stan jest
bardzo ciê¿ki, a najlepsi lekarze, których do niej wezwa³, nie
mog¹ znaleŸæ lekarstwa, po czym bardzo siê rozp³aka³.

50

Me³amed, melamed – nauczyciel dzieci w chederze, czyli w szkole ¿ydowskiej. By³ wybierany i op³acany przez gminê ¿ydowsk¹. Me³amedzi bywali te¿ zatrudniani przez osoby prywatne.
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Ryc. 15. Mezuza (hebr. „futryna drzwi”) – zwitek pergaminu z naniesionymi dwoma fragmentami Tory, umieszczony w ma³ym pojemniku i zawieszany po prawej
stronie na zewnêtrznej framudze drzwi. Jest to przedmiot w wielkiej wartoœci symbolicznej, historycznej i religijnej. Tradycja nakazuje osobie przekraczaj¹cej drzwi
wejœciowe dotkniêcie mezuzy d³oni¹. Praktykowane jest tak¿e ca³owanie d³oni
lub palców przed lub po jej dotkniêciu. Widoczna mna ilustracji hebrajska litera
„sz” pochodzi od s³owa „imiê” (Szem, ha Szem) odnoszêcego siê do Boga. Tekst
powinien byæ zapisany w jednej kolumnie i 22 wersach:
S³uchaj, Izraelu! HaSzem – Bóg nasz, HaSzem jest Jedyny.
Bêdziesz mi³owa³ HaSzem Boga twego,
z ca³ego serca swego i z ca³ej duszy swojej,
i z ca³ej si³y swojej.
Niechaj s³owa te, które Ja ci dziœ nakazujê,
bêd¹ na twoim sercu. Bêdziesz je wpaja³ twoim dzieciom
i bêdziesz o nich mówi³, przebywaj¹c w swoim domu,
id¹c drog¹, k³ad¹c siê i wstaj¹c.
I przywi¹¿esz je jako znak do swojej rêki,
i bêd¹ miêdzy twoimi oczyma,
i napiszesz je na bramach i na odrzwiach domu twego.
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Gdy Rebe zobaczy³, ¿e sprawa jest powa¿na, zapyta³ go:
– Czy modli³eœ siê dzisiaj?
– Ale¿ oczywiœcie! – odpowiedzia³ bogacz.
– Jakie modlitwy zmawia³eœ? – Zapyta³ Rebe
Gdy bogacz zacz¹³ powtarzaæ treœæ modlitwy, pocz¹wszy od
s³ów „Jak mi³e s¹...” [Psalm 84], Rebe zapyta³:
– Czy zwróci³eœ uwagê na s³owa: „Oto s¹ rzeczy, których owoce spo¿ywa cz³owiek na tym œwiecie, a ich kapita³ pozostanie mu
w przysz³ym œwiecie”? Zauwa¿ co mówi tanaita: „pielêgnowanie
chorych, pomoc dla ubogiej narzeczonej, pochówek zmar³ego”.
Trudno zrozumieæ, czemu tanaita wstawi³ „pomoc dla ubogiej narzeczonej” pomiêdzy „pielêgnowanie chorych” i „pochówek
zmar³ego”. Byæ mo¿e chcia³ nam przekazaæ, ¿e je¿eli w domu
jest chory – Bo¿e zmi³uj siê! – i chcemy, by ozdrowia³, ¿eby nie
dosz³o – Bo¿e uchowaj! – do pochówku zmar³ego, jedynym wyjœciem jest spe³nienie przykazania pomocy dla ubogiej narzeczonej, skutkiem czego chory wyzdrowieje. Dlatego je¿eli chcesz, by
twa ¿ona wyzdrowia³a, daj biednemu melamedowi z twego miasteczka czterysta rubli srebrem, by móg³ wyprawiæ wesele dla swych
dzieci, wtedy niebiosa zeœl¹ twej ma³¿once pe³ne ozdrowienie.
Rebe prêdko zawo³a³ melameda, siedz¹cego w bejt midrasz.
Gdy wszed³ on do pokoju Rebego, zdumia³ siê wielce widz¹c
tam bogacza. Tak¿e bogacz bardzo siê zdziwi³, wyj¹³ jednak
z sakiewki czterysta rubli i po³o¿y³ na stole Rebego, widz¹c, ¿e
wszystko dzieje siê z woli Niebios. Rebe zwróci³ siê do me³ameda i powiedzia³:
WeŸ pieni¹dze i wypraw swym dzieciom wesele!
Do sk¹pca zaœ rzek³:
Zapewniam ciê, i¿ z pomoc¹ Œwiêtego Imienia ¿ona twa wyzdrowieje!
I tak te¿ siê sta³o, ma³¿onka ozdrowia³a zupe³nie bez pomocy lekarzy i bez ¿adnych lekarstw.
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„I ujrz¹ wszystkie ludy ziemi, ¿e imiê Pana
jest wzywane u ciebie, i bêd¹ siê ciebie baæ”

87

[218–219]

W roku 1905 wybuch³y w ca³ej Polsce zamieszki wywo³ane przez
robotników protestuj¹cych przeciwko w³adzom, a na wszystkich
mieszkañców pad³ strach. Pewnej nocy, krótko przed pó³noc¹
Rebe jad³ kolacjê w swoim pokoju. Razem z nim byli reb Efraim
– szames oraz wielki chasydzki mêdrzec, rabi Szmuel Jakow,
przewodnicz¹cy s¹du rabinackiego w Sieradzu. Nagle do pokoju wbieg³ w wielkim poœpiechu szames Johanan i powiedzia³ reb
Efraimowi, ¿e przysz³o czterech m³odych bojówkarzy z kijami,
którzy wygl¹daj¹ bardzo groŸnie i chc¹ siê dostaæ do domu Rebego. Reb Efraim krzykn¹³ na niego, by szybko zamkn¹³ drzwi
wejœciowe, jednak by³o ju¿ za póŸno – intruzi wdarli siê ju¿ do
œrodka. Szybko weszli do korytarza, gdzie znajdowa³ siê pokój
Rebego i zaczêli waliæ w drzwi. Rebe spyta³ r. Efraima:
– Kto to?
Reb Efraim odpowiedzia³:
– Reb Johanan mówi³ mi, ¿e przysz³o czterech m³odych bojówkarzy z kijami, którzy chc¹ rozprawiæ siê z mieszkañcami tego domu.
Rebe nie kaza³ obecnym otworzyæ, sam powsta³ ze swego œwiêtego krzes³a, podszed³ do drzwi, otworzy³ je na oœcie¿ i krzykn¹³:
– Zostawcie kije na zewn¹trz!
Jeden z nich mia³ w ustach papierosa. Rebe krzykn¹³ na niego gniewnie:
– Ty ³obuzie! Jak ci nie wstyd wchodziæ do mnie z papierosem,
wynocha st¹d chuliganie!
Intruz wzi¹³ nogi za pas i uciek³. Trzech jego pozosta³ych towarzyszy po³o¿y³o kije przed progiem i wesz³o do pokoju. Rebe
spyta³ ich:
– Jak œmiecie nachodziæ mnie w œrodku nocy?
Odpowiedzieli mu, ¿e s¹ robotnikami, pracuj¹ ca³y dzieñ i maj¹ wolne tylko w takich godzinach. Rebe zgani³ ich mówi¹c:
– A wy myœlicie, ¿e ja to co, tylko siedzê po pró¿nicy ca³ymi dniami i czekam na was? Czy¿ nie harujê od œwitu do zmierzchu? Teraz
jest czas mego odpoczynku, a wy macie czelnoœæ mi przeszkadzaæ!
I oto sta³ siê cud: Tak¿e oni wziêli nogi za pas i uciekli w wielkim wstydzie, nie wiedz¹c sk¹d i po co przyszli.
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Opowieœci chasydów. Oarowanie Izaaka.
Izaak Menachem Mendel Dancyger
– o ostatnim cadyku z Aleksandrowa
t³umaczy³ Dariusz Dekiert
opracowa³ i komentarzami opatrzy³ Andrzej Laszak
Izaak Menachem Mendel Dancyger (ur. 1880 w Aleksandrowie
£ódzkim, zm. 1943 w Treblince) by³ synem Szmuela Cwi Hirsza
Dancygera, wnukiem Jechiela Dancygera i prawnukiem Szragi Fajwla Dancygera z Grójca, za³o¿yciela dynastii Aleksander. Po œmierci swego ojca w 1923 roku zosta³ cadykiem w Aleksandrowie £ódzkim.
Jego zas³ug¹ by³a rozbudowa wielu szkó³ religijnych w £odzi i Aleksandrowie. W przeciwieñstwie do wielu innych przywódców chasydzkich nie interesowa³ siê dzia³alnoœci¹ polityczn¹. By³ autorem dzie³a Akedat Icchak, Q_CI XDIQE (Oarowanie Izaaka). Podczas
II wojny œwiatowej nie zgodzi³ siê na wyjazd do Palestyny. Zd¹¿y³
opuœciæ Aleksandrów przed wysiedleniem w styczniu 1940 roku.
Pocz¹tkowo ukrywa³ siê w £odzi, u jednego ze swoich chasydów przy
ulicy Piotrkowskiej. Aby nie rzucaæ siê w oczy, nosi³ polski strój, nie
zgoli³ jednak brody, któr¹ podobno zakrywa³ chusteczk¹. Gdy zaczê³o poszukiwaæ go Gestapo, przewieziono go wraz z najbli¿sz¹ rodzin¹ do Warszawy. Latem 1940 roku zamieszka³ w Otwocku. Nastêpnie zosta³ przesiedlony do Warszawskiego Getta. W 1943 roku zosta³
wywieziony do obozu zag³ady w Treblince, gdzie zgin¹³. Jego nastêpc¹ zosta³ Jehuda Mosze Tyberg-Dancyger, ziêæ Becalela Jaira
Dancygera z £odzi, który przeniós³ siedzibê dynastii do Bnei Brak
w Izraelu. Dzieje oraz dzia³alnoœæ cadyków z Aleksandrowa opisa³
Yehuda Makower w ksi¹¿ce Sefer roe neeman, nMAN HEVR RFS (Ksiêga wiernego pasterza), wydanej w 1991 r. Dariusz Dekiert zebra³
i przet³umaczy³ z jêzyków hebrajskiego i jidisz na polski opowieœci
chasydów o ostatnim aleksandrowskim cadyku. Redakcja dziêkuje osobom, które swoj¹ rad¹ pomog³y w powstaniu artyku³ów o aleksandrowskich cadykach, a szczególnie panu Borysowi Weiningerowi,
pani Joannie Podolskiej i pani Annie Walaszczyk. Do powstania
opracowania przyczyni³ siê równie¿ pan Symcha Keller, z którego
bogatych zbiorów ikonogracznych mogliœmy poœrednio skorzystaæ.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy.
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Ryc. 1. Izaak Menachem Mendel Dancyger,
ród³o: zbiory ¯ydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie
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ZgromadŸcie lud, poœwiêæcie zebranie

[11]*

W ostatnich latach przed Szoa1, Rebe do³¹czy³ do grona mêdrców
Izraela zasiadaj¹cych na czele Agudat Israel2 i w Elul [sierpieñwrzesieñ] 1936 roku bra³ udzia³ w trzecim zjeŸdzie odbywaj¹cym
siê w Marienbadzie [obecnie Mariañskie £aŸnie w Czechach].
Jego udzia³ w w zjeŸdzie i rzeczy które mówi³ w czasie uroczystego otwarcia, przy udziale tysiêcy goœci i delegatów, wywar³y wielkie wra¿enie.
„Uczyliœmy siê (Talmud. Miszna Berachot 9) „Dopóki nie
zepsuli saduceusze”3 do „i zarz¹dzili, by ka¿dy pozdrawia³ swych
bliskich Imieniem”, co oznacza, ¿e sednem intencji s¹ takie zarz¹dzenia rabinów, z których wyroœnie uœwiêcenie Imienia...
Tak wiêc wszystkie dzia³ania w celu umacniania wiary bêd¹
przez niebiosa uœwiêcone.
Prorok Joel mówi „ZgromadŸcie lud, poœwiêæcie zebranie,
zgromadŸcie dzieci i niemowlêta! Niech oblubieniec wyjdzie ze
swej komory, a oblubienica ze swej komnaty!” – co nale¿y objaœniaæ: niech zgromadz¹ siê przywódcy i umocni¹ judaizm, nale¿y poœwiêciæ zebranie, by nie dali siê zwieœæ zakazanym pokarmom, trzeba wspieraæ edukacjê dzieci i niemowl¹t, trzeba
wyprowadziæ oblubieñca i oblubienicê co znaczy wspieraæ czystoœæ rodziny.
Prorok mówi dalej „Niech kap³ani, s³udzy Pana, zap³acz¹
miêdzy przedsionkiem a o³tarzem” a zaprawdê maj¹ nad czym
p³akaæ, jeœli nie troszczyli siê wystarczaj¹co o te sprawy, i mówi¹: „Zmi³uj siê nad swoim ludem, Panie”, zaprawdê nale¿y
prosiæ o to dla ca³ego narodu, „Dlaczego maj¹ mówiæ wœród po* Oznaczenia numerowe towarzysz¹ce tytu³om opowieœci pochodz¹ od Autora. Redakcja
postanowi³a je zachowaæ. Cytowane w jêzyku polskim fragmenty Biblii i nazwy jej ksi¹g
wg. Biblii Tysi¹clecia Wydawnictwa Pallottinum, Poznañ 2003: http://biblia.deon.pl/.
1 Szoah, Szoa, Szoah – z hebrajskiego – „zag³ada, katastrofa” – okreœlenie stosowany na
okreœlenia ludobójstwa ¯ydów dokonanego przez Niemców podczas II wojny œwiatowej.
U¿ywany zamiennie z terminem Holocaust.
2 Agudat Israel, Zwi¹zek Izraela, Agudas Jisroel (jid.) lub Aguda – miêdzynarodowa polityczna organizacja ¯ydów ortodoksyjnych, za³o¿ona w 1912 r.. Dzia³a³a w wielu krajach,
m.in. w Polsce do 1939, a w póŸniejszym czasie równie¿ w Izraelu, jako partia polityczna.
Partie Agudat Israel w ró¿nych krajach tworz¹ Œwiatow¹ Federacjê Agudat Israel.
3 Saduceusze – stronnictwo religijno-polityczne w Judei w staro¿ytnym Izraelu zawi¹zane wokó³ kap³anów Œwi¹tyni Jerozolimskiej wywodz¹cych siê z rodu Sadoka, arcykap³ana Œwi¹tyni mianowanego przez Salomona.
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Ryc. 2. Akedat Icchak – Izaak Menachem Mendel Dancyger z synami.
ród³o: Yehuda Makower, Sefer roe
neeman, 1991

Ryc. 3. Akedat Icchak z synami.
ród³o: Yehuda Makower, Sefer roe
neeman, 1991

Ryc. 4. Tiferet Szmuel. Cadyk Szmuel
Cwi Hirsz Dancyger z Aleksandrowa.
ród³o: Yehuda Makower, Sefer roe
neeman, 1991

92

Aleksandrów wczoraj i dziœ

gañskich ludów: Gdzie jest ich Bóg?”, aby nie zosta³o zbezczeszczone Bo¿e imiê, i dziêki temu „Wtedy Pan zap³on¹³ gorliwoœci¹ o swoj¹ ziemiê i zmi³owa³ siê nad swoim ludem”, oczyœcimy siê gdy¿ da nam ca³¹ ziemiê Izraela...”
Tu za³ka³ Rebe i zap³aka³ gorzko, a wielu obecnych p³aka³o
z nim: „Có¿ mo¿na powiedzieæ? Naród ¿ydowski upada, cia³em
i dusz¹, na³o¿ono na nas z³e nakazy, dotykaj¹ce w sedno wiary...
jak w czasie wyjœcia z Egiptu œciana ognia i woda naprzeciw nam.
A my musimy skierowaæ wzrok ku niebiosom...musimy dbaæ
o chwa³ê niebios, pracujmy wiêc, pró¿na jesziwa prowadzi do bezczeszczenia Imienia...wzmocnijmy edukacjê, przestrzeganie Szabatu i kaszrutu, mnó¿my uczonych i jesziwy...tylko w ten sposób
uda nam siê unieœæ sedno judaizmu...”

* * * [12]
Gdy Rebe skoñczy³ 60 lat, nadszed³ czas zniszczenia polskiego ¿ydostwa przez nazistów, niech ich imiona bêd¹ wymazane. Z wybuchem wojny, gdy wiadomo by³o ¿e wrogowie poszukuj¹ go, gdy¿
by³ jednym z najwiêkszych przywódców duchowych w kraju, opuœci³ swój dom w Aleksandrowie i znalaz³ schronienie u jednego
z ³ódzkich chasydów. Okupanci zorganizowali gor¹czkowe poszukiwania, a gdy nie znaleŸli go w miasteczku wy³adowali z³oœæ niszcz¹c jego dobytek. W antysemickiej gazecie „Der Stürmer”, wydanej zim¹ 1939 roku, napisano, ¿e „Rebe z Aleksandrowa zap³aci³
za winy... setki ksi¹¿ek i egzemplarzy Tory spali³o siê w jego wielkim domu, który zosta³ kompletnie zniszczony...Liczne dokumenty i rêkopisy które tam znaleziono, zosta³y wys³ane do analizy we
Frankfurcie...Trzystu chasydów zatrzymano jako zak³adników
i wtr¹cono do wiêzienia...” Powiadaj¹, ¿e rebe Awraham Chaim,
brat Rebe, zapyta³ go wtedy: „Któ¿ wie, czy nie nadchodz¹ dni
tak ciê¿kie, jak za czasów Powstania Chmielnickiego?!” A Rebe
odpowiedzia³ mu: „Widzê wiêcej i wiêcej...”
Gdy poszukiwania siê nasila³y, chasydzi przemycili go z £odzi do warszawskiego getta. Tam jeszcze przez dwa lata mia³
schronienie. Odrzuci³ propozycjê wydostania siê do Palestyny,
pomimo tego, ¿e jego uczniowie z nara¿eniem ¿ycia zdobyli dla
niego specjalne pozwolenie z pomoc¹ w³oskiego konsula. Powiedzia³: „Czegó¿ chcecie ode mnie? Abym ocali³ swoj¹ duszê
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Ryc. 5. Izaak Menachem Mendel Dancyger podczas pobytu w kurorcie przed 1939 r.
ród³o: ¯ydowski Instytut Historyczny w Warszawie

Ryc. 6. Rebe Becalel Jair Dancyger, urzêduj¹cy g³ównie
w £odzi. ród³o: „Panorama”,
nr II/III 1932, dzia³ „Ilustracja Tygodniowa”.
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Ryc. 7. Dom cadyków aleksandrowskich w 1945 r. Po³o¿ony obok budynek biblioteki wraz z ca³¹ zawartoœci¹ zosta³ spalony jeszcze w 1939 r. Skradziono i zniszczono ca³y materialny dorobek rodziny Dancygerów, a ich samych wraz ze
wszystkimi ¯ydami z miasta i okolic podczas wielkiego mrozu w styczniu 1940
roku wygnano do Generalnej Guberni, aby tam ich póŸniej pozbawiæ wszelkiej
godnoœci i zamordowaæ. Dom spl¹drowano zaraz po wypêdzeniu ¯ydów
w 1940 r. i póŸniej, w czym znaczny udzia³ mieli niemieccy i polscy s¹siedzi. Zniszczenia murów to efekt walk w styczniu 1945.

Ryc. 8. ¯ydzi zbieraj¹cy siê przed wypêdzeniem z Aleksandrowa. Grudzieñ 1939 r.
ród³o: Ksiêga Pamiêci Aleksandrowa, 1968.
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gdy ca³y Izrael cierpi?!” I doda³: „Jestem czêœci¹ swojego narodu, z tymi samymi ¯ydami z którymi ¿y³em, pójdê zgin¹æ dla
uœwiêcenia Imienia!” (a podstawie listu, który wys³a³ jego syn
z getta, opublikowanego w przedmowie do ksiêgi Akedat Icchak
zawieraj¹cej pozosta³oœci z jego nauczania).
Przed Strasznymi Dniami w 1941 roku, Rebe wys³a³ w tajemnicy list do chasydów ukrytych w M³awie: „Skrusze, modlitwie
i dobroczynnoœci odpowiadaj¹ post, g³os i pieni¹dze... Obecne
czasy to dni niewoli i nieszczêœcia. Czym zas³u¿ymy sobie na przyjœcie do Króla Œwiata – skruch¹? Czyli postem? Nie wolno nam
przecie¿ teraz tego robiæ, przeciwnie, przykazaniem ka¿dego ¯yda jest teraz wzmacniaæ swe cia³o, a nie cierpieæ! Dobroczynnoœci¹? P³aceniem? Przecie¿ nie mamy ju¿ niczego. Jesteœmy wszyscy ubodzy i obdarci! Zosta³a nam tylko modlitwa, która jest
g³osem, mo¿emy tylko krzyczeæ do Boga w modlitwie...Jest to zawarte w s³owach Pieœni nad Pieœniami „niech us³yszê twój g³os”,
który jest modlitw¹, „albowiem g³os twój wdziêczny”, g³os jest
mi³y tak¿e bez postu i pieniêdzy, w gematrii zaœ g³os, post i pieni¹dze maj¹ tak¹ sam¹ wartoœæ...twoje oblicze jest przyjemne.
Ryc. 9. Obecny rebe dynastii Aleksander – Israel Cwi Jair Dancyger.
W 1934 roku Estera Perl, córka Becalela Jaira i jej m¹¿ Rabi Jehuda Mosze
Tyberg (1892–1973) wyjechali w 1934 r.
do Londynu. Po zag³adzie ¯ydowstwa
w Europie Jehuda Mosze przej¹³ przewodnictwo ruchu i osiad³ w Bnei Brak,
które jest czêœci¹ aglomeracji Tel
Awiw-Jafa w Izraelu. Po nim nastêpstwo przej¹³ jego syn rabi Abraham
Menahem Dancyger (1921–2005). Po
jego œmierci rebe dynastii Aleksander
zosta³ starszy syn Izrael Cwi Joir Dancyger (na zdjêciu), zaœ m³odszy syn
Szneur Zalman Dancyger jest rebe dynastii Aleksander w Cleveland w Stanach Zjednoczonych. ród³o: Anna
Walaszczyk, Tajemniczy œwiat chasydów. W królestwie mistycyzmu, kaba³y, œpiewu, tañca i ekstazy, £ódŸ 2009,
za: archiwum Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej w £odzi z 2006 roku. Fot. Rados³aw JóŸwiak k oraz „The Jerusalem
Post”, The survival of Aleksander
(http://www.jpost.com/Magazine/Judaism/The-survival-of-Aleksander)
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Oarowanie Izaaka [13]
Nieliczni chasydzi, którzy pozostali przy ¿yciu w 1941 roku w Getcie Czêstochowskim, otrzymali od Rebe na krótko przed jego
oar¹ liœcik pisany jego œwiêt¹ rêk¹. Zawiera³ tylko dwa s³owa
„wielkie mi³osierdzie” i podpis.
W tym samym czasie Rebe zosta³ zmuszony, aby dla kamua¿u przybraæ fa³szywe imiê i pracowaæ w warsztacie rmy „Szulc”
w getcie warszawskim, której kierownikiem by³ rebe Awraham
Hendel. Pracowa³o tam wielu innych rabinów i cadyków. Naziœci w koñcu odkryto jego to¿samoœæ i wys³ano go na zag³adê do
Treblinki dnia 23 elul (sierpieñ-wrzesieñ) 1942, razem z rebe
Mendele z Pabianic, synem Sfat Emet4 z Góry Kalwarii.
Oko³o dziesiêciu dni przed wysy³k¹ na œmieræ, ukryci w getcie ¯ydzi us³yszeli z jego ust wstrz¹saj¹c¹ przemowê:
– Napisane jest „Wiem, ¿e Pan uczyni s¹d utrapionemu,
i pomstê nêdznych” to znaczy, wiem Bo¿e, ¿e w koñcu pomœcisz
krew Twojego ludu rozlan¹ jak woda, „A tak sprawiedliwi bêd¹
wys³awiaæ imiê Twoje” ale pobo¿ni ¯ydzi chc¹ ju¿ teraz dziêkowaæ Twemu wielkiemu Imieniu, a ich wielkim pragnieniem jest
aby zbawienie ujrzeli na w³asne oczy...
Na koniec powiedzia³:
– „...a szczerzy bêd¹ mieszkaæ przed obliczem Twoim”, naprawdê blisko bêdziemy mogli przebywaæ przy Tobie, B³ogos³awiony Bo¿e...
Ci, którzy cudem ocaleli, opowiadali, ¿e w czasie podró¿y poci¹giem [autor] Akedat Icchak (Oarowanie Izaaka) mówi³ o odejœciu œwiêtego tanaity5, rabiego Akiwy6. Gdy dojechali na miejsce
zag³ady mia³ na sobie ca³un i zacz¹³ g³oœno p³acz¹c wyznawaæ
grzechy do momentu, a¿ jego dusza odesz³a do Stworzyciela
w idealnej jednoœci...

4

5

6

Juda Arie Leib Alter (1847–1905) Trzeci cadyk dynastii Ger z Góry Kalwarii, znany
równie¿ jako Sfat Emet. Swoj¹ pos³ugê pe³ni³ od 1870 do 1905 roku, czyli a¿ do œmierci.
Sefet met (hebr. Jêzyk prawdy) to tytu³ dzie³a, którego by³ autorem.
Tanaici – uczeni ¿ydowscy, którzy komentowali i wyjaœniali Bibliê hebrajsk¹, a zw³aszcza
Torê, dostosowuj¹c jego zasady do zmieniaj¹cych siê warunków ¿ycia; za okres ich dzia³alnoœci przyjmuje siê lata od 70 r. (po zburzeniu Œwi¹tyni Jerozolimskiej) do 220 r. n.e.
Akiwa, (Akiba, jidisz: Akiwe) ¿y³ w latach ok. 40 [50] – ok. 135 n.e.) – uczony i mistyk, uwa¿any za ojca judaizmu rabinicznego. Prowadzi³ w³asn¹ akademiê talmudyczn¹ w Bnei Berak.
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Ryc. 10. Modlitwy chasydów w rocznicê œmierci cadyka Szmula Dancygera

Ryc. 11. Pierwszy od czasów II wojny œwiatowej pobyt cadyka
w £odzi i Aleksandrowie £ódzkim
ród³o do ryc. 9 i 10: Anna Walaszczyk, Tajemniczy œwiat chasydów. W królestwie mistycyzmu, kaba³y, œpiewu, tañca i ekstazy, £ódŸ 2009, za: archiwum Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej w £odzi z 2006 roku. Fot. Rados³aw JóŸwiak
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Ryc. 12–15.
Tablice poœwiêcone cadykom
z dynastii Dancyger (Aleksander) – ohel na cmentarzu ¿ydowskim w Aleksandrowie,
fot. K. Brocki (2016)

Jechiel Dancyger
(1828–1894)

Jerachmiel Israel
Icchak Dancyger
(1853–1910)

Opowieœci chasydów. Oarowanie Izaaka. Izaak Menachem Mendel Dancyger

99

Szmuel Cwi Dancyger
(1840–1923)

Becalel Jair Dancyger
(1856–1934)
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Ryc. 16. Biblijna scena ofiarowania Bogu przez Abrahama swego syna Izaaka
(Izraela) na o³tarzu ofiarnym. Anio³ wzbrania mu dokonania tego czynu
i nakazuje z³o¿enie ofiary z barana. ¯ydowski obraz naœcienny w technice
oleodruku pochodz¹cy z Tel-Avivu.
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A po tych wydarzeniach Bóg wystawi³ Abrahama na próbê. Rzek³ do
niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedzia³: «Oto jestem» – powiedzia³: «WeŸ twego syna jedynego, którego mi³ujesz, Izaaka, idŸ do kraju Moria i tam z³ó¿ go w oerze na jednym z pagórków, jakie ci wska¿ê». Nazajutrz rano Abraham osiod³a³ swego os³a, zabra³ z sob¹ dwóch
swych ludzi i syna Izaaka, nar¹ba³ drzewa do spalenia oary i ruszy³
w drogê do miejscowoœci, o której mu Bóg powiedzia³. Na trzeci dzieñ
Abraham, spojrzawszy, dostrzeg³ z daleka ow¹ miejscowoœæ. I wtedy
rzek³ do swych s³ug: «Zostañcie tu z os³em, ja zaœ i ch³opiec pójdziemy
tam, aby oddaæ pok³on Bogu, a potem wrócimy do was». Abraham, zabrawszy drwa do spalenia oary, w³o¿y³ je na syna swego Izaaka, wzi¹³
do rêki ogieñ i nó¿, po czym obaj siê oddalili.
Izaak odezwa³ siê do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten
rzek³: «Oto jestem, mój synu» – zapyta³: «Oto ogieñ i drwa, a gdzie¿ jest
jagniê na ca³opalenie?» Abraham odpowiedzia³: «Bóg upatrzy sobie jagniê na ca³opalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na
to miejsce, które Bóg wskaza³, Abraham zbudowa³ tam o³tarz, u³o¿y³ na
nim drwa i zwi¹zawszy syna swego Izaaka po³o¿y³ go na tych drwach
na o³tarzu. Potem Abraham siêgn¹³ rêk¹ po nó¿, aby zabiæ swego syna.
Ale wtedy Anio³ Pañski zawo³a³ na niego z nieba i rzek³: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzek³: «Oto jestem». [Anio³] powiedzia³ mu:
«Nie podnoœ rêki na ch³opca i nie czyñ mu nic z³ego! Teraz pozna³em,
¿e boisz siê Boga, bo nie odmówi³eœ Mi nawet twego jedynego syna».
Abraham, obejrzawszy siê poza siebie, spostrzeg³ barana uwik³anego rogami w zaroœlach. Poszed³ wiêc, wzi¹³ barana i z³o¿y³ w oerze ca³opalnej zamiast swego syna. I da³ Abraham miejscu temu nazwê „Pan
widzi”. St¹d to mówi siê dzisiaj: «Na wzgórzu Pan siê ukazuje».
Po czym Anio³ Pañski przemówi³ g³oœno z nieba do Abrahama po raz
drugi: «Przysiêgam na siebie, wyrocznia Pana, ¿e poniewa¿ uczyni³eœ to,
a nie oszczêdzi³eœ syna twego jedynego, bêdê ci b³ogos³awi³ i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrze¿u
morza; potomkowie twoi zdobêd¹ warownie swych nieprzyjació³. Wszystkie
ludy ziemi bêd¹ sobie ¿yczyæ szczêœcia [takiego, jakie jest udzia³em] twego
potomstwa, dlatego ¿e us³ucha³eœ mego rozkazu». Abraham wróci³ do swych
s³ug i wyruszywszy razem z nimi w drogê, poszed³ do Beer-Szeby.
I mieszka³ Abraham nadal w Beer-Szebie.
Biblia. Ksiêga Rodzaju 22:1–19
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Robert Krzysztof Brocki

Miasto w kadrach, czyli krótka historia
lmowego Aleksandrowa

„Holly³ódŸ” – nie bez przyczyny niektórzy tak nazywaj¹ £ódŸ.
W ubieg³ym wieku miasto by³o bowiem nieocjaln¹ lmow¹ stolic¹ Polski. To w³aœnie tutaj, po II wojnie œwiatowej, ze zrujnowanej stolicy zaczêli przybywaæ re¿yserzy i aktorzy. Przez ca³y
okres powojenny w Wytwórni Filmów Fabularnych przy ulicy £¹kowej powsta³o ponad 600 lmów i 1000 odcinków seriali. Nie
mo¿na tak¿e zapomnieæ o s³ynnej „³ódzkiej lmówce”*, która
wykszta³ci³a wiele znanych osób ze œwiata kinematograi – m.in.
Romana Polañskiego, Andrzeja Wajdê czy te¿ aleksandrowianina Jana Machulskiego.
Z bliskoœci centrum polskiej kinematograi skorzysta³ (i nadal korzysta) tak¿e Aleksandrów. Liczba powsta³ych lmów jest
oczywiœcie mniejsza (tak jak i mniejsze jest nasze miasto), ale
nie zmienia to faktu, ¿e s¹ to produkcje ciekawe. Na stronach
poœwiêconych gminie, poza nielicznymi wyj¹tkami, trudno znaleŸæ informacje o zdjêciach do lmów, które powsta³y na terenie
gminy. Artyku³ ten ³¹czy wiêc informacje z ró¿nych Ÿróde³:
publikacji w lokalnej prasie, stron internetowych, ale równie¿
anegdot opowiedzianych przez mieszkañców.
* Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera
(PWSFTviT, nazwa pierwotna: Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Filmowa) – uczelnia pañstwowa za³o¿ona 8 marca 1948 w £odzi, kszta³c¹ca przysz³ych aktorów, re¿yserów, operatorów lmowych i telewizyjnych, artystów fotograków, monta¿ystów, scenarzystów, producentów telewizyjnych, lmowych i mediów cyfrowych. W 2014 roku Szko³a zajê³a drugie
miejsce na œwiecie w rankingu szkó³ lmowych magazynu „The Hollywood Reporter”,
pisma wydawanego od 1930 roku w Los Angeles (ranking nie uwzglêdnia³ uczelni ze Stanów Zjednoczonych). W uzasadnieniu podano, ¿e PWSFTviT wykszta³ci³a panteon wybitnych ludzi kina, wœród których s¹ m.in. Roman Polañski i Andrzej Wajda, zdobywcy
Oskara – najbardziej presti¿owej nagrody lmowej na œwiecie, przyznawanej przez Amerykañsk¹ Akademiê Sztuki i Wiedzy Filmowej (przyp.red).
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„Filmowa” historia Aleksandrowa rozpoczê³a siê w 1943 r.,
kiedy to Eberhard Küfer nagra³ trzy i pó³ minutowy materia³
z miasta (ówczeœnie nazywaj¹cego siê Wirkheim). Film powsta³ prawdopodobnie na zamówienie któregoœ z synów Adolfa Greilicha, w³aœciciela fabryki dziewiarskiej, zosta³ upubliczniony po prawie siedemdziesiêciu latach przez jednego z jego
potomków, Tobiasa.

Kadr z amatorskiego filmu Wirkheim 1943 autorstwa Eberharda Küfera
przedstawiaj¹cy widok z tramwaju na Plac Koœciuszki

Obraz rozpoczyna siê ujêciem tramwaju linii „44”. Wraz z nim
„wje¿d¿amy” do miasta. Pozosta³a czêœæ kadrów zosta³a nagrana
wokó³ rynku. Widaæ na nich m.in. park, ratusz, ale tak¿e poblisk¹ aptekê i teatr. Uwiecznione zosta³y te¿: gospoda („Deutsches
Gasthaus”) Eduarda Behnke i restauracja („Gaststätte”) Brunona Hirscha. Oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ ujêæ fabryki rodziny
Greilichów mieszcz¹cej siê przy ulicy £êczyckiej (dzisiejszy Zespó³
Szkó³ Zawodowych). Z oczywistych wzglêdów pominiêto w lmie
koœció³ katolicki, jako kojarz¹cy siê z narodem polskim – zabieg
ten zaakcentowa³ niemieckoœæ miasta.
Na kolejn¹ lmow¹ przygodê, ale za to jak¹, Aleksandrów musia³ poczekaæ ca³e dwadzieœcia piêæ lat. Do miasta zjecha³y bo-
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Aleksandrowska makieta berliñskiej Bramy Brandenburskiej
wykorzystana w filmach Czterej pancerni i pies i Ostatnie dni

wiem a¿ dwie ekipy. Pierwsza krêci³a koñcowe sceny serialu
– Czterej pancerni i pies1. Jest to chyba najbardziej znane dzie³o,
które powstawa³o w aleksandrowskich plenerach. Na czas zdjêæ,
nieistniej¹ce ju¿, podmiejskie lotnisko przemieniono w Berlin. W tym celu wzniesiono m.in. makietê Bramy
Brandenburskiej. Sprawi³o to uciechê
miejscowej m³odzie¿y, poniewa¿ niektórzy postanowili powtórzyæ wyczyn
serialowego Janka, jakim by³o wspiêcie siê na szczyt konstrukcji. Innym
miejscem wykorzystanym przez tê ekipê by³y nieistniej¹ce wspó³czeœnie stawy rybne w Be³dowie w dolinie rzeki
Be³dówki. Obudowano je tak, aby
przypomina³y zalany tunel, w który,
w odcinku XIX serialu, wje¿d¿a³ czo³g
Plakat do filmu
„Rudy”. Za ciekawostkê zaœ mo¿na uzCzterej pancerni i pies
naæ opowieœæ, ¿e udzia³ w lmie wziê(1966–1970)
1

Czterej pancerni i pies, re¿. K. Na³êcki, A. Czekalski, scen. M. i J. Przymanowscy, S. Wohl,
1966–1970 r.
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³a tak¿e klacz z aleksandrowskiego
sk³adu wêgla.
Zaraz po serialowej ekipie lotnisko
zajêli lmowcy krêc¹cy Ostatnie dni2,
czyli kontynuacjê lmu Kierunku
Berlin3. Wykorzystali oni powsta³e
wczeœniej makiety. Pozwoli³o to oszczêdziæ zarówno bud¿et, jak i czas.
W 1973 r. w pobliskich lasach pojawili siê z kamerami realizatorzy kolejnego s³ynnego serialu, czyli Czarnych chmur4. Niestety pró¿no szukaæ
szczegó³ów na ten temat – jedyne informacje, jakie uda³o siê odnaleŸæ, to
Plakat do filmu
tylko sam fakt, ¿e gdzieœ na terenie
Ostatnie dni (1969)
gminy krêcono ujêcia plenerowe. Mo¿e kiedyœ uda siê dotrzeæ do wiêkszej
wzmianki, która pozwoli umiejscowiæ
Czarne chmury na „lmowej mapie”
Aleksandrowa.
Rok póŸniej mo¿na by³o podziwiaæ
aleksandrowskie centrum w lmie
Zapis zbrodni5. Jest to obraz mniej znany, ale opowiada o morderstwach,
które wstrz¹snê³y wtedy nie tylko województwem ³ódzkim, ale i ca³¹ Polsk¹, zabójstwach dokonanych przez
Janusza Dêbiñskiego i Konstantego
Federa. Pozostawiê jednak fabu³ê zaPlakat do filmu
interesowanym t¹ histori¹ i lmem,
Czarne chmury (1973)
a powrócê do scen krêconych w Aleksandrowie. Nasze miasto wcieli³o siê w lmie w pobliski Konstantynów £ódzki. Spor¹ liczbê scen krêcono na rynku, na którym mo¿na zobaczyæ nie tylko budynek wagi miejskiej, ratusz,
2
3
4
5

Ostatnie dni, re¿. J. Passendorfer, scen. J. Passendorfer, W. ¯ukrowski, 1969 r.
Kierunek Berlin, re¿. J. Passendorfer, scen. J. Passendorfer, W. ¯ukrowski, 1968 r.
Czarne chmury, re¿. A. Konic, scen. R. Pietruski, A. Gruziñski, 1973 r.
Zapis zbrodni, re¿. A. Trzos-Rastawiecki, scen. A. Trzos-Rastawiecki, M. Krasicki, 1974 r.
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jatki (wówczas jeszcze oryginalne)
i koœció³ œw. Rafa³a, ale te¿ restauracjê „Kalinka” mieszcz¹c¹ siê na rogu ul. Wojska Polskiego i Placu Koœciuszki, a nawet pobliski sklep SAM.
Czêœæ ujêæ przedstawia tramwaj linii
„44”, nie tylko z zewn¹trz, ale tak¿e
od œrodka. Wprawny obserwator zauwa¿y tak¿e pojedyncze sceny nakrêcone w budynku Towarzystwa Œpiewaczego im. Stanis³awa Moniuszki
oraz w „Krypie”, czyli dawnym koœciele adwentystów przy ul. Po³udniowej (dziœ niestety w ruinie). Z opoPlakat do filmu
wieœci mieszkañców wynika tak¿e, ¿e
Zapis zbrodni (1974)
fragmenty dziej¹ce siê w mieszkaniu
g³ównego bohatera nakrêcono w nieistniej¹cej ju¿ kamienicy
przy Placu Koœciuszki.
Po Zapisie zbrodni kronika lmowego Aleksandrowa urywa siê na kolejne æwieræ wieku, a¿ do 1999 r., kiedy
to premierê mia³y znów dwa lmy nakrêcone na terenie gminy: Torowisko6
i Królowa Anio³ów7. Do pierwszego
z nich zdjêcia powsta³y w Nakielnicy,
zarówno pomiêdzy blokami, jak i na
terenie by³ego PGR-u. Na czas ujêæ
gara¿e sta³y siê sexshopem, a kot³ownia zak³adem pogrzebowym. Jedn¹
ze scen krêcono tak¿e na przechodz¹cej przez wieœ drodze.
Drugi lm z 1999 r. powsta³ natoPlakat do filmu
miast
w wiêkszej czêœci w Be³dowie,
Torowisko (1999)
w dworku rodziny Wê¿yków. Dla kogoœ, kto nigdy tam nie by³, jest to wiêc dobra okazja, by zobaczyæ,
popadaj¹ce niestety w ruinê, wnêtrza XIX-wiecznej budowli.

6
7

Torowisko, re¿. i scen. U. Urbaniak, 1999 r.
Królowa anio³ów, re¿. i scen. M. Grzegorzek, 1999 r.
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W pierwszych latach XXI w. lmowcy omijali Aleksandrów i okolice.
Dopiero w 2014 r. pojawi³a siê siê kolejna ekipa, tym razem miêdzynarodowa. Ze zwiastuna Arizony w mojej
g³owie8 i wzmianek na stronach internetowych mo¿na dowiedzieæ siê, ¿e debiutuj¹cy szwajcarski re¿yser, Matthias Huser, wybra³ stawy rybne
w Be³dowie do nakrêcenia kilku ujêæ
w swoim pierwszym lmie.
W listopadzie tego samego roku
kamerzyœci pojawili siê w Krzywcu,
gdzie na terenie prywatnej posesji krêPlakat do filmu
cono sceny jednego z odcinków seriaKrólowa Anio³ów (1999)
lu Telewizji Polskiej Komisarz Alex9
Ostatni, jak na razie, lmowy epizod na terenie gminy Aleksandrów
mia³ miejsce w ubieg³ym roku, kiedy
to we wsi Nakielnica powstawa³y zdjêcia do Wspomnienia lata10. Na kilka dni
producenci przenieœli miejscowoœæ
w lata 70. ubieg³ego wieku, z bloków
zniknê³y anteny satelitarne i rolety,
a mieszkañcy musieli zmieniæ miejsca
parkowania samochodów. Obraz jednak jeszcze nie mia³ premiery, co
uniemo¿liwia okreœlenie, w jakiej iloœci i czy w ogóle, Nakielnica pojawi siê
Plakat do filmu
kolejny raz na srebrnym ekranie.
Arizona w mojej g³owie (2014)
Na tym koñczy siê lmowa historia
miasta i gminy Aleksandrów £ódzki. Oczywiœcie, mo¿na liczyæ,
¿e to nie bêdzie denitywny koniec. „Holly³ódŸ” odzyskuje powoli dawn¹ pozycjê, wiêc mo¿liwe, ¿e i do Aleksandrowa coraz
czêœciej bêd¹ zje¿d¿aæ lmowcy.
They chased me through Arizona (Arizona w mojej g³owie), re¿. M. Huser, scen. M. Huser,
A. Eisenreich, 2014 r.
9 Komisarz Alex, re¿. R. Wichrowski, K. Lang, scen. G. £oszewski, P. Murawska, K. Frankowska i inni, 2011–2015 r.
10 Wspomnienia lata, re¿. A. Guziñski, 2015 r.
8
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Witold Smêtkiewicz

W ka¿dym miejscu i zawsze zostawiamy
po sobie œlad. Krzysztof Czajkowski
Ju¿ zawarte w powy¿szym tytule, samo stwierdzenie tej oczywistej prawdy, daje nam powód do g³êbszego zastanowienia siê nad tym, w jak
znacznym stopniu osobowoœæ cz³owieka wp³ywa na bieg wydarzeñ czy
losów ca³ej spo³ecznoœci i jaki trwa³y
zostaje po tych wydarzeniach œlad.
OdpowiedŸ na powy¿sze pytanie
chcia³bym umiejscowiæ w granicach
zwi¹zanych g³ównie z terenem gminy tego urokliwego i prê¿nie rozwijaj¹cego siê w ostatnich latach, miaKrzysztof Czajkowski
sta jakim jest Aleksandrów £ódzki.
Natomiast je¿eli chodzi o umiejscowienie jej w czasie to poniewa¿ ka¿dy z nas jest jedynie mniejszym lub wiêkszym ogniwem w d³ugim ³añcuchu istnieñ sk³adaj¹cych siê na przesz³e, obecne lub przysz³e pokolenia, a dzia³ania
ich zazêbiaj¹ siê ze sob¹, to trudno jest œciœle wyodrêbniæ sztywne
granice w poszczególnych okresach ich trwania. Jednak to, co na
pewno mo¿emy zrobiæ, to zwróciæ wnikliw¹ uwagê na konkretnego cz³owieka i na efekt jego zaanga¿owania w tworzeniu sta³ych
wartoœci dla spo³ecznego dobra. Cz³owiekiem, którego chcia³bym
dzisiaj przedstawiæ Szanownym Czytelnikom jest by³y burmistrz
miasta pan Krzysztof Czajkowski. S¹dzê, ¿e najw³aœciwsz¹ form¹ przedstawienia osoby Pana Burmistrza i jego dokonañ, bêdzie forma krótkiego wywiadu, którego zgodzi³ siê udzieliæ, odpowiadaj¹c na zadane przeze mnie pytania.
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W.S.: Jak d³ugo trwa³a Pañska kadencja jako burmistrza miasta?
K.C.: Zaszczytne stanowisko burmistrza miasta obj¹³em po wygra-

nych wyborach w czerwcu 1990 r. Natomiast uprzednio pracowa³em, miêdzy innymi jako zootechnik w stadninie koni
w Racocie ko³o Koœciana (mam wy¿sze wykszta³cenie rolnicze – dyplom Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie), w Zjednoczeniu Budownictwa i Melioracji w £odzi. W pracy stara³em siê byæ apolityczny, choæ z czasem zwi¹za³em siê ze
Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym. Pracowa³em tak¿e
jako sekretarz wojewódzki tej partii.
Do koñca kwietnia 1989 r. by³em zastêpc¹ Naczelnika Gminy, a od 1 stycznia 1990 r. zajmowa³em stanowisko Naczelnika
Miasta i Gminy Aleksandrów. Stanowisko burmistrza miasta
piastowa³em przez okres trzech kolejnych kadencji w latach
1990–2002.
Komentarz W.S.:

Szmat czasu
Trzy kolejne kadencje,
to te, dziêki którym
by³ trochê piêkniejszym œwiat
i trochê mniej ponurym.
– To z uœmiechem dla ludzi
oarowany kwiat
tamtych dwunastu lat.
W.S.: Jakie, Pana zdaniem, by³y najwiêksze osi¹gniêcia i pozytywne prze-

miany w Gminie podczas pe³nienia przez Pana funkcji burmistrza?
K.S.: Osi¹gniêæ tych, jak i pozytywnych przemian, by³o wiele, bo

i czas, w jakim one dokonywa³y siê by³ d³ugi. Trudno jest
wymieniæ wszystkie, ale te które mi osobiœcie sprawi³y du¿o satysfakcji, to miêdzy innymi:
– stworzenie sta³ych struktur samorz¹dowych i atmosfery
wzajemnego, miêdzyludzkiego zrozumienia w d¹¿eniu
do realizacji wspólnych celów,
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– rozbudowane kontakty z innymi gminami,
– owocna wspó³praca z Wojewod¹ £ódzkim i Marsza³kiem
Województwa £ódzkiego,
– inwestycje oœwiatowe ukierunkowane na rozwój sportu
i rekreacjê,
– remonty, renowacje, dalekosiê¿ne inwestowanie w infrastrukturê miasta.
By³y to dzia³ania maj¹ce na celu jednoczesny rozwój miasta i terenów wiejskich gminy. Przez moje trzy kadencje
usilnie stara³em siê, by nia³ miejsce proporcjonalny rozwój i miasta, i wsi.
Bior¹c pod uwagê zaœ rangê i znaczenie poszczególnych
inwestycji, bardzo wa¿ne by³y:
– oddanie do u¿ytku pawilonu szkolnego, sali gimnastycznej i remont szko³y w Be³dowie,
– otwarcie basenu miejskiego i rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie,
– gruntowna renowacja ul. Wojska Polskiego,
– wykonana dla potrzeb miasta oczyszczalnia œcieków w Rudzie Bugaj,
– kanalizacja miasta,
– realizowane w so³ectwach zak³adanie wodoci¹gów (Na pocz¹tku moich kadencji, tylko w dwóch miejscowoœciach
by³y wodoci¹gi, w Sobieniu i Prawêcicach, i czêœciowo te¿
w R¹bieniu. Kiedy moje kadencje koñczy³y siê, pozosta³y jedynie dwa so³ectwa, w których wodoci¹gów nie by³o
– w gminie, w sumie, s¹ 22 so³ectwa).
– uporz¹dkowanie spraw s³u¿by zdrowia,
– remont i rozbudowa Urzêdu Miasta,
– odbudowa „jatek” miejskich,
– po³¹czenia autobusowe z £odzi¹, likwidacja linii tramwajowej „44”,
– oœwietlenie Szatoni,
– wspó³praca z para¹ p.w. Œw. Archanio³ów Micha³a
i Rafa³a w rozbudowie cmentarza i budowie kaplicy pogrzebowej.

112

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Komentarz W.S.:

Zmiany na lepsze
Wszystko siê zmienia,
bo czas ucieka…
Nasz los zale¿y
od cz³owieka.
„44”
Odjecha³ tramwaj czterdzieœci i cztery
w sentymentaln¹ dal...
Nasta³y czasy autobusów ery…
No có¿; troszeczkê ¿al.
W.S.: Jakie jeszcze dzia³ania w zakresie rozwoju oœwiaty i kultury, oraz

sportu i rekreacji podejmowa³ Pan w czasie trwania kadencji?
K.C.: By³y to:

– otwarcie biblioteki na Osiedlu S³onecznym,
– otwarcie Oœrodka Edukacji Ekologicznej i Rekreacji w Sobieniu,
– utworzenie gazety „44”.
Komentarz W.S.:

Rozwój psychozyczny
Na ka¿dym etapie ¿ycia
i w ka¿dym jego resorcie,
jest przez nas mile widziany,
w kulturze, oœwiacie, sporcie.
W.S.: Czy jest Pan usatysfakcjonowany z podjêtych dzia³añ i osi¹gniêæ?
K.C.: Oczywiœcie, ¿e tak, bo trudno by³oby nie cieszyæ siê z efek-

tów dobrze wykonanej, wieloletniej pracy. Najlepszym tego
dowodem niech bêdzie uœmiech na twarzach obecnie spotykanych ludzi i ich ¿yczliwa pamiêæ o tym, czego miêdzy
innymi i mnie, obecnemu emerytowi, uda³o siê dla miasta
i jego spo³ecznoœci dokonaæ.
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Komentarz W.S.:

Sposób…
Sposób na sukces to murowany,
gdy siê cieszymy z tego co mamy.
W.S.: Jak wygl¹da³y kontakty z innymi miastami, gminami (wspó³pra-

ca – partnerstwo)?
K.C.: W³aœciwie okres mojej pierwszej kadencji, przypadaj¹cy na

lata 1990–1994 i charakteryzuj¹cy siê tym, i¿ dopiero tworzy³y siê struktury samorz¹dowe, by³ pod wzglêdem politycznym i uk³adów miêdzyludzkich okresem dosyæ trudnym, chocia¿ odznacza³ siê jednoczeœnie o¿ywieniem i du¿¹
intensywnoœci¹ wszelkich dzia³añ, w tym intensywn¹ wspó³prac¹ samorz¹dów gminnych.
W nastêpnych latach trudnoœci te stopniowo ustêpowa³y, a stwarza³ siê coraz korzystniejszy klimat do wspó³pracy, pomimo tego i¿ Aleksandrów £ódzki nie mia³ jeszcze wtedy, tak zwanego, partnerskiego miasta. Wszystkich
cieszy³a, szczególnie w pierwszym okresie, szeroka, œcis³a
p³aszczyzna porozumienia z Wojewod¹ £ódzkim. Pomimo
póŸniejszych, znanych wszystkim, zgrzytów, które powsta³y na bazie zmian, zwi¹zanych z wprowadzeniem komunikacji autobusowej na miejsce dotychczasowego, tramwajowego po³¹czenia z £odzi¹, zrozumienie wziê³o górê
i wspó³dzia³anie kwit³o.
Komentarz W.S.:

Jakoœ siê przêdzie
Wszystko siê dobrze krêci,
wszystko siê obraca,
gdy panuje wœród ludzi
partnerstwo i wspó³praca.
W.S.: Jak Pan Burmistrz ocenia obecny stan rozwoju spo³eczno-gospodar-

czego gminy oraz perspektywy i kierunki jej dalszego rozwoju?
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K.C.: Obecny stan gminy oceniam bardzo pozytywnie. Z du¿ym

optymizmem mogê patrzeæ na przysz³oœæ naszego miasta.
Wynika on g³ównie z faktu istnienia kompleksowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, dzia³añ w ramach £ódzkiej Strefy Ekonomicznej z mo¿liwoœci¹ efektywnego wykorzystania dotacji unijnych i przejrzystej
Strategii Rozwoju Gminy. Poza tym, radoœci¹ napawaj¹ dokonania mojego Nastêpcy w zakresie realizowania kolejnych, wa¿nych inwestycji.
Komentarz W.S.:

Nikomu…
Nikomu nie s¹, straszne,
¿ycia schody, zakrêty,
gdy pewien jest, i¿ ma siê,
solidne fundamenty.
W.S.: Co nale¿a³oby, Pana zdaniem, zmieniæ, ulepszyæ, w sytuacji spo³e-

czno-gospodarczej gminy?
K.C.: Sk³adu dobrej dru¿yny, która pod rz¹d wygrywa mecz za me-

czem, nie zmienia siê. Mo¿na co najwy¿ej powiedzieæ: „tak
trzymaæ” i ¿yczyæ zdrowia oraz sukcesów.
Komentarz W.S.:

Sukcesy ludzkie, tak jak ludzkie losy
czêsto siwizn¹ przyprószaj¹ w³osy.
W.S.: Czy zgodzi siê Pan ze mn¹, i¿ do szerokiego spektrum metod s³u¿¹-

cych promocji miasta, jakie w swoich dzia³aniach wykorzystuje dzisiaj Wydzia³ Promocji i Wspó³pracy z Zagranic¹ Urzêdu Miasta
w Aleksandrowie £ódzkim, mo¿na by do³¹czyæ w pierwszym rzêdzie i w wiêkszym zakresie potencja³ niewykorzystanych, niestety
czêsto, ludzkich mo¿liwoœci.
Takie jednostki kulturalno-oœwiatowe jak: biblioteka, szko³a,
uniwersytet III wieku, dom kultury, stowarzyszenia np. Partner-

W ka¿dym miejscu i zawsze zostawiamy po sobie œlad. Krzysztof Czajkowski

115

stwa na rzecz Aleksandrowa, Towarzystwa Przyjació³ Miasta,
paraa koœcielna powinny byæ bardziej wykorzystane dla dobra
spo³ecznego, w koñcu dzia³aj¹ w nich pasjonaci, ludzie, którzy
chêtnie poœwiêciliby swój wolny czas, zaanga¿owanie, posiadane
umiejêtnoœci.
K.C.: Oczywiœcie, podzielam Pana zdanie w tym wzglêdzie, tym

bardziej, ¿e w Aleksandrowie o zaanga¿owanych spo³eczników, ludzi m¹drych i szlachetnych, nie trudno.
Komentarz W.S.:

Uœmiech losu
Jak mawia³ ktoœ, kto œlepo
kiedyœ w sukces wierzy³;
wiele zale¿y od losu,
ale najwiêcej, to jednak,
od ludzi zale¿y.
W.S.: Szanowny Panie Burmistrzu, serdecznie dziêkujê w imie-

niu swoim i Czytelników „Aleksandrów wczoraj i dziœ” za
nasz¹ rozmowê.
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Tomasz Pietras *

Aleksandrowski „Kopernik”.
Dzieje liceum w œwietle kronik
i dokumentacji szkolnej.
Czêœæ 1. (1945–1950)

W dniu 13 czerwca 2015 rok aleksandrowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika uroczyœcie œwiêtowa³o kolejny „okr¹g³y” jubileusz – 70-lecie dzia³alnoœci szko³y. W programie obchodów rocznicowych, oprócz uroczystej akademii
dedykowanej patronowi liceum oraz prezentacji historii i ostatnich osi¹gniêæ szko³y przez p. dyrektor Renatê Œwiêciak-Ruda,
znalaz³o siê tak¿e wieczorne spotkanie absolwentów (na wewnêtrznym dziedziñcu, który w czasach szkolnych nazywaliœmy „wybiegiem”). Mo¿na by³o po latach spotkaæ dawnych kolegów i kole¿anki ze szkolnej ³awy, powspominaæ spêdzone tu cudowne,
m³ode lata, obejrzeæ jak zmieni³ siê budynek szkolny i wypiêknia³y pracownie przedmiotowe, wreszcie zajrzeæ do wyeksponowanych w bibliotece szkolnej archiwalnych kronik, albumów
i ksi¹g pami¹tkowych. Postanowi³em przy tej okazji wczytaæ siê
nieco dok³adniej w ich treœæ, aby zaprezentowaæ Pañstwu dzieje
tej zas³u¿onej dla miasta placówki oœwiatowej w ci¹gu minionych
7 dekad. W pierwszej czêœci artyku³u zajmê siê dziejami szko³y
w pierwszych latach jej dzia³alnoœci (1945–1950). W kolejnych
numerach „Aleksandrów wczoraj i dziœ” chcia³bym kontynuowaæ
tê opowieœæ, przedstawiæ historiê szko³y w latach 50., 60., 70., 80.
i 90. (jestem absolwentem LO z 1993 roku) oraz zmiany, jakie
* Dr Tomasz Pietras, Uniwersytet £ódzki, Wydzia³ Filozoczno-Historyczny.
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Kronika Pañstwowej Koedukacyjnej Szko³y Ogólnokszta³c¹cej Stopnia Licealnego
w Aleksandrowie. Karty tytu³owe [rêkopis w archiwum LO im Miko³aja Kopernika
w Aleksandrowie]

Budynek Pañstwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum
w Aleksandrowie. Koniec lat 40-tych XX wieku
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nast¹pi³y w nowym tysi¹cleciu, a¿ do chwili przekszta³cenia
„zwyk³ego” liceum ogólnokszta³c¹cego w Szko³ê Mistrzostwa
Sportowego (2014).

Za³o¿enie szko³y
PóŸnym wieczorem 17 stycznia 1945 roku sowieccy czo³giœci
z 1. Brygady Pancernej Gwardii 8. Korpusu Zmechanizowanego
wkroczyli do Aleksandrowa od strony Zgierza i po krótkich, ale
dosyæ intensywnych walkach z niemieckim garnizonem Wehrmachtu, opanowali miasteczko. Dla polskich mieszkañców, którzy
prze¿yli wojnê, zakoñczy³ siê mroczny czas niemieckiej okupacji. Aleksandrów by³ wyludniony – z prawie 13 500 przedwojennych mieszkañców, w maju 1945 roku pozosta³o tylko oko³o 6 300.
Ca³kowicie zniknê³a licz¹ca przed wojn¹ prawie 4 000 osób spo³ecznoœæ ¿ydowska, wielu Polaków wysiedlono lub zamordowano
(zw³aszcza lokalne elity – urzêdników, nauczycieli, ksiê¿y, ziemian, przedsiêbiorców), czêœæ miejscowych Niemców uciek³a
przed Armi¹ Czerwon¹ na zachód a pozosta³ych czeka³o niebawem przymusowe wysiedlenie. Du¿a czêœæ fabryk w³ókienniczych
i innych obiektów przemys³owych w mieœcie by³a zniszczona, maszyny i wyposa¿enie fabryk, których nie wywieŸli wycofuj¹cy siê

Pierwsi maturzyœci z maja 1948 r.

Aleksandrowski „Kopernik”. Czêœæ 1. (1945–1950)

Jedno z pierwszych (nr 7) œwiadectw dojrza³oœci wydanych
w aleksandrowskim Liceum z 22 maja 1948 r.
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Niemcy, albo nie z³upili Rosjanie, w czêœci rozszabrowa³a miejscowa ludnoœæ. Ju¿ 24 stycznia 1945 roku, podczas zebrania mieszkañców w budynku ratusza, powo³ano Tymczasowy Zarz¹d
Miejski na czele z burmistrzem Józefem Janiakiem, którego
wkrótce zast¹pi³ komunista Aleksy Kupœ.
Niemal natychmiast po wycofaniu siê Niemców, polska ludnoœæ Aleksandrowa z wielkim entuzjazmem przyst¹pi³a do odbudowy zniszczonych budynków, uruchamiania fabryk poñczoszniczych oraz reaktywowania przedwojennych instytucji
i stowarzyszeñ. Podjêto m.in. niezrealizowany przed wrzeœniem
1939 roku projekt utworzenia w Aleksandrowie pierwszej polskiej szko³y œredniej w Aleksandrowie – samorz¹dowego gimnazjum. Przed wojn¹ nie by³o w tym mieœcie pañstwowej szko³y œredniej. W latach I wojny œwiatowej dzia³a³o tu tylko przez kilka
lat niemieckie gimnazjum, zaœ w okresie miêdzywojennym – ¿ydowska szko³a religijna, okreœlana w literaturze jako „uczelnia
rabinacka”.
Najwiêcej informacji na temat okolicznoœci za³o¿enia pierwszej polskiej szko³y œredniej znajdziemy w protoko³ach z posiedzeñ Rady Pedagogicznej i innej dokumentacji zachowanej
do dziœ w archiwum Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja
Kopernika. Wybrane, najstarsze protoko³y i dokumenty zosta³y opublikowane w 1995 roku w opracowaniu rocznicowym (zob.
bibliograa). Z protoko³u nr 1 z posiedzenia Rady Pedagogicznej
nowej szko³y, które mia³o miejsce 2 marca 1945 r., dowiadujemy siê, ¿e pierwszy dyrektor szko³y – Teodor Tobolczyk zosta³
wydelegowany w dniu 16 lutego 1945 roku przez Kuratorium
Oœwiaty Szkolnictwa £ódzkiego z misj¹ zorganizowania gimnazjum ogólnokszta³c¹cego w Aleksandrowie. W mieœcie spotka³ siê z bardzo ¿yczliw¹, wrêcz entuzjastyczn¹ reakcj¹ niedawno powo³anych w³adz lokalnych i spo³eczeñstwa. Ju¿
nastêpnego dnia Zarz¹d Miejski przekaza³ na potrzeby organizowanej szko³y „gmach po rabinie” przy ulicy Warszawskiej (potem Armii Czerwonej) 10 wraz z otaczaj¹cym terenem. By³ to
okaza³y, murowany dom, wybudowany zaledwie 10 lat wczeœniej
dla s³awnego cadyka chasydzkiego – Icchaka Menachema Mendela Dancygera. Do dziœ w kolejne rocznice œmierci cadyków
przybywaj¹ tu na mod³y ortodoksyjni ¯ydzi, wyznawcy tradycji
chasydzkiej dynastii Aleksander. Gmach ten zosta³ jednak czê-
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Gimnazjaliœci podczas procesji Bo¿ego Cia³a w 1945 r.
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œciowo uszkodzony w czasie styczniowych walk sowieckich czo³gistów z niemieckim garnizonem. W znajduj¹cym siê niedaleko budynku przy ul. Piotrkowskiej 49/51 mia³a zostaæ utworzona pierwsza szkolna bursa.
Kronika Pañstwowej Koedukacyjnej Szko³y Ogólnokszta³c¹cej Stopnia Licealnego w Aleksandrowie tak wspomina pocz¹tki szko³y z kilkuletniej perspektywy: „W tym okresie budynek szkolny zniszczony by³ przez dzia³ania wojenne, brak by³o sprzêtu szkolnego.
Wszystkie te trudnoœci zosta³y pokonane przez m³odzie¿, która
sama postanowi³a uzupe³niæ braki i wziê³a siê do pracy: znoszono wiêc sto³y, krzes³a, ³awy, portrety, ksi¹¿ki i dziêki temu przy
jednoczesnym poparciu spo³eczeñstwa miejscowego i profesorów, budynek szkolny zosta³ oddany do u¿ytku na dzieñ pierwszego marca 1945 roku. Pierwszego marca 1945 roku, rozpoczê³y
siê lekcje w pierwszym gimnazjum na terenie Aleksandrowa pod
kierownictwem dyrektora Tobolczyka”.
W protokole z 2 marca 1945 roku czytamy, ¿e za remont budynku szkolnego ze zniszczeñ wojennych i jego dostosowanie do
nowych funkcji edukacyjnych odpowiedzialny by³ ob. Olczak, kierownik Dzia³u Gospodarczo-Budowlanego w Zarz¹dzie Miejskim.
Pocz¹tkowo do prac remontowych próbowano przymusowo wykorzystaæ pozosta³ych w mieœcie volksdeutschów. Miejscowi Niemcy byli w tym okresie czêsto zatrudniani przy ró¿nych robotach
publicznych, np. uprz¹taniu ulic, placów, usuwaniu gruzów zniszczonych domów. Kiedy zabrano ich do innych prac, budynek
przysz³ego gimnazjum zobowi¹zali siê bezinteresownie wyremontowaæ polscy majstrowie murarscy, przy remoncie pracowa³o ich a¿ siedmiu. Na pocz¹tku marca, mimo rozpoczêtej ju¿ nauki, prace budowlane jeszcze trwa³y – zamurowywano otwory po
pociskach, wzmacniano lary budynku, malowano œciany i szklono szyby…
Dotkliwym problemem by³ brak mebli, gdy¿ te z dawnego domu cadyka zosta³y prawie doszczêtnie rozkradzione. Dziêki pomocy kilku osób (w protokole wymieniono nazwiska Olczaka,
Szadkowskiego i Jarociñskiego), uda³o siê ten problem w znacznym stopniu rozwi¹zaæ. Na potrzeby szko³y pozyskano ³awki
i sto³y z domu starców, ze schronów, kilka wypo¿yczono z fabryki Knabego (zapewne z poñczoszarni Gottlieba Knappego przy
ul. Koœcielnej, obecnej Wojska Polskiego 27) i jakiejœ œwietlicy.
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Dyrekcja szko³y podjê³a tak¿e u w³adz starania o przydzia³ ³awek z koœcio³ów baptystów (przy ul. Po³udniowej) i ewangelickiego (przy Rynku). Czêœæ pomocy naukowych, a zw³aszcza mapy
i okazy przyrodnicze mia³ przekazaæ na potrzeby organizowanego gimnazjum zarz¹d Szko³y Powszechnej przy ul. £êczyckiej
(nr 2). By³a to przed wojn¹ szko³a niemiecka, najlepiej w mieœcie wyposa¿ona. Brakuj¹ce meble i pomoce dydaktyczne ró¿nymi sposobami „zdobywali” i przekazywali tak¿e poszczególni
uczniowie oraz ich rodzice, o czym wspomina cytowana wy¿ej
kronika szkolna. Dopiero w ci¹gu kilku lat uda³o siê szko³ê jako
tako umeblowaæ i wyposa¿yæ odpowiednio do potrzeb.
Organizowane spontanicznie gimnazjum mia³o byæ pocz¹tkowo szko³¹ podlegaj¹c¹ samorz¹dowi miejskiemu, jednak pod
naciskiem zwierzchnich w³adz oœwiatowych (na wniosek ob. Przemyckiego, naczelnika Wydzia³u Szkó³ Œrednich Kuratorium £ódzkiego) podjêto decyzjê o powo³aniu szko³y pañstwowej. Spowodowa³o to pewne perturbacje zwi¹zane z w³asnoœci¹ budynku
i gruntu, które Rada Miejska musia³a przekazaæ w zarz¹d pañstwowej placówce. Dyrektor szko³y w lipcu 1945 roku wyjaœnia³
Wojewódzkiemu Tymczasowemu Zarz¹dowi Pañstwowemu w £odzi stan prawny i sposób pozyskania tej nieruchomoœci. Szko³a
otrzyma³a ocjaln¹ nazwê: Pañstwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Aleksandrowie. Szko³a mia³a pocz¹tkowo strukturê dwustopniow¹, na któr¹ sk³ada³o siê czteroletnie gimnazjum
i dwuletnie liceum, co by³o zgodne z przedwojenn¹ reform¹ oœwiaty z 1932 roku. Na pierwszym zebraniu Rady Pedagogicznej
dyrektor Tobolczyk wyst¹pi³ z propozycj¹, aby patronem nowej
szko³y œredniej zosta³ Stanis³aw Staszic, planu tego jednak ostatecznie nie zrealizowano i dziœ ten zas³u¿ony dzia³acz oœwieceniowy i minister jest patronem innej aleksandrowskiej szko³y
– Zespo³u Szkó³ Zawodowych. Dopiero od 1 wrzeœnia 1952 roku,
w zwi¹zku z kolejn¹ reform¹ oœwiatow¹, szko³a sta³a siê czteroletnim Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Aleksandrowie.
Oprócz wspomnianego dyrektora Tobolczyka, na pierwszym
zebraniu Rady Pedagogicznej szko³y w dniu 2 marca 1945 roku
obecni byli nauczyciele: Jadwiga Jeske, Janina Klimecka, Maria
Bielawska, Wac³aw Zgirski i Jan Michalak. Wkrótce do tego grona do³¹czyli kolejni pedagodzy: Kazimierz Kostrowicki, Józef
Wojtkun, Antonina Maculewicz, Helena Tukaj i inni. W latach
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40. i 50. Rada Pedagogiczna liczy³a od 10 do 13 nauczycieli,
a uczniów by³o w tym czasie oko³o 200. Dyrektor Teodor Tobolczyk kierowa³ aleksandrowskim liceum do 1948 roku. Jego nastêpcami byli Jan Michalak (1948–1949) i Helena Trediakowska
(1949–1950). Od 1 wrzeœnia 1950 roku funkcjê dyrektora obj¹³
wybitny pedagog i dzia³acz oœwiatowy mgr Józef Pierlejewski,
kieruj¹cy placówk¹ przez nastêpne æwieræwiecze. Jego czasy to
osobna epoka w historii tej szko³y.
Dyrektora i nauczycieli bardzo silnie wspiera³ w dzia³aniach
organizacyjnych Komitet Rodzicielski. Jego pierwszym prezesem zosta³ 11 marca 1945 roku Hieronim Kawka, który pe³ni³ tê
funkcjê do 1951 roku. Na pierwszym zebraniu cz³onkowie Komitetu podzielili miêdzy siebie obowi¹zki, zajmuj¹c siê np. pracami stolarskimi w szkole czy nadzorowaniem przydzia³u mebli.
O zapisach do nowopowo³anej szko³y œredniej informowa³y specjalnie przygotowane plakaty, pisma rozsy³ane przez dyrekcjê do
okolicznych gmin. Do zapisywania siê zachêca³ uczniów nawet
ksi¹dz z ambony. Presti¿ szko³y mia³y podkreœlaæ wprowadzone
we wrzeœniu 1946 roku czapki uczniowskie (dla ch³opców) lub
granatowe berety ze znaczkiem (dla dziewcz¹t), zgodne z wzorami przedwojennymi.
Bursa szkolna (internat), obiecana przez w³adze miejskie ju¿
w lutym 1945 roku, zosta³a otwarta 3 lutego nastêpnego roku.
Jej kierownikiem zosta³ Kazimierz Kostrowicki. W bursie tej zamieszka³o pocz¹tkowo 11 uczniów, choæ miejsc (³ó¿ek) przygotowano wiêcej – 15. Obok oœmioizbowego budynku internatu
znajdowa³y siê: stodo³a, szopa, obora, ustêp oraz ogródek warzywny, obsadzony g³ównie kartoami. Dopiero po wybudowaniu nowego gmachu liceum w 1970 roku przeniesiono internat
do zaadaptowanego dawnego budynku szkolnego, gdzie funkcjonuje do dziœ.
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 5 marca 1945 roku zakwalikowano uczniów – kandydatów do klas pierwszej i drugiej. Naukê w aleksandrowskim gimnazjum podjê³o wtedy 135
uczniów (103 przyjêto do trzech równoleg³ych klas pierwszych,
a 32 – do klasy drugiej). Czêœæ kandydatów przedstawia³a œwiadectwa ukoñczenia szkó³ okupacyjnych, inni – szkó³ powszechnych przedwojennych, by³o tak¿e sporo kandydatów, którzy
nie mogli przedstawiæ ¿adnego œwiadectwa, ale byli przyjmowa-
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ni na podstawie egzaminu, czêsto wiedzê uzyskali oni w czasie
wojny na tajnych kompletach. A¿ 109 uczniów pochodzi³o z miasta, zaœ zaledwie 26 – z okolicznych wsi, dominowa³a m³odzie¿
z rodzin robotniczych (90), znacznie mniej by³o dzieci rolników
(21) i inteligencji pracuj¹cej (19). W tej szkolnej statystyce szczególnie charakterystyczna dla tych trudnych lat powojennych jest
pozycja „sieroty po zamordowanych”. W pierwszej rekrutacji
przyjêto do gimnazjum piêcioro takich dzieci. Wiek uczniów tak¿e by³ zró¿nicowany – najstarszy mia³ 23 lata (ówczesne przepisy pozwala³y przyjmowaæ do szkó³ œrednich nawet 25-latków),
a najm³odszy – 13 lat, najwiêcej by³o 16, 17 i 18-latków. W klasach pierwszych lekcje zaczyna³y siê od godziny 8 rano, w klasie
drugiej zaœ – od godziny 14, poniewa¿ wielu uczniów musia³o pracowaæ zawodowo. Wyk³adano nastêpuj¹ce przedmioty: jêzyk polski, jêzyk ³aciñski, jêzyk francuski, matematykê, historiê, geograê, biologiê oraz religiê. Zajêcia wychowania zycznego
nazywano wtedy „usportowieniem”.
W pierwszych latach powojennych wiedza uczniów aleksandrowskiego gimnazjum i liceum by³a bardzo zró¿nicowana, w wielu wypadkach s³aba. Czêœæ m³odzie¿y mia³a trudnoœci z podstawowymi zasadami ortograi czy rachunkami matematycznymi.
To z pewnoœci¹ efekt zaniedbañ z lat wojny i trudnoœci ¿ycia codziennego w okresie tu¿ powojennym. Z czasem poziom nauczania stopniowo siê poprawia³. Ró¿nie bywa³o tak¿e z frekwencj¹
na lekcjach, st¹d kolejne zarz¹dzenia Rady Pedagogicznej dyscyplinuj¹ce m³odzie¿ w tej dziedzinie. Uczniowie w pierwszych
latach istnienia szko³y czêsto przerabiali kursy semestralnie,
w tempie przyspieszonym. Niektórzy koñczyli naukê w IX klasie, na tzw. ma³ej maturze i szli do pracy, np. w odbudowuj¹cych
siê fabrykach poñczoszniczych czy na roli.
Pierwsi maturzyœci opuœcili mury szko³y w maju 1948 roku,
a wiêc po 3 i pó³ roku nauki. Znamy nazwiska tych osób, w kronice szkolnej zachowa³o siê zdjêcie grupowe uczestników pierwszej matury w dziejach aleksandrowskiego liceum. Byli to: Eugenia Bia³asiñska, Krystyna Dêbowska, W³adys³aw Frieman,
Czes³aw Kubiaczyk, Janina Kubiak, Czes³aw Lewandowski, Wies³aw Michalak, Alicja Nowicka, Danuta Staszak, Barbara Szadkowska, Julia Wiœniewska, Mieczys³aw W³odarczyk, Stanis³aw
Wojtyniak i Alicja Zwierzchowska. Niektóre nazwiska z pewno-
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œci¹ s¹ Pañstwu dobrze znane z póŸniejszej dzia³alnoœci w mieœcie, np. dr med. W. Frieman, który przez lata kierowa³ aleksandrowsk¹ przychodni¹ zdrowia. Na pami¹tkê tego wydarzenia,
pierwsi maturzyœci obsadzili lipami alejê przed budynkiem szkolnym. Te 14 drzew do dziœ ocienia chodnik ³¹cz¹cy wejœcie do budynku internatu z ulic¹ Warszawsk¹.
Poza nauk¹, ¿ycie szko³y od samego pocz¹tku urozmaica³y
ró¿ne uroczystoœci, akademie, imprezy kulturalne i wycieczki turystyczne. Zdjêcia i opisy dokumentuj¹ce te wydarzenia znajdziemy w kronikach szkolnych. Ju¿ w drugim roku istnienia szko³y m³odzie¿ szkolna pod kierunkiem Janiny Klimeckiej
prezentowa³a swe talenty w ramach teatru amatorskiego, wystawiaj¹c sztuki „Balladyna” Juliusza S³owackiego (27 lutego 1946
roku) oraz „Nowy Don Kichot” Aleksandra Fredry (czerwiec 1946
roku). W 1948 r. uczniowie zaprezentowali na scenie teatralnej
w³asne interpretacje kilku dzie³ Adama Mickiewicza. Dochód
z tych przedstawieñ przeznaczono na zakup ksi¹¿ek do biblioteki szkolnej (która w maju 1945 r. posiada³a zaledwie 200 woluminów) i organizacjê sklepiku uczniowskiego. W nastêpnych latach szkolny teatr amatorski bardzo siê rozwinie i odniesie liczne
sukcesy na skalê krajow¹.
We wrzeœniu 1946 roku uczniowie aleksandrowskiego liceum wraz z dyrektorem i kilku nauczycielami wziêli udzia³
w wycieczce na Dolny Œl¹sk, czyli – jak wówczas mówiono – Ziemie Odzyskane. W grudniu tego¿ roku wœród kadry szko³y,
uczniów oraz w ramach kwesty ulicznej zbierano pieni¹dze na
odbudowê Warszawy, które nastêpnie wp³acono na konto „Spo³ecznego Funduszu Odbudowy Stolicy”. Przy innej okazji zbierano pieni¹dze na walkê z analfabetyzmem albo przygotowywano paczki œwi¹teczne dla by³ych ¿o³nierzy i ich rodzin.
M³odzie¿ szkolna bra³a w tych latach udzia³ w pochodach 1 maja (Œwiêto Pracy), 17 stycznia (w rocznicê wyzwolenia Aleksandrowa), 7 paŸdziernika (z okazji Œwiêta Milicjanta), ale tak¿e… w procesji Bo¿ego Cia³a czy akademii rocznicowej 3 maja.
Rozmaitych uroczystych akademii by³o w szkole w pierwszych
latach jej istnienia tak du¿o, ¿e w czynie spo³ecznym zbudowano specjaln¹ scenê.
Na terenie aleksandrowskiego gimnazjum od pocz¹tku dzia³a³ samorz¹d uczniowski, organizacyjnie podzielony na trzy wy-
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dzia³y: samokszta³ceniowy, spo³eczny i gospodarczy. W ich ramach dzia³a³y m.in: Ko³o Przyrodnicze, Ko³o Literackie, Klub
Dyskusyjny, Liga Morska, Szkolna Kasa Oszczêdnoœci, Szkolne
Ko³o Sportowe i sklepik uczniowski (od wrzeœnia 1945 roku dzia³aj¹cy pod nazw¹ Spó³dzielnia Uczniowska „Promieñ”). Akademie i inne uroczystoœci uœwietnia³ chór szkolny, którego opiekunem by³ Ksawery Podgórski. W szkole po wakacjach 1945 roku
zaczê³o dzia³aæ harcerstwo. Patronem szkolnej dru¿yny harcerskiej by³ Walerian £ukasiñski. Opiekunem szczepu dru¿yny mêskiej by³ Wac³aw Zgirski, zaœ ¿eñskiej – Janina Hryniewiecka.
W. Zgirski by³ tak¿e komendantem hufca Przysposobienia Wojskowego, dzia³aj¹cego na terenie liceum niemal od pocz¹tku jego istnienia. Od grudnia 1947 roku rozpoczê³o dzia³alnoœæ szkolne Ko³o PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, którego opiekunem zosta³
Józef Wojtkun.
Dzia³aj¹ce tu od wiosny 1947 roku trzy organizacje m³odzie¿owe OMTUR (socjalistyczna Organizacja M³odzie¿y Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego), Wici (zwi¹zana z ruchem ludowym) i ZWM (komunistyczny Zwi¹zek Walki M³odych) zosta³y
22 lipca nastêpnego roku po³¹czone w jedn¹ – ZMP (Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej), nadci¹ga³ totalitarny stalinizm. Wizytatorzy i w³adze w coraz wiêkszym stopniu ingerowali w programy nauczania,
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Renata Œwiêciak-Ruda

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Miko³aja Kopernika
– Szko³a Mistrzostwa Sportowego
w latach 2011–2016

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku cz³owieka do cz³owieka
Jan Pawe³ II

Pracujemy na wizerunek i markê szko³y. Prowadzimy zakrojon¹
na du¿¹ skalê kampaniê promocyjn¹ poprzez udzia³ m³odzie¿y
w wielu akcjach organizowanych przez ró¿ne instytucje na terenie gminy oraz powiatu. Sami równie¿ jesteœmy organizatorami
ciekawych imprez. Coraz lepiej zaczyna siê kszta³towaæ wynik egzaminów maturalnych, osi¹gamy zdawalnoœæ matury wy¿sz¹ ni¿
œrednia krajowa, tj. 96%. Skutkuje to utworzeniem trzech klas
pierwszych. Nasi uczniowie odnosz¹ sukcesy edukacyjne oraz sportowe. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom m³odzie¿y aleksandrowskich gimnazjów, trenuj¹cej w klubach sportowych UKS
„Basket” oraz MKS Aleksandrów £ódzki, w roku 2013 rozpoczêliœmy rozmowy ze starost¹ zgierskim Krzysztofem Kozaneckim
oraz burmistrzem Aleksandrowa £ódzkiego Jackiem Lipiñskim
o mo¿liwoœci przekszta³cenia naszego Liceum w Szko³ê Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim. Równolegle prowadzone by³y rozmowy z ministrem sportu Andrzejem Biernatem oraz
przedstawicielami PZLA i PZKosz. W aktualnej sytuacji demogracznej by³a to ogromna szansa na utrzymanie naszego „Kopernika” na rynku edukacyjnym! Po uzyskaniu zgody radnych Rady Miejskiej Aleksandrowa £ódzkiego na u¿ytkowanie przez nas
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wszystkich obiektów
sportowych znajduj¹cych siê na terenie
gminy oraz pozytywnej opinii ³ódzkiego
kuratora oœwiaty, Rada Powiatu Zgierskiego w dniu 28 lutego 2014 roku
podjê³a uchwa³ê nr
XLIV/457/14 w sprawie przekszta³cenia.
Od roku szkolnego
2015/2016
mamy
wœród naszych uczniów klas SMS równie¿ p³ywaków TS Olimpijczyk Aleksandrów £ódzki. W szkole obecnie funkcjonuj¹ klasy:
sms (koszykówka dziewcz¹t, lekka atletyka, p³ywanie), sportowa
– pi³ka no¿na oraz ogólna. M³odzie¿ przygotowywana przez naszych nauczycieli i trenerów odnosi ogromne sukcesy naukowe
i sportowe, chêtnie pracuje na rzecz œrodowiska, wspó³pracuje
z organizacjami oraz instytucjami, tworzy aktywny wolontariat.
Szko³a jeszcze bardziej otwiera siê na wspó³pracê ze œrodowiskiem. Wspó³pracujemy z instytucjami podleg³ymi Starostwu
Zgierskiemu w Zgierzu: ze szko³ami ponadgimnazjalnymi, MDK,
Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹, PUP – oraz w gminie
Aleksandrów £ódzki: ze szko³ami i przedszkolami, MDK, Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹, OPS, PGKiM, SP ZOZ, MOSiR, TPA, ZNP, Bibliotek¹ Miejsk¹, Ka-Med., MKS Aleksandrów
£ódzki, UKS „Basket”, TS „Sokó³”, TS „Olimpijczyk”. Naszymi
partnerami naukowymi s¹: Uniwersytet £ódzki (Wydzia³ Ekonomiczno-Socjologiczny obj¹³ patronatem szko³ê), Politechnika £ódzka (realizacja projektu „e-matura”), Uniwersytet Medyczny
w £odzi (cykl warsztatów pierwszej pomocy), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi (warsztaty w projekcie „Rap-pedagogia”), ABB – projekt spo³eczny „Uczeñ z pasj¹ – In¿ynier
z przysz³oœci¹”, AIESEC (warsztaty prowadzone w jêzyku angielskim przez studentów ró¿nych krajów œwiata), Kuratorium Oœwiaty w £odzi, OKE w £odzi, WODN w £odzi oraz w Zgierzu,
£CDNiKP w £odzi. Wiedzê oraz umiejêtnoœci naszych uczniów
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rozwijamy równie¿ poprzez wspó³pracê z Instytutem Pamiêci Narodowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Fundacj¹ im. Stefana Batorego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi, SANEPiD w £odzi
i Zgierzu, Stowarzyszeniem „Nadzieja”, Wojewódzk¹ i Miejsk¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ im. J. Pi³sudskiego w £odzi, Oœrodkiem Ekologicznym w £agiewnikach, Schroniskiem „MEDOR”, Hospicjum
im. Jana Paw³a II w Zgierzu – Pola Nadziei, Stowarzyszeniem
„WIOSNA”— Szlachetna Paczka. Szko³a, dziêki nak³adom organu prowadz¹cego – starostwa powiatowego w Zgierzu, wzbogaci³a siê o nowoczesn¹ pracowniê komputerow¹, pracowniê ekologiczn¹ (projekt „Moja wymarzona Ekopracownia, we wspó³pracy
z WFOŒiGW w £odzi), dziêki której prowadzony w szkole projekt „Ekopowiat-Ekoszko³a” wzbogaci³ siê o doskona³¹ bazê biochemiczn¹. W najbli¿szych latach szko³a poddana zostanie kompleksowej termomodernizacji, jak równie¿ planowana jest budowa
hali sportowej.
Nasi uczniowie otrzymuj¹ stypendia starosty „Nasz Prymus”,
„Nasz Talent”.
Mamy szczêœcie byæ placówk¹ znajduj¹c¹ siê na terenie administracyjnym gminy Aleksandrów £ódzki, której w³adze samorz¹dowe, dbaj¹c o rozwój swoich m³odych mieszkañców, wspieraj¹ nasze dzia³ania. Zawsze spotykamy siê z ¿yczliwoœci¹
i pomoc¹ ze strony burmistrza, Rady Miejskiej oraz wszystkich
instytucji i organizacji funkcjonuj¹cych w naszym mieœcie.
Ogromne znaczenie ma dla nas wsparcie Przyjació³ naszej
szko³y. To równie¿ dziêki Nim, warunki naszej pracy i nauki poprawiaj¹ siê. To Oni dziel¹ siê z nami tym co maj¹, czêsto nie
chc¹c nawet, by o tym mówiæ. Teraz jest w³aœnie ten czas. Dziêkujê wszystkim osobom i instytucjom uhonorowanym w 2012
roku tytu³em „AMICUS SCHOLA” a s¹ to: p. Agnieszka Hanajczyk, p. Joanna Skrzydlewska, p. Krzysztof Kozanecki, p. Jacek
Lipiñski, p. Janusz Petrykowski, p. Grzegorz Andrzejczak, p. Marcin Klimaszewski, p. Roman Cichy, p. Jacek Czerepiñski, p. Micha³ Jarzêbiñski, p. Jaros³aw Roliñski, WBK Oddzia³ w Aleksandrowie £ódzkim, BS Aleksandrów £ódzki, Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Aleksandrowie £ódzkim.
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Leszek Pierlejewski

Jubileusz Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego w Aleksandrowie £ódzkim

W paŸdzierniku 2015 roku Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego obchodzi³ 110-lecie swojego istnienia. Uroczystoœci jubileuszowe odby³y siê tak¿e w Aleksandrowie £ódzkim. W trakcie uroczystego
spotkania zorganizowanego z tej okazji wyró¿niono zwi¹zkowców
z najd³u¿szym sta¿em: Panie Magdalenê Bajkiewicz i Zenonê Wichrowsk¹ oraz Pana Ryszarda Lewandowskiego.
Pani Zenona Wichrowska wygra³a przeprowadzony w œrodowisku aleksandrowskich nauczycieli konkurs na wspomnienia.
W dalszej czêœci wydawnictwa prezentujemy te wspomnienia
oraz wiersz Pani Zenony Wichrowskiej.
Dziêki uprzejmoœci Pana doktora Dariusza Szlawskiego z Okrêgowej Komisji Historycznej ZNP w £odzi prezentujemy naszym
czytelnikom specjalnie przygotowany z okazji jubileuszu materia³ historyczny z ¿ycia ZNP, uwzglêdniaj¹cy akcenty aleksandrowskie. Warto przypomnieæ, ¿e z okazji minionego 100-lecia
ZNP ukaza³a siê drukiem wartoœciowa publikacja ksi¹¿kowa pt.
Oœwiata – szkolnictwo – ZNP w gminie Aleksandrów £ódzki 1905–2005.
Opracowania – materia³y – Ÿród³a, pod red. T. Ja³mu¿ny, Aleksandrów £ódzki 2005
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Dariusz Szlawski

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego.
110 lat w s³u¿bie polskiej oœwiaty

Hymn ZNP
Pieœñ Krajowego Zwi¹zku Nauczycielstwa Ludowego w Galicji
z 1906 roku. Tekst Stefan Zaleski
Has³om naszym zawsze wierni
Niesiem œwiat³o miêdzy lud.
W drodze naszej pe³no cierni.
¯ycie szarpie nêdza, g³ód.
Lecz nie dla nas p³acz niemêski,
Ni zw¹tpienia cierpki zgrzyt.
Doœæ tych cierpieñ, doœæ ju¿ klêski
Czas ju¿ zdobyæ lepszy byt!
Do sióstr, braci œlemy wici,
By zwi¹zkowy wziêli chrzest,
Niechaj z³¹cz¹ siê rozbici,
Bo w jednoœci si³a jest.
Wspominamy wspania³ych ludzi, którzy od 110 lat tworz¹ Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego.

Geneza
Po stu latach niewoli narodowej, mimo usilnych zabiegów zaborców, duch polskoœci wci¹¿ ¿y³ w sercach i umys³ach… Dzia³o siê
tak, poniewa¿ jêzyk ojczysty i opowieœæ o wolnej Polsce przekazywano z pokolenia na pokolenie.

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego. 110 lat w s³u¿bie polskiej oœwiaty
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Rusykacja i indoktrynacja rozpoczyna³a siê od elementarza. W 1905 r. carsk¹
Rosjê ogarn¹³ ferment rewolucyjny. Dla Polaków by³a to sprzyjaj¹ca okazja do
buntu przeciw rusykacji
i jej g³ównemu narzêdziu
– rosyjskojêzycznej edukaBudynek szko³y powszechnej
cji. Du¿¹ liczbê szkó³ na tew Pilaszkowie
renie Królestwa Polskiego
objê³y akcje bojkotu – nieposy³ania dzieci na lekcje. Inspiratorami tych akcji byli czêsto nauczyciele – Polacy.
Kiedy bojkot okazywa³ siê nieskuteczny, a carski aparat administracyjny ignorowa³ postulaty wprowadzenia jêzyka polskiego do szkó³, grupa nauczycieli w konspiracji rozpoczê³a przygotowania do zjazdu, który mia³ byæ zacz¹tkiem „rewolucji 1905 r.
w szkolnictwie”. Na miejsce tajnego spotkania 1 paŸdziernika
1905 r. wybrano wiejsk¹ szkó³kê w Pilaszkowie pod £owiczem,
blisko szlaku kolejowego. Lokalizacja mia³a umo¿liwiæ dotarcie
du¿ej liczby nauczycieli.
W izbie szkolnej zgromadzi³o siê oko³o stu nauczycieli z ró¿nych rejonów Królestwa Polskiego. Nad bezpieczeñstwem obraduj¹cych czuwali na warcie okoliczni mieszkañcy. Dziœ historyczne miejsce zjazdu to sala wystawowa Muzeum ZNP,

Cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku Nauczycielskiego (1906)
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nosz¹ca imiê Zygmunta Nowickiego – jednego z za³o¿ycieli Zwi¹zku,
przewodnicz¹cego obradom zjazdu
w Pilaszkowie.
Uczestnicy zjazdu zgodnie postanowili wprowadziæ w swoich szko³ach
– nie bacz¹c na konsekwencje – naukê w jêzyku polskim, a do listy zajêæ dodaæ historiê Polski. Powo³ano
do ¿ycia konspiracyjn¹ organizacjê
zawodow¹ – Polski Zwi¹zek Nauczycielski, który po latach bêdzie nosi³
nazwê Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego.
Wielu nauczycieli, którzy odwa- Nauczyciel Julian Brzeziñski
¿yli siê zbuntowaæ wobec w³adz za- z ma³¿onk¹ w wiêziennym waborczych, spotka³y represje. Ale gonie w drodze w g³¹b Rosji
przemian ju¿ nie da³o siê cofn¹æ.
W³adze rosyjskie zaakceptowa³y wprowadzenie jêzyka polskiego
do szkó³, aby uspokoiæ nastroje spo³eczne.
Niebawem bieg zdarzeñ przyniós³ nieoczekiwane rozstrzygniêcia. W warunkach wojny œwiatowej o¿ywi³y siê niepodleg³oœciowe
d¹¿enia Polaków. Wyrazem tego by³a równie¿ postêpuj¹ca konsolidacja polskiego nauczycielstwa. W 1917 r. ukaza³ siê 1. numer
„G³osu Nauczycielskiego” – organu prasowego Zwi¹zku.

Aleksandrów £ódzki w pierwszej po³owie XX wieku

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego. 110 lat w s³u¿bie polskiej oœwiaty
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W wolnej Polsce…
W 1919 r. wprowadzono powszechne nauczanie w pañstwie polskim. Nauka by³a obowi¹zkowa i bezp³atna dla dzieci w wieku 7–14
lat. W ten sposób ziœci³ siê postulat œrodowiska zwi¹zkowego. W
tym samym roku powsta³o ognisko Zwi¹zku w Aleksandrowie £ódzkim. W zarz¹dzie znaleŸli siê: prezes Apolinary Wieczorek, sekretarz Roman Tomczak i skarbnik W³adys³aw Ka³u¿ny.
W 1920 r., w obliczu bolszewickiej nawa³y, nauczyciele licznie wstêpowali w szeregi Wojska Polskiego. Rekrutacjê ochotników prowadzi³y oddzia³y Zwi¹zku.
Pod now¹ nazw¹: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego (1930)
organiazacja sta³a siê wa¿nym podmiotem w kreowaniu polityki oœwiatowej pañstwa i partnerem do rozmów z w³adzami.
W 1926 r. Sejm uchwali³ pragmatykê nauczycielsk¹ – pierwsz¹
„Kartê Nauczyciela”. Miar¹ zas³ug Zwi¹zku dla organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli by³y corocznie setki kursów
w ca³ym kraju oraz tysi¹ce
konferencji rejonowych.
Zwi¹zek stworzy³ swoisty „koncern wydawniczy”,
wydaj¹cy kilkanaœcie tytu³ów czasopism bran¿owych
dla nauczycieli z „G³osem
Nauczycielskim” na czele,
setki tytu³ów ksi¹¿ek i podrêczników.
W Aleksandrowie £ódzkim swoj¹ zwi¹zkow¹
drogê rozpoczyna³ Roman
Tomczak – jeden z czo³owych redaktorów „G³osu
Nauczycielskiego” oraz sekretarz generalny Zarz¹du G³ównego ZNP.
ZNP zrzesza³ zdecydowan¹ wiêkszoœæ œrodowiska
nauczycielskiego. W szereSiedziba ZNP w Warszawie
gach Zwi¹zku karierê roz(fot. z lat 30. XX w.)
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Zarz¹d G³ówny ZNP (fot. z okresu miêdzywojennego)

poczyna³o tak¿e wiele wp³ywowych osobistoœci polskiej polityki.
Honorowym cz³onkiem ZNP by³ marsza³ek Józef Pi³sudski.
Zwi¹zek by³ reprezentowany w parlamencie. Odwa¿na postawa Zwi¹zku i determinacja w obronie praw nauczycieli by³a przyczyn¹ wielu ataków politycznych, a nawet otwartego zwalczania
ZNP. W 1937 r. „rz¹d pu³kowników” podj¹³ próbê spacykowania ZNP poprzez zawieszenie Zarz¹du G³ównego. Próba przejêcia w³adzy nad najwiêksz¹ nauczycielsk¹ organizacj¹ zawodow¹
zakoñczy³a siê ostatecznie askiem, gdy przez kraj przetoczy³a
siê fala protestów cz³onków Zwi¹zku. 20 IX 1938 r. w siedzibie
Zarz¹du Okrêgu £ódzkiego ZNP eksplodowa³ ³adunek wybuchowy. W zamachu, zorganizowanym przez niezidentykowanych
sprawców, zgin¹³ Józef £uczyñski, cz³onek ZNP, kierownik Publicznej Szko³y Powszechnej nr 83 w £odzi. Mimo szykan, ataków
i zakusów polityków Zwi¹zek nie ugi¹³ siê pod presj¹.
Okres miêdzywojenny to czas imponuj¹cych osi¹gniêæ zarówno w sferze intelektualnej, jak i materialnej.

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego. 110 lat w s³u¿bie polskiej oœwiaty

Uczestnicy kusu ZNP w Pabianicach w 1932 r.

Gmach sanatorium ZNP w Zakopanem
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Ze sk³adek zwi¹zkowców w rekordowym tempie wybudowano
imponuj¹cy gmach sanatorium w Zakopanem. ZNP sta³ siê jedn¹ z najbardziej opiniotwórczych organizacji spo³ecznych w Drugiej Rzeczypospolitej.
Szkolnictwo II Rzeczypospolitej, wspó³tworzone przez nauczycieli – zwi¹zkowców, by³o jednym z najwa¿niejszych osi¹gniêæ
odrodzonego pañstwa polskiego.

II wojna œwiatowa
W Kraju Warty, na terenie którego znalaz³ siê m.in. Aleksandrów £ódzki, mia³y zostaæ zatarte wszelkie œlady polskoœci.
W 1943 r. nazwê miasta zmieniono na Wirkheim.
Zwi¹zek w konspiracji organizowa³ naukê dzieci i m³odzie¿y.
ZNP przjê³a kryptonim Tajna Organizacja Nauczycielska. TON
nios³a pomoc materialn¹ swoim cz³onkom.
Wielu z nich za swoj¹ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ zap³aci³o najwy¿sz¹ cenê. Tomasz Wasilewski, senator RP, prezes Okrêgu
£ódzkiego ZNP, zgin¹³ rozstrzelany w Lesie £agiewnickim w listopadzie 1939 r.; Zygmunt Lorentz, dzia³acz ZNP, konspiracyjny kurator ³ódzki, zosta³ zamordowany przez hitlerowców w wiêzieniu w 1943 r. Jan Marczyñski, przewodnicz¹cy Okrêgowej
Komisji Nauczania i Wychowania ZNP, zamêczony w obozie koncentracyjnym w 1941 r. Planowa eksterminacja polskiej inteligencji, w tym jej najwiêkszej grupy zawodowej – œrodowiska pedagogicznego – dosiêg³a równie¿ nauczycieli z Aleksandrowa
£ódzkiego i okolic. Kazimierz W¹growski, nauczyciel Publicznej
Szko³y Powszechnej nr 2 w Aleksandrowie £ódzkim zosta³ zamêczony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Ci, którzy prze¿yli, na zawsze zachowali w sobie wojenn¹ traumê.
Pamiêtamy…

W Polsce Ludowej…
…trzeba by³o wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ zastêpowania dóbr, których nie by³o. Nie brakowa³o natomiast hase³ politycznych i wspania³ych nauczycieli
Mimo socjalizmu postulaty socjalne nadal okaza³y siê byæ
aktualne. Czasy – choæ trudne, bywa³y jednak na swój sposób ra-

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego. 110 lat w s³u¿bie polskiej oœwiaty

Lecje konspiracyjne w czasie II wojny œwiatowej

Demonstracja ZNP w Warszawie w latach 90-tych XX wieku
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dosne. Zwi¹zkowcy wiedzieli, ¿e razem mog¹ wiêcej. Kwit³o ¿ycie kulturalne, animowane przez ZNP. Coroczny kalendarz imprez zwi¹zkowych wype³nia³y atrakcje, rekompensuj¹ce nauczycielom pracuj¹cym miast i wsi trudy ¿ycia w cieniu ¿elaznej
kurtyny.

Rok 1980
Polacy coraz g³oœniej domagali siê wolnoœci i poprawy sytuacji
ekonomicznej. Zwi¹zkowcy nie byli tu wyj¹tkiem.
W gor¹cej ju¿ atmosferze œwiêtowano 75-lecie ZNP. Na schodach historycznej szko³y w Pilaszkowie przemawia³ prezes Okrêgu £ódzkiego Janusz Leszczyñski. Nawet w gronie œcis³ego kierownictwa Zwi¹zku pojawi³a siê krytyka „partyjnej linii”. Bardzo
odwa¿ne, jak na tamte czasy, s³owa wypowiedzia³ w £odzi
w 1981 r. prezes ZNP Kazimierz Pi³at.
Faktem jest, ¿e podobnie jak i inne zwi¹zki bran¿owe daliœmy siê trochê zepchn¹æ i rzeczywiœcie wêdrowaæ „na pasku”
Partii i w³adz administracyjnych.
Stan spo³ecznego wrzenia jesieni¹ 1981 r. widoczny by³ tak¿e
w ³ódzkich w³adzach Zwi¹zku. Zamiast Zarz¹du Okrêgu
powo³ano Komitet Strajkowy. Ostatecznie pod groŸb¹ strajku
w³adze ugiê³y siê.
13 XII 1981 r. wprowadzony zosta³ stan wojenny. Dzia³alnoœæ
organizacji, w tym zwi¹zków zawodowych, a wiêc i ZNP, zosta³a
przez w³adze zawieszona.

Rok 1990
W ci¹gu tej dekady zasz³y wielkie zmiany w ¿yciu Polaków. Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego, ocjalnie przywrócony do dzia³ania w 1983 r., równie¿ w nich uczestniczy³.
Gdyby nie mobilizacja cz³onków ZNP, szkolnictwo by³oby ju¿
tylko ga³êzi¹ wolnorynkowej gospodarki
Teraz nadal bronimy polskiej oœwiaty. Tym razem przed z³ymi pomys³ami. I wspólnie piszemy nasz¹ historiê.

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego. 110 lat w s³u¿bie polskiej oœwiaty

Obrazy z dzia³alnoœci aleksandrowskiego ZNP
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Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego. 110 lat w s³u¿bie polskiej oœwiaty
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Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego. 110 lat w s³u¿bie polskiej oœwiaty
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Zenona Wichrowska

Sekcja Emerytów ZNP
Id¹ sobie starsze panie
Do Liceum na zebranie.
Tu przy stole siadaj¹
I herbatkê popijaj¹,
Sto³y piêknie zastawione,
Artystycznie ozdobione.
Wokó³ panie uœmiechniête
Rozmowami s¹ przejête.
Ale tak¿e s¹ panowie!
Jest ich trzech – to ka¿dy powie.
Na zebrania zawsze chodz¹
I kobietom ¿ycie s³odz¹!
Teraz w g³owie siê nie mieœci,
¯e lat wiêcej ni¿ trzydzieœci
Up³ynê³o w szkolnych klasach!
Nie w podró¿ach, nie na wczasach,
Ale z kred¹ przy tablicy!
I tematów nikt nie zliczy!
Ile stopni wystawionych
I zeszytów poprawionych.
Œni³y noc¹ siê narady,
To konkursy, olimpiady.
Niech poczeka w domu pranie,
Bo znów w szkole jest zebranie.
Teraz wszystko ju¿ za nami!
Id¹ dzieci znów do szko³y.
My przez okno wygl¹damy.
Nas nie wzywa szkolny dzwonek,
Nutkê ¿alu w sercu mamy...
Na zebranie wiêc d¹¿ymy,
Tu o troskach zapomnimy.
I przyjemnie czas up³ynie,
Jest tak mi³o jak w rodzinie.
– I tak dalej itp.
Niech nam ¿yje ZNP!
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Zenona Wichrowska

Wspomnienia ze szkolnych lat
Ze szko³y podstawowej najlepiej pamiêtam przerwy i niedziele.
PóŸn¹ jesieni¹ i zim¹ uczniowie nie wychodzili z budynku
szkolnego, lecz na korytarzu ustawiali siê parami i d³ug¹
kolumn¹ okr¹¿ali wszystkie zakamarki. Œpiewali przy tym
g³oœno ró¿ne piosenki. Natomiast w niedzielê o godz. 9:00 by³a
zbiórka uczniów przed szko³¹ i klasami – marsz do koœcio³a na
mszê. To jednak nie trwa³o d³ugo po wojnie, bo nowe w³adze
by³y temu przeciwne.
Zawsze chcia³am byæ nauczycielk¹, rozpoczê³am wiêc w £odzi
naukê w liceum pedagogicznym. By³a to wspania³a piêcioletnia
szko³a daj¹ca kwalikacje do nauczania w m³odszych klasach szko³y
podstawowej. Wyk³adowcami byli jeszcze nauczyciele z czasów
przedwojennych. W klasach I–III by³y przedmioty ogólnokszta³c¹ce.
W klasach IV i V dochodzi³y: psychologia, pedagogika, dydaktyka,
metodyka nauczania i lekcje praktyczne w szko³ach podstawowych.
Egzaminy w tej szkole to prace pisemne i odpowiedzi ustne przed
komisj¹. Nie by³o oczywiœcie ¿adnych testów. Ma³o by³o te¿ pomocy
naukowych. Do dziœ pamiêtam moj¹ praktyczn¹ lekcjê o tematyce
górskiej. Przygotowa³am w³asnorêcznie ilustracjê. Na pytanie, co
przedstawia, uczeñ odpowiedzia³: „Ja widzê, jak œwinki chodz¹ po
górach”. To mia³y byæ oczywiœcie owieczki. PóŸniej by³am ju¿
bardziej ostro¿na w przygotowywaniu pomocy.
¯eby zdobyæ kwalikacje do nauczania w klasach starszych
szko³y podstawowej trzeba by³o skoñczyæ Studium Nauczycielskie
(SN) lub Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ (WSP). Ja przez przypadek
skoñczy³am najpierw SN – specjalnoœæ wychowanie zyczne. Nie
by³a to sfera moich zainteresowañ, ale namówi³ mnie inspektor
szkolny, gdy¿ dysponowa³ jeszcze jednym wolnym miejscem. Nie
¿a³owa³am jednak tego, gdy¿ zdobyta wiedza by³a mi bardzo
przydatna. Mog³am sprawnie prowadziæ w klasach m³odszych
i starszych ró¿ne typy lekcji wf (a póŸniej jako kierownik szko³y
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– udzielaæ rad (fachowych) nauczycielom). Marzy³am jednak
o jêzyku polskim.
SN ju¿ skoñczy³am, zapisa³am siê wiêc na WSP ze specjalizacj¹
lologia polska. Mog³am studiowaæ tylko zaocznie, bo nie mia³am
mo¿liwoœci rezygnacji z pracy w szkole. Studia zaoczne z jêzyka
polskiego by³y tylko w Szczecinie. Wiêc siê tam zapisa³am.
To by³ trudny okres w moim ¿yciu. Trzeba by³o do uczelni
wysy³aæ co miesi¹c dwie prace pisemne z ró¿nych przedmiotów.
Wszystkie wolne dni w pracy szkolnej – to zajêcia na uczelni.
Najgorsze by³y podró¿e z £odzi do Szczecina. Po zajêciach
w szkole trzeba by³o jechaæ poci¹giem ca³¹ noc. Czêsto nie by³o
miejsca siedz¹cego, wiêc siedzia³o siê wiele godzin na walizce,
a od rana – zajêcia na uczelni.
W m³odoœci mo¿na jednak zdzia³aæ wiele. Studia ukoñczy³am
w terminie. Nie dawa³y one jednak tytu³u magistra. Ale mia³am
3 specjalnoœci do nauczania w szkole podstawowej: klasy m³odsze
(LP), wychowanie zyczne (SN) i jêzyk polski (WSP). Z tego te¿
powodu inspektor szkolny mianowa³ mnie kierownikiem Szko³y
Podstawowej nr 2 (gdy W³. Ka³u¿ny przeszed³ na emeryturê).
By³ to rok szkolny 1965/66.
Obecnie ju¿ 26 lat jestem na emeryturze. Te¿ jestem zadowolona!
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Barbara Nowak
Krystyna Pietruszewska
Anna Ruszkowska

Œwiêto ludzi.
90-lecie Banku Spó³dzielczego
w Aleksandrowie £ódzkim

Bank Spó³dzielczy w Aleksandrowie £ódzkim w zesz³ym roku
obchodzi³ jubileusz swojego 90-lecia. Dzisiaj jest to nowoczesny
bank, zajmuj¹cy istotn¹ pozycjê na rynku lokalnym, znajduj¹cy
siê w grupie œrednich banków spó³dzielczych. Zarz¹d banku nieustannie wyznacza nowe cele. Stara siê stworzyæ klientom jak
najlepsze warunki do korzystania z jego us³ug, odpowiadaj¹cym
standardom obowi¹zuj¹cych w krajach Unii Europejskiej przy
zachowaniu spó³dzielczej specyki i obowi¹zuj¹cego prawa. Bank
posiada 9 placówek w trzech miejscowoœciach: Aleksandrowie
£ódzkim, £odzi i Konstantynowie £ódzkim. Jest w 100 % bankiem z polskim kapita³em, zatrudnia 70 osób i jest w³asnoœci¹
1056 cz³onków.
Poniewa¿ jubileusz ten to przede wszystkim œwiêto ludzi, którzy tworzyli i kszta³towali spó³dzielczoœæ na naszym terenie, podziêkowano pracownikom oraz przyjacio³om wspieraj¹cym spó³dzielczoœæ, organizacjom i instytucjom.
W tym wyj¹tkowym dniu zosta³y wrêczone odznaczenia przyznane przez Krajowy Zwi¹zek Banków Spó³dzielczych i Bank Polskiej Spó³dzielczoœci S.A. Za owocn¹ pracê i wsparcie zostali wyró¿nieni tak¿e d³ugoletni pracownicy oraz rmy i instytucje
wspó³pracuj¹ce z bankiem.
Wyj¹tkowe podziêkowania za wytrwa³oœæ i zaanga¿owanie
nale¿a³y siê pracownikom banku. Dziêki pracy ich poprzedników
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Siedziba banku od 1965 r. w Aleksandrowie £ódzkim
przy ul. Armii Czerwonej 1 (obecnie ul. Warszawska)

Centrala banku od 1992 r. w Aleksandrowie £ódzkim
przy ul. Ogrodowej 14 (obecnie I filia banku w Aleksandrowie £ódzkim)
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Centrala banku od 2009 r. w Aleksandrowie £ódzkim przy ul. Senatorskiej 2a

Barbara Nowak
dyrektor banku
od 1968 r. do 1997 r

Krystyna Pietruszewska
prezes banku
od 1997 r. do 2006 r.

Anna Ruszkowska
prezes banku
od 2006 r. do dziœ

Œwiêto ludzi. 90-lecie Banku Spó³dzielczego w Aleksandrowie £ódzkim
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oraz ich samych, Bank Spó³dzielczy w Aleksandrowie £ódzkim
istnieje i rozwija siê dziœ.
Z³ote „Odznaczenia za zas³ugi dla Polskiej Bankowoœci Spó³dzielczej" otrzymali:
Wojciech Stegliñski – d³ugoletni cz³onek Rady Nadzorczej banku – od
1986 r., pe³ni¹c w niej szereg funkcji, a z uwagi na sumiennoœæ i zaanga¿owanie powo³any na przewodnicz¹cego Rady
Nadzorczej w roku 1994; posiadaj¹c zaufanie delegatów
i cz³onków Rady pe³ni¹c tê funkcjê do dnia dzisiejszego.
Zdzis³aw Kujawa – d³ugoletni cz³onek Rady Nadzorczej banku – od
1983 do 2014 r.
Krzysztof Lewandowski – d³ugoletni cz³onek Rady Nadzorczej banku – od 1994 do 2015 r., dziêki zaanga¿owaniu i pracowitoœci ciesz¹cy siê zaufaniem pozosta³ych cz³onków Rady
i st¹d pe³ni¹cy funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
Mieczys³aw Walczak – d³ugoletni cz³onek Rady Nadzorczej banku – od
1994 r. Z uwagi na sumiennoœæ i zaanga¿owanie powo³any na
stanowisko zastêpcy przewodnicz¹cego Rady, a ze wzglêdu
na zaufanie delegatów i cz³onków Rady w obecnej kadencji
pe³ni¹cy funkcjê sekretarza Rady Nadzorczej.
Józef Powalski – d³ugoletni cz³onek Rady Nadzorczej banku – od
1998 do 2014 r.
Stanis³aw Pieni¹¿ek – d³ugoletni cz³onek Rady Nadzorczej banku
– od 1983 do 2014 r.
Alojzy Hy¿y – d³ugoletni cz³onek Rady Nadzorczej banku – od 1998
do 2014 r.
Agnieszka Kwiatkowska – d³ugoletni pracownik banku – od 1994 r.
do dnia dzisiejszego, pe³ni¹ca przez ten czas szereg obowi¹zków, pracuj¹c w ksiêgowoœci, w dziale rozliczeñ dla
rm i instytucji, zajmuj¹c siê rozliczeniami zagranicznymi, nastêpnie w dziale kredytowym, pracuj¹c najd³u¿ej;
ze wzglêdu na szerokie kompetencje oraz rzetelnoœæ i sumiennoœæ w wykonywaniu obowi¹zków od 2006 r. do dnia
dzisiejszego, zajmuj¹ca stanowisko wiceprezesa ds. handlowych.
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Halina Ruda – d³ugoletni pracownik banku – od 1976 r. do dnia

dzisiejszego, pe³ni¹cy przez ten czas szereg obowi¹zków
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ kredytow¹ banku.
Iwona Wojcieszek – d³ugoletni pracownik banku – od 1986 r. do
dnia dzisiejszego, pe³ni¹cy przez ten czas szereg obowi¹zków, od zajmowania siê obs³ug¹ wszystkich produktów bankowych, zarówno dla klientów indywidualnych jak i rmowych do obs³ugi kasowej; obecnie zajmuj¹cy stanowisko
kierownika lii; od dwudziestu lat nadzoruj¹cy pracê jednej z g³ównych placówek banku.
Jadwiga Karpiñska – d³ugoletni pracownik banku – od 1986 r. do
dnia dzisiejszego, pe³ni¹cy przez ten czas obowi¹zki ksiêgowej; obecnie zajmuj¹cy stanowisko specjalisty ds. nansowo-ksiêgowych.
Weronika £ugowska – d³ugoletni pracownik banku – od 1985 r. do
dnia dzisiejszego; pe³ni¹cy przez ten czas szereg obowi¹zków: kontrolera rachunkowego, starszego kontrolera rachunkowego, ksiêgowego, starszego ksiêgowego oraz zastêpcy g³ównego ksiêgowego; obecnie zajmuj¹cy stanowisko
starszego specjalisty ds. sprawozdawczoœci.
Halina £uczak – d³ugoletni pracownik banku – od 1971 do 2004 r.,
przez ten czas zajmuj¹cy siê obs³ug¹ klientów indywidualnych.
Kazimiera Ogrodowczyk – d³ugoletni pracownik banku – od 1968
do 1997 r., przez ten czas zajmuj¹cy siê obs³ug¹ klientów
rmowych, instytucjonalnych i rolników.
Wies³awa Œwierczyñska – d³ugoletni pracownik banku – od
1965 do 1999 r., przez ten czas zajmuj¹cy siê sprzeda¿¹
kredytów.
Wanda Kujawa – d³ugoletni pracownik banku – od 1976 do 2001 r.,
przez ten czas zajmuj¹cy stanowisko ksiêgowego.
Zoa Miroñska – d³ugoletni pracownik banku – od 1965 do 2000 r.,
przez ten czas zajmuj¹cy siê obs³ug¹ kasy.
Anna Abramczyk – d³ugoletni pracownik banku – od 1969 do
2006 r., przez ten czas zajmuj¹cy siê obs³ug¹ kasy.
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Od lewej: Anna Abramczyk, Zofia Miroñska, Wanda Kujawa, Wies³awa Œwierczyñska, Kazimiera Ogrodowczyk, Halina £uczak, Weronika £ugowska, Alojzy Hy¿y

Od lewej : Iwona Wojcieszek, Agnieszka Kwiatkowska, Krzysztof Lewandowski, Zdzis³aw Kujawa, Wojciech Stegliñski
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Szmaragdowe „Odznaczenia za zas³ugi
dla Polskiej Bankowoœci Spó³dzielczej"
otrzymali:
Anna Ruszkowska – d³ugoletni pracownik
banku – od 1978 r. do dnia dzisiejszego; od 1996 r. pa³ni¹cy funkcjê
wiceprezesa zarz¹du bêd¹c równoczeœnie g³ównym ksiêgowym, a od
2006 r. obejmuj¹c stanowisko prezesa zarz¹du; za jej kadencji konkurencja dla banku nieustannie
ros³a, a mimo to bank dynamicznie
siê rozwija³ poprzez otwieranie placówek na terenie miasta £odzi
i Konstantynowa £ódzkiego.
Jan Miszczak – d³ugoletni pracownik banku – od 1961 do 1996 r. zajmuj¹c stanowisko g³ównego ksiêgowego.
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Anna Ruszkowska

Diamentowe „Odznaczenia za zas³ugi dla
Polskiej Bankowoœci Spó³dzielczej" otrzyJan Miszczak
mali:
Barbara Nowak – d³ugoletni pracownik
– od 1968 r. Banku Spó³dzielczego
w
Aleksandrowie
£ódzkim;
w 1968 r. powierzono jej kierownictwo banku, którym zarz¹dza³a do
1997 r.; w czasie pe³nienia przez
ni¹ funkcji dokona³a wielu rzeczy
decyduj¹cych o rozwoju banku
(otwieranie placówek na terenie
Aleksandrowa £ódzkiego, wzmacBarbara Nowak
nianie pozycji banku na rynku lokalnym, poszerzanie bazy klientów); zaanga¿owanie, trud
oraz praca jak¹ wk³ada³a w prowadzenie i zarz¹dzaie bankiem zaowocowa³y siln¹ pozycj¹ banku w œrodowisku lokalnym i ugruntowaniem jego marki.
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Krystyna Pietruszewska – pracownik Ban-

ku Spó³dzielczego w Aleksandrowie
£ódzkim od 1991 do 2006 r.;
w 1996 r. obejmuj¹cy funkcjê prezesa zarz¹du banku, pe³ni¹cy j¹ do
2006 r.; za jej prezesury, mimo rosn¹cej konkurencji banków komercyjnych, bank po raz pierwszy
w swojej ponad 70-letniej historii
„wkroczy³” na teren miasta £odzi
i Konstantynowa £ódzkiego.

Krystyna Pietruszewska

Podziêkowania za d³ugoletni¹ i owocn¹ pracê w Banku Spó³dzielczym w Aleksandrowie £ódzkim dla obecnie pracuj¹cych otrzymali pracownicy:
1) z co najmniej 20-letnim sta¿em pracy w Banku Spó³dzielczym

w Aleksandrowie £ódzkim:
Ma³gorzata Baniewicz
Katarzyna Fr¹tczak
Ilona Koz³owska
Agnieszka Krawczyk
Agnieszka Westwal
2) z co najmniej 15-letnim sta¿em pracy w Banku Spó³dzielczym

w Aleksandrowie £ódzkim:
Andrzej Gensler
Monika Jaszczak
Agata Kajak
Sylwia Latek
Anita Makarska
Irena Osowska
Tadeusz Pacholczyk
Sylwia Rogalska-Klim
Paulina Rosiñska
Bogus³awa Rutka
Sylwia Stasinowska
Anna Wiœniewska
Karolina Zawadzka
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Od lewej: Tadeusz Pacholczyk, Andrzej Gensler, Sylwia Latek, Karolina
Zawadzka, Paulina Rosiñska, Anita Makarska, Monika Jaszczak, Agata Kajak,
Anna Wiœniewska, Bogus³awa Rutka, Sylwia Stasinowska

Od lewej: Ma³gorzata Baniewicz, Agnieszka Krawczyk, Ilona Koz³owska,
Katarzyna Fr¹tczak, Agnieszka Westwal

Œwiêto ludzi. 90-lecie Banku Spó³dzielczego w Aleksandrowie £ódzkim

Z³oty Krzy¿ zas³ugi im. Piotra
Wawrzyniaka „Za zas³ugi dla
spó³dzielczoœci bankowej” otrzyma³a Anna Ruszkowska
Srebrny Krzy¿ zas³ugi im. Piotra Wawrzyniaka „Za zas³ugi dla
spó³dzielczoœci bankowej” otrzyma³a Krystyna Pietruszewska
Instytucje, organizacje i rmy
wspieraj¹ce Bank Spó³dzielczy
w Aleksandrowie £ódzkim
otrzyma³y statuetki z podziêkowaniami za wieloletni¹ wspó³pracê.
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Uroczystoœæ 90-lecia banku w obiektywie

Od lewej: Adam Szczeœniak, Aleksander Szczeœniak, Wojciech Steglinski, Andrzej Gensler, Jadwiga Krupiñska, Jadwiga Nitecka, Karol Balcerek, Adam
Supliñski

Od lewej: Andrzej Kwiatkowski, Barbara Nowak, Wies³awa Œwierczyñska, Jan
Miszczak
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Od lewej: Halina £uczak, Kazimiera Ogrodowczyk, Anna Abramczyk, Jan Miszczak, Teresa B¹czyk

Od lewej: Monika Cikota, Paulina Matczak, Sylwia Stasinowska, Edyta
Markowicz, Monika Szkudlarek, Anita Makarska, Monika Jaszczak
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Od lewej: Renata Matuszewska, Ma³gorzata Kutorasiñska, Katarzyna Fr¹tczak

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
banku Wojciech Stegliñski

Barbara Nowak

Œwiêto ludzi. 90-lecie Banku Spó³dzielczego w Aleksandrowie £ódzkim
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Krystyna Pietruszewska

Prezes zarz¹du banku
Anna Ruszkowska

Pose³ na Sejm RP
Agnieszka Hanajczyk

Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego
JacekLipiñski
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Od lewej: Skarbnik Aleksandrowa £ódzkiego Grzegorz Siech, Sekretarz Aleksandrowa £ódzkiego Iwona D¹bek, Zastêpca Burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego Leszek Filipiak

Prezes BS w Zgierzu El¿bieta Zytek, Prezes BS w Andrespolu – W³odzimierz
Szewc, Prezes BS w Ozorkowie W³adys³aw Starzyñski, Wiceprezes BS w Sochaczewie Artur Jaworski, Wiceprezes BS w Skierniewicach Helena Nitkowska, Wiceprezes ZRBS w Poznaniu Ewa M³yñczak
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Od lewej: Jan Miszczak, Wojciech Stegliñski, Anna Ruszkowska, Wies³awa
Œwierczyñska

Wicestarosta powiatu Zgierskiego Krzysztof Kozanecki, Wojciech Stegliñski,
Anna Ruszkowska
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Od lewej: Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej Monika Stawicka, Wiceprezes
BS Aleksandrów £ódzki – Agnieszka Kwiatkowska, Wicestarosta powiatu Zgierskiego – Krzysztof Kozanecki
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Od lewej: Grzegorz Siech, Agnieszka Kwiatkowska, Leszek Filipiak

Od lewej: Karol Balcerek, Adam Supliñski, Agnieszka Kwiatkowska, Adam
Michaœ
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Od lewej: Adam Michaœ, Wojciech Stegliñski, Agnieszka Kwiatkowska, Adam
Szczeœniak

Od lewej: Alojzy Hy¿y, Zdzis³aw Kujawa, Agnieszka Kwiatkowska, Krzysztof
Lewandowski

Œwiêto ludzi. 90-lecie Banku Spó³dzielczego w Aleksandrowie £ódzkim

179

Barbara Nowak i Agnieszka Kwiatkowska

Od lewej: G³ówna Ksiêgowa PGKiM w Aleksandrowie £ódzkim Krystyna
Jurkowska-Wielemborek, Agnieszka Kwiatkowska, G³ówna Ksiêgowa SP ZOZ
Aleksandrów Magdalena Dubowska, Cz³onek Zarz¹du BS Aleksandrów £ódzki
Mariusz £abêcki

180

Aleksandrów wczoraj i dziœ

Od lewej: Wiceprezes Zarz¹du BS Aleksandrów £ódzki Agnieszka Kwiatkowska, Prezes Zarz¹du BS w Andrespolu W³odzimierz Szewc, Prezes Zarz¹du
BS Aleksandrów £ódzki Anna Ruszkowska, Prezes KZBS Krystyna Majerczyk-¯abówka, Prezes Zarz¹du BPS S.A. w Warszawie – Zdzis³aw Kupczyk

Ksiêga pami¹tkowa

Œwiêto ludzi. 90-lecie Banku Spó³dzielczego w Aleksandrowie £ódzkim
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Podsumowuj¹c przebyt¹ drogê Banku Spó³dzielczego w Aleksandrowie £ódzkim widaæ, ¿e podejmowane dzia³ania, decyzje i mechanizmy spowodowa³y, i¿ nasz bank zajmuje dobr¹ pozycjê wœród
banków spó³dzielczych w Polsce.
Zamiarem banku jest nieustanne zwiêkszanie zakresu i poziomu œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów nansowych.
Priorytetem jest fachowa obs³uga, tworzenie przyjaznej i ¿yczliwej atmosfery oraz satysfakcja obecnych i nowych klientów banku. Bezpieczeñstwo jest priorytetem dla zarz¹du banku, dlatego
stara siê on zapewniæ rozwi¹zania spe³niaj¹ce najnowsze obowi¹zuj¹ce standardy. Natomiast partnerstwo w podejmowaniu wspólnych inicjatyw z klientami banku zapewnia dalszy zrównowa¿ony rozwój z zachowaniem bezpieczeñstwa i stabilnoœci banku.
W codziennej pracy Bank Spó³dzielczy w Aleksandrowie £ódzkim korzysta z doœwiadczenia i wysi³ku wielu pokoleñ jego pracowników oraz cz³onków, staraj¹c siê kontynuowaæ dzie³o tworzenia godnej zaufania instytucji nansowej z 90-letni¹ tradycj¹.
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Witold Smêtkiewicz

Dobrych wspomnieñ czar.
Krystyna Pietruszewska
W momencie, gdy dla upamiêtnienia ludzi i ich dzia³alnoœci, przysz³o napisaæ parê s³ów o Banku Spó³dzielczym w Aleksandrowie
£ódzkim, przypomnia³o mi siê znane powiedzenie: „masz to jak
w banku” dla okreœlenia tego, co stanowi niepodwa¿aln¹ pewnoœæ,
aksjomat o niezaprzeczalnej wartoœci, rzecz, o której mo¿emy
byæ w stu procentach przekonani. Zaraz, w œlad za tym przypomnieniem, nasunê³a siê reeksja dotycz¹ca ju¿ konkretnej placówki bankowej:
Bank Spó³dzielczy w Aleksandrowie £ódzkim
Tu, za progiem, na nas czeka
bank przyjazny dla cz³owieka.
I kolejna myœl, aby w³aœnie teraz oddaæ g³os jednej z trzech Pañ
sprawuj¹cych kolejno stanowisko prezesa wspomnianej jednostki,
dla siebie zachowuj¹c jedynie mo¿liwoœæ zamieszczenia krótkiego, zapisanego w formie fraszki, adekwatnego do przedstawianych
treœci, komentarza. Serdecznie zatem proszê Szanown¹ Pani¹,
by³¹ prezes zarz¹du banku, Krystynê Pietruszewsk¹, która tê zaszczytn¹ funkcjê pe³ni³a w latach od 1997 do przejœcia na emeryturê w 2006 r., o podzielenie siê z Czytelnikami kroniki „Aleksandrów wczoraj i dziœ” swoimi wspomnieniami.
K.P.: O ¿yciu cz³owieka bardzo czêsto decyduj¹ przypadki. Mnie

spotka³o te¿ coœ nieprzewidywalnego. W 1991 r. zosta³am
bezrobotn¹ z 20-letnim sta¿em pracy, z dyplomem uczelni
– by³ to pocz¹tek transformacji ustrojowej pañstwa. Wtedy
tra³am do pracy w Banku Spó³dzielczym w Aleksandrowie
£ódzkim. Na pocz¹tku zajmowa³am siê obs³ug¹ bezrobotnych, którym ten bank wyp³aca³ zasi³ki. Wiedzê o bankowo-

Dobrych wspomnieñ czar. Krystyna Pietruszewska

183

œci mia³am mizern¹, ale doœwiadczenia z poprzedniej pracy
zawodowej ca³kiem dobre, a znajomoœæ mieszkañców gminy by³a moim atutem. W 1992 roku bank przeniós³ swoj¹ siedzibê na ulicê Ogrodow¹ 14 w Aleksandrowie £ódzkim. Od
tego czasu zajmowa³am siê sekretariatem banku, kadrami,
wszelkimi zagadnieniami organizacyjnymi, materialnymi, technicznymi i blisko wspó³pracowa³am z Pani¹ prezes zarz¹du
Barbar¹ Nowak. Pani prezes zasugerowa³a mi, abym doskonali³a i rozszerza³a swoj¹ wiedzê i „wys³a³a” mnie na Studium
Podyplomowe Bankowoœci, organizowane przez Wy¿sz¹ Szko³ê Ubezpieczeñ i Bankowoœci w Warszawie.
Komentarz W.S.:

Pog³êbianie wiedzy i w³aœciwe
relacje miêdzyludzkie
To, co w Banku Spó³dzielczym,
uwa¿am za w³aœciwe i zdrowe,
to operacje bezgotówkowe.
K.P.: W ci¹gu roku zdoby³am dyplom i w 1993 r. uczestniczy³am

w wyjeŸdzie studyjnym do Francji. Przez dwa tygodnie poznawa³am zagadnienia dotycz¹ce funkcjonowania banków
spó³dzielczych i ich zrzeszeñ na terenie Francji. Niesamowite wra¿enie. By³o te¿ du¿o zwiedzania: ca³y Pary¿ i Normandia, w tym Saint Michael, które w zale¿noœci odp³ywów i przyp³ywów oceanu jest wysp¹, albo sta³ym l¹dem.
Komentarz W.S.:

A w ¿yciu
To powód do radoœci
bêdzie dla nas prawdziwy,
gdy w bilansie przyp³ywy
przewy¿szaj¹ odp³ywy.
Dziêki Bankowi Spó³dzielczemu
Œwiata urodê i ¿ycia wdziêki
mamy „na wyci¹gniêcie rêki”.
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K.P.: Bank Spó³dzielczy od czasu otwarcia nowej siedziby wst¹-

pi³ na drogê intensywnego rozwoju. Przybywa³o klientów,
zwiêksza³o siê zatrudnienie, przyby³y dwie lialne placówki w Aleksandrowie. Nade wszystko nad¹¿aliœmy za rozwojem technicznym – informatyzacja, zabezpieczenia, obrót
gotówkowy, itp.
Komentarz W.S.:

P³yn¹æ z pr¹dem
To, co najbardziej nam sprzyja
i w dobrej formie zachowa,
to p³ynnoœæ kredytowa.
K.P.: W roku 1997 p. prezes Barbara Nowak postanowi³a przejœæ

na emeryturê i Rada Nadzorcza w dniu 1 lipca 1997 r. powo³a³a mnie na stanowisko prezesa zarz¹du banku. W tej
kwestii wiele zawdziêczam Pani Barbarze, bo tutaj akurat
nie by³o przypadku. Wiceprezesem zarz¹du zosta³a Anna
Ruszkowska, która ju¿ od wielu lat wspó³pracowa³a z Pani¹ Barbar¹ Nowak, by³¹ g³ówn¹ ksiêgow¹ banku, z olbrzymim doœwiadczeniem i z ugruntowan¹ wiedz¹ o rachunkowoœci.
Komentarz W.S.:

„Kto pyta, nie b³¹dzi”
Zapytaj swojego doradcy,
wiadomo, nie b³¹dzi, kto pyta,
czy kredyt, tak jak pieni¹dze,
to te¿ jest rzecz nabyta?
K.P.: Od tej chwili kontynuowany by³ rozwój banku, bowiem po-

szukiwano nowych produktów, zwiêkszano zatrudnienie.
W okresie mojej prezesury nast¹pi³a ekspansja banku na teren du¿ej £odzi. Mieliœmy te¿ œwiadomoœæ, ¿e konkurencja
zainteresuje siê Aleksandrowem i rynek Banku Spó³dzielczego w tym mieœcie zacznie siê zawê¿aæ. Najpierw otwarty zosta³ oddzia³ banku w £odzi przy ul. Narutowicza
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(przy Placu D¹browskiego), to by³ rok 1999, a potem powsta³y kolejne lie: przy ul. £agiewnickiej (Ba³uty), przy ul. Armii
Krajowej (Retkinia), przy ul. Powstañców Wielkopolskich
(Ba³uty Zachodnie) i w Konstantynowie £ódzkim przy
ul. Zgierskiej. Wspominaj¹c okres swojej pracy w Banku
Spó³dzielczym, chcê opowiedzieæ o bardzo dobrej wspó³pracy z Rad¹ Nadzorcz¹ pod przewodnictwem p. Wojciecha
Stegliñskiego.
Komentarz W.S.:

Placówka Banku Spó³dzielczego
W placówce prezes
jest najwa¿niejsz¹ osob¹,
bo ma placówkê pod sob¹,
ale i jego podw³adni
nie czuj¹ siê bezradni.
K.P.: Rada Nadzorcza ze zrozumieniem przyjmowa³a pomys³y

Zarz¹du, inspirowa³a tandem Pietruszewska–Ruszkowska
do kolejnych wyzwañ. My pracowa³yœmy „jak szalone”, aby
bank mierzy³ siê z silniejszymi, aby nasze logo widaæ by³o
tu i ówdzie, aby bank by³ bezpieczny dla swoich Klientów
i powiêksza³ zasoby kapita³owe. By³ wtedy pracodawc¹ dla
blisko 80-osobowej za³ogi.
Komentarz W.S.:

Gdy z pocz¹tkiem stycznia
Bank Spó³dzielczy
mówi nam dzieñ dobry,
to rok ca³y, na pewno,
bêdzie bardzo szczodry.
K.P.: W mojej pamiêci mocno zaznaczy³ siê rok 2000, by³ to rok

jubileuszu 75-lecia banku. Obchodzono ten jubileusz bardzo uroczyœcie przy udziale goœci z s¹siednich banków,
z udzia³em mieszkañców gminy.
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Komentarz W.S.:

Jubileuszowe nastroje
Poœród licznych banków
w naszej codziennoœci,
widzimy Bank Spó³dzielczy,
jako pe³en uœmiechu,
no i ¿yczliwoœci.
K.P.: W tym jednak roku odeszli do wiecznoœci wielcy dzia³acze

banku: Pan Tadeusz Studziñski – wieloletni cz³onek zarz¹du i radny, Pan Tadeusz Pietrzak – cz³onek zarz¹du, Pan
Adam Tyburski – zwi¹zany z bankiem od 1928 r. Mnie przypad³o, jako przedstawicielowi banku, uczestniczyæ w po¿egnaniu tych osób. Prze¿y³am to bardzo osobiœcie, bo ich
wszystkich, bardzo dobrze pozna³am i wiedzia³am, jak wiele dobrego uczynili dla banku i dla aleksandrowian.
Komentarz W.S.:

Czas
Czas tak szybko up³ywa,
¿e chcia³oby siê mieæ drugie ¿ycie,
ale w dogodnym kredycie.
K.P.: Powracaj¹c do moich wspomnieñ o pracy w banku, to

powiem, ¿e by³ to w mojej karierze zawodowej, czas bardzo twórczy. Tej pracy poœwiêci³am 15 lat, czyli 1/6 czêœci w jubileuszu 90-lecia banku i mam przeœwiadczenie,
¿e odchodz¹c na emeryturê w 2006 r. powierzy³am swojej nastêpczyni Annie Ruszkowskiej jednostkê bankow¹
dobrze zarz¹dzan¹, zauwa¿an¹ przez w³adze i mieszkañców gminy. Jednak wiele te¿ by³o jeszcze do zrobienia,
bo bank zacz¹³ borykaæ siê z ciasnot¹ pomieszczeñ centrali – i to olbrzymie zadanie wykona³a od pocz¹tku do
koñca prezes banku Anna Ruszkowska, oddaj¹c w 2009 r.
nowy obiekt centrali przy ul. Senatorskiej 2A.
W jubileuszu 90-lecia banku uczestniczy³am jako emerytowany pracownik, by³a prezes zarz¹du banku. Za moje
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dokonania zosta³am uhonorowana Srebrnym Krzy¿em Za
Zas³ugi w Rozwoju Spó³dzielczoœci Bankowej im. Ks. Piotra Wawrzyniaka. By³o ogromnym zaszczytem spotkaæ na
tej uroczystoœci wœród goœci: dawnych wspó³pracowników,
klientów banku, cz³onków Rady Nadzorczej.
Na koniec chcê powiedzieæ o czymœ niezwykle buduj¹cym – otó¿ z poprzedniczk¹ Barbar¹ Nowak i nastêpczyni¹ Ann¹ Ruszkowsk¹ ³¹cz¹ mnie wiêzi przyjaŸni, wzajemnego szacunku i to, ¿e my o banku mo¿emy opowiadaæ
godzinami.
Komentarz W.S.:

Wielka klasa
Gdy to, co robimy
mieœci siê w odpowiedniej formie
i we w³aœciwym czasie,
mo¿emy mówiæ o klasie.
Sp³acony kredyt
Wszystko przemija,
wszystko siê zmienia;
zostaj¹ marzenia.
W.S.: S¹ wœród nas ludzie, którzy na miejsce swojej pracy zawo-

dowej potra¹ spojrzeæ jak na drugi dom, a na pe³nion¹
przez siebie funkcjê, jak na pos³annictwo, na które z pasj¹, profesjonalnym znawstwem, a przede wszystkim z mi³oœci¹, patrz¹ poprzez pryzmat serca. Tak¹ to w³aœnie postaw¹ sp³acany jest dany nam kredyt ¿ycia. Taka to ¿yciowa
postawa stanowi o satysfakcji z dobrze spe³nionego obowi¹zku, jest gwarancj¹ spe³niaj¹cych siê marzeñ i przyczynkiem po¿ytku dla innych, dla ludzi, na których losy mo¿emy mieæ pozytywny wp³yw.
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Agata Tyburska-Œródka

Gra miejska
„nakrêceni na Aleksandrów £ódzki…”,
czyli w poszukiwaniu zaginionej ksi¹¿ki
W tym roku mija dwieœcie lat od za³o¿enia Aleksandrowa przez
Rafa³a Bratoszewskiego. Z tej okazji odby³a siê pierwsza w historii naszego miasta Gra miejska. Inicjatorami gry byli Zespó³
Szkó³ Zawodowych im. S. Staszica oraz Biblioteka Publiczna im.
J. Machulskiego. Do wspó³organizacji konkursu przy³¹czy³ siê
Urz¹d Miejski w Aleksandrowie £ódzkim. Pan Jacek Lipiñski
burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego obj¹³ honorowy patronat.
Nieprzypadkowo impreza odby³a siê 31 maja br. Stanowi³a bowiem zakoñczenie przedsiêwziêcia Biblioteki Publicznej o nazwie Tydzieñ Bibliotek – „Biblioteka inspiruje”.
Celem gry by³o przybli¿enie historii Aleksandrowa £ódzkiego, poznanie walorów turystycznych œrodowiska lokalnego, popularyzacja literatury dotycz¹cej miasta, czytelnictwa wœród mieszkañców, a przede wszystkim dobra i kreatywna zabawa.
Do rozgrywek zg³osi³o siê siedem zespo³ów ze szkó³ ponadpodstawowych naszego miasta. Rozpoczêcie gry nast¹pi³o przed budynkiem Biblioteki Publicznej krótkim wprowadzeniem pani El¿biety Grochulskiej. Ka¿da dru¿yna rozpoczyna³a grê w innym
punkcie miasta. Zespo³om zostali przydzieleni wolontariusze ze
„Staszica”, którzy kontrolowali przestrzeganie regulaminu oraz
byli ³¹cznikami miêdzy organizatorami a uczestnikami. Zadaniem dru¿yn by³o przejœcie ca³ej trasy, wykonanie wszystkich konkurencji, udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania dotycz¹ce
historii miasta. Uczestnicy poruszali siê œladami zabytków wed³ug kolejnoœci podanej w karcie zadañ. W ka¿dym punkcie trzeba by³o odszukaæ ukryt¹ kopertê z has³em. Ze znalezionych w listach wyrazów nale¿a³o u³o¿yæ tytu³ ksi¹¿ki o Aleksandrowie
£ódzkim. Uczestnicy zabawy wykonywali zadania o ró¿nym stopniu trudnoœci, za które otrzymywali punkty wpisywane w karcie.
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Konkurencja „Detektyw w koœciele”

Konkurencja „Poczuj siê jak Oni”

Konkurencja „Potyczki
si³owe w Klubie Otofitness”

„Strzelanki” w ogrodzie
Biblioteki Publicznej
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Konkurencja „Wodne strza³y”

„Si³ownia umys³ów” w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

Konkurencja „Wykonanie karykatury burmistrza”
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W dawnym Kinie „Spójnia”, a obecnym budynku stra¿y, przygotowana by³a dla m³odzie¿y konkurencja o nazwie „wodne strza³y”. W Domu Cadyka, gdzie aktualnie mieœci siê m.in. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, uczestnicy musieli zmierzyæ siê z ³amig³ówkami i grami logicznymi. Nietrudna do wykonania okaza³a siê konkurencja nazwana „detektyw w koœciele”. Rozgrywa³a
siê na placu koœcielnym parai pw. Œwiêtych Archanio³ów Rafa³a
i Micha³a. W oparciu o kopiê planu miasta z 1818 r. nale¿a³o wskazaæ, gdzie kiedyœ znajdowa³a siê dzwonnica. Dom fabrykanta Greilicha to oczywiœcie budynek ZSZ im. S. Staszica. Uczestnicy musieli tutaj wykonaæ karykaturê burmistrza Aleksandrowa
£ódzkiego z wykorzystaniem sprzêtu komputerowego. Dwa zadania czeka³y na dru¿yny na terenie dawnej Pastorówki, czyli w obecnej Bibliotece Publicznej. Jedno z nich to „literackie puzzle”, czyli u³o¿enie z rozsypanki fragmentu tekstu i podanie tytu³u ksi¹¿ki,
z której ten tekst pochodzi. W ogrodach biblioteki zespó³ „Go-System” przygotowa³ strzelanie do tarczy. Na trasie gry znajdowa³
siê tak¿e Klub Ototness. M³odzie¿ musia³a wykazaæ siê swoj¹
kondycj¹ sportow¹ w konkurencji o nazwie „potyczki si³owe”. Uczestnicy gry mieli odszukaæ budynek dawnego przedszkola przy
ul. 1-go Maja. Aktualnie mieœci siê tam Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Ko³o w Aleksandrowie
£ódzkim. Zawodnicy mogli „poczuæ siê jak ONI”, czyli osoby niepe³nosprawne. Mieli do wykonania nastêpuj¹ce zadania: zapiêcie
koszuli przy u¿yciu jednej rêki, pokonanie trasy na wózku inwalidzkim, odgadniêcie przedmiotów z zas³oniêtymi oczami.
Po trzygodzinnej zabawie uczestnicy i organizatorzy spotkali siê w siê w ZSZ im. S. Staszica w celu podsumowania wyników gry i wrêczenia nagród. Gra miejska zakoñczy³a siê projekcj¹ lmów o Aleksandrowie £ódzkim, w którym przewodnikiem
by³ pan Andrzej Kuropatwa.
W rozgrywkach zwyciê¿y³y nastêpuj¹ce dru¿yny:
I miejsce – Mateusz Roeske i Maciej £awniczak z Miejskiego Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II
II miejsce – Patrycja Mianowska, Jakub Szuba, Maciej Sikora
– Zespó³ Szkó³ Sportowych im. Józefa Jaworskiego
III miejsce – Angelika Taburska, Mateusz Twardowski, Mateusz
Skonieczka – Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Stanis³awa Staszica.
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„Rozsypanka” – uk³adanie tytu³u ksi¹¿ki o Aleksandrowie

Podsumowanie wyników Gry miejskiej
Nagrodzeni
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Zwyciêzcy zostali nagrodzeni, a pozostali uczestnicy otrzymali
dyplomy uczestnictwa i gad¿ety. Gratulujemy wygranej!
Podziêkowania za pomoc i wspó³pracê podczas Gry miejskiej
sk³adamy: Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Ko³o w Aleksandrowie £ódzkim, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Klubowi Ototness, GO-System, Parai pw. Œwiêtych Archanio³ów
Rafa³a i Micha³a, Sklepowi „Upominki”.
Nagrodzeni

Nagrodzeni
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Witold Smêtkiewicz

Fraszki o pieni¹dzach

Trzeba
Trzeba to przyznaæ,
nie bez cienia racji,
czas jest to pieni¹dz
po dewaluacji.
Dobry biznes na emeryturze
Takie odnoszê wra¿enie,
¿e mogê sprzedaæ
trochê wolnego czasu
po korzystnej cenie.
Kolekcjoner
Kolekcjonujê banknoty
ale,
o wysokim nominale.
W stree euro
Namiêtnie i z werw¹
kolekcjonujê euro!
Zasobna panna
Bankowe konto maxi
i spódniczka kusa,
to dopiero jest pokusa.
Sposób na szczêœcie
Jeœli przy duszy
trzy grosze masz
i uœmiechniêt¹ twarz,
to ciesz siê z tego co masz.

Fraszki o pieni¹dzach

Sknera
Bardzo proszê,
liczmy grosze.
Jednak licz¹ siê…
Ci co pieniêdzy maj¹ krocie
najczêœciej krzycz¹,
¿e grosze siê nie licz¹…
Nasza rzeczywistoœæ
Œwiat ca³y, a ja razem z nim,
po omacku b³¹dzê;
w œwietle tego, ¿e œwiatem,
rz¹dz¹ jednak pieni¹dze.
Uwarunkowania
Pieni¹dze szczêœcia nie daj¹,
chyba, ¿e psiakoœæ,
liczy siê ich iloœæ i jakoœæ.
Gdy Mówimy:
„Panie Bo¿e zap³aæ”,
to z nieba odzywa siê
g³os stanowczy i d³ugi:
„sam sobie zap³aæ
za swoje d³ugi.”
W³adza
Jeœli chodzi o w³adzê nad œwiatem,
to pieni¹dz jest w roli pana;
daj¹c dowód na to,
¿e nie ma wiêkszego tyrana.
Najkorzystniejsze s¹ operacje bezgotówkowe, bo:
Zanim siê pieni¹dz w d³oni obróci,
bywa, ¿e wszystkich dooko³a sk³óci.
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To…
To co rodzi w ludziach
niezdrowe ¿¹dze,
to s¹ pieni¹dze.
W banku
Regularnie sp³acaj
kredytu raty,
a bêdziesz bogaty.
Oszczêdzanie
Do grosza grosik
a bêdzie cosik.
Z³oty do z³otego
i bêdzie coœ z tego.
Oszczêdzaj w banku
Nawet drobnych „ecie-pecie”
nie trzymaj w skarpecie.
Prawda
Kto oszczêdza, to jasne jak s³oñce,
bêdzie mia³ pieni¹dze.
Oszczêdzanie
Bank Spó³dzielczy, to jest to,
gdy siê zaczyna akcjê „O”.
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Fraszek o kotach ci¹g dalszy
Pod koniec kwietnia, albo na pocz¹tku maja tego roku, w telewizji i w prasie ukaza³a siê wzmianka o gminie przyjaznej dla
zwierz¹t. Mowa w niej by³a o Urzêdzie Miasta Aleksandrowa £ódzkiego, którego pracownicy zaopiekowali siê bezdomnymi psami i kotami, oraz przyczynili siê do czêstszej ich adopcji, przez
mieszkañców gminy. Poniewa¿ w ubieg³orocznym wydaniu „Aleksandrów wczoraj i dziœ” zamieœci³em spory cykl swoich fraszek
o kotach, pozwolê sobie i w obecnym wydaniu zaproponowaæ Szanownym Czytelnikom ich dalszy ci¹g.
£adna kotka, czyli: kwota za kota
Oj, da³bym krocie,
za ciebie kocie…
Mo¿e bym i da³,
gdybym mia³,
ale ¿e nie mam,
to tylko powiem: miaaaaa³!
Têsknota kota
Jeœliœ siê z bliŸnim nie widzia³
od miesiêcy dwóch
i nad têsknot¹ panujesz,
to jesteœ zuch…
Ot powiedzia³, co wiedzia³…
Ot…
Stêskniony kot.
Trzeba
Trzeba uwa¿aæ na kota,
bo z kota czêsto
wychodzi niecnota.
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Pech
Ot!
Czarny kot.
Têsknota
To z woli kontaktów
z kimœ bliskim
bierze siê ochota
do posiadania kota.
Ja i moja kotka
Ju¿ rodzinny jestem taki,
¿e lubiê kotki i kociaki.
***
Wszed³ kot na czubek drzewa
i tak miauczy a¿,
trzeba wezwaæ stra¿.
Stra¿ Po¿arna
Taki ze mnie
stra¿ak „przeherca”,
¿e jeœli gaszê,
to po¿ary serca.
Z serdecznymi podziêkowaniami
za nansowe wsparcie leczenia. Ot!
W podpisie, zdrowy Kot.
Pan Kotek jest zdrowy,
nie le¿y w ³ó¿eczku…
I minkê masz dziarsk¹
nasz drogi Koteczku…
Przyczyni³ siê do tego,
¿e Kotek jest zdrowy
Dzia³ Urzêdu Miasta
Antykryzysowy.

Fraszek o kotach ci¹g dalszy
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Z serdecznymi podziêkowaniami dla trzech ujmuj¹co uroczych,
uczuciowych, sympatycznych i mi³ych, m³odziutkich Pañ Dr
– za skutki leczenia. Ot!
W podpisie, zdrowy Kot.
Ju¿ Kotek jest zdrowy,
nie le¿y w ³ó¿eczku…
I minkê masz dziarsk¹
nasz drogi Koteczku…
Nie mo¿e byæ inaczej,
kiedy w progach „Vetki”
lecz¹ naszego Kotka,
trzy œliczne Kobietki.
Œrodowisko przyjazne zwierzêtom
By odkryæ ludzkie cechy,
nie ma metod celniejszych,
od tych, jak siê cz³owiek odnosi
do swoich Braci Mniejszych.
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Dorota Be³dowska-Zem³a

Kronika najlepszych i najwa¿niejszych
imprez w 2015 roku*

Styczeñ
Podczas 23. Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, który co roku odbywa siê równie¿ w Aleksandrowie £ódzkim, wolontariusze zebrali w mieœcie i na terenie gminy 53 tysi¹ce 500 z³otych. Najwiêksza kwotê – jak zwykle – uzyskan¹ z licytacji jednego
przedmiotu, uzyska³o kamienne serce. Wylicytowa³ je tradycyjnie burmistrz Jacek Lipiñski z grup¹ przyjació³.

Œwi¹teczna dekoracja œwietlna w Aleksandrowie £ódzkim

„Dziennik £ódzki” wraz z Grup¹ Energa zorganizowa³ konkurs na
oœwietlenie œwi¹teczne w miastach ca³ej Polski. Dekoracja œwietl* ród³o: gazeta „40 i cztery”.

Kronika najlepszych i najwa¿niejszych imprez w 2015 roku

201

na w Aleksandrowie £ódzkim wygra³a w województwie ³ódzkim.
Pokonaliœmy 28 rywali (zg³oszonych do konkursu). Jako zwyciêskie
miasto Aleksandrów £ódzki przekaza³ wygran¹ (sprzêt AGD o wartoœci 1000 z³) na wskazany przez siebie cel charytatywny.

Kwiecieñ
12 kwietnia Aleksandrów £ódzki swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ Prezydent RP Bronis³aw Komorowski. Wizyta g³owy pañstwa œci¹-

Prezydent RP
Bronis³aw
Komorowski
w Aleksandrowie
£ódzkim
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gnê³a na Plac Koœciuszki t³umy mieszkañców. Wizyta Prezydenta i „bronkobusa” nie trwa³a d³ugo, Bronis³aw Komorowski wyg³osi³ tylko krótkie przemówienie, a nastêpnie wszed³ w t³um rozdaj¹c autografy i pozuj¹c do zdjêæ z mieszkañcami Aleksandrowa.
W rozgrywanych w Warszawie w dniach 8–12 kwietnia Mistrzostwach Polski w Curlingu Kobiet i Mê¿czyzn z³ote medale sta³y
siê udzia³em dru¿yn Œl¹skiego Klubu Curlingowego z Katowic.
Warto odnotowaæ ten fakt, poniewa¿ w kobiecej dru¿ynie ŒKC
swoj¹ reprezentantkê ma Gmina Aleksandrów £ódzki. Mieszkanka R¹bienia AB Marta Szeliga-Frynia zdoby³a z³oty medal ze
swoj¹ dru¿yn¹, której jest tak¿e kapitanem.
W Aleksandrowie £ódzkim równie¿ mo¿na by³o podziwiaæ monumentalne dzie³o jakim jest haft „Jan III Sobieski pod Wiedniem”. Obraz tworzy 9 i pó³ miliona krzy¿yków, na które zu¿yto
170 kilometrów nici w 220 kolorach. Pracowa³o nad nim ponad
50 twórców przez 22 miesi¹ce. Dzie³o mo¿na by³o ogl¹daæ w koœciele pw. œw. Archanio³ów.
Podczas VII edycji Charytatywnego Balu Czerwonej Ró¿y zebrano kwotê 181 tys. z³. Pieni¹dze tra³y do 12 potrzebuj¹cych dzie-

Charytatywny Bal Czerwonej Ró¿y w 2016 roku
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ciaków. Pose³ Agnieszka Hanajczyk z grup¹ przyjació³ ju¿ od 7 lat
pomaga najs³abszym. Do tej pory uda³o siê zebraæ ³¹cznie 680
tys. z³otych.

Maj
5 maja w tragicznym wypadku zgin¹³ Karol Miszczak – aleksandrowski przedsiêbiorca, w³aœciciel rmy „Lady Kama”, laureat
wielu nagród, m.in. „Gazela Biznesu 2008” (drugi raz w 2011),
Laur Konsumenta Odkrycie Roku 2013; spo³ecznik, cz³onek
£ódzkiej Izby Przemys³owo-Handlowej, aktywnie wspieraj¹cy
akcje charytatywne w Aleksandrowie £ódzkim.
24 maja odby³y siê wybory prezydenckie (II tura). W Aleksandrowie £ódzkim wygra³ Bronis³aw Komorowski – nie bez znaczenia by³a mocna pozycja Platformy Obywatelskiej w naszym
mieœcie. Najwiêcej g³osów Bronis³aw Komorowski zdoby³ w obwodowych komisjach wyborczych w R¹bieniu i Spó³dzielni Mieszkaniowej (Dmowskiego). Andrzej Duda otrzyma³ lepszy wynik
w DPS w R¹bieniu.
Aleksandrów £ódzki najlepszym samorz¹dem, a Jacek Lipiñski
najlepszym burmistrzem w Polsce – tak wynika z ogólnopolskiego rankingu „Per³y Samorz¹du”, w którym najwa¿niejszymi kryteriami by³y: inwestycje w infrastrukturê techniczn¹, ochronê
œrodowiska, sport, rekreacjê, a tak¿e podejmowane przez gminê
innowacyjne dzia³ania. Wa¿nym kryterium by³o równie¿ zadowolenie mieszkañców, potwierdzone wynikami wyborów samorz¹dowych, które s¹ odzwierciedleniem jakoœci pracy samorz¹dowców. Aleksandrów £ódzki okaza³ siê bezkonkurencyjny.
30–31 maja odby³y siê Dni Aleksandrowa £ódzkiego. Œwiêto Miasta przyci¹gnê³o t³umy mieszkañców i przyjezdnych z regionu.
Atrakcjami przepe³nione by³y obydwa dni. Odby³ siê mecz futbolu amerykañskiego, piknik motocyklowy, mecz pi³karski samorz¹dowcy vs. £ódzcy Dziennikarze oraz zawody Strong Man.
Od wczesnych godzin popo³udniowych odbywa³y siê koncerty, by
zakoñczyæ wieczór wystêpem gwiazd: Chicago Blues Brothers
w sobotê i Big Cyc w niedzielê.
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Zawody Strong Man podczas Dni Aleksandrowa £ódzkiego

Czerwiec
13 czerwca Liceum Ogólnokszta³c¹ce SMS im. Miko³aja Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim obchodzi³o Jubileusz 70-lecia.
21 czerwca swoje 100-lecie obchodzi³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w R¹bieniu. Tego samego dnia ocjalnie zosta³o otwarte pe³nowymiarowe boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w R¹bieniu.
Dwa najcenniejsze trofea z VII edycji Pucharu Œwiata, odbywaj¹cej siê w Centrum Japoñskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo –
Stara Wieœ”, nie tylko pozosta³y w Polsce, ale tra³y do Aleksandrowa £ódzkiego! Damian Stasiak pokona³ w nale Rafa³a Wajdê, a Maria Depta Ma³gorzatê Zabrock¹. O trofeum walczyli reprezentanci: Kanady, US, Brazylii, Rosji, Niemiec, Argentyny,
Czech, Turkmenistanu, Ukrainy, Armenii i Polski.

Lipiec
Po raz kolejny Aleksandrów £ódzki okaza³ siê bezkonkurencyjny, wygrywaj¹c z ponad 2,5 tysi¹cami polskich samorz¹dów
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w ogólnopolskim rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Po raz
trzeci zdobyliœmy tytu³ „Najbardziej innowacyjna gmina w Polsce” i zajêliœmy drugie miejsce w kategorii najlepszych samorz¹dów miejskich i miejsko-wiejskich. Do tej pory Aleksandrów znalaz³ siê w tej najbardziej presti¿owej kategorii trzykrotnie
w pierwszej dziesi¹tce.
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Aleksandrów £ódzki to najbardziej innowacyjna gmina w Polsce

5 lipca Aleksandrów £ódzki odwiedzi³a premier Ewa Kopacz.
By³a to bodaj¿e pierwsza wizyta premiera w naszym mieœcie. Pani premier odwiedzi³a rmê Legs, a potem obejrza³a odbywaj¹-

Prmier rz¹du RP Ewa Kopacz w Aleksandrowie £ódzkim
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Karol Hoffmann

ce siê na MOSiR-¿e zawody stra¿ackie. Wizyta premier Kopacz
zakoñczy³a siê wspólnym obiadem w OSP Sanie.
91. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce odby³y siê
w Krakowie (19–21 lipca), MKS Aleksandrów zdoby³ dwa srebrne medale. Karol Hoffmann zaj¹³ II miejsce w trójskoku, a Robert
Urbanek w rzucie dyskiem.
Podczas Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 w Dêbicy reprezentanci „Olimpijczyka” Aleksandrów zaznaczyli swoj¹ obecnoœæ, zdobywaj¹c 5 z³otych i 5 br¹zowych medali. Marcel W¹growski – z³oto: na 400 m stylem zmiennym, na 200 m stylem
zmiennym, br¹z: 100 m grzbietowym), Kamil KaŸmierczak (br¹z
na 200 m stylem grzbietowym, z³oto na 50 m stylem grzbietowym, br¹z 100 m kraulem), Wojciech Parzynowski – br¹z (400 m
kraulem), sztafeta – z³oto 4x200 m stylem dowolnym.

Sierpieñ
15 sierpnia, ju¿ po raz trzeci, odby³ siê Bieg z okazji Œwiêta
Wojska Polskiego: dwa dystanse g³ówne, ponad 34 stopnie w cieniu i blisko 600 osób, które postanowi³y zmierzyæ siê na trasie
5 km i Pó³maraton. Imprezê mo¿na zaliczyæ do ekstremalnych
ze wzglêdu na pogodê. Kurtyny wodne, 100 kg lodu, 2000 litrów
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Bieg z okazji Œwiêta Wojska Polskiego

wody i izotoników pomaga³y przetrwaæ na trasie. W kategorii
gminnej zwyciê¿y³ aleksandrowianin Arkadiusz Kaszuba
(1:29:27), który zaj¹³ równie¿ III miejsce w klasykacji Open.

Wêdrowny Festiwal „Kolory Polski” 2015
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Wœród kobiet w pó³maratonie najszybciej pobieg³a równie¿ aleksandrowianka – Aneta Kaczmarek (1:39:23).
22 sierpnia po raz trzeci do Aleksandrowa £. zawita³ Wêdrowny
Festiwal organizowany przez Filharmoniê £ódzk¹. „Kolory
Polski” przywioz³y z sob¹ niezapomniany, fenomenalny koncert
Adama Ba³dycha. Koncertowi towarzyszy³ artystyczny happening i plener malarski.
Koniec sierpnia przyniós³ br¹zowy medal Mistrzostw Œwiata
w Pekinie dla Roberta Urbanka zawodnika… MKS Aleksandrów!
Wynik: 65,18 pozwoli³ temu m³odemu dyskobolowi stan¹æ na podium. Rok wczeœniej Urbanek na Mistrzostwach Europy w Zurychu równie¿ wywalczy³ br¹z.

Robert Urbanek drugim wicemistrzem œwiata

Wrzesieñ
3 wrzeœnia Genowefa Rosiak skoñczy³a 100 lat! Pani Genowefa
przed wojn¹ mieszka³a w £odzi, po wojnie wraz z mê¿em przeprowadzi³a siê do Aleksandrowa £. i tu ju¿ zosta³a. Ca³e ¿ycie zawodowe przepracowa³a w „Sandrze”, œpiewa³a te¿ w chórze „Lutnia”.
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Odby³a siê VII edycja festiwalu Summer Dying Loud. Dwudniowy festiwal zd¹¿y³ ju¿ sobie wyrobiæ markê, co zaowocowa³o wiêksz¹ ni¿ w poprzedniej edycji frekwencj¹. Powiêkszy³o siê pole namiotowe i zakres atrakcji dodatkowych, takich jak kino plenerowe
czy stoiska producentów i dystrybutorów muzycznych. Na scenie
zaprezentowa³o siê siedemnaœcie kapel muzycznych. O wydarzeniu, w artykule pt. „Tak siê robi dobry festiwal”, napisa³a „Gazeta Wyborcza”. Czytamy m.in.: „Pe³en profesjonalizm. Aleksandrów £ódzki mo¿e aspirowaæ do miana polskiej stolicy ciê¿kiego
brzmienia. Organizatorzy imprez z ca³ej Polski powinni siê od
niego uczyæ”.
W drugiej po³owie wrzeœnia podczas odbywaj¹cych siê w Radomiu Mistrzostw Polski M³odzików, zawodnik MKS Aleksandrów
Ludwik Janowski zdoby³ w biegu na 110 m pp³ I miejsce i tytu³
Mistrza Polski M³odzików.

VII edycja festiwalu Summer Dying Loud

Po raz XIV odby³ siê Festiwal Sztuk Ró¿nych. Impreza kulturalno-rozrywkowa, z elementami folkloru ju¿ na sta³e wpisa³a siê
w kalendarz najwiêkszych aleksandrowskich wydarzeñ. Tym razem FSR towarzyszy³ Przegl¹d Regionalnych Zespo³ów i Œpiewa-
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XIV Festiwal Sztuk Ró¿nych

ków ludowych „Siedlisko”, na który zjecha³o 54 wykonawców z ca³ego regionu. Podsumowaniem fascynuj¹cego dnia by³a jak zwykle uczta duchowa – tym razem by³ to koncert Hanny Banaszak.

PaŸdziernik
12 paŸdziernika, podczas uroczystej gali na Uniwersytecie Wroc³awskim, aleksandrowska oœwiata otrzyma³a Certykat i Nagrodê
Specjaln¹ w konkursie Samorz¹dowy Lider Edukacji. Wed³ug oceny ekspertów, Aleksandrów £. mieœci siê w czo³ówce polskich samorz¹dów inwestuj¹cych w najbardziej nowoczesne, innowacyjne i nowatorskie dzia³ania s³u¿¹ce podnoszeniu jakoœci kszta³cenia,
wprowadzaniu ró¿norodnoœci oferty oœwiatowej i wdra¿aniu programów edukacyjnych. Podczas tej samej gali Aleksandrów £ódzki
otrzyma³ jeszcze jedno wyró¿nienie: Nagrodê Specjaln¹ Zarz¹du
Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wy¿szego – za najwiêkszy postêp w dziedzinie rozwoju edukacji w ci¹gu ostatniego roku.
Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego, Jacek Lipiñski, po raz kolejny zosta³ odznaczony. Tym razem, 16 paŸdziernika, z r¹k mi-
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nistra Andrzeja Halickiego otrzyma³ odznakê honorow¹ za szczególne osi¹gniêcia na rzecz samorz¹du terytorialnego.
W wyborach parlamentarnych, wbrew tendencjom ogólnokrajowym, w Aleksandrowie £ódzkim zdecydowanie zwyciê¿y³a Platforma Obywatelska, zdobywaj¹c 37% g³osów, g³ównie dziêki kandydaturze pose³ Agnieszki Hanajczyk, która zebra³a blisko 84% g³osów
oddanych na PO. Drugie by³o Prawo i Sprawiedliwoœæ (29,56% g³osów) i dalej: Kukiz’15 (8,92%), Nowoczesna (7,7%), Zjednoczona
Lewica (5,62%), KorWin (4,44%), Razem (3,86%) i PSL (2,07%).
Aleksandrowski Urz¹d Miejski dysponuje debrylatorem. Urz¹dzenie medyczne s³u¿y do reanimacji. Znajduje siê w pomieszczeniu z monitoringiem (w ratuszu miejskim). Jest dostêpny 24 godziny na dobê, a urzêdnicy, którzy nadzoruj¹ urz¹dzenie, przeszli
szkolenie z zakresu jego obs³ugi. Takie urz¹dzenia znajduj¹ siê
ju¿ od dawna w oœrodku zdrowia przy ul. Marii Sk³odowskiej-Curie
i Dmowskiego oraz w przychodni w Be³dowie. Po jednym debrylatorze maj¹ stra¿acy w Aleksandrowie £. oraz Prawêcicach.
Aleksandra Michalak zdoby³a I miejsce w Pucharze Mistrza we
Wroc³awiu oraz III miejsce w Pucharze Europy w karate tradycyjnym. W drugiej po³owie paŸdziernika, podczas edycji wojewódzkiej ligi karate tradycyjnego, która odby³a siê w £odzi, Ola
Michalak zdoby³a z³oto, a br¹zowe medale wywalczyli: Kornelia
Kudanowska, Marta W³odarczyk i Dominik Przychodnia. M³odzi zawodnicy trenuj¹ w Centrum Kszta³cenia Karate BUSHI
w Aleksandrowie £ódzkim.
Magda Gessler zawita³a równie¿ do gminy Aleksandrów £ódzki.
Kuchenne rewolucje przeprowadza³a w restauracji „El Fuego”
w R¹bieniu, która po tej metamorfozie zyska³a miano „Kolorowe Gary”. Kucharze (ponoæ znakomici) zostali, tak jak i œwietne menu oraz doskona³e wina. Kto jeszcze nie by³…

Listopad
Aleksandrów £ódzki wraz z burmistrzem Jackiem Lipiñskim zosta³ doceniony na szczeblu ogólnopolskim, podczas Gali „Sporto-
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wa Polska 2015”, która odby³a siê 26 listopada w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Burmistrz odebra³ tytu³ „Sportowej Gminy” z r¹k Paw³a Nastuli – z³otego medalisty
olimpijskiego w judo oraz Grzegorza Skrzecza – br¹zowego medalisty mistrzostw œwiata i Europy w boksie. Aleksandrów £ódzki, uchodz¹cy za potentata sportowego, otrzyma³ tytu³ „Sportowa
Gmina” za umiejêtne ³¹czenie budowy nowoczesnych obiektów
sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie.
Osiemdziesi¹t nowych komputerów tra³o do aleksandrowskich
szkó³ dziêki programowi e-Inclusion, realizowanemu przez gminê od roku. Komputery tra³y do Szko³y Podstawowej nr 4 i Miejskiego Zespo³u Szkó³.
Ponad 1200 TIR-ów dziennie przez blisko 9 miesiêcy przeje¿d¿a³o przez centrum Aleksandrowa. Tak du¿y ruch spowodowany
by³ zamkniêciem trzech najwiêkszych skrzy¿owañ w £odzi, na
których trwa³y remonty b¹dŸ przebudowy. Mieszkañcy Aleksandrowa bardzo Ÿle znosili nasilenie tak uci¹¿liwego ruchu, z radoœci¹ wiêc przyjêli udro¿nienie skrzy¿owañ w £odzi.

Grudzieñ
W Alei Bo¿onarodzeniowej udekorowano a¿ 53 choinki. To ju¿ trzeci raz, kiedy przedstawiciele aleksandrowskich instytucji ubrali
bo¿onarodzeniowe drzewka. Choinki stoj¹ ustrojone przez miesi¹c,
niektóre z nich ozdobione s¹ prawdziwymi arcydzie³ami rêkodzie³a.
Aleksandrowianie polubili wieczorne spacery Alej¹ Bo¿onarodzeniow¹ i bardzo chêtnie fotografuj¹ siê na tle co ³adniejszych drzewek.
Ju¿ po raz jedenasty mieszkañcy Aleksandrowa £ódzkiego spotkali siê na wspólnej Wigilii zorganizowanej przez Urz¹d Miejski. Czterysta piêædziesi¹t osób zasiad³o za sto³ami w Sali balowej Hotelu Jan Sander w R¹bieniu. Wigiliê uœwietni³ wystêp
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 oraz solistki z MDK.
6 grudnia 2015 r. zmar³, w wyniku powik³añ pooperacyjnych, wieloletni trener UKS Basket Tomasz Rozpara. Mia³ zaledwie 37 lat,
pozostawi³ w ¿a³obie dwójkê dzieci i ¿onê.
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Tomasz Rozpara by³ koszykarzem Astorii Bydgoszcz i Czarnych
S³upsk. Szkoleniem m³odzie¿owych dru¿yn ¿eñski zaj¹³ siê oko³o 11 lat temu, po przedwczeœnie zakoñczonej karierze sportowej. Dwukrotnie poprowadzi³ dru¿ynê aleksandrowskiego SMS-u
po tytu³ Mistrzyñ Polski. Od 2012 roku by³ cz³onkiem sztabu m³odzie¿owych reprezentacji Polski kobiet.
W pierwszy weekend grudnia (w dniach 5 i 6) w serbskim Belgradzie rozegrane zosta³y VI Mistrzostwa Œwiata w karate fudokan. W zawodach wystartowa³o 1200 zawodników i zawodniczek
z 43 pañstw. Polskê reprezentowa³o szeœcioro zawodników kadry
narodowej, w tym troje podopiecznych senseia Rados³awa Olczyka: Maria Depta, Kasper Kawecki i Damian Tomasik. Maria
Depta wywalczy³a z³oto w kumite indywidualnym i br¹z w fukugo, a dru¿ynowo – srebro. Kasper Kawecki indywidualnie zdoby³
br¹zowy medal w kumite, a Damian Tomasik br¹z w fukugo.
Dru¿ynowo – obydwaj sportowcy razem z Janem K³êbkiem z KKT
Polkowice Lublin) – zdobyli dla Polski srebrny medal.
Ko³o wolontariuszy „Pomocna d³oñ” z Zespo³u Szkó³ im. Stanis³awa Staszica w Aleksandrowie £ódzkim zajê³o III miejsce w regionalnym etapie konkursu „Barwy Wolontariatu”. Uczennica
tej szko³y w ogólnopolskim konkursie zajê³a V miejsce.
Równie¿ w dniach 5–6 grudnia w Bia³ymstoku odby³ siê XXIII
Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki „Supermikrofon Radia Jard”.
W konkursie wziêli udzia³ wokaliœci z Polski, £otwy, Litwy, Bia³orusi i Ukrainy. Polskê reprezentowa³y m.in. stypendystki Burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego w zakresie kultury, uczestniczki
M³odzie¿owego Domu Kultury, które znalaz³y siê wœród laureatów. I tak I miejsca (w swoich kategoriach) zajê³y: Monika Frontczak i Karolina Adamczyk, duet Ma³gorzata i Monika Frontczak
oraz zespó³ Grenadine (Joanna Kotowska, Klaudia Szewczyk,
Karolina Adamczyk); II miejsce zajê³a (w swojej kategorii) Klaudia Szewczyk.
Aleksandrowska gazeta „40 i cztery” 4 grudnia 2015 r. ukaza³a
siê po raz 500! Pierwszy, tzw. zerowy numer gazety ukaza³ siê
w ubieg³ym wieku, z dat¹ 23 paŸdziernika 1991 r. Czasopismo

Kronika najlepszych i najwa¿niejszych imprez w 2015 roku

215

ukazuje siê nieprzerwanie od 24 lat. Pierwszy numer „40 i cztery”
datowany jest na 8 grudnia 1991 r., kosztowa³ 1500 z³ i mia³
8 stron formatu A4. Jak wygl¹da³o przygotowanie numeru od
strony technicznej? Wolelibyœcie Pañstwo nie wiedzieæ. I tak nikt
dziœ w to by nie uwierzy³! Powiem tylko, ¿e wtedy nie by³o aparatów cyfrowych, a jedno zdjêcie skanowa³o siê i wczytywa³o do
komputera oko³o 15 minut… To by³y czasy!
W tym miejscu wypada ¿yczyæ (choæ to ma³o prawdopodobne,
przynajmniej w takiej formie), aby gazeta ukazywa³a siê kolejne 25 lat i obyœmy doczekali tysiêcznego wydania…
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Styczeñ
Nowy Rok mieszkañcy Aleksandrowa £ódzkiego powitali
wspólnie na imprezie sylwestrowej na rynku miejskim. By³y ¿yczenia od Burmistrza Jacka Lipiñskiego, wspania³y pokaz sztucznych ogni.
23 raz zagra³a w Aleksandrowie Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Pad³ kolejny rekord – zebrano
kwotê 53,5 tysi¹ca z³otych. Tradycyjnie „orkiestrowe serce”
wylicytowa³ Burmistrz Jacek Lipiñski z przyjació³mi za kwotê 15.650 z³otych (te¿ rekord).
Bo¿onarodzeniowa dekoracja naszego miasta zwyciê¿y³a
w skali województwa w plebiscycie na naj³adniejsz¹ oprawê
plastyczn¹ œwi¹t. Nagrod¹ by³ sprzêt AGD wartoœci 1000 z³,
który Oœrodek Pomocy Spo³ecznej przekaza³ najbardziej potrzebuj¹cym wsparcia rodzinom.
Chór Miejskiego Gimnazjum im. Jana Paw³a II „Bel Canto” pod batut¹ Ewy Kolasy zwyciê¿y³ w wojewódzkim konkursie kolêd i pastora³ek „Kolêdujmy razem”.
W gminie ruszy³ I Bud¿et Obywatelski – kwota przeznaczona na ten cel to 600 tysiêcy z³otych (w trakcie roku zwiêkszono j¹ do 800 tysiêcy z³otych).
Rok 2015 og³oszono w naszej gminie Rokiem Sportu.

Luty
Aleksandrów £ódzki prze¿ywa³ inwazjê TIR-ów w zwi¹zku
z zakazem wjazdu ciê¿arówek do £odzi.
Burmistrz Aleksandrowa odznaczy³ 6 par ma³¿eñskich
obchodz¹cych z³ote gody. Byli to: Urszula i Andrzej ¯ygo,
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El¿bieta i Grzegorz Ziarkowscy, Janina i Czes³aw Szostkiewiczowie, El¿bieta i Tadeusz Pluciñscy, Anna i Jerzy Sobaszek oraz Halina i Zygmunt Andrzejczakowie.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika rozpoczê³o 70-ty rok dzia³alnoœci na niwie oœwiatowej.
Nieznani sprawcy dokonali czynu chuligañskiego rozbijaj¹c
tablicê upamiêtniaj¹c¹ fakt odbicia naszego miasta z r¹k
faszystowskich okupantów przez ¿o³nierzy radzieckich w styczniu 1945 roku.
W dniu Œwiêtego Walentego, w ramach miêdzynarodowej
imprezy One Bilion Raising, mieszkañcy tañczyli na Placu
Tadeusza Koœciuszki.
19 lutego odby³a siê na³owa gala Plebiscytu Sportowiec Roku 2014 Aleksandrowa £ódzkiego. Laureatami zostali:
Adrian Strza³kowski – skoczek w dal MKS Aleksandrów,
Marcel W¹growski – p³ywak w klubie „Olimpijczyk”, m³odzie¿owy sportowiec roku,
zespó³ Czwórboju Lekkoatletycznego ZSS im. Józefa Jaworskiego – dru¿yna roku,
Memoria³ im. Józefa Jaworskiego – impreza roku,
Rados³aw Olczyk Sokó³ Aleksandrów, trener karate – trener roku.
Kamil Golec, uczeñ aleksandrowskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego, zwyciê¿y³ w Wojewódzkiej Olimpiadzie Filozocznej.

Marzec
Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski zosta³
wybrany wiceprezesem zarz¹du Zwi¹zku Miêdzygminnego
„Bzura”.
W R¹bieniu, przy Szkole Podstawowej im. Stefana Wyszyñskiego ruszy³a budowa boiska sportowego. Koszt inwestycji
to 860 tysiêcy z³otych. Bêdzie to obiekt przeznaczony dla potrzeb spo³ecznoœci wiejskiej i szko³y.
W Aleksandrowie, przy ulicy Jana Machulskiego, kontynuowano prace przy budowie kolejnego bloku komunalnego. Inwestorem jest PGKiM, komunalna spó³ka gminy.
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Omnibusem roku 2015 zosta³ uczeñ VI klasy Szko³y Podstawowej nr 4 Dominik Przychodniak.
Uczniowie ZSS zdobyli 8 medali w VI miêdzynarodowych
zawodach lekkoatletycznych o Puchar Wileñskiej Szko³y
Lekkiej Atletyki. W zawodach tych uczestniczy³a m³odzie¿
z Polski, Litwy, Rosji i Bia³orusi.
W mistrzostwach Polski juniorów do lat 16 p³ywacy „Olimpijczyka” zdobyli 15 medali: 9 z³otych, 4 srebrne i 2 br¹zowe. Marcel W¹growski (4 z³ote medale) oraz Micha³ Cukanow zostali powo³ani do kadry naszego kraju.
27 marca nieznani sprawcy, wandale, uszkodzili paczkomat
znajduj¹cy siê przy sklepie Polo przy ulicy Pi³sudskiego.
Rada Miejska uchwali³a przekazanie dodatkowych pieniêdzy na Bud¿et Obywatelski.

Kwiecieñ
W lokalu „Bia³y Pa³ac” odby³ siê tradycyjny VII Charytatywny Bal Czerwonej Ró¿y organizowany przez Pose³ RP
Agnieszkê Hanajczyk.
W koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki zaprezentowano haftowan¹ kopiê obrazu Jana Matejki Sobieski pod Wiedniem.
Zamkniêto etap zg³aszania projektów do Bud¿etu Obywatelskiego 2015. W poszczególnych kategoriach zg³oszono:
w kategorii Infrastruktura – 24 projekty,
w kategorii Bezpieczeñstwo – 22 projekty,
w kategorii Sport i Rekreacja – 13 projektów,
w kategorii Kultura – 6 projektów.
W Aleksandrowie £ódzkim przebywa³ z wizyt¹ Prezydent
RP Bronis³aw Komorowski. Spotka³ siê z licznymi mieszkañcami Aleksandrowa na Placu Koœciuszki.
8 placówek oœwiatowych w gminie poddano termomodernizacji – koszt ca³ej inwestycji – 8 mln z³otych, w tym 5,5 mln
pochodzi³o z dotacji z funduszy europejskich.
Zakoñczono budowê (stan surowy) bloku komunalnego przy
ulicy Machulskiego. Ma on 4 kondygnacje, 4 klatki schodowe, 76 mieszkañ oraz 4 lokale u¿ytkowe.
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Mieszkanka naszej gminy (R¹bieñ AB) Marta Szeliga Frynia zosta³a dru¿ynow¹ mistrzyni¹ Polski w curlingu.
Seniorzy z „Wrzosu” uczcili pamiêæ oar katastrofy smoleñskiej przy Dêbie Pamiêci w parku miejskim.
Podsumowano fundusze zebrane podczas VII Charytatywnego Balu Czerwonej Ró¿y – zgromadzono kwotê 170 tysiêcy z³otych. Przeznaczona ona bêdzie na rehabilitacjê
11 dzieci z województwa ³ódzkiego. Ostatecznie, po uzupe³nieniu funduszy, przekazano rodzicom dzieci 181 tysiêcy z³.
Nasze dzieci ze szkó³ w Rudzie Bugaj i R¹bieniu zdoby³y
3 miejsce w Polsce w konkursie „Odyseja umys³u”. Dzieci
te reprezentowa³y nasz M³odzie¿owy Dom Kultury.

Maj
Z okazji Œwiêta Konstytucji 3 Maja w³adze gminy oraz reprezentacje organizacji, instytucji i stowarzyszeñ z terenu
gminy z³o¿y³y wieñce i kwiaty przy pomniku Tadeusza Koœciuszki w parku miejskim.
23 maja odby³y siê, organizowane przez PGKiM, Dni Otwarte w Miejskiej Oczyszczalni Œcieków. By³a to okazja do zapoznania siê z tym zak³adem po gruntownej modernizacji
wykonanej w znacznej czêœci z funduszy unijnych.
30–31 maja. Odby³y siê tradycyjne Dni Aleksandrowa £ódzkiego. W ich ramach zorganizowano nastêpuj¹ce atrakcje: mecz futbolu amerykañskiego i zjazd motocyklistów
Wheel of Fire. Jako gwiazdy imprezy wyst¹pi³y zespo³y Chicago Blues Brothers oraz Big Cyc.
W konkursie na maskotkê naszego miasta zwyciê¿y³ Wiewiór
Alex – projekt m³odego mieszkañca R¹bienia, Wangtiana Li.
W I turze wyborów prezydenckich frekwencja w naszej gminie wynios³a 53,7%. Wyniki by³y nastêpuj¹ce:
Bronis³aw Komorowski 4,5 tys. g³osów, (35,85%),
Andrzej Duda – 30,23%,
Pawe³ Kukiz – 23,32%.
Aleksandrowskie ko³o Zwi¹zku Kombatantów i WiêŸniów
Politycznych obchodzi³o 55-lecie dzia³alnoœci. Ko³o liczy 98
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cz³onków (w tym 24 kombatantów). Najstarszy cz³onek Pawe³ Pitruk liczy sobie 102 lata, a najstarsza cz³onkini Genowefa Rosiak – 100 lat.
W wypadku samochodowym pod Aleksandrowem zgin¹³ w³aœciciel rmy dziewiarskiej Lady Kama Karol Miszczak. Rada Miejska, w uznaniu Jego zas³ug dla spo³ecznoœci gminy,
nada³a mu tytu³ Honorowego Obywatela Aleksandrowa £ódzkiego.
Jacek Lipiñski, Burmistrz Aleksandrowa, najlepszy w rankingu „Per³y 25-lecia Samorz¹du”, a nasza gmina najlepsza
w kategorii miast do 100 tysiêcy mieszkañców.
Bud¿et gminy przewiduje tzw. Fundusz So³ecki. Dla 22 so³ectw przeznaczono na drobne, miejscowe inicjatywy prawie 250 tysiêcy z³otych. Przyk³adowe wykorzystanie:
so³ectwo Adamów Nowy – modernizacja piêtra stra¿nicy,
so³ectwo Krzywiec – remont budynku Rady So³eckiej
(œwietlicy),
so³ectwo Zgni³e B³oto – plac zabaw dla dzieci,
so³ectwo Prawêcice – zakup debrylatora dla miejscowej OSP.
Gmina przeznaczy³a 100 tysiêcy z³otych na op³acenie porad
kardiologicznych dla mieszkañców w SPZOZ.
24 maja odby³a siê II tura wyborów prezydenckich. W szranki stanêli zwyciêzcy poprzedniej tury: Bronis³aw Komorowski i Andrzej Duda. Frekwencja w naszej gminie 60,75% uprawnionych do g³osowania. Zwyciê¿y³ u nas Bronis³aw
Komorowski, zwyciê¿aj¹c w wiêkszoœci komisji i uzyskuj¹c
7695 g³osów (54,08%), a jego rywal zdoby³ 6534 g³osy
(45,92%). Andrzej Duda nieznacznie zwyciê¿y³ w komisjach
w: MDK, Urzêdzie Miasta, Saniach, Be³dowie oraz w Domu Pomocy Spo³ecznej w R¹bieniu, gdzie uzyska³ 65,63%
g³osów.
Orkiestra dêta OSP Aleksandrów £ódzki zdoby³a Z³oty Laur
V Festiwalu Orkiestr w G³ownie. W konkursie bra³o udzia³
14 zespo³ów.
W Olimpiadzie Seniorów w £azach reprezentowali nasz¹
gminê uczestnicy Uniwersytetu III wieku. Byli to: Krzysztof Kowalczyk, Ewa Rdest-Kowalczyk w strzelaniu z pi-
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stoletu pneumatycznego, Jan Górecki w biegu na 60 metrów, Miros³aw Lutomski w tenisie sto³owym oraz W³adys³aw Trawiñski w pchniêciu kul¹. Jedyny medal dla naszej
ekipy zdoby³ Krzysztof Kowalczyk zajmuj¹c II miejsce
w strzelaniu.
Znacz¹cy sukces zanotowali karatecy Soko³a w XXVI Mistrzostwach Polski w karate tradycyjnym. Trzykrotn¹ mistrzyni¹ zosta³a Maria Depta, która oprócz tego zdoby³a
2 br¹zowe medale. Damian Stasiak zdoby³ 2 z³ota srebro
i br¹z. Ponadto Kasper Kawecki zdoby³ 3 medale, Pawe³ Barañski tak¿e 3 a Justyna Barañska 1 medal.

Czerwiec
1 czerwca w Be³dowie otwarto plac zabaw mieszcz¹cy siê na
terenie szko³y podstawowej. Zosta³ utworzony z inicjatywy
Stowarzyszenia Nowe Szlaki o Rady Rodziców.
W Urzêdzie Stanu Cywilnego obchodzono jubileusze 50–lecia po¿ycia par ma³¿eñskich: Janiny i Stanis³awa Juraszczyków, Janiny i Jana Ostrowskich, Kazimiery i Zdzis³awa Hoba oraz Krystyny i Zygmunta Czubkowskich.
21 czerwca 100-lecie dzia³alnoœci swojej jednostki obchodzili druhowie z OSP R¹bieñ. Na pikniku rodzinnym zorganizowanym z tej okazji wyst¹pili „Trubadurzy”. Tego dnia oddano do u¿ytku boisko szkolne w R¹bieniu.
W 44 Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Œwierszczykowe wierszyki” Grand Prix i tytu³ Mistrza S³owa zdoby³ Pawe³ Szymañski. Nagrodê za ilustracjê do bajki W krainie krasnali zdoby³ Bartosz Siech.
Mistrzostwo województwa ³ódzkiego w mini siatkówce zdoby³y dziewczyny z UKS Aleksandrów. Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Falkenberg, Piasecka, B³aszczyk, Trybu³a, Szymañska,
Zi¹bka, Pachnowska. Trener zespo³u Marcin Buchali.
W VII Pucharze Œwiata w karate tradycyjnym zwyciêzcami
zostali: Maria Depta i Damian Stasiak zawodnicy Soko³a
Aleksandrów. W zawodach bra³y udzia³ ekipy z: Kanady,
USA, Brazylii, Rosji, Niemiec, Argentyny, Czech, Turkmenistanu, Ukrainy, Armenii, Polski.
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Na 10 rocznicê powstania klubu UKS Basket uczennice Miejskiego Gimnazjum im. Jana Paw³a II zdoby³y z³oto na mistrzostwach Polski szkó³ gimnazjalnych w koszykówce dziewcz¹t.
Rada Miejska jednog³oœnie udzieli³a absolutorium Burmistrzowi Jackowi Lipiñskiemu za dzia³alnoœæ w roku 2014. Dochody bud¿etu gminy wynios³y prawie 110 mln z³otych, z tego 25 mln to dotacje unijne. Nak³ady na inwestycje wynios³y
39 mln z³otych, tzn. 36% wszystkich wydatków bud¿etu.
Uniwersytet III wieku zakoñczy³ rok szkolny. W zajêciach
uczestniczy³o 210 osób z naszej gminy. Uczestnicy bardzo
chwal¹ tê formê aktywnoœci.
Odnowiono mogi³ê ¿o³niersk¹ z I wojny œwiatowej w Sobieniu. Pochowanych jest w niej 42 uczestników bitwy pod Brzezinami.
Kamil Golec – uczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego zaj¹³ II
miejsce w V Ogólnopolskim konkursie Literackim „Radoœæ
pisania – Agnieszka Osiecka”.
W dniach 7–14 czerwca chór MZS „Bel Canto” odby³ tournée w Chorwacji, Boœni-Hercegowinie oraz na Wêgrzech.
W krajowym nale czwórboju lekkoatletycznego œwietnie
spisali siê uczniowie z Zespo³u Szkó³ Sportowych. Dziewczêta zajê³y 1 miejsce w kraju, a ch³opcy 4 miejsce.
W Aleksandrowie £ódzkim utworzy³a siê grupa inicjatywna
powo³ania Polskiej Organizacji Wojskowej. Pracom grupy
przewodniczy Tomasz Paprocki.

Lipiec
Gmina Aleksandrów £ódzki zwyciê¿a w rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii „Innowacyjna Gmina”
Na mistrzostwach Polski w p³ywaniu juniorów do lat 16 zawodnicy Olimpijczyka znów odnieœli sukces zdobywaj¹c 5 z³otych i 5 br¹zowych medali. Z³ote medale zdobyli: 2 Marcel
W¹growski, sztafeta w stylu dowolnym 4 x 200 m, Kamil
KaŸmierczak, sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym.
Marsza³ek Województwa przeznaczy³ na dzia³alnoœæ Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w naszej gminie 18 tysiêcy z³otych
z bud¿etu Sejmiku.
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W naszym mieœcie z³o¿y³a wizytê Pani Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz. Najpierw odwiedzi³a aleksandrowsk¹ rmê Legs, a po po³udniu spotka³a siê z mieszkañcami na miejskim stadionie.
Sportowcy MKS Aleksandrów ponownie odnieœli sukcesy
w lekkiej atletyce. Na 91 mistrzostwach Polski seniorów wicemistrzami kraju zostali: Karol Hoffman w trójskoku i Robert Urbanek w rzucie dyskiem. Natomiast Dawid Wawrzyniak zosta³ wicemistrzem Europy juniorów w skoku wzwy¿.

Sierpieñ
W koœciele Œw. Stanis³awa Kostki w ramach Festiwalu Kolory Polski wyst¹pi³ z koncertem Adam Ba³dych i Imaginary Quartet.
15 sierpnia odby³ odby³ siê w Aleksandrowie bieg uliczny na
5 km i pó³maraton. Zawodnicy bior¹cy udzia³ w tych zawodach walczyli z dystansem, rywalami, a przede wszystkim z potê¿nym upa³em. W biegu na 5 km zwyciê¿yli B³a¿ej Skowroñski (Koluszki) i Katarzyna Grzelewska (Konstantynów £.),
a w pó³maratonie Witold Sabanda i Aneta Kaczmarek.

Wrzesieñ
Ogromny sukces zawodnika MKS Aleksandrów. Na mistrzostwach Œwiata w Pekinie zawodnik tego klubu Robert Urbanek zdoby³ br¹zowy medal dla Polski w rzucie dyskiem.
Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny dla 3500 uczniów naszej gminy. Do klas pierwszych szko³y podstawowej posz³o od wrzeœnia 496 uczniów.
Uczczono d³ugoletnie pary ma³¿eñskie. Z³ote gody obchodzili pañstwo Józefa i Stefan Kaczmarscy, a diamentowe gody Maria i Mieczys³aw Walusowie.
W ramach Bud¿etu Obywatelskiego wyremontowano nawierzchniê ulicy W³adys³awa Sikorskiego za kwotê oko³o 180
tysiêcy z³otych.
Mieszkanka Aleksandrowa Pani Genowefa Rosiak skoñczy³a 100 lat. Jest ona najstarsz¹ kobiet¹ w naszej gminie. Naj-
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starszym mê¿czyzn¹ jest mieszkaniec Zgni³ego B³ota Pawe³
Pietruk (103 lata).
W³adze gminy na czele z Pose³ Agnieszk¹ Hanajczyk, Burmistrzem Jackiem Lipiñskim, Sekretarz Gminy Iwon¹ D¹bek wziê³y udzia³ w Powiatowych Do¿ynkach w Dzier¿¹znej.
Gminne do¿ynki odby³y siê w Be³dowie. Uroczystoœci po³¹czone by³y z wiejskim piknikiem rodzinnym, który uœwietni³ wystêp zespo³u Varius Manx.
Odby³a siê ju¿ VII edycja Summer Dying Loud. Udzia³ wziê³y liczne zespo³y m.in. Acid Drinkers i Vader.
Mieszkaniec naszej gminy Mariusz Sobaszek wyhodowa³ rekordow¹ dyniê o obwodzie 180 cm i wadze ponad 70 kilogramów.
W ramach 14 edycji Festiwalu Sztuk Ró¿nych odby³ siê przegl¹d zespo³ów i wykonawców regionalnych Siedlisko. Wieczorem imprezê uœwietni³ koncert Hanny Banaszak w koœciele œw. Stanis³awa Kostki.
Z okazji z³otych godów burmistrz odznaczy³ pary ma³¿eñskie: Jadwigê i Józefa Szpak oraz Jadwigê i Stanis³awa
Kulpa.
Firma Lady Kama z Aleksandrowa zosta³a pracodawc¹ roku 2014 powiatu zgierskiego. Obok niej wyró¿niono rmy
Alles z G³owna i Adrian ze Zgierza.
W Aleksandrowie z³o¿y³ wizytê ambasador £otwy w Polsce.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Saniach otrzyma³a nowy wóz
bojowy marki Mercedes, koszt 300 tysiêcy z³otych. Wiêkszoœæ pieniêdzy to dar od Premier Ewy Kopacz.
Kolejny zawodnik MKS Aleksandrów odniós³ sukces w swojej kategorii wiekowej. Mistrzem Polski m³odzików w biegu
110 metrów przez p³otki zosta³ Ludwik Jankowski.

PaŸdziernik
18 paŸdziernika z okazji Dnia Seniora odby³ siê koncert
gwiazdy piosenki polskiej Ireny Santor.
Podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej
nagrody Burmistrza otrzymali pedagodzy: Renata Rzepec-
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ka, Kazimierz Tomczyk, Bo¿ena Andrzejewska, Violetta
Granosik, Beata Balcerek, Beata Pawlikowska – Pietryk,
Mariola £ukasik, Bo¿ena Komorowska.
Z okazji Miêdzynarodowego Œwiêta Drzewa dzieci ze szkó³
gminnych posadzi³y w parku miejskim bardzo dekoracyjne
drzewo liœciaste z gatunku ambrowiec amerykañski.
Znana telewizyjna celebrytka Magda Gesler szkoli³a ekipê
kucharzy z restauracji Kolorowe Gary w R¹bieniu.
Spo³ecznoœæ MZS im. Jana Paw³a II uczestniczy³a w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Szkó³ im. Jana Paw³a II.
Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski otrzyma³ od Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego odznakê honorow¹ za szczególne osi¹gniêcia na rzecz
samorz¹du terytorialnego.
Dyrektor SMS i LO w Aleksandrowie Renata Œwiêciak Ruda zosta³a odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pose³ Agnieszka Hanajczyk, Burmistrz Jacek Lipiñski oraz
PGKiM przekazali schronisku dla bezdomnych psów Medor
w Zgierzu 7 psich bud.
M³odzi aktorzy francuskojêzyczni z grupy „Deja vu” z MDK
w Aleksandrowie wziêli udzia³ w Miêdzynarodowym Przegl¹dzie Teatrów Francuskojêzycznych w Rumunii. Opiekunkom tej grupy teatralnej jest Inka Serdakowska.
W wyborach parlamentarnych w naszej gminie frekwencja
wynios³a 57,42% uprawnionych do glosowania. Najwiêksz¹
liczbê g³osów oddano na Agnieszkê Hanajczyk z listy PO.
W okrêgu wyborczym zdoby³a ona 12128 g³osów. Lista Po
zdoby³a 4986 g³osów, 37% (Agnieszka Hanajczyk – 4168 g³osów), lista PiS 3979 g³osów, 29,56%. Inni mieszkañcy Aleksandrowa uzyskali: Pawe³ Olczak (Kukiz 15) – 361 g³osów,
Bartosz Snelewski – 34 g³osy, Bogdan Tomaszewski (komitet „Szczêœæ Bo¿e”) – 4 g³osy.
18 paŸdziernika zmar³ Zenon Kozanecki – pedagog, wieloletni dyrektor ZSZ im. Stanis³awa Staszica, cz³onek Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego.
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Listopad
11 listopada odby³y siê w koœciele Œw. Stanis³awa Kostki obchody Œwiêta Niepodleg³oœci.
Z dniem 16 listopada skoñczy³y siê utrudnienia zwi¹zane ze
wzmo¿onym ruchem ciê¿arówek w naszym mieœcie. TIR-y
zniknê³y poniewa¿ zniesiono zakaz ich wjazdu do £odzi.
Z³ote gody obchodzili Pañstwo Kazimiera i Jan Augustyniakowie oraz Zenobia i Kazimierz KuŸniarek.
Uczennica klasy III SMS LO w Aleksandrowie Marta Andrzejewska zosta³a stypendystk¹ Premiera RP.
Klub pi³karski Sokó³ Aleksandrów liderem i mistrzem jesieni w III lidze ³ódzko-mazowieckiej pi³ki no¿nej.
Lokalna gazeta samorz¹dowa obchodzi³a jubileusz wydania
500-nego numeru „40 i cztery”.
Aleksandrów £ódzki zdoby³ tytu³ „Sportowej Gminy” w kategorii miast do 30 tysiêcy mieszkañców.
26 listopada odby³a siê „s³ynna” sesja Rady Miejskiej, na
której radni rozpatrzyli 468 uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zg³oszonych przez przeciwników budowy w Rudzie Bugaj gminnego schroniska dla
zwierz¹t.

Grudzieñ
6 grudnia zmar³ wieloletni trener koszykarek UKS Basket
Tomasz Rozpara.
W ramach tradycyjnej ju¿ imprezy „Aleja Bo¿onarodzeniowa” organizacje i instytucje gminne stroi³y 53 choinki. Odby³ siê w parku miejskim tradycyjny bieg przedszkolaków
z Miko³ajem.
7 grudnia podpisano dokumenty rozpoczêcia I etapu budowy RIPOK w ramach dzia³alnoœci Zwi¹zku Miêdzygminnego Bzura.
Towarzystwo Œpiewacze Lutnia zdoby³o „Z³oty Dyplom”
w kategorii Musica Sacra w Miêdzynarodowym Festiwalu
Chóralnym „Chorus Inside”.
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Rada Miejska na grudniowej sesji uchwali³a bud¿et gminy
na 2016 rok, w którym na inwestycje przeznacza siê wstêpnie 6,5 mln z³otych, w tym w ramach Bud¿etu Obywatelskiego 600 tysiêcy.
W restauracji Jan Sander odby³a siê 11 wigilia miejska dla
450 osób z naszej gminy.
24 grudnia w koœciele Œw. Stanis³awa Kostki odby³a siê tradycyjna pasterka gminna w atmosferze ¿³óbka betlejemskiego w otoczeniu ¿ywych zwierz¹t z ZOO w Borysewie. Zaœ 26
grudnia odby³ siê koncert „Najpiêkniejsze kolêdy polskie
i œwiata”.
W tym roku pierwszy raz od doœæ dawna nie by³o wspólnego Sylwestra na rynku miejskim w Aleksandrowie £ódzkim.

Szanowni Pañstwo, drodzy Czytelnicy!
Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego,
Redakcja „Aleksandrów wczoraj i dziœ”
Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski
z okazji zbli¿aj¹cego siê jubileuszu 35-lecia
ukazywania siê rocznika og³aszaj¹

KONKURS

na wspomnienia zwi¹zane
z naszym miastem, gmin¹ i ich mieszkañcami
Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób i nie ma ¿adnych
ograniczeñ tematycznych. Powo³ane przez Redakcjê jury
dokona oceny nades³anych prac i przyzna nagrody:

I nagroda – 800 z³
II nagroda – 500 z³
III nagroda – 300 z³
Prace (wspomnienia), w postaci czytelnego rêkopisu lub
maszynopisu b¹dŸ wydruku komputerowego, opatrzone tylko
god³em (np. kwiatek) wraz z zamkniêt¹ kopert¹ zawieraj¹c¹
widoczne na zewn¹trz god³o, a w œrodku: imiê, nazwisko, adres
Autorki/Autora, oraz zgodê na publikacjê, prosimy przes³aæ
na adres:

Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego
ul. Warszawska 10/12
95-070 Aleksandrów £ódzki
z dopiskiem „Konkurs” do dnia

30 kwietnia 2017 r.
Wyniki konkursu og³oszone zostan¹ w roczniku „Aleksandrów
wczoraj i dziœ”. Planujemy sukcesywne drukowanie nades³anych prac. Nagrody s¹ sponsorowane przez w³adze miasta.

