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Szanowni Sympatycy Towarzystwa!

W tym roku nasze Towarzy-
stwo, a w³aœciwie rocznik „Alek-
sandrów wczoraj i dziœ”, obcho-
dzi ma³y jubileusz. Mija 35 lat
od czasu gdy grupa zapaleñców,
którzy utworzyli Towarzystwo
Przyjació³ Aleksandrowa £ó-
dzkiego, zgromadzona wokó³
pierwszego Prezesa Józefa Pier-
lejewskiego, ówczeœnie dyrekto-
ra aleksandrowskiego liceum,
postanowi³a zaistnieæ szerzej
w œwiadomoœci mieszkañców
i wydaæ z okazji Dni Aleksan-
drowa pierwszy numer naszego
rocznika. Pocz¹tkowo mia³ on
bardzo skromn¹ szatê gra�czn¹,
wynikaj¹c¹ z ówczesnych re-

aliów. Zawsze jednak dbaliœmy o to, aby zawiera³ ca³y szereg in-
formacji o naszym mieœcie, jego historii i dniu codziennym. To,
¿e dziœ oddajemy Pañstwu do r¹k 35 numer zawdziêczamy przede
wszystkim takim ludziom jak: wieloletni prezes towarzystwa –
Józef Pierlejewski (prywatnie nauczyciel historii) pierwszy re-
daktor wydawnictwa, jego nastêpca na stanowisku redaktora –
Zenon Kozanecki (prywatnie nauczyciel polonista), chodz¹ca
ksiêga historii o naszym mieœcie, czy wreszcie Andrzej Bene-
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dykt Kuropatwa – znakomity znawca Aleksandrowa i okolic (pry-
watnie przewodnik turystyczny). To dziêki nim i pozosta³ym ak-
tywnym cz³onkom Towarzystwa trwamy „na posterunku” sta-
raj¹c siê wzogacaæ nasze wydawnictwo zarówno od strony treœci
w nim przekazywanych, jak i szaty gra�cznej. Obecnie du¿e za-
s³ugi dla rocznika „AWiD” ponosz¹ m³odsi cz³onkowie towarzy-
stwa: doktor historii Tomasz Pietras, Kinga Kalina, doktor Ewa
Laszak i Andrzej Laszak, którzy odpowiadaj¹ za stronê edytor-
sk¹. Ogromn¹ porcjê fachowej wiedzy historycznej mogliœmy
przekazaæ aleksandrowianom dziêki wspó³pracy z naszym wy-
dawnictwem doktora Tomasza Pietrasa i profesora Krzysztofa
WoŸniaka, pracowników U£ oraz Ewy Niesio³owskiej, archeolo-
ga z Muzeum Archeologiczno-Etnogra�cznego w £odzi. W ostat-
nim okresie swoj¹ twórczoœci¹ poetyck¹ wzbogaca nasze ³amy
Pan Witold Smêtkiewicz. W tym miejscu trzeba tak¿e podkreœ-
liæ nieocenion¹ pomoc �nansow¹ udzielan¹ przez w³adze mia-
sta z bud¿etu gminy oraz organizacyjn¹ opiekê Wydzia³u Pro-
mocji i Wspó³pracy z Zagranic¹ z jego naczelnikiem Tomaszem
Barszczem na czele.

W tak uroczystym momencie nie sposób nie wspomnieæ
o sk³adzie obecnych w³adz Towarzystwa Przyjació³ Aleksandro-
wa £ódzkiego. Zarz¹d Towarzystwa stanowi¹:

prezes – Leszek Pierlejewski, 
wiceprezesi – Jadwiga Poturalska Piluk, Teresa Stasiak, 
sekretarz – Zo�a Aleksandrowicz, 
skarbnik – Ryszarda Lisowska, 
oraz cz³onkowie – Kinga Kalina, Stanis³aw Lichwa³a, To-
masz Pietras, Krystyna Uzie³³o Zwierzyñska, 
Organ kontroli �nansów Komisjê Rewizyjn¹ powierzono:
Krystynie Nowak, Irminie Uzie³³o i Krzysztofowi Czajkow-
skiemu. 
Niezawodnym gospodarzem naszej siedziby jest od wielu
ju¿ lat Pan Wies³aw Wójcik.

Jeœli chodzi o codzienn¹ dzia³alnoœæ Towarzystwa, koncentruje
siê ona przede wszystkim na udziale naszych cz³onków we wszel-
kiego typu uroczystoœciach organizowanych przez w³adze gmi-
ny i inne organizacje dzia³aj¹ce na rzecz aleksandrowian.
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W ubieg³ym roku wyszliœmy w naszym dzia³aniu poza granice
gminy i wziêliœmy udzia³ w pierwszym zjeŸdzie bratnich towa-
rzystw z terenu województwa ³ódzkiego zorganizowanym w Unie-
jowie przez przyjació³ tego miasta. Relacjê z tego spotkania,
bardzo istotnego dla dalszej tego typu dzia³alnoœci, zamieszcza-
my w tym roczniku. 
Ponadto prezentujemy Pañstwu ciekawy dokument ³ódzkiego
IPN traktuj¹cy o tragicznych losach mieszkañców Aleksandro-
wa we wrzeœniu 1939 roku. Otrzymaliœmy go dziêki uprzejmo-
œci Pani Jadwigi Adamiak, której dziadek Stanis³aw Gabryniak
by³ jednym z zamordowanych przez hitlerowców. Szkoda tylko,
¿e jego nazwisko pominiêto wczeœniej na obelisku, który upa-
miêtnia te o�ary. W ostatnim czasie ktoœ to przeoczenie napra-
wi³. Du¿¹ satysfakcjê sprawi³ mi osobiœcie, uzyskany od Pana
Doktora Janusza Wróbla, pracownika ³ódzkiego oddzia³u IPN,
artyku³ na temat niezbyt znanego mieszkañcom wydarzenia
zwi¹zanego z dworem w Nakielnicy i powojenn¹ dzia³alnoœci¹
oddzia³u „GroŸnego” na naszym terenie.

Zebranie sympatyków i cz³onków zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ Aleksan-
drowa £ódzkiego: od lewej: Wies³aw Wójcik, Barbara Nowak, Ryszarda Lisow-
ska, Irmina Uzie³³o, Tomasz Pietras, Kinga Kalina, Jadwiga Poturalska-Piluk,
Krystyna Uzie³³o-Zwierzyñska, Leszek Pierlejewski, Zo�a Aleksandrowicz



Z przykroœci¹ stwierdzamy nik³y odzew mieszkañców na nasz
konkurs na wspomnienia o Aleksandrowie. Zaowocowa³ on je-
dynie krótk¹ prac¹ traktuj¹c¹ o linii tramwajowej 44 ³¹cz¹cej
w przesz³oœci Aleksandrów £ódzki z £odzi¹. Redakcja zwraca
siê do autora z proœb¹ o zgodê na druk tej pracy. Wobec powy¿-
szego, Zarz¹d (jury konkursu) postanowi³ nie przyznawaæ na-
gród fundowanych przez Burmistrza Aleksandrowa Jacka Li-
piñskiego.

W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak kolejny raz
zwróciæ siê do Pañstwa z apelem podjêcie wysi³ku opisania lo-
sów swoich rodów zwi¹zanych z Aleksandrowem w przesz³oœci
oraz obecnie. Do wszystkich instytucji i organizacji dzia³aj¹-
cych na terenie gminy apelujemy o prezentowanie swojego do-
robku i historii na naszych ³amach. Bêdziemy wdziêczni za
nadsy³anie wszelkiego rodzaju zdjêæ przedstawiaj¹cych nasze
miasto dawniej i dziœ. Apelujemy równie¿ o dostarczanie do
siedziby Towarzystwa (internat liceum, ulica Warszawska)
wszelkiego rodzaju pami¹tek zwi¹zanych z histori¹ Aleksan-
drowa. Jest to wa¿ne z uwagi na fakt, ¿e od niedawna funkcjo-
nuje w Internecie, na stronie o�cjalnej Urzêdu Gminy, tzw.
e-muzeum Aleksandrowa £ódzkiego.

Prezes
Towarzystwa Przyjació³ 

Aleksandrowa £ódzkiego

Leszek Pierlejewski



I Sejmik Stowarzyszeñ Regionalnych
Województwa £ódzkiego 
19 kwietnia 2016

Po raz pierwszy stowarzyszenia zrzeszaj¹ce regionalistów z te-
renu województwa spotka³y siê, aby rozmawiaæ o wyzwaniach
i problemach swojej dzia³alnoœci, by lepiej siê poznaæ. Spotka-
nie, zorganizowane przez Towarzystwo Przyjació³ Uniejowa
i Towarzystwo Przyjació³ Zduñskiej Woli, odby³o siê w sobotê
16 kwietnia br. w Sali Rycerskiej uniejowskiego zamku. W tym
historycznym wydarzeniu wziêli udzia³ przedstawiciele 30 Sto-
warzyszeñ Regionalnych, którym granice powiatów nie prze-
szkodzi³y postawiæ pierwszego kroku na drodze do integracji
(zaproszenia wys³ano do 70 Stowarzyszeñ). Uczestników Sej-
miku cieszy³a obecnoœæ goœci wœród których byli: Tomasz Domi-
niak – zastêpca Dyrektora Kancelarii Marsza³ka Województwa
£ódzkiego, Rafa³ Jaksa kierownik Biura Wojewody i Oddzia³u
Dziedzictwa Kulturalnego i Ochrony Miejsc Pamiêci Narodo-
wej £ódzkiego Urzêdu Wojewody, Piotr Majer wiceburmistrz
Uniejowa, Bo¿ena Konikowska (wiceprzewodnicz¹ca) i Zdzi-
s³aw Lisowski (cz³onek Zarz¹du) w Radzie Krajowej Ruchu Sto-
warzyszeñ Regionalnych RP, prof. dr hab. El¿bieta Kobojek –
kierownik Zak³adu Fizjogra�i i Planowania Przestrzennego Wy-
dzia³u Nauk Geogra�cznych Uniwersytetu £ódzkiego, dr Da-
mian Kasprzyk – adiunkt Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu £ódzkiego, Ewa Wierzbowska – prze-
wodnicz¹ca Rady Organizacji Pozarz¹dowych Województwa £ó-
dzkiego.

Na podstawie ankiet, jakie wp³ynê³y do organizatorów, Jaro-
s³aw Stulczewski prezes Towarzystwa Przyjació³ Zduñskiej Wo-
li przedstawi³ analizê statystyczn¹ Stowarzyszeñ Regionalnych.
Wprowadzeniem do dyskusji by³ referat dr Damiana Kasprzyka
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pt. Radoœci i smutki regionalistów w zglobalizowanym œwiecie, a wybra-
ne dzia³ania Towarzystwa Przyjació³ Uniejowa, które w tym ro-
ku obchodzi swoje 25-lecie, przedstawi³a jego prezes Urszula
Urbaniak. Bo¿ena Konikowska – wiceprzewodnicz¹ca Krajowej
Rady RSR RP odczyta³a list, jaki uczestnikom Sejmiku zadedy-
kowa³ wybitny regionalista Jerzy Damrosz.

By³ te¿ czas na krótk¹ wymianê doœwiadczeñ. Podkreœlano po-
trzebê tworzenia nastêpstwa pokoleñ, zwracano uwagê na rolê
edukacji regionalnej i patriotycznej, na codzienne trudnoœci w roz-
wi¹zywaniu swoich problemów. Du¿o miejsca poœwiêcono wspó³-
pracy z samorz¹dami lokalnymi wskazuj¹c, ¿e niewystarczaj¹ce
jest wsparcie z ich strony, zw³aszcza �nansowe. Wszyscy byli zgo-
dni, ¿e spotkania takie s¹ potrzebne. Pad³a nawet deklaracja, ¿e
kolejny Sejmik odbêdzie siê w Piotrkowie Trybunalskim.

I Sejmik Stowarzyszeñ Regionalnych Województwa £ódzkiego 11



El¿bieta Grzelakowska, Monika Wachowicz1

Archiwalia Publicznej Szko³y 
Powszechnej w Anio³owie 
w zbiorach WZS PBW – przyczynkiem do poznania 
dziejów powszechnego szkolnictwa Powiatu Zgierskiego
w okresie miêdzywojennym 

W zasobach Wydzia³u Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Bib-
lioteki Wojewódzkiej w £odzi znajduje siê szereg dokumentów
archiwalnych, zwi¹zanych z funkcjonowaniem w okresie miêdzy-
wojennym Publicznej Szko³y Powszechnej w Anio³owie, pow. Bru-
¿yca Wielka. Archiwalia te mog¹ stanowiæ ciekawy materia³ ba-
dawczy, dokumentuj¹cy nie tylko rozwój szkolnictwa w samym
Anio³owie, ale równie¿ pozwalaj¹cy odnieœæ siê do dziejów oœwia-
ty powszechnej w skali ca³ego kraju. 

Wœród zbiorów dotycz¹cych tej placówki znajdziemy m.in.:

1. Ok³adkê „Metryki szkolnej Roczniki 1924-”;

2. „Ksiêgê G³ówn¹ ocen postêpów uczniów w naukach od roku
szkolnego 1927”;

3. Akt poœwiêcenia sztandaru;

4. Program uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru;

5. „Ksiêgê inwentarza ruchomego Publicznej Szko³y Powsze-
chnej w Anio³owie gm. Bru¿ycy Wielkiej pow. ³ódzkiego”, za-
³o¿on¹ 16 II 1937 roku.

Ka¿dy z tych dokumentów, a w szczególnoœci wymieniona na
koñcu ksiêga inwentarzowa – mo¿e stanowiæ cenn¹ informacjê
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1 Autorki s¹ pracownicami Wydzia³u Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w £odzi, znanego jako Muzeum Oœwiaty Ziemi £ódzkiej. Artyku³ ten ta zosta³
wydany wczeœniej pod tym samym tytu³em w „Zgierskich Zeszytach Regionalnych”, t. V,
Zgierz 2010, s. 253–262.  Przedruk za zgod¹ redakcji.



o pracy anio³owskiej placówki szkolnej w okresie miêdzywojen-
nym. Wy¿ej wymienione archiwalia omówiono w kolejnoœci ich
powstania. 

Z „Metryki szkolnej Roczniki 1924-”(A-2264) zachowa³a siê
jedynie ok³adka. Niewiele mo¿emy na tej podstawie dowiedzieæ
siê bezpoœrednio o uczniach, uczêszczaj¹cych w tym czasie do
szko³y. Jednak¿e szereg istotnych informacji o jej organizacji mo-
¿emy wyczytaæ z przystawionego na ok³adce stempla szko³y
o brzmieniu: „Kierownictwo Publicznej Szko³y Powszechnej II
stopnia w Anio³owie gm. Bru¿yca Wielka, pow. £ódzki poczta
Zgierz – pieczêæ pod³u¿na”. Przede wszystkim pozwala nam on
ustaliæ stopieñ organizacyjny tej placówki. Fakt, ¿e by³a to szko-
³a powszechna stopnia II, wskazuje, i¿ jej uczniowie zobligowa-
ni byli do 7 letniej nauki szkolnej. Odbywali w niej program
6–klas szko³y powszechnej. Przy czym kurs ka¿dej z klas od I do
V trwa³ jeden rok, a kurs klasy VI – dwa lata.2

Bli¿szych informacji, dotycz¹cych spo³ecznoœci uczniów tej¿e
szko³y mo¿e nam dostarczyæ „Ksiêga G³ówna Ocen postêpów
uczniów w naukach od roku szkolnego 1927” (A–3153). Zawiera
ona dane osobowe i oceny 253 uczniów z lat 1927 – 1934. Na stro-
nie tytu³owej Ksiêgi zamieszczono kolejne wa¿ne wzmianki,
œwiadcz¹ce o rozmiarach tej placówki i w³adzach sprawuj¹cych
nad ni¹ pieczê. Zgodnie z ich treœci¹, zawarte w Ksiêdze wpisy
dotycz¹: „1-klasowej Publicznej Szko³y Powszechnej w Anio³o-
wie” znajduj¹cej siê w pow. ³ódzkim, a nale¿¹cej do okrêgu szkol-
nego ³ódzkiego. W prawym górnym rogu strony tytu³owej wpi-
sano numer Ksiêgi: „K. VII l.p. 47” (Liczbê „47” przekreœlono
i czerwonym d³ugopisem wpisano „44”). Warto podkreœliæ, ¿e
u do³u strony odrêcznie wpisano imiê i nazwisko Kierownika
Szko³y: Jana Stêpnickiego. 

Osoby zainteresowane kwestiami miêdzywojennego sposobu
oceniania uczniów zaciekawi¹ z pewnoœci¹ zamieszczone w le-
wym dolnym rogu strony tytu³owej „uwagi”, dotycz¹ce skali ocen
z postêpów w nauce oraz skali ocen ze sprawowania. Ta pierwsza
obejmowa³a nastêpuj¹ce stopnie: b. dobry, dobry, dostateczny,
niedostateczny. Ze sprawowania siê uczeñ móg³ natomiast otrzy-
maæ jedn¹ z 4 obowi¹zuj¹cych ocen: b. dobry, dobry, odpowiedni,
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2 D. Szlawski, Œrodowisko nauczycielskie £odzi w okresie miêdzywojennym, s. 64.



nieodpowiedni. Zgodnie z ówczesnymi przepisami istnia³a ko-
niecznoœæ s³ownego zapisywania stopni na „æw. piœmiennych, oce-
nach okresowych, na œwiadectwach szkolnych”. 

Treœæ Ksiêgi posiada formê tabelaryczn¹, uzupe³nion¹ czar-
nym (dane uczniów) i czerwonym atramentem (oceny). W pier-
wszej czêœci tabeli znalaz³y siê nastêpuj¹ce dane, dotycz¹ce ka¿-
dego ucznia: imiê i nazwisko, dok³adna data urodzenia (z podaniem
dnia, miesi¹ca, roku oraz miejscowoœci urodzenia), wyznanie, da-
ta dzienn¹ wst¹pienia do szko³y, wczeœniejsze placówki szkolne do
których dany uczeñ uczêszcza³, data wyst¹pienia ze szko³y w Anio-
³owie, powód wyst¹pienia oraz data zwrócenia metryki urodzenia.
Druga czêœæ tabeli obejmuje dane rodziców b¹dŸ opiekunów: imiê
i nazwisko ojca, imiê i nazwisko panieñskie matki, zajêcie oraz do-
k³adny adres rodziców. Nastêpnie znajdziemy w niej rubryki obej-
muj¹ce: lata spêdzone przez ucznia w szkole, klasê do której uczê-
szcza³, nr metryki szkolnej oraz oceny s³owne z nastêpuj¹cych
przedmiotów (na I i II pó³rocze oraz ogólna): Sprawowanie, Pil-
noœæ, Religia, Jêzyk polski, Rachunki z geometri¹, Przyroda, Geo-
gra�a, Historia, Rysunki, Roboty, Œpiew, Gry i gimnastyka. Nie
wype³niano rubryki Roboty Kobiece. Koñcowe czêœci tabeli po-
œwiêcone by³y frekwencji szkolnej – st¹d rubryka „opuœci³ dni”
(z podzia³em na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione); orze-
czeniom Rady Pedagogicznej (promowany, niepromowany, ukoñ-
czy³ szko³ê). Tabelê zamyka³a rubryka zawieraj¹ca datê i nr œwia-
dectwa ewentualnie jego duplikatu oraz rubryka „Uwagi”. 

Jak ju¿ wspomniano, Ksiêga zawiera dane uczniów szko³y
w Anio³owie z lat 1927/1928 – 1933/1934. Jak z niej wynika na
rok szkolny 1927/1928 by³o zapisanych do szko³y 72 uczniów; na
rok szkolny 1928/1929 – 73; na rok szkolny 1930/1931 – 99; na
rok szkolny 1931/1932 –110, na rok szkolny 1932/33 – 123, w ro-
ku szkolnym 1933/1934 zapisa³o siê 25 nowych uczniów w tym
24 do kl. I i jeden do kl. IV (przeszed³ z innej placówki).3
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3 Z publikowanych opracowañ i Ÿróde³ dotycz¹cych tej problematyki mo¿na wnioskowaæ,
i¿ w latach 20 – tych w gminie Bru¿yca istnia³y 3 szko³y, z których zapewne najwiêksz¹
by³a szko³a w Aleksandrowie. Autor opracowania pisze, ¿e jedna z nich mia³a wówczas
od 61 do 100 dzieci, druga od 101 do 150, a trzecia 301 i wy¿ej. Prawdopodobnie szko³a
w Anio³owie stanowi³a w tym okresie najmniejsz¹ z wy¿ej wymienionych placówek. M. Fal-
ski 1925. s. 73. W „Spisie szkó³ powszechnych i nauczycieli miasta £odzi na rok szkolny
1934/35” wymieniono ju¿ z nazwy 4 funkcjonuj¹ce w omawianej gminie szko³y w:  Jed-
liczach, Nakielnicy i Rudzie Bugaj oraz w³aœnie w Anio³owie.



Kolejnym dokumentem archiwalnym, zawieraj¹cym istotne
informacje, dotycz¹ce placówki anio³owskiej jest Akt poœwiêce-
nia sztandaru (A-2264). Dziêki jego analizie mo¿emy nie tylko
poznaæ datê dzienn¹ uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru (8 XI
1936 roku), dok³adn¹ przynale¿noœæ administracyjno-terytorial-
n¹ wsi Anio³ów: „Gminy Bru¿ycy Wielkiej, powiatu ³ódzkiego,
województwa ³ódzkiego” ale równie¿ zorientowaæ siê co do urzê-
duj¹cych wtedy w pañstwie polskim w³adz, zarówno w skali ogól-
nokrajowej, jak i lokalnej: „gdy prezydentem RP by³: prof. dr Ig-
nacy Moœcicki, Wodzem Naczelnym Genera³ Dywizji Edward
Œmig³y-Rydz, Premierem i Min. Spraw Wewnêtrznych Gen. Dy-
wizji dr Felicjan S³awoj-Sk³adkowski, Ministrem Wyznañ Reli-
gijnych i Oœwiecenia Publicznego prof. Wojciech Œwiêtos³awski,
Wojewod¹ £ódzkim Aleksander Hanke-Nowak; Kuratorem
Okrêgu Szkolnego Warszawskiego – Wiktor Ambroziewicz, £ó-
dzkim Starost¹ Powiatowym – Wincenty Makowski, Inspekto-
rem Szkolnym Henryk Ochêdalski, Inspektorem Szkolnym Re-
jonowym Zygmunt Paradecki, Wójtem Gminy Bru¿yca Wielka
Ignacy Piaskowski Podwójcim Józef Wierzbowski; £awnikami:
Leon Przybysz i Stanis³aw Szymañski, Radnymi – Arndt Rudolf,
B³aszczyk Ignacy, Balcerzak Wincenty, Dziekciñski Juliusz Do-
ring Rudolf, Leœ W³adys³aw, Sibilski Teodor Schneider Karol,
Samulski Ignacy, Walczak W³adys³aw, Wolski Józef, Zachert Al-
fred; Sekretarzem Józef Stark”. Kierownikiem Szko³y w Anio³o-
wie nie by³ ju¿ wtedy wymieniony w „Ksiêdze G³ównej Ocen po-
stêpów uczniów w naukach od roku szkolnego 1927” – Jan
Stêpnicki4, poniewa¿ jego funkcjê w miêdzyczasie przej¹³ Alfons
Odstraszyl. 

W trakcie tej jednej uroczystoœci dokonano nie tylko poœwiê-
cenia nowego sztandaru szkolnego ufundowanego przez spo³e-
cznoœæ lokaln¹ (400 z³) ale tak¿e dokonano poœwiêcenia nowego
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4 W „Spisie szkó³ powszechnych i nauczycieli miasta £odzi na rok szkolny 1934/35” odno-
towano  na stronie 17 nazwiska dwóch nauczycieli, ucz¹cych w interesuj¹cej nas placów-
ce i jednym z nich by³ nadal  Jan Stêpnicki, a drugim Antoni Zalicki. Zgodnie z ustaw¹
z dn. 17 II 1922 r. o zak³adaniu i utrzymywaniu publicznych szkó³ powszechnych uzale¿-
niono stopieñ organizacyjny szko³y powszechnej od iloœci dzieci w obwodzie szkolnym.
Przyjêto dla szko³y o dwóch nauczycielach liczbê od 60 do 100 dzieci. (W. Garbowska,
Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932-1939, Wroc³aw 1976, s. 20.) Jest to jeszcze
jeden argument œwiadcz¹cy o liczebnoœci spo³ecznoœci uczniowskiej placówki w Anio³o-
wie.



gmachu szkolnego, wystawionego przez gminê Bru¿ycê Wielk¹5

(23.000 z³). Aktu poœwiêcenia dokona³ proboszcz para�i w Zgie-
rzu – ksi¹dz dziekan Józef Cesarz.

Obok aktu poœwiêcenia sztandaru zachowa³ siê tak¿e „pro-
gram uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru (A-2264).

Najobszerniejszym dokumentem archiwalnym dotycz¹cym
szko³y w Anio³owie jest z pewnoœci¹ „Ksiêga inwentarza rucho-
mego Publicznej Szko³y Powszechnej w Anio³owie gm. Bru¿ycy
Wielkiej pow. ³ódzkiego”, za³o¿ona 16 II 1937 roku (A 2269). Na
odwrocie ok³adki ksiêgi w jej lewym górnym rogu znajduje siê
metryczka z or³em pañstwowym w koronie, wskazuj¹ca na wy-
twórcê tego¿ dokumentu. Jej druk i oprawê wykonano w Drukar-
ni Pañstwowej w Poznaniu przy ul. Sk³adowej 3. Na odwrocie
ok³adki wypisano wykaz szeœciu dzia³ów: Dzia³ I Grunt szkolny;
Dzia³ II Budynki szkolne; Dzia³ III Sprzêty szkolne, Dzia³ IV Po-
moce naukowe; Dzia³ V Akta i ksiêgi; Dzia³ VI Biblioteka nau-
czycieli – w ramach których wpisywano inwentarz – stanowi¹cy
skorowidz z podaniem numeru stron, pozwalaj¹cy na ³atwiejsze
pos³ugiwanie siê ksiêg¹. 

Znormalizowana opisywana ksiêga formatu 29 x 42 cm we-
wn¹trz twardych ok³adek zawiera 200 ponumerowanych i dodat-
kowo po³¹czonych sznurkiem stron. Na wstêpnej stronie wydru-
kowano „Przepisy w przedmiocie prowadzenia ksi¹g inwentarza
ruchomego”, obowi¹zuj¹ce na podstawie rozporz¹dzenia Naj-
wy¿szej Izby Kontroli Pañstwa L.4339 z dnia 21 maja 1920 r. Zgo-
dnie z nimi ksiêga powinna byæ „ponumerowana, przesznurowa-
na i opatrzona pieczêci¹ przez w³adzê zwierzchni¹ urzêdu
sporz¹dzaj¹cego inwentarz”.

Z „Przepisów..” wynika, i¿ w za³o¿eniach ksiêga powinna s³u-
¿yæ na kilka lat, byæ prowadzona bez poprawek, a o ile takie siê
wprowadza to za pomoc¹ czerwonego atramentu. Bezwarunko-
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5 Jak wiadomo, ustawa z 17 lutego 1922 r. o zak³adaniu i utrzymywaniu publicznych szkó³
powszechnych nak³ada³a na samorz¹dy obowi¹zek partycypowania w kosztach utrzyma-
nia szkó³. Skarb pañstwa �nansowa³ wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, pomoce na-
ukowe, zaopatrzenie bibliotek szkolnych  i materia³y niezbêdne do nauki. W³adze samo-
rz¹dowe odpowiada³y za p³aszczyznê organizacyjn¹ i „potrzeby rzeczowe” szkolnictwa:
siedziby szkó³, wyposa¿enie placówek, oœwietlenie i utrzymanie czystoœci, dostarczenie
opa³u, zatrudnienie personelu administracyjnego i obs³ugi (woŸni), rejestracjê dzieci
w wieku szkolnym, realizacjê obowi¹zku szkolnego. D. Szlawski, Œrodowisko nauczycielskie
£odzi w okresie miêdzywojennym, s. 34.



wo zabraniano wszelkiego typu wyskrobywania, dopuszczaj¹c
przekreœlenia, pozwalaj¹ce na odczytanie przekreœlonych danych.
Powinno do niej wprowadziæ siê ca³y zapisany maj¹tek placów-
ki, nie podlegaj¹cych stosunkowo szybkiemu zu¿yciu, nie wy³¹-
czaj¹c nawet drobnych przedmiotów. Dalej zapisano wskazów-
kê, i¿ ksiêgê nale¿y podzieliæ na dzia³y g³ówne, a te na drobniejsze
czêœci. Przychód i rozchód powinno siê zapisywaæ chronologi-
cznie, w miarê faktycznego stanu rzeczy.

Istotn¹ informacj¹ zawart¹ w omawianej czêœci dokumentu
jest wzmianka o koniecznoœci jednostkowego przypisywania do-
bytku, tak by jeden nr inwentarza odpowiada³ konkretnemu
przedmiotowi. Numer ten nale¿a³o w sposób trwa³y i widoczny
zapisaæ na odpowiadaj¹cym mu przedmiocie. Przepisy zabrania-
³y naklejania w tym celu karteczek, jako ¿e te szybko mog³y od-
paœæ. Z dalszych wskazówek wynika, ¿e dzia³y oznaczaæ nale¿a-
³o cyframi rzymskimi, czêœci dzia³ów ma³ymi literami, a numery
porz¹dkowe cyframi arabskimi. Dla identy�kacji konkretnego
przedmiotu nale¿a³o opisaæ jego stan faktyczny. Przepisy uwzglê-
dnia³y mo¿liwoœæ inwentaryzacji „inwentarza ¿ywego”, nakazu-
j¹c w tym przypadku okreœlanie jego nazwy, p³ci, lat wzrostu
i znaków szczególnych. W ksiêdze trzeba by³o wpisaæ lokalizacjê
przedmiotu, a gdyby posiada³ wartoœæ zabytkow¹ i ten fakt od-
notowaæ w rubryce „uwagi”. Na odwrocie tej strony rozpoczyna
siê wydrukowana zgodnie z wczeœniejszymi sugestiami tabela,
pozwalaj¹ca na dokonywanie koniecznych zapisów. Niejako sk³a-
da siê ona ka¿dorazowo z dwóch czêœci, mieszcz¹cych siê na
dwóch s¹siednich stronach, ponumerowanych w górnych rogach
kart tym samym numerem strony na lewej „Przychód” na pra-
wej „Rozchód”. Przedmioty wpisane w tabeli Przychód wpisane
s¹ w chronologicznej kolejnoœci ich nap³ywania do szko³y (w ra-
mach poszczególnych dzia³ów) dziêki czemu mo¿emy przeœle-
dziæ rozwój materialnego zaplecza szko³y. 

W ramach „Dzia³u I: Grunt szkolny” wpisano pod nr „1” mor-
gê ziemi, jak¹ zakupiono w 1933 roku za sumê 1175 z³otych od
E. Trzaskalskiego, potwierdzaj¹c ten fakt aktem notarialnym.
W tym samym roku Urz¹d gminy Bru¿yca Wielka przekaza³ dla
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6 Prawdopodobnie chodzi o ten sam gmach, który zosta³ wymieniony w omówionym wczeœ-
niej „Akcie poœwiêcenia sztandaru” (A-2264). 



potrzeb szko³y drewniany budynek szkolny6 oraz towarzysz¹ce
mu nieruchomoœci, niezbêdne do funkcjonowania placówki. Bu-
dynek ten zajmuje pierwsz¹ pozycjê w „Dziale II Budynki szkol-
ne” zapisano w nim tak¿e „Ustêp dla dzieci i nauczycieli”, a da-
lej kolejno komórkê szkoln¹, komórkê dla nauczycieli, studniê
betonow¹ oraz „Komórkê drewnian¹ dla kierownika”. W roku
1938 Urz¹d Gminy wzbogaci³ aktywa szko³y o wart 100 z³oty
œmietnik murowany, co zapewne wp³ynê³o korzystnie na pod-
niesienie stanu sanitarnego placówki. Tak wiêc na pocz¹tku lat
30-tych XX wieku szko³a zdoby³a wreszcie trwa³e lokum, stano-
wi¹ce wyœmienit¹ bazê dla dalszego rozwoju tej placówki.

Od strony 3 rozpoczyna siê obszerny Dzia³ „III” – „Sprzêty
szkolne”, ujmuj¹cy w wyczerpuj¹cy sposób wyposa¿enie szko³y
w Anio³owie. Od pozycji 1–18 wpisane s¹ ³awki 4 osobowe, okreœ-
lone jako „stare”. Nie podana jest ich wartoœæ, a charakter pis-
ma wskazuje, ¿e dokona³a je ta sama osoba, która wpisywa³a
obiekty datowane na rok 1933, najprawdopodobniej zak³adaj¹c
ksiêgê w roku 1937. Kolejn¹ ³awkê star¹, czteroosobow¹ zapisa-
n¹ tym samym pismem spotykamy pod nr inw. 19.7 W przycho-
dach od nr 20 do 31 zapisano ³awki dwuosobowe z progiem, da-
lej 32–40 bez progu, by ponownie jako 41 okreœlono ³awkê
dwuosobow¹ z progiem, a pozosta³e do 42–57 bez progu.8

Analizuj¹c opisany fragment tabeli dotycz¹cy wyposa¿enia
w ³awki mo¿na by przypuszczaæ, i¿ na pocz¹tku lat 30-tych szko-
³a wyposa¿ona by³a w 19 ³awek 4 osobowych, pozwalaj¹cych na
pomieszczenie 76 dzieci. Kolejne wpisy 38 ³awek 2 osobowych
daje tak¹ sam¹ liczbê 76 miejsc siedz¹cych. Nie mo¿na wyklu-
czyæ, i¿ ³awki obu rodzajów by³y u¿ytkowane równoczeœnie. Przy
takim za³o¿eniu optymalna liczba miejsc siedz¹cych dla uczniów
w Anio³owie mog³aby wahaæ siê w granicach ok. 150.9 W tym sa-
mym czasie szko³a ta posiada³a na swym stanie 2 liczyd³a oraz
3 tablice, z których jedn¹ wpisano jako „star¹”. 
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7 Ona równie¿ nie by³a u¿yteczna do dalszej eksploatacji - co wskazuje wpis 19 na stronie
lewej w czêœci „Rozchód”.

8 W poszczególnych przypadkach o³ówkiem w póŸniejszym okresie zapisano czy dana ³aw-
ka istnieje, b¹dŸ na stronie rozchodów piórem po II wojnie wykonano adnotacje, mówi¹-
ce o zniszczeniu jakiejœ w trakcie dzia³añ wojennych

9 Powy¿sze ustalenia potwierdzaj¹ dane dotycz¹ce liczby uczniów zawarte w „Ksiêdze G³ó-
wnej Ocen postêpów uczniów w naukach od roku szkolnego 1927” (A-3153).



Warto siê zastanowiæ, czy sprzêt szkolny okreœlany mianem
„starego” stanowi³ dawne wyposa¿enie tej¿e szko³y przed 1933 r.,
czyli w okresie kiedy nie posiada³a ona jeszcze w³asnego gruntu
i budynku.

Nastêpnie wpisy „Dzia³u III” dotycz¹ ró¿nych sprzêtów przy-
datnych w ówczesnej szkole. Znajdziemy wœród nich zarówno
przedmioty zakupione z funduszów szkolnych, jak i dary osób in-
dywidualnych, urzêdu gminy Bru¿yca czy sprzêty wykonane przez
nauczycieli samodzielnie, b¹dŸ we wspó³pracy z uczniami.

Ten fragment tabeli w ramach „Dzia³u III” zawiera wiêc ró¿-
nego rodzaju szafy, szafki, sto³y (prawdopodobnie nauczyciel za-
siada³ przy stole pe³ni¹cym rolê biurka), krzes³a, wieszaki stoj¹-
ce czy wieszaki z pó³k¹ i hakami, stojak do map, tablicê og³oszeñ,
tablicê do gazetki, lampê naftow¹ wisz¹c¹, listwê do uk³adania
alfabetu, fotel jasnego koloru, suszkê (bibularz) oraz atramen-
tnicê z ka³amarzem, prasê do obrazów, prasê drewnian¹, ramy
do �ranek, biurko sosnowe polerowane, zegar œcienny i ró¿nego
rodzaju ramki. 

Do jak¿e istotnego wyposa¿enia szko³y nale¿a³y z pewnoœci¹
4 god³a pañstwowe. Nie bez znaczenia wydaje siê równie¿ fakt
posiadania przez ni¹ 4 portretów Prezydenta RP Ignacego
Moœcickiego10, 4 portretów Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Dnia
9 stycznia 1937 roku szko³a zakupi³a ze szkolnych funduszy za
sumê z³. 6 (na rachunek) portret kolejnego Generalnego Inspek-
tora Si³ Zbrojnych – Marsza³ka Rydza Œmig³ego. 

Starano siê poprawiaæ stan higieny w placówce, dlatego szko-
³a doposa¿ona zosta³a kolejno o: umywalkê sosnow¹, zbiornik na
wodê z kranem, wieszak z drewna na rêczniki, 2 umywalki me-
talowe, 2 miednice, dzbanek, garnuszek emaliowany, wiadro cyn-
kowe, czy tak charakterystyczne dla tamtego okresu, a dzisiaj
ju¿ nie u¿ywane spluwaczki, które w liczbie 3 pojawi³y siê na wy-
posa¿eniu placówki. W trosce o zdrowie uczniów i w³asne nau-
czyciele wykonali ma³¹ szafkê, któr¹ przeznaczono na apteczkê.

W szkole nie mog³o tak¿e zabrakn¹æ innego przydatnego na
co dzieñ przedmiotu jakim by³ dzwonek, który chocia¿ uszkodzo-

Archiwalia Publicznej Szko³y Powszechnej w Anio³owie 19

10 Od 1927 r. obowi¹zkowym elementem wyposa¿enia ka¿dej sali lekcyjnej, kancelarii, ga-
binetu kierownika pokoju nauczycielskiego by³ odpowiedniej wielkoœci portret Prezyden-
ta Rzeczypospolitej, D. Szlawski, Œrodowisko nauczycielskie £odzi w okresie miêdzywojennym.



ny to jednak oznajmia³ uczniom upragnion¹ przerwê. Do ogrze-
wania s³u¿y³y dwie kanonki (ma³a i ¿elazna) – rodzaje piecyka.

O zagospodarowaniu kancelarii mog¹ œwiadczyæ piecz¹tki,
które w tym czasie pojawi³y siê w szkole. Nale¿a³o do nich 5 pie-
cz¹tek: Okr¹g³a pieczêæ urzêdowa szko³y, pieczêæ urzêdowa na-
g³ówkowa, piecz¹tka nag³ówkowa, piecz¹tka „wp³ynê³o”, piecz¹t-
ka „Kierownik szko³y” oraz poduszka do pieczêci. Pod pozycj¹ nr
112 „Dzia³u III” wpisano szyld szko³y.

O przynale¿noœci wyznaniowej uczniów szko³y w Anio³owie
dowodzi³y �guruj¹ce w zasobach szko³y 3 dêbowe krzy¿e przeka-
zane 3 VI 1935 r. przez W¹sowskiego z £odzi oraz zakupiony
1 XII 1936 r. obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej.

Posiadana przez szko³ê morga ziemi musia³a byæ w jakiœ spo-
sób zagospodarowana o czym œwiadcz¹ narzêdzia ogrodnicze:
2 szpadle, grabie ¿elazne, polewaczka – podarowane 20 V 1935
przez M. Ch¹ciñsk¹ ze Zgierza, zakupiono natomiast warsztat
stolarski, wid³y i szufelkê.

Warto podkreœliæ, ¿e szko³a posiada³a sztandar ufundowany
3 XI 1936 przez Urz¹d Gminny oraz miejscow¹ spo³ecznoœæ oraz
specjaln¹ szafkê do jego przechowywania, któr¹ zakupiono
u W. Walczak i D. Jastrzêbskiego 6 III 1937.

W 1936 roku na stanie placówki pojawi³a siê tak¿e �aga pañ-
stwowa oraz chor¹giewka metalowa.

W 1938 roku zmieni³a siê osoba dokonuj¹ca kolejnych wpi-
sów w ramach ksiêgi inwentarzowej. Dziêki analizie pisma mo¿-
na przypuszczaæ, ¿e ta czynnoœci¹ zaj¹³ siê ówczesny Kierownik
szko³y – F. Michalski11. W tym tak¿e czasie dokonano moderni-
zacji wyposa¿enia szko³y. Skreœlono z inwentarza ³awki zapisa-
ne pod nr 1–18. Jako powód ich ubytkowania wpisano „Niezdol-
noœæ do dalszego u¿ytkowania”. Wykorzystano jednak 12 z nich
do dalszego u¿ytku. Przerobiono je jednak na ³awki dwuosobo-
we i wpisano pod nr.267–278 dzia³u III. Pod uwag¹ t¹ podpisa³
siê w³aœnie Kierownik Michalski, co potwierdza dopisek „p.o”
przed tuszow¹ piecz¹tk¹ „Kierownik szko³y”. Poni¿ej zapisano
datê „dnia 6.XII.38 r.” oraz „Uchwa³a Dozoru Szkolnego” z dn.
18.VII.1938 r. Pod pozycjami nr 206 – 246 wpisano komplet 41
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11 Na podstawie Aktu poœwiêcenia sztandaru (A-2264) mo¿na przypuszczaæ, ¿e zast¹pi³ na
tym stanowisku Alfonsa Odstraszyla.



jasnych, giêtych krzese³, a pod pozycjami nr 247–266 umieszczo-
no 20 stolików jasnych z czarn¹ p³yt¹. 

Na wyposa¿enie szko³y nadal sk³ada³y siê sprzêty pochodz¹-
ce z ró¿nych Ÿróde³. Tak jak poprzednio by³y to przedmioty za-
kupione z funduszów szkolnych, jak i dary osób indywidualnych,
zarz¹du gminy Bru¿yca czy przedmioty wykonane w szkole czê-
sto przez samego kierownika szko³y F. Michalskiego. 

Wœród nowopojawiaj¹cych siê sprzêtów znajdziemy nowy
dzwonek szkolny, piecz¹tkê urzêdow¹ nag³ówkow¹, 2 ka³amar-
nice, wykonan¹ w szkole mapê obwodu szkolnego Anio³ów, sto-
jak do map malowany, jak równie¿ dary Zarz¹du Gminy Bru¿y-
ca m.in.: szafê na pomoce naukowe, wisz¹c¹ tablicê oraz du¿y
stó³, portret Marsza³ka Rydza-Œmig³ego, reprodukcje Koœciuszki
pod Rac³awicami oraz Gdañska.

Podejmowano kolejne dzia³ania poprawiaj¹ce stan sanitarny
budynku. Pojawi³y siê ju¿ wspomniane, wykonane przez Michal-
skiego 3 kosze na œmieci z malowanej dykty, a tak¿e gmina Bru-
¿yca o�arowa³a: wiadro emaliowane z pokryw¹, emaliowan¹ splu-
waczkê. Ostatni wpis przedwojenny „Dzia³u III” to w³aœnie
metalowa popielniczka nr 294 zakupiona z funduszów szkolnych
w 1938 roku.

Kolejny Dzia³ IV obejmuje „Pomoce szkolne”. Znajdziemy
wœród nich: bogaty zbiór 11 map: 2 Polski, 3 Europy, 1 Azji, 1 Ame-
ryki P³n., 1 Ameryki P³d. i Œrodkowej, 1 Afryki i 1 Australii. W zbio-
rze znalaz³a siê tak¿e mapa powiatu ³ódzkiego oraz globus. Wie-
le „anio³owskich” pomocy szkolnych do dzisiaj znajdziemy we
wspó³czesnych podstawówkach (nastêpczyniach szkó³ powsze-
chnych). Zaliczymy do nich m.in. wchodz¹ce w sk³ad inwentarza
placówki: 3 ekierki (w tym jedna ma³a), k¹tomierz, cyrkiel dre-
wniany, 4 pary no¿yczek, w tym dwie pary ma³ych czy komplet mi-
nera³ów (66 okazów). Znacznie rzadziej spotkamy wœród nich: li-
nia³ do rysownicy, metr-linia³ czy wêgielnicê drewnian¹.

Niew¹tpliwie w ¿adnej szkole nie powinno zabrakn¹æ pomo-
cy szkolnych u³atwiaj¹cych obserwacjê ró¿nego rodzaju zjawisk
�zycznych oraz przeprowadzanie doœwiadczeñ chemicznych. St¹d
w „Dziale IV” znajdziemy takie przedmioty jak: waga szalkowa
– „Urania” z odwa¿nikami, galwanoskop, kompas w oprawie, ter-
mometr pokojowy, zaokienny i lekarski, dzwonek elektryczny,
ogniwo Leclanchego, 2 magnesy-sztabki, cewka indukcyjna, przy-
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cisk dzwonkowy, oprawka do ¿aróweczki, 3 pyrometry (wykona-
ne przez kierownika szko³y), model pr¹dnicy.

W trosce o tê¿yznê �zyczn¹ m³odzie¿y zakupiono: siatkê do
siatkówki, 2 pi³ki do siatkówki, pi³kê do „narodówki”, pompkê,
szyd³o do pi³ki.

Naukê poprawnej ortogra�i u³atwia³y z pewnoœci¹ znajduj¹-
ce siê w posiadaniu szko³y tablice ortogra�czne, z których 3 do-
tyczy³y pisowni „na rz”, 3 „na ó”, 1 „na ¿”, jedna „na h”, 1 „na
ówka”, równa”. 

Sprawne liczenie umo¿liwia³y uczniom 2 tablice mno¿enia
oraz tablica pogl¹dowa o u³amkach.

Znakomitym uzupe³nieniem ró¿nego rodzaju zajêæ by³y ob-
razy dydaktyczne zamieszczone w „Dziale IV” pod pozycjami nr
128 – 286 oraz 300 – 313. 

„Dzia³ V Akta i ksiêgi” rozpoczyna siê na stronie 130 ksiêgi in-
wentarzowej. Stanowi on w istocie przegl¹d dokumentacji szkol-
nej prowadzonej w okresie miêdzywojennym, a nawet przed I woj-
n¹ œwiatow¹. Najstarszym zamieszczonym w niej dokumentem
jest bowiem „Metryka szkolna 1911–1916” zapisana pod pozycj¹
23. Wpis dotycz¹cy powy¿szej metryki pozwala nam przypuszczaæ,
¿e szko³a w Anio³owie istnia³a ju¿ co najmniej od 1911 roku.

Kolejne osobne coroczne metryki szkolne obejmowa³y lata od
1917 do 1929 roku12. W Dziale V wpisywano tak¿e dzienniki lek-
cyjne od roku szkolnego 1919/20. Przy czym od roku szkolnego
1926/27 do ksiêgi inwentarzowej tra�a³ ju¿ nie jeden, a dwa dzien-
niki w tym: dla kl. I i II oraz kl. III i IV. W roku szkolnym
1933/1934 stan dzienników lekcyjnych zwiêkszy³ siê do trzech
dla kl. I, kl. II, III, oraz kl. IV, V, aby rok póŸniej osi¹gn¹æ po-
ziom czterech sztuk dla kl. I, II, kl. III, IV, kl. V, VI. Natomiast
w roku szkolnego 1936/1937 by³o ich tak¿e trzy, ale mia³y zmie-
niony uk³ad klas: dla kl. I, III, IX, kl. II, IV, kl. V, VI. Takich sa-
mych wpisów dokonano dla roku szkolnego 1937/1938.

Na ostatniej stronie „Dzia³u V” znajduje siê odrêcznie zapi-
sana informacja kierownika szko³y F. Michalskiego: „Wszystkie
ksiêgi i akta szkolne zosta³y w czasie wojny przez Niemców zni-
szczone pozosta³a jedynie ksiêga inwentarza szkolnego nr 128.”.
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12 Jedn¹ z nich by³a  w³aœnie „Metryka szkolna Roczniki 1924-”, której ok³adka zachowa-
³a siê w zbiorach WZS PBW.



Nale¿y podkreœliæ, ¿e ca³oœæ „Dzia³u V” zosta³a wpisane w³aœnie
pismem kierownika Michalskiego13

„Dzia³ VI Biblioteka nauczycieli” obejmuje nie tylko podrê-
czniki, ale równie¿ innego rodzaju druki zwarte, przydatne na-
uczycielom w tamtym okresie. Do tego rodzaju pozycji zalicza³y
siê z pewnoœci¹ wszelkiego rodzaju ksi¹¿ki z zakresu dydaktyki
i metodyki, np.: „Przewodnik metodyczny do Wieœ i Miasto”,
„Psychologia dziecka wiejskiego – Kuchta”, „Plan pracy wychow.
Potocka”, „Zasady Nauczania – Nawroczyñski”, „Obchód imie-
nin im. P. Prezyd. – Galiñski”, „Jak obchodziæ rocznicê powsta-
nia styczniowego”, „Wychow. Obyw. Pañstw. St. Drzewiecki”,
„Praca w klasie czwartej – Wiszczaruk i Karp”, „Oddzia³ywanie
wychowawcze na m³odzie¿ – Œliwiñski”, „Program nauki publ.
szk. powsz. St. III (1934 Inspektorat Szk. £ódŸ)”, „Program re-
ligii rzymsko-katol. (1934 Inspektorat Szk. £ódŸ)”, „Instrukcja
dotycz/ planu godzin 1935/1936 (1935 Inspektorat Szk. £ódŸ)”,
„Program nauki szk. pocz. stopnia II (12 IX 1936 Druk Pañstw.
£ódŸ)”, „Program nauki szk. pocz. stopnia II (23 IX 1936 Inspek-
torat szk. m. £odzi)”

Podsumowuj¹c mo¿na przyj¹æ, ¿e Publiczna Szko³a Powsze-
chna w Anio³owie by³a jedn¹ z typowych wiejskich szkó³ funkcjo-
nuj¹cych w okresie miêdzywojennym14. Jak wiêkszoœæ z nich by-
³a placówk¹ jednoklasow¹. Jako szko³a powszechna stopnia II
realizowa³a program 6 klas szko³y powszechnej w trakcie 7-let-
niego procesu nauczania. Jeœli chodzi o liczebnoœæ uczniów to
œrednio oscylowa³a ona z pewnoœci¹ w granicach od 60 do 100
dzieci. Przy czym w latach 30 XX wieku widocznie zaznaczy³a
siê tendencja wzrostowa w tym zakresie. Byæ mo¿e przed wybu-
chem II wojny œwiatowej czyniono starania o podniesienie stop-
nia organizacyjnego szko³y powszechnej w Anio³owie z stopnia
II do stopnia III15. 
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13 Oprócz wymienionej ksiêgi inwentarzowej zachowa³y siê inne wymienione w niniejszym
artykule dokumenty archiwalne.

14 Warto jednak podkreœliæ, ¿e jej rodowód siêga jeszcze okresu zaborów, a na pewno istnia-
³a ona ju¿ w 1911 roku jak wskazuje wpis w Ksiêdze inwentarza ruchomego Publicznej
Szko³y Powszechnej w Anio³owie gm. Bru¿ycy Wielkiej pow. ³ódzkiego w ramach Dzia-
³u V Akta i ksiêgi, a dotycz¹cy Metryki szkolnej 1911-1916.

15 Wskazuje na to chocia¿by obecnoœæ wpisu dotycz¹cego Programu nauki publ. szk. powsz.
St. III  w Ksiêdze inwentarza ruchomego Publicznej Szko³y Powszechnej w Anio³owie
gm. Bru¿ycy Wielkiej pow. ³ódzkiego w ramach „Dzia³u VI Biblioteka nauczycieli”.



Placówka w Anio³owie zmaga³a siê do lat 30-tych XX wieku
z brakiem odpowiedniego gmachu i wyposa¿enia. Wiele sprzê-
tów zawdziêcza³a o�arnoœci spo³ecznoœci lokalnej oraz zapobieg-
liwoœci i pomys³owoœci pracuj¹cych w niej nauczycieli. Ich dzia-
³ania przynosi³y jednak wymierne skutki, które zosta³y
przekreœlone przez dzia³ania wojenne. Niemniej jednak szko³a
anio³owska „odrodzi³a” siê po II wojnie œwiatowej i istnia³a z pe-
wnoœci¹ do lat 60-tych XX wieku.16
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16 Œwiadczy o tym dwa „Arkusze spisu z natury” do³¹czone do Ksiêgi inwentarza ruchome-
go Publicznej Szko³y Powszechnej w Anio³owie gm. Bru¿ycy Wielkiej pow. ³ódzkiego. Do-
tyczy³y one Szko³y Podstawowej w Anio³owie k. Zgierza i by³ form¹ inwentaryzacji okre-
sowej. Za osobê materialnie odpowiedzialn¹ uznano w spisie Miko³aja Lipiñskiego,
a w sk³ad komisji inwentaryzacyjnej wesz³y trzy nauczycielki tej¿e szko³y (w tym dwie
wymienione z nazwiska: J. Bonikowska i M. Turek). Spis rozpoczêto 9 XII 1963 roku,
a zakoñczono 16 XII 1963 roku.



Bronis³awa B¹k

Krótkie wspomnienia z Anio³owa*

W 1926 r. ukoñczy³am Seminarium Nauczycielskie im. Anny Szy-
cówny w £odzi. Skierowana zosta³am do pracy w Liskowie w pow.
kaliskim, póŸniej w Kaliszu. Po ukoñczeniu w 1935 r. Wy¿szego
Kursu Nauczycielskiego w Poznaniu stara³am siê wróciæ do £o-
dzi, gdzie mieszkali moi rodzice.

Dosta³am skierowanie do szko³y powszechnej w Anio³owie ko-
³o Zgierza. Dojazd ze Zgierza stanowi³a wówczas piêciokilome-
trowa polna droga. Zabudowania wiejskie rozrzucone by³y wœród
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* Orygina³ wspomnieñ oraz towarzysz¹cych jej zdjêæ znajduj¹ siê obecnie w zbiorach Peda-
gogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. T. Kotarbiñskiego w £odzi, gdzie przekaza³ je
Andrzej B¹k – syn Bronis³awy.

Szko³a w Anio³owie



Sztandar szko³y

Grono nauczycielskie
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drzew po ca³ej okolicy. Jednopiêtrowy budynek szkolny, zbudo-
wany z drewna sta³ oddzielnie, na uboczu. Na parterze znajdo-
wa³y siê trzy widne klasy, reszta budynku przeznaczona by³a na
mieszkania dla nauczycieli.

Kierownikiem szko³y by³ Alfons Odstraszyl, który okaza³ siê
cz³owiekiem ca³ym sercem oddanym szkole.

Rozpocz¹³ siê rok szkolny. By³o nas tylko troje nauczycieli.
Nauczyciela Romana B¹ka obowi¹zywa³o w tym roku zdanie eg-
zaminu praktycznego. 

Dla I. klas, które miêdzy innymi prowadzi³, wykonywa³ sze-
reg pomys³owych pomocy naukowych. Ka¿de dziecko mia³o du-
¿¹ kopertê, a w niej ruchomy alfabet, loteryjki wyrazowe, syla-
bowe, a do nauki rachunków – liczmany, cyferki i inne. Wszystko
to mia³o wp³yw na zainteresowanie dzieci i ich czynny udzia³
w lekcji, a w rezultacie na wyniki nauczania, o co ambitnie wal-
czy³, Mia³ zdecydowany wp³yw na dzieci, które równie¿ po lek-
cjach szuka³y kontaktu z „panem”.
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Bronis³awa Kopycka z dzieæmi



W³asnorêczne wykonywanie pomocy szkolnych przez nauczycieli

Stawianie masztu przed szko³¹
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Dzieci w szkole by³y grzeczne, uznaj¹ce autorytet nauczycie-
la i chêtne do wspó³pracy. Prócz lekcji spêdzaliœmy z nimi czas
przerw miêdzylekcyjnych, czêsto chodziliœmy na wycieczki, wspól-
nie graliœmy w pi³kê. Pani Jadzia, ¿ona kierownika szko³y, czê-
sto latem, w czasie przerw, z misk¹ œwie¿o zebranych truskawek
przychodzi³a czêstowaæ dzieci.

Szko³a by³a biedna i odczuwa³a du¿y brak pomocy naukowych.
Od czasu do czasu z Inspektoratu £ódzkiego zaczêto stopniowo
nadsy³aæ komplety obrazów do ró¿nych przedmiotów. Aby z nich
korzystaæ, trzeba by³o je podkleiæ i zawiesiæ. Podjêliœmy siê zro-
biæ to sami, oczywiœcie razem z chêtnymi dzieæmi, po lekcjach.
Drewniana szafa na te pomoce równie¿ by³a naszym dzie³em.
Urz¹dzaliœmy tak¿e teren boiska szkolnego.
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Uczniowie i grono nauczycielskie
Pierwszy od prawej siedzi Roman B¹k



„Siatkówka”

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
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Ze szko³¹ chêtnie wspó³pracowa³ Komitet Rodzicielski. Dla
zdobycia pieniêdzy, z jego pomoc¹ organizowaliœmy zabawy, co
w czasach przedwojennych nie kojarzy³o siê z ¿adnymi proble-
mami. Dochód zosta³ przeznaczony na ró¿ne potrzeby szko³y,
ufundowano równie¿ sztandar szko³y, co oczywiœcie by³o okazj¹
do jego uroczystego wrêczenia.

Ostatnim akcentem naszej udanej pracy pozalekcyjnej by³o
przygotowania pi¹tki naszych uczniów do egzaminu wstêpnego
do Gimnazjum w Zgierzu. Zdali wszyscy celuj¹co. Opowiadali
nam póŸniej o wra¿eniach, jakie zrobi³y ich odpowiedzi na cz³on-
kach komisji egzaminacyjnej. Pytano ich o szko³ê i nazwiska na-
uczycieli. PóŸniej dowiedzia³am siê, ¿e uczniowie ci bez trudno-
œci kontynuowali naukê w gimnazjum.

Czy mo¿e byæ wiêksza satysfakcja dla nauczyciela?
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Uczniowie 1936–1937



Tomasz Pietras*

Aleksandrowski „Kopernik”.
Dzieje liceum w œwietle kronik 
i dokumentacji szkolnej. Czêœæ 2 

Nowy dyrektor

1 wrzeœnia 1950 roku dyrektorem
Pañstwowego Koedukacyjnego
Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Aleksandrowie zo-
sta³ mgr Józef Pierlejewski, nau-
czyciel i wychowawca wielu
pokoleñ aleksandrowskiej m³odzie-
¿y, zas³u¿ony dzia³acz spo³eczny,
zwi¹zkowy i oœwiatowy. Urodzi³ siê
22 grudnia 1911 roku na Podlasiu.
Pracê zawodow¹ nauczyciela roz-
pocz¹³ jeszcze przed II wojn¹ œwia-
tow¹, w 1935 roku. Pracowa³
w wiejskiej szkole powszechnej
w miejscowoœci £yszcze na Polesiu
(przedwojenny powiat piñski),
a nastêpnie w Kosarzewie na Lu-
belszczyŸnie (powiat lubelski). Od
pocz¹tku kariery dzia³a³ spo³ecznie
w ruchu ludowym (Zrzeszenie Inteligencji Ludowej), redagowa³
„Nasz¹ Gazetê”, by³ dzia³aczem zwi¹zkowym. W czasie wojny zna-
laz³ siê na terenach wschodnich Rzeczypospolitej, gdzie walczy³
w partyzantce jako ¿o³nierz Armii Krajowej i Batalionów Ch³op-
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Dyrektor Józef Pierlejewski

* Dr Tomasz Pietras, Uniwersytet £ódzki, Wydzia³ Filozo�czno-Historyczny.

(lata 1950-1975)



skich, a nastêpnie od 1944 ro-
ku w Wojsku Polskim (II Ar-
mia pod dowództwem gen.
Karola Œwierczewskiego),
przechodz¹c wraz z nim
krwawy szlak bojowy a¿ do
Berlina. Po zakoñczeniu oku-
pacji niemieckiej, Józef Pier-
lejewski zamieszka³ w woje-
wództwie ³ódzkim. 

Ju¿ w 1946 roku powróci³
po wojennej przerwie do pra-
cy zawodowej nauczyciela
w szkole podstawowej w No-
wosolnej (dawny powiat ³ó-
dzki), sk¹d tra�³ do aleksan-
drowskiego liceum. Uda³o
mu siê wówczas uzupe³niæ
wykszta³cenie, ukoñczy³ stu-
dia �lozo�czne na Uniwersy-
tecie £ódzkim (1948) oraz
studia historyczne w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Kra-
kowie (1950). Pod jego kiero-
wnictwem szko³a ta odnios³a
liczne sukcesy, a swoj¹ dzia-
³alnoœci¹ promieniowa³a na
ca³e lokalne œrodowisko. Jak
wspominali po latach jego
wspó³pracownicy: „Przez te
æwieræ wieku pan dyrektor
Pierlejewski wychowa³ nie-
przeliczone rzesze m³odzie-
¿y naszego miasta. Da³ siê
poznaæ jako wspania³y peda-
gog, cz³owiek ogromnej ener-
gii, czynny dzia³acz œrodowis-
ka nauczycielskiego. Nasze
Liceum pod jego przewodni-
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Dziewczynki z klas VIII 
w L¹dku Zdroju (1951)

Ch³opcy z klas IX 
w L¹dku Zdroju (1951)

Wycieczka do Zakopanego (1951)



ctwem osi¹gnê³o znakomite wyniki dydaktyczne, znaczny odse-
tek jego absolwentów bez trudu zdawa³ egzaminy na uczelnie
w ca³ym kraju. Szko³a zyska³a sobie niekwestionowany presti¿,
a pracuj¹cy w niej nauczyciele zostali umiejêtnie ogarniêci przez
swego szefa pasj¹ pracy spo³ecznej i kulturalnej (…)”. Wdziêczni
uczniowie przekazali odchodz¹cemu na emeryturê dyrektorowi
rêcznie zdobiony pami¹tkowy album fotogra�czny, który mo¿na
odnaleŸæ w archiwum szkolnym liceum.

Po latach by³y dyrektor tak wspomina³ swoje doœwiadczenia
zawodowe: „Zna³em pracê szko³y, umia³em zdobywaæ zaufanie
spo³eczne. Kocha³em swój zawód! (…) Przez 25 lat kierowania
szko³¹ mia³em szczêœcie do takiego sk³adu Rady Pedagogicznej,
w której jednostki posiada³y du¿¹ dozê ambicji jak najlepiej spe³-
nionej pracy, czêœæ naszych nauczycieli to byli mistrzowie swego
zawodu, tworzyli oni zaczyn szlachetnej rywalizacji. Z du¿¹ do-
z¹ zadowolenia wspominam wspó³pracê z rodzicami. Mieliœmy
wspania³e Komitety Rodzicielskie. I wreszcie m³odzie¿. Praca
z m³odzie¿¹ dawa³a pe³niê zadowolenia. (…) Ze wzruszeniem
odwiedzam „stare k¹ty” wieloletniej swojej pracy”.

Bêd¹c ju¿ na emeryturze, Józef Pierlejewski by³ g³ównym ini-
cjatorem za³o¿enia Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ó-
dzkiego (1979), jego wieloletnim prezesem (do 1993), honoro-
wym prezesem oraz redaktorem periodyku „Aleksandrów wczoraj
i dziœ” (od 1983). Anga¿owa³ siê tak¿e w dzia³alnoœæ spo³eczn¹
w radach narodowych, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i Pol-
skim (Zjednoczonym) Stronnictwie Ludowym. Za sw¹ aktywn¹
dzia³alnoœæ zosta³ uhonorowany licznymi odznaczeniami pañ-
stwowymi, m.in. Krzy¿em O�cerskim i Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej… Zmar³ 10 marca 1998 roku.

Rozwój szko³y w trudnych czasach stalinowskich

Od marca 1950 roku zaczêto prowadziæ kronikê szkoln¹, która
pozostaje do dziœ jednym z najwa¿niejszych Ÿróde³ opisuj¹cych
dzieje liceum. Opiekunk¹ kroniki zosta³a nauczycielka Janina
Klimecka. Od 1954 roku kronikê prowadzili cz³onkowie kó³ka
polonistycznego. Zachwyca wielka starannoœæ prowadzenia tej
kroniki, a zw³aszcza jej oprawa plastyczna, dzie³o uczniów i uczen-
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Przyk³adowe ilustrowane wpisy w kronikach szkolnych z lat 50. i 60. XX wieku
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nic liceum, w tym m.in. Han-
ny Wiœniewskiej, Jerzego Jona,
Hanny Spychalskiej, Teresy
Lange, Jadwigi Wajs, Jaros³a-
wa Sa³añskiego i wielu innych.

Starannie kaligrafowanym
wpisom kronikarskim towa-
rzysz¹, zw³aszcza na kartach
dwóch pierwszych tomów kro-
niki szkolnej, estetycznie wy-
konane, kolorowe rysunki
o rozmaitej tematyce: symbo-
le nauki, dziedzin wiedzy, lite-
ratury, œwi¹t 1 Maja, choinki,
sylwestra, karnawa³u, poszcze-
gólnych organizacji uczniow-
skich i kó³ przedmiotowych,
portrety narodowych wie-
szczów Mickiewicza, S³owac-
kiego, Kopernika, humorysty-

Przyk³adowe ilustrowane wpisy w kronikach szkolnych z lat 50. i 60. XX wieku

Strona tytu³owa 
najstarszej kroniki szkolnej
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Helena Tukaj

Danuta K³ódkowska

czne karykatury, ilustracje nawi¹zuj¹ce do kierunków wycieczek
i wspomnieñ wakacyjnych, a nawet… rakieta kosmiczna (w ro-
ku 1959). Niestety opisy kronikarskie nie s¹ kompletne, obejmu-
j¹ lata 1945–1959, 1967–1969 a w kolejnych tomach lata 70. i dal-
sze. Nie odnalaz³em dot¹d kroniki szkolnej z lat 1959–1967.
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Od dnia 1 wrzeœnia 1952 roku, w zwi¹zku z reform¹ oœwiaty,
aleksandrowska szko³a œrednia przyjê³a nazwê Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Aleksandrowie. W szkole funkcjonowa³o wówczas
5 klas – oddzia³ów, pracowa³o w niej 13 nauczycieli, a liczba uczniów
wynosi³a 186. W roku szkolnym 1950/1951 w sk³ad Rady Pedago-
gicznej wchodzili, oprócz dyrektora, nastêpuj¹cy nauczyciele: Ja-
nina Wolañska, Genowefa Piotrowska, Alina Stêpniakówna, Hele-
na Tukaj, Wac³aw Zgirski (wspominany przez absolwenta liceum
Jerzego Wilmañskiego jako „surowy matematyk o bardzo dobrym
sercu”, zmar³ 20 maja 1958 roku), Edward Zahorodny, Mieczys³aw
Baum, Józef Urbañski, Lucjan Kowalski, Janina Klimecka, Józef
Wojtkun i Jerzy Pitek Nauczyciele w tych latach organizowali czê-
ste narady samokszta³ceniowe dotycz¹ce metod pracy dydaktycznej
i wychowawczej, wspó³zawodnictwa, dzia³alnoœci organizacji
uczniowskich (zw³aszcza Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej – ZMP) i ich

Wac³aw Zgirski
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Obchody 125 lecia wybuchu
Powstania Listopadowego (1955)Pochód 1 maja (1955)

udzia³u w podnoszeniu wyni-
ków nauczania… Zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ wówczas ten-
dencj¹, promowano wspó³zawo-
dnictwo pracy miêdzy uczniami
i klasami, m.in. w dziedzinie
frekwencji, estetyki klas, akty-
wnoœci na lekcjach czy zacho-
wania uczniów. Wizytatorzy
przysy³ani do szko³y przez w³a-
dze oœwiatowe stale domagali
siê od nauczycieli wiêkszego za-
anga¿owania ideologicznego,
na lekcjach geogra�i miano np.
„obiektywnie i rzeczowo na-
œwietliæ” pozytywny stosunek
do ZSRR i zwracaæ uwagê ¿e
„geopolityka s³u¿y imperializ-
mowi” (1950). 

Poziom nauczania w alek-
sandrowskim liceum by³ w la-
tach 50. znacznie wy¿szy ni¿
w pierwszym okresie jego dzia-
³alnoœci. Szko³a zaczê³a odnosiæ
pierwsze istotne sukcesy w olim-
piadach i konkursach ogólno-
polskich oraz pozytywnie wyró¿-
niaæ siê na tle regionu. W 1953
roku uczeñ klasy XI – Ryszard
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Obchody 1 maja (1956)
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Prawdopodobnie
pierwsza

studniówka klas XI
w aleksandrowskim

liceum 
(3 lutego 1951)

Biegi Narodowe 
(15 kwietnia 1951)

M³odzie¿ SKS w pocho-
dzie (1 maja 1951)

M³odzie¿ SKS i ZNP 
(1 maja 1951)

M³odzie¿ szkolna z  SKS i ZNP
w pochodzie (1 maja 1951) Dru¿yny SKS i „W³ókniarz”
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Krajewski zosta³ laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Matema-
tycznej, w której aleksandrowsk¹ szko³ê reprezentowa³o 5 uczniów.
Opiekunem laureata by³ nauczyciel matematyki Wac³aw Zgirski.
9 czerwca 1956 roku Rada Pedagogiczna wytypowa³a najzdolniej-
szych uczniów, absolwentów z tego roku, do uzyskania dyplomów
„Przodownika nauki i pracy spo³ecznej” (zgodnie z duchem cza-
su!). Byli to: Leszek Józef Wojtczak, Zo�a Bronis³awa Stoma i Han-
na Lidia Wiœniewska.

Dum¹ szko³y w tych latach by³ zw³aszcza wspomniany Leszek
Wojtczak, który zosta³ w roku szkolnym 1954/1955 jednym z laurea-
tów I Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej w Katowicach (ówczes-
nym Stalinogrodzie) oraz �nalist¹ VIII Olimpiady Matematycznej.
Opiekunami olimpijczyka byli nauczyciele Karol Król (chemia)
i Wac³aw Zgirski (matematyka). Uczeñ ten, razem z innymi cz³on-
kami ko³a chemicznego, wspó³organizowa³ w aleksandrowskim li-
ceum „Wieczory ciekawej chemii” (1954), podczas których prezen-
towano atrakcyjne doœwiadczenia i uzasadniano naukowo ich
przebieg. Dziœ ten absolwent aleksandrowskiego liceum jest wybit-
nym naukowcem, �zykiem, profesorem zwyczajnym na Wydziale Fi-

Pochód uczniów (1 maja 1955)
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zyki i Informatyki Stosowanej Uniwer-
sytetu £ódzkiego, w latach 1984–1990
pe³ni³ funkcjê Rektora Uniwersytetu
£ódzkiego.

W latach 50. w aleksandrowskim li-
ceum prê¿nie dzia³a³y organizacje m³o-
dzie¿owe Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej
(ZMP), S³u¿ba Polsce (SP) oraz nastê-
puj¹ce ko³a przedmiotowe: matematy-
czne (opiekun W. Zgirski), biologiczne
(Maria Joñczyk), �zyczne (J. Urbañski)
i chemiczne (K. Król). Dzia³alnoœæ dru-
¿yn harcerskich oraz innych organizacji
m³odzie¿owych w liceum w okresie sta-
linowskim zamar³a. W 1948 roku zlik-
widowano odrêbnoœæ organizacyjn¹ so-
cjalistycznej organizacji m³odzie¿owej
OMTUR i ludowej Wici, zaœ 2 lata póŸ-
niej wcielono do struktur Zwi¹zku M³o-
dzie¿y Polskiej tak¿e Zwi¹zek Harcer-
stwa Polskiego. 3 lutego 1951 roku
odby³a siê zapewne pierwsza w historii
szko³y studniówka, nazywana o�cjalnie
wkronice szkolnej „wieczorem towarzys-
ko-rozrywkowym”. Tradycjê tê kontynuo-
wano oczywiœcie w nastêpnych latach. 

Urozmaiceniem codziennej rutyny
¿ycia szko³y, oprócz rozmaitych przed-
stawieñ teatralnych, pochodów pier-
wszomajowych, czynów spo³ecznych
i akademii ku czci… by³y oczywiœcie wy-
cieczki. A¿ do po³owy lat 90. ubieg³ego
wieku by³y to oczywiœcie wy³¹cznie wy-
cieczki krajowe, bli¿sze i dalsze. Wspo-
mnienia i fotorelacje z rozmaitych wy-
cieczek, objazdów i obozów szkolnych,
klasowych czy harcerskich wype³niaj¹
wiele kart kronik szkolnych. Po waka-
cjach uczniowie dzielili siê tak¿e wspo-

Niektóre ko³a zainteresowañ
dzia³aj¹ce w liceum (lata 50.)



mnieniami z najciekawszych letnich woja¿y. M³odzie¿ szkolna z Alek-
sandrowa zwiedza³a np.: kopalniê soli w Wieliczce (1949), uzdro-
wisko L¹dek Zdrój (1951), Kraków, Zakopane i Tatry (1951), Lub-
lin (1954), £owicz, Arkadiê i Nieborów (1955), fabrykê papieru
w Pabianicach, gazowniê w £odzi, katedrê w P³ocku i zamek w Opo-
rowie (1956), Gdañsk, Gdyniê i Sopot (1957), Piotrków Trybunal-
ski, Tomaszów Mazowiecki, Inow³ódz i Spa³ê (1958), £êczycê, Ka-
towice, Kraków, Now¹ Hutê, Zakopane i Wieliczkê (1959) itd.

We wrzeœniu 1953 roku szkolne Ko³o Odbudowy Warszawy zor-
ganizowa³o wielk¹ loteriê fantow¹, z której ca³y dochód przeznaczo-
no oczywiœcie na odbudowê stolicy. Aleksandrowska m³odzie¿ mia-
³a wiêc swój skromny udzia³ w odgruzowaniu warszawskiej Starówki.

2 lata póŸniej – latem 1955 roku – grupa uczniów naszego li-
ceum delegowana przez ZMP wziê³a udzia³ w g³oœnym wydarze-
niu – V Œwiatowym
Festiwalu M³odzie¿y
i Studentów w War-
szawie. W stolicy
uczniowie spotkali siê
z rówieœnikami z wie-
lu krajów œwiata. Pa-
mi¹tk¹ po tym wyda-
rzeniu jest obszerny
wpis w kronice szkol-
nej pt. Festiwalowe wspomnienia i kartka z pamiêtnika z podpisa-
mi uczestników festiwalu w wielu jêzykach i alfabetach.

W 1954 roku pracê w liceum rozpoczê³a m³oda nauczycielka
jêzyka polskiego – Magdalena Irena Bajkiewicz (nazywana Baj-
k¹), jedna z legend tej szko³y, ciep³o wspominana przez kilka po-
koleñ swoich wychowanek i wychowanków. Jak wspomina³ po la-
tach absolwent aleksandrowskiego liceum Jerzy Wilmañski: „A ci,
którzy nauczyli mnie ceniæ smak dobrej ksi¹¿ki i piêkno s³owa
– Irena Bajkiewicz i Lucjan Kowalski – najlepszy z wychowawców,
humanista z serca i ducha…”. Magdalena Bajkiewicz zaanga¿o-
wa³a siê ca³ym sercem m.in. w rozwój amatorskiej sceny teatral-
nej w aleksandrowskim liceum. Jej zas³ug¹ by³y tak¿e w znacznym
stopniu sukcesy m³odzie¿y licealnej w konkursach recytatorskich,
olimpiadach literatury i jêzyka polskiego, odrodzenie ¿ycia har-
cerskiego w szkole po paŸdzierniku 1956 roku czy aktywnoœæ tu-
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Magdalena Irena Bajkiewicz w otoczeniu uczennic i uczniów 
z ko³a polonistycznego (1968)

M.I. Bajkiewicz i M. Joñczyk podczas I Obozu Wêdrownego w Karpatach
(lipiec 1956), po prawej z grup¹ m³odzie¿y licealnej 
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rystyczno-krajoznawcza m³odzie¿y licealnej. W latach 1978–1983
profesor Bajkiewicz pe³ni³a funkcjê wicedyrektora szko³y.

Przedstawienia o tematyce historycznej organizowali tak¿e
uczniowie z ko³a historycznego kierowanego przez nauczycielkê
historii Helenê Tukaj. Np. w 1954 roku, w zwi¹zku z obchodami
Roku Odrodzenia, ko³o wystawi³o Pieœñ Œwiêtojañsk¹ o Sobótce Ja-
na Kochanowskiego i inscenizacjê z ¿ycia Miko³aja Kopernika.
W 1960 roku licealiœci uczcili pieœni¹ i poezj¹ 143 rocznicê œmier-
ci Tadeusza Koœciuszki, zaœ rok póŸniej – przedstawieniami Emilia
Plater i Warszawianka – 130 rocznicê wybuchu powstania listopa-
dowego. 2 lata póŸniej ko³o historyczne przygotowa³o trzygodzin-
ny program artystyczny z okazji 100 rocznicy wybuchu powstania
styczniowego, zaœ w 1968 roku – z okazji 50 rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci przez Polskê. 

W poprzednim 1967 roku aleksandrowska m³odzie¿ licealna
uczci³a uroczyst¹ akademi¹ 50 rocznicê wybuchu rewolucji paŸ-
dziernikowej w Rosji, organizatorem by³o tym razem szkolne ko-
³o Zwi¹zku M³odzie¿y Socjalistycznej. Nauczyciele i uczniowie
szko³y brali tak¿e co roku udzia³ w pochodach z okazji Œwiêta Pra-
cy 1 Maja, czego dowodz¹ liczne zdjêcia w kronikach szkolnych.
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Fragment przedstawienia Warszawianka Stanis³awa Wyspiañskiego (1961)
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Inscenizacja II czêœci Dziadów Adama
Mickiewicza na Centralnych Elimina-
cjach M³odzie¿owych Zespo³ów Tea-
tralnych w Krakowie (1955)



Jak wspomina³ J. Wilmañski: „A jeœli po latach szperam w za-
czarowanym i urokliwym œwiecie przesz³oœci, wœród po¿ó³k³ych
druków i ksi¹¿ek, jeœli tak poci¹ga mnie szara mgie³ka archiwów,
ów „kurz na palimpseœcie, w antykwarni historii” – to przecie¿
dziêki Helenie Tukajowej”. Ta zas³u¿ona nauczycielka przez la-
ta zbiera³a dokumenty, zdjêcia i relacje dotycz¹ce dziejów Alek-
sandrowa, zosta³a tak¿e wspó³autork¹ ksi¹¿kowego zarysu dzie-
jów Aleksandrowa, wydanego w 1992 roku staraniem Towarzystwa
Przyjació³ Aleksandrowa. Zmar³a 12 sierpnia 1993 roku.

Tradycje amatorskich przedstawieñ teatralnych w Aleksan-
drowie siêga³y niemal pocz¹tków istnienia szko³y (przedstawienie
Balladyna Juliusza S³owackiego wystawione w lutym 1946 roku),
o czym wspomina³em w 1 czêœci artyku³u. Du¿ym wydarzeniem
w dziejach szko³y by³a inscenizacja Zemsty Aleksandra Fredry
w 1952 roku. 

Najwiêkszy sukces w historii szko³y uczniowski teatr amator-
ski odniós³ trzy lata póŸniej. Jego pe³ne wykorzystanie uniemo¿-
liwi³y jednak okolicznoœci polityczne. Sprawa ta obrazuje trud-
noœci z jakimi spotykali siê nauczyciele i uczniowie w latach
realnego socjalizmu w wydaniu stalinowskim, dlatego warto opo-
wiedzieæ o niej nieco wiêcej za ówczesn¹ kronik¹ szkoln¹. Zespó³
teatralny aleksandrowskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego zaj¹³
I miejsce w eliminacjach centralnych Ogólnopolskiego Konkur-
su Amatorskich Zespo³ów Artystycznych w Krakowie w maju
1955 roku (roku X-lecia PRL). Uczniowie zaprezentowali II czêœæ
Dziadów Adama Mickiewicza. Ich interpretacja tego arcydzie³a
literatury romantycznej zosta³a bardzo dobrze oceniona przez
jury oraz spotka³a siê z gor¹cym aplauzem publicznoœci. Sztukê
tê licealiœci prezentowali kilkanaœcie razy, m.in. w Aleksandro-
wie, £odzi, Zgierzu i Warszawie. 

Ten ostatni wystêp, który mia³ byæ nagrod¹ za sukces odnie-
siony w Krakowie, mia³ miejsce 27 paŸdziernika 1955 roku na
scenie Teatru M³odej Warszawy w Pa³acu Kultury i Nauki imie-
nia Józefa Stalina, w ramach XVII Sesji Kultury i Sztuki. I tym
razem Dziady w wykonaniu aleksandrowskiej m³odzie¿y liceal-
nej zosta³y ciep³o przyjête przez sto³eczn¹ publicznoœæ i wystêp
okaza³ siê kolejnym sukcesem artystycznym miejscowego zespo-
³u amatorskiego. Sytuacja zmieni³a siê jednak z chwil¹, gdy wy-
wi¹za³a siê ideologiczna dyskusja na temat spektaklu i na ³amy

Aleksandrowski „Kopernik”. Dzieje liceum... Czêœæ 2 49



prasy („G³os Robotniczy”, „Ilustrowany Express £ódzki”) tra�-
³y krytyczne recenzje. Sam minister kultury i sztuki W³odzimierz
Sokorski dowodzi³ na przyk³adzie tego spektaklu „jak klasyki ro-
biæ nie nale¿y”. Zarzuty dotyczy³y g³ównie… „zatracenia akcen-
tów spo³ecznych, przez schowanie Widma z³ego pana wraz z os-
kar¿aj¹cymi go ch³opami za kulisy”, dziennikarze z oburzeniem
porównywali spektakl aleksandrowskich licealistów do „miste-
rium religijnego, spektaklu, który m³odzie¿ prze¿ywa jak mszê”.
Za prowokacjê uznano fakt, ¿e szata Dziewicy nie by³a bia³a, jak
u Mickiewicza, lecz barwna... Dzisiaj te zarzuty wydaj¹ siê nam
œmieszne i g³upie, ale w latach stalinowskiego terroru brzmia³y
wrêcz groŸnie.

Ani m³odzie¿, ani nauczyciele nie zrazili siê jednak t¹ kryty-
k¹ i nadal wystawiali sztuki teatralne, g³ównie jednak lokalnie,
w Aleksandrowie a czasem w okolicznych miejscowoœciach.
W kronice szkolnej znajdziemy np. obszerne relacje z przedsta-
wienia Fantazego Juliusza S³owackiego (1958) czy Œlubów panieñ-
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Maturzyœci aleksandrowskiego liceum, tableau (1956)
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skich Aleksandra Fredry (1959). Dzia³alnoœæ teatralna w aleksan-
drowskim liceum by³a kontynuowana tak¿e w nastêpnych dzie-
siêcioleciach, m.in. przy wspó³pracy z aleksandrowskim M³odzie-
¿owym Domem Kultury. Za ca³okszta³t dzia³alnoœci na tej niwie
szko³a zdoby³a jedn¹ z g³ównych nagród krajowych w konkursie
„Teatr 76”. Aleksandrowskie liceum nawi¹za³o tak¿e ju¿ w po-
³owie lat 50. wspó³pracê z Filharmoni¹ £ódzk¹.

¯ycie szko³y w latach 1956-1970

W po³owie lat 50. liczba klas w liceum wzros³a do 7, zaœ uczniów
– do 214 (rok szkolny 1955/1956). W 1958 roku do siatki godzin
wprowadzono, zgodnie z zarz¹dzeniem ministerialnym, godzinê
wychowawcz¹. Dwa lata póŸniej przestano nauczaæ w aleksan-
drowskim liceum religii, któr¹ wczeœniej wyk³adano jako przed-
miot nadobowi¹zkowy. By³ to efekt nacisków ówczesnych w³adz
komunistycznych, domagaj¹cych siê w pe³ni œwieckiej szko³y
i przejaw kon�iktu na linii pañstwo – koœció³ katolicki, którego
apogeum mia³o miejsce w Polsce w okresie obchodów tysi¹cle-
cia chrztu i pañstwowoœci polskiej (1966).

Dyplomy w gabinecie dyrektora
J. Pierlejewskiego (1968)



Ideologia komunistyczna by³a wci¹¿ obecna w szkole w latach
60. i póŸniej, a¿ do koñca lat 80. Uczniowie t³umnie uczestniczyli
w pochodach 1 Maja, wspominali kolejne rocznice „Wielkiego PaŸ-
dziernika” (rewolucji bolszewickiej 1917 roku w Rosji, np. jej 50-
-lecie w 1967) czy zachwalali uroki „Kraju Rad walcz¹cego o po-
kój”. Natê¿enie tych treœci w programach nauczania i naciski w³adz
oœwiatowych w kierunku wpajania m³odzie¿y odpowiednich „tre-
œci wychowawczych” wyraŸnie jednak os³ab³o po paŸdzierniku 1956
roku. Instrukcje ministerialne dla nauczycieli i wychowawców
w 1960 roku k³ad³y nacisk na „wyrabianie u m³odzie¿y socjalisty-
cznego stosunku do pracy, omawianie aktualnych zjawisk spo³e-
cznych i gospodarczych oraz dorobku naszego pañstwa (…)”.

Po przemianach politycznych okresu „odwil¿y” i „polskiego
paŸdziernika” 1956 roku w szkole odrodzi³a siê po kilkuletniej
przerwie dzia³alnoœæ harcerska. 17 lutego 1957 roku rozpoczê³a
tu dzia³alnoœæ VIII Dru¿yna Harcerek im. Marii Konopnickiej,
zaœ rok póŸniej mia³o miejsce uroczyste œlubowanie. Opiekunk¹
by³a druhna dru¿ynowa M.I. Bajkiewicz. Tradycj¹ szko³y sta³y
siê letnie obozy wêdrowne, organizowane ju¿ od lipca 1956 roku
(wielka, niezapomniana wyprawa w Karpaty: Beskid S¹decki,
Pieniny i Tatry).

W 1957 roku ukaza³ siê 25 jubileuszowy numer gazetki szkolnej
pt. „Razem m³odzi przyjaciele”, czemu poœwiêcono obszerny wpis
w kronice szkolnej. Nie by³a to jedyna gazetka w dziejach liceum,
np. w 1976 roku wychodzi³a Gazeta Uczniowska „Ogólniak”.

W roku szkolnym 1960/1961 wprowadzono w aleksandrowskim
liceum obowi¹zek noszenia ujednoliconych strojów szkolnych.
Dziewczêta mia³y odt¹d nosiæ na g³owach specjalne berety, zaœ
ch³opcy – czapki uczniowskie ze znaczkami szko³y. Uczniów w ta-
kich strojach widaæ np. na zdjêciach z pochodów 1 Maja. Strój
uczniowski na lekcje wychowania �zycznego stanowi³y: bia³a bluz-
ka, granatowe szorty i sportowe buty – trampki lub tenisówki.

W 1965 roku aleksandrowskie liceum w³¹czy³o siê w ogólno-
polskie obchody tysi¹clecia pañstwa polskiego. W trzech salach
lekcyjnych zorganizowano wystawê eksponatów zebranych przez
cz³onków ko³a historycznego pod has³em „Piêkna nasza Polska
ca³a”. Wystawiono wtedy Star¹ Baœñ Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, do której kostiumy i dekoracje przygotowali uczniowie
razem z rodzicami.
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Sceny ze Starej Baœni Józefa Ignacego
Kraszewskiego wystawianej w liceum
w zwi¹zku z obchodami tysi¹clecia pañ-
stwowoœci polskiej (1965) 



W 1966 roku w aleksandrowskim liceum rozpoczê³o dzia³alnoœæ
ko³o Ligi Ochrony Przyrody (opiekunka M. Joñczyk). Cieszy³o siê
ono znaczn¹ popularnoœci¹ wœród uczniów. Pod koniec lat 60. na
terenie szko³y dzia³a³y ponadto: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
(ZHP, opiekunka M.I. Bajkiewicz), Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalisty-
cznej (ZMS, opiekun Ryszard Figas), Polski Czerwony Krzy¿ (CK,
opiekunka H. Tukaj), Szkolna Kasa Oszczêdnoœci (SKO, opiekun
Ryszard Zieleniewski), Szkolne Ko³o Przyjació³ Zwi¹zku Radziec-
kiego (SKPZR, opiekunowie Ryszard Lewandowski i A. Stoma)
oraz Samorz¹d Szkolny (opiekunowie dyrektor J. Pierlejewski, Wa-
lentyna Kaczanowska, Danuta K³ódkowska).

Bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoœæ prowadzi³y ko³a przedmiotowe:
polonistyczne i dramatyczne (opiekunka M.I. Bajkiewicz), �zy-
czne (opiekun R. Figas), matematyczne (opiekun Stanis³aw
Lichwa³a), historyczne (opiekunka H. Tukaj), geogra�czne (opie-
kunka M. Joñczyk), plastyczno-techniczne (opiekunka W. Ka-
czanowska), ko³o jêzyka rosyjskiego (opiekun R. Lewandowski)
i germanistyczne (opiekun R. Zieleniewski).
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Profesorowie i absolwenci aleksandrowskiego liceum, tableau (1960)



W latach 60. uczniowie aleksandrowskiego liceum kilkakrot-
nie odnosili sukcesy w rozmaitych konkursach krasomówczych
i recytatorskich. Przyk³adowo w marcu 1966 roku a¿ 12 uczniów
tej szko³y wziê³o udzia³ w powiatowych eliminacjach Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego, po³owa z nich zdoby³a nagro-
dy (I miejsce Aleksandra Batarowska), zaœ piêcioro uczniów za-
kwali�kowa³o siê do etapu wojewódzkiego. Uczniowie szko³y
odnieœli tak¿e sukcesy w Konkursie Recytatorskim z okazji 25-
lecia Polski Ludowej i kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego (1969). Wyró¿nienia w konkursach recyta-
torskich by³y tak¿e udzia³em uczniów naszego liceum w nastêpnej
dekadzie lat 70. Najwiêkszy sukces licealiœci z Aleksandrowa od-
notowali w XVIII edycji Konkursu Recytatorskiego, zdobywaj¹c
I miejsce na szczeblu powiatowym (1972).

Podczas X Olimpiady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czes-
nym (1969) reprezentacja aleksandrowskiego liceum zdoby³a
I miejsce w zawodach na etapie powiatowym w Konstantynowie
i IV miejsce na szczeblu wojewódzkim. Nagrody w konkursach
ró¿nego szczebla zdobywa³a Szkolna Dru¿yna Sanitarna Polskie-
go Czerwonego Krzy¿a (1961, 1963, 1975). Warto tak¿e przy-
pomnieæ sukcesy uczniów naszego liceum na Konkursach Pio-
senki Radzieckiej (1967, 1972).

Nale¿y koniecznie odnotowaæ sukcesy sportowe licealistów,
np. I miejsce uczennicy liceum Haliny Kamiñskiej (Œcigaczew-
skiej) w ogólnopolskich mistrzostwach w skoku w dal (1970). Jej
trenerem by³ Leszek Lipiñski, nauczyciel w Szkole Podstawowej
nr 3, wspó³twórca wielu sukcesów sportowych kilku pokoleñ alek-
sandrowskiej m³odzie¿y, który przez wiele lat wspó³pracowa³ z dy-
rekcj¹ liceum. W szkole dzia³a³ Szkolny Klub Sportowy (SKS,
opiekun A. Kaczanowski), organizowano widowiskowe szkolne
Œwiêta Sportu. W nastêpnych dekadach dzia³alnoœci szko³y li-
czba sukcesów sportowych znacznie siê powiêkszy³a.

W pamiêci absolwentek i absolwentów z tych lat na pewno
pozosta³y bale studniówkowe i przedmaturalne organizowane na
terenie szko³y, zabawy andrzejkowe, choinkowe, noworoczne, pi-
semne i ustne matury, uroczyste po¿egnania maturzystów oraz
zjazdy i bale absolwentów. Na kartach kronik szkolnych znaj-
dziemy obszerne sprawozdania z ich przebiegu. S¹ tu tak¿e re-
lacje z ró¿nych organizowanych w szkole konkursów, przedsta-
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wieñ, wieczorków poetyckich (poœwiêconych twórczoœci Mickie-
wicza, S³owackiego czy Kochanowskiego) oraz wystaw. Ówczes-
ne uczennice do dziœ ciep³o wspominaj¹ wieczorek taneczny
spêdzony w towarzystwie ch³opców z Technikum Przemys³owo-
-Pedagogicznego w Pabianicach oraz wizytê w ich szkole (1968).

Pocz¹tek nauki w nowym gmachu liceum 1970-1975

Powa¿nym utrudnieniem dla rozwoju aleksandrowskiej szko³y
œredniej by³a niewystarczaj¹ca baza lokalowa, ciasnota daj¹ca
siê we znaki szczególnie w okresie wy¿u demogra�cznego.
O trudnych warunkach nauki w starym budynku wspomina³ np.
wspomniany wy¿ej absolwent L. Wojtczak. W tej sytuacji dyrek-
tor J. Pierlejewski pod koniec lat 60. podj¹³ u w³adz wojewó-
dzkich i powiatowych ¿mudne starania o budowê nowego bu-
dynku dla szko³y. Na jego miejsce wybrano plac przy ulicy Marii
Sk³odowskiej-Curie, w s¹siedztwie nowej poradni lekarskiej.
W dniu 2 wrzeœnia 1970 roku uroczyœcie oddano do u¿ytku, bar-
dzo nowoczesny na te czasy, nowy gmach szkolny o kubaturze
12 tys. m3, mieszcz¹cy dobrze wyposa¿one pracownie przedmio-
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Nowy budynek liceum w dniu otwarcia (2 wrzeœnia 1970)
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Podobizna patrona szko³y – Miko³aja Kopernika na fasadzie 
nowego budynku liceum w dniu jego otwarcia (2 wrzeœnia 1970)

towe, sto³ówkê szkoln¹, bibliotekê i salê gimnastyczn¹. W Alek-
sandrowie odby³a siê wtedy wojewódzka inauguracja roku szkol-
nego z udzia³em w³adz partyjnych, wojewódzkich i oœwiatowych
(kurator Jerzy Wachnik). Najwa¿niejszym goœciem by³ ówczesny
wiceminister Oœwiaty i Wychowania. 

Piêknie ozdobione przez uczniów albumy fotogra�czne, doku-
mentuj¹ce to wa¿ne wydarzenie oraz wygl¹d pracowni szkolnych,
przekazano goœciom obecnym na obchodach. Jeden z nich tra�³
do zbiorów Muzeum Oœwiaty Ziemi £ódzkiej i mo¿na go odnaleŸæ
w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w £odzi (re-
produkcjê fragmentów tego albumu prezentowaliœmy w „Alek-
sandrów wczoraj dziœ” w 2015 roku), inny, podobny album okoli-
cznoœciowy zachowa³ siê w archiwum szkolnym liceum.

To wówczas liceum uzyska³o patrona, którym zosta³ wielki astro-
nom rodem z Torunia – Miko³aj Kopernik i nazwê Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. M. Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim. Decyz-
jê w tej sprawie podjê³a Rada Pedagogiczna w dniu 29 czerwca 1970
roku, uzasadniaj¹c j¹ nowoczesnoœci¹ nowego budynku szko³y oraz
trwaj¹cym w³aœnie okresem przygotowañ do ogólnopolskiego Ro-
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Otwarcie pracowni historyczno-geogra�cznej (1970)

Nowa pracownia �zyczna (1970)
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ku Kopernika. Dok³adnie miesi¹c póŸniej nadesz³a pozytywna de-
cyzja w tej sprawie Kuratora Okrêgu Szkolnego £ódzkiego.

Stary budynek szkolny, dawny dom cadyka Danzigera, zosta³
przeznaczony na internat dla zamiejscowej m³odzie¿y ucz¹cej
siê w liceum i aleksandrowskiej przyzak³adowej szkole zawodo-
wej ZPP „Sandra”. Na parterze gmachu do 1976 roku dzia³a³
M³odzie¿owy Dom Kultury, który nastêpnie przeniesiono do no-
wego budynku przy ul. 1 Maja. Remont kapitalny budynku trwa³
a¿ do 1978 roku. W internacie mog³o pomieœciæ siê teraz a¿ 45
uczennic i uczniów (w starym budynku – pocz¹tkowo tylko 15).
W latach 1970-1990 kierownikiem internatu by³a Krystyna Ty-
burska-Janus, bardzo zaanga¿owana w d³ugotrwa³y remont i do-
stosowanie budynku do nowych potrzeb. Wraz z otwarciem in-
ternatu w budynku przy ul. Warszawskiej 10 (wtedy Armii
Czerwonej), zlikwidowano dzia³aj¹c¹ od 1945 roku star¹ bursê
szkoln¹ przy ul. Piotrkowskiej. W nastêpnych latach mieœci³a siê
tam Specjalna Szko³a Podstawowa nr 5.

W latach 60. i 70. aleksandrowskie liceum szybko siê rozra-
sta³o. Liczba klas – oddzia³ów zwiêkszy³a siê z 6 do 8, zaœ liczba
uczniów przekroczy³a 250 (w rekordowym roku szkolnym

Œwietlica w wyremontowanym budynku internatu liceum (1989)
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Przedstawienie szkolne z okazji 500-lecia urodzin Miko³aja Kopernika 
(19 lutego 1973)

1971/1972 by³o ich a¿ 268). Grono pedagogiczne liczy³o w 2. po-
³owie lat 70. ju¿ 19 nauczycieli. Stale wzrasta³ te¿ poziom na-
uczania w aleksandrowskim liceum, o czym œwiadczy coraz wy-
¿szy odsetek absolwentów uzyskuj¹cych indeksy szkó³ wy¿szych.
Przyk³adowo w 1975 roku indeksy uzyska³o a¿ 71% aleksan-
drowskich maturzystów (przy œredniej wojewódzkiej dla liceów
39%). Dziêki lepszej bazie lokalowej mo¿liwe sta³o siê wreszcie
prowadzenie zajêæ wielu przedmiotów metod¹ laboratoryjn¹
w wyspecjalizowanych pracowniach przedmiotowych. W pier-
wszej kolejnoœci wyposa¿ono i dostosowano do potrzeb eduka-
cji szkolnej pracownie: �zyczn¹, biologiczn¹, chemiczn¹, wy-
chowania technicznego i plastyczn¹. W liceum zaczêto na
pocz¹tku lat 70. organizowaæ wewn¹trzszkolne Turnieje Mate-
matyczne. Nauczyciele i uczniowie aleksandrowskiego liceum
mieli swój udzia³ w ogólnopolskiej akcji odbudowy Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie, przekazuj¹c na ten cel zebrane w szko-
le pieni¹dze (1971).

Obchodzone co roku œwiêto Patrona szko³y sta³o siê okazj¹ do
organizowania okolicznoœciowych akademii, wystêpów teatral-
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Profesorowie i absolwenci aleksandrowskiego liceum, tableau (1971)

nych, konkursów, sesji naukowych, a nawet obozów wêdrownych
i wycieczek „szlakiem Kopernika”. W g³ównym holu przy wej-
œciu do szko³y ustawiono popiersie wielkiego astronoma (zbiór-
ka na ten cel w 1972). Wielkim wydarzeniem w historii liceum
by³y obchody 500-lecia urodzin Miko³aja Kopernika. Pod has³em
„500 lat Wielkiego Astronoma Patrona Szko³y” w aleksandrow-
skim liceum zorganizowano w dniu 19 lutego 1973 roku barwn¹
inscenizacjê dziejów Kopernika. Opiekunami m³odych artystów
by³y nauczycielki Krystyna Zawadzka i Wanda W³odarczyk.

W dniu 3 marca 1975 roku zainaugurowano uroczyste obcho-
dy 30-lecia aleksandrowskiego liceum, trwaj¹ce a¿ do czerwca
nastêpnego roku. Na czele Komitetu Organizacyjnego stan¹³ dy-
rektor J. Pierlejewski. Pami¹tk¹ po tym wydarzeniu jest prze-
chowywany w szkolnym archiwum okaza³y album ze zdjêciami,
kopiami dokumentów i wycinkami prasowymi zatytu³owany „Mi-
gawki z XXX-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja
Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim”.
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Uroczystoœæ przekazania sztandaru liceum (5 czerwca 1976)



Pierwsza studniówka w nowym budynku szko³y (luty 1971)

program artystyczny

tradycyjny polonez
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Podczas podnios³ej uroczystoœci w dniu 5 czerwca 1976 roku
szko³a otrzyma³a sztandar ufundowany przez Komitet Rodziciel-
ski (ówczesnym przewodnicz¹cym by³ Jakub Kurczewski) a za-
projektowany przez nauczycielkê plastyki Wieñczys³awê Pierle-
jewsk¹. Pierwszy sk³ad pocztu sztandarowego stanowili uczniowie:
Maurycy Nowak, Jolanta Doliñska i Mariola Turkowska.

Kiedy wieloletni dyrektor aleksandrowskiego liceum – J. Pier-
lejewski odszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê, w dniu 1 wrzeœnia 1975
roku stanowisko dyrektora obj¹³ po nim na krótko nauczyciel Ry-
szard Figas, który jednak ju¿ 13 paŸdziernika tego¿ roku zrezyg-
nowa³ z tej funkcji, awansuj¹c na stanowisko wizytatora w Ku-
ratorium Oœwiaty w £odzi. W tej sytuacji Inspektor Oœwiaty
w Aleksandrowie – Ryszard Kubicki powierzy³ stanowisko dyrek-
tora Liceum Ogólnokszta³c¹cego m³odemu nauczycielowi mate-
matyki w tej szkole, mgr Stanis³awowi Lichwale.

Stanis³aw Lichwa³a urodzi³ siê 3 lipca 1944 roku na Kielec-
czyŸnie, ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne w Tczewie oraz Wy¿sz¹
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Dyrektor Stanis³aw Lichwa³a (1977)



Szko³ê Pedagogiczn¹ w Gdañsku (kierunek matematyka). Pra-
cê dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w szkole podstawowej w Gronowie El-
bl¹skim. Tu¿ po studiach przyjecha³ z Pomorza Gdañskiego do
Aleksandrowa, zatrudniaj¹c siê we wrzeœniu 1968 roku w na-
szym liceum jako nauczyciel matematyki. Poprzedni nauczyciel
tego przedmiotu – Jan Gmyrek – zgin¹³ tragicznie tu¿ przed wa-
kacjami. 16 czerwca 1968 roku utopi³ siê w Warcie podczas wy-
cieczki szkolnej ze swoj¹ klas¹. W kronice szkolnej znajdziemy
jego nekrolog. Dyrektor S. Lichwa³a kierowa³ aleksandrowsk¹
szko³¹ œredni¹ a¿ do odejœcia na emeryturê w 1999 roku, prze-
prowadzaj¹c liceum przez burzliwe, kryzysowe lata 80. oraz okres
przemian ustrojowych w Polsce lat 90. O tym okresie dziejów
aleksandrowskiego liceum im. Kopernika chcia³bym opowie-
dzieæ Pañstwu w 3 czêœci artyku³u w nastêpnym numerze „Alek-
sandrów wczoraj i dziœ”.
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Odchodz¹cy na emeryturê dyrektor Józef Pierlejewski 
i jego przysz³y nastêpca Stanis³aw Lichwa³a podczas matur (maj 1975)
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Jerzy Wilmañski (1936–2005) 
polski pisarz i dziennikarz*

Jerzy Wilmañski urodzi³ siê w 1936 roku w Aleksandrowie £ó-
dzkim, gdzie w 1955 roku uzyska³ maturê. W tym samym roku

podj¹³ studia na Wydziale Filo-
logii Polskiej U£. Jeszcze jako
uczeñ liceum by³ korespon-
dentem terenowym ³ódzkiego
„Expressu Ilustrowanego”. W la-
tach 1959–1962 wspó³pracowa³
z „G³osem Robotniczym”, z Re-
dakcj¹ M³odzie¿ow¹ Polskiego
Radia w £odzi. Do roku 1968 by³
reporterem miejskim w „G³osie
Robotniczym”. Lata 1968–1979
to praca w tygodniku „Odg³osy”
na stanowisku kierownika dzia-
³u kulturalnego i sekretarza re-
dakcji. W latach 1979–1990 by³
kierownikiem literackim i ko-
mentatorem Radia £ódŸ.

Jest on autorem ok. 200 audycji literackich. Pe³ni³ te¿ funkcjê
zastêpcy redaktora naczelnego spó³ki wydawniczej Videopress,
potem redaktora wydawnictwa O�cyna Biblio�lów. By³ te¿ ³ó-
dzkim korespondentem „Trybuny”, sekretarzem redakcji w tej
gazecie, cz³onkiem redakcji kwartalnika „Kronika miasta £odzi”
oraz felietonist¹ „Trybuny £ódzkiej”. By³ tak¿e przewodnicz¹-
cym Rady Programowej Radia £ódŸ S.A.

* �ród³o: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerzy_Wilmañski&oldid=49336870
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Jako pisarz debiutowa³ w 1955 roku. Opublikowa³ zbiory wier-
szy: Poemat niedoskona³y, Obrona krajobrazu, Odlot, Tylko s³owa, Czter-
dziesta jesieñ, We mgle, we mgle, Po¿egnanie karnawa³u. W 1982 roku
Jerzy Wilmañski wyda³ mikropowieœæ Tak prêdko, coraz prêdzej,
a w 1985 opowieœæ-collage Bez ³adu i sk³adu.

By³ ¿ywo zainteresowany histori¹ i wspó³czesnoœci¹ £odzi, cze-
mu dawa³ wyraz w swojej twórczoœci. Tematyce ³ódzkiej poœwiê-
cone by³y: zbiór opowiadañ Krzywa latarnia, zbiór felietonów Rze-
czy dziwne i ciekawe oraz ksi¹¿ki poœwiêcone zabytkom i kulturze
£odzi: Piotrkowska na wprost i Antykwariat przy Piotrkowskiej.

Zmar³ 16 grudnia 2005 roku w £odzi.
W jednym z felietonów ze zbioru Rzeczy dziwne i ciekawe pan

Jerzy Wilmañski opisa³ swoje wspomnienia z nauki w aleksan-
drowskim liceum. Dziêki uprzejmoœci rodziny pana Jerzego Wil-
mañskiego, jego ¿ony Wies³awy poni¿ej przedstawiamy tekst tych
aleksandrowskich wspomnieñ. 
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Jerzy Wilmañski

Re�eksja o mojej szkole

Posypa³y siê jak z rêkawa rocznice i jubileusze. Jedne obchodzo-
ne by³y chucznie i gromko, inne skromnie i kameralnie.

Wiêc chcia³bym s³owo o mojej szkole, moim Iiceum, które te¿
skoñczy³o 25 lat i jest na pewno jedn¹ z setek szkó³ koñcz¹cych
w Polsce Ludowej dwudzieste pi¹te urodziny. W przedwojennym
Aleksandrowie – wielonarodowej osadzie przemys³owej pod £o-
dzi – nie by³o ¿adnej szko³y œredniej. Tak wiêc awans Aleksan-
drowa, który rozpocz¹³ siê od dnia 17 stycznia 1945 roku, wyra-
¿a³ siê – jakie¿ to symptomatyczne – w³aœnie powstaniem szko³y
œredniej w niespe³na trzy miesi¹ce od momentu, kiedy pierwsi
¿o³nierze z czerwonymi gwiazdami na papachach przebiegli g³ó-
wn¹ ulic¹ miasteczka.

W marcu powsta³a moja szko³a – w marcu 25 lat temu. Kie-
dy przechodzê dziœ do tramwaju obok tego szarego gmachu, wi-
dzê, jak na dawnym boisku rosn¹ mury nowego szkolnego bu-
dynku. Trudno siê z tego nie cieszyæ, ale przecie¿ dla mnie „moja
szko³a” to bêdzie zawsze ten stary gmach, te pod³ogi nasycone
py³och³onem, ten ciemny, w¹ski korytarz na pierwszym piêtrze.
I te akacje, które sadziliœmy przy ulicy którejœ wiosny albo jesie-
ni. Wydaje mi siê nawet, ¿e poznajê to drzewo, które zasadzi³em
w³aœnie ja – ale to pewnie tylko wyobraŸnia, nie mo¿na pamiê-
taæ po latach takich drobiazgów...

Bo przecie¿ zacieraj¹ siê w pamiêci twarze kolegów, twarze
profesorów, którzy odeszli do innych miast, albo odeszli na za-
wsze. Na aleksandrowsklm cmentarzu jest grób jednego z za³o-
¿ycieli mojej szko³y – o�cera ba³tyckiej �oty, surowego matema-
tyka o bardzo dobrym sercu – Wac³awa Zgirskiego. W zszarza³ym
mundurze – prosto z o�agu w Woldenbergu – zjawi³ siê w tym
pod³ódzkim miasteczku z energi¹ i pasj¹. W wyk³adanej przez
siebie matematyce widzia³ uosobienie logiki, precyzji i konsek-
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wencji – czego wówczas nie potra�³em zaakceptowaæ, a co prze-
cie¿ tak bardzo siê w ¿yciu przydaje – nawet jeœli nie buduje siê
mostów i nie konstruuje maszyn.

A jeœli po latach szperam w zaczarowanym i urokliwym œwie-
cie przesz³oœci, wœród po¿ó³k³ych druków i ksi¹¿ek, jeœli tak po-
ci¹ga mnie szara mgie³ka archiwów, ów „kurz na palimpseœcie,
w antykwarni historii” – to przecie¿ dziêki Helenie Tukajowej,
która przyby³a do tego miasteczka tak¿e 25 lat temu... A ci, któ-
rzy nauczyli mnie ceniæ smak dobrej ksi¹¿ki i piêkno s³owa –
Irena Bajkiewicz i Lucjan Kowalski – najlepszy z wychowawców,
humanista z serca i ducha... A wieloletni dyrektor mojej szko-
³y, Józef PierIejewski – pedagog o tak niepodwa¿alnym autory-
tecie, ¿e nie waha³ siê zagraæ na szkolnej scenie Gerwazego z Pa-
na Tadeusza w amatorskim, uczniowskim przedstawieniu. Ja
by³em Protazym.

Jednym z atrybutów pedagogicznego talentu dyrektora Pier-
lejewskiego jest bezb³êdne poczucie humoru. Przypominam dziœ
po latach tak¹ scenê. Po po³udniu w pustej klasie siedzimy w kil-
ku i palimy papierosy. Raptem otwieraj¹ siê drzwi i wchodzi dy-
rektor. Papierosy wêdruj¹ pod obcas, ale dym ¿egluje w powie-
trzu. Dyrektor milczy. Patrzy i milczy. Wreszcie któryœ z nas nie
wytrzymuje nerwowo i mówi bez sensu, bo wbrew oczywistoœci:

Budynek Pañstwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum
w Aleksandrowie. Koniec lat 40-tych XX wieku
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„Panie dyrektorze, myœmy nie palili...” Dyrektor spogl¹da na pa-
semka dymu nad ³awkami powiada spokojnie: „A czy to ja mó-
wi³em, ¿e paIicie? To tylko tak wygl¹da...” I wyszed³. Zrobi³o siê
nam g³upio. I skuteczniejsza by³a ta pozornie obojêtna reakcja
ni¿ najsurowsza reprymenda.

Przechodz¹c dzisiaj obok mojej szko³y, widzê dwa okna na
parterze – okna mojej klasy. Pierwsza ³awka, œrodkowy rz¹d,
miejsce po lewej strome patrz¹c od drzwi... Siedzia³ ze mn¹ Ja-
nek D. – dziœ doktor matematyki na jednym z uniwersytetów.
Z jego talentów matematycznych nic na mnie nie przesz³o. Po-
za œci¹gami.

Czas – nie tak d³ugi przecie – zaciera twarze kolegów. Co dziœ
robi¹, jakie miejsca zajêli w spo³eczeñstwie, jakie stopnie daje
nam dziœ ¿ycie? Jeden szuka uranu gdzieœ na po³udniu Polski, in-
ny mierzy ziemiê Arabom gdzieœ na zachodzie Afryki... Jeden ba-
da zasady aerodynamiki w Polskiej Akademii Nauk, inny jest wy-
bitnym specjalist¹ �zyki teoretycznej... Jedni ucz¹, inni lecz¹,
jeszcze inni projektuj¹ domy... Graj¹ w teatrze, pisz¹ – po pro-
stu pracuj¹, ¿yj¹...

l pamiêtaj¹ tê swoj¹ szko³ê, bo pamiêtaj¹ swoje najlepsze la-
ta. Tylko, aby sobie uœwiadomiæ, ¿e to by³y w³aœnie najlepsze la-
ta, musi up³yn¹æ bezlitosny czas... I st¹d ta mgie³ka sentymen-
tu, kiedy niepostrze¿enie, bez fanfar i wiwatów przeminê³y
dwudzieste pi¹te urodziny aleksandrowskiego liceum. Mojej, na-
szej szko³y.



El¿bieta Wróbel, Janusz Wróbel

Krwawa niedziela w Nakielnicy*

W okolicach Aleksandrowa w pierwszych latach po II wojnie œwia-
towej dzia³a³y grupy partyzanckie antykomunistycznego podzie-
mia, co podsyca³o wœród ludnoœci nadzieje, ¿e narzucony ustrój
komunistyczny nie bêdzie trwa³y. Dla mieszkañców tych okolic
partyzantka by³a ca³kowit¹ nowoœci¹. W okresie okupacji istnia-
³a wprawdzie antyniemiecka konspiracja, ale oddzia³ów zbrojne-
go podziemia tu nie by³o. Nic dziwnego, ¿e po wojnie akcje par-
tyzantów sta³y siê przedmiotem komentarzy i plotek, szczególne
interesowa³a siê nimi m³odzie¿ wychowana w kulcie zbrojnej wal-
ki o niepodleg³oœæ. Najwiêcej uwagi przyci¹ga³y spektakularne
akcje przeprowadzone przez oddzia³ „GroŸnego”. 

Za³o¿yli go w maju 1945 r. mieszkañcy £odzi Eugeniusz Ko-
kolski i Stanis³aw Buda. Kokolski w stopniu sier¿anta by³ dowód-
c¹ warty w Wojskowym S¹dzie Okrêgowym, a Buda w stopniu
kaprala, sekretarzem tego¿ s¹du. Obaj mieli tam okazjê przyj-
rzeæ siê represjom wobec by³ych ¿o³nierzy Armii Krajowej i ogól-
nie przeciwników w³adzy komunistycznej. Zdecydowali siê zde-
zerterowaæ i utworzyæ zbrojn¹ organizacjê do walki z Sowietami
i polskimi komunistami. Nadali jej nazwê „Niepodleg³oœæ”, a sa-
mi przyjêli pseudonimy „GroŸny” (Eugeniusz Kokolski) i „Orze³”
(Stanis³aw Buda). W sierpniu 1945 r. grupa „GroŸnego” dokona-
³a pierwszej akcji, zabieraj¹c z magazynów Wojskowego S¹du
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* W artykule wykorzystano materia³y archiwalne dotycz¹ce oddzia³u „GroŸnego” znajdu-
j¹ce siê w archiwum Oddzia³u £ódzkiego Instytutu Pamiêci Narodowej oraz artyku³y: 

J. Bednarek, Antykomunistyczny oddzia³ partyzancki Eugeniusza Kokolskiego „GroŸnego” (sierpieñ
1945 r. – marzec 1946 r.) [w:] Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce
w latach 1945–1956, red. A. £uczak i A. Pietrowicz, Poznañ 2016 r. 

J. Wróbel, Konspiracja m³odzie¿owa w Aleksandrowie £ódzkim w latach 1945–1950 [w:] „Precz
z komun¹”. Niepodleg³oœciowe organizacje m³odzie¿owe na Ziemi £ódzkiej w latach 1945–1956,
red. D. Rogut, Zelów 2011.



Okrêgowego w £odzi kilkana-
œcie pistoletów. Kokolski wybra³
na teren dzia³ania powiat ³ê-
czycki, gdzie dot¹d nie by³o
wiêkszych oddzia³ów antykomu-
nistycznej partyzantki. Wkrót-
ce oddzia³ „GroŸnego” da³ o so-
bie znaæ prawie we wszystkich
powiatach pó³nocnej czêœci wo-
jewództwa ³ódzkiego, a nawet
na pograniczu województwa po-
znañskiego.

Eugeniusz Kokolski, który
nada³ sobie stopieñ porucznika
i jego zastêpca Stanis³aw Buda,
mianowany podporucznikiem,
przeprowadzili w 1945 r. wiele
udanych akcji zbrojnych. Ata-
kowali posterunki milicji i sie-
dziby partii komunistycznej,
urzêdy administracji pañstwo-
wej, dokonywali rekwizycji i wy-
konywali wyroki na funkcjona-
riuszach Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i urzêdów
bezpieczeñstwa. Wkrótce pseudonim „GroŸny” sta³ siê postra-
chem komunistów, tym bardziej, ¿e dzia³a³ on w sposób bardzo
brutalny. Schwytani funkcjonariusze partii komunistycznej i jej
aparatu przymusu nie mogli liczyæ na litoœæ. Szerokim echem od-
bi³a siê egzekucja w lesie w pobli¿u Woli Branickiej trzech osób
schwytanych przez oddzia³ „GroŸnego”. Byli to: Wojciech Le-
szczyñski komendant posterunku milicji w Giecznie, Stefan Oter-
ski sekretarz PPR w RogoŸnie oraz Stanis³aw Florczak wspó³pra-
cownik Urzêdu Bezpieczeñstwa. Powo³any przez Kokolskiego s¹d
skaza³ ich na karê œmierci. Zanim ich rozstrzelano, musieli roze-
braæ siê do bielizny, wykopaæ w³asne groby i siê w nich po³o¿yæ.
Po egzekucji do³y natychmiast zakopano, ale okaza³o siê, ¿e do-
chodz¹ z nich jêki. Rozkopano je i dobito rannych.

Kilka akcji „GroŸny” i „Orze³”, przeprowadzili na terenie dzi-
siejszej gminy Aleksandrów £ódzki. Swego czasu by³o o nich bar-
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dzo g³oœno, ale przez dziesiêciolecia nie mo¿na by³o pisaæ na ten
temat i powoli posz³y w zupe³ne zapomnienie. 

Oddzia³ Kokolskiego w pocz¹tkach wrzeœnia 1945 r. po okre-
sie intensywnej dzia³alnoœci w £êczyckiem, przeniós³ siê na te-
reny powiatu ³ódzkiego. W³adze bezpieczeñstwa dysponuj¹c
agentur¹ w terenie dowiedzia³y siê ju¿ 5 wrzeœnia, ¿e „GroŸny
i „Orze³” ze swoim oddzia³em znajduj¹ siê na terenie gminy Be³-
dów i natychmiast zorganizowano poœcig. Uderzenie bezpieki
tra�³o jednak w pró¿niê, z czego wyci¹gniêto wniosek, i¿ Kokol-
ski przeniós³ siê na inne tereny. 3 paŸdziernika 1945 r. licz¹cy
18 osób oddzia³ „GroŸnego” pojawi³ siê w Parzêczewie, gdzie opa-
nowa³ posterunek milicji. Znajduj¹cych siê tam dwóch milicjan-
tów rozbrojono, zabrano 7 karabinów i trochê amunicji. Party-
zanci wtargnêli równie¿ do siedziby Zarz¹du Gminy
w Parzêczewie, gdzie zabrali maszynê do pisania, powielacz i kil-
kanaœcie tysiêcy z³otych z gminnej kasy. 

Wkrótce „GroŸny” wróci³ w okolice Be³dowa i ponownie da³
o sobie znaæ. Wieczorem 7 paŸdziernika 1945 r. oddzia³ por. Ko-
kolskiego wkroczy³ do Be³dowa zajmuj¹c najwa¿niejsze budyn-
ki. Wpad³a w ich rêce siedziba urzêdu gminnego oraz posteru-
nek MO, gdzie na s³u¿bie by³ zaledwie jeden milicjant. Nie
stawia³ ¿adnego oporu i wkrótce oddzia³ „GroŸnego” wzbogaci³
siê o 4 automaty, 2 karabiny, 10 granatów i kilka tysiêcy sztuk
amunicji zarekwirowane z milicyjnego magazynu broni. W rêce
partyzantów wpad³ sam komendant posterunku MO Stachlew-
ski, który równie¿ zosta³ rozbrojony. Poddano go zaraz przes³u-
chaniu, z którego dowiedziano siê, ¿e reszta milicjantów znajdu-
je siê na zabawie w maj¹tku ziemskim administrowanym przez
Polsk¹ Partiê Robotnicz¹ (PPR). Zabawa odbywa³a siê z okazji
przypadaj¹cego w³aœnie Dnia Milicjanta. Partyzanci skrycie oto-
czyli budynek i w pewnym momencie wtargnêli na salê zape³nio-
n¹ tañcz¹cymi parami. Ppor. Stanis³aw Buda ps. „Orze³” naka-
za³ orkiestrze przestaæ graæ i wyg³osi³ przemówienie, w którym
oznajmi³, ¿e wprawdzie Armia Czerwona oswobodzi³a Polskê od
Niemców, jednak wprowadzi³a now¹, tym razem bolszewick¹ oku-
pacjê. Pod jej os³on¹ odbywa siê grabie¿ kraju. Przysz³oœæ „Orze³”
widzia³ jednak optymistycznie. Jego oddzia³, dzia³aj¹cy pod zna-
kami Armii Krajowej cieszyæ siê mia³ poparciem „Ameryki i An-
glii”, które rzekomo zaopatrywa³y go zrzucaj¹c na spadochro-
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nach broñ, odzie¿ i pieni¹dze. Przemówienie zakoñczy³ okrzyka-
mi na czeœæ przebywaj¹cych na Zachodzie genera³ów Kazimie-
rza Sosnkowskiego i Tadeusza „Bora” Komorowskiego. Na jego
rozkaz orkiestra odegra³a hymn narodowy. 

Podczas pobytu oddzia³u „GroŸnego” w Be³dowie dosz³o do
incydentu pomiêdzy ¿o³nierzami podziemia a przebywaj¹cymi
na zabawie ¿o³nierzami sowieckimi. Polski dowódca mia³ wydaæ
rozkaz ich rozstrzelania, ale podobno odst¹pi³ od tego zamiaru
na proœbê leœniczego z Be³dowa.

Wiadomoœæ o opanowaniu Be³dowa przez oddzia³ zbrojnego
podziemia dotar³a jeszcze tego samego dnia do siedziby bezpie-
ki w £odzi. Zorganizowano natychmiast specjaln¹ „grupê ope-
ratywn¹” sk³adaj¹c¹ siê z funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzê-
du Bezpieczeñstwa Publicznego w £odzi, Powiatowego Urzêdu
Bezpieczeñstwa Publicznego w £odzi oraz milicjantów. Zmoto-
ryzowana i dobrze uzbrojona „grupa operatywna” licz¹ca 32 lu-
dzi wyruszy³a do Aleksandrowa, a nastêpnie leœnymi drogami
w kierunku wsi Chroœno. Tam kolumna zatrzyma³a siê, a spie-
szony oddzia³ pod dowództwem zastêpcy szefa PUBP ppor. Ry-
biñskiego wyruszy³ do Be³dowa. 

Jeœli ubecy liczyli, ¿e uda siê im zaskoczyæ oddzia³ „GroŸne-
go”, to srodze siê zawiedli. Kolumna zanim dotar³a do Be³dowa
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zosta³a ostrzelana ogniem z karabinów i automatów. W sprawo-
zdaniu z przebiegu starcia sporz¹dzonym przez szefa PUBP w £o-
dzi por. Wieczorka czytamy, i¿ „Grupê operatywn¹ ogarnê³a pa-
nika. Mimo rozkazów ze strony ppor. Rybiñskiego na polu zosta³
jedynie dowódca grupy i dwóch ludzi”. Reszta po prostu uciek³a
z pola walki. Dopiero nastêpnego dnia wys³ana zosta³a na miej-
sce kolejna grupa funkcjonariuszy UB. Oczywiœcie po partyzan-
tach „GroŸnego” nie by³o ju¿ œladu. Ubecy zajêli siê w wiêc prze-
s³uchaniami mieszkañców Chroœna i Sobienia staraj¹c siê
zgromadziæ jak najwiêcej informacji o oddziale, który napêdzi³
im tak du¿o strachu. 

16 paŸdziernika oddzia³ „GroŸnego” zaatakowa³ posterunek
Milicji Obywatelskiej w Chociszewie. Zastrzelono komendanta
Czes³awa Kokota i zdobyto kilka karabinów, pistolet, granaty
i trochê amunicji. W dwa dni póŸniej oddzia³ Kokolskiego poja-
wi³ siê w Dalikowie. Jak napisano w milicyjnym raporcie „Zasko-
czenie by³o tak wielkie, ¿e milicjanci nie zd¹¿yli chwyciæ za broñ,
a na okrzyk rêce do góry zmuszeni byli to uczyniæ”. Zdobyto 8 ka-
rabinów, pistolet automatyczny, mundury i buty wojskowe. Na-
stêpnym obiektem ataku by³ urz¹d gminny, gdzie jednak nie zdo-
byto pieniêdzy, gdy¿ kasa gminna by³a pusta. 

Tragicznie skoñczy³ siê atak oddzia³u „GroŸnego” na maj¹-
tek w Nakielnicy po³o¿ony zaledwie kilka kilometrów od Alek-
sandrowa £ódzkiego. Do II wojny œwiatowej by³ on w rêkach ro-
dziny Zachertów zas³u¿onej dla rozwoju gospodarczego Zgierza.
Zmieni³o siê to w 1945 r., kiedy znalaz³ siê w zarz¹dzie wojsko-
wym, jako baza zaopatrzeniowa dla IV Szpitala Okrêgowego
w £odzi, mieszcz¹cego siê przy ul. ¯eromskiego. W szpitalu le-
czono wówczas chorych i rannych ¿o³nierzy sowieckich i polskich.

W niedzielê 21 paŸdziernika 1945 r. w okolicach Nakielnicy
odbywa³o siê polowanie w którym uczestniczy³o z rodzinami kil-
ku wysokich rang¹ o�cerów Wojska Polskiego i Armii Czerwo-
nej. Wieczorem po udanym polowaniu w nakielnickim dworze
odbywa³a siê uczta, a przy bogato zastawionym stole zasiedli:
p³k. Jan Wo³osiewicz szef s³u¿by sanitarnej Dowództwa Okrêgu
Wojskowego Nr 6, jego ¿ona Lidia z córk¹, prokurator Wojsko-
wego S¹du Okrêgowego pp³k Antoni Karbowski z ¿on¹, a tak¿e
mjr Iwan Bu³dakow z IV Szpitala Okrêgowego, ppor. Franciszek
Meducki z ¿on¹ oraz kierownik maj¹tku Brzeziñski. W budynku
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przebywali równie¿ kierowcy o�cerów, a samochody parkowa³y
przed budynkiem. 

Ucztuj¹cy nie wiedzieli, ¿e do Nakielnicy zmierza kilkudzie-
siêcioosobowy, uzbrojony po zêby oddzia³ „GroŸnego”. Nie ma
pewnoœci w jakim celu przybywa³. Dr J. Bednarek w swym arty-
kule o dziejach oddzia³u Kokolskiego pisze, ¿e „GroŸny” zamie-
rza³ dokonaæ w maj¹tku rekwizycji, co mog³oby wskazywaæ, i¿ na
grupê o�cerów natkn¹³ siê zupe³nie przypadkowo. Inn¹ wersjê
sugeruje dokument sporz¹dzony nastêpnego dnia przez Stani-
s³awa Kaczmarka komendanta posterunku Milicji Obywatelskiej
w Aleksandrowie £ódzkim prowadz¹cego wstêpne dochodzenie.
Mowa w nim o tym, ¿e napastnicy po wtargniêciu do dworu oœ-
wiadczyli, ¿e „przyszli zabiæ prokuratora”. Zdaje siê to wskazy-
waæ, ¿e Kokolski przez swoich informatorów zosta³ wczeœniej po-
informowany o przyjeŸdzie pp³k Karbowskiego do Nakielnicy.
Z kolei mjr Bu³dakow w swoim zeznaniu mówi³, ¿e napastnicy
najpierw oœwiadczyli, ¿e s¹ „z bezpieczeñstwa” i domagali siê
noclegu, a nastêpnie za¿¹dali wydania prokuratora. Nie wiemy
czy Bu³dakow na tyle zna³ jêzyk polski, ¿e dok³adnie zrozumia³
co mówili partyzanci. Jego relacjê mo¿na interpretowaæ jako po-
twierdzenie tezy, ¿e to pp³k Karbowski by³ g³ównym celem akcji
„GroŸnego” w Nakielnicy. Podobnie rzecz przedstawiaj¹ jeszcze
inne dokumenty ³ódzkiej „bezpieki”. Podkreœla siê w nich, ¿e Ko-
kolski „¿ywi³ nienawiœæ” do Karbowskiego z powodu, i¿ „ten os-
kar¿a³ w sprawach przestêpców politycznych wystêpuj¹cych prze-
ciwko Pañstwu Polskiemu”. Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e
przybywszy do maj¹tku w celach rekwizycyjnych rozpozna³ Kar-
bowskiego jako prokuratora Wojskowego S¹du Okrêgowego,
w którym sam s³u¿y³ przed dezercj¹ i postanowi³ ukaraæ jako re-
prezentanta komunistycznego wymiaru sprawiedliwoœci odpo-
wiedzialnego za przeœladowania polskich patriotów. 

Przebieg wydarzeñ owego feralnego wieczoru mo¿na odtwo-
rzyæ z du¿¹ dok³adnoœci¹. Oko³o godz. 19 ludzie „GroŸnego” wtar-
gnêli do pokoju, gdzie trwa³a uczta. Z pocz¹tku wywi¹za³a siê
nerwowa wymiana zdañ. Siedz¹cy za sto³em o�cerowie bez w¹t-
pienia zorientowali siê, ¿e maj¹ do czynienia z oddzia³em pod-
ziemia antykomunistycznego. Major Bu³dakow pierwszy siêgn¹³
po pistolet i otworzy³ ogieñ do napastników po czym ratowa³ siê
ucieczk¹ przez okno. Wybuch³a bez³adna strzelanina podczas
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której zgin¹³ p³k Wo³osiewicz i jego ¿ona Lidia. Ciê¿ko ranny zo-
sta³ ppor. Meducki. Major Bu³dakow uciek³ do Aleksandrowa,
gdzie zaalarmowa³ miejscow¹ milicjê. W zamieszaniu ocala³ ró-
wnie¿ prokurator Karbowski. 

Oglêdziny miejsca wydarzeñ i cia³ o�ar wykaza³y, ¿e Lidia Wo-
³osiewicz zginê³a od trzech kul w g³owê ju¿ w dworskim parku
dok¹d uciek³a ratuj¹c siê skokiem przez okno. Straszliwych ran
dozna³ p³k Wo³osiewicz, tra�ony trzema kulami w okolicê ¿o³¹d-
ka i po jednej w g³owê, rêkê i nogê. 

Nie ma ca³kowitej pewnoœci kto zabi³ Wo³osiewiczów. PóŸ-
niejsze œledztwo wykaza³o, ¿e pu³kownika zastrzeli³ Edward Tu-
szyñski pseudonim „Jaskó³ka”, a jego ¿onê Lidiê Jan Bartczak
„Kosa”. Byæ mo¿e ¿onê pu³kownika zabi³ jednak inny ¿o³nierz
„GroŸnego” – Tadeusz Piotrowski, gdy¿ przyzna³ siê do tego ze-
znaj¹c przed komisj¹ amnestyjn¹ w £êczycy. ¯o³nierze „GroŸ-
nego” przebywali w Nakielnicy zaledwie kilkanaœcie minut, wy-
cofuj¹c siê zabrali broñ, fuzjê myœliwsk¹, futro, radio, mundury
wojskowe i buty. Uszkodzili samochody, których nie potra�li
uruchomiæ. 

Trudno przypuszczaæ, aby „GroŸny” mia³ poczucie wygranej.
Akcja przeprowadzona zosta³a wyj¹tkowo nieudolnie, prokurator,
którego pragn¹³ ukaraæ wymkn¹³ siê razem z sowieckim o�cerem.
Co gorsza, zginêli niewinni ludzie, co musia³o podwa¿yæ morale
jego ¿o³nierzy, prawdopodobnie wywo³aæ niechêæ okolicznej ludno-
œci. Musia³ wiedzieæ, ¿e zabicie wysokiego rang¹ o�cera musi spot-
kaæ siê ze stanowcz¹ reakcj¹ w³adz Polski Ludowej.

Tym razem poœcig za oddzia³em „GroŸnego” nie przyniós³ je-
szcze rezultatu. „Bezpieka” zadowoli³a siê jedynie aresztowa-
niem kilku mieszkañców pobliskiego Karolewa, co do których
miano podejrzenia, ¿e udzielaj¹ pomocy „GroŸnemu”. To by³ jed-
nak tylko wstêp do szeroko zakrojonej operacji, której celem by-
³o zniszczenie oddzia³u „GroŸnego” Na mocy decyzji p³k Mieczy-
s³awa Moczara, szefa Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego w £odzi utworzono Specjaln¹ Grupê Operacyjn¹,
która zainstalowa³a siê w Ozorkowie. GroŸne w skutkach by³o
dla Kokolskiego i jego ludzi aresztowanie kilku osób, które od-
³¹czy³y siê od oddzia³u i przeprowadza³y akcje zbrojne i rekwizy-
cje na w³asn¹ rêkê. Pozwoli³o to œledczym z Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa na zgromadzenie wartoœciowych informacji o oddziale.
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Po akcji w Nakielnicy, nastêpny, z ca³ej serii ataków „GroŸ-
nego”, mia³ miejsce w Witowie, gdzie opanowano folwark i po-
bito miejscowych cz³onków partii komunistycznej. Wkrótce za-
atakowano posterunek milicji w Bielawach, gdzie zdobyto sporo
broni i amunicji oraz schwytano miejscowego sekretarza PPR.
Zosta³ ona poddany ch³oœcie i zmuszony do publicznego wyrze-
czenia siê komunizmu. By³y to ju¿ ostatnie wyczyny „GroŸnego”
w powiecie ³ódzkim. 

Pod G³ownem oddzia³ „GroŸnego” zosta³ otoczony przed od-
dzia³y sowieckie, ale raz jeszcze zdo³a³ wydostaæ siê z pu³apki.
Jednak pod koniec 1945 r. pêtla wokó³ „GroŸnego” i jego ludzi
stopniowo siê zacieœnia³a. W oddziale zdawano sobie z tego spra-
wê i dlatego podzielono go na mniejsze grupy pod dowództwem
doœwiadczonych partyzantów. Sam „GroŸny” operowa³ odt¹d na
pograniczu województw ³ódzkiego i poznañskiego. Po jednej
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z wielkich ob³aw z udzia³em bezpieki, milicji i wojska zosta³ oto-
czony i 15 III 1946 r. pope³ni³ samobójstwo. 

Akcja w Nakielnicy podczas której zginê³o ma³¿eñstwo Wo³o-
siewiczów wykorzysta³a dla w³asnych celów komunistyczna pro-
paganda. £ódzki „G³os Robotniczy” w artykule pt Nowa zbrodnia
bandytów z NSZ informowa³, ¿e Jan i Lidia Wo³osiewiczowie byli
wybitnymi lekarzami. Pu³kownik mia³ byæ wnukiem polskiego po-
wstañca zes³anego przez cara w g³¹b Rosji. Gdy dowiedzia³ siê
o formowaniu w Zwi¹zku Sowieckim polskiego wojska wst¹pi³ do
niego i przeszed³ ca³y szlak bojowy, a¿ do Berlina. Uratowa³ ¿y-
cie wielu polskim ¿o³nierzom. Artyku³ zakoñczono s³owami: „Ku-
la bandycka przeciê³a ¿ycie p³k. Jana Wo³osiewicza w momencie,
gdy trwa³ na posterunku w pe³ni si³ i zdolnoœci do dalszej pracy”.
W jakiœ czas póŸniej organ PPR w £odzi informowa³, ¿e ujêto mor-
derców p³k. Wo³osiewicza i jego ¿ony oraz zapowiada³ ich publi-
czny proces. 

Pogrzebowi Wo³osiewiczów w £odzi nadano bardzo uroczysty
charakter. Trumny zabitych okryte polskim sztandarem wiezio-
no na wojskowym samochodzie w asyœcie wojskowej. Za trumn¹
sz³a rodzina i przedstawiciele w³adz oraz wysocy o�cerowie Woj-
ska Polskiego. W kondukcie pogrzebowym kroczyli ¿o³nierze, s³u-
chacze szkó³ wojskowych, Polskiego Czerwonego Krzy¿a, przed-
stawiciele i studenci ³ódzkich szkó³ wy¿szych. Migawki z pogrzebu
z odpowiednim komentarzem zamieœci³a Polska Kronika Filmo-
wa w wydaniu z 5 XI 1945 r. Obejrzano je we wszystkich kinach
w Polsce.

Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia 1946 r. przed Wojskowym
S¹dem Okrêgowym w £odzi odby³y siê rozprawy 25 ujêtych ¿o³-
nierzy „GroŸnego”. Wyrok zapad³ 7 IX 1946 r. skazano 24 oso-
by, z tego 13 na karê œmierci. Wœród nich by³ Edward Tuszyñski
„Jaskó³ka”, który zastrzeli³ p³k. Wo³osiewicza. 16 listopada 1946 r.
zgin¹³ od salwy plutonu egzekucyjnego. Œmierci unikn¹³ nato-
miast Jan Bartczak „Kosa” o którym wiadomo, ¿e ¿y³ jeszcze
w koñcu lat piêædziesi¹tych. 
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Leszek Pierlejewski

Aleksandrowski Wrzesieñ 

Drodzy Czytelnicy!

Dziêki uprzejmoœci rodziny Pana Stanis³awa Gabryniaka, jego
wnuczki Jadwigi Adamiak i jej córki Ewy Gemzy, mo¿emy dziœ
przedstawiæ bardzo interesuj¹cy materia³ prezentuj¹cy relacje
naocznych œwiadków tragicznych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce
w Aleksandrowie £ódzkim w pierwszych dniach po wkroczeniu
do miasta wojsk niemieckich we wrzeœniu 1939 roku. Jedn¹ z o�ar
hitlerowskich zbrodniarzy by³ w³aœnie Pan Stanis³aw Gabryniak. 

Poni¿szy materia³ przedstawia wyniki œledztwa, zawieszone-
go w 1979 roku, a podjêtego przez Oddzia³ow¹ Komisjê Œciga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamiêci
Narodowej w £odzi w grudniu 2014 roku. 

Dla wygody czytelników treœæ dokumentu przedstawiamy nor-
maln¹ czcionk¹, a zamieszczamy fotogra�e jedynie pierwszej
i ostatniej strony.
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Instytut Pamiêci Narodowej
Oddzia³owa Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w £odzi
Sygn. akt S 62/14/Zn

POSTANOWIENIE

o umorzeniu œledztwa

[kopia]

£ódŸ, dnia 10 czerwca 2016 r.

Arkadiusz Ga³aj – prokurator Oddzia³owej Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi, w sprawie za-
bójstw dokonanych przez funkcjonariuszy niemieckich w okre-
sie okupacji na ludnoœci polskiej w Aleksandrowie ko³o £odzi,
województwo ³ódzkie, tj. o zbrodnie z art. 1 pkt. 1 Dekretu z dnia
31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich
zbrodniarzy winnych zabójstw i znêcania siê nad ludnoœci¹ cy-
wiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U.
z 1946 r. nr 69, poz. 377 z póŸn. zm.),
na podstawie art. 322 § 1 kpk
postanowi³:

umorzyæ œledztwo w sprawie:
I udzia³u w dokonaniu zabójstwa braci Zenona i Micha³a Bole-
s³awa Chojnackich w dniu 07 Wrzeœnia 1939 roku w Aleksan-
drowie £ódzkim, woj. ³ódzkie przez id¹cych na rêkê w³adzy pañ-
stwa niemieckiego ¿o³nierzy Wehrmachtu, tj. o zbrodnie z art.
1 pkt. 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszy-
stowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znêcania
siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu
Polskiego (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz. 377 z póŸn. zm.) – na pod-
stawie art. 322 § 1 kpk – wobec niewykrycia sprawców 
II pójœcia na rêkê w³adzy pañstwa niemieckiego przez ¿o³nierzy
Wehrmachtu poprzez usi³owanie zabójstwa Romana Gumiñ-
skiego w dniu 07 wrzeœnia 1939 roku w Aleksandrowie £ódzkim,
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woj. ³ódzkie, tj. o zbrodniê z art. 1 pkt. l Dekretu z 31.08.1944 r.
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy win-
nych zabójstw i znêcania siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz
dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz. 377
z póŸn. zm.) w zw. z art. 13 § 1 kk na podstawie art. 322 § 1 kpk
wobec niewykrycia sprawców.
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III pójœcia na rêkê w³adzy pañstwa niemieckiego przez ¿o³nie-
rzy Wehrmachtu poprzez usi³owanie zabójstwa mê¿czyzny o na-
zwisku D¹browski w dniu 07.09.1939 r., w Aleksandrowie £ó-
dzkim, woj. ³ódzkie, tj. o zbrodniê z art. 1 pkt. 1 Dekretu
z 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich
zbrodniarzy winnych zabójstw i znêcania siê nad ludnoœci¹ cy-
wiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U.
z 1946 r. nr 69, poz. 377 z póŸn. zm.) w zw. z art. 13 § 1 kk na
podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców.
IV udzia³u w dokonaniu zabójstwa mê¿czyzny o nazwisku Wy-
pych w dniu 07 wrzeœnia 1939 roku w Aleksandrowie £ódzkim,
woj. ³ódzkie przez id¹cych na rêkê w³adzy pañstwa niemieckie-
go ¿o³nierzy Wehrmachtu, tj. o zbrodnie z art. 1 pkt. 1 Dekretu
z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerow-
skich zbrodniarzy winnych zabójstw i znêcania siê nad ludnoœci¹
cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U.
z 1946 r. nr 69, poz. 377 z póŸno zm.) – 00 podstawie art. 322 §
1 kpk – wobec niewykrycia sprawców
V udzia³u w dokonaniu zabójstwa Leona Matelskiego w dniu 07
wrzeœnia 1939 roku w Aleksandrowie £ódzkim, woj. ³ódzkie przez
id¹cych na rêkê w³adzy pañstwa niemieckiego ¿o³nierzy Wehrma-
chtu, tj. o zbrodnie z art. 1 pkt. 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wy-
miarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych za-
bójstw i znêcania siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców
Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz.3 77 z póŸn. zm.) – na
podstawie art. 322 § 1 kpk – wobec niewykrycia sprawców.
VI udzia³u w dokonaniu zabójstwa w bli¿ej nieustalonym dniu we
wrzeœniu 1939 roku w Aleksandrowie £ódzkim, woj. ³ódzkie nie-
ustalonego polskiego ¿o³nierza przez id¹cych na rêkê w³adzy
pañstwa niemieckiego mieszkañców Aleksandrowa £ódzkiego po-
chodzenia niemieckiego, tj. o zbrodnie z art. 1 pkt. 1 Dekretu
z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerow-
skich zbrodniarzy winnych zabójstw i znêcania siê nad ludnoœci¹
cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U.
z 1946 r. nr 69, poz.377 z póŸn. zm.) – na podstawie art. 322 §
1 kpk – wobec niewykrycia sprawców
VII udzia³uw dokonaniu zabójstwa w dniu 14 wrzeœnia 1939 roku
na cmentarzu ¿ydowskim w Aleksandrowie £ódzkim, woj. ³ódzkie
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co najmniej kilkunastu osób narodowoœci po³skiej i ¿ydowskiel
w tym: Stanis³awa Gabryniaka, Antoniego Babiarza, Stanis³a-
wa Kozaneckiego i Szyji – ¯arnowskiego, przez id¹cych na rêkê
w³adzy pañstwa niemieckiego ¿o³nierzy Wehrmachtu, tj. o zbro-
dnie z art. 1 pkt. 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary
dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znê-
cania siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Naro-
du Polskiego (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz.377 z póŸn. zm.) – na pod-
stawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców,
VIII udzia³u w dokonaniu zabójstwa w bli¿ej nieustalonym dniu
we wrzeœniu 1939 roku w Aleksandrowie £ódzkim, woj. ³ódzkie
dwóch nieustalonych mê¿czyzn przez id¹cych na rêkê w³adzy
pañstwa niemieckiego ¿o³nierzy Wehrmachtu, tj. o zbrodnie z art.
1 pkt. 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszy-
stowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znêcania
siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu
Polskiego (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz.377 z póŸno zm.) – na pod-
stawie art. 322 § 1 kpk – wobec niewykrycia sprawców,
IX udzia³u w dokonaniu zabójstwa. w bli¿ej nieustalonym dniu
we wrzeœniu 1939 roku w Aleksandrowie £ódzkim, woj. ³ódzkie
mê¿czyzny o nazwisku Œwiderski przez id¹cych na rêkê w³adzy
pañstwa niemieckiego ¿o³nierzy Wehrmachtu, tj. o zbrodnie z art.
1 pkt. 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszy-
stowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znêcania
siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu
Polskiego (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz.377 z póŸno zm.) – na pod-
stawie art. 322 § 1 kpk – wobec niewykrycia sprawców.

UZASADNIENIE

Okrêgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w £odzi po-
stanowieniem z dnia 31.05.1979 r., zawiesi³a œledztwo o sygn. Ds.
236/67 w sprawie zabójstw dokonanych przez funkcjonariuszy
niemieckich w okresie okupacji na ludnoœci polskiej w Aleksan-
drowie ko³o £odzi. Uzasadniaj¹c decyzjê o zawieszeniu œledztwa
wskazano, i¿ wykorzystano wszelkie dostêpne œrodki zmierzaj¹-
ce do zgromadzenia materia³u dowodowego.
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Po ponownej analizie zgromadzonego materia³u dowodowego,
uznano i¿ nie ma przeszkód do jego kontynuowania i merytory-
cznego zakoñczenia.
Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2014 r. podjêto zawieszone
postêpowanie wpisuj¹c je do repertorium pod nowy numer
S 62/14/Zn.
W œledztwie ustalenia co do faktów zbrodni dokonanych we wrzeœ-
niu 1939 r., w Aleksandrowie £ódzkim poczyniono g³ównie w opar-
ciu o zeznania œwiadków i relacje mieszkañców Aleksandrowa £ó-
dzkiego. W niniejszej sprawie relacje te i zeznania pozwoli³y na
przyjêcie zaistnienia co najmniej dziewiêciu wskazanych w sen-
tencji postanowienia faktów zbrodni. Z prawdopodobieñstwem
granicz¹cym z pewnoœci¹ zdarzeñ tych zapewne by³o znacznie
wiêcej, niemniej nie zosta³y one w toku œledztwa potwierdzone
przez przes³uchane b¹dŸ rozpytane osoby.
W zakresie zabójstwa braci Chojnackich i usi³owania zabójstwa
Romana Gumiñskiego ustalenia poczyniono w oparciu o zezna-
nia œwiadków. Jan Gumiñski poda³, ¿e na pocz¹tku wojny uciek³
z matk¹ z Aleksandrowa. W domu pozosta³ brat Roman. Gdy wró-
ci³ do Aleksandrowa od s¹siadów dowiedzia³ siê, ¿e zostali roz-
strzelani przez Niemców jego brat Roman i bracia Chojnaccy Ze-
non i Boles³aw. Widzia³ zw³oki braci Chojnackich, ale nie by³o
miêdzy nimi cia³a jego brata. Tego samego dnia wieczorem brat
Roman przeszed³ do domu. By³ ranny w ³opatkê. Opowiedzia³, ¿e
gdy do Aleksandrowa wesz³y niemieckie patrole razem z braæmi
Chojnackimi z posiadanych karabinów strzelali do Niemców, przez
których zostali schwytani. Zaprowadzono ich pod mur jednej z ulic
i tam oddano do nich strza³y. Roman Gumiñski nie zosta³ tra�o-
ny. Przele¿a³ jakiœ czas pod murem, po czym zbieg³. Do ucieka-
j¹cego strzela³ niemiecki ¿o³nierz rani¹c go w ³opatkê. Potem
z bratem uda³ siê do wuja do miejscowoœci Tur i tam wyleczy³ on
ranê. Po pewnym czasie brat zosta³ zatrzymany w Aleksandrowie
przez Niemców. Przebywa³ parê dni na posterunku w Aleksan-
drowie, a potem przewieziono go do £odzi i œlad po nim zagin¹³.
Po wojnie s³ysza³, ¿e brat zosta³ zastrzelony w lasach tuszyñskich
pod £odzi¹. Informacji tej w toku œledztwa nie zdo³ano potwier-
dziæ. Jan Walaszczyk zezna³, ¿e widzia³ na ulicy zw³oki ciotecznych
braci Chojnackich. Nie wiedzia³ w jakich okolicznoœciach zginêli.
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S³ysza³, ¿e zabili ich niemieccy ¿o³nierze. Wraz z nimi mia³ byæ
zabity Roman Gumiñski, którego Niemcy postrzelili ale zdo³a³
zbiec. Hieronim Jeske poda³, ¿e widzia³ na ulicy zw³oki braci Choj-
nackich.
W oparciu o sporz¹dzone w USC w Aleksandrowie akty zgonu
ustalono, jedynie akt zgonu Micha³a Boles³awa Chojnackiego.
Wskazano, ¿e zmar³ w Aleksandrowie w dniu 7.09.1939 r. W za-
kresie zabójstwa mê¿czyzny o nazwisku Wypych i usi³owania za-
bójstwa mê¿czyzny o nazwisku D¹browski, ustalenia poczyniono
w oparciu o zeznania œwiadka Hieronima Jeske i relacji mieszkan-
ki Aleksandrowa £ódzkiego Heleny Cio³kowskiej. H. Jeske zezna³
miêdzy innymi, ¿e widzia³ na ulicy zw³oki osoby o nazwisku Wy-
pych. By³ on chory umys³owo i zosta³ zabity przez Niemców w cza-
sie ich wkraczania do miasta.
Helena Cio³kowska poda³a, ¿e w Aleksandrowie znajdowa³ siê
przytu³ek dla umys³owo chorych prowadzony przez siostry zakon-
ne. Po wkroczeniu Niemców jeden z chorych o nazwisku Wypych
zosta³ zastrzelony na ulicy przez niemieckich ¿o³nierzy, a inny ró-
wnie¿ umys³owo chory o nazwisku D¹browski postrzelony. Zmar³
rok póŸniej.
W zakresie zabójstwa Leona Mateiskiego i nieustalonego polskie-
go ¿o³nierza ustalenia poczyniono w oparciu o zeznania œwiad-
ków i relacje mieszkañców Aleksandrowa £ódzkiego.
Hieronim Jeske zezna³, ¿e s³ysza³, ¿e w dniu 7 wrzeœnia 1939 r.,
zosta³ zabity polski ¿o³nierz Matelski, który wjecha³ na motocyk-
lu do miasta i natkn¹³ siê na ¿o³nierzy niemieckich. Podobno nie
zatrzyma³ siê na wezwanie Niemców i ¿o³nierze oddali do niego
strza³y œmiertelnie go rani¹c.
Bronis³aw Jeszke zezna³ ¿e s³ysza³, ¿e w dniu 7 wrzeœnia 1939 r.,
gdy Niemcy wkroczyli do miasta mia³ byæ zastrzelony polski ¿o³-
nierz, który tego dnia te¿ wjecha³ do miasta
Œwiadek Zenobia Oleska zezna³a, ¿e mieszka³a z matk¹ w £odzi.
Jej brat Leon Matelski zosta³ w po³owie sierpnia 1939 r., powo³a-
ny do wojska. W dniu 6 wrzeœnia 1939 r., w godzinach popo³udnio-
wych odwiedzi³ j¹ i matkê. By³ kierowc¹ s³u¿bowego motocykla
i pe³ni³ s³u¿bê przy dowódcy jednostki wojskowej przebywaj¹cej
ko³o Sieradza. Po odwiedzinach odjecha³. W dniu 10 wrzeœnia
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1939 r., do ich mieszkania przysz³a znajoma matki, która powie-
dzia³a im, ¿e bêd¹c w Aleksandrowie dowiedzia³a siê, ¿e jej brat
prowadz¹c motor w Aleksandrowie zosta³ postrzelony. Uda³a siê
wraz z matk¹ do Aleksandrowa. Tam dowiedzia³a siê, ¿e brat zo-
sta³ postrzelony na rynku przez Niemca-cywila, oko³o 6 rano, a oko-
³o godziny 10 zmar³ i zosta³ pochowany przez mieszkañców Alek-
sandrowa na cmentarzu w Aleksandrowie.
Stefan £abudziñski mieszkaniec Aleksandrowa poda³, ¿e polski
¿o³nierz o nazwisku MateIski zosta³ zastrzelony przez ¿o³nierzy
Wehrmachtu. Natomiast miejscowi Niemcy zastrzelili z zasadzki
nieznanego polskiego ¿o³nierza w stopniu sier¿anta.
W sporz¹dzonym przez USC w Aleksandrowie akcie zgonu Leo-
na MateIskiego wskazano, ¿e zmar³ on w Aleksandrowie w dniu
7.09.1939 r.

W zakresie zabójstwa w dniu 14 wrzeœnia 1939 roku na cmenta-
rzu ¿ydowskim w Aleksandrowie £ódzkim, woj. ³ódzkie co naj-
mniej kilkunastu osób narodowoœci polskiej i ¿ydowskiej w tym:
Stanis³awa Gabryniaka, Antoniego Babiarza, Stanis³awa Koza-
neckiego i Szyji – ¯arnowskiego, ustalenia poczyniono w opar-
ciu o zeznania œwiadków w tym bliskich krewnych zabitych i re-
lacje mieszkañców Aleksandrowa £ódzkiego.
Bronis³aw Gabryniak poda³, ¿e kilka dni po wkroczeniu Niemców
do Aleksandrowa z³apali oni 22 ¯ydów oraz 4 Polaków, w tym bra-
ta Stanis³awa Gabryniaka, Kozaneckiego, Marciniaka i Babiarza.
Zatrzymali te¿ Sikorê i Olczaka ale ich zwolnili. Zatrzymanych
zwi¹zali i przewieŸli samochodem na cmentarz ¿ydowski i tam roz-
strzelali, po czym zakopali w przygotowanym wczeœniej dole. Zbro-
dni dokonali ¿o³nierze Wehrmachtu. Zdarzenie to mog³o mieæ miej-
sce 14 wrzeœnia 1939 r. Nie zna³ powodu zastrzelenia tych osób. 
Józef Gabryniak zezna³, ¿e w 1939 r., mia³ 15 lat. Drugiego dnia
po wkroczeniu Niemców do Aleksandrowa, gdy przyszed³ do do-
mu matka powiedzia³a mu ¿e Niemcy, zabrali ojca i jemu kaza-
li aby zg³osi³ siê do magistratu. Gdy tam siê uda³ przyjêli go Nie-
mcy bêd¹cy po cywilnemu. Gdy poda³ swoje dane dwóch
Niemców zaczê³o go biæ jakimœ przedmiotem. Potem zaprowa-
dzono go do celi 
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Po jakimœ czasie do celi przyprowadzono jego ojca Stanis³awa
Gabryniaka. Pyta³ ojca czy zosta³ pobity, ale ojciec zaprzeczy³: Po
pewnym czasie wprowadzono do celi tak¿e Feliksa Sikorskiego
i systematycznie wprowadzano nastêpne osoby w tym: Olczaka,
Babiarza, ¯arnowskiego, który by³ ¯ydem i Kozaneckiego. By³y
tam jeszcze inne osoby, których nie zna³. Przebywa³ w celi oko³o
czterech dni. W tym czasie Niemcy nie podawali im ¿adnych po-
si³ków. Jedzenie aresztowanym przynosili ich krewni. Spali na
pryczach bez ¿adnych nakryæ. Pilnowali ich ¿o³nierze niemieccy
uzbrojeni w karabiny. Doda³, ¿e z drugiego na trzeci dzieñ poby-
tu w magistracie przysz³o do celi czterech ¿o³nierzy niemieckich.
Kazali wszystkim klêkn¹æ, jeden mówi³ po polsku. Byli pijani i bar-
dzo „rozwœcieczeni”. Kopali wszystkich przebywaj¹cych w celi.
¯arnowski by³ starszym cz³owiekiem i nie móg³ nastêpnego dnia
siê podnieœæ. Niemiec „Sztrajch”, który by³ woŸnym w Magistra-
cie powiedzia³, ¿e tej nocy chcieli Niemcy chcieli ich wszystkich
rozstrzelaæ, lecz on ich uprosi³ i tego nie uczynili. 
Nastêpnego dnia rano kazano im wyjœæ na podwórze i Niemiec
„Dra¿e” z Aleksandrowa spisa³ imiona i nazwiska wszystkich
znajduj¹cych siê na podwórzu, oko³o 10 osób. Po tym zaprowa-
dzono ich do celi. Na podwórze wyprowadzono osoby z drugiej
celi i dokonano tych samych formalnoœci. PóŸniej tamte osoby
wprowadzono do celi, a im powtórnie kazano wyjœæ na podwó-
rze. Byli tam Niemiec „Dra¿e” oraz inni nieznani mu ¿o³nierze.
Ustawiono ich dwójkami plecami do siebie, rêce kazano trzy-
maæ z ty³u. Widzia³, ¿e jeden z Niemców w stalowym p³aszczu
i w he³mie, niós³ grub¹ linê. Wraz z drugim t¹ lin¹ wi¹zali lu-
dzi. Gdy sta³ z frontu trzeci wzglêdnie czwarty od pocz¹tku
wszed³ na podwórze Niemiec w mundurze z czerwonymi lam-
pasami, i zapyta³ „Dra¿ego” o jego wiek. Kiedy us³ysza³ ile ma
lat, kaza³ go zwolniæ. Kazano mu iœæ na drugie podwórze, gdzie
znajdowa³a siê elektrownia. Tam byli zatrzymani jacyœ ludzie,
oko³o 200 osób. Byli to ludzie którzy powracali do swoich do-
mów. Kazano im wszystkim wejœæ do sali w której ich zamkniê-
to. Stoj¹c przy oknie widzia³ jak Niemcy prowadzili zwi¹zane
osoby. By³o przy nich dwóch lub trzech Niemców z karabinami.
PóŸniej dowiedzia³ siê, ¿e te osoby zakrytymi samochodami prze-
wieziono na cmentarz ¿ydowski, gdzie je rozstrzelano. Doda³,
¿e widzia³ jak Niemcy zrobili zbiórkê wszystkich ¯ydów. Orga-
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nizowa³ j¹ ̄ yd, którego nazywano komendantem. Z poœród tych
¯ydów, Niemiec – wojskowy wybra³ 20 osób, których nazwiska
Niemiec „Dra¿e” zapisa³ w zeszycie i te osoby jak siê póŸniej do-
wiedzia³ zosta³y przewiezione na cmentarz ¿ydowski i rozstrze-
lane. Jego z innymi osobami z którymi przebywa³ na podwórzu
przewieziono do koœcio³a w Zgierzu, Po trzech dniach zosta³
zwolniony do domu.
Jan Gabryniak zezna³, ¿e 3 dni po wkroczeniu Niemców do Alek-
sandrowa do ich domu przysz³o dwóch Niemców, którzy polecili
ojcu Stanis³awowi Gabryniakowi stawiæ siê na miejscowym pos-
terunku ¿andarmerii. Tam ojciec siê stawi³ w krótkim czasie od
wyjœcia z domu Niemców. Ju¿ do domu nie wróci³. Oprócz ojca
aresztowany zosta³ Feliks Sikora, Romuald Olczak, Babiarz i Ko-
zanecki. Oprócz tych osób aresztowani zostali ¯ydzi z Aleksan-
drowa. Po kilku dniach ¯ydzi z ³opatami zostali zaprowadzeni
na cmentarz ¿ydowski i wykopali do³y, a nastêpnie odprowadzo-
no ich do aresztu. Tego samego dnia 14 wrzeœnia 1939 r., osoby
zatrzymane w areszcie zosta³y powi¹zane linami i wywiezione na
cmentarz ¿ydowski. Olczak i Sikora zostali zwolnieni. Oni opo-
wiadali, ¿e w areszcie zostali Stanis³aw Gabrysiak, Babiarz, Ko-
zanecki i jeszcze jakiœ Polak którego nazwiska nie znali. Uprze-
dnio aresztowani Polacy i ¯ydzi zostali rozstrzelani na cmentarzu
¿ydowskim i zakopani w przygotowanych wczeœniej do³ach. Do-
konali tego niemieccy ¿o³nierze. Wskaza³, ¿e aresztowania osób
które rozstrzelano, nast¹pi³y wskutek dzia³añ dwóch Niemców
mieszkaj¹cych w Aleksandrowie o nazwiskach Lubke i Bitner.
Obaj w czasie okupacji s³u¿yli w ¿andarmerii Lubke w Zgierzu,
a Bitner w Aleksandrowie.
Bronis³awa Sikora zezna³a, ¿e dwa dni po wkroczeniu Niemców
do Aleksandrowa przyjechali do ich domu funkcjonariusze ge-
stapo i przeprowadzili rewizjê, po czym zabrali jej mê¿a. W tym
dniu zabrali jeszcze s¹siada Olczaka, Gabryniaka, Babiarza oraz
wielu ¯ydów. Mówi³ jej o tym m¹¿ gdy wróci³ do domu po 14
dniach od aresztowania. Opowiada³, ¿e przebywa³ tydzieñ w Alek-
sandrowie w areszcie który znajdowa³ siê w magistracie. Po ty-
godniu Niemcy powi¹zali aresztowanych sznurami po 4 osoby
i wywieŸli samochodem na cmentarz ¿ydowski. Wœród tych osób
by³o du¿o ¯ydów. Na cmentarzu ich rozwi¹zali, po czym przyje-
cha³o dwóch Niemców z dokumentami na podstawie których
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zwolniono jego i Olczaka. Pozosta³e osoby rozstrzelano i zako-
pano na cmentarzu.
Wiktor Sikora poda³, ¿e po oko³o dwóch dniach po wkroczeniu
Niemców do Aleksandrowa do ich domu przyjechali ¿o³nierze nie-
mieccy. W domu i zabudowaniach zrobili rewizje po czym zabra-
li ojca. Wróci³ do domu po 14 dniach z Pabianic. Wczeœniej przez
kilka dni przebywa³ w areszcie w ratuszu w Aleksandrowie. Przed
powrotem ojca wiedzia³, ¿e mia³o miejsce rozstrzelanie bowiem
by³ u nich w domu znajomy ojca Niemiec o nazwisku Greilich i po-
wiedzia³, ¿e uchroni³ przed rozstrzelaniem ojca i Olczaka. Ojciec
po powrocie do domu opowiada³, ¿e w dniu 14 wrzeœnia 1939 r.,
wszyscy aresztowani z aresztu w magistracie zostali powi¹zani za
rêce do siebie po piêciu i przewiezieni na ¿ydowski cmentarz.
Przewo¿eni byli grupami. Pierwsza grupa kopa³a dla siebie dó³.
Po jego wykopaniu odda³a szpadle nastêpnej grupie. Ojciec by³
w dalszej grupie i widzia³ rozstrzelania osób z wczeœniejszych grup.
Sam kopa³ dó³ w swojej grupie. W trakcie kopania przyjechali
dwaj Niemcy i polecili prowadz¹cemu egzekucjê zwolniæ ojca i Ol-
czaka. Mia³a byæ zwolniona jeszcze jedna osoba, ale zosta³a ju¿
rozstrzelana. Ojciec mówi³, ¿e do czasu jego zwolnienia mog³o
byæ zabitych oko³o 20 osób. Wœród rozstrzelanych byli Polacy i ¯y-
dzi. Wskaza³, ¿e przyczyn¹ rozstrzelania by³o prawdopodobnie to,
¿e ojciec by³ komendantem spo³ecznym, dzielnicowym milicji oby-
watelskiej powo³anej do strze¿enia miasta po opuszczeniu mia-
sta przez w³adze. S³ysza³, ¿e zostali zabici: Gabryniak i Babiarz.
Czes³aw Janiszewski poda³, ¿e nie by³ œwiadkiem zabójstw doko-
nanych przez Niemców po wkroczeniu do Aleksandrowa. S³ysza³,
¿e po wkroczeniu Niemców do miasta w dniach 7 i 8 wrzeœnia by-
li aresztowani i rozstrzeliwani Polacy i ¯ydzi. S³ysza³, ¿e mieli
byæ zabici miêdzy innymi: Gabryniak, Kozanecki, Babiarz i Szy-
ja-¯arnowski. S³ysza³, ¿e w póŸniejszym czasie mieli byæ areszto-
wani Marciniak, Domaga³a, Talarkiewicz, Wajs, Lubczyñski
i Skobel a póŸniej skazani przez niemieckie s¹dy.
Bronis³aw Jeszke zezna³, ¿e s³ysza³, ¿e ¿o³nierze niemieccy zastrze-
lili na cmentarzu ¿ydowskim Stanis³awa Gabryniaka, Adama Ba-
biarza i Kozaneckiego. Mia³o to miejsce po kilku dniach od wkro-
czenia Niemców do Aleksandrowa. S³ysza³ te¿ od ró¿nych osób, ¿e
mieli byæ aresztowani Wincenty Marciniak, Roman Domaga³a,
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Roman Talarkiewicz, Micha³ Lubczyñski i W³adys³aw Skobel. Nie
wrócili oni do domów, ale nie wiedzia³ co siê z nimi sta³o.
Hieronim Jeske poda³, ¿e s³ysza³, i¿ po kilku dniach od wkrocze-
nia Niemców do miasta dokonali oni aresztowañ ró¿nych osób
z Aleksandrowa. Zostali oni osadzeni w areszcie w magistracie.
Wœród nich byli miêdzy innymi Adam Babiarz, Kozanecki, Sta-
nis³aw Gabryniak i Szyja-¯arnowski adwokat. Prawdopodobnie
w dniu 14 wrzeœnia 1939 r., w Aleksandrowie rozesz³a siê wieœæ,
¿e z aresztu wywo¿one s¹ osoby wczeœniej zatrzymane. Widzia³
jak osoby z magistratu wyprowadzono i za³adowano na samocho-
dy i gdzieœ wywieziono. Dowiedzia³ siê, ¿e zostali oni zabici na
cmentarzu ¿ydowskim. Wœród zabitych byli Polacy i ¯ydzi. Ile
osób zabito nie wiedzia³.
Lucjan Babiarz zezna³, ¿e Jego ojciec handlowa³ obrazami. Po kil-
ku dniach od wkroczenia Niemców do Aleksandrowa do ich domu
przyszed³ s¹siad Niemiec o nazwisku Wink – który by³ fryzjerem
wraz z dwoma niemieckimi ¿o³nierzami i poprosi³ o dokumenty
ojca, po czym wyszed³ z domu. Po oko³o 20 minutach do domu przy-
sz³o czterech niemieckich ¿o³nierzy. Dwóch sta³o przy furtce,
a dwóch wesz³o do mieszkania. Kazali ojcu siê ubraæ i z nimi iœæ.
Potem matka dowiedzia³a siê ¿e ojciec w grupie z innymi osoba-
mi w której byli Polacy i ¯ydzi zosta³ zabity na cmentarzu ¿ydow-
skim.
Lucjan Olczak zezna³, ¿e wkrótce po wkroczeniu Niemców do
Aleksandrowa zosta³ aresztowany ojciec. Matka stara³a siê uwol-
niæ ojca z r¹k Niemców. W tym celu chodzi³a do znajomych Nie-
mców prosz¹c ich o wstawiennictwo za mê¿em. Dotar³a do Nie-
mca, fabrykanta Gerarda Greilicha u którego ojciec pracowa³ 25
lat. Ten¿e Niemiec uda³ siê na cmentarz ¿ydowski w czasie eg-
zekucji i w ostatniej chwili zdo³a³ uratowaæ ojca i mê¿czyznê o na-
zwisku Sikora.
Stefan £obudziñski poda³, ¿e s³ysza³, ¿e na cmentarzu ¿ydow-
skim rozstrzelano wiele osób Polaków i ¯ydów w tym Kozanec-
kiego, Babiarza, Wincentego Brockiego, Stanis³awa Gabryniaka
i ¯ydów Tencera, ¯amowskiego i wielu innych.
Józef Drwal poda³, ¿e Niemcy zabili we wrzeœniu 1939 r. Gabry-
niaka, Kozaneckiego, Babiarza i Szyjê-¯arnowskiego na cmenta-
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rzu ¿ydowskim w Aleksandrowie. S³ysza³, ¿e zostali aresztowani
Marciniak, Domaga³a, Talarkiewicz, Wajs, Lubczyñski i Skobel,
ale nie by³o to we wrzeœniu 1939 r. Co siê z nimi sta³o nie wiedzia³.
Mieszkanka Aleksandrowa Aniela Ró¿ycka poda³a, ¿e by³a nao-
cznym œwiadkiem zamordowania ̄ ydów m.in. ̄ arnowskiego Ba-
biarza, Kozaneckiego i Babrynickiego w 1939 r., przez ¿o³nierzy
Wehrmachtu. 
W oparciu o sporz¹dzone w USC w Aleksandrowie akty zgonu
ustalono, ¿e Stanis³aw Kozanecki i Antoni Babiarz zmarli
14.09.1939 r., w Aleksandrowie. 
Halina Cha³adziñska córka Antoniego Babiarza zezna³a, ¿e in-
formacje dotycz¹ce œmierci ojca posiada od mamy. We wrzeœniu
1939 r. mieszka³a w Aleksandrowie £ódzkim przy ulicy S³owac-
kiego. Jej ojciec by³ komiwoja¿erem – zajmowa³ siê handlem ob-
woŸnym obrazami i ró¿nymi przedmiotami. S³ysza³a póŸniej, ¿e
ojciec by³ sier¿antem wojska polskiego. W dniu aresztowania oj-
ciec z rodzin¹ by³ w Brzezinach. Gdy wraca³ do Aleksandrowa
tu¿ pod domem jakiœ s¹siad ostrzeg³ go krzycz¹c ¿eby ucieka³,
bo szukaj¹ go Niemcy. Ojciec to zlekcewa¿y³. Gdy wyprz¹g³ ko-
nia pojawili siê Niemcy, chyba ¿andarmi i go zabrali. Mama mó-
wi³a, ¿e ojca zabrali do Prezydium. Tam przebywa³ oko³o 4 dni.
Matka zanosi³a mu w tym czasie jedzenie. Gdy czwartego dnia
zanios³a mu obiad zobaczy³a ojca z innymi osobami w tym z ¯y-
dami jak by³ przewo¿ony samochodem bez plandeki na Kirchol
– cmentarz ¿ydowski w Aleksandrowie £ódzkim. S³ysza³a, ¿e z oj-
cem by³o jeszcze trzech Polaków, w tym pan Gabryniak i Koza-
necki oraz oko³o 15 ¯ydów. PrzewieŸli ich na cmentarz i tam za-
strzelili i zakopali w przygotowanych wczeœniej do³ach. Kto
z Niemców bra³ udzia³ w tej egzekucji nie wiedzia³a. Nie zna³a
powodu aresztowania i zabójstwa ojca. Po jakimœ czasie od œmier-
ci ojca Niemcy byli u nich w domu przeprowadzili rewizjê szuka-
j¹c broni. S³ysza³a, ¿e Niemcy w czasie rewizji zrywali pod³ogi.
Jadwiga Adamiak wnuczka Stanis³awa Gabryniaka poda³a, ¿e
nie zna okolicznoœci œmierci dziadka. Wiedzia³a, ¿e zosta³ roz-
strzelany. Doda³a, ¿e wraz z dziadkiem zosta³ zabity mê¿czyzna
o nazwisku Babiasz. Poda³a, ¿e na cmentarzu katolickim w Alek-
sandrowie jest tablica pami¹tkowa ku czci zamordowanych
w 1939 r., któr¹ ods³oniêto w 1988 r.
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Nie zdo³ano obok nazwisk ¯amowskiego, Babiarza, Kozanec-
kiego, Gabryniaka ustaliæ nazwisk innych zabitych wówczas
osób. Wprawdzie œwiadkowie £obudziñski i Ró¿ycka wskazy-
wali nazwiska Brocki i Babrynicki, ale nie zdo³ano potwierdziæ,
czy faktycznie któraœ z wymienionych przez nich osób fakty-
cznie zosta³a pozbawiona ¿ycia wraz z Antonim Babiarzem i in-
nymi osobami.
W zakresie zabójstwa w bli¿ej nieustalonym dniu we wrzeœniu
1939 roku w Aleksandrowie £ódzkim, woj. ³ódzkie dwóch nieu-
stalonych mê¿czyzn ustalenia poczyniono w oparciu o zeznania
œwiadka Eugeniusza Strzeleckiego. Zezna³ on, ¿e na pocz¹tku
wrzeœnia 1939 r., uda³ siê z dwoma kolegami z Konina w kierun-
ku Warszawy. W pobli¿u Sochaczewa zawrócili. Bêd¹c w Aleksan-
drowie ko³o £odzi zosta³ zatrzymany przez niemieckich ¿o³nie-
rzy. Nastêpnie ¿o³nierze do³¹czyli go do oko³o 100 osobowej grupy
mê¿czyzn. ̄ o³nierze sprawdzali zatrzymanych, pytaj¹c czy s¹ ¿o³-
nierzami, ¯ydami, czy uciekinierami. Po udzieleniu odpowiedzi
ka¿dego sprawdzali. Kazali zdejmowaæ czapki i rozpinaæ odzie¿.
Przy tej kontroli odkryli jednego mê¿czyznê, który prawdopodob-
nie by³ polskim ¿o³nierzem przebranym w cywilne ubranie. ¯o³-
nierze wyprowadzili go z szeregu i poprowadzili do sadu.
Po pewnym czasie us³ysza³ strza³ dochodz¹cy z sadu. Po wystrza-
le wyszli z sadu sami ¿o³nierze bez mê¿czyzny z którym tam we-
szli. Potem resztê mê¿czyzn zaprowadzili na plac przy budynku
przypominaj¹cego remizê stra¿ack¹. Tam stali do wieczora po
czym wprowadzono ich do budynku. W budynku zatrzymani mê¿-
czyŸni rozmawiali miêdzy sob¹. Jeden z nich mówi³, ¿e w trakcie
ucieczki czyta³ niemieckie obwieszczenie, w którym podano, ¿e za
zabicie ¿o³nierza niemieckiego zostanie rozstrzelanych kilku Po-
laków. W krótkim czasie po tej wypowiedzi Niemcy oœwietlili re-
�ektorami samochodowymi okna budynku i kilkunastu Niemców
oraz jeden cywil z opask¹ swastyki na rêkawie wesz³o do œrodka.
Ten cywil, po uprzedniej wypowiedzi jednego z Niemców skiero-
wanej do zatrzymanych mê¿czyzn w jêzyku niemieckim, za¿¹da³
mówi¹c po polsku, by wyst¹pi³a osoba, która mówi³a o zamordo-
waniu niemieckiego ¿o³nierza. Zagrozi³ przy tym, ¿e gdyby ta oso-
ba nie wyst¹pi³a zostanie rozstrzelana co dziesi¹ta zatrzymana
osoba. Ten mê¿czyzna wyst¹pi³ t³umacz¹c ¿e jego wypowiedŸ nie
odnosi³a siê do tego by zabiæ niemieckiego ¿o³nierza. Niemcy nie
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chcieli s³uchaæ jego usprawiedliwienia, wyprowadzili go z remizy,
zamknêli drzwi i po kilku minutach us³ysza³ wystrza³ z broni pal-
nej. Tam w remizie przebywali jeszcze dwa dni, ale ten wyprowa-
dzony mê¿czyzna ju¿ nie wróci³. Z budynku póŸniej Niemcy zwol-
nili Polaków a ¯ydów pozostawili. Nie zna³ ich dalszego losu.
Ustalono, ¿e wskazane przez œwiadków osoby o nazwiskach Mar-
ciniak, Domaga³a, Talarkiewicz, Wajs, Lubczyñski i Skobel nie
zginê³y w Aleksandrowie £ódzkim.
W zakresie zabójstwa w bli¿ej nieustalonym dniu we wrzeœniu
1939 roku w Aleksandrowie £ódzkim, mê¿czyzny o nazwisku
Œwiderski ustalenia poczyniono w oparciu o relacjê mieszkanki
Aleksandrowa Sabiny Sienkiewicz. Wskaza³a ona, ¿e przez miej-
scowych Niemów zosta³ aresztowany mieszkaniec Œwiderski. Zo-
sta³ zabity w budynku magistratu po dwóch dniach pobytu. By-
³a na pogrzebie tej osoby.
W œledztwie ustalono, ¿e Aleksandrów £ódzki zajêty zosta³ przez
wojska niemieckie rankiem 7 wrzeœnia 1939 r. Oddzia³y dowodzo-
ne przez gen. Conrada von Cochenhausena 10 Dywizji Piechoty
z XIII Korpusu Armijnego wkroczy³y do miasta w poœcigu za wy-
cofuj¹cymi siê oddzia³ami polskimi. W œlad za nimi w dniu 13
wrzeœnia 1939 r., wesz³y oddzia³y odwodowej 213. Dywizji Piecho-
ty gen. mjr. I'Homme de Courbiera ze sk³adu si³ odwodowych gru-
py Armii Po³udnie.
Nazajutrz po zajêciu miasta przez Wehrmacht, por. Cox, dowód-
ca zainstalowanego tu posterunku ¿andarmerii polowej z 10 Dy-
wizji Piechoty, wyda³ rozkaz usuniêcia wszystkich osób cywilnych
z ulic i dróg prowadz¹cych do Lutomierska i Zgierza. Sta³ siê on
podstaw¹ do licznych aresztowañ Polaków i ¯ydów z Aleksandro-
wa i innych okolic kraju.
Podstawê odpowiedzialnoœci funkcjonariusza pañstwa niemiec-
kiego za pope³nione na obszarze Pañstwa Polskiego zbrodnie za-
bójstwa stanowi art. 1 pkt. 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wy-
miarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych
zabójstw i znêcania siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla
zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz.377 z póŸn.
zm.) który stanowi: ,,Kto id¹c na rêkê w³adzy pañstwa niemiec-
kiego lub z nim sprzymierzonego bra³ udzia³ w dokonaniu za-
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bójstw osób spoœród ludnoœci cywilnej albo osób wojskowych lub
jeñców wojennych”.
Karalnoœæ tej zbrodni nie uleg³a przedawnieniu.
Zgodnie z orzecznictwem S¹du Najwy¿szego (wyrok SN z dnia
28.09.1948 r. OSN(K) 1949/1/17), przez branie udzia³u w zabój-
stwach osób spoœród ludnoœci cywilnej lub jeñców wojennych
(art.1 pkt 1 dekretu z dnia 31.08.1944 r.), nale¿y rozumieæ nie
tylko udzia³ w samym technicznym pozbawieniu ¿ycia albo w usi-
³owaniu tego¿, ale równie¿ wszelkiego rodzaju pomoc i pod¿ega-
nie, s³owem – wszystko to, co wed³ug zamiaru sprawcy ma przy-
czyniæ siê w jakikolwiek sposób do spowodowania pozbawienia
¿ycia osób wskazanych wy¿ej.
Zgodnie z art. 13 § 1 kodeksu karnego, odpowiada za usi³owa-
nie, kto w zamiarze pope³nienia czynu zabronionego swoim za-
chowaniem bezpoœrednio zmierza do jego dokonania, które jed-
nak nie nastêpuje. Zachowanie ¿o³nierzy hitlerowskich w zakresie
usi³owania zabójstwa Romana Gumiñskiego i mê¿czyzny o na-
zwisku D¹browski, (poz. II i III sentencji postanowienia) wype³-
nia³o znamiona zbrodni z art. 1 dekretu z dnia 31-sierpnia 1944r.,
w zwi¹zku ze wskazanym art. 13§ 1 kk.
W œwietle zgromadzonych w sprawie dowodów bezspornym jest,
i¿ ¿o³nierze Wehrmachtu i mieszkañcy Aleksandrowa £ódzkie-
go swym zachowaniem opisanym wy¿ej w sentencji postanowie-
nia (poz. I, oraz poz. IV do poz. IX) wyczerpali znamiona zbro-
dni stypizowanej w cytowanym wy¿ej art. 1 pkt 1 dekretu.
Do zabójstw dosz³o w pierwszych dniach po wkroczeniu wojsk
niemieckich na teren Polski, a napastnicy nie byli wczeœniej zna-
ni okolicznym mieszkañcom. Z tego powodu, poza wskazaniem
jednostek wojsk niemieckich z których pochodzili sprawcy, nie
mo¿na ustaliæ to¿samoœci konkretnych osób odpowiedzialnych
za dokonane zbrodnie. Z tych wzglêdów postêpowanie w niniej-
szej sprawie umorzono wobec niewykrycia sprawców.

Prokurator Oddzia³owej Komisji Œcigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi

Arkadiusz Ga³aj
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Pouczenie:

1) Na powy¿sze postanowienie przys³uguje za¿alenie do s¹du w³a-
œciwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § la k.p.k., art. 325a
k.p.k. oraz art. 465 § 2 k.p.k.):
- stronom procesowym,
- instytucji pañstwowej lub samorz¹dowej, która z³o¿y³a zawia-
domienie o przestêpstwie,
- osobie, która z³o¿y³a zawiadomienie o przestêpstwie okreœlonym
w art. 228 231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277,
art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, je¿eli postêpo-
wanie karne wszczêto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek te-
go przestêpstwa dosz³o do naruszenia jej praw. S¹d mo¿e utrzy-
maæ w mocy zaskar¿one postanowienie lub uchyliæ je i przekazaæ
sprawê prokuratorowi celem wyjaœnienia wskazanych okoliczno-
œci b¹dŸ przeprowadzenia wskazanych czynnoœci (art. 330 §
1 k.p.k.), Je¿eli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wnie-
sienia aktu oskar¿enia wyda ponownie postanowienie o jego umo-
rzeniu, pokrzywdzony, który wykorzysta³ uprawnienia przewidzia-
ne wart. 306 § la k.p.k, (tj. prawo do z³o¿enia za¿alenia, które
zosta³o uwzglêdnione przez s¹d) mo¿e w takim przypadku wnieœæ
akt oskar¿enia do s¹du w terminie miesi¹ca od daty dorêczenia
odpisu postanowienia, które jest równoznaczne z zawiadomie-
niem o postanowieniu w rozumieniu art. 55 § 1 k.p.k. (art. 330 §
2 k.p.k., art. 55 § 1 k.p.k.). Akt oskar¿enia winien spe³niaæ wymo-
gi okreœlone wart. 55 § 1 i 2 k.p.k. Inny pokrzywdzony tym samym
czynem mo¿e a¿ do rozpoczêcia przewodu s¹dowego na rozpra-
wie g³ównej przy³¹czyæ siê do postêpowania (art. 55 § 3 k.p.k.).
2. Uprawnionym do z³o¿enia za¿alenia, o którym mowa wart. 306
§ la k.p.k., przys³uguje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 §
1b k.p.k.).
3. Na postanowienie co do dowodów rzeczowych za¿alenie przy-
s³uguje stronom oraz osobie, od której odebrano przedmioty lub
która zg³osi³a do nich roszczenie (art. 323 § 2 k.p.k.).
4. W sprawach z oskar¿enia prywatnego za¿alenie na postano-
wienie prokuratora o umorzeniu postêpowania przygotowawcze-
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go rozpoznaje prokurator nadrzêdny, je¿eli postanowienie za-
pad³o z uwagi na brak interesu spo³ecznego w œciganiu z urzêdu
sprawcy (art. 465 § 2a k.p.k.).
5. Za¿alenie wnosi siê za poœrednictwem prokuratora, który wy-
da³ postanowienie. Termin do wniesienia za¿alenia wynosi 7 dni
od daty dorêczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Za¿ale-
nie wniesione po up³ywie tego terminu jest bezskuteczne (art.
122 § 1 i 2, art. 460 k.p.k.).
Zarz¹dzenie:

1. Stosownie do art. 104 § 4, art. 140, art. 306 § la i 325a § 2
k.p.k.*) odpis postanowienia dorêczyæ:
1) podejrzanemu(ej) k**)

2) obroñcy podejrzanego(ej) *) k**)

3) pokrzywdzonym:

k. 224

k.252

4) pe³nomocnikowi pokrzywdzonego(ej) *) k**)

5) instytucji, osobie, o której mowa wart. 306 § 1a, pkt 2 i 3 k.p.k. *) k**)

i  k**)

13.06.2016 r.

Prokurator Oddzia³owej Komisji Œcigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi
Arkadiusz Ga³aj
(data i podpis prokuratora)

*) niepotrzebne skreœliæ

**) wskazaæ nr karty w aktach sprawy i w za³¹czniku adresowym, na której znajduje siê
imiê i nazwisko
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ks. Pawe³ K³ys, ks. Gabriel Ko³odziej 

Bierzmowanie Heleny Kowalskiej

O zwi¹zkach Heleny Kowalskiej z Aleksandrowem £ódzkim,
gdzie pracowa³a jako s³u¿¹ca i przyjê³a sakrament bierzmowa-
nia, z ks. Gabrielem Ko³odziejem, proboszczem para�i p.w. œw.
Archanio³ów Rafa³a i Micha³a, rozmawia³ ks. Pawe³ K³ys. 

Helena Kowalska, póŸniejsza siostra Faustyna, przysz³a na œwiat

w Œwinicach Warckich na terenie diecezji W³oc³awskiej. W jaki spo-

sób zwi¹za³a siê Ona z Aleksandrowem £ódzkim, znajduj¹cym siê

niedaleko £odzi? 

W domu rodzinnym Heleny Kowalskiej, pod wzglêdem eko-
nomicznym by³o bardzo ciê¿ko. Na tyle ciê¿ko, ¿e w niedzielê do
koœcio³a na Mszê œwiêt¹, nie wszystkie dzieci mog³y iœæ jedno-
czeœnie, gdy¿ brakowa³o ubrañ. W zwi¹zku z tym, dorastaj¹ca
Helenka, widz¹c trud rodziców, ich ciê¿k¹ pracê, zmagania, by
ich dzieciom niczego nie brakowa³o, postanowi³a pomagaæ rodzi-
com, jak tylko mog³a. Pierwsz¹ jej prac¹, jak i innych dzieci w tym
czasie by³o wypasanie byd³a i pomoc w domowych pracach. He-
lenka wyró¿nia³a siê wœród rodzeñstwa pobo¿noœci¹, lubi³a modliæ
siê, ale nie mia³a sukienki na niedzielê do koœcio³a, wiêc w po-
rze Mszy œw. ukrywa³a siê z ksi¹¿eczk¹ do nabo¿eñstwa w k¹ci-
ku domu lub ogrodu, aby w taki sposób prze¿ywaj¹c jak umia³a,
w milczeniu Mszê œw. 

Maj¹c 16 lat, choæ ró¿nie jest to podawane w przekazach hi-
storycznych, a by³ to rok 1921, Helena postanowi³a iœæ na s³u¿-
bê do ludzi. Czu³a siê doros³a, skoñczy³a pierwsze klasy szko³y,
umia³a ju¿ czytaæ i pisaæ, a chc¹c pomóc rodzicom – tak im po-
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wiedzia³a, postanowi³am pójœæ do pracy i ul¿yæ ca³ej rodzinie.
W pobli¿u Œwinic Warckich, mieszkali bliscy, pañstwa Bryszew-
skich z Aleksandrowa £ódzkiego, którzy byli w³aœcicielami pie-
karni i poszukiwali m³odej dziewczyny na s³u¿bê. W ten sposób,
z koñcem lata lub wczesn¹ jesieni¹ 1921 roku, Helena przyje-
cha³a do Aleksandrowa £ódzkiego na pierwsz¹ s³u¿bê, do pañ-
stwa Bryszewskich. Wiêkszoœæ zarobionych pieniêdzy, wysy³a³a
do domu rodzinnego, aby w ten sposób pomóc rodzicom. 

Na czym polega³a jej praca na s³u¿bie w Aleksandrowie £ódzkim?

Jej g³ównym zadaniem, by³a pomoc w kuchni. Pomaga³a go-
towaæ, podawa³a jedzenie pracownikom piekarni, sprz¹ta³a. Jak
czas pozwala³, to tak¿e opiekowa³a siê ma³ym Zenonem Bryszew-
skim. Jak po latach bêdzie wspomina³ jedyny syn Bryszewskich,
w wolnych chwilach Helena czyta³a i powiada³a mu bajki, oraz
z nim siê modli³a. Wraz z gospodarzami – jej pracodawcami i ich
synem, wspólnie ka¿dego wieczoru klêkali do pacierza, w paŸ-
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Dziœ wysy³am ciebie do ca³ej ludzkoœci z moim mi³osierdziem... 
(z objawieñ s. Faustyny) 

Imiê siostry Faustyny z mi³oœci¹ wymawiane jest na wszystkich kontynentach
œwiata, a teologowie zaliczaj¹ j¹ do grona wybitnych mistyków Koœcio³a.

Przysz³a na œwiat 25 sierpnia 1905 r. jako trzecie z dziesiêciorga dzieci w bie-
dnej i pobo¿nej rodzinie ch³opskiej we wsi G³ogowiec. Na chrzcie œwiêtym w ko-
œciele parafialnym w Œwinicach Warckich otrzyma³a imiê Helena. Od dzieciñ-
stwa odznacza³a siê umi³owaniem modlitwy, pracowitoœci¹, pos³uszeñstwem oraz
wielk¹ wra¿liwoœci¹ na ludzk¹ biedê. Do szko³y chodzi³a tylko 3 lata; Jako 16-let-
nia dziewczyna opuœci³a rodzinny dom i posz³a na s³u¿bê do Aleksandrowa i £o-
dzi. G³os powo³ania odczuwa³a w swej duszy ju¿ od siódmego roku ¿ycia, ale ro-
dzice me zgadzali siê na jej wst¹pienie do klasztoru. Przynaglona jednak wizj¹
cierpi¹cego Chrystusa 1 sierpnia 1925 r. wst¹pi³a do Zgromadzenia Sióstr Mat-
ki Bo¿ej Mi³osierdzia, gdzie Jako s. Maria Faustyna prze¿y³a 13 lat. Przeby-
wa³a w kilku domach zgromadzenia, najd³u¿ej w Krakowie, P³ocku i Wilnie,
pe³ni¹c obowi¹zki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Na zewn¹trz nic nie zdra-
dza³o jej niezwykle bogatego ¿ycia mistycznego: by³a skupiona, a przy tym natu-
ralna, pogodna, pe³na ¿yczliwej i bezinteresownej mi³oœci dla bliŸnich.

Ca³e ¿ycie konsekwentnie d¹¿y³a do coraz pe³niejszego zjednoczenia z Bogiem
i do ofiarnej wspó³pracy z Jezusem w dziele ratowania dusz. Pan obdarzy³ j¹
nadzwyczajnymi ³askami (wizje, objawienia, ukryte stygmaty, dar proroctwa
i czytania w duszach ludzkich, mistyczne zaœlubiny i inne), daj¹c g³êbokie po-
znanie tajemnicy Bo¿ego mi³osierdzia.

Pan Jezus powierzy³ jej misjê skierowan¹ do ca³ej ludzkoœci, która polega na
przypomnieniu prawdy wiary o mi³oœci mi³osiernej Boga do ka¿dego cz³owieka,
na przekazaniu nowych form kultu Mi³osierdzia Bo¿ego (obraz z podpisern: Jezu,
ufam Tobie, œwiêto Mi³osierdzia, modlitwa zwana koronk¹ do Mi³osierdzia Bo-
¿ego oraz godzina Mi³osierdzia – 1500 ka¿dego dnia) oraz na zainspirowaniu
ruchu odnowy religijnej w ewangelicznym duchu zaufania Bogu i mi³osierdzia
wobec bliŸnich.

Siostra Faustyna, wyniszczona chorob¹ (gruŸlica p³uc i przewodu pokarmo-
wego) oraz ró¿nymi cierpieniami, które przyjmowa³ a jako dobrowoln¹ ofiarê za
grzeszników, zmar³a w opinii œwiêtoœci w Krakowie 5 paŸdziernika 1938 r., ma-
j¹c zaledwie 33 lata. S³awa œwiêtoœci jej ¿ycia ros³a wraz z rozszerzaniem siê
nabo¿eñstwa do Mi³osierdzia Bo¿ego. Dzisiaj do jej grobu pielgrzymuj¹ ludzie
z ró¿nych stron œwiata, by uciekaæ siê do jej mo¿nego wstawiennictwa w proœbach
zanoszonych przed tron Mi³osierdzia Bo¿ego.
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Zaœwiadczenie o bierzmowaniu Heleny Kowalskiej 
w Aleksandrowie £ódzkim w lutym 1922 r. 



dzierniku obowi¹zkowo odmawiali ró¿aniec. Na tyle, na ile po-
zwala³ jej czas, uczestniczy³a w ¿yciu religijnym, które toczy³o
siê wokó³ jedynego, na ten czas, koœcio³a p.w. œw. Rafa³a Archa-
nio³a w Aleksandrowie £ódzkim. Tutaj przychodzi³a razem z ro-
dzin¹ Bryszewskich na Mszê œw., tutaj modli³a siê i tutaj, wtedy
kiedy mog³a, przychodzi³a z ma³ym Zenonem synem swoich pra-
codawców. Wœród mieszkañców zosta³a zapamiêtana jako osoba
grzeczna, chêtna do pomocy, ale i rozmodlona. 

Jak d³ugo Helena Kowalska mieszka³a w Aleksandrowie £ódzkim?

Przebywa³a tutaj na prze³omie lat 1921–1922, to by³ prawie
rok. Skoñczy³o siê to wszystko takim doœæ ma³o znanym wyda-
rzeniem. Pierwsze objawienie Pana Jezusa Helenka mia³a w Œwi-
nicach Warckich, jako ma³a dziewczynka. Podobnie dzia³o siê
w Aleksandrowie £ódzkim. Jak mo¿na przeczytaæ we wspomnie-
niach, Helenka bêd¹c na s³u¿bie zrywa³a siê nocami i widywa-
³a czêsto blaski, gdy wysz³a na korytarz czy podwórko. Natomiast
wiosn¹ 1922 roku, na podwórzu przed kamienic¹, gdzie znajdo-
wa³a siê piekarnia, przy której mieszka³a, ukaza³ siê Jej Pan Je-
zus. Ona trochê siê tym przerazi³a i zaczê³a krzyczeæ, ¿e siê po-
dwórko pali, ale doskonale zdawa³a sobie sprawê, ¿e widzia³a
Pana Jezusa. Po tym widzeniu, podjê³a decyzjê, by wst¹piæ do
klasztoru i zostaæ siostr¹ zakonn¹. Ludzie za ni¹ wyszli z pie-
karni, ale nie widzieli nic. Helenka jednak mocno to prze¿y³a,
trzeba by³o wzywaæ lekarza, a potem daæ znaæ rodzicom. Zanie-
pokojeni Kowalscy wys³ali najstarsz¹ córkê Józefê, by siê czegoœ
wiêcej dowiedzia³a. Helenka pytana o to wydarzenie, oœwiadczy-
³a, ¿e widzia³a jasnoœæ, ale wiêcej nie chcia³a mówiæ. Prosi³a tyl-
ko, by powiedzieæ rodzicom, ¿e g³upia nie jest i ¿e w tym do-
mu ju¿ nied³ugo zostanie. Podejrzewano, ¿e m³odej dziewczynie
pomiesza³y siê zmys³y i oskar¿ono j¹ o chorobê psychiczn¹. Rze-
czywiœcie, nied³ugo po tym wydarzeniu opuœci³a Aleksandrów
i powróci³a do G³ogowca, by prosiæ rodziców o pozwolenie na
wst¹pienie do klasztoru.

Ze wspomnieñ pracodawców dowiadujemy siê, ¿e po czasie
¿a³owali tego, ¿e Helena ich opuœci³a i wyjecha³a do domu ro-
dzinnego do Œwinic Warckich. To ca³e zdarzenie umocni³o j¹
w postanowieniu, by iœæ za g³osem serca i wst¹piæ do klasztoru.
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Jej decyzji przeciwstawili siê oboje rodzice. Ojciec t³umaczy, ¿e
nie staæ go, aby daæ Helence pieni¹dze potrzebne do wst¹pienia
do zakonu. Ona pos³uszna rodzicom, odpowiada³a tylko: „tatu-
siu, ja ¿adnych pieniêdzy nie potrzebujê, mnie sam Pan Jezus za-
prowadzi do klasztoru!” Z takim przeœwiadczeniem, z pragnie-
niem pomocy rodzicom, ale tak¿e chc¹c zebraæ pieni¹dze na
posag, potrzebny wówczas przy wst¹pieniu do zgromadzenia za-
konnego, wyjecha³a do pracy do £odzi. 

Koœció³ p.w. œw. Rafa³a Archanio³a ma prawie 200 lat, to oznacza,

¿e to w³aœnie tutaj, przed o³tarzem znajduj¹cym siê po dziœ dzieñ

modli³a siê dzisiejsza œwiêta Aposto³ka Bo¿ego Mi³osierdzia. Czy to

miejsce w jakiœ specjalny sposób jest jeszcze z Ni¹ zwi¹zane? 

W naszym koœciele para�alnym, przed o³tarzem g³ównym po-
œwiêconym œw. Archanio³owi Rafa³owi w lutym 1922 roku, He-
lena Kowalska przyjê³a sakrament bierzmowania. Dowiedzieæ
siê mo¿na siê o tym ze z³o¿onego w Archiwum Zgromadzenia
Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia odpisu protoko³u z „egzaminu
przed ob³óczynami Heleny Kowalskiej”. Dokument ten zosta³
sporz¹dzony 21 kwietnia 1926 r. przez ks. dr. Stanis³awa Ro-
sponda, a podpisany przez Helenê Kowalsk¹. W dokumencie
tym podana jest informacja, ¿e Helena Kowalska – póŸniejsza
œw. Siostra Faustyna – przyjê³a sakrament bierzmowania
w „Aleksandrowie £ódzkim w lutym 1922 roku”. Potwierdzenie
tego faktu pochodzi z domu generalnego Sióstr Zgromadzenia
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w Warszawie. O tym fakcie jest tak-
¿e wzmianka we wczeœniejszych t³umaczeniach „Dzienniczka”
na jêzyki obce. Za powy¿szy dokument jesteœmy bardzo wdziê-
czni prze³o¿onej generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej
Mi³osierdzia – m. M. Petra Kowalczyk. 

Jak mo¿na przeczytaæ w dokumentach przygotowywanych do
beaty�kacji, a póŸniej do kanonizacji, w zeznaniach jej brata, po
przyjêciu przez Helenkê sakramentu bierzmowania, jeszcze bar-
dziej odda³a siê Panu Jezusowi, i z jeszcze wiêkszym pragnieniem
chcia³a pójœæ za Nim w ¿yciu zakonnym. 

Jest to dla nas ogromna ³aska, ¿e w tym skromnym koœciele,
w tym niewielkim mieœcie, po³o¿onym pomiêdzy Œwinicami War-
ckimi, a £odzi¹, Helena Kowalska przyst¹pi³a do sakramentu
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bierzmowania, który tak bardzo wzmocni³ jej wiarê i umocni³
w powo³aniu. 

Czy w ksiêgach para�alnych zachowa³a siê wzmianka o tym, ¿e He-

lena Kowalska w tej w³aœnie para�i istotnie przyjê³a sakrament doj-

rza³oœci chrzeœcijañskiej?

Niestety, ani w archiwum Archidiecezji £ódzkiej, ani w ar-
chiwum para�alnym, nie ma dokumentów potwierdzaj¹cych to
wydarzenie, niemniej jednak, ku naszej radoœci i dziêki Bo¿ej
Opatrznoœci, przed wakacjami 2016 roku, jak przekazywa³a mi
s. El¿bieta Siepak, rzecznik prasowy zgromadzenia ss. Matki
Bo¿ej Mi³osierdzia, prze¿ywaj¹c Jubileusz Bo¿ego Mi³osierdzia,
by³y przegl¹dane jeszcze raz dokumenty zwi¹zane z s. Fausty-
n¹. Wówczas natra�ono na ma³y pojemnik z dokumentami, na
które dotychczas nie natra�ono. W³aœnie w tym pojemniku,
w stercie ró¿nych rêkopisów, natra�ono na zeznanie siostry Fau-
styny, napisane przed ob³óczynami w 1926 roku. Gdzie napisa-
³a, ¿e w Aleksandrowie £ódzkim, w lutym 1922 roku przyst¹pi-
³a do sakramentu bierzmowania, który otrzyma³a z r¹k
pierwszego ordynariusza diecezji ³ódzkiej, ks. bpa Wincentego
Tymienieckiego. Wówczas proboszczem para�i by³ ks. Zygmunt
Knapski, który zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹ w obozie koncentra-
cyjnym w Dachau. Niestety nie wiemy jakie imiê wówczas otrzy-
ma³a, ale mamy nadziejê, ¿e odnajd¹ siê takie dokumenty, któ-
re pomog¹ nam to ustaliæ. 

Jak tu, w Aleksandrowie £ódzkim praktykowane jest orêdzie Bo¿e-

go Mi³osierdzia i szerzony kult œw. Faustyny Kowalskiej? 

¯yj¹c obecnoœci¹ Heleny Kowalskiej – œw. Faustyny w naszym
mieœcie, w tej œwi¹tyni, staramy siê tak, jak prosi³ sam Pan Je-
zus, by ¿yæ wyobraŸni¹ mi³osierdzia. Staramy siê to polecenie
realizowaæ w naszej codziennoœci. Jeœli chodzi o kult Bo¿ego Mi-
³osierdzia i œw. Faustyny, to od piêciu lat codziennie spora gru-
pa osób, o godz. 15:00, w godzinie Mi³osierdzia, tu w œwi¹tyni,
rozwa¿a Mêkê Pañsk¹ i odmawia Koronkê do Bo¿ego Mi³osier-
dzia, a owocem dopiero co zakoñczonego Jubileuszu Mi³osier-
dzia, jest sprawowana co pi¹tek o godz. 15:00 Msza œw. w inten-
cjach osób przybywaj¹cych do œwi¹tyni. W ka¿d¹ niedzielê przed
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sum¹ o godz. 12:00, czytany jest fragment z dzienniczka œw. Fau-
styny oraz przed Msz¹ œw. o godz. 13.15 wraz z dzieæmi przygo-
towuj¹cymi siê do Pierwszej Komunii Œwiêtej odmawiana jest
Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia.

WyobraŸnia mi³osierdzia to nie tylko modlitwa, ale tak¿e kon-
kretny czyn, pomoc. Przy para�i dzia³a zespó³ Caritas, ale tak¿e
szkolne ko³a Caritas, które s³u¿¹ pomoc¹ wszystkim tym, którzy
tej pomocy materialnej potrzebuj¹. 
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Pierwszy obraz Jezusa Mi³osiernego (lub Mi³osierdzia Bo¿ego) namalowany
przez Eugeniusza Kazimirowskiego w 1934 r. znajduje siê obecnie w kaplicy
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego (dawnym koœciele Œwiêtej Trójcy) w Wilnie.
Obraz ten nie spodoba³ siê Faustynie, gdy¿ nie odpowiada³ piêknu jej wizji
Jezusa. Jezus mia³ jej wówczas odpowiedzieæ, ¿e Nie w piêknoœci farby ani
pêdzla jest wielkoœæ tego obrazu, ale w ³asce mojej. 



Zenon Bryszewski

Wspomnienia o œw. Siostrze Faustynie*

Jestem dzieckiem Kazimierza i Leokadii Bryszewskich, urodzo-
nym 17 paŸdziernika 1915 roku. Mieszkam w domu rodzinnym
w Aleksandrowie £ódzkim przy ul. 1 maja 7, dawniej Parzêczew-
ska 30.

W naszym domu w roku 1921 lub 1922 – ju¿ mi to siê w pa-
miêci zatar³o – pracowa³a jako pomoc domowa Helenka Kowal-
ska, póŸniej w zakonie – Siostra Faustyna. Poleci³a j¹ siostra mo-
jej matki Janina, ¿ona Marcina £ugowskiego, który by³ ojcem
chrzestnym Helenki. £ugowscy mieszkali w Rogowie, wiosce przy-
legaj¹cej do G³ogowca, gdzie mieszka³a wielodzietna rodzina Ko-
walskich. W domu mojej ciotki Janiny s³u¿y³a te¿ jedna z sióstr
Helenki.

Moi rodzice prowadzili piekarniê i sklep w Aleksandrowie
przy ul. Parzêczewskiej, a Helenka przyjecha³a do pomocy w do-
mu. Mama musia³a w sklepie za³atwiaæ klientów, a Helenka
sprz¹ta³a, pomaga³a gotowaæ, musia³a pozmywaæ, œmieci wy-
nieœæ, wody przynieœæ, bo wodoci¹gów nie by³o, podaæ jedzenie
pracownikom piekarni, którzy byli na wy¿ywieniu rodziców
i – jak czas pozwala³ – to mnie zabawia³a. Pracy musia³a mieæ
du¿o, bo w domu by³y cztery izby, sklep i piekarnia – to wszy-
stko prowadzili rodzice. Obok domu by³ ogródek, w tym miej-
scu, gdzie póŸniej pobudowano drug¹ czêœæ domu, na lewo od
wejœciowej sieni.

Ja mia³em wtedy szeœæ lub siedem lat. Helenkê bardzo lubi-
³em, bo ona zawsze, jak tylko mia³a chwilê woln¹, opowiada³a mi
ró¿ne bajki i historie z ¿ycia, jakie zdarza³y siê w jej okolicach,
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np. o dziedzicu, który po œmierci przychodzi³ i ludzie go widzieli.
Siada³a wtedy na kozetce, na której spa³a w kuchni tu¿ pod ok-
nem, czasem bra³a mnie na kolana lub ja siada³em na ma³ym
krzese³ku obok niej. I tak rozmawialiœmy sobie, w³aœciwie to ona
mówi³a, a ja s³ucha³em. Dzieciak lubi, jak mu siê ró¿ne rzeczy
opowiada, wiêc i ja bardzo j¹ lubi³em.

Wieczorem wszyscy klêkaliœmy do pacierza, a w paŸdzierniku
obowi¹zkowo odmawialiœmy ró¿aniec. Ja nie bardzo mia³em chê-
ci w tym kierunku, ale musia³em klêkaæ razem z nimi pod obra-
zem i modliæ siê, taki wówczas by³ zwyczaj. Dziœ nie potra�ê po-
wiedzieæ, czyja to by³a inicjatywa: mojej matki czy Helenki.

Na mszê œwiêt¹ chodziliœmy do koœcio³a pod wezwaniem œwiê-
tego Rafa³a. W Aleksandrowie by³ jeszcze koœció³ ewangelicki.
Oba fundowa³ Rafa³ Bratoszewski, w³aœciciel dóbr Aleksandro-
wa i Bru¿ycy. Aleksandrów by³ wtedy miasteczkiem ¿ydowsko-
niemiecko-polskim. Niemców by³o oko³o 40%, Polaków 33%,
a ¯ydów 27%. Burmistrz by³ zawsze Polakiem, wiceburmistrz
– Niemcem, a ³awnikami: Polak, Niemiec i ¯yd. Przed sam¹ II
wojn¹ œwiatow¹ Aleksandrów liczy³ 14 300 mieszkañców. Do ko-
œcio³a ewangelickiego chodzili g³ównie Niemcy, a Polacy do ko-
œcio³a œw. Rafa³a, po³o¿onego przy Rynku, stosunkowo niedale-
ko od naszego domu.

Helenka pracowa³a u nas oko³o roku. Rodzice cenili j¹ bar-
dzo, bo gdyby by³o inaczej, to by u nas nie by³a. Okolicznoœci jej
wyjazdu z naszego domu nie pamiêtam, by³em wtedy dzieckiem.

Potem rodzice pos³ali mnie do „ochronki”, po czym przyjêto
mnie od razu do drugiego oddzia³u szko³y powszechnej. Po jej
ukoñczeniu ojciec wys³a³ mnie do szko³y handlowej. Dalej nie
chcia³em siê uczyæ i podj¹³em pracê w ówczesnym Zarz¹dzie Miej-
skim w Aleksandrowie (...). W 1935 roku odby³em s³u¿bê wojsko-
w¹, a w 1939 roku bra³em udzia³ w obronie Warszawy. (...) Kie-
dy wróci³em do Aleksandrowa, znów podj¹³em pracê w Urzêdzie
Miasta, a potem jako ksiêgowy u prywatnych w³aœcicieli zak³a-
dów poñczoszniczych (...). Tak wiêc ca³e ¿ycie – poza okresem
okupacji – spêdzi³em w rodzinnym domu, gdzie wychowa³o siê
te¿ dwoje moich dzieci.

Aleksandrów £ódzki, 10 sierpnia 1993.
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Witold Bryszewski

Fotogra�e domu rodzinnego
œw. Faustyny w Œwinicach
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El¿bieta Wróbel

Jak Klemens Michalak 
odpiera³ nawa³ê bolszewick¹. 
Czêœæ I

Mój dziadek Klemens Michalak urodzi³ siê we wsi Babice ko³o
Kazimierza, 14 marca 1898 r. Tak jak jego rodzice by³ obywate-
lem Imperium Rosyjskiego. Maj¹c piêæ lat straci³ Katarzynê, 47
letni¹ matkê (zmar³a w 1903 r. w Saniach) a w wieku 7 lat umar³
mu ojciec Jan maj¹c 54 lata (zmar³ w 1905 r. równie¿ w Saniach,
z tym, ¿e jako jego nazwisko podano Szkudlarek). Z nazwiskiem
jego ojca Michalak zwi¹zana jest ciekawa historia. Rodowe na-
zwisko Jana Michalaka powinno brzmieæ Szkudlarek, tak jak na-
zwisko Franciszka, ojca Jana. Prawdopodobnie dziadek Klemen-
sa, licz¹c na przychylnoœæ Rosjan postanowi³ zmieniæ nazwisko
wykorzystuj¹c imiê swojego ojca Micha³a. Szeœcioro pierwszych
dzieci Franciszka mia³o nazwisko Szkudlarek, siódmy Jan uro-
dzony w 1841 r. nazwisko Michalak, najstarsza córka Franciszka
– Julianna, wychodz¹c za m¹¿ w 1842 r. jako panieñskie nazwis-
ko poda³a Michalak choæ w akcie urodzenia mia³a Szkudlarek.
Nastêpna trójka dzieci Franciszka urodzona w 1844 r. i póŸniej,
ju¿ mia³a nazwisko Szkudlarek. Wszystko to dowodzi, i¿ wœród
ludnoœci ch³opskiej nazwiska rodowe by³y rzecz¹ stosunkowo no-
w¹, i traktowano je doœæ swobodnie na co pozwala³a rosyjska biu-
rokracja sprawuj¹ca rz¹dy na ziemiach polskich. 

Niewiele wiadomo o dzieciñstwie Klemensa Michalaka. Z nie-
licznych wspomnieñ syna Tadeusza wy³ania siê obraz dziecka roz-
dartego miêdzy dwa gospodarstwa: w Babicach (wsi po³o¿onej w wo-
jewództwie ³ódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk,
ko³o Kazimierza), gdzie siê urodzi³ (mieszkali tam równie¿ jego
siostra Franciszka z mê¿a Nakielska starsza od niego o 31 lat uro-
dzona w 1867 r. w Saniach i najstarszy brat Wawrzyniec, urodzo-
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ny w 1876 r. równie¿ w Saniach, dzieci z pierwszej ¿ony jego ojca
Antoniny z rodzin¹ i z gromadk¹ kuzynów. Ró¿nica wieku pomiê-
dzy braæmi wynosi³a 22 lata. Nastêpnym miejscem przebywania
m³odego Klemensa by³a wieœ Sanie (po³o¿onej w województwie ³ó-
dzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów £ódzki, ko³o
Be³dowa), gdzie przed swoj¹ œmierci¹ mieszkali jego rodzice. Tam
te¿ mieszka³ jego drugi brat Stanis³aw (z drugiej ¿ony jego ojca –
£ucji) z rodzin¹, który urodzi³ siê w Stanis³awowie w 1883 r. Ró¿-
nica pomiêdzy braæmi wynosi³a 15 lat. Nieweso³e by³o jego dzieciñ-
stwo, tym bardziej, ¿e matk¹ by³a trzecia ¿ona ojca Katarzyna,
która nie by³a prawdopodobnie zbyt przywi¹zana do dzieci z po-
przednich ma³¿eñstw. Ze wspomnieñ, Tadeusza wiadomo, ¿e Kle-
mens uczêszcza³ do szko³y w Ludwikowie ko³o Sañ. Przed œlubem
mieszka³ w Saniach, natomiast w Zgni³ym B³ocie – niedaleko miej-
sca zamieszkania, praktykowa³ w kuŸni. Tam te¿ pozna³ swoj¹ ¿o-
nê Mariannê Pajor z któr¹ zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski 20 paŸdzier-
nika 1918 roku. Œwiadkami ich ma³¿eñstwa byli: jego brat Stanis³aw
i Aleksander Olborski – kowal z B³ota. Sam, s³abo pamiêtaj¹c swoich
rodziców, straci³ tu¿ przed œlubem przysz³¹ teœciow¹ Weronikê Pa-
jor, która zmar³a niespodziewanie 3 paŸdziernika 1918 roku, ju¿
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po dwóch zapowiedziach koœciel-
nych i tu¿ przed trzecimi z 6 paŸ-
dziernika.

Nastêpny niepomyœlny zwrot
w jego ¿yciu osobistym nast¹pi³
w pocz¹tkach 1919 roku. Wpraw-
dzie zakoñczy³a siê wojna œwia-
towa, ale on nie móg³ cieszyæ siê
pokojem, przysz³o mu broniæ nie-
podleg³oœci odrodzonego po zabo-
rach Pañstwa Polskiego. Nie uda-
³o mi siê ustaliæ dok³adnej daty
poboru do wojska Klemensa, mi-
mo zapoznania siê z raportami
dziennymi jednostek Wojska Pol-

skiego stacjonuj¹cych w £odzi, przechowywanymi w Archiwum Woj-
skowym w Rembertowie za lata 1919–1921. Na pewno wiadomo,
¿e zosta³ powo³any w 1919 r. i to w miesi¹cach wiosennych.

Prawdopodobnie pocz¹tkowo zosta³ przydzielony do tworz¹ce-
go siê zapasowego batalionu 28 Pu³ku Piechoty „Dzieci £ódzkich”.
Jako ciekawostkê mo¿na przytoczyæ zorganizowan¹ paradê w £o-
dzi z okazji œwiêta 3 maja. W dokumencie z tego okresu zapisa-
no: „O�cerowie i ¿o³nierze pomimo niekompletnego jeszcze wy-
szkolenia wykazali dziarsk¹ sw¹ postaw¹ ¿o³nierza moc ducha
jego” Nowy poborowy otoczony zosta³ ¿o³nierzami którzy przeszli
szkolenie rekruckie. Mieli oni ju¿ przygotowane dla nich karty
zaprowiantowania, wyekwipowania i uzbrojenia oraz wskazywali
miejsce w koszarach przy ul. Leszno nr 9. Choæ pracowa³ ju¿ ja-
ko kowal to podejrzewam, ¿e zosta³ szeregowcem przydzielonym
do 28 £ódzkiego Pu³ku Piechoty, który powsta³ w listopadzie 1918
r. w czasie walk z Niemcami. Pierwsze 2 bataliony sformowa³y siê
z ochotników a z cz³onków Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW). Utworzony zosta³ póŸniej (w grudniu), w pocz¹tkach na-
stêpnego roku wzmocniony poborowymi. Ka¿dy batalion sk³ada³
siê z czterech kompani piechoty i jednej karabinów maszynowych.
Stan wyekwipowania i wyszkolenia pocz¹tkowo by³ fatalny. W sty-
czniu 1919 r. bataliony II i III wyje¿d¿a³y na front bez kompletu
p³aszczy i w po³owie boso. Uzbrojenie i wyekwipowanie otrzymy-
wali ze sk³adów zdobyczy wojennej.
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Peowiacki III batalion
z £odzi uda³ siê 26 stycznia
1919 r. na Œl¹sk Cieszyñski,
gdzie w ostatnich dniach
miesi¹ca stoczy³ ciê¿kie wal-
ki z Czechami, utrzymuj¹c
swoje pozycje mimo pono-
sz¹cych du¿ych strat w lu-
dziach. Z chwil¹ zawiesze-
nia broni z Czechami III
batalion zosta³ wys³any
w okolice Poronina gdzie
doczeka³ siê uzupe³nieñ po-
borowych miêdzy innymi
mojego dziadka Klemensa
Michalaka. Przeszed³ on
tam okres szkolenia rekru-
tów. Z tego te¿ okresu za-
chowa³ on wspomnienia
zwiedzenia Giewontu i za-
baw z góralkami, które czê-
sto boso wêdrowa³y.

Po krótkim odpoczynku zosta³ batalion przerzucony najpierw
do Lublina, nastêpnie do Bia³egostoku i Skidla nad Niemnem,
a 2 marca do Ma³opolski Wschodniej, gdzie bra³ czynny i z suk-
cesem udzia³ w obronie Lwowa. Szczególnie wyró¿ni³ siê bata-
lion w walkach z 29 na 30 kwietnia, kiedy to wœciekle zaatako-
wany przez Ukraiñców z armii Ukrainy Zachodniej, przeszed³ do
kontrnatarcia zajmuj¹c wzgórza pod wsi¹ Porszn¹.

Wspomnienie wojny 1918–1920 r. Józefa Malczyka o pseudo-
nimie „Batory „(ze zbiorów Instytutu Pi³sudskiego w Londynie)
zawiera opis tej walki, w której prawdopodobnie bra³ udzia³ mój
dziadek: „W okopach z dwoma szpalerami drutu kolczastego na-
st¹pi³ atak Ukraiñców na nas. Odleg³oœæ by³a niewielka, nasz ka-
rabin maszynowy puszcza³ taœmê za taœm¹. Amunicja by³a do-
starczana regularnie do okopów. Poniewa¿ atakowali pod górê
ku naszym okopom padali jak muchy, ale siê nie poddawali. Nie-
którzy dotarli do nas, wiêc trzeba by³o u¿yæ bagnetów. Po prze-
³amaniu ataku pobiegliœmy dalej do wioski. By³em wyposa¿ony

Klemens Michalak w 1919 roku



w krótki karabinek austryjacki z za³o¿onym bagnetem do które-
go pasowa³y naboje rosyjskie a odwrotnie nie. Uda³o nam siê
okr¹¿yæ kilkunastu Ukraiñców i wzi¹æ ich do niewoli. Atak trwa³
do samego rana. Ukraiñcy za³amali siê w wielkiej panice zaczêli
cofaæ siê pozostawiaj¹c wiele sprzêtu oraz ciê¿kie karabiny ma-
szynowe i tabory za³adowanych wozów konnych”.

By³a to prze³omowa chwila walki pozwalaj¹ca dotrzeæ Pola-
kom do Tarnopola i po krótkim odpoczynku III batalion zmuszo-
ny by³ stoczyæ 12 czerwca jedn¹ z najpiêkniejszych swych walk
pod Iwankowem, Niestety, od tej walki rozpocz¹³ on odwrót a 27
czerwca batalion odjecha³ pod Stanis³awów. Nie by³o ³atwo wal-
cz¹cym, nie doœæ, ¿e musieli siê cofaæ to jeszcze nie mogli otrzy-
maæ urlopu z powodu panuj¹cych chorób zakaŸnych w powiecie
³ódzkim, a w szczególnoœci w Aleksandrowie i Dalikowie. Smut-
ne by³y te¿ chwile gdy z frontu dochodzi³y wieœci o stratach w sze-
regach Wojska Polskiego. Polscy zabici ¿o³nierze honorowani byli
przez proboszczów msz¹ ¿a³obn¹. Oni te¿ pierwsi dowiadywali
siê o œmierci swojego para�anina i t¹ wiadomoœæ musieli prze-
kazaæ jego najbli¿szym. 

W lipcu 1919 r. „Dzieci £ódzkie” po³¹czy³y siê z 13 Pu³kiem
Strzelców 4 Dywizji gen. ¯eligowskiego i dla zachowania wspól-
nej tradycji otrzyma³ nazwê 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich.
W sk³ad nowej jednostki wesz³y: dowództwo, oddzia³ konnych wy-
wiadowców, pluton telefoniczny, kompania techniczna, kompa-
nia karabinów maszynowych przy sztabie, zak³ady gospodarcze,
I, II i III batalion, ka¿dy sk³adaj¹cy siê z czterech kompanii strze-
leckich i po jednej kompanii karabinów maszynowych o pe³nym
sk³adzie osobowym. W 1920 r. powsta³ jeszcze pluton pieszych
zwiadowców póŸniej zmieniony na kompaniê szturmow¹.

Po krótkim postoju w Koropcu III batalion pomaszerowa³ do
¯u³brodów, gdzie po drodze zgarn¹³ zab³¹kan¹ kompaniê ukraiñ-
sk¹ oraz broñ. Maszeruj¹c w kolumnie g³ównych si³ dotar³ do
Zbrucza 19 lipca 1919 r. gdzie wstrzymano marsz ze wzglêdu na
rozejm z Ukraiñcami. Ca³a armia ukraiñska z hetmanem Pet-
lur¹ przesz³a wówczas na stronê polsk¹ szykuj¹c siê do wspólnej
walki z bolszewikami. 28 Pu³k Strzelców Kaniowskich zakwate-
rowano na linii demarkacyjnej polsko-ukraiñskiej Ska³a–Turyl-
cze, w okolicy wsi Muszkatówki, gdzie te¿ do³¹czono nowych re-
krutów i zmieniono broñ na jednolit¹ francusk¹.
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Broñ ta pochodzi³a od tak zwanej Armii B³êkitnej gen Józefa
Hallera, która od kwietnia do czerwca 1919 r. przybywa³a przez
Niemcy do Polski z Francji przywo¿¹c ze sob¹ du¿¹ iloœæ sprzêtu
i uzbrojenia, 7 eskadr lotniczych oraz oko³o 68 tysiêcy ¿o³nierzy. 

Wiadomoœæ o zakoñczeniu walk w Ma³opolsce Wschodniej i na
Wo³yniu spotka³ siê z wielkim aplauzem i de�lad¹, któr¹ odebra³
dowódca frontu genera³ Edward Rydz-Œmig³y. 

W koñcu wrzeœnia pu³k, w którym s³u¿y³ mój dziadek, w³¹-
czono do 1 Armii i przewieziono kolej¹ pod Wilno, gdzie czêœæ
patrolowa³a liniê demarkacyjn¹ polsko–litewsk¹, pozostali pe³-
nili s³u¿bê garnizonow¹. Tak Klemens spêdzi³ zimê
1919–1920 r. W trakcie transportu zdarza³y siê wypadki. Przy-
k³adowo przy szybkim za³adunku ¿o³nierzy do wagonów towa-
rowych zakazano przewoziæ za³adowan¹ broñ. Poniewa¿ zmie-
niono karabiny na krótkie francuskie, jeden z ¿o³nierzy nie do
koñca roz³adowa³ swoj¹ broñ. Po wejœciu do wagonu chcia³
usi¹œæ i niechc¹cy stukn¹³ lekko stopk¹ o pod³ogê. Karabin wy-
strzeli³ zabijaj¹c go na miejscu. Kula przesz³a przez podbródek
i przez czaszkê.

Jako ciekawostkê mogê podaæ dzia³anie przy wojsku sklepów
¿o³nierskich, aby ¿o³nierz móg³ nabyæ niezbêdne artyku³y i przed-
mioty pierwszej potrzeby. Sklepy te by³y prowadzone przy ka¿-
dym oddziale wojskowym licz¹cym ponad 100 ¿o³nierzy. 

Ka¿dy z uczestników otrzymywa³ pobory wojenne. W przypad-
ku Klemensa dostawa³ jeszcze dodatek na ¿onê Mariannê. Jaka
to by³a suma, nie uda³o mi siê ustaliæ. Znalaz³am w Remberto-
wie „Dziennik poborów wojennych” Baonu Zapasowego za mie-



si¹c kwiecieñ 1920 r. 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich. Wynika
z niego, ¿e dla ¿ony ¿o³nierze dostawali 400 marek polskich i ty-
le samo ¿o³du dla ka¿dego szeregowca, jeœli miesi¹c mia³ 31 dni.
360 Mk wyp³acano w miesi¹cach o jeden dzieñ krótszych Na
dziecko przys³ugiwa³o 100 Mk. Do tych pieniêdzy urlopowany
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szeregowy dostawa³ tak zwane strawne 12 Mk za ka¿dy wolny
dzieñ. Rodzina Michalaka sk³ada³a siê tylko z dwóch osób.

Nasz bohater stacjonowa³ w okolicach Kowla. Pamiêta³ wiel-
kie watahy wilków w tamtejszych lasach. Wszystkim dawa³y
siê we znaki wiêc zorganizowano polowanie z miejscowymi mie-
szkañcami. Szybko jednak zaniechano tego, poniewa¿ wilków
by³o zbyt du¿o. Zima w tamtych okolicach by³a bardzo mroŸ-
na, a jedzenia nie by³o wystarczaj¹co du¿o. Dziadek przypad-
kiem podpatrzy³ miejscowego, jak z kopca przy cmentarzu wy-
biera³ ziemniaki. Poniewa¿ g³ód by³ bardzo dokuczliwy i du¿o
czasu wolnego, postanowi³ z kolegami podebraæ trochê ziem-
niaków. Wyprawa by³a uda³a i nie wykryto sprawców. Upieczo-
ne ziemniaki smakowa³y jak najlepszy kawa³ek miêsa. Gdyby
kradzie¿ siê wyda³a grozi³oby to dotkliw¹ kar¹ nawet kilku-
dniowym aresztem œcis³ym. Rozkaz odgórny jasno precyzowa³
sprawê obrony mienia tubylczej ludnoœci i kar jakie grozi³y za
ich naruszenie.

Na pocz¹tku lutego 1920 r. do Polskiego Biura Wywiadowcze-
go nap³ywaæ zaczê³y niepokoj¹ce informacje o nasilaj¹cej siê
wœród naszych ¿o³nierzy bolszewickiej dzia³alnoœci propagando-
wej. Tajne organizacje bolszewickie rozpowszechniaæ zaczê³y
odezwy. Do niektórych Polaków tra�aæ zaczê³a ich agitacja pro-
wadzona poza koszarami lub podczas przejazdów na stacjach.
Zauwa¿yæ mo¿na by³o coraz gorsz¹ dyscyplinê, tym bardziej, ¿e
od¿ywianie by³o z³e, nie lepiej by³o z umundurowaniem. Aby te-
mu zapobiec Biuro Wywiadowcze utworzy³o sekcjê VII tak zwa-
n¹ defensywn¹, która mia³a za zadanie zwalczaæ bolszewick¹ dy-
wersjê i agitacjê.

14 maja 1920 r. spokój zosta³ zak³ócony gdy sowiecka 13 Ar-
mia przerwa³a front polskiej 1 Armii. Nieprzyjaciel chcia³ prze-
ci¹æ liniê kolejow¹ Wilno–Dyneburg i osi¹gn¹³ sukces. Uda³o mu
siê oddzieliæ 1 Armiê od Armii £otewskiej. 

Aby temu przeciwdzia³aæ sformowano Grupê Rezerwow¹ pod
dowództwem pp³k Ma³achowskiego. W sk³ad wesz³y oddzia³y 30-
Pu³ku Strzelców Kaniowskich, dwie baterie 10 Pu³ku Artylerii
i ich Dowództwo oraz II i III Bataliony 28 Pu³ku Strzelców Ka-
niowskich. Mojemu dziadkowi przysz³o teraz uczestniczyæ w od-
pieraniu najgroŸniejszej nawa³y bolszewickiej, która zagrozi³a
istnieniu odrodzonego niedawno Pañstwa Polskiego.



Helena Tukaj 
opracowali Andrzej Laszak i Leszek Laszak

Fotogra�e z Kroniki Ko³a Zwi¹zku
Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê
w Aleksandrowie £ódzkim. Czêœæ 1

W artykule tym prezentujemy Pañstwu wybór fotogra�i z Albu-
mu Pami¹tkowego Ko³a ZBoWiD z lat 1945–1985 w Aleksandrowie wy-
konany przez pani¹ mgr Helenê Tukaj i przekazany w 1985 r. do
Izby Pamiêci Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Aleksandrowie.
Album ten zawiera jednak dopiski póŸniejsze, np. pochodz¹ce
z 1992 r.  Materia³y te uda³o siê udostêpniæ czytelnikom dziêki
uprzejmoœci proboszcza Para�i œw. Archanio³ów Rafa³a i Micha-
³a w Aleksandrowie ksiêdza Gabriela Ko³odzieja, u którego znaj-
duje siê on w depozycie, razem z innymi materia³ami pozostawio-
nymi przez pani¹ Helenê Tukaj. Uda³o siê to tylko dziêki gor¹cym
staraniom pani Kingi Kaliny z TPA. 

Zamieszczamy oto de�nicjê tej organizacji poczodz¹c¹ z Wikipedii: 

Zwi¹zek Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê (ZBoWiD)
– organizacja kombatancka utworzona 2 wrzeœnia 1949,
w wyniku narzuconego zjednoczenia 11 istniej¹cych w tym
czasie, dzia³aj¹cych od 1945, organizacji kombatantów
i wiêŸniów obozów hitlerowskich. Do 1989 politycznie i orga-
nizacyjnie podporz¹dkowany PZPR [...] W 1990 ZBoWiD
przekszta³cono w Zwi¹zek Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych [...]

Podajemy tu informacje historyczne bez wnikania w jakiekolwiek
oceny polityczne, które to zadanie pozostawiamy ju¿ naszym czy-
telnikom...
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Rafa³ Bratoszewski za³o¿yciel miasta
Aleksandrowa

Tablica na œcianie koœcio³a
z nazwiskami poleg³ych w 1917 r.

Marian Andrzejczak, 
uczestnik rewolucji 1905 r., 

burmistrz Aleksandrowa

Kazimierz Bryszewski, 
który rozbraja³ Niemców w 1918 r.



Peowiacy
Przy sztandarze od lewej strony stoi Bronis³aw Wajs, od prawej strony
Kazimierz Dudkowski. Od lewej strony stoj¹: W. Olczak, Józef lange, Julian
Olczak, Andrzej Gumulski, Romuald Olczak, jan Sabaczyñski, Franciszek
Chojnacki.
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Cz³onkowie Towarzystwa Gimnasycznego „Sokó³” w roku 1924
Od góry z lewej stoj¹: Bogumi³ Zych, Stanis³aw Beniak, Edward B³aszczyk,
Czes³aw Zentera, Kazimierz Aranowski, Stanis³aw Jaruga; II rz¹d: Zenon
Adamczyk, Pawe³ Lutomski, Kazimierz Lubecki, Stanis³aw Smolarek, Antoni
Grzelak, Jan Wijata; siedz¹: Aleksander Musia³, Boles³aw Wróblewski, Micha³
Stasiak.
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Sztandar Ko³a ZBoWiD w Aleksandroowie £ódzkim
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Jeden z 11 grobów 
¿o³nierzy polskich poleg³ych
w dniu 7 wrzeœnia 1939 r.
na cmentarzu 
w Aleksandrowie £ódzkim

Józef Rajewski, ¿o³nierz Wojska Pol-
skiego, który walczy³ w okolicach
Aleksandrowa i £odzi w 1939. Zosta³
ranny, przewieziony do £odzi, tam
zmar³ w szpitalu.



1. Marian Andrzejewski
2. Edward Antczak
3. Zenon Antczak
4. Bronis³aw Baczyñski
5. Leon Borowski
6. Zenon Bryszewski
7. Roman Buczyñski
8. Roman Cieniuch
9. Stanis³aw Chudy

10. Jan Cichecki
11. Jan Dêbowski
12. Stanis³aw Dubczak
13. Stanis³aw Dudek
14. Antoni Fiodorowicz
15. Mieczys³aw Foriasz
16. Zygmunt Furmañczyk
17. Arkadiusz Galicki
18. Franciszek Gêbuœ
19. Piotr Giedrojæ
20. Józef Goss
21. Kazimierz Górecki
22. Zenon Górski
23. Zygmunt Gr¹bkowski
24. Tomasz Janicki
25. Mieczys³aw Jarmu³owicz
26. Wac³aw Józinkiewicz
27. Kazimierz Kaca³a
28. Bronis³aw Kacprzak
29. Stanis³aw Kaczmarek

30. Stanis³aw Ko³czak
31. Jan Kasperowicz
32. Wiktor Kasperowicz
33. Stanis³aw KaŸmierczak
34. Zygmunt Kêpiñski
35. Jan Kociemba
36. Stanis³aw Komorowski
37. Zygmunt Kosaczyñski
38. Stanis³aw Koz³owski
39. Jan Krakowiak
40. Marian Kubat
41. W³adys³aw Kunicki
42. Wac³aw Kwiatkowski
43. Andrzej Krzepiñski
44. Henryk Le�k
45. Ireneusz Leszczyñski
46. Leon Leœniak
47. Antoni £awniczak
48. Leon Maciejkiewicz
49. Micha³ Majerski
50. Boles³aw Ma³ecki
51. Czes³aw Marciniak
52. Stefan Mencel
53. Jan Michalak
54. Stanis³aw Michalak
55 Mieczys³aw Miko³ajczyk
56. W³adys³aw Miarkowicz
57. Czes³aw Morawski
58. Albin NiedŸwiecki

Cz³onkowie Ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie £., 
którzy brali udzia³ w Wojnie Obronnej w 1939 r.
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59. Eugeniusz Niko³ajew
60. Feliks Nowak
61. Roman Olasek
62. Stanis³aw Omiotek
63. Zygmunt Paluszyñski
64. W³adys³aw Pankonin
65. Józef Pêtala
66. Andrzej Pokrywka
67. Józef Po³oñski
68. Feliks Piechowski
69. Józef Pietrasz
70. W³adys³aw Pietrzak
71. W³adys³aw Piotrowski
72. Józef Przyby³ek
73. Feliks Raczkowiak
74. Szczepan Rogowski
75. Czes³aw Roliñski
76. Stanis³aw Rosiak
77. Czes³aw Ro¿niakowski
78. Feliks Rychta
79. Antoni Ruda
80. Franciszek Ruczkowski
81. Alojzy Sikorski
82. Józef Skulski
83. Jan Skórkiewicz
84. Stanis³aw S³owik

85. Józef Sobczak
86. Stanis³aw Sobolczyk
87. Bogdan Sosnowski
88. Józef Spychalski
89. Aleksander Specjan
90. Józef Szkudlarek
91. Roman Szubski
92. Henryk Sztyller
93. W³adys³aw Stasiak
94. Stefan Stasiak
95. Feliks Twardowski
96. Roman Ulrichs
97. Józef Urbaniak
98. Jan Walczak
99. Lucjan Wawrzyñczak

100. Stanis³aw Witos
101. Stefan Wojciechowski
102. Józef Wojtyniak
103. Wac³aw Wo³oszyñski
104. Wac³aw Zamojski
105. Czes³aw Zientara
106. Ludwik Z³oty
107. Tadeusz Zwierzchowski
108. Julian Zwierzchowski
109. Ryszard Zieleniewski
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Dnia 11 listopada 1939 r. hitlerowcy zniszczyli pomnik Tadeusza
Koœciuszki, który by³ wystawiony w³aœnie 11 listopada 1911 r.
w rocznicê rozbrajania niemców. Pomnik by³ zbudowany z czerwo-
nego piaskowca.
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1. Kazimierz Borys
2. Magdalena Buczkowska
3. Jan Buka³a
4. Ryszard Arkadiusz

Germar
5. Bronis³aw Gilarski
6. Kazimierz Graliñski
7. Jan Hybel
8. Kazimierz Kaca³a
9. Kazimierz Kossowski

10. Kazimierz Krakowiak
11. Leon Leœniak
12. Roman Lewandowski
13. Józef Malinowski
14. Janina Ma³kiewicz
15. Stanis³aw Ok³a
16. W³adys³aw Olszewski

17. Stanis³aw Omiotek
18. Stefan Podworski
19. Boles³aw Rodziewicz
20. Stanis³aw Rozo³
21. Maria Rudnicka
22. Zygmunt Siwek
23. Jadwiga Skaliñska
24. Leopold S³aboñ
25. Stefan Œwistak
26. Stanis³aw Szyma³a
27. Agnieszka Szyszka
28. Alicja Krystyna Szyda
29. Tadeusz Zazuniak
30. Roman Jarzêbiñski
31. Marian Marlikowski
32. Józef Pierlejewski

Cz³onkowie Ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie £., 
którzy walczyli w ruchu oporu
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1. Konstanty Borowiecki
2. ks. Feliks Biernacki 
3. Ireneusz Chia³kowski
4. Jadwiga Chuda
5. Jan Dêbowski
6. Franciszek Grabski
7. Adolf Harmazy
8. Stanis³aw Kowalczyk
9. ks. Stanis³aw Koziñski

10. Mieczys³aw Jurewicz
11. Janina Majewska
12. Janina Ma³kiewicz
13. Jan Miroñski
14. ks. Mielczarski
15. Apolinary Kuberski
16. Józef Pawlak
17. Józef Pajor
18. Irena Skrobaczowa
19. Marian Siedlecki
20. Józef Sikora
21. Maria Szczepañska
22. Mieczys³aw Tomczak
23. Jan Wiœniewski
24. Marcin Westwal

25. Adam Wypych
26. ks. Wac³aw Pluciñski
27. Kazimierz Zimol¹g
28. Czes³aw Bugajny
29. Henryk Cieæwierz
30. Antoni Gliñski
31. Franciszek Goss
32. Ryszard Grzegorzewski
33. Henryk Kasprzyk
34. Stefan Kwiatkowski
35. Andrzej Lewandowski
36. Karol Lewandowski
37. Aleksander Malski
38. Boles³aw Pokora
39. Rafa³ Rogowski
40. Bronis³aw Zwierzchowski
41. Kazimierz W¹growski
42. Antoni Stasiak
43. Józef Sêdziak
44. Franciszek Œwiêtos³awski
45. Alfons Zaj¹c
46. Kazimierz ¯erek
47. Józef Pietrusz

Przebywali 
w obozach koncentracyjnych
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Józef Siejka – artysta malarz, prowa-
dzi³ tajne nauczanie, wspó³pracowa³
z AK. Po wojnie by³ nauczycielem
Szko³y Podstawowej nr 4 w Aleksan-
drowie. Kierownik wychowania te-
chnicznego w okr. Oœrodku Meto-
dycznym Kuratorium w £odzi. Na
emeryturze pracowa³ w MDK. Od-
znaczony: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, medalem Komisji
Edukacji Narodowej i Z³ot¹ Odzna-
k¹ ZNP.

Helena Tukaj – prowadzi³a tajne na-
uczanie, uczestniczy³a w tajnych stu-
diach w Warszawie. Nauczyciel histo-
rii, pracowa³a w LO w Aleksandrowie
w latach 1947–1979. Niezmordowa-
ny organizator wycieczek i imprez
szkolnych LO. Odznaczona Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Z³otym Krzy¿em
PCK, Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej, Odznak¹ Zas³u¿onego dzia-
³acza Ruchu Spó³dzielczego. Auto-
rka kroniki spó³dzielczoœci „Spo³em”,
ksi¹¿ki o Aleksandrowie £. oraz 4 al-
bumów o mieœcie. Instruktor powia-
towy historii.
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Irena Urbañska – prowadzi³a tajne
nauczanie. Po wojnie ukoñczy³a Wy-
¿szy Kurs Nauczycielski z matema-
tyki i biologii; by³a naucz. tych przed-
miotów w Szkole Podstawowej
nr 2 w Aleksandrowie. Odznaczona:
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.

Teodozja Zaj¹c – prowadzi³a tajne na-
uczanie. Po wojnie naucz. Szko³y
Podstawowej nr 2 i 3 w Aleksandro-
wie; pe³ni³a funkcjê sekr. Ko³a LK,
instr. ideologicznego, instr. powiato-
wego Nauki o Polsce i Œwiecie Wspó³-
czesnym, pracowa³a na kursie dla an-
alfabetów. Czynny cz³. ZNP sekcji
emerytów. Odznaczona Z³ot¹ Odzna-
k¹ ZNP, Honorow¹ odznak¹ W£.
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Ryszard Zieleniewski – uczestnik
kampanii wrzeœniowej 1939 r., wiê-
zieñ obozu hitlerowskiego. Prowa-
dzi³ tajne nauczanie. Po wojnie dyr.
LO w Szczercowie, dyrektor Zasa-
dniczej Szko³y Dziewiarskiej ZPP
„Sandra” w Aleksandrowie, nauczy-
ciel j. niemieckiego LO. Odznaczo-
ny: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Meda-
lem Komisji Edukacji narodowej.

Pelagia Walczak – nauczycielka, pro-
wadzi³a tajne nauczanie w Aleksan-
drowie.
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Jan Miroñski – pracowa³ w drukarni
niemieckiej (róg ul. Zielonej i Ogrodo-
wej). Wykorzystuj¹c te warunki dru-
kowa³ i kolportowa³ polskie ulotki pa-
triotyczne, które dostarcza³ m.in.
Janowi Kociñskiemu. Na skutek do-
nosu Niemca mieszkaj¹cego naprze-
ciwko drukarni i w³aœciciela drukarni
zosta³ aresztowany przez Gestapo
i po dwóch dniach przes³uchania 25
lutego 1941 r. wywieziony do £odzi.
W maju nastêpnego roku odtranspor-
towano go do obozu koncentracyjne-
go w Oœwiêcimiu i tam we wrzeœniu
tego¿ roku stracono.

Ks. Feliks Biernacki zgin¹³ w obozie
koncentracyjnym w Dachau
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Adolf Harmazy – ur. w 1922 r. we Lwo-
wie wiêzieñ obozów koncentracyj-
nych w Flossenbergu i Leitmeritzu.
Straci³ tam zdrowie i czêœciowo s³uch
wskutek bicia. Po wyjœciu z niewoli
pracowa³ w spó³dzielniach spo¿yw-
ców „Spo³em” w Bytomiu i Warsza-
wie, a nastêpnie w Aleksandrowie do
1983 r. Odznaczony: Odznk¹ Dzia³a-
cza Odrodzenie Ruchu Spó³dzielcze-
go „Spo³em”, Zas³u¿ony Pracownik
Handlu i Us³ug. Odznacza³ siê wielk¹
pracowitoœci¹, sumiennoœci¹, uprzej-
moœci¹ i uczciwoœci¹. W okresie sta-
nu wojennego mimo swego kalectwa
dy¿urowa³ w nocy, m.in. rezygnuj¹c
ze swoich urlopów, koniecznych do
podreperowania zdrowia. 

Marian Siedlecki – wiêzieñ obozów
koncentracyjnych w Dachau, Sach-
senhausen (Oranienburg), Ra-
vensbrück. Po wojnie pracowa³ na
stanowisku brakarza dziewiarni
w Spó³dzielni Pracy „Zespó³ Poñczo-
sznik” w Aleksandrowie. By³ jednym
z inicjatorów i pierwszym prezesem
Ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie.
Zmar³ z 1979 r.



Józef Stasiak w obozie jenieckim Stalag 2c Ducherow, pow. Anklam na Po-
morzu. Siedzi w œrodkowym rzêdzie, trzeci od prawej strony.

Obóz jeniecki w Koldietz (Coldietz) w Górnej Saksonii. W ostatnim rzêdzie
stoi Henryk Sztyller (x). Przy stole siedzi trzeci od prawej strony dowódca ge-
nera³ admira³ Unrug
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Polska �aga powiewaj¹ca nad cmentarzem
polskich ¿o³nierzy pod Monte Casino po-
leg³ych w bitwie 11–18 maja 1944 r i obrazy
z tej walki. W tej bitwie walczyli aleksandro-
wianie: Wac³aw Borysewicz, Józef Po³oñ-
ski, Eugeniusz Miko³ajew i Piotr Giedrojæ.
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Józef Po³oñski – uczestnik walk pod
Monte Casino. Uprzednio walczy³
w kampanii wrzeœniowej 1939 r. na
terenach Polski. Po wojnie pracowa³
przez 30 lat na formowni w ZPP „San-
dra” w Aleksandrowie. Po przejœciu
na emeryturê pracowa³ w LO poma-
gaj¹c w zaopatrzeniu internatu.

Roman Turek – stoi z prawej strony,
walczy³ we Francji w 1 Dywizji Pan-
cernej gen Maczka. Po wojnie prze-
cowa³ przez 36 lat jako mistrz dzie-
wiarz w ZPP „Sandra”. Odznaczony:
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem
XXX-lecia PRL. Odznak¹ Zas³u¿one-
go Pracownika ZPP „Sandra”.



Koœciuszkowcy w bitwie pod Lenino
Lenino – osada w Obwodzie Mohylowskim w ZSRR w tzw. „Bramie Smoleñ-
skiej”. Tu rozegra³a siê 12–13 paŸdziernika 1943 r. niezwykle krwawa bitwa
miêdzy oddzia³ami polsko-radzieckimi a niemieckimi. Wziê³y w niej udzia³
polska I Dywizja Piechoty im. Tadeusz Koœciuszki i I Pu³k Czo³gów im. Bo-
haterów Westerplatte pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. Straty dy-
wizji by³y tak ciê¿kie (510 zabitych, 1776 rannych, a 776 dosta³o siê do nie-
woli niemieckiej lub zosta³o uznanych za zaginionych bez wieœci, tj. ok. 25%
ca³ego stanu osobowego), ¿e po dwóch dniach walki musia³a zostaæ wyco-
fana z pierwszej linii. Ponad siedemdziesiêciu polskich ¿o³nierzy utonê³o bez
œladu z bagnach. Szczególnym bohaterstwem wykaza³a siê 18-letnia sanita-
riuszka Aniela Krzywoñ, która zginê³a ratuj¹c rannych i dokumenty sztabo-
we, zosta³a odznaczona poœmiertnie Kry¿em Virtuti Militari.
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Konstanty Jurczyk – uczestnik bitwy pod Lenino,
¿o³nierz I Dywizji im. Tadeusza Koœciuszki a na-
stêpnie 61 Pu³ku Artylerii Lekkiej. Przeszed³ szlak
bojowy od Lenino do Berlina. Uczestniczy³ w wal-
ka o wyzwolenie £odzi i Aleksandrowa, ranny
w tych walkach przebywa³ w szpitalu w £odzi. Po
wojnie bra³ aktywny udzia³ w utrwalaniu w³adzy
ludowej, a nastêpnie pracowa³ w spó³dzielczo-
œci „Spo³em”, dzia³a³ w ró¿nych Komitetach
Cz³onkowskich, Radzie Miasta, Komitecie Osied-
lowym. Na zdjêciu w czasie spotkanie z m³odzie-
¿¹ Szko³y Podstawowej nr 3 w 1979 r. Odznaczo-
ny: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzy¿em Waleczny na Polu Chwa³y, Od-
znak¹ Grunwaldu, Medalem za Warszawê, Meda-
lem za udzia³ w walkach o Berlin, Medalem za
Odrê, Nysê i Ba³tyk, Medalem Zwyciêstwa i Wol-
noœci, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ Tysi¹c-
lecia Pañstwa Polskiego, Odznak¹ Opiekuna
Miejsc Pamiêci Narodowej, Odznak¹ Przyjacie-
la Dziecka, Odznak¹ FJN i wieloma innymi. 
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1. Leon Parysiewicz
2. Stanis³aw Knopp
3. Karol Krysiak
4. Zygfryd Lewicki
5. Antoni Cikota
6. Wac³aw Krauze
7. Henryk Klonowicz
8. Stanis³awa Sobolewska
9. Czes³aw Janczurewicz

10. Józef Lech
11. Kazmierz Cyran
12. Jan £ukasik
13. Kazimierz Goss
14. Aleksander Szczyg³owski
15. Marian Brocki
16. Jerzy Ignaczak
17. Bronis³aw Æwietkowski
18. Stanis³aw Miko³ajczyk
19. Czes³aw W³odarczyk
20. Franciszek Gliñski
21. Antoni Dawid
22. Józef Brodarczyk
23. Aleksander Rupieta
24. Antoni Doœpia³
25. Stefan Eljasik
26. Stanis³aw Komorowski
27. Jan Kuropatwa
28. Adam Walczak

29. Albin Canert
30. Józef Romanek
31. Stefan Cha³turewicz
32. Stanis³aw Jadkowski
33. Tadeusz Majewski
34. Tekla Farjon
35. Stanis³aw Matusiak
36. Walenty Sikorski
37. Jan Andrzejewski
38. Lucjan Westwal
39. Czes³aw Ciborowski
40. Czes³aw Milusiewicz
41. Czes³aw Ochocki
42. Czes³aw Leœ
43. Zygmut Szpruch
44. Stefan Modliñski
45. Zygmunt Pawlina
46. Józef Skulski
47. Zenon Jakub Górecki
48. Jerzy Osoba
49. Zenon Szutenbach
50. Adolf Harmazy
51. Kazimierz Jab³oñski
52. W³adys³aw Ma³ecki
53. Stanis³aw WoŸniak
54. Edward Draczkowski
55. Stanis³aw Jan Kujawiak
56. W³adys³aw Œmigiel

Cz³onkowie Ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie £., 
którzy walczyli o wyzwolenie kraju 

w szeregach I i II Armii Wojska Polskiego
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57. Boles³aw Rutkowski
58. Stanis³aw Krakowiak
59. Stanis³aw Walczak
60. Antoni Klimczak
61. Józef Wrzesiñski
62. Jan Krakowiak
63. Feliks Fisiak
64. Kazimierz Gawroñski
65. Eligiusz Martynelis
66. Mieczys³aw Chy³a
67. Ryszard Grygier
68. Bronis³aw Cyran
69. Ignacy Bondar
70. Wac³aw Siwek
71. Stanis³aw Kowalczyk
72. Stanis³aw Szymo³a
73. Micha³ Pilecki
74. Tadeusz Wiechecki
75. Albin NiedŸwiedzki
76. Henryk Nawrotek
77. W³adys³aw Adamiak

78. Józef Kaszuba
79. Wac³aw Pietrzak
80. Bronis³aw Mirowski
81. Józef Sygda
82. Józef Adamiak
83. W³adys³aw Domal¹¿ek
84. Józef KuŸmierski
85. Czes³aw Michalak
86. Antoni Podsiad³y
87. Stanis³aw Urbaniak
88. W³adys³aw Ma³ecki
89. Eugeniusz JóŸwiak
90. Mieczys³aw Forajasz
91. W³adys³aw Apolewicz
92. Franciszek Gêbuœ
93. Franciszka Biczar
94. Mieczys³aw Oleksiak
95. W³adys³aw Iwañski
96. Jan Siepiko
97. Tadeusz Cybulski
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1. Józef Stanis³aw 
Bramowski

2. Apolinary Krusiñski
3. Henryk Krzepiñski
4. Kazimierz Jan Marciniak
5. Zygmunt Nowakowski
6. Jerzy WoŸniak
7. Zdzis³aw Pankowski
8. Mieczys³aw Oleksiak
9. Stanis³aw Korczyñski

10. Czes³aw W³odarczyk
11. Edward Maciejewski
12. Józef Wolski
13. Zygmunt Pabich
14. Jan Centkowski
15. Mieczys³aw Górecki
16. Edmund Piaskowski
17. Stanis³aw Pawlak
18. Jerzy Wasylkowski
19. Stefan Eljasik
20. Kazimierz Dêbski
21. Henryk Górecki
22. Augustyn Peron
23. Henryk Jaskólski
24. Eugeniusz Dêbiñski
25. Jan Sibilski
26. Zygmunt Cichy
27. Adam Adamiak
28. Stanis³aw Grelda

29. Konrad Zawadzki
30. W³adys³aw Wo³odkiewicz
31. Stanis³aw Grzanecki
32. Jan Wojciechowski
33. Kazimierz Oleksiak
34. Jeliks G³yda
35. Wac³aw Królak
36. Jan Gust
37. Antoni Œwi¹tczak
38. Stanis³aw Gradowski
39. Feliks Pawlak
40. Tadeusz KoŸlak
41. Adam Pawlak
42. Konstanty Jurczyk
43. Jan Stasiak
44. Dominik Siedlecki
45. Józef ¯abiñski
46. Eugeniusz Mazur
47. Józef Kurek
48. W³adys³aw Krzewiñski
49. Bronis³aw WoŸniak
50. Józef Maciejewski
51. Stanis³aw Otto
52. Kazimierz Manista
53. Henryk Dêbski
54. Wincenty Brocki
55. Feliks Madajczyk
56. Jan Kunicki
57. Edward Kuligowski

Pozostali cz³onkowie 
aleksandrowskiego ko³a ZBOWiD
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58. Jakub Podsiad³owicz
59. Edward Iwañski
60. Józef Rybczyñski
61. W³adys³aw Wojtczak
62. Stefan Drozdowski
63. Stanis³aw Kwaœniewski
64. Czes³aw Witaszek
65. Feliks Podstawka
66. Kazimierz Dudkiewicz
67. Bronis³aw KaŸmierczak
68. Jan B³aszczyk
69. Mieczys³aw Jarmu³owicz
70. Bronis³aw Jaœkiewicz
71. Józef Nowakowski
72. Stanis³aw Koz³owski
73. Leon Skibilski
74. Wac³aw Kwiatkowski
75. Antoni Fiodorowicz
76. Roman Marciniak
77. Stanis³aw Gliñski
78. Zenon Sobczak
79. Kazimierz Grabowski
80. Bronis³aw Oleksiak
81. Henryk Zaj¹c

82. Mieczys³aw Micielski
83. Roman Kiegler
84. Czes³aw Gumulski
85. Kazimierz B³aszczyk
86. Leszek Mistrzak
87. Jan Janicki
88. Stanis³aw Wrzesiñski
89. Stanis³aw Dolata
90. Marian Zwierzchowski
91. Marian Sikora
92. Henryk Krusiñski
93. Wac³aw Trawiñski
94. Marian Jagodziñski
95. Apolinary Olczyk
96. Zygmunt Grabarczyk
97. Roman Julian Turowski
98. Tomasz Baton
99. W³adysaw Propin

100. Józef Iwañski
101. Zenon Turkowski
102. Jan Zielonka
103. Kazimierz Wstawski
104. Jan Szymczak
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Stanis³aw Jadkowski – 18-letni ochotnik w I Dywizji im. Tadeusz Koœciuszki,
organizowanej w Sielcach nad Ok¹ w ZSRR. Przeby³ ca³y szlak bojowy od Le-
nino do Berlina, przez Bug, Che³m, Lublin, Górê Kalwariê, Jab³onnê, Rember-
tów, Pragê, Warszawê, Bydgoszcz, Wa³ Pomorski, walki nad Ba³tykiem, forso-
wanie Odry. Ciê¿ko ranny podczas oblê¿enia Berlina. Odznaczony m.in.:
Medalem Br¹zowym Zas³u¿ony na Polu Chwa³y – Lenino, Medalem Srebrnym
Zas³u¿ony na Polu Chwa³y – Odznaka Koœciuszkowska, Medalem za Warsza-
wê, Medalem Zwyciêstwa i Wolnoœci, Medalem za Forsowanie Odry-Nysy,
Krzy¿em Waleczny na Polu Chwa³y, Medalem za udzia³ w walkach o Berlin, ra-
dzieckim Medalem Pabiedy (Zwyciêstwa), Medalem za oswobodzenie War-
szawy, piêciokrotnym podziêkowaniem rozkazem Naczelnego Wodza Armii
Czerwonej i MON za bohaterskie czyny w walkach z najeŸdŸc¹ hitlerowskim
i zdobycie miast: Z³otów, Jastrów, Roderitz, Frydland Pomorski oraz zdobycie
Pomorza Zachodniego, dyplomem uznania za zas³ugi po³o¿one w wojnie z Nie-
mcami, dyplomem XXX-lecia Wojska Polskiego, podziêkowaniem od Dowód-
cy Pomorskiego Okrêgu Wojskowego za wyzwolenie Ojczyzny, Krzy¿em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie w latach 1949–1982 by³
kierownikiem inwestycji i remontów w spó³dzielniach spo¿ywców „Spo³em”
i zosta³ wielokrotnie odznaczony. Pe³ni³ funkcjê skarbnika w Zarz¹dzie Ko³a
ZBoWiD w Aleksandrowie £ódzkim.
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Stanis³aw Turek – jeden z organizatorów Ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie. Cz³onek
przedwojennej PPS, aktywny dzia³acz Klasowych Zwi¹zków Zawodowych, orga-

nizator wieców robotniczych ipochodów pier-
wszomajowych w okresie miêdzywojennym.
W czasie okupacji ukrywa³ siê w Warszawie,
£odzi i Aleksandrowie, z³apany zosta³ wywie-
ziony na roboty do Niemiec. Po powrocie do
kraju dzia³a³ jako aktywny cz³onek PPS a na-
stêpnie PZPR. Ukoñczy³ wówczas kurs daj¹-
cy œwiadectwo szko³y podstawowej. Praco-
wa³ w zak³adach „Sandra”. Odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Medalem za Warszawê; wpisany do
Ksiêgi Zas³u¿onych. 

Jego syn Roman Turek by³ przeœla-
dowany jako syn komunisty. Pos¹dzony
o sabota¿ zosta³ wys³any na roboty do Nie-
miec. Po powrocie do kraju zosta³ przodo-
wnikiem pracy, cz³onkiem PZPR. Otrzyma³
wiele odznaczeñ, m.in. Medal Zwyciêstwa
i Wolnoœci.

Jan Dêbowski (oznaczony x) – uczestnik kampanii wrzeœniowej, wiêzieñ obo-
zów koncentracyjnych. Po wojnie pracowa³ w Miejskim Handlu Detalicznym
oraz „Spo³em”. Razem z Józefem Sikorskim zorganizowa³ przy Placu Koœciu-
szki tekstylny sklep by³ych wiêŸniów obozów koncentracyjnych pn. „WiêŸnio-
wie Polityczni”, organizuj¹c w ten sposób przez 2 lata materialn¹ pomoc in-
nym weteranom. By³ prezesem ZBoWiD w latach 1967–1970.

xx
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Leopold S³aboñ – ur. w 1921 r., ucze-
stnik ruchu oporu w okolicach I³¿y
i Opoczna w Batalionach Ch³opskich.
Po wojnie zosta³ prezesem ds. reha-
bilitacji inwalidów w Spó³dzielni Inwa-
lidów „Przodownik”, a tak¿e preze-
sem Polskiego Komitetu Pomocy
Spo³ecznej przy Przychodni w Alek-
sandrowie. Odznaczony Krzy¿ami
Kawalerskim i O�cerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Micha³ Majerski – ur. w 1913 r.,
cz³onek Klasowych Zwi¹zków Zawo-
dowych, uczestnik kampanii wrzeœ-
niowej 1939 r., jeniec wojenny, pre-
zes ZBoWiD w latach 1966–1969. Po
wojnie kierowa³ kolejno wieloma za-
k³adami w Aleksandrowie i £odzi, by³
tak¿e £awnikiem Zarz¹du Miejskie-
go, cz³onkiem Miejskiej Rady Naro-
dowej w Aleksandrowie, Powiatowej
RN i Wojewódzkiej RN w £odzi,
cz³onkiem PZPR, Komitetu Handlu
i Komunikacji, wiceprezesem Banku
Spó³dzielczego i prezesem Kó³ka
Rolniczego w Aleksandrowie, cz³on-
kiem PRON. Odznaczony Medalem
za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 r.



Stefan Podworski (pierwszy od prawej), uczestnik ruchu oporu w Batalionach
Ch³opskich na terenie woj. krakowskiego. Bra³ udzia³ w organizowaniu  ucie-
czek z obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu i pomocy dla ich uczestników.
Od 1960 r. zamieszka³ w Aleksandrowie i podj¹³ pracê w ZPP „Sandra”. By³ pre-
zesem ZBoWiD w latach 1970–1982, by³ te¿ Kuratorem S¹du Rejonowego
w Zgierzu. Odznaczony: Medalem Zwyciêstwa i Wolnoœci, Odznak¹ Grunwal-
dzk¹, Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿onego Dzia³acza LOK, Odznak¹ Zas³u¿o-
nego Pracownika „Sandry”, Odznak¹ Zas³u¿onego Kuratora S¹du, Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i in.

Bogdan Sosnowski – uczestnik kampanii
wrzeœniowej 1939 r. Uciek³ z niewoli w cza-
sie transportu. W 1941 r. zatrzymany w cza-
sie ³apanki, zosta³ wywieziony na roboty do
Niemiec. Po wojnie pracowa³ w ZPP „San-
dra”, pocz¹tkowo jako robotnik, Od 1949
w aleksandrowskim „Spo³em” jako g³ówny
ksiêgowy, nastêpnie w tym samym charak-
terze w „Spo³em” w Poddêbicach, a od
1967 r. w aleksandrowskiej spó³dzielni
„Przodownik”. Odznaczony: Medalem za
Wojnê Obronn¹ 1939 r., Krzy¿em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
Zwyciêstwa i Wolnoœci.
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Zygmunt Siwek – ur. 1923 we Fran-
cji. Cz³onek francuskiego ruchu opo-
ru. Jego rodzice wyemigrowali do
Francji po I Wojnie Œwiatowej, a wró-
cili do Polski z synem w 1938 r. Po

wkroczeniu Niemców w 1939 r. w obawie przed represjami dla osób bêd¹cych
przed wojn¹ cz³onkami Zwi¹zku Zachodniego Zygmunt uda³ siê do Francji nie-
legaln¹ drog¹, gdzie do³¹czy³ do francuskiego ruchu oporu w oddziale party-
zanckim Front National. Razem z innymi polskimi emigrantami pod kier. Win-
centego Piwowarczyka bra³ udzia³ w licznych akcjach sabota¿owych. Pomaga³
m.in. uciekinierom z obozów jenieckich. Aresztowany 7 lipca 1942, zosta³ osa-
dzony przez Gestapo w obozie Neuburg i pracowa³ przymusowo w zak³adch
AEG w Berlinie, sk¹d uda³o mu siê uciec do kraju. Myl¹c trop poszukuj¹cej go
policji ukrywa³ siê w Zgierzu i Radogoszczu. W grudniu 1973 r. czasie kontro-
li w tramwaju zosta³ zatrzymany i wys³any ponownie na roboty w fabryce po-
cisków w Kaiserlauten, gdzie dokonywa³ kolejnych aktów sabota¿u. Wyzwo-
lony przez 7 armiê amerykañsk¹, ze wzglêdu na znajomoœæ licznych jêzyków,
zosta³ zaanga¿owany do 2 Oddzia³u UNRRY i zatrudniony przy organizacji
obozów dla deportowanych Polaków, Rosjan i W³ochów. W kwietniu 1946 r.
wróci³ do Polski, gdzie pracowa³ w RPB „Hydrotrost”, a od 1950 w PSS „Spo-
³em”, a nastêpnie kolejno kierowa³ ró¿nymi zak³adami. W 1973 r. skoñczy³
liceum w trybie wieczorowym. By³ cz³onkiem PZPR, FJN, ZSMP, wyk³adowc¹
szkolenia partyjnego, przewodnicz¹cym kó³ TPRR, LOK, Klubu Techniki i Ra-
cjonalizacji, cz³onkiem komisji ZBoWiD ds. Odznaczeñ. Odznaczony: Meda-
lem XXX-lecia PRL, Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Zwyciêstwa i Wol-
noœci, Odznak¹ Zas³u¿onego Dzia³acza Spó³dzielczoœci, Z³ot¹ Odznak¹
Honorow¹ PZPR i wieloma innymi.
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W³adys³aw Pankonin – uczestnik
kampanii wrzeœniowej 1939 r., wiê-
zieñ obozu jenieckiego Stalag VII/A
nr 4078 w Mossburgu (dolne zdjêcie).
Po skoñczonej wojnie wróci³ do kra-
ju i zacz¹³ pracowaæ ju¿ w 1946 r.
w PSS „Przysz³oœæ” w Aleksandro-
wie, a nastêpnie PSS „Spo³em”,
gdzie przepracowa³ nastêpne 19 lat.
W 1965 zosta³ przewodnicz¹cym za-
rz¹du spó³dzielni mieszkaniowej na
dalsze 14 lat a¿ do przejœcia na eme-
ryturê. By³ niezwykle aktywnym
i przedsiêbiorczym cz³owiekiem. Za
jego kadencji Aleksandrów zmieni³
swoje oblicze – wkroczy³ na drogê
rozbudowy i przebudowy. Zosta³ pre-
zesem ZBoWiD w 1982 r. By³ delega-
tem na VII Krajowy Kongres ZBoWiD
w Warszawie (5–6 maja 1985 r.) i VIII
Kongres Zwi¹zku Kombatantów 1–3
kwietnia 1990 r, a tak¿e na Œwiatowy
Zjazd Kombatantów Polskich 14–16
sierpnia 1992 r. Warszawa–Czêsto-
chowa. Odznaczony: Krzy¿ami Ka-
walerskim i O�cerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Medalem Zwyciêstwa i Wol-
noœci, Medalem X-lecia PRL, Odzna-
k¹ Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego
i wieloma innymi. 
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Jerzy Adam Budzyñski – artysta rzeŸbiarz, ucze-
stnik ruchu oporu. Pochodzi³ z Czêstochowy,
studiowa³ rzeŸbê w Warszawie. Nastêpnie po-
dró¿owa³ po Europie, Afryce i Ameryce Po³u-
dniowej. W 1922 powróci³ do Polski i zamieszka³
w £odzi. Od 1939 r. dzia³a³ w konspiracji, od
1941 r. wspó³pracowa³ z ZWZ. Aby unikn¹æ wy-
wiezienia na roboty podda³ siê operacji usuniê-
cia wyrostka, po której nast¹pi³y powik³ania
i ciê¿kie choroby ci¹gn¹ce siê a¿ do wyzwole-
nia. Po wyzwoleniu pracowa³ w ró¿nych insty-
tucjach na stanowiskach kierowniczych.
W 1946 r. przeniós³ siê do Aleksandrowa £ó-
dzkiego i pracowa³ jako kierownik œwietlic robot-
niczych w Aleksandrowie i £odzi. Jego autorstwa
by³y postumenty-kwietniki istniej¹ce w parku

miejskim do ostatniej przebudowy. Odznaczony: Odznak¹ Grunwaldzk¹, Me-
dalem Zwyciêstwa i Wolnoœci, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Srebrnym Krzy¿em
Zas³ugi z Mieczami, Odznak¹ 1000-lecia Pañstwa Polskiego i in.

Czes³aw Zientara (dru-
gi z lewej) – uczestnik
kampanii wrzeœniowej
1939. Osadzony w obo-
zie jenieckim w Rado-
miu, uciek³ w czasie
transportu i od 1940 r.

pracowa³ w Aleksandrowie. W 1941 zosta³ wywieziony do Mielencina. Po wy-
zwoleniu wróci³ do Aleksandrowa i zosta³ kierownikiem jednego z zak³adów
poñczoszniczych. W kwietniu 1945 r. zosta³ wcielony do II Armii Wojska Pol-
skiego, a w grudniu tego¿ roku powróci³ na uprzednie stanowisko pracy.
W 1949 r. zosta³ mistrzem, nastêpnie wiceprezesem Spó³dzielni Inwalidów „Przo-
downik”. Dzia³a³ w reaktywowanym „Sokole” i wspó³organizowa³ Klub Sporto-
wy „W³ókniarz”. By³ cz³onkiem Powiatowej rady Narodowej, PZPR, PCK, LOK,
ZBoWiD, OKON i PRON. Od 1972 r. w zarz¹dzie Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
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Kazimierz Gumiñski – kapral ³¹cznoœci
w okresie miêdzywojennym, uczestnik
ruchu oporu w okolicach Warty, nale¿a³
do ZWZ i AK i dzia³a³ pod ps. „Kozera”.
Od kwietnia 1943 musia³ siê ukrywaæ.
W lutym 1944 r. zosta³ wywieziony na
roboty do Niemiec. Po wyzwoleniu pra-
cowa³ w Gminnej Spó³dzielni „Samopo-
moc Ch³opska” w Warcie. W latach
1960–1971 pracowa³ jako ksiêgowy
w kopalni wêgla brunatego w Turku. Ja-
ko emeryt zamieszka³ w 1977 r. w Alek-
sandrowie. Otrzyma³ Krzy¿ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski.

Stanis³aw Ok³a (drugi z lewej, w okularach) – uczestnik ruchu oporu w ziemi
kieleckiej. Wspó³pracowa³ z oddzia³ami majora Henryka Dobrzañskiego ps. Hu-
bal (1897–1940). Po wyzwoleniu zamieszka³ w Aleksandrowie, by³ kierownikiem
Biura Zak³adowego „Sandry” do przejœcia na emeryturê w 1978 r. Dzia³a³ spo-
³ecznie na rzecz ró¿nych organizacji w mieœcie.
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Stanis³aw Komorowski – uczestnik kampanii
wrzeœniowej 1939 r. walczy³ na Pomorzu w 10
pu³ku piechoty w stre�e przygranicznej. Prze-
szed³ szlak bojowy przez Inowroc³aw, Socha-
czew i Puszczê Kampinowsk¹, gdzie dosta³ siê
do niewoli. Podczas transportu do obozu jeniec-
kiego uciek³ z kolegami i ukrywaj¹c siê dotar³ 4 li-
stopada do domu w okolicach Kutna, nastêpnie
œcigany przez Niemców ukrywa³ siê w okolicach
Ozorkowa. W lipcu 1940 r. przekrad³ siê do Ge-
neralnej Guberni i zamieszka³ w £owiczu. W paŸ-
dzierniku tego¿ roku wst¹pi³ do ZWZ pod pseu-
donimem „Czarny” i zosta³ dowódc¹ dru¿yny
w kompanii dywersyjnej dzia³aj¹cej w okolicach

£owicza. Jako ¿o³nierz Armii Krajowej bra³ udzia³ z broni¹ w rêku w likwidacji kon-
�dentów, ¿andarmów i cz³onków Gestapo. Dokonywa³ wysadzania transportów
kolejowych i uczestniczy³ wielu akcjach sabota¿owych. Zbiera³ informacje o ru-
chach wojsk niemieckich, zaopatrywa³ w broñ oddzia³y AK. Wielokrotnie areszto-
wany przez Niemców, ucieka³ za ka¿dym razem z niewoli np. zatrzymany na te-
renie £owicza – z poci¹gu, a po osadzeniu na Pawiaku w czasie transportu do
obozu koncentracyjnego na Majdanku – w biegu poci¹gu. Tu¿ po wojnie wst¹-
pi³ do Milicji Obywatelskiej na stanowisko zastêpcy dowódcy plutonu, od maja
1945 r. komendanta MO gminy B¹ków. 30 wrzeœnia 1945 r. opuœci³ MO i prze-

niós³ siê do Aleksandrowa,
gdzia podj¹³ pracê w ZPB im.
Dubois jako dowódca Stra¿y
Przemys³owej. Odznaczony:
Krzy¿em Kawalerskim Odro-
dzenia Polski, Br¹zowym Krzy-
¿em Zas³ugi, Medalem Zwyciê-
stwa i Wolnoœci, Medalem za
Udzia³ w Wojnie Obronnej
1939 r., Krzy¿em Partyzanckim
Armii Krajowej.

Leon Parysiewicz – uczestnik
ruchu oporu na Wo³yniu i Pole-
siu, ¿o³nierz I i II Armii Wojska
Polskiego. Po wojnie zamie-
szka³ w Aleksandrowie, pracu-
j¹æ w Izbie Rzemieœlniczej w £o-
dzi. Odznaczony Warszawskim
Krzy¿em Powstañczym
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Szczepan Rogowski – uczestnik
kampanii wrzeœniowej 1939 r., wiê-
zieñ obozu jenieckiego (na zdjêciu
z prawej). Po wyzwoleniu pracowa³
w Radzie Nadzorczej Zwi¹zków Za-
wodowych. W latach 1950–1954
i 1965–1971 by³ przewodnicz¹cym
Miejskiej Rady Narodowej w Alek-
sandrowie. Cz³onkiem, póŸniej pre-
zesem Zwi¹zku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów w Aleksandrowie.
Na emeryturze pracowa³ w Wydzia-
le Gospodarki Terenowej i Komu-
nikacji Urzêdu Miasta i Gminy
w Aleksandrowie do maja 1984 r.



Eugeniusz Niko³ajew (oznaczony „x”) – uczestnik kampanii wrzeœniowej 1939 r.,
¿o³nierz Armii Andersa, uczestnik walk pod Tobrukiem i Monte Cassino. Po wy-
zwoleniu mieszka³ w Kolumnie, a nastêpnie w Aleksandrowie. Pracowa³ jako leœ-
nik, póŸniej w �rnie budowlanej na stanowisku klasy�katora drewna. Odznaczo-
ny Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 r., Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Józef Skulski (w poczcie sztandarowym pierwszy z prawej) – uczestnik kampanii
wrzeœniowej 1939 r., Pracowa³ podczas wojny w fabryce w Stanis³awowie, gdzie po
wyzwoleniu wst¹pi³ do I Dywizji im. Tadeusza Koœciuszki i przeby³ szlak bojowy do
Berlina. Po wojnie zamieszka³ w okolicy Aleksandrowa. Przewodnicz¹cy Rady na-
rodowej w Kucinach, Be³dowie i Bru¿ycy. Odznaczony: Odznaczony Medalem za
Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 r., Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Feliks Musia³ – uczestnik kampanii wrzeœniowej 1939
r., w okolicach Wi¿ny, Soko³owa Podlaskiego, Sar-
ny. Wziêty do niewoli przez Armiê Czerwon¹ w Zdo³-
bonowie, gdzie zosta³ przekazany Niemcom
i nastêpnie osadzony w Stalagu XIII A (nr 2844). Po
wyzwoleniu pracowa³ w Be³dowie, Kochanówce
i Aleksandrowie. Od 1947 r. pracowa³ w ZPP „San-
dra” i przeszed³ drogê awansu od pomocnika ma-
gazyniera do kierownika Dzia³u Zbytu. Cz³onek Li-
gi Przyjació³ ¯o³nierzy, PZPR i TPPR. Odznaczony
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem za Udzia³ w Woj-
nie Obronnej 1939 r., Medalem XXX-lecia Polski Lu-
dowej, Z³ot¹ Odznak¹ LOK, Z³ot¹ Odznak¹ Hono-
row¹ PZPR i innymi.

Antoni Doœpia³ („x”, pi¹ty od le-
wej) – bra³ udzia³ w walkach o
utrwalanie w³adzy ludowej, na-
stêpnie by³ pracownikiem ZPP
Sandra” na stanowisku kierowni-
ka planowania a¿ do emerytury. 

Jan Olubiñski – uczestnik kampanii wrzeœniowej
1939 r. Walczy³ w okolicach Lwowa, Przemyœla, Da-
wid-Gródka. 26–27 wrzeœnia dosta³ siê do niewoli
i przebywa³ w stalagu 2E. Po wyzwoleniu pracowa³
w ZPP „Sandra” jako formiarz, oraz w zak³adach
„Elta” w £odzi. Odznaczony Medalem z Udzia³
w Wojnie Obronnej 1939 r.

xx
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1. Roman Lewandowski
2. Jadwiga Lewandowska-Skaliñska

Odznaczeni

Warszawski Krzy¿ Powstaniczy

1. Leopold S³aboñ
2. Stefan Podworski

Krzy¿ O�cerski Orderu Odrodzenia Polski

1. Stefan Podworski
2. Stanis³aw Jadkowski

Br¹zowy Medal Zas³ugi dla Obroñców Kraju

1. Tomasz Ruszkowski
2. W³adys³aw Piotrkowski
3. Jan Hybel
4. Henryk Sztyller
5. Wac³aw Borysewicz
6. Józef Skulski
7. Jerzy Osoba
8. Zygmunt Siwek
9. Stefan Podworski

10. W³adys³aw Pankonin
11. Leopold S³aboñ
12. Boles³aw Rodziewicz
13. Bogdan Sosnowski
14. Stanis³aw Komorowski

15. Stanis³aw Omiotek
16. Leon Maciejkiewicz
17. Kazimierz Kosowski
18. W³adys³aw Kozakiewicz
19. Zygmunt Lewicki
20. Aleksander Szczyg³owski
21. Stanis³aw Borysewicz
22. Eugeniusz Niko³ajew
23. Stanis³aw Dubczak
24. Mieczys³aw Strel
25. Konstanty Smaczok
26. Jadwiga Chuda
27. Stanis³aw Jadkowski

Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
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1. Tomasz Janicki
2. Micha³ Majerski
3. W³adys³aw Pietrzak
4. Czes³aw Roliñski
5. Stanis³aw Ko³czak
6. Wac³aw Kwiatkowski
7. Henryk Le�k
8. Stefan Stasiak
9. Albin NiedŸwiecki

11. Zygmunt Pietrzakiewicz
12. Roman Buczyñski
13. Zygmunt Furmañczyk
14. Józef Goss
15. Zygmunt K¹piñski
16. Antoni £awniczak
17. Leon Maciejkiewicz
18. Stanis³aw Michalak
19. Feliks Nowak
20. Eugeniusz Niko³ajew
21. Andrzej Pokrywka
22. Zygmunt Paluszyñski
23. Stanis³aw Sobolczyk
24. Feliks Twardowski
25. Stanis³aw Komorowski

26. Zenon Bryszewski
27. Zygmunt Gr¹bkowski
28. Wac³aw Juzinkiewicz
29. Kazimierz Kaca³a
30. Jan Kapcewicz
30. Wiktor Kasperowicz
31. Stanis³aw Koz³owski
32. Czes³aw Ro¿niakowski
33. Henryk Sztyller
34. Tadeusz Zwierzchowski
35. W³adys³aw Pankonin
36. Stanis³aw Dubczak
37. W³adys³aw Kunicki
38. W³adys³aw Piotrkowski
39. Feliks Piachowski
40. Feliks Raczkowiak
41. Józef Skulski
42. Bogdan Sosnowski
43. Józef Spychalski
44. Lucjan Wawrzyñczak
45. Arkadiusz Gralicki
46. Ryszard Zieleniewski
47. Wac³aw Zamojski

Medal za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 r.

1. Stanis³aw Ok³a
2. Józef Po³oñski
3. Roman Szubski
4. Stefan Œwistak
5. Kazimierz Kaca³a
6. Boles³aw Wa³ecki
7. Jerzy Osoba
8. Henryk Sztyller

9. Bogdan Sosnowski
10. Zygmunt Siwek
11. Stefan Ignasiuk
12. Wac³aw Juzinkiewicz
13. Stanis³aw Komorowski
14. Roman Turek
15. Stanis³aw Jadkowski

Medal Zwyciêstwa i Wolnoœci



Grupa powstañców Warszawy. 
Jadwiga Lewandowska – ³¹czniczka z Aleksandrowa

Grupa powstañców Warszawy. 
Jadwiga Lewandowska (pierwsza od góry)
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Atak na pozycje niemieckie od strony szpitala œw. Tomasza w Warszawie.
Zygmunt Lewandowski (x) – powstaniec z Aleksandrowa.

Zygmunt Lewandowski (x) z kolegami w walce w Warszawie
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Barykada powstañcza w Warszawie

Pogrzeb jednego z powstañców Warszawy
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Pogrzeb porucznika „Potockiego”, powstañca Warszawy

Pogrzeb powstañca Warszawy 30 wrzeœnia 1944 r.
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Mogi³y powstañców

Barykada na ulicu Ksi¹¿êcej przed parkiem 
w pobli¿u szpitala œw. Tomasza w Warszawie
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Powstañcy na rogu ul. Ksi¹¿êcej i Placu Trzech Krzy¿y

Barykady powstañcze 1944
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Fragment zniszczonej Warszawy w 1944 r.

Msza polowa wewn¹trz „Inki” w Warszawie. 
Uczestniczy rodzina Lewandowskich
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Barykada powstañcza

Powstañcy Warszawy prowadz¹ Volksdeutschów
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Barykada powstañcza

Msza polowa w Warszawie. Roman Lewandowski (x) 15-letni powstaniec

170 Aleksandrów wczoraj i dziœ

xx



Jadwiga Lewandowska (x). £¹czniczka w Powstaniu Warszawskim
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Jerzy Osoba (z lewej) – podchor¹¿y
plutonu 1672 Rejonu Warszawa-Pra-
ga Armii Krajowej. 1–3 sierpnia wal-
czy³ z Niemcami w rejonie ulic Z¹b-
kowskiej, Targowej i innych. 20
wrzeœnia wst¹pi³ ochotniczo do 1 Pu³-
ku Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki.
S³u¿bê kontynuowa³ na terenie lubel-
szyzny i wielkopolski, gdzie wspó³-
tworzy³ jednostki Wojsk Ochrony Po-
granicza. Uczestniczy³ w walkach
o Berlin. Od 1972 r. pracowa³ jako
g³ówny ksiêgowy w £ódzkim Klubie
Sportowym. Odznaczony Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski oraz Medalem Zwyciêstwa i Wol-
noœci.
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Dziecko na gruzach Warszawy



druh Pawe³ Stasiak

Rys historyczny 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Be³dowie

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Be³dowie powsta³a w 1936 roku z ini-
cjatywy miejscowej spo³ecznoœci i ówczesnego dziedzica maj¹t-
ku Be³dów, W³adys³awa Wê¿yka. Sk³ad pierwszego Zarz¹du
przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

prezes: W³adys³aw Wê¿yk
komendant: Karol Szychowicz
skarbnik: Stanis³aw Witczak
sekretarz: Józef Balcerek
gospodarz: Marcin Gromek
cz³onkowie: Edmund Zwierzchowski i Józef Jadczak

Wtedy te¿ zaczêto gromadziæ œrodki pieniê¿ne i materia³y na
budowê stra¿nicy. Bardzo du¿¹ pomoc¹ s³u¿y³ w³aœciciel maj¹t-
ku Be³dów i zarazem Prezes nowo powsta³ej OSP W³adys³aw Wê-
¿yk. Grunt pod budowê stra¿nicy przekazali dwaj druhowie Jó-
zef Jadczak i Edmund Zwierzchowski. Wszystkie prace zwi¹zane
z tym przedsiêwziêciem wykonywane by³y przez zrzeszonych
cz³onków OSP oraz miejscow¹ spo³ecznoœæ. Wspólnymi si³ami
ziœci³o siê marzenie o nowej stra¿nicy, któr¹ oddano do u¿ytku
lat m w 1939 roku. W tym czasie jednostka dysponowa³a wozem
konnym i rêczn¹ sikawk¹ oraz drugim wozem z beczk¹. 

Niestety tego samego roku, po niespe³na dwóch miesi¹cach
od otwarcia stra¿nicy wybuch³a II Wojna Œwiatowa. Okupant za-
j¹³ nowo wybudowany budynek i przeznaczy³ go na magazyn zbo-
¿owy, a sprzêt zgromadzony w stra¿nicy nakazano przekazaæ na
rzecz wsi Stanis³awów, która by³a wtedy wsi¹ niemieck¹. Z tego
powodu na czas okupacji dzia³alnoœæ stra¿y zosta³a zawieszona.
Reaktywowano j¹ dopiero po zakoñczeniu wojny. Ochotnicza
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Stra¿ Po¿arna w Be³dowie ze sprzêtu odzyska³a jedynie wóz z si-
kawk¹. Nast¹pi³y równie¿ zmiany w Zarz¹dzie, w którego sk³ad
wchodzili:

prezes: Franciszek Kacprzak
komendant: Marcin Gromek
gospodarz: Józef Jadczak
skarbnik: Stanis³aw Witczak

W 1965 roku pozyskano sprzêt mechaniczny w postaci motopom-
py typu M-200. Dwa lata póŸniej otrzymano nowszy model mo-
topompy M-400, a w roku 1972 mieliœmy na stanie motopompê
model M-800, z którego korzystamy do chwili obecnej. Nowsze
modele motopomp pozyskiwaliœmy dziêki udzia³om w zawodach
dru¿yn po¿arniczych, w których odnosiliœmy kolejne sukcesy. Ko-
lejne zmiany w Zarz¹dzie nastêpowa³y w miarê up³ywu kaden-
cji lub œmierci któregoœ z druhów.

W roku 1990 Komenda Rejonowa Stra¿y Po¿arnej £ódŸ-Ba-
³uty przekaza³a nam przyczepê ze zbiornikiem na wodê o pojem-
noœci 6000 litrów, któr¹ po adaptacji przystosowano do dzia³añ
gaœniczych. Kolejnym etapem historii jednostki by³o po³¹czenie
ze zak³adow¹ OSP przy PGR z siedzib¹ w Be³dowie. Jednostka
ta posiada³a wtedy samochód STAR 25A GBM. W wyniku tego
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Samochody gaœnicze przed budynkiem OSP Be³dów 



po³¹czenia staliœmy siê u¿ytkownikami pierwszego samochodu
gaœniczego. Na skutek decyzji ówczesnego Komendanta Gmin-
nego samochód mia³ byæ gara¿owany w stra¿nicy na Be³dówku.
Stra¿nica zosta³a rozbudowana na potrzeby samochodu, który
zaj¹³ znaczn¹ czêœæ jej powierzchni. 

W czasie ca³ej dzia³alnoœci jednostka bra³a udzia³ w ró¿nych
akcjach i zdarzeniach. Najwiêksze z nich to po¿ar lasów we wsi
Ciê¿ków oraz po¿ar magazynu sk³adowego w Be³dowie.

W roku 2006 obchodziliœmy jubileusz 70-lecia za³o¿enia na-
szej OSP. By³ to rok prze³omowy dla jednostki, która otrzyma³a
nowo ufundowany sztandar. Fundatorami byli druh Ireneusz
Wejman, prezes �rmy Komandor £ódŸ S A oraz druh Tadeusz
Michaœ w³aœciciel Gospodarstwa Rybackiego Be³dów. W tym cza-
sie przeprowadzono równie¿ termomodernizacjê stra¿nicy, wy-
konano instalacjê i wyposa¿ono zaplecze sanitarne i kuchenne.
W roku 2008 pozyskano z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Zgierzu œredni samochód gaœniczy STAR 650i. Ko-
nieczna sta³a siê adaptacja opuszczonego budynku na dzia³ce
w Be³dowie pod numerem 71A na potrzeby gara¿owe. Teren i bu-
dynek u¿yczy³ Urz¹d Miejski w Aleksandrowie £ódzkim. Œrodki
na wy¿ej wymienione zakupy i remonty pochodzi³y przede wszy-
stkim z Urzêdu Miejskiego. 
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Gminne zawody sportowo-po¿arnicze. 25.06.2017 r. 
Nasza jednostka zajê³a 4 pierwsze miejsca!



Powy¿sze dzia³ania przyczyni³y siê do rozwoju naszej jedno-
stki i sprawi³y, ¿e w nasze szeregi wstêpowali nowi druhowie
i druhny. Po raz pierwszy w historii OSP Be³dów zosta³a utwo-
rzona Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza. Podkreœliæ nale¿y, ¿e wszys-
cy wstêpuj¹cy, w tym tak¿e kobiety odbyli szkolenie szeregow-
ców OSP, w³¹cznie z æwiczeniami przeprowadzonymi w komorze
dymowej. W tym okresie jednostka zosta³a doposa¿ona m.in.
w agregat pr¹dotwórczy, pilarkê spalinow¹, pompê szlamow¹
i inne elementy wyposa¿enia. Znacznie poprawi³a siê mobilnoœæ
jednostki. Zosta³o to docenione i w roku ubieg³ym doposa¿ono
OSP w kolejny samochód gaœniczy STAR 244 GBA PR z p³ugiem
odœnie¿nym. Fakt ten sprawi³, ¿e stanêliœmy przed kolejnym wy-
zwaniem. 

W 2013 roku braliœmy udzia³ w gminnych zawodach sporto-
wo-po¿arniczych oraz dru¿yny ¿eñskiej w zawodach powiatowych.
Naprawiliœmy ogrodzenie oraz instalacje sanitarn¹ na terenie
jednostki. W tym czasie powo³ano grupê ratownictwa wodnego
oraz pozyskaliœmy ponton MARINES 470 z silnikiem Mercury
25 oraz sprzêt ratunkowy. Równie¿ pompa p³ywacka Niagara
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Podczas po¿aru i w czasie œwiêta



i aparaty dróg oddechowych wzbogaci³y wyposa¿enie naszej je-
dnostki. W tym czasie powsta³a równie¿ M³odzie¿owa dru¿yna
po¿arnicza. 

W 2015 roku powsta³a grupa ratownictwa wysokoœciowego,
dla której zakupiliœmy sprzêt niezbêdny do jej funkcjonowania.
Z³o¿yliœmy równie¿ wniosek do Urzêdu Miejskiego o uw³aszcze-
nie dzia³ki nr 71A w Be³dowie pod planowan¹ budowê stra¿ni-
cy. Braliœmy udzia³ w gminnych zawodach sportowo-po¿arni-
czych, w których mêska dru¿yna zajê³a 3 miejsce. Po raz pierwszy
M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza dziewcz¹t bra³a udzia³ w po-
wiatowych zawodach sportowo-po¿arniczych w których zajê³a
4 miejsce. 

Obecnie jednostka liczy 76 cz³onków w tym 59 czynnych, 6 ho-
norowych, 11 z M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej.

W ostatnich miesi¹cach druhowie naszej jednostki przecho-
dzili kursy na Ster motorzystów kwali�kowanej pierwszej pomo-
cy i pilarzy. Aktualnie prowadzony jest kurs Ratownictwa Wyso-
koœciowego.

Podczas gminnych zawodów sportowo-po¿arniczych 25 czer-
wca 2017 r. jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Be³dowie
zajê³a 4 pierwsze miejsca!
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Beata Marsza³ek, Aleksandra Tyluœ

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Aleksandrowie £ódzkim. 
Historia i wspó³czesnoœæ

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie £ó-
dzkim dzia³a ju¿ od 45 lat. Istnieje od 1 listopada 1972 roku. Po-
cz¹tkowo nosi³a nazwê Poradni Wychowawczo-Zawodowej i by³a
pierwsz¹ tego typu placówk¹ w ówczesnym powiecie, œwiadcz¹-
c¹ pomoc specjalistyczn¹. Mia³o to ogromne znaczenie dla œro-
dowiska, mieszkañców i pracowników zwi¹zanych z kszta³ceniem
i wychowaniem dzieci i m³odzie¿y. 

Pierwszym dyrektorem Poradni zosta³a mgr Zo�a Ozimek.
W kolejnych latach funkcjê dyrektora pe³nili: mgr Andrzej Zie-
miñski, mgr Zdzis³aw Spych, mgr Ewa Juczyñska, mgr Dorota
Celiñska-Mita³, a od 1 wrzeœnia 2004 roku do chwili obecnej mgr
Beata Marsza³ek. 

Pierwsz¹ siedzib¹ Poradni by³ gmach Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego, mieszcz¹cy siê przy ul. M.C. Sk³odowskiej 5. Placówka
zajmowa³a wówczas czêœæ parteru budynku. W 1978 r. Poradnia
na swoje potrzeby otrzyma³a pomieszczenia w Szkole Podstawo-
wej nr 4 przy Al. Wyzwolenia 3. Kolejn¹ siedzib¹ by³ budynek
Urzêdu Gminy przy ul. 22 lipca 3. Nastêpny raz Poradnia zmie-
ni³a miejsce w 1992 r., przenosz¹c siê do budynku dawnych za-
k³adów „Sandra”, znajduj¹cych siê przy ul. Piotrkowskiej 4/6. Po
raz pierwszy uda³o siê wówczas stworzyæ warunki bliskie potrze-
bom wynikaj¹cym ze specy�ki pracy Poradni. Po reformie admi-
nistracyjnej z dniem 1 stycznia 1999 r. organem prowadz¹cym
dla Poradni sta³o siê Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Z powodu
oszczêdnoœci �nansowych Starostwo podjê³o decyzjê o przenie-
sieniu Poradni ponownie do budynku Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego. Tak od wrzeœnia 2001 roku Poradnia mieœci siê w czêœci
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pomieszczeñ na parterze budynku internatu LO przy ul. War-
szawskiej 10/12, obecnie Bursy w Aleksandrowie £ódzkim. 

Rok 2013 przyniós³ kolejn¹ wa¿n¹ zmianê. Rada Miejska
w Aleksandrowie £ódzkim reprezentowana przez Burmistrza,
Pana Jacka Lipiñskiego, podjê³a Uchwa³ê, by na drodze porozu-
mienia ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu przej¹æ prowadze-
nie Poradni. Od 01 stycznia 2014 roku organem prowadz¹cym
jest Gmina Aleksandrów £ódzki. 

Minione lata to zmiany na stanowisku dyrektora, liczne zmia-
ny lokalizacji Poradni i oczywiœcie zmiany kadrowe. Poradnia na-
le¿y do najmniejszych w Polsce. Obecnie dysponuje 6,5 etatami
pedagogicznymi, które s¹ rozdzielone pomiêdzy 9 pracowników:
psychologów, pedagogów i logopedów. Taka sytuacja wymaga od
wszystkich pracowników du¿ej wszechstronnoœci, podnoszenia
kompetencji oraz zdobywania kolejnych kwali�kacji, by móc wy-
chodziæ na przeciw rosn¹cym potrzebom w œrodowisku. Praco-
wnicy Poradni stosuj¹ nowoczesne metody pracy terapeutycznej
oraz nowe testy diagnostyczne. W trosce o wysoki poziom podej-
mowanych dzia³añ zatrudnieni s¹ posiadaj¹cy wysokie kwali�ka-
cje i doœwiadczenie zawodowe specjaliœci, którzy rozszerzaj¹ swój
profesjonalizm w celu podnoszenia jakoœci pracy Poradni. Prze-
strzeganie zasad etyki zawodowej, sumiennoœæ, uczciwoœæ zawo-
dowa, wysokie kompetencje zawodowe i emocjonalne pracowni-
ków, s¹ dla nich podstawowymi i trwa³ymi wartoœciami.

Minione lata wskazuj¹ na sukcesywny wzrost zainteresowa-
nia odbiorców us³ugami Poradni. Systematycznie wzrasta liczba
osób korzystaj¹cych z pomocy specjalistycznej. Poradnia jest pla-
cówk¹ o specy�cznym i wyj¹tkowym charakterze. Daje mo¿li-
woœæ d³ugoterminowego kontaktu, wsparcia w sytuacjach trud-
nych, kryzysowych. 
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Odbiorcami dzia³añ s¹ uczniowie, ich rodzice, nauczyciele,
a w ostatnim czasie tak¿e szeroko rozumiane œrodowisko lokal-
ne. Wspieraj¹ce dzia³ania Poradni s¹ œciœle zwi¹zane z prac¹
przedszkoli i szkó³. Pracownicy Poradni blisko wspó³pracuj¹ z or-
ganami samorz¹dowymi, oœwiatowymi instytucjami lokalnymi,
s¹dami, opiek¹ spo³eczn¹, uczelniami wy¿szymi oraz oœrodkami
doskonal¹cymi. Niezmiennie z pe³nym zrozumieniem i zaanga-
¿owaniem ws³uchuj¹c siê w nakreœlony problem czy sprawê, a je-
dnoczeœnie poprzez sw¹ odrêbnoœæ daj¹c gwarancjê pe³nego
obiektywizmu wniosków i podjêtych dzia³añ. Dziêki takiej wspó³-
pracy klienci uzyskuj¹ wymierne korzyœci w postaci wieloaspek-
towej diagnozy potrzeb i mo¿liwoœci ich zaspokojenia. Konsek-
wencj¹ jest rzetelna i profesjonalna pomoc specjalistyczna,
œwiadczona poprzez ¿yczliwe, otwarte i podmiotowe traktowa-
nie klientów.

Poradnia jest placówk¹ funkcjonuj¹ca w systemie oœwiaty,
a nadzór pedagogiczny nad ni¹ pe³ni £ódzki Kurator Oœwiaty.
Organizacja oraz zasady jej funkcjonowania reguluj¹ przepisy
prawa oœwiatowego. Poradnia dostosowuje warunki dzia³ania do
zmieniaj¹cych siê potrzeb lokalnych i kierunków polityki oœwia-
towej. Dzia³alnoœæ merytoryczn¹ Poradni okreœlaj¹ jej statuty.
Wœród najwa¿niejszych kierunków dzia³añ nale¿y wymieniæ:

1. Diagnozê i pro�laktykê trudnoœci szkolnych (dydakty-
cznych i wychowawczych) uczniów, w tym badania prze-
siewowe.

2. Terapiê psychologiczn¹, pedagogiczn¹ logopedyczn¹.
3. Pro�laktykê na ró¿nych poziomach dziecko–rodzic–szko-

³a (m.in. agresja, przemoc rówieœnicza i domowa, uza-
le¿nienia).

4. Orientacjê i poradnictwo zawodowe.
5. Orzecznictwo specjalne i indywidualne.
6. Mediacje i interwencjê kryzysow¹.
7. Wielop³aszczyznow¹ psychoedukacjê uczniów, rodziców

i nauczycieli. 

W ramach zadañ statutowych prowadzone s¹ w Poradni zajêcia
indywidualne i grupowe, ciesz¹ce siê ogromnym zainteresowa-
niem odbiorców. Zajêcia s¹ kierowane do dzieci i uczniów wobec
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których istnieje potrzeba podjêcia zadañ wspieraj¹cych i pomo-
cowych. Czêœæ zajêæ grupowych, których odbiorcami s¹ ucznio-
wie i rodzice oraz nauczyciele prowadzonych jest na terenie Po-
radni oraz placówek oœwiatowych z terenu gminy Aleksandrów
£ódzki. 

Oferta Poradni skierowana jest do odbiorców ze wszystkich
przedzia³ów wiekowych. Pocz¹wszy od terapii logopedycznej dzie-
ci najm³odszych, poprzez zajêcia terapii pedagogicznej dla dzie-
ci nie osi¹gaj¹cych pe³nej dojrza³oœci do podjêcia nauki, dla
uczniów maj¹cych trudnoœci dydaktyczne na najwczeœniejszym
etapie nauki, uczniów klas starszych z grupy ryzyka dysleksji,
nadpobudliwych i o ni¿szym stopniu przystosowania do funkcjo-
nowania w grupie rówieœniczej, wreszcie dla rodzin, szukaj¹cych
pomocy w sytuacjach wychowawczych i innych kryzysach ¿ycia
rodzinnego. 

W ostatnich latach sukcesywnie rozszerzano dzia³ania Pora-
dni, które w formie oferty s¹ dostêpne dla wszystkich poprzez
stronê internetow¹, wersjê papierow¹ przekazywan¹ corocznie
do ka¿dej placówki oœwiatowej oraz w siedzibie Poradni. Wyni-
ka³o to z potrzeb odbiorców oraz kreatywnoœci pracowników,
chc¹cych w najbardziej efektywny sposób wyjœæ naprzeciw ocze-
kiwaniom. Przyk³adem jest poszerzony obszar opieki nad dziec-
kiem do 3 roku ¿ycia w zakresie diagnozy i stymulacji rozwoju.
Nowatorskim dzia³aniem pro�laktycznym jest Zespó³ Wczesne-
go Reagowania s³u¿¹cy szybkiemu diagnozowaniu sytuacji ro-
dzinnej i szkolnej ucznia z poziomu edukacji wczesnoszkolnej.
W zwi¹zku z rosn¹cymi potrzebami w zakresie pracy z uczniem
nieprawid³owo funkcjonuj¹cym w relacjach spo³ecznych prowa-
dzone s¹ zajêcia z zakresu socjoterapii: dla klas I-III „Lubiê sie-
bie – lubiê ciebie”, dla klas IV-VI „Ja, Ty, My”. Szczególne dzia-
³ania podejmowane s¹ w zakresie podnoszenia kompetencji
wychowawczych rodziców i realizowane poprzez cztery progra-
my przystosowane do wieku rozwojowego dziecka: „Wychowanie
bez klapsa” (dzieci do 6 roku ¿ycia), „Wzmacnianie Rodziny”
(dzieci w wieku 10-14 lat), „Trop” (m³odzie¿ w wieku 13-16 lat)
oraz „Szko³a dla rodziców” (dla wszystkich). Istotn¹ zalet¹ pro-
gramów: „Wzmacnianie rodziny” i „Trop” jest uczestniczenie
w procesie rodziców wraz z dzieckiem co pozwala na budowanie
wiêzi porozumienia i pozytywnych relacji rodzic-dziecko oraz
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zmniejsza iloœæ zachowañ ryzykownych w rodzinie. Ponadto pro-
gram „Wzmacnianie rodziny” realizujemy jako jedyni w woje-
wództwie ³ódzkim we wspó³pracy z Zespo³em Szkó³ Sportowych
i Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. 

W 2015 roku Poradnia zosta³a poddana ocenie w ramach ca-
³oœciowej ewaluacji przeprowadzonej przez Kuratorium Oœwia-
ty w £odzi. Badano wiele obszarów funkcjonowania placówki,
jak: stopieñ zaspokajania potrzeb osób, instytucji i organizacji
korzystaj¹cych z oferty placówki, poziom wspó³pracy z innymi
podmiotami i nauczycielami, wykorzystywanie zasobów placów-
ki i œrodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju, a tak¿e czy proce-
sy edukacyjne w placówce s³u¿¹ rozwojowi osób, instytucji i or-
ganizacji korzystaj¹cych z oferty placówki. We wnioskach
podkreœlono, ¿e Poradnia identy�kuje potrzeby spo³eczne oraz
dostosowuje do nich zakres œwiadczonych przez siebie us³ug, ¿e
odpowiada na indywidualne potrzeby dzieci, m³odzie¿y, nauczy-
cieli i rodziców. Zauwa¿ono skuteczn¹ wspó³pracê Poradni z wie-
loma instytucjami i podmiotami dzia³aj¹cymi w obszarze eduka-
cji, pomocy spo³ecznej i wsparcia rodzinnego. Ponadto wspó³praca
ta przynosi efekty w zakresie zintegrowanych oddzia³ywañ edu-
kacyjno-terapeutycznych. 

Bibliogra�a:

B. Marsza³ek, Materia³y o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Aleksandrowie £ódzkim, Aleksandrów £ódzki 2017
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Stanis³aw Lichwa³a

Stanis³aw Cz³apiñski. 
Znane postaci naszego grodu, 
o których nie mo¿na zapomnieæ!

Jednym z istotnych zadañ statutowych Towarzystwa Przyjació³
Aleksandrowa £ódzkiego jest gromadzenie i popularyzowanie
najwa¿niejszych wydarzeñ z historii i bie¿¹cego ¿ycia oœwiato-
wego, kulturalnego i spo³ecznego naszego miasta i gminy. W ra-
mach kolejnych roczników „Aleksandrów wczoraj i dziœ” wielo-
krotnie prezentowaliœmy, nie tylko ró¿ne wydarzenia i dokumenty
z historii naszego miasta, ale równie¿ przedstawialiœmy konkret-
nych ludzi, którzy swoim zaanga¿owaniem i prac¹ wspó³tworzyli,
a nastêpnie rozwijali ró¿ne dziedziny ¿ycia w naszym mieœcie
i gminie. Do takich postaci niew¹tpliwie mo¿na zaliczyæ Pana
Stanis³awa Cz³apiñskiego. 

Stanis³aw Cz³apiñski urodzi³ siê 19
wrzeœnia 1925 roku w Ma³yniu. Szko-
³ê podstawow¹ ukoñczy³ w 1939 roku
w Ma³yniu. Do 1945 roku by³ przy ro-
dzicach i pracowa³ w niemieckim go-
spodarstwie rolnym w Ma³yniu.
W 1945 roku wyjecha³ do Szczawna-
Zdroju i tam pracowa³ do 1951 roku
w Osadnictwie Rolnym Starostwa Po-
wiatowego w Wa³brzychu, a póŸniej
w Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej w Szczawnie–Zdroju. W tym roku
ukoñczy³ 2 letni kurs handlowy przy
Technikum Handlowym w Wa³brzy-

chu oraz kurs administracyjny. Ojciec pana Stanis³awa by³ organist¹
najpierw w para�i w Ma³yniu, a póŸniej w Szczawnie-Zdroju.
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Od 1952 roku mieszka³ w Aleksandrowie £ódzkim i pracowa³
w Zak³adach Przemys³u Poñczoszniczego „Sandra” na stanowis-
ku Zastêpcy Kierownika Dzia³u Kadr i Szkolenia (do 1984 r.).
W miêdzyczasie ukoñczy³ Technikum Ekonomiczne, Studium
Ekonomiczne Przemys³u Lekkiego dla kadry kierowniczej, Stu-

dium Pedagogiczne dla nauczycieli
szkó³ zawodowych, oraz szereg
kursów III stopnia. W latach
1960–1979 pe³ni³ funkcjê dyrekto-
ra Uniwersytetu Robotniczego,
w ramach którego zorganizowa³ na
terenie Aleksandrowa szkolnictwo
zawodowe dla pracuj¹cych, szko³y
i kursy ogólnokszta³c¹ce w zakre-
sie szko³y podstawowej dla pracu-
j¹cych, kursy mistrzowskie oraz
poradnictwo zawodowe.

Za swoj¹ wyró¿niaj¹c¹ pracê zo-
sta³ odznaczony Odznak¹ Tysi¹c-
lecia Pañstwa Polskiego.

W 1974 roku by³ wspó³organiza-
torem Szko³y Zasadniczej Specjalnej przy Szkole Podstawowej nr
5. By³ wspó³inicjatorem i organizatorem Muzeum Poñczoszni-
ctwa w Aleksandrowie sk³adaj¹cego siê z dwóch wydzia³ów – Mu-
zeum Rozwoju Si³ Wytwórczych i Muzeum Tradycji Walki i Pra-
cy.

W latach 1953–1956 by³ cz³onkiem Komisji Finansowo- Bu-
d¿etowej Rady Narodowej. W nastêpnych latach by³ radnym Ra-
dy Narodowej pe³ni¹c funkcjê cz³onka Prezydium Rady Narodo-
wej, zastêpcy i przewodnicz¹cego Rady Narodowej.

Bra³ czynny udzia³ w pracach spo³ecznych naszego miasta ta-
kich jak:

– udzia³ w komisjach wyborczych do Sejmu i Rady Narodowej,
jako przewodnicz¹cy komisji (1956–1980),

– przez kilka kadencji cz³onek Kolegium ds. wykroczeñ,

– cz³onek komisji pojednawczych,

– Prezes Zarz¹du Miejsko-Gminnego OSP.
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Od 1949 r. nale¿a³ do ZSL. Pe³ni³ ró¿ne funkcje we w³adzach
miejsko–gminnych ZSL oraz by³ cz³onkiem Wojewódzkiej Komi-
sji Rewizyjnej ZSL w £odzi.

W roku 1984 zosta³ zastêpc¹ Naczelnika Miasta i Gminy
w Aleksandrowie, a¿ do chwili niespodziewanej œmierci tj. do 11
maja 1989 r.

Za swoj¹ pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ by³ wyró¿niony i odzna-
czony wieloma odznaczeniami resortowymi i pañstwowymi.
W 1984 otrzyma³ Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W 1986 r. zosta³ wpisany do Ksiêgi Zas³u¿onych dla Miasta
i Gminy Aleksandrów.

W latach 1987–1989 by³ cz³onkiem s¹du kole¿eñskiego we
w³adzach TPA. 

Jego ¿ycie osobiste, zawodowe i spo³eczne cechowa³a samo-
dzielnoœæ, pracowitoœæ i odpowiedzialnoœæ.

Na zakoñczenie tego krótkiego artyku³u-wspomnienia o jed-
nym z bardziej znanych ludzi lat powojennych i wspó³czesnych

Aleksandrowa £ódzkiego
warto podkreœliæ, i¿ osobi-
œcie mia³em zaszczyt po-
znaæ pana Stanis³awa
Cz³apiñskiego. Zarówno,
jako przedstawiciel ów-
czesnych Zak³adów ZPP
„Sandra”, jak równie¿ póŸ-
niej Zastêpca Naczelnika
Miasta i Gminy wielokrot-

nie uczestniczy³ w ró¿nych wydarzeniach i uroczystoœciach tutej-
szego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika.
W kontaktach bezpoœrednich zawsze by³ przyjaŸnie i ¿yczliwie
nastawiony na pomoc w rozwi¹zywaniu wielu ró¿nych proble-
mów szko³y.

W artykule tym wykorzystano materia³y i informacje przeka-
zane przez Rodzinê pana Stanis³awa Cz³apiñskiego, a w szcze-
gólnoœci przez pani¹ Annê Wrzesiñsk¹ i pana Bogdana Cz³apiñ-
skiego. 

Stanis³aw Cz³apiñski. Znane postaci naszego grodu... 187



Witold Smêtkiewicz

U-waga, „Waga”!!!

„Upominki, upominki, dla ch³opczyka i dziewczynki!!!” Budynek
dawnej Wagi Miejskiej w Aleksandrowie £ódzkim, dzisiaj sku-
pia na sobie uwagê ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zaopatrzenia siê
w bardzo urozmaicone i ciekawe upominki dla najbli¿szych. Tu-
taj obecnie ma te¿ swoj¹ siedzibê Muza wszelakiej sztuki arty-
stycznej zachêcaj¹ca, miejscowych i nie tylko miejscowych, twór-
ców: rzeŸbiarzy, malarzy, malarzy obrazów na szkle,
metaloplastyków, gra�ków, twórców kwiatów z bibu³y, gipsowych
i szklanych anio³ków, hafciarki, a nawet poetów i fraszkopisarzy,
do prezentowania, w cieniu Jej skrzyde³, swoich twórczych doko-
nañ. Muz¹ t¹ jest uroczo sympatyczna Joanna Klimczak i wspó³-
pracuj¹ca z ni¹ Jolanta Kielak.
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Ten niewielkich rozmiarów, charakterystyczny domek, w swo-
jej architektonicznie, proporcjonalnie doskona³ej formie (wy-
koñczone pó³kolistym zwieñczeniem, dwoje drzwi i cztery okna
z okiennicami, kominek; prawie jak chatka na kurzej ³apce) by³
od pocz¹tków swoich dni, a by³y to lata dwudzieste XIX w., bu-
dynkiem miejskiej wagi. Kupcy, handlarze, producenci, rozwa-
¿ali tam swoje towary, zanim znalaz³y one nowego w³aœciciela.
Mimo spe³niania tej na pozór przyziemnej funkcji, obiekt ten
stanowi³, a i obecnie stanowi istotny, zabytkowy, doskona³y
w swoim wygl¹dzie, klasycystyczny element upiêkszaj¹cy repre-
zentacyjne centrum naszego miasta. Dzisiejsza „Galeria rzeŸ-
by i nie tylko” swoj¹ pierwotn¹ funkcjê miejskiej wagi pe³ni³a
do okresu dwudziestolecia miêdzywojennego XX w. od kiedy,
a¿ do koñca II Wojny Œwiatowej, wykorzystana by³a jako pijal-
nia wody sodowej. Nastêpnie otworzono w niej sklepik, w któ-
rym do po³owy lat 90-tych XX w. sprzedawano prawie wszystko,
czyli tak zwane: „chleb, myd³o i powid³o”. Potem nast¹pi³o pa-
rê lat kompletnego braku zainteresowania tym obiektem i jego
stopniowe popadanie w ruinê, co niew¹tpliwie w koñcu mia³o-
by miejsce, gdyby nie zwróci³a na niego uwagi i nie wziê³a go
pod swoje opiekuñcze skrzyd³a, wy¿ej wymieniona ju¿ Muza
– Joasia Klimczak. I tak oto w 2002 roku stworzona zosta³a
„Szansa dla rodzimych talentów – Galeria w wadze”. O historii
powstania Galerii rzeŸby relacjonuje autor artyku³u pod tytu-
³em „Galeria w wadze” opublikowanego w 2002 r. w Expressie
Ilustrowanym: „Po miesiêcznym remoncie otworzy³ swe podwo-
je budynek dawnej wagi miejskiej na aleksandrowskim rynku.
Budyneczek odmalowano, a jego wnêtrze zmieni³o siê nie do po-
znania. Jest tu teraz s³odko jak w bombonierce. Ka¿dego wcho-
dz¹cego ju¿ od progu witaj¹ te¿ niesamowite zapachy. – Obie-
caliœmy, ¿e stworzymy tu galeriê sztuki i tak siê sta³o – mówi
z dum¹, oprowadzaj¹c po niewielkim pomieszczeniu, Joanna
Jaœkiewicz (obecnie Klimczak – przyp. autora). – Ale przecie¿
nie sam¹ sztuk¹ cz³owiek ¿yje, wiêc dla urozmaicenia dodaliœ-
my kilka drobiazgów do domu, kilka praktycznych rzeczy na pre-
zenty i trochê u¿ywanych, przez nasze babcie, specja³ów. Wszy-
stko to mo¿na nie tylko poogl¹daæ i pow¹chaæ, ale tak¿e kupiæ.
W zabytkowej wadze jako pierwsze rzucaj¹ siê w oczy i nozdrza,
kolorowe bloki pachn¹cych myde³. Jest ich kilkanaœcie rodza-
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Joanna Klimczak prezentuje asortyment Galerii (fot. K. Smêtkiewicz 2017)



jów. Pani Asia kroi bloki specjalnym no¿ykiem na mniejsze ka-
wa³ki i odwa¿a na wadze – antyku. Oprócz myde³ mo¿na tu tak-
¿e kupiæ np. lawendow¹ wodê do ¿elazka, porzeczkowy balsam
do cia³a po k¹pieli, a nawet olejki do perfumowania powietrza
w domu. – Mamy tu wszystko, co oryginalne, naturalne i robio-
ne rêcznie, mówi pani Asia. – Jednak g³ówn¹ œcianê zajmuj¹
rzeŸby, i metaloplastyka ³¹czona ze szk³em. Mój tato jest rzeŸ-
biarzem, wiêc zaopatruje galeriê w zrobione przez siebie posta-
cie z drewna. Niektóre z nich kryj¹ w sobie tajemnice, jak choæ-
by rycerz, który w œrodku ma… piersiówkê. Pañstwo
Jaœkiewiczowie chc¹ udostêpniæ œciany galerii tak¿e innym. Mi-
le widziani s¹ gra�cy i malarze, którzy zechcieliby tu prezento-
waæ i sprzedawaæ swoje prace. Gospodarze obiektu maj¹ nadzie-
jê, ¿e stanie siê on domem wszystkich aleksandrowskich artystów
i twórców. Drzwi do galerii otwarte s¹ codziennie do godz. 19.”

No có¿, dawniej sprzedawano tutaj „myd³o i powid³o”, a te-
raz, przeró¿ne rzeczy, ale tak¿e i myd³o. Widaæ, ¿e czasy zmie-
niaj¹ siê i wszystko wokó³ nas, siê zmienia. A co do wagi i rozwa-
¿ania przeró¿nych rzeczy, to czasami wystarczy jedynie dodaæ im
trochê szczególnej u-wagi, estetycznie i piêknie opakowaæ, okreœ-
liæ w³aœciwym s³owem, zrobiæ to z mi³oœci¹ i ¿yczliwoœci¹ dla lu-
dzi, aby ludzie w³aœciwie docenili i zapamiêtali nasz trud. 
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Budynek Wagi – dziœ „Galeria rzeŸby i nie tylko” (fot. K. Smêtkiewicz, 2017)



U-waga

Waga, aby mo¿na liczyæ siê ze s³owami
i szczególnie te szczere w³aœciwie rozwa¿yæ,
ma tylko jedn¹ szalkê,
tê z odwa¿nikiem 
– MI£OŒÆ, 
a brak drugiej,
na któr¹ k³adzie siê 
„coœ za coœ”.

Bo… 
Zwykle tak bywa,
¿e wiele uwagi,
przykuwa ma³y
jêzyczek u wagi.

Jest wiêc, istniej¹ca od lipca 2002 r. dzisiejsza „Galeria rzeŸby
i nie tylko”, oaz¹ dla miejscowych i innych twórców, artystów-
amatorów i profesjonalistów, mi³oœników sztuki, ale i tych mie-
szkañców Aleksandrowa i jego goœci, którzy zapragnêli sobie
i swoim najbli¿szym sprawiæ przyjemnoœæ, zakupuj¹c w galerii
oryginaln¹, wyj¹tkowej wartoœci, cenn¹ pami¹tkê. A poniewa¿
ten artystyczny interes dobrze krêci siê, ku po¿ytkowi wszystkich
nim zainteresowanych, mo¿na powy¿sze spointowaæ w sposób
nastêpuj¹cy:

* * * 

Tak siê w œwiecie, dobrze plecie,
gdy nie brak ludziom rozwagi
i mo¿na mieæ same zyski,
nawet ze Starej Wagi…
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Bo, oczywiœcie, wa¿ne jest to co by³o, ale czêstokroæ, jeszcze wa¿-
niejsze od niego jest, to aktualne, „tu i teraz”.

Tu i teraz

Patrzê na to: „tu i teraz”,
z czego jasno wynika,
¿e taka artystyczna dzia³alnoœæ,
to istna ars-poetica.

I doceniaj¹c to, z wyrazami szczerego uznania, gratulujê mówi¹c:
„tak trzymaæ!”.
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Zabytkowa waga z jedn¹ szalk¹ 
(fot. G. Bart³omiejczyk 2004)



Witold Smêtkiewicz

Codziennoœæ przyjazna zwierzêtom

Od paru ju¿ lat pilnie œledzê poczynania Dzia³u Kryzysowego
Urzêdu Miasta Aleksandrowa £ódzkiego w zakresie opieki nad
zwierzêtami, w ramach realizowania has³a „Gmina przyjazna
zwierzêtom”. W ubieg³orocznym wydaniu rocznika „Aleksan-
drów wczoraj i dziœ” zamieœci³em cykl fraszek tematycznie zwi¹-
zanych z tym zagadnieniem. Obecnie i w przysz³oœci, o ile bêdzie
to mo¿liwe, chcia³bym pisanie swoich re�eksji, na ten w³aœnie
temat, kontynuowaæ.

Ju¿ dla zapocz¹tkowania tego artyku³u przytoczê myœl, która
mo¿e pos³u¿yæ jako jego motto. 

Dla okreœlenia charakteru ludzi
nie ma metod lepszych i ³atwiejszych,
jak zauwa¿enie ich sposobu odnoszenia siê
do zwierz¹t – naszych Braci Mniejszych. 

Faktycznie, po to, aby zwierzakom na terenie naszego miasta
i gminy ¿y³o siê zdrowiej, bezpieczniej, ³atwiej i przyjemniej, wie-
lu ludzi dobrej woli podejmuje odpowiednie dla osi¹gniêcia te-
go celu dzia³ania. Jest to, przeprowadzana przez Dzia³ Kryzyso-
wy Urzêdu Miasta akcja czipowania, nie tylko bezdomnych
zwierz¹t, psów i kotów na terenie gminy, objêcie ich opiek¹ we-
terynaryjn¹ i �nansowanie jej, sterowanie i u³atwianie dzia³añ
adopcyjnych z myœl¹, aby bezdomne zwierzêta odnalaz³y ¿yczli-
wych sobie, nowych w³aœcicieli i nowy, przytulny dom, doraŸna
opieka nad porzuconymi, bezdomnymi, czêsto chorymi zwierzê-
tami. Jestem g³êboko przekonany o tym, ¿e dobro przez nas oka-
zane s³abszym, na pewno do nas powróci. Potwierdzeniem tego
mo¿e byæ pe³na oddania i poœwiêcenia zawodowa dzia³alnoœæ le-
karzy weterynarii z przychodni weterynaryjnej „ZWIERZAK”
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w Aleksandrowie £ódzkim przy ul. Wojska Polskiego 12. Ich tros-
kliwa serdecznoœæ w po³¹czeniu z profesjonaln¹ pewnoœci¹ dzia-
³ania i zdecydowaniem w stawianiu s³usznej diagnozy, w odnie-
sieniu do swoich pacjentów, budzi uznanie i sympatiê ich
w³aœcicieli. 

Mia³em te¿ okazjê i zaszczyt poznaæ ostatnio wyj¹tkowego cz³o-
wieka, przyjaciela i lekarza zwierz¹t, który ju¿ od dwudziestu lat
pe³ni s³u¿bê weterynaryjn¹ w naszym mieœcie. Jest nim dr Artur
Kotarba, prowadz¹cy przychodniê weterynaryjn¹ przy ul. Pabia-
nickiej w Aleksandrowie, który z chêci¹ zgodzi³ siê, aby udzieliæ
krótkiego wywiadu dla AWiD. 

W.S. Szanowny panie Arturze, proszê ³askawie opowiedzieæ nam o po-
cz¹tkach swojej zawodowej przygody.
A.K. Pracê zawodow¹ zacz¹³em w 1992 r. bezpoœrednio po 6 la-

tach studiów weterynaryjnych na Akademii Rolniczej we Wroc-
³awiu [obecnie Uniwersytet Przyrodniczy]. Na sta¿ przyjecha-
³em do £odzi na kilka miesiêcy do lecznicy dr Cicheckiego na
Chojnach. Tu pozna³em obecn¹ moj¹ ¿onê, której psa przez ja-
kiœ czas leczy³em i tak zwi¹za³em siê £odzi¹ na d³u¿ej.

W.S. A kiedy tra�³ pan do Aleksandrowa i w³aœnie tutaj zadomowi³ siê?
A.K. Po 5 latach nauki zawodu w klinice, w 1997 roku zacz¹-

³em prowadziæ praktykê w Aleksandrowie £ódzkim z moj¹ ów-
czesn¹ wspólniczk¹ Urszul¹ Popoff. Pocz¹tki by³y bardzo trud-
ne, na zaufanie w³aœcicieli pupili trzeba pracowaæ d³ugimi latami,
ale z czasem zdobyliœmy wielu klientów dzia³aj¹c zgodnie z za-
sad¹, ¿e wszystkim naszym pacjentom pomagamy, tak jak by to
by³y nasze w³asne zwierzaki. Z moj¹ wspólniczk¹ pracowaliœmy
razem do 2008 i by³ to bardzo dobry czas rozwoju zawodowego,
a i rodzina mi siê powiêkszy³a – urodzi³o siê 2 synów.

W.S. To mo¿na by powiedzieæ, ¿e doœwiadczy³ pan nie tylko zawodo-
wych sukcesów.
A.K. Niestety sielankê przerwa³a choroba nowotworowa

mojej wspólniczki, która w nieca³e 2 lata zmar³a. By³ to dla
mnie ciê¿ki czas, poniewa¿ wszystkie sprawy zwi¹zane z pro-
wadzeniem lecznicy spad³y na mnie, a w miêdzyczasie, w so-
boty i niedziele robi³em jeszcze 3 letnie podyplomowe studnia
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specjalizacyjne w zakresie chorób psów i kotów. Po pewnym
czasie zatrudni³em lekarza do pomocy i tak do dnia dzisiej-
szego pomaga mi dr Marcin Jaros, m³ody, zdolny weterynarz.
Razem dzia³amy od poniedzia³ku do soboty, a czêsto i w nie-
dzielê jeŸdzimy do pilnych przypadków, takich jak wypadki
komunikacyjne czy porody.

W.S. Czy psy i koty s¹ najczêstszymi pacjentami pañskiej kliniki we-
terynaryjnej?
A.K. Zajmujemy siê g³ównie psami i kotami, ale te¿ gryzonia-

mi – chomikami, œwinkami morskimi, szynszylami, szczurami,
myszkami – te¿ królikami, ¿ó³wiami, a ostatnio je¿ami. Nasza
praca jest bardzo ró¿norodna – od pro�laktyki: szczepienia, od-
robaczenia, odkleszczenia, odpchlenia itp., do leczenia zachowaw-
czego i interwencji chirurgicznych ró¿nego rodzaju. Spektrum le-
czenia obejmuje niemal wszystkie specjalnoœci medycyny ludzkiej,
m.in. interna, dermatologia, kardiologia, urologia, neurologia,
onkologia itd. Niektórzy nasi klienci œmiej¹ siê, ¿e jesteœmy leka-
rzami pierwszego i ostatniego kontaktu w zwi¹zku z konieczno-
œci¹ wykonania tzw. ostatniej „pos³ugi” tzn. eutanazji, ale niekie-
dy taka jest koniecznoœæ. 

W.S. No có¿, powia³o trochê smutkiem, no ale takie jest ¿ycie, na szczê-
œcie jedynie w odniesieniu do zwierz¹t, chocia¿ i tu obowi¹zuje zasa-
da: przede wszystkim pomagaæ, leczyæ, a nie szkodziæ. 
A.K. Pracujê ju¿ 25 lat w zawodzie i mimo pewnych wad [pe³-

na dyspozycyjnoœæ] lubiê to co robiê. Mam nadziejê, ¿e te kilka in-
formacji przybli¿y³o Panu specy�kê zawodu lekarza weterynarii.

W.S. Dziêkujê bardzo za Pañskie cenne wypowiedzi i przybli¿enie nam
Pana zawodu, który jest jednoczeœnie Pana powo³aniem i pasj¹. 
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* * *

Chcia³bym jeszcze powróciæ do przyjaznego dla zwierz¹t Urzê-
du Miasta i jego dzia³u, który nimi opiekuje siê. Pracuje tam ró-
wnie¿, sympatyczna pani Kasia. Wszystkim Pracownikom tego
dzia³u i ich podopiecznym dedykujê parê kolejnych fraszek. 

Niech…

(Dla Pani Kasi i Jej Zwierzyñca)

Fraszka niech okrasi,
codziennoœæ Pani Kasi,
¿ycz¹c wysokich lotów
dla piesków i kotów.

Futerko kota

Dobrze tobie kocie,
w tym trykocie.

Wiernoœæ psów

Choæby ich ¿ycie by³o
w kolorze czerni;
zawsze s¹ wierni.

Mi³a sunia 

Ca³a jest urocza,
choæ smutek ma w oczach.

Koœci dla piesków

To ich ¿ycia jakoœæ,
psiakoœæ!
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Dzielmy siê

Dzielmy siê emocjami
z psami.
Dzielmy emocje z naszymi,
Braæmi Mniejszymi.

Gdy 

Gdy pies tra�a do adopcji,
jest to powód do emocji. 

Anabelka – dobry pies

£atwo wpadam w sza³.
Hau, hau!!!

Misiek – piesek optymista

Patrzy w zachwycie
na swoje pieskie ¿ycie.

Uwaga, Dzikusia!

Dobry pies!
O yes!
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Zwierzyniec Ewy i Witolda Smêtkiewiczów

Aga ze schroniska

W psiego ¿ywota cieniach i blaskach,
rz¹dy ³askawie sprawuje,
na Sobieniu Piaskach.

Nasze koty

S¹ z nami od lat paru,
zapewne nie od dzisiaj,
uratowane kociaki
– Bambuszek i Misia.
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Bambo

Na wszystko patrzy z góry
i wszystko mu zwisa przy tem,
bo czuje siê najlepiej
na belce, pod su�tem.

Opowiada³a mi zaprzyjaŸniona osoba, która jakiœ czas temu
pracowa³a w Urzêdzie Miasta w Aleksandrowie £ódzkim o za-
bawnym przypadku za¿y³ej kociej przyjaŸni. Otó¿, przyb³¹ka³
siê do budynku szary kotek, zwyczajny, pospolity dachowiec
i chyba w podziêce za smako³yki, którymi by³ obdarowywany,
tak bardzo zaprzyjaŸni³ siê ze „swoj¹ pani¹”, ¿e odwiedza³ j¹
codziennie. Znosi³ upolowane przez siebie ptaszki, czym wzbu-
dza³ emocje u pracowników, wykazywa³ siê niepospolit¹ wrêcz
cierpliwoœci¹ w wyczekiwaniu na swoich darczyñców. Zapewne
trwa³aby ta za¿y³oœæ jeszcze d³ugo, d³ugo, gdyby kot Zazi (bo
tak siê wabi³) nie wpad³ w ³apy, a raczej w szczêki, agresywne-
go amstafa. Wiedz¹c, jak czasami ¿yje pies z kotem, mo¿na siê
domyœleæ, co by³o potem. Niemniej jednak dobrze bêdzie, jeœli
wiernoœci¹ ludzi zarazi, koteczek Zazi. I… 
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Niech…

Niech by ju¿ tak by³o, niech,
¿e przypiszemy ludziom,
wiele zwierzêcych cech.

Na co, po cichu licz¹c, pozdrawiam wszystkich naszych Braci
Mniejszych i Ich Opiekunów.

Z przyjaznym uœmiechem – autor.
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Witold Smêtkiewicz

Moja 
wie¿a widokowa…

Znajduje siê w miejscowoœci So-
bieñ Piaski, gdzieœ na pograni-
czu pól obsianych ¿ytem, leœnych
ostêpów, melioracyjnych rowów
i trochê zaniedbanego, albo po-
wiedzmy raczej, dzikiego ogro-
du. Mówi¹c z odrobin¹ przesady
i patosu, umiejscowiona jest na
ma³ym skrawku ziemi, bêd¹cym
moim miejscem na Ziemi, o któ-
rym móg³bym powiedzieæ, ¿e: 

„mój jest ten kawa³ek pod³ogi”, 
niebiañskiej pod³ogi, mojego „tu i teraz”. 

Ta wie¿a jest dobitnym dowodem na to, ¿e ka¿dy z nas potrze-
buje odrobiny zamierzonej samotnoœci. Potrzebuje bycia i roz-
mawiania z samym sob¹, ucieczki od ludzi i otaczaj¹cego go œwia-
ta, poczucia tego, ¿e to w³aœnie on jest integraln¹ cz¹stk¹
przyrody, która nad ni¹ panowaæ mo¿e, a jednoczeœnie bezgra-
nicznie jej podlega. Wystarczy nam wejœæ na dach tej wie¿y, aby
siê o tym przekonaæ. 

Ale po kolei: Wie¿a posiada trzy poziomy. Parter, z dwoma
fotelami (bywa równie¿ niekiedy, „samotnoœæ we dwoje”), z ma-
³ym stolikiem, przeró¿nymi bibelotami, obrazami, pami¹tkami
i drobiazgami, które byæ mo¿e jedynie dla mnie maj¹ ogromne
znaczenie. Ten specy�czny wystrój wnêtrza wprowadza w³aœci-
wy klimat i nastrój, w którym sam ze sob¹ dobrze siê czujê. 
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Piêterko, to ze wszystkich stron przeszklone pomieszczenie,
gdzie w wygodnym fotelu mogê oddaæ siê s³uchaniu muzyki, za-
topiæ siê w lekturze, pisaniu poezji czy w poobiedniej lub nawet
nocnej drzemce.

I wreszcie dach. To najdogodniejsze miejsce do obserwacji
nieba i ca³ej okolicy, a zw³aszcza do obserwacji zachodów i wscho-
dów s³oñca. Szczególnie te drugie s¹ nad wyraz ciekawe, piêkne.
Na dach wchodzi siê po starej, ju¿ trochê nadgryzionej zêbem
czasu, przymursza³ej drabinie, z tak zwan¹ „dusz¹ na ramieniu”.
Jednak, gdy tam ju¿ znajdziemy siê, doznajemy uczucia podob-
nego do tego, które nam towarzyszy w chwili, gdy po uci¹¿liwej
wspinaczce osi¹gamy szczyt góry. Patrzymy na okolicê rozci¹ga-
j¹c¹ siê poni¿ej naszych stóp i doznajemy dwóch, przeciwsta-
wnych sobie uczuæ. Po pierwsze ma³oœci, bo czym my jesteœmy
wobec otaczaj¹cego nas Œwiata? Po drugie wielkoœci wynikaj¹cej
z faktu przezwyciê¿enia w³asnego trudu i lêku, na które to, te-
raz popatrzeæ mo¿emy z góry. Ilekroæ znajdê siê ju¿ na tej swo-
jej wie¿y, moim udzia³em jest jeszcze jedno odczucie. Otó¿, ta-
ka jest ju¿ nasza natura, ¿e to czego doznajemy, intensywnie
doœwiadczamy, co podziwiamy widz¹c, chcia³oby siê dzieliæ z dru-
g¹ osob¹, która przypuszczalnie doœwiadczy podobnych skoja-
rzeñ. Ju¿ w czasie, gdy budowa³em tê wie¿ê, serdecznie pomyœ-
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la³em sobie o zaprzyjaŸnionym, znanym od lat, wybitnym ³ódzkim
skrzypku, maestro Ryszardzie Osmoliñskim. Jakie mi³e by³oby
to, gdyby niespodziewanie z dachu mojego M³yna, bo tak nazy-
wa siê ta wie¿a, wybrzmia³ przepiêknie przez Niego zagrany mo-
tyw melodii ze znanego „Skrzypka na dachu”. Przypuszczam, ¿e
dla tego wytrawnego, bywaj¹cego i koncertuj¹cego w szerokim
œwiecie Artysty, chyba silnym prze¿yciem by³oby zagranie tego
piêknego utworu stoj¹c samotnie na dachu wie¿y, szeœæ metrów
nad ziemi¹. Zagranie nie dla s³uchaczy z auli koncertowej, a dla
samego siebie, no i mo¿e jeszcze dla Pana Boga. W dzisiejszym,
poœpiesznie zabieganym œwiecie niestety pozbywamy siê wido-
ków i nie mamy czasu przede wszystkim dla siebie. A szkoda.

Pozdrawiam z uœmiechem, bo i Przyroda uœmiecha siê do nas
zachodami i wschodami s³oñc.
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Ziemio!
Codziennie bochen pszennego chleba rodzisz.
Ziemio!
Zamieszkiwana przez potomków Piasta.
Wielbiê zieleñ pola,
szanujê mury miasta,
trud pracy, któr¹ ¿yjesz – 
ten p³ód, co w sobie nosisz.

Ziemio!
UrodŸ nam dziecko,
któremu na imiê 
wolnoœæ i spokój, dobytek i praca.
B¹dŸ pochwalona Ty
w trudu godzinie,
który siê w dobro ludzkoœci przeradza.

Ziemio!
Dziêkujê, ¿e tu w³aœnie ¿yjê,
¿e ceniæ umiem ju¿ zanim utracam,
¿e ka¿da twoja miedza
jest mi równie droga,
jak gdybym ¿y³ na obczyŸnie
i têskni³, i wraca³.

Ziemio!
Ziemio rodzinna
ka¿d¹ skib¹ p³odna.
Obrodzi³aœ k³osami wolnoœci i chleba.
Œpiewaæ ja ciebie bêdê madonno karmi¹ca
póki czas mnie zwyciê¿y i stanê siê tob¹,
Ziemio.

Witold Smêtkiewicz 2017





Leszek Pierlejewski

Leszek Lipiñski 
– 50 lat pracy w „Trójce”

W 2016 roku spo³ecznoœæ oœwiatowa i sportowa naszej gminy
œwiêtowa³a wraz z nauczycielami i uczniami Zespo³u Szkó³ Spor-
towych niecodzienny jubileusz. 50-lecie pracy w aleksandrow-
skiej „Trójce” obchodzi³ ceniony pedagog i trener lekkiej atlety-
ki Leszek Lipiñski. Nie bêdzie przesad¹ stwierdzenie, ¿e ca³e
swoje doros³e, zawodowe ¿ycie poœwiêci³ On m³odzie¿y Aleksan-
drowa £ódzkiego, szczególnie tej, która w mniejszym lub wiêk-
szym stopniu podziela³a jego pasjê ¿yciow¹ – sport, a przede wszy-
stkim lekkoatletykê.

Leszek Lipiñski rozpocz¹³ swoj¹ przygodê z aleksandrowsk¹ oœ-
wiat¹ w 1966 roku, jako m³ody mê¿czyzna i m³ody ojciec. Od same-
go pocz¹tku by³ nauczycielem wychowania �zycznego w s³ynnej dziœ
dziêki Niemu z osi¹gniêæ sportowych „Trójce”, jak wtedy nazywa-
no szko³ê przy ulicy Bankowej. Przez 50 lat pracy w tej placówce
wspó³pracowa³ z wszystkimi powojennymi dyrektorami, poczynaj¹c
od Mariana Marlikowskiego. Wszystkich z nich potra�³ zaraziæ swo-
j¹ mi³oœci¹ do sportu. Dziêki dobrej wspó³pracy z kolejnymi prze³o-
¿onymi: Teres¹ Stasiak, Markiem Sadowskim, Halin¹ Zawiœlak, El-
¿biet¹ G³owack¹ uda³o Mu siê cierpliwie, krok po kroku, realizowaæ
swoje marzenie stworzenia silnego m³odzie¿owego oœrodka lekkoat-
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letycznego w Aleksandrowie £ó-
dzkim. Wykorzystuj¹c dobr¹ at-
mosferê dla sportu potra�³ spra-
wiæ, ¿e przy „Trójce” powstawa³a
profesjonalna baza do uprawiania
lekkiej atletyki. To dziêki jego
pracy i wysi³kom oraz pomocy gro-
na pedagogicznego szko³y, rodzi-
ców i przyjació³ powiêksza³a siê
tak¿e oœwiatowa baza placówki
przy Bankowej. W latach 60-tych
powsta³ nowy budynek dydakty-
czny, w latach 70 - tych upragnio-
na sala gimnastyczna, w 80-tych -
boisko szkolne i kort tenisowy,
a w latach 90-tych – budynek gim-
nazjalny. Prawdziwy boom inwe-
stycyjny nast¹pi³ wraz z pocz¹t-
kiem XXI wieku. Dziêki
wspó³pracy szko³y z z gmin¹ – or-
ganem prowadz¹cym, wybudowa-

no przy szkole: jeszcze jeden nowy budynek szkolny, kryt¹ p³ywal-
niê, stadion lekkoatletyczny oraz nowoczesn¹ halê sportow¹
z si³owni¹ i zapleczem. Niew¹tpliwy wk³ad nie do przecenienia w po-
wstanie tych wszystkich obiektów, w rozwój szko³y, we wszystkie jej
sukcesy, szczególnie sportowe, mia³ ubieg³oroczny Jubilat Leszek
Lipiñski. To dziêki Jego pracy, Jego znanemu wszystkim uporowi,
staraniom i wieloletnim zabiegom „Trójka” sta³a siê szko³¹ sporto-
w¹, powsta³ przy szkole Miêdzyszkolny Klub Sportowy o specjaliza-
cji lekkoatletyka.

Ju¿ to krótkie resumé pracy, wyników, sukcesów i osi¹gniêæ
trenera Leszka Lipiñskiego daje obraz tego z jakiej miary posta-
ci¹ mamy do czynienia. Bez zbytniej przesady mo¿na stwierdziæ,
¿e jest to postaæ w historii naszego miasta wyj¹tkowa. Jej cha-
rakter bardzo dobrze oddaje powiedzenie nieznanego autorstwa:
„Ze swojej pasji uczyñ pracê, a bêdziesz najszczêœliwszym cz³o-
wiekiem na œwiecie.

Mo¿e ktoœ zapytaæ: jaki jest trener Leszek Lipiñski? Najbli¿-
si wspó³pracownicy odpowiedz¹, ¿e to pasjonat, idealista, praco-
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holik, cz³owiek opêtany jedn¹ pasj¹ – lekk¹ atletyk¹. Na co dzieñ
mi³oœnik sportu i muzyki, ale tak¿e z zami³owania pedagog, tre-
ner i wychowawca oddany m³odzie¿y ca³ym sercem. Umiej¹cy
¿yæ w przyjacielskiej komitywie z m³odymi ludŸmi, ale jednoczeœ-
nie wymagaj¹cy i surowy nauczyciel. Wychowawca, trener a je-
dnoczeœnie przyjaciel, kolega. Na Jego pomoc zawodnicy, ucznio-
wie mogli zawsze liczyæ w s³usznej sprawie.

Na pytanie, jak uda³o Mu siê dotrwaæ do tak imponuj¹cego
jubileuszu Leszek Lipiñski odpowiada, ¿e to przede wszystkim
dziêki temu, ¿e kocha swoj¹ pracê i m³odzie¿. W pracy zawsze
przyœwieca³ Mu jeden cel: dobro m³odzie¿y, rozumiane jako
kszta³towanie jej postaw ¿yciowych poprzez sport.

Leszek Lipiñski nigdy nie kierowa³ siê w swoich poczynaniach
myœl¹ o funkcjach kierowniczych, nie da³ siê namówiæ na przy-
jêcie stanowisk dyrektorskich. Wiedzia³, ¿e taki krok przekreœ-
li³by plany maj¹ce na celu realizacjê Jego g³ównej pasji – pracy
w sporcie z m³odymi ludŸmi.

Leszek Lipiñski, za swoj¹ pe³n¹ poœwiêcenia pracê na niwie
pedagogicznej i sportowej, by³ wielokrotnie odznaczany i nagra-
dzany nie tylko przez kierownictwo szko³y, w³adze gminy, ale tak-
¿e przez w³adze polskiego sportu. Jednak dla Niego najwiêksz¹
i najcenniejsz¹ nagrod¹ by³y wyniki osi¹gane przez Jego zawo-
dników, puchary zdobywane przez szko³ê i klub.

W tych codziennych zmaganiach i zabiegach towarzyszy³a mu
cierpliwie ¿ona – Natalia Lipiñska. Osoba tak¿e wyj¹tkowa, ja-
ko towarzyszka ¿yciowa fanatyka sportu. Pani Natalia by³a w sta-
nie wytrzymaæ wielotygodniowe roz³¹ki, nieustanne wyjazdy na
obozy sportowe i zawody, ¿ycie 24 godziny na dobê ze sportem,
klubem, szko³¹ i zawodnikami. To w du¿ej mierze dziêki jej wy-
rozumia³oœci, cierpliwoœci, wierze w sukces mê¿a, nieocenione-
mu wsparciu oraz pomocy Leszek Lipiñski móg³ siê realizowaæ
jako trener, wychowawca, móg³ oddaæ siê w pe³ni swojej ¿ycio-
wej pasji.

Wszyscy byli zawodnicy MKS pamiêtaj¹ o swoim trenerze,
wspominaj¹ Go bardzo serdecznie, uznaj¹ Go za swój wzór ¿y-
ciowy. Wielu z nich osi¹gnê³o znaczne sukcesy sportowe, zostali
znanymi sportowcami. Niektórzy z nich przejmuj¹ „pa³eczkê”
od swojego trenera pracuj¹c w „Trójce” jako nauczyciele wycho-
wania �zycznego.
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Do najbardziej znanych zawodników Leszka Lipiñskiego nale¿¹
olimpijczycy:

Andrzej Grabarczyk – trójskoczek

Dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich Seul 1988 i Barce-
lona 1992, Mistrzostwa Œwiata 1991 – 12 miejsce,
Halowe Mistrzostwa Œwiata 1989 – 7 miejsce, 1991 – 11 miejsce,
Halowe Mistrzostwa Europy 1989 i 1990 – 6 miejsce,
Wielokrotny Mistrz Polski w trójskoku.
Rekordy ¿yciowe: trójskok – 17,00 m, w skoku w dal – 7,65.

Tomasz Œcigaczewski – p³otkarz

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

Karol Hoffmann – trójskoczek

Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro – 12 miejsce,
Mistrzostwa Europy Juniorów 2007 – 22 miejsce,
Mistrzostwa Œwiata Juniorów 2008 – 10 miejsce,
Superliga Dru¿ynowych Mistrzostw Europy 2011 – 4 miejsce,
M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy 2011 – 10 miejsce,
Mistrzostwa Europy 2012 – 6 miejsce,
Superliga Dru¿ynowych Mistrzostw Europy 2013 – 7 miejsce,
Halowe Mistrzostwa Œwiata 2014 – 5 miejsce,
Mistrzostwa Europy Amsterdam 2016 – 2 miejsce,
Superliga Dru¿ynowych Mistrzostw Europy 2017 – 7 miejsce.
4 – krotny Mistrz Polski, 3- krotny wicemistrz,
Rekordy ¿yciowe w trójskoku – na otwartym stadionie – 17,16
m (trzeci wynik w historii Polski), w hali – 16,89 m. 
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A poza nimi:

Aneta Lemiesz – biegaczka 

Mistrzostwa Œwiata Juniorów 2000 – 2 miejsce,
Halowe Mistrzostwa Europy 2002 – 2 miejsce w sztafecie 4 x
400 m,
Puchar Œwiata 2006 – 5 miejsce w biegu na 800 m,
wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w biegach na 400
i 800 m.
Rekordy ¿yciowe: 400 m – 52,68 s, 600 m – 1.28,71 s, 800 –
1.59,93 s.

Jacek Marlicki – sprinter

Mistrzostwa Europy Juniorów 1985 – 2 miejsce w sztafecie
4x100 m,
Mistrzostwa Œwiata Tokio 1991 – uczestnik biegu na 100 m
i sztafety 4x100 m,
wielokrotny Mistrz Polski w biegach na 100 m, 200 m, i w szta-
fecie 4x100 m.
Rekordy ¿yciowe: 100 m – 10,33 s, 200 m – 21,09 s, 60 m – 6,73 s.

Pawe³ Zdrajkowski – trójskoczek 

Mistrzostwa Europy Juniorów 1995 – 3 miejsce trójskok,
wielokrotny Mistrz Polski w trójskoku.
Rekordy ¿yciowe: trójskok – 16,35 m, skok w dal – 7,75 m.

Joanna Skibiñska – trójskoczkini

M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy 2007 – 4 miejsce,
halowy rekord Polski w trójskoku 2009 – 14,10 m,
wielokrotna Mistrzyni Polski w trójskoku i skoku w dal.
Rekordy ¿yciowe: skok w dal – 6,52 m, trójskok – 14,20 m.
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Na uroczystoœciach 50 – lecia pracy zawodowej trenera Leszka
Lipiñskiego w roku 2011 stawili siê, poza w/w liczni przedsta-
wiciele dawnych i obecnych Jego zawodników oraz inni lek-
koatleci:

Barbara Wojtczak – bieg przez p³otki,

Ryszard Paramuszczak – bieg na 400 m,

Zenobia Siwek – biegi krótkie,

El¿bieta Pawlak – rzut dyskiem,

Danuta Michalska – rzut oszczepem,

Czes³awa Krawczyk – sprint przed³u¿ony,

Ryszard Chodowski – rzut dyskiem, pchniêcie kul¹,

El¿bieta Paradecka – rzut dyskiem, pchniêcie kul¹,

Ewa Pawlak – rzut oszczepem,

Ryszard Klimczak – biegi d³ugie,

Jadwiga Kochan – pchniêcie kul¹,

Jerzy Wojcieszek – pchniêcie kul¹,

Janusz Œcigaczewski – biegi krótkie,

Halina Kamiñska – skok w dal, Mistrzyni Miêdzynarodowego
Czwórboju LA, wielokrotna Mistrzyni Polski,

Kazimierz Tomczyk – biegi œrednie, uczestnik Mistrzostw Polski,

Teresa Sêk – skok wzwy¿, uczestniczka Mistrzostw Polski, re-
kordzistka £odzi,

Grzegorz Siech – skok w dal,

Hanna Beda – wielobój,

Bogumi³a Pychowska – rzut dyskiem,

Miros³awa Ka³u¿na – skok w dal,

Iwona Cha³adziñska – skok w dal,

Dorota Krajewska – bieg przez p³otki, uczestniczka Mistrzostw
Polski,
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Dariusz Abramuk – rzut dyskiem, medalista Mistrzostw Polski,

Ma³gorzata Radomska – skok w dal,

Jacek Lipiñski – skok wzwy¿, medalista Mistrzostw Polski,

Ilona Dopiera³a – skok w dal, wielokrotna medalistka Mistrzostw
Polski,

Iwona Majsterek – skok wzwy¿,

Mariola Krajewska – skok w dal, uczestniczka Mistrzostw Polski,

Aneta Ogrodowczyk – skok w dal,

Iwona Cio³kowska – skok w dal, Mistrzyni Polski, rekordzistka
Polski juniorek m³odszych,

Robert Skibiñski – skok w dal,

Renata Ko³sut – siedmiobój, uczestnik Mistrzostw Polski,

Filip Bu³aj – trójskok, uczestnik Mistrzostw Polski,

Tomasz WoŸniak – biegi krótkie, Uczestnik Mistrzostw Polski,

Pawe³ Mankiewicz – skok wzwy¿, medalista Mistrzostw Polski,

Marcin Str¹kowski – skok w dal, medalista Mistrzostw Polski,

Justyna Lemiesz – trójskok, medalistka Mistrzostw Polski,

Piotr Tomczyk – trójskok, uczestnik Mistrzostw Polski,

Kamil Fabrykowski – skok w dal, uczestnik Mistrzostw Polski, 

£ukasz Olczak – skok w dal, biegi krótkie,

Mariusz Markowski – biegi krótkie,

Marcin Szymañski – bieg przez p³otki, uczestnik Mistrzostw Polski,

Klaudia Szczerbicka – biegi œrednie, skok wzwy¿,

Katarzyna Matczak – skok w dal.
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Tak liczny udzia³ by³ych wychowanków, wspó³pracowników oraz
w³adz gminy œwiadczy o ogromnym uznaniu i autorytecie, jakim
cieszy siê trener Leszek Lipiñski. Panu Leszkowi Lipiñskiemu
z okazji Jubileuszu ¿yczymy d³ugich lat w zdrowiu i jeszcze wie-
lu sukcesów na niwie trenerskiej i w ¿yciu osobistym. Sto lat!
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Zmar³ Andrzej Grabarczyk, 
lekkoatleta, olimpijczyk (1964–2016)

17 lipca 2016 roku po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie odszed³ od nas
aleksandrowski lekkoatleta olimpijczyk Andrzej Grabarczyk. Po-
zostawi³ ca³e œrodowisko sportowe Aleksandrowa  £ódzkiego po-
gr¹¿one ¿a³obie.

Andrzej Grabarczyk specjalizowa³ siê w trójskoku. W swojej
bogatej karierze sportowej reprezentowa³ kluby: W³ókniarz Alek-
sandrów £ódzki, Start £ódŸ, Gryf S³upsk i Zdrowie MOSiR Pi³a.
Uczestniczy³ w Igrzyskach Olimpijskich w Seulu i Barcelonie.
Wielokrotnie reprezentowa³ barwy Polski w imprezach rangi mi-
strzostw œwiata i Europy. By³ trzykrotnym mistrzem kraju w trój-
skoku: na otwartym stadionie  w latach 1988, 1990 i 1991 oraz
w hali w latach 1989, 1990, 1991. W roku 1991 zdoby³ tak¿e mi-
strzostwo Polski w hali w skoku w dal.

Po zakoñczeniu kariery zawodniczej nie rozsta³ siê ze spor-
tem. Kontynuowa³ wspó³pracê z MKS Aleksandrów £ódzki jako
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dzia³acz i sponsor. S³u¿y³ przyk³adem m³odym sportowcom lek-
koatletom naszego miasta. W ostatnim okresie, pomimo ciê¿-
kiej choroby, pe³ni³ funkcjê prezesa swojego ukochanego klubu.

¯egnamy Ciê Andrzeju!
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Dorota Be³dowska-Zem³a

Kronika najlepszych i najwa¿niejszych
imprez w 2016 roku

Styczeñ 

10 stycznia, tak¿e w Aleksandrowie £ódzkim odby³ siê 24. Fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej pomocy. Zebraliœmy 90 tys. z³. 

Ju¿ od samego rana dwustu wolontariuszy uwija³o siê zbieraj¹c
datki do puszek, a potem by³o coraz gorêcej: wystêpy na scenie
najm³odszych, kapela ludowa „Aleksandrowianie”, reprezentacja
MDK, Saviol, Stoper i DSM. Tu¿ przed licytacj¹ g³ówn¹ publi-
cznoœæ rozgrzewa³ Bartek Grzanek. Œwiate³ko do nieba – wyj¹tko-
wo jasne w tym roku – rozbarwia³o niebo przy akompaniamencie
niezawodnej orkiestry dêtej OSP. Na zakoñczenie Fina³u zagra³
zespó³ Enclose. 

Tak¿e podczas 24. Fina³u licytowany by³ samochód – tym razem
„B³êkitna strza³a”, czyli renault twingo, a tak¿e z³ote serduszko
od Jurka Owsiaka, wylicytowane przez Burmistrza za rekordo-
w¹ kwotê 19400 z³. 

Marzec 

6 marca odby³ siê kameralny spektakl „Diwa”. Sztukê wyre¿yse-
rowa³ Grzegorz Kempinsky (trzykrotnie nagrodzony Z³ot¹ Mas-
k¹ za rezyseriê), a wyst¹pi³y w niej Ma³gorzata Bogdañska i Edy-
ta Herbuœ – aktorki, których przedstawiaæ nie trzeba. Spektakl
zaprezentowano na deskach aleksandrowskiego MDK. 
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Maj

6 maja, w ramach Live Stage Aleksandrów, koncert da³ Tomek
Lipiñski. 

14 maja mogliœmy ogl¹daæ w Aleksandrowie £ódzkim mecz poka-
zowy PGE Skry Be³chatów. Mecz rozegrany zosta³ w parku miej-
skim przy ogromnej liczbie widzów, a w dru¿ynie przeciwnej gra³y
zawodniczki UKS Czwórka. Mecz by³ g³ówn¹ atrakcj¹ organizowa-
nych w tym czasie Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 

22 maja odby³ siê I piknik Aleksandrowski Przyjaciel Zwierz¹t. 

Czerwiec

4 czerwca Aleksandrów sta³ siê miejscem zmagañ si³aczy – to
u nas odbywa³ siê Puchar Polski Strong Man. 

4 i 5 czerwca miasto i jego mieszkañcy œwiêtowali – odbywa³y siê
Dni Aleksandrowa. Gwiazdami, które w 2016 zaprosi³ Burmistrz
by³y zespo³y: T.Love i Golec uOrkiestra. Obok wielu atrakcji,
mogliœmy te¿ obserwowaæ – jak na sportowe miasto przysta³o –
mecz pi³karski. W rozgrywkach o Puchar Burmistrza udzia³ wziêli
aleksandrowscy samorz¹dowcy i po drugiej stronie – mieszkañ-
cy. Widowisko zakoñczy³o siê zwyciêstwem dru¿yny samorz¹dow-
ców wynikiem 6:3. 

12 czerwca Aleksandrów sta³ siê znów terenem sportowych zma-
gañ, tym razem na skalê ogólnopolsk¹. Po raz kolejny organizo-
waliœmy jeden z etapów Ogólnopolskiego Wyœcigu Kolarskiego
Masters. Zawodnicy œcigali siê i walczyli o najlepsze czasy oraz…
o Puchar Burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego i Okrêgowego
Zwi¹zku Kolarskiego w £odzi. 

W czerwcu, podczas mistrzostw Europy w pi³kê no¿n¹, w naszym
mieœcie organizowana by³a strefa kibica. Chêtnie odwiedzana
przez mi³oœników pi³ki no¿nej, sta³a siê miejscem gor¹cych emo-
cji, ³ez wzruszenia i krzyków radoœci oraz zawodu… Polska wy-
pad³a nieŸle, ale mieliœmy wiêkszy apetyt… 
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W czerwcu rozpoczê³y siê te¿ seanse Kina pod Chmurk¹. Mi³oœ-
nicy kina mogli obejrzeæ m.in. �lmy takie jak: „Marsjanin”, „Za
jakie grzechy”, „Grawitacja”, „Need for Speed”. 

Sierpieñ

15 sierpnia odby³ siê 4. Bieg na 5 km oraz 2. Pó³maraton z okazji
Œwiêta Wojska Polskiego. Ta sportowa impreza cieszy siê z ro-
ku na rok coraz wiêkszym powodzeniem. Kilkuset biegaczy,
a tak¿e ich rodziny i znajomi w ten nietypowy sposób przypo-
minaj¹ o wa¿nym œwiêcie. Co ³¹czy bieg i œwiêto wojska? Byæ
mo¿e wytrwa³oœæ, determinacja i walka – z sob¹ i w³asnymi s³a-
boœciami. 

20 sierpnia, noc¹, ci, którzy lubi¹ siê baæ, byli w swoim ¿ywiole.
Po raz szósty organizowany by³ Festiwal Horroru. Nie odnoto-
wano strat w ludziach (widzach). 

Koniec sierpnia (27.08.) zazna-
czy³ siê na kolorowo i muzycznie.
Festiwal „Kolory Polski” znów
nie omin¹³ Aleksandrowa.
Znawcy i mi³oœnicy doskona³ej
muzyki z najwy¿szej pó³ki delek-
towali siê artyzmem Kingi G³yk.
By³o warto!

Wrzesieñ

Wrzesieñ rozpocz¹³ siê mocnym brzmieniem: Summer Dying
Loud kolejny raz rozko³ysa³o (hmmm…) Aleksandrów. Festiwal
ma wiernych fanów, których przybywa ka¿dego roku. Powolut-
ku, po cichutku impreza rozkrêca siê i zaczynaj¹ o niej pisaæ me-
dia regionalne i ogólnopolskie… 

17 wrzeœnia Aleksandrów £ódzki po raz XV by³ organizatorem
i gospodarzem Festiwalu Sztuk Ró¿nych. Wyczekiwana i wyj¹t-
kowa impreza jak zwykle przyci¹gnê³a t³umy Aleksandrowian.
Festiwal, na sta³e ju¿ wpisany w kalendarz imprez kulturalnych,
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zakoñczy³ siê cudownym koncertem Anny Marii Jopek i zespo³u
Kroke. Wraz z Festiwalem organizowany by³ Przegl¹d Kapel
i Œpiewaków Ludowych „Siedlisko”, który gromadzi podczas ka¿-
dej edycji kilkuset wykonawców z ca³ego regionu. 

18 wrzeœnia Aleksandrów £. Obchodzi³ symbolicznie swoje 200.
urodziny. Towarzyszy³y temu: sesja naukowa, spotkania, kon-
certy i eventy. Z tej okazji odby³ siê równie¿ II Zjazd Aleksan-
drowian. 

23 wrzeœnia po raz pierwszy Aleksandrów £ódzki odwiedzi³ Lech
Wa³êsa. We wnêtrzach Hotelu Jan Sander by³y prezydent i le-
genda „Solidarnoœci” spotka³ siê z sympatykami KOD i czytel-
nikami „Wyborczej” w ramach projektu „Wyborcza na ¿ywo”.
Spotkanie z Prezydentem odby³o siê pod has³em „Porozmawiaj-
my o Polsce” i by³o okazj¹ do pos³uchania, jak laureat pokojowej
Nagrody Nobla ocenia aktualn¹ sytuacjê w Polsce. W spotkaniu
uczestniczy³o ponad siedemset osób, w tym Agnieszka Hanaj-
czyk – pose³ na Sejm RP oraz Jacek Lipiñski – Burmistrz Alek-
sandrowa £ódzkiego. 
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Listopad

7 listopada odby³ siê wernisa¿ wystawy „Pejza¿ malowany Ziemi
£ódzkiej”. Wystawa prac artystów plastyków, w tym artystów-
amatorów z Aleksandrowa £ódzkiego, prezentowa³a najpiêkniej-
sze zak¹tki Ziemi £ódzkiej. Kilka prac przedstawia³o uroki mia-
sta i gminy Aleksandrów £ódzki. 

11 listopada mieszkañcy Aleksandrowa £ódzkiego oraz w³adze
miasta uroczyœcie obchodzili Œwiêto Niepodleg³oœci. 
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Styczeñ
Jak co roku w styczniu na rynku miejskim zagra³a w Alek-
sandrowie Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Ow-
siaka. Pad³ kolejny rekord – zebrano kwotê oko³o 90 tysiêcy
z³otych. Tradycyjnie „orkiestrowe serce” wylicytowa³ Bur-
mistrz Jacek Lipiñski z przyjació³mi za kwotê 19.400 z³otych
(te¿ rekord). Wszystkich zaskoczy³ m³ody 11-letni Igor Pa³-
ka, który odkupi³ serduszko od Burmistrza za 20.000 z³otych.
Pieni¹dze te zosta³y przekazane WOPŒ. 
W gminie ruszy³ II Bud¿et Obywatelski – kwota przezna-
czona na ten cel to 800 tysiêcy z³otych (w trakcie roku zwiêk-
szono j¹ do 1 miliona z³otych).
W plebiscycie „£ódzkie sukcesu” gmina Aleksandrów £ó-
dzki zosta³a ponownie laureatem za osi¹gniêcia w walce
z bezdomnoœci¹ zwierz¹t, a szczególnie za akcjê „zwierzêta
w urzêdzie”.
11 stycznia odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane ze 110-leciem
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, listy gratulacyjne otrzy-
mali seniorzy zwi¹zkowcy: Magdalena Bajkiewicz, Sera�na Le-
wandowska, Ryszard Lewandowski oraz Zenona Wichrowska.
Nasza miejska dekoracja œwi¹teczna uzyska³a 1 miejsce
w województwie ³ódzkim w konkursie organizowanym przez
spó³kê Energa. 

Luty
Na obiekcie MOSiR odby³a siê coroczna Gala Sportu: tytu³
Sportowca Roku uzyska³ dyskobol Robert Urbanek, m³o-
dzie¿owym Sportowcem Roku zosta³ Dawid Wawrzyniak wi-
cemistrz Europy w skoku wzwy¿, Trenerem Roku uznano
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Tomasza Rozparê szkoleniowca UKS Basket. Dru¿yn¹ Ro-
ku zosta³ zespó³ MZS mistrz Polski w Gimnazjadzie, a Im-
prez¹ Roku og³oszono amatorski turniej pi³ki no¿nej „Co-
pa Aleksandrów £ódzki”. Euzebiusz Smolarek – by³y
reprezentant Polski zosta³ Aleksandrowskim Ambasadorem
Sportu. Za Nadziejê Roku uznano zespó³ pi³karzy Victorii
R¹bieñ rocznik 2006/2007.
6 stycznia odby³y siê I otwarte mistrzostwa Aleksandrowa
£ódzkiego w karate tradycyjnym, sporcie w którym aleksan-
drowianie odnosz¹ znacz¹ce sukcesy.
W VIII Wojewódzkim Przegl¹dzie M³odych Instrumentali-
stów nasz duet wokalno-instrumentalny z MDK Milena Kie³-
byk, Nikodem Sikorski zdoby³ Grand Prix.
W plebiscycie Dziennika £ódzkiego Pose³ Agnieszka Hanaj-
czyk zosta³a uznana za najaktywniejsz¹ pose³ okrêgu siera-
dzkiego, w województwie ³ódzkim zajê³a II miejsce. 
14 lutego w dniu Œwiêtego Walentego, w ramach miêdzy-
narodowej imprezy „Nazywam siê Miliard”, mieszkañcy tañ-
czyli na Placu Tadeusza Koœciuszki.
W Aleksandrowie, Zgierzu i Ozorkowie odby³ walentynkowy
happening KOD w proteœcie przeciw przemocy wobec kobiet.
Na spotkaniu w³adz miasta z organizacjami dzia³aj¹cymi
w naszej gminie podjêto decyzjê o organizacji we wrzeœniu
obchodów 200-lecia Aleksandrowa £ódzkiego oraz II Zjaz-
du Aleksandrowian.
W dniach 27–28. 02 na MOSiR odby³ siê Wojewódzki Kon-
kurs Modeli Redukcyjnych o puchar Burmistrza Aleksan-
drowa £ódzkiego.
M³ody aleksandrowianin Pawe³ Szymañski wyst¹pi³ w pro-
gramie TVN „Mali Giganci” wykonuj¹c piosenkê Louisa
Armstronga What a wonderfull world.
13 medali zdobyli lekkoatleci ZSS w VII Miêdzynarodowych
Zawodach Lekkoatletycznych w Wilnie:

Igor Nowak – 1 miejsce w biegu na 200 m i 2 – na 60 m,
Zo�a Dêbska – 2 miejsce na 600 m, 1 na 200 m,
Dominik Adamczewski – 2 miejsce na 600 m, 2 na 1000m,
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sztafeta mieszana w sk³adzie Nikola Szkudlarek, Zo�a
Dêbska, Igor Nowak, Konrad Warszycki – 1 miejsce na 4x
200 m,
w skoku w dal 1 miejsce Juliusz Joachimiak, 2 – Filip Cet-
licer, 3 – Konrad Warszycki,
Nikola Szkudlarek 3 miejsce w biegu na 60 m,
w skoku wzwy¿ 1 miejsce Juliusz Joachimiak, 2 – Filip Cet-
licer.

Marzec
Zasiedlono kolejny blok komunalny wybudowany przez
PGKiM Sp. z o. o. przy ulicy Machulskiego. W bloku znaj-
duje siê 76 mieszkañ.
Rozpoczêto prace nad wykonaniem projektu kanalizacji sa-
nitarnej dla po³udniowo–zachodniej czêœci naszego miasta.
Po wygranej w konkursie Spó³ki Energa „Œwiat z Energ¹”
burmistrz przekaza³ mieszkañcom sprzêt AGD (27 sztuk
o wartoœci 10 tys. z³), który by³ nagrod¹ za dekoracjê œwi¹-
teczn¹ miasta.
Kolejny raz spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Rudzie Bugaj obchodzi³a Œwiêto Szko³y.
6 marca Aleksandrowska Grupa Biegowa zorganizowa³a
bieg na dystansie przed³u¿onego maratonu z Aleksandro-
wa £ódzkiego do Uniejowa – dystans 47 kilometrów. Biega-
cze wystartowali o godz. 8.00.
W MDK z okazji Dnia Kobiet wyst¹pi³y w spektaklu Diwa
Ma³gorzata Bogdañska i Edyta Herbuœ.
Karol Hoffmann z MKS Aleksandrów £ódzki zosta³ wice-
mistrzem Polski w trójskoku w 60-tych Halowych Mistrzo-
stwach Seniorów.
15 marca w hotelu Jan Sander odby³o siê Walne Zgroma-
dzenie Stowarzyszenia Euro-Toques Polska (ETP) zrzesza-
j¹cego kucharzy i szefów kuchni.
17 marca zakoñczy³ siê gminny etap XVIII Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y „w trosce
o nasze bezpieczeñstwo”. Laureaci konkursu:
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dla klas 1–3 
1 Oliwia Owczarek,
2 Maja Król,
3 Nadia Siemiñska.

dla klas 4–6 
1 Julia Pietrzak,
2 Maria B¹k,
3 Aleksandra Pietrzak.
Siatkarki m³odziczki UKS Czwórka najlepsz¹ dru¿yn¹
w tej kategorii wiekowej w województwie ³ódzkim.

Kwiecieñ
1 kwietnia w Bibliotece Miejskiej otwarto wystawê prac pla-
styka aleksandrowianina prof. dr. hab. Wies³awa Karolaka
z Akademii Sztuk Piêknych w £odzi.
2 kwietnia w Miejskim Przedszkolu nr 2 im. Juliana Tuwi-
ma w ramach Œwiatowego Dnia Ziemi dzieci sadzi³y drze-
wa i krzewy.
Odby³ siê tradycyjny VIII Charytatywny Bal Czerwonej Ró-
¿y organizowany przez Pose³ RP Agnieszkê Hanajczyk. Zgro-
madzi³ on oko³o 200 osób. Podczas balu zebrano 150 tysiê-
cy z³otych na rzecz 6 dzieci z Aleksandrowa i okolic.
50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego tzw. „z³ote gody” obchodzi³o
piêæ par z naszej gminy. Byli to Pañstwo: Wies³awa i Jerzy Jêd-
rzejczak, Zo�a i Stanis³aw Królikowscy, Urszula i Jerzy Drob-
nik, Helena i Tadeusz Rosiak, Helena i Kazimierz Nowak.
3 kwietnia Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñ-
ski wyda³ zarz¹dzenie zakazuj¹ce wystêpów na terenie na-
szej gminy trupom cyrkowym prezentuj¹cym numery ze
zwierzêtami.
Koszykarki SMS po zwyciêskich kwali�kacjach wyst¹pi¹
w pó³�na³ach Mistrzostw Polski U-18K.
Siatkarki Czwórki Aleksandrów £ódzki zagraj¹ w pó³�na-
³ach Mistrzostw Polski m³odziczek. 
Nasz m³ody wokalista z MDK Pawe³ Szymañski zdoby³
1 miejsce w M³odzie¿owym konkursie jazzowym.
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Fundusz so³ecki podzielony. 22 so³ectwa otrzyma³y kwotê
280 tysiêcy z³otych. W tym roku œrodki te przeznaczono
przede wszystkim na remonty dróg gminnych i moderniza-
cjê stra¿nic OSP. I tak np. so³ectwo R¹bieñ AB przeznaczy-
³o 25000 z³ na remont ulicy Wycieczkowej, a Ruda Bugaj te¿
25000 z³ na naprawê ulicy Jana III Sobieskiego. W so³ectwie
Be³dów Krzywa Wieœ zostanie wykonana nowa pod³oga
w stra¿nicy OSP za 8000 z³, a w Chroœnie – ogrodzenie sie-
dziby OSP za 7500 z³.
Og³oszono wyniki g³osowania w Bud¿ecie Obywatelskim.
Oddano 4553 g³osy na 126 zg³oszonych projektów. Do wy-
konania w tym roku mieszkañcy wybrali 83 projekty opie-
waj¹ce na kwotê 1 miliona z³otych. 

Maj
Z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w³a-
dze gminy oraz reprezentacje organizacji, instytucji i sto-
warzyszeñ z terenu gminy z³o¿y³y wieñce i kwiaty przy po-
mniku Tadeusza Koœciuszki w parku miejskim.
6 maja w koœciele pod wezwaniem œw. Stanis³awa Kostki od-
by³ siê charytatywny koncert, w którym wyst¹pi³ znany wo-
kalista Tomasz Lipiñski.
W para�i Archanio³ów Rafa³a i Micha³a odby³ siê tradycyj-
ny ju¿ koncert chórów Ziemi £ódzkiej w ho³dzie Janowi Paw-
³owi II. Uczestniczy³y w nim trzy chóry: chór im. Stanis³a-
wa Moniuszki z Aleksandrowa, chór Lutnia ze Zgierza i chór
Canto Alegro z £odzi oraz orkiestra dêta z Kwiatkowic.
7 maja aleksandrowianie na czele z Pose³ Agnieszk¹ Hanaj-
czyk, Burmistrzem Jackiem Lipiñskim wziêli udzia³ w „B³ê-
kitnym marszu” w Warszawie. Licznie uczestniczyli w nim
cz³onkowie KOD, PO ale tak¿e mieszkañcy Aleksandrowa.
W nocy 18 maja wybuch³ groŸny po¿ar w kamienicy komu-
nalnej przy ulicy Warszawskiej 32. Na szczêœcie oby³o siê
bez o�ar œmiertelnych. 3 osoby zosta³y hospitalizowane.
Rada Miejska uchwali³a powiêkszenie kwoty przeznaczonej
w bud¿ecie gminy na tzw. bud¿et obywatelski do 1 miliona
z³otych.
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Gminne obchody Œwiêta Stra¿aka odby³y siê w jednostce w Sa-
niach. Poprzedzi³a je msza œwiêta odprawiona w intencji wszy-
stkich stra¿aków przez proboszcza para�i w Be³dowie.
W parku miejskim odby³ siê kolejny piknik Aleksandrowski
Przyjaciel Zwierz¹t gromadz¹cy mi³oœników psów i kotów
z ca³ej gminy.
Dwie zawodniczki SMS Aleksandrów £ódzki zosta³y powo-
³ane na konsultacje kadry koszykarek reprezentacji Polski
U18K. S¹ to: Agata Maciejewska i Izabela Zdradowska.
Reprezentacja naszych seniorów z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku (23 zawodników) wziê³a udzia³ w odbywaj¹cej siê tra-
dycyjnie w £azach Ogólnopolskiej Olimpiadzie Seniorów.
Aleksandrowianie wrócili z czterema medalami: z³otym
w biegu na 200 m – Iwona S¹siadek, br¹zowymi w tenisie
sto³owym -Teresa Gliñska, w strzelaniu z broni pneumaty-
cznej – Krzysztof Kowalczyk, w pchniêciu kul¹ – Bogus³a-
wa Andrysiak.
31 maja przekazano 6 rodzinom czeki z pieniêdzmi ze-
branymi podczas tegorocznego Charytatywnego Balu Czer-
wonej Ró¿y. Ka¿da z rodzin otrzyma³a czek na kwotê 25 ty-
siêcy z³otych. £¹cznie na balu uzyskano kwotê 155 tysiêcy
z³otych.
Zawodniczki UKS Basket uzyska³y awans do �na³u Mi-
strzostw Polski w koszykówce U-18K. 
Nie powiod³o siê dziewczêtom z UKS Czwórka, które zajê-
³y 3 miejsce w pó³�nale Mistrzostw Polski w siatkówce m³o-
dziczek i nie awansowa³y do �na³u tej imprezy. 

Czerwiec
W ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzie-
ciom w Miejskim Przedszkolu nr 1 czytali dzieciom: Pose³
RP Agnieszka Hanajczyk, wicestarosta zgierski Krzysztof
Kozanecki, Burmistrz Jacek Lipiñski, sekretarz gminy Iwo-
na D¹bek, radni i stra¿acy z OSP Be³dów.
Tegoroczne Dni Aleksandrowa £ódzkiego odby³y siê
w dniach 4 – 5 czerwca. Licznie zgromadzeni mieszkañcy
mogli pos³uchaæ m.in. zespo³ów T-love i Golec uOrkiestra,
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obejrzeæ w akcji strongmanów bior¹cych udzia³ w Pucharze
Polski Strong Man. Na dzieci i doros³ych czeka³o ca³y sze-
reg atrakcji.
5 czerwca w ramach obchodów Dni Aleksandrowa odby³ siê
mecz pi³ki no¿nej Samorz¹dowcy kontra Mieszkañcy. W ze-
spole samorz¹dowców wyst¹pi³ znany pi³karz Euzebiusz
Smolarek. Dru¿yna samorz¹dowców wygra³a 6:3.
9 czerwca odby³y siê uroczystoœci 50–lecia Zespo³u Szkó³ Spe-
cjalnych im. Stefana Kopciñskiego w Aleksandrowie £ódzkim.
11 czerwca goœciliœmy w naszej gminie kolarzy oldbojów,
którzy tradycyjnie wziêli udzia³ w Ogólnopolskim Wyœcigu
kolarskim Masters 2016.
W dniach 12 czerwca do 10 lipca zorganizowano w naszym
mieœcie tzw. strefê kibica, jedn¹ z nielicznych w naszym wo-
jewództwie. Kibice pi³karscy mogli wspólnie prze¿ywaæ emo-
cje zwi¹zane ze startem naszej reprezentacji pi³karskiej
w Mistrzostwach Europy w pi³ce no¿nej. 
Najwy¿sza Izba Kontroli w swoim raporcie pochwali³a na-
sz¹ gminê za politykê zwalczania bezdomnoœci zwierz¹t pro-
wadzon¹ przez w³adze Aleksandrowa.

Lipiec
Gmina Aleksandrów kolejny raz pierwsza w kategorii „In-
nowacyjna Gmina” w rankingu samorz¹dów „Rzeczpospo-
litej”. Ponadto w rankingu g³ównym w kategorii gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich zajêliœmy wysokie 5 miejsce.
W naszym mieœcie przebywa³a 50 osobowa grupa m³odzie-
¿y z Hiszpanii, uczestników Œwiatowych Dni M³odzie¿y. Byli
oni goœæmi m³odzie¿y z para�i œw. Archanio³ów.
Karol Hoffmann zawodnik MKS Aleksandrów £ódzki zo-
sta³ wicemistrzem Europy w trójskoku. Podopieczny trene-
ra Leszka Lipiñskiego uzyska³ wynik 17,16 i przegra³ z³oto
o 4 cm. Obecnie Karol przygotowuje siê do startu w Olim-
piadzie w Rio de Janeiro.
Zmar³ Andrzej Grabarczyk by³y zawodnik MKS Aleksan-
drów, trójskoczek olimpijczyk. Aktualnie pe³ni³ funkcjê pre-
zesa tego klubu.
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M³ode siatkarki UKS Czwórka wyst¹pi³y w �na³ach Mi-
strzostw Polski w Mini Siatkówce zdobywaj¹c w kategorii
czwórek 4 miejsce w Polsce, a w kategorii dwójek 7 miejsce.
Sk³ady zespo³ów: czwórki: Borasik, Rajczyk, Sardygiewicz, Ol-
czyk, Kurkowska, dwójki: Kotowska, Sobanty, Kasza, Chrza-
nowska. Trenerem obydwu dru¿ym jest Marian Buchali.
Burmistrz Jacek Lipiñski uhonorowa³ najstarszego mie-
szkañca naszej gminy. Pan Pawe³ Pietruk 22 lipca ukoñczy³
103 lata.

Sierpieñ
W koœciele Œw. Stanis³awa Kostki w ramach Festiwalu Kolo-
ry Polski wyst¹pi³ z koncertem zespó³ Kinga G³yk Trio w sk³a-
dzie: Kinga G³yk – gitara basowa, Irek G³yk – perkusja, Piotr
Matusik – klawisze. Organizatorem festiwalu, który kolejny
raz zawita³ w naszym mieœcie jest Filharmonia £ódzka. 
15 sierpnia odby³ siê w Aleksandrowie tradycyjny bieg uli-
czny dla zawodników doros³ych, natomiast na obiektach MO-
SiR startowali w biegach na ró¿nych dystansach uczniowie
szkó³ podstawowych. 

Wrzesieñ
3 wrzeœnia odby³o siê narodowe czytanie. W tym roku po-
wieœæ Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” czytali aleksan-
drowianom m.in. Pose³ RP Agnieszka Hanajczyk, Burmistrz
Jacek Lipiñski,ksi¹dz Maksymilian Pyzik.
W dniach 8–9 wrzeœnia odby³a siê VIII edycja Festiwalu
Summer Dying Loud. W tym roku pierwszy raz by³a to im-
preza dwudniowa, wyst¹pi³y w niej zespo³y zagraniczne:
szwedzki Grave, holenderski Sinister, norweski Bombers.
Koncerty zgromadzi³y bardzo liczne grono sympatyków mu-
zyki tego gatunku z ca³ego kraju.
W ramach 15 edycji Festiwalu Sztuk Ró¿nych odby³ siê prze-
gl¹d zespo³ów i wykonawców regionalnych Siedlisko. Wie-
czorem imprezê uœwietni³ koncert Anny Marii Jopek z klez-
merskim zespo³em Kroke, który odby³ siê w koœciele œw.
Stanis³awa Kostki.
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18 wrzeœnia by³ dniem obchodów 200-lecia Aleksandrowa
£ódzkiego.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ w koœciele œw. Sta-
nis³awa Kostki. Nastêpnie uczestnicy przeszli do hali spor-
towej przy ZSS im. Józefa Jaworskiego, aby wzi¹æ udzia³
w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. W jej trakcie krótki
rys historyczny nt. dziejów miasta zaprezentowa³ doktor hi-
storii Tomasz Pietras. Rada Miejska przyzna³a tytu³y Ho-
norowego Obywatel Miasta trzem osobom: Andrzejowi Be-
nedyktowi Kuropatwie, Zenonowi Kozaneckiemu
i Andrzejowi Grabarczykowi. Wieczorem aleksandrowianie
mogli obejrzeæ spektakl „Shitz” prezentowany przez akto-
rów ³ódzkiego Teatru Nowego.
Z okazji 200-lecia skwer u zbiegu ulic Warszawskiej i Tar-
gowy Rynek otrzyma³ nazwê Park 200-lecia Aleksandrowa
£ódzkiego.
23 wrzeœnia w sali hotelu Jan Sander odby³o siê spotkanie
mieszkañców z prezydentem Lechem Wa³ês¹. Has³em spot-
kania by³o „Porozmawiajmy o Polsce”. Licznie zgromadzo-
na publicznoœæ ¿ywo reagowa³a na wypowiedzi Prezydenta. 
115-lecie uroczyœcie obchodzili stra¿acy ochotnicy z OSP
Be³dów Krzywa Wieœ. 
W koœciele œw. Stanis³awa Kostki zaprezentowa³ siê ze swoim
zespo³em rabin Symcha Keller. Rabin gra³ na �ecie oraz
œpiewa³ pieœni ¿ydowskie.

PaŸdziernik
Gmina Aleksandrów £ódzki 6 raz zosta³a Samorz¹dowym
Liderem Edukacji.
1 paŸdziernika we wsi Sobieñ obchodzono Œwiêto Ziemniaka.
Biletem wstêpu na tê imprezê by³y potrawy z ziemniaków. 
9 paŸdziernika zorganizowano na polach pod miastem VI
Rodzinne Œwiêto Latawca.
10 paŸdziernika zainaugurowano kolejny rok akademicki
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wyk³ady ciesz¹ siê ¿y-
wym zainteresowaniem aleksandrowskich seniorów. W tym
roku uczestniczy³o w nich 200 s³uchaczy.
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Kobiety z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Saniach œwiêtowa³y
60-lecie ko³a.
24 paŸdziernika aleksandrowianki wziê³y udzia³ w „czarnym
proteœcie” przebiegaj¹cym pod has³em „Nie sk³adamy pa-
rasolek”. Protest by³ wywo³any dzia³aniami rz¹du ograni-
czaj¹cymi wolnoœæ kobiet.
Podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej na-
grody Burmistrza otrzymali pedagodzy: Ma³gorzata Komen-
da, Gra¿yna Kwiatkowska, El¿bieta Rutkowska, Ewa Gra-
nosik, Beata Lesiewicz, Magdalena Kwiatkowska, Renata
Papis, Joanna Wieniakowska.
Z okazji Miêdzynarodowego Œwiêta Drzewa dzieci ze szkó³
gminnych posadzi³y przy MDK jod³ê hiszpañsk¹.
21 paŸdziernika w Miejskim Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a
II otwarto now¹ si³owniê „Fabryka formy”. Powsta³a ona
w ramach Bud¿etu Obywatelskiego. 
W trzeciej edycji turnieju pi³ki no¿nej amatorów „Copa Alek-
sandrów £ódzki” zwyciê¿y³ zespó³ Toros Bravos z s¹siedniej
£odzi pokonuj¹c w �nale aleksandrowskie M³ode Pra¿ubry.

Listopad
11 listopada odby³y siê w koœciele Œw. Stanis³awa Kostki ob-
chody Œwiêta Niepodleg³oœci. Uroczystoœciom 98 rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci towarzyszy³o historyczne wido-
wisko plenerowe „Naczelniku jesteœmy gotowi”.
Aleksandrowianie protestowali wraz z pos³ami Agnieszk¹
Hanajczyk i Cezarym Grabarczykiem przeciwko planom re-
zygnacji z budowy drogi S-14. Jest to bardzo wa¿na inwesty-
cja dla Aleksandrowa i regionu. Pozwoli ona znacznie ogra-
niczyæ ruch tranzytowy ciê¿arówek.
Z³ote gody obchodzili Pañstwo: Anna i Tomasz Lisieccy, Ja-
dwiga i Feliks Batorowscy, Anna i Antoni Pietrzak, Czes³a-
wa i Zdzis³aw Walczyk, Anna i Zdzis³aw Flajszman, Zo�a
i Jerzy Twardowscy. 
Karolina Szewczyk uczennica III klasy SMS LO im. Miko-
³aja Kopernika zosta³a stypendystk¹ Premier RP. Œrednia
ocen 5,23.
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W G³ownie rozegrano mecze pi³ki siatkowej w ramach Ogól-
nopolskiego Turnieju Pi³ki Siatkowej Pracowników Oœwiaty
o puchar burmistrza G³owna. I miejsce w kategorii kobiet
zajê³y aleksandrowianki, które gra³y w sk³adzie: Ewa Soban-
ty, Ewa Jakomulska, Agata Szymañska, Anna Pietrzak, Ka-
tarzyna Kochaniak, Magdalena Wielgus, Emilia B³aszczyk,
Aneta Owczarek.
12 listopada z inicjatywy Zwi¹zku Emerytów Rencistów i In-
walidów œwiêtowano w naszym mieœcie Dzieñ Seniora.
13 listopada na obiektach MOSiR odby³ siê I Bieg bez na-
pinki. Startowano na dystansie 8 kilometrów. Wa¿ny by³
sam udzia³. Na starcie zameldowa³o siê 200 uczestników.
Organizatorem biegu by³ MOSiR i sponsorzy.
W sali widowiskowej MDK im. Grzegorza Pintery odby³ siê
12 festiwal „Przez dziurkê od klucza” poœwiêcony twórczo-
œci osób niepe³nosprawnych.
27 listopada w Be³dowie odby³y siê gminne æwiczenia Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych. Udzia³ wziê³o w nich 7 zastêpów
z 6 jednostek z terenu naszej gminy.
41 lat pracy w Urzêdzie Miasta Aleksandrów £ódzki to osi¹g-
niêcie aktualnego szefa Miejskiego Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego Pana Witolda Stobieckiego.

Grudzieñ
Gmina Aleksandrów £ódzki uzyska³a dotacjê z œrodków
Unii Europejskiej do inwestycji modernizacji 104 budyn-
ków komunalnych w mieœcie. Koszt inwestycji to 22 mln
z³otych z czego udzia³ œrodków unijnych to 85%. W zakre-
sie tych prac jest tak¿e termomodernizacja. Inwestycja ta
polepszy poziom ¿ycia oko³o 1000 mieszkañców. W ramach
tradycyjnej ju¿ imprezy „Aleja Bo¿onarodzeniowa” orga-
nizacje i instytucje gminne stroi³y swoje choinki. Odby³ siê
w parku miejskim tradycyjny bieg przedszkolaków z Mi-
ko³ajem.
W restauracji Jan Sander odby³a siê 12 wigilia miejska dla
blisko 500 osób z naszej gminy.
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1 grudnia w Zespole Szkó³ Sportowych odby³o siê spotkanie
uczniów z aleksandrowskimi olimpijczykami z Rio de Janei-
ro: Robertem Urbankiem i Karolem Hoffmanem.
17 grudnia na Placu Koœciuszki aleksandrowianie protesto-
wali przeciw ograniczaniu wolnoœci mediów w Sejmie RP.
24 grudnia w koœciele Œw. Stanis³awa Kostki odby³a siê tra-
dycyjna pasterka.
W XXV Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki „Super Mi-
krofon Radia Jard” wziê³o udzia³ 360 wykonawców z Polski,
Rosji, Litwy i Bia³orusi. Du¿y sukces odnotowali aleksan-
drowianie. W kategorii solistek III miejsce zdoby³a Klaudia
Szewczyk, w kategorii duetów III miejsce duet Ma³gorzata
i Monika Frontczak, w kategorii tercetów II miejsce zajê³y
Klaudia Szewczyk, Joanna Kotowska, Karolina Adamczyk.
W mistrzostwach Polski seniorów w p³ywaniu spore sukce-
sy odnieœli zawodnicy klubu „Olimpijczyk”. Br¹zowe meda-
le zdobyli Marcel W¹growski na 200 m stylem zmiennym
i Micha³ Cukanow na 200 m stylem motylkowym. Marcel
W¹growski by³ czwarty na 400 m zmiennym, a Kamil Ka¿-
mierczak na 50 m grzbietowym.
W tym roku tak¿e nie by³o wspólnego Sylwestra na rynku
miejskim w Aleksandrowie £ódzkim.
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