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Kwiaty cukinii i kwiaty dyni w cieœcie 

Sk³adniki (4 osoby): 
kwiaty cukinii
kwiaty dyni
1/2 szklanki m¹ki
1/2 szklanki piwa
sól
olej do sma¿enia

Sposób przygotowania: 
– Do piwa dodawaæ m¹kê, stale mieszaj¹c, nastêpnie dodaæ sól. 
– Kwiaty cukinii i kwiaty dyni umyæ, osuszyæ, usun¹æ prêciki (naj-

lepiej pêset¹). 
– Olej wylaæ na patelniê. Kwiaty w cieœcie sma¿yæ 1–2 minuty z ka¿-

dej strony. Ods¹czyæ na papierowym rêczniku kuchennym. 

Sk³adniki: 
liœcie winogron
liœcie boæwiny
ry¿
cebula
sól, pieprz
olej do sma¿enia

Sposób przygotowania: 
– Wybraæ jak najwiêksze liœcie

winogrona, umyæ, sparzyæ we
wrz¹tku i ostudziæ. 

– Uci¹æ liœcie boæwiny, sparzyæ,
ostudziæ i pokroiæ. 

– Ugotowaæ ry¿. 
– Pokroiæ drobno cebulê i podsma-

¿yæ na z³oto, dodaæ pokrojone liœcie
boæwiny, sól, pieprz i podsma¿yæ wszystko
z ugotowanym ry¿em. 

– Zawin¹æ nadzienie w liœcie winogron, tak jak tradycyjne go³¹bki. 

Przepisy kulinarne Ewy

Go³¹bki w liœciach winogrona
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Szanowni Sympatycy Towarzystwa!

W tym roku nasze towarzystwo ob-
chodziæ bêdzie ma³y jubileusz. Minie
40 lat od czasu, gdy grupa zapaleñ-
ców na zjeŸdzie absolwentów alek-
sandrowskiego Liceum podjê³a ini-
cjatywê utworzenia Towarzystwa
Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego.
Zgromadzeni wokó³ pierwszego Pre-
zesa Józefa Pierlejewskiego, emery-
towanego dyrektora aleksandrow-
skiego liceum, postanowili podj¹æ
starania zmierzaj¹ce do opracowa-
nia statutu i zarejestrowania stowa-
rzyszenia. Pracowali równie¿ nad
tym, aby zaistnieæ szerzej w œwiado-
moœci mieszkañców naszego miasta
i poszerzaæ jego szeregi o nowych
cz³onków. 

W tak uroczystym momencie nie sposób nie wspomnieæ o sk³a-
dzie obecnych w³adz Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ó-
dzkiego. Zarz¹d Towarzystwa stanowili w 2018 roku: prezes – Le-
szek Pierlejewski, wiceprezesi – Jadwiga Poturalska-Piluk, Teresa
Stasiak, sekretarz – Zofia Aleksandrowicz (zmar³a w marcu),
skarbnik – Ryszarda Lisowska, oraz cz³onkowie – Kinga Kalina,
Stanis³aw Lichwa³a, Tomasz Pietras, Krystyna Uzie³³o Zwierzyñ-
ska, organ kontroli finansów Towarzystwa Komisjê Rewizyjn¹
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Wieœci 
z Towarzystwa Przyjació³ 
Aleksandrowa £ódzkiego

prezes TPA Leszek
Pierlejewski
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Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci 2018. Sk³adamy wi¹zankê

Ubieramy choinkê TPA£ w parku miejskim

powierzono: Barbarze Nowak, Irminie Uzie³³o i Krzysztofowi
Czajkowskiemu. Niezawodnym gospodarzem naszej siedziby jest
od wielu ju¿ lat Pan Wies³aw Wójcik.
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Jeœli chodzi o codzienn¹ dzia³alnoœæ Towarzystwa, koncen-
truje siê ona przede wszystkim na przygotowaniu corocznego
wydawnictwa „Aleksandrów Wczoraj i Dziœ”, udziale naszych
cz³onków we wszelkiego typu uroczystoœciach organizowanych
przez w³adze gminy i inne organizacje dzia³aj¹ce na rzecz alek-
sandrowian. Na kolejnych stronach prezentujemy zdjêcia z tych
uroczystoœci i imprez, w których uczestniczyliœmy czynnie.

A tak wygl¹da nasza choinka po przystrojeniu



W ubieg³ym roku kontynuowaliœmy rozpoczêt¹ wspó³pracê
z bratnimi towarzystwami z regionu ³ódzkiego i wziêliœmy udzia³
w kolejnym zjeŸdzie towarzystw z terenu województwa ³ódzkie-
go zorganizowanym w Piotrkowie Trybunalskim przez przyja-
ció³ tego miasta. Relacjê z tego spotkania, bardzo istotnego dla
dalszej tego typu dzia³alnoœci, zamieszczamy w tym roczniku.
Ponadto prezentujemy Pañstwu ciekawy artyku³ Doktora Janu-
sza Wróbla opisuj¹cy losy niemieckich mieszkañców Aleksan-
drowa po II wojnie œwiatowej. Przedstawiamy te¿ kryminalne
ciekawostki z ¿ycia przedwojennego Rudy Bugaj. Du¿¹ satys-
fakcjê sprawi³ mi osobiœcie, uzyskany od Pana Doktora Rober-
ta Wróbla, artyku³ na temat architektonicznych losów koœcio³a
pw. Œw. Archanio³ów oraz opracowanie Kingi Kaliny na temat
tzw. starej plebanii. Kontynuujemy wspomnienia o losach Pa-
na Klemensa Michalak. Ciekawym artyku³em bêdzie, szczegól-
nie dla absolwentów SP3, bêdzie relacja z 90-lecia tej szko³y,
najstarszej polskiej szko³y w Aleksandrowie £ódzkim. Wa¿n¹
pozycj¹ tegorocznego wydania jest prezentacja pami¹tek z in-
ternowania Pana Bronis³awa Paluszyñskiego.

Z przykroœci¹ stwierdzamy nik³y udzia³ mieszkañców w two-
rzeniu naszego rocznika „Aleksandrów wczoraj i dziœ”

W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak kolejny raz
zwróciæ siê do Pañstwa z apelem podjêcie wysi³ku opisania losów
swoich rodów zwi¹zanych z Aleksandrowem w przesz³oœci oraz
obecnie. Do wszystkich instytucji i organizacji dzia³aj¹cych na
terenie gminy apelujemy o prezentowanie swojego dorobku i hi-
storii na naszych ³amach. Bêdziemy wdziêczni za nadsy³anie
wszelkiego rodzaju zdjêæ przedstawiaj¹cych nasze miasto da-
wniej i dziœ. Apelujemy równie¿ o dostarczanie do siedziby To-
warzystwa (internat liceum, ulica Warszawska) wszelkiego ro-
dzaju pami¹tek zwi¹zanych z histori¹ Aleksandrowa. Jest to
wa¿ne z uwagi na fakt, ¿e od niedawna funkcjonuje w Interne-
cie, na oficjalnej stronie Urzêdu Gminy, tzw. e-muzeum Alek-
sandrowa £ódzkiego. Prezes

Towarzystwa Przyjació³ 
Aleksandrowa £ódzkiego

Leszek Pierlejewski

Wieœci z Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego 9



10 Aleksandrów wczoraj i dziœ

R.I.P.
Zofia Aleksandrowicz

1938–2018

W wielk¹ Sobotê, 31 marca 2018 roku, odesz³a od nas nagle, po
krótkotrwa³ej chorobie, nasza droga przyjació³ka – Zofia Alek-
sandrowicz. 

Zofia Aleksandrowicz by³a wieloletnim sekretarzem Zarz¹du
Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego. Zawsze uœmie-
chniêta, pracowita, dopinguj¹ca innych do wytê¿onej pracy i dro-
biazgowa w pe³nieniu swej funkcji sekretarza i protokolanta spot-
kañ Zarz¹du. Odesz³a nagle, w najmniej spodziewanym
momencie, pozostawiaj¹c nas w ogromnym smutku, pe³nych ¿a-
lu z powodu tej straty. Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci.
¯egnamy Ciê Zosiu. Do nastêpnego spotkania. 



11

Stanis³aw Lichwa³a

Wspomnienie o Zofii Aleksandrowicz
pedagogu 
i wielkim przyjacielu naszego miasta

Nasz krótki artyku³ poœwiêca-
my wspomnieniu o naszej ko-
le¿ance Zofii Aleksandrowicz,
która niespodziewanie odesz³a
na zawsze w marcu 2018 r. Ar-
tyku³ nie jest biografi¹, ale re-
fleksj¹ i wspomnieniem o jej
¿yciu i pracy zawodowej, a tak-
¿e zaanga¿owaniu w sprawy
spo³eczne zwi¹zane z naszym
miastem. Zofia nie by³a rodo-
wit¹ aleksandrowiank¹, ale du-
¿o wysi³ku i trudu, szczególnie

w ostatnim okresie swojego ¿ycia, ostatnie 34 lata, poœwiêci³a na-
szej aleksandrowskiej spo³ecznoœci. W roku 1956 ukoñczy³a Li-
ceum Pedagogiczne, dzia³aj¹ce wówczas w £odzi przy ul. Perla.
Zaraz po jego ukoñczeniu rozpoczê³a pracê jako nauczyciel
w Szkole Podstawowej nr 165, przy ul. D¹browskiego. Mia³a wów-
czas dok³adnie 18 lat i mimo tego, ¿e by³a najm³odsza z ca³ej kad-
ry pedagogicznej szko³y, przydzielono jej wychowawstwo jednej
z klas. Tê pierwsz¹ pracê zawsze wspomina³a bardzo ciep³o, na
ca³e ¿ycie pozostawiaj¹c w pamiêci nie tylko najpiêkniejsze z niej
obrazy, ale i przyjaŸnie, które zawsze bardzo J¹ cieszy³y. W £o-
dzi uczy³a jeszcze w Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. W³ady-
s³awa Anczyca 6. Po kilku latach pracy w szkole postanowi³a pod-
nieœæ swoje kwalifikacje, najpierw koñcz¹c w roku 1965 Studium



Nauczycielskie na kierunku „Matematyka z Fizyk¹”, póŸniej Uni-
wersytet £ódzki, Wydzia³ Filozoficzno-Historyczny, w zakresie
pedagogiki opiekuñczej. Do Aleksandrowa £ódzkiego przyby³a
w 1984 r, gdzie jako doœwiadczony pedagog zosta³a zatrudniona
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. W jego sk³ad wchodzi³y
wówczas m.in. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika oraz
Szko³a Podstawowa nr 2. W latach 1984–1987 pe³ni³a funkcjê wi-
cedyrektora. Jako nauczyciel i wychowawca wykazywa³a siê du-
¿¹ wiedz¹ merytoryczn¹, a tak¿e taktem i optymizmem pedago-
gicznym. By³a nauczycielem z powo³ania. ¯ywo interesowa³a siê
problemami m³odzie¿y, okazuj¹c jej du¿o zrozumienia i poœwiê-
caj¹c wiele czasu, równie¿ wtedy gdy by³a na emeryturze By³a
bardzo wra¿liwa na ludzk¹ krzywdê i niesprawiedliwoœæ. W³aœ-
nie u Zosi Aleksandrowicz wielu m³odych ludzi, szczególnie wy-
chowanków internatu tutejszego liceum znajdowa³o zrozumie-
nie, dobre rady, a czêsto tak¿e pomoc rzeczow¹ i materialn¹. Od
1987, a¿ do przejœcia na emeryturê, pracowa³a w Urzêdzie Mia-
sta i Gminy w Aleksandrowie £ódzkim, na stanowisku zastêpcy
Inspektora Oœwiaty i Wychowania.

Dziêkujemy Panu Grzegorzowi Kowalskiemu i Pani Urszuli Sta-
niek za wspó³pracê i udostêpnienie materia³ów do tego artyku³u.
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Szanowny Pan Tomasz Pietras 
Uniwersytet £ódzki

20 marca 2018 r.

Szanowny Panie

Mam 82 lata i jestem dziadkiem czterech wnuczek, które mie-
szkaj¹ z rodzicami w Szwajcarii. S¹ potomkami hugenockiej ro-
dziny Tuve. Nasza najstarsza wnuczka w kwietniu tego roku koñ-
czy 18 lat.

Zanim w pozosta³ej czêœci tego listu poproszê Pana i Pana To-
warzystwo o pomoc , chcia³bym przede wszystkim podziêkowaæ
wam za to, ¿e piêknie odnowiliœcie rodzinny grobowiec pastora
Friedricha Georga Tuve na starym cmentarzu w Aleksandrowie.
To co zrobiliœcie jest godne podziwu. Wasze zaanga¿owanie jest
wielkim wk³adem w pojednanie polsko-niemieckie. Gratulujê
Wam tego. Dowiedzia³em siê o Waszych dzia³aniach z publika-
cji w Internecie, a dziêki aplikacji Google mog³em zrozumieæ za-
wartoœæ Twojego tekstu napisanego w jêzyku polskim. 

Przodkiem tych czterech wnucz¹t jest pastor Gottfried Kaspar
Tuve (1711–1780) i jego ¿ona Zo�a Christiana, z domu Tölec-
ke. Ta para mia³a dziesi¹tkê dzieci. Dziesi¹tym i najm³odszym
dzieckiem by³ Friedrich Georg Tuve, o którym ju¿ wiele wiecie.
Jego o ponad dwa lata starszy brat, Ludwig August Tuve
(1757–1838) by³ nauczycielem w Brunszwiku i jednym z bezpo-
œrednich przodków naszych wnuczek.

Jak wiemy z Wikipedii, syn pastora Tuve napisa³ oko³o 1840
roku kronikê rodzinn¹ pod nazw¹ Chronica familiae Tuverium.
Autor Karl Friedrich Adolf Tuve by³ kupcem i zmar³ 6 sierpnia
1885 r. Prawdopodobnie w Warszawie, mo¿liwe jednak, ¿e w Alek-
sandrowie.

Fragment tej kroniki znalaz³em w czasopiœmie ziomkowstwa
meklenburskiego. Niestety ten fragment dotyczy tylko historii
¿ycia Johanny Tuve z domu Eckermann, ¿ony pastora Tuve i ich
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krewnych. Ja zaœ jestem szczególnie zainteresowany czêœci¹ do-
tycz¹c¹ przodków Pastora Tuve.

Zak³adam, ¿e kronika rodzinna Tuve nie by³a rozpowszechnia-
na odrêcznie w rodzinie. Mog³a powstaæ w introligatorni rodzin-
nej [w Warszawie] i ewentualnie zostaæ oddana na przechowa-
nie do archiwum warszawskiego.

W warszawskiej gazecie z 16 grudnia 1862 r. natrafi³em na
anons papierni K. Tuve & Co., która mia³a swoj¹ siedzibê na uli-
cy Senatorskiej 472. Firma posiada³a introligatorniê i sk³ad
(sklep). W³aœcicielem by³ prawdopodobnie Karl Friedrich Adal-
bert Tuve (1831–1894), wnuk Pastora Tuve.

Czy mo¿ecie mi pomóc? Prawdopodobnie Wam ³atwiej bêdzie
znaleŸæ odpowiednie archiwum w Aleksandrowie lub w Warsza-
wie. Mo¿ecie mi sprawiæ tym wielk¹ radoœæ.

Jeœli macie wiêcej pytañ na temat rodziny Tuve, chêtnie Wam
na nie odpowiem.

z przyjacielskim pozdrowieniem
Heinz Ebenhög

Od Redakcji: 

Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego do³o¿y wszel-
kich starañ by zadoœæuczyniæ proœbie Pana Heinza Ebenhöga.
O postêpie prac bêdziemy Pañstwa informowaæ. 

16 Aleksandrów wczoraj i dziœ



List w sprawie pastora Tuve i jego rodziny 17



Janusz Wróbel

Nowe dokumenty do dziejów 
polsko-niemieckich konfliktów 
w Aleksandrowie £ódzkim 1939–1948

Aleksandrów £ódzki s³usznie bywa nazywany miastem trzech na-
rodów, gdy¿ od pocz¹tku swego istnienia zamieszkiwany by³ przez
Polaków, Niemców i ¯ydów, i to w bardzo podobnych propor-
cjach. Stosunki pomiêdzy tymi narodowoœciami uk³ada³y siê na
ogó³ poprawnie, chocia¿ nie brakowa³o równie¿ powodów do kon-
fliktów. Niemców, Polaków i ¯ydów ró¿ni³ nie tylko jêzyk, wiara
i obyczaje, ale tak¿e status materialny. W rêkach ludnoœci nie-
mieckiej skupionych by³o wiêkszoœæ du¿ych i œrednich zak³adów
przemys³owych, ¯ydzi zdominowali miejscowy handel, Polacy
pracowali na ogó³ na stanowiskach robotniczych. Tematyce tej
poœwiêci³em sporo miejsca w swoich rozdzia³ach ksi¹¿ki Aleksan-
drów £ódzki. Miasto trzech narodów1, ale od jej wydania dotar³em
do dokumentów, które rzucaj¹ nowe œwiat³o na polsko-niemiec-
kie stosunki w naszym mieœcie. 

Pozycja ludnoœci polskiej w Aleksandrowie zaczê³a powoli
zmieniaæ siê na lepsze dopiero po odzyskaniu niepodleg³oœci
w 1918 r., kiedy to Polacy objêli sporo stanowisk urzêdniczych
w administracji pañstwowej i samorz¹dowej. Niestety, d³ugo-
trwa³y kryzys gospodarczy lat 1929–1936 oraz ogólnie z³a sytua-
cja przemys³u w³ókienniczego sprawi³y, ¿e po³o¿enie polskich ro-
botników by³o nad wyraz ciê¿kie. Przede wszystkim brakowa³o
pracy, a ci którzy pracê mieli, musieli siê zadowoliæ bardzo nis-
kimi p³acami. Rodzi³o to zrozumia³¹ frustracjê wœród ludnoœci
polskiej, co skwapliwie wykorzystywa³y partie nacjonalistyczne,
przekonuj¹c, ¿e wszystkiemu winni s¹ Niemcy i ¯ydzi, którzy
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1 Aleksandrów £ódzki. Miasto trzech narodów (Die Dreivölkerstadt), red. J. Wróbel, Aleksandrów
£ódzki 2003.



zdominowali ¿ycie gospodarcze miasta ze szkod¹ dla Polaków.
W przypadku Niemców propaganda ta trafia³a na podatny grunt
w ostatnim roku przed wybuchem II wojny œwiatowej, kiedy sto-
sunki pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami by³y niezwykle naprê¿one,
a mniejszoœæ niemiecka w Polsce w coraz wiêkszym stopniu ule-
ga³a wp³ywom hitleryzmu. Wœród Polaków pojawia³y siê g³osy,
i¿ nale¿y podj¹æ wobec Niemców zdecydowane kroki. 

23 maja 1939 r. w mieszkaniu aleksandrowskiego proboszcza
ks. Witolda Nadolskiego odby³o siê zebranie 20 osób, w tym kil-
ku cz³onków miejscowej prorz¹dowej organizacji Obozu Zjedno-
czenia Narodowego. Ksi¹dz nawi¹zuj¹c do niedawnych wydarzeñ
w Tomaszowie Mazowieckim, w których dosz³o do wyst¹pieñ an-
tyniemieckich, wezwa³ obecnych do „zrobienia porz¹dku” w Alek-
sandrowie, gdy¿ niemieccy fabrykanci zatrudniaj¹ prawie wy³¹-
cznie osoby narodowoœci niemieckiej, przez co brakuje pracy dla
Polaków. Aby to radykalnie zmieniæ, zaproponowa³ nastêpuj¹cy
plan dzia³ania:

1. Spowodowaæ ukazanie siê ³ódzkiej prasie artyku³ów naœwietla-
j¹cych trudne po³o¿enie robotników polskich w Aleksandrowie.

2. Utworzyæ delegacjê, która uda siê do starosty powiatu ³ódzkie-
go i w imieniu spo³eczeñstwa polskiego bêdzie stara³a siê wy-
móc przy jego pomocy u pracodawców, aby zwolnili robotni-
ków niemieckich i zatrudnili na ich miejsce Polaków. 

3. Wezwaæ na w³asn¹ rêkê (wobec przewidywanej odmowy sta-
rosty podjêcia postulowanych dzia³añ) fabrykantów niemiec-
kich do zatrudnienia co najmniej 60% polskich robotników.

Kulminacj¹ akcji – w sytuacji gdyby nie przyjêto tego ¿¹dania –
mia³o byæ, jak to uj¹³ ks. Nadolski: „oddanie ca³ej sprawy t³umo-
wi, który wyjdzie na ulice i pod fabryki”. 

Plan opracowany na plebanii w Aleksandrowie by³ znany po-
licji i w³adzom administracyjnym, które obawiaj¹c siê rozruchów,
podobnych do tych w Tomaszowie Mazowieckim, szybko i ostro
zareagowa³y. Starosta wezwa³ ks. Nadolskiego na rozmowê pod-
czas której zwróci³ mu uwagê „na niedopuszczalnoœæ i karygo-
dnoœæ tego rodzaju agitacji”. Aleksandrowski proboszcz przy-
rzek³, ¿e zrezygnuje ze swego planu i bêdzie dzia³a³ uspokajaj¹co
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na mieszkañców. Rzeczywiœcie, do planowanej akcji nie dosz³o,
chocia¿ atmosfera w mieœcie pozosta³a napiêta.2

O tym jak silne by³y napiêcia w relacjach pomiêdzy ludno-
œci¹ polsk¹ niemieck¹ w Aleksandrowie œwiadczy obszerny ar-
tyku³ pt. Sprawa Aleksandrowa zwierciad³em stosunków regionu ³ó-
dzkiego opublikowany w „Kurierze £ódzkim” 30 lipca 1939 r.
Autor artyku³u opisywa³ strajk niemieckich poñczoszników
w dziesiêciu aleksandrowskich fabryczkach na znak protestu
przeciwko zatrudnianiu w nich polskich robotników. Sta³o siê
to pretekstem do szerszego opisu sytuacji spo³eczno-gospodar-
czej miasta wykazuj¹cej – zdaniem autora artyku³u – wyj¹tko-
we patologie. Autor podpisany inicja³ami H.R. pisa³: „Przecho-
dzimy po cichych spokojnych zazwyczaj ulicach Aleksandrowa.
Straszliwa prawda wyziera z ka¿dego k¹ta, z ka¿dego zakamar-
ka. Oto Niemcy, ¿yj¹cy tutaj w pokaŸnej iloœci kilku tysiêcy (6,5
tysi¹ca) maj¹ wszyscy zatrudnienie. Pracuj¹ nie tylko mê¿owie
i ¿ony, pracuj¹ nawet stare babki i dziadkowie, który ju¿ niedo-
widz¹ przy trudnej poñczoszniczej robocie. Domy i domki nale-
¿¹ do Niemców. Wiêkszoœæ fabryk jest w rêkach niemieckich.
Majstrowie poñczosznicy w liczbie kilkudziesiêciu – to wszystko
Niemcy. Jednym s³owem miasto «czysto niemieckie» w którym
nie ma miejsca dla Polaków”

Rysuj¹c w ró¿owych kolorach po³o¿enie ludnoœci niemiec-
kiej, autor nastêpnie w czarnych barwach odmalowa³ sytuacjê
Polaków. „Z piêciu tysiêcy Polaków – ponad 75 procent to bez-
robotni w rozpaczliwym zaiste po³o¿eniu, nêdzarze o sporym
odsetku gruŸliczych i wiecznie g³odni «wystawiacze» z rynku.
Tych zaœ 25 proc., którzy maj¹ jakie takie zajêcie, to poñczo-
sznicy cha³upnicy, zarabiaj¹cy po 8 z³otych tygodniowo za 20-
godzinn¹ pracê na wypo¿yczonych im ³askawie przez Niemców
maszynkach. Drobny procent zaœ to robotnicy sezonowi, zatrud-
nieni minimaln¹ iloœæ dni w ci¹gu kilku miesiêcy letnich”.

Autor podkreœla³, ¿e Polacy w Aleksandrowie nie maj¹ ¿adnej
nadziei na zdobycie sta³ej pracy i zmianê swego po³o¿enia ma-
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2 Archiwum Pañstwowe w £odzi (dalej AP£), Oddzia³ w Sieradzu, Starostwo Powiatowe
Wieluñskie, sygn. 873, Sprawozdanie Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego UW£ ze stanu
bezpieczeñstwa za maj 1939 r., k. 44, 48; Centralne Archiwum Wojskowe, Samodzielny
Referat Informacyjny DOK IV, sygn. I.371.4/A.21, Tygodniowy meldunek sytuacyjny nr
22 za okres od 30 V do 4 VI 1939 r.



terialnego. „Nikt ich nie odwa¿y siê przyj¹æ do pracy. Nikt im
nie da zarobku, s¹ wyklêci! S¹ w po³o¿eniu ni¿szym od Helotów,
bo ¿ywio³ niemiecki zwalcza ich, wypar³ siê ich i usi³uje skazaæ
tym samym na zag³adê”.

Wracaj¹c do sprawy strajku, autor artyku³u w „Kurierze £ó-
dzkim” podkreœli³, ¿e w ostatnim okresie, w zwi¹zku z wzrasta-
j¹cym napiêciem w stosunkach Polski z III Rzesz¹ Adolfa Hitle-
ra, wielu aleksandrowskich Niemców wyje¿d¿a do Niemiec. Jeden
z fabrykantów aleksandrowskich Herszenberg (prawdopodobnie
¿ydowskiego pochodzenia) „pod naciskiem miejscowego spo³e-
czeñstwa polskiego zdecydowa³ siê przyj¹æ siedmiu Polaków na
miejsce niemieckich uciekinierów”. W³aœnie to sta³o siê powo-
dem strajku niemieckich pracowników w 10 aleksandrowskich
fabrykach. Artyku³ koñczy³ siê konkluzj¹, ¿e spo³eczeñstwo pol-
skie nie bêdzie d³u¿ej tolerowa³o wrogiej dzia³alnoœci miejsco-
wych Niemców i s³usznie domaga siê „usuniêcia istniej¹cego sta-
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Rada Miejska Aleksandrowa w Œwiêto Niepodleg³oœci 1928 roku
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nu rzeczy, gdzie ludnoœæ polska jest obiektem wyraŸnego, bez-
ceremonialnego wyzysku przez uprzywilejowan¹ mniejszoœæ [nie-
mieck¹]”.3

Sprawa opisana przez „Kurier £ódzki” nieco inaczej oœwietlo-
na zosta³a w tajnych dokumentach polskiego kontrwywiadu woj-
skowego, czyli placówki Samodzielnego Referatu Informacyjnego
dzia³aj¹cego w £odzi przy Dowództwie Okrêgu Korpusu Nr IV. 

Wynika z nich, ¿e w czerwcu 1939 r., gdy w tkalni Hirszen-
berga zwolniono robotnicê narodowoœci niemieckiej i na jej miej-
sce przyjêto Polkê, robotnicy niemieccy zastrajkowali. W³aœci-
ciel fabryki zagrozi³, ¿e jeœli nie wróc¹ do pracy wszyscy zostan¹
zwolnieni. Spowodowa³o to eskalacjê konfliktu, gdy¿ do strajku-
j¹cych robotników z fabryki Hirszenberga przy³¹czyli siê na znak
solidarnoœci robotnicy niemieccy z innych zak³adów pracy. To
z kolei wywo³a³o oburzenie ludnoœci polskiej, co grozi³o ju¿ za-
mieszkami. Raz jeszcze interweniowa³y w³adze pañstwowe, któ-
rym uda³o siê doprowadziæ do zakoñczenia strajku robotników
niemieckich i uspokojenia sytuacji. Nie wiadomo jaki by³ los zwol-
nionej z pracy niemieckiej robotnicy.4

* * *

Przed wybuchem II wojny œwiatowej wielu Polaków z Aleksan-
drowa, zw³aszcza zwolenników partii nacjonalistycznych, g³ó-
wnie Stronnictwa Narodowego, spodziewa³o siê, ¿e przyjêcie
ostrego kursu przeciwko Niemcom poprawi ich po³o¿enie ma-
terialne. Bieg wydarzeñ przekreœli³ te rachuby, klêska Polski we
wrzeœniu 1939 r. otworzy³a najtrudniejszy okres w ¿yciu spo³e-
cznoœci polskiej, a jej sytuacja w porównaniu do ludnoœci nie-
mieckiej jeszcze bardziej siê pogorszy³a. Aleksandrów £ódzki
wraz ze znaczn¹ czêœci¹ województwa ³ódzkiego zosta³ wcielo-
ny bezpoœrednio do Rzeszy Niemieckiej w ramach tak zwanego
Kraju Warty. Arthur Greiser, nazistowski namiestnik Kraju
Warty postawi³ sobie za cel szybkie zgermanizowanie podleg-
³ych mu ziem. Dokonaæ siê to mia³o przez masowe wysiedlanie

3 H.R., Sprawa Aleksandrowa zwierciad³em stosunków regionu ³ódzkiego. Polskie miasto, którego prze-
mys³ zatrudnia tylko 5 procent Polaków, „Kurier £ódzki” 30 VII 1939.

4 CAW, SRI DOK IV, sygn. I.371.4/A.21, Tygodniowy meldunek sytuacyjny nr 30 za okres
od 24 do 30 VII 1939 r., za³¹cznik nr 1.
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Polaków i osadnictwo Niemców sprowadzonych z innych krajów,
miêdzy innymi z £otwy i Estonii. Polacy, którzy pozostali na
miejscu sprowadzeni zostali do poziomu niewolniczej si³y robo-
czej na us³ugach Niemców. Polsk¹ inteligencjê wysiedlono lub
uwiêziono i wymordowano. Nielicznych Polaków, którzy mieli
jakiœ maj¹tek pozbawiono w³asnoœci i wypêdzono. Taki los spot-
ka³ chocia¿by polskich ziemian z okolicznych terenów wiejskich.
Resztê zapêdzono do niewolniczej pracy w niemieckich przed-
siêbiorstwach lub wywieziono na roboty do Niemiec. Ca³kowi-
cie zamar³o polskie ¿ycie spo³eczne. Zamkniêto koœció³ rzym-
skokatolicki, zlikwidowano polskie szko³y, polskie organizacje
zosta³y zakazane, a ich maj¹tek zrabowany. Tragiczny by³ los
aleksandrowskich ¯ydów, których w grudniu 1939 r. wypêdzo-
no z miasta, a nastêpnie wymordowano w gettach i obozach za-
g³ady na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Zaprowadzone przez nazistów porz¹dki podoba³y siê aleksan-
drowskim Niemcom, ale nie wszystkim. Wielu z nich pamiêta³o
przecie¿, ¿e ich przodkowie przybyli do Aleksandrowa na zapro-
szenie Polaków i to w czasie gdy w Niemczech panowa³y kryzys
i bieda. Wielu orientowa³o siê, ¿e losy wojny nie s¹ rozstrzygniê-
te i w razie klêski Hitlera nienawiœæ dyskryminowanych i prze-
œladowanych Polaków mo¿e skierowaæ siê przeciwko nim. Wœród
Niemców aleksandrowskich wcale niema³o by³o tych, którzy sta-
rali siê Polaków traktowaæ w sposób ludzki.

Kilkanaœcie lat temu, po opublikowaniu ksi¹¿ki Aleksandrów
£ódzki. Miasto trzech narodów napisa³ do mnie in¿ynier Max Hauk,
syn znanego aleksandrowskiego przemys³owca Johanna Hau-
ka, wspó³w³aœciciela, a potem w³aœciciela, du¿ego zak³adu w³ó-
kienniczego po³o¿onego przy ul. Piotrkowskiej 10–12. Urodzi³
siê w Aleksandrowie w 1930 r. i mieszka³ tu a¿ do listopada
1945 r. Max Hauk zawar³ w nim sporo uwag dotycz¹cych po-
stawy swoich rodziców wobec Polaków w okresie II wojny œwia-
towej. Twierdzi³, ¿e jego ojciec zatrudnia³ w swojej fabryce wie-
lu Polaków, chroni¹c ich w ten sposób przed wywózk¹ na
przymusowe roboty w Niemczech, gdzie warunki pracy i ¿ycia
by³y znacznie gorsze. Oczywiœcie Hauk nie by³ w stanie zapo-
biec wszystkim wywózkom na roboty nakazanym przez w³adze
niemieckie ani aresztowaniom Polaków w jego zak³adzie. Sta-
ra³ siê natomiast potajemnie pomagaæ materialnie znajomym
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Polakom, dostarczaj¹c im opa³u i mleka dla dzieci.5 Trudno
dziœ oceniæ czy przyjazna postawa wobec Polaków jak¹ zacho-
wa³a rodzina Hauków by³a zjawiskiem czêstym. S¹dziæ nale¿y,
¿e raczej nie, w³adze hitlerowskie z zasady ostro reagowa³y na
jakiekolwiek przejawy sympatii okazywanej Polakom. Znamien-
ne by³o i to, ¿e od pocz¹tku okupacji na cenzurowanym znalaz-
³y siê mieszane narodowoœciowo, niemiecko-polskie rodziny,
których niema³o by³o w Aleksandrowie i w okolicznych wios-
kach. W zespole akt okupacyjnego powiatu ³ódzkiego zachowa-
³a siê lista Niemców i Niemek, którzy ¿yli w formalnych i nie-
formalnych zwi¹zkach z osobami narodowoœci polskiej, u¿ywali
w domu jêzyka polskiego.6 Niew¹tpliwie pos³u¿y³a ona w³adzom
niemieckim do rozprawy z osobami, które w ten sposób „zhañ-
bi³y” rasê niemieck¹.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e przez d³ugie lata okupacji niemiec-
kiej wœród ludnoœci polskiej narasta³a nienawiœæ wobec Niemców
i zrodzi³o siê pragnienie zemsty i odwetu na lata przeœladowañ
i poniewierki. Nienawiœæ ta, d³ugo skrywana i t³umiona, z wiel-
k¹ si³¹ wybuch³a ju¿ w styczniu 1945 r. kiedy do miasta wkroczy-
³y jednostki Armii Czerwonej, k³ad¹c kres okupacji niemieckiej. 

* * *

Niemcy, którzy w pocz¹tkach 1945 r. nie zd¹¿yli lub nie chcieli
opuœciæ Aleksandrowa £ódzkiego, znaleŸli siê w niezwykle trud-
nym po³o¿eniu. Padli ofiar¹ masowych przeœladowañ, tak ze stro-
ny Polaków jak i ¿o³nierzy Armii Czerwonej. By³y one niew¹tpli-
wie nastêpstwem ogromnej nienawiœci do ca³ego narodu
niemieckiego, które to uczucie ¿ywi³o bardzo wielu Polaków, uz-
naj¹c wszystkich Niemców za winnych rozpêtania wojny i zbro-
dni pope³nionych na ziemiach polskich. Jak ocenia³y w³adze wo-
jewódzkie „Ludnoœæ polska rozdra¿niona postêpowaniem
ludnoœci niemieckiej w okresie okupacji, zajê³a samorzutnie wro-
gie stanowisko w stosunku do pozosta³ych”.7

5 List Maxa Hauka do Janusza Wróbla, Erlangen, 16 X 2004 [w zbiorach autora].
6 AP£, Der Landrat des Kreises Litzmannstadt, sygn. 144, Lista ma³¿eñstw polsko-nie-

mieckich w Aleksandrowie., k. 24-25.
7 AP£, Urz¹d Wojewódzki £ódzki, sygn. 250, Repatriacja Niemców – 1947 r., Opracowanie

pt. Sprawy narodowoœciowe ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnienia niemieckiego.
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W œwietle zachowanych Ÿróde³ i literatury, g³ównie zreszt¹
niemieckiej, los Niemców aleksandrowskich by³ w tym okresie
tragiczny. Ginêli w egzekucjach, wtr¹cano ich do wiêzieñ i obo-
zów przymusowej pracy, dyskryminowano na ka¿dym kroku,
w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Na porz¹dku dziennym by³y rabun-
ki, i to w skali masowej, dokonywane przez osoby prywatne i co
szokuj¹ce przez funkcjonariuszy powo³anej do ¿ycia Milicji Oby-
watelskiej. 

Dostêpne materia³y archiwalne nie pozwalaj¹ na dok³adne
ukazanie dzia³alnoœci MO w Aleksandrowie, a zw³aszcza jej po-
stêpowanie w stosunku do ludnoœci niemieckiej. Oficjalne do-
kumenty s¹ w tej kwestii wyj¹tkowo enigmatyczne. Milicja cho-
cia¿ by³a formacj¹ siln¹ liczebnie, nie potrafi³a zapewniæ
przestrzegania w mieœcie prawa i porz¹dku. W pocz¹tkach lu-
tego 1945 r. Zarz¹d Miejski zwróci³ siê do komendanta milicji,
aby „przyst¹pi³ do bezwzglêdnego têpienia dokonywanych ra-
bunków przez ludnoœæ cywiln¹ i wojsko”. Znamienne jednak, i¿
zaraz dodano, i¿ „Wszelkie rekwizycje dokonywane przez Mili-
cjê winny byæ natychmiast zg³oszone w Zarz¹dzie Miejskim”.
Wygl¹da wiêc na to, i¿ milicja nie tylko nie potrafi³a zapobiec
rabunkom, to na dodatek sama dokonywa³a nielegalnych rekwi-
zycji i to w takiej skali, ¿e w³adze miejskie zmuszone by³y inter-
weniowaæ. Oczywiœcie owe rekwizycje dokonywa³y siê g³ównie
kosztem ludnoœci niemieckiej. Do tego rodzaju wniosku sk³ania
chocia¿by sprawa zaopatrzenia koszar milicji w przeœcierad³a
i koce. Komendant MO napotkawszy na odmowê przydzielenia
tych wówczas deficytowych towarów, „zwróci³ siê do niemców
o z³o¿enie potrzebnej iloœci kocy i przeœcierade³”. Nie ulega w¹t-
pliwoœci, i¿ owo „zwrócenie siê” by³o po prostu zwyk³¹ rekwizy-
cj¹. O niskim poziomie moralnym MO najlepiej œwiadczy fakt,
i¿ starosta powiatu ³ódzkiego stwierdzi³ w sprawozdaniu za 1945
r., i¿ trzeba by³o zwolniæ wielu funkcjonariuszy milicji za uchy-
bienia s³u¿bowe.8

Konfiskacie uleg³y niemieckie nieruchomoœci, domy i zak³a-
dy przemys³owe, i to nie tylko te opuszczone przez w³aœcicieli.
Nawet jeœli byli oni na miejscu, w³adze miejskie przejmowa³y

8 AP£, Zarz¹d Miejski i Miejska Rada Narodowa (dalej: ZM i MRN), sygn. 1, Ksiêga pro-
toko³ów MRN za lata 1945-1947, Protokó³ z posiedzenia ZM 9 II 1945 r.; ibidem, Staro-
stwo Powiatowe £ódzkie (dalej: SP£), sygn. 1, Sprawozdanie starosty za 1945 r.
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fabryki oraz warsztaty i wyznacza³y tymczasowych kierowników.
Zachowana dokumentacja inwentarzowa przejmowanych w lu-
tym i marcu 1945 r. firm niemieckich zawiera, obok wykazów
maszyn, urz¹dzeñ i surowców, równie¿ spisy wyposa¿enia mie-
szkañ. Przy dok³adniejszej lekturze tych dokumentów, zdziwie-
nie budzi ma³a iloœæ przedmiotów stanowi¹cych wyposa¿enie mie-
szkañ, a tak¿e ubrañ, bielizny, poœcieli itp. Wyjaœnienie tego
stanu rzeczy znajdujemy w do³¹czonych do inwentarzy oœwiad-
czeniach niemieckich w³aœcicieli mieszkañ. Oto typowy tekst ta-
kiego oœwiadczenia: „Oœwiadczam niniejszym, ¿e na skutek naj-
œcia mieszkania mego przez czynniki niepowo³ane zabrano mi
odzie¿, bielizn¹, pieni¹dze i bi¿uteriê tak, ¿e obecnie nic nie po-
siadam”. Powstaje pytanie, co kryje siê pod sformu³owaniem
„czynniki niepowo³ane”. Chodzi najprawdopodobniej o Polaków
lub ¿o³nierzy rosyjskich, którzy dokonywali rabunków, nie oba-
wiaj¹c siê, i¿ zastraszeni Niemcy stawi¹ opór czy te¿ komukol-
wiek siê poskar¿¹. Znamienne jest ponadto, ¿e Zarz¹d Miasta –
o czym ju¿ wspomniano – czu³ siê zmuszonym wezwaæ w lutym
1945 r. MO do energiczniejszego zwalczania plagi rabunków,
przeprowadzanych przez ludnoœæ cywiln¹ i wojsko. Niew¹tpliwie
miano tu na myœli stacjonuj¹cych w mieœcie ¿o³nierzy sowieckich
i ludnoœæ polsk¹. Nie oznacza³o to jednak, i¿ w³adze miejskie za-
mierza³y po³o¿yæ kres pozbawianiu Niemców ich mienia, raczej
chodzi³o o to, aby przejmowanie i rozdzielanie niemieckiej w³as-
noœci poddaæ jakiejœ kontroli. Darmowy rozdzia³ dóbr by³ prze-
cie¿ doskona³ym narzêdziem pozyskiwania zwolenników dla no-
wej, komunistycznej w³adzy. 

Efektem wysi³ków Zarz¹du Miejskiego zmierzaj¹cych do ob-
jêcia kontrol¹ rozdzia³u dóbr bêd¹cych w³asnoœci¹ Niemców, by-
³o sporz¹dzenie rejestru przejmowanych ruchomoœci. Zawarte
tam zapisy ujawniaj¹ istotê procederu przejmowania mienia.
Obok stwierdzeñ, i¿ nast¹pi³o przejêcie mienia „po” jakiejœ oso-
bie narodowoœci niemieckiej, znajdziemy zapisy, i¿ „otrzymano”
przedmioty „od” osoby narodowoœci niemieckiej. Bardzo czêsto
odnotowano jednak wprost, i¿ „zabrano” jakieœ przedmioty mie-
szkañcom narodowoœci niemieckiej. Rzadziej znajdujemy zapi-
sy o „zamianie” przedmiotów pomiêdzy Polakami a Niemcami.
Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ zarówno „otrzymywanie”, „zabieranie”
jaki i „zamienianie” by³y w istocie jednym i tym samym – kon-



fiskat¹ prywatnego mienia ludnoœci niemieckiej, w tym przed-
miotów osobistego u¿ytku i stanowi¹cych wyposa¿enie mieszkañ.
Nic dziwnego, i¿ w momencie gdy nastêpowa³o wysiedlenie, oso-
by narodowoœci niemieckiej nie posiada³y praktycznie niczego.
Przyk³adowo Juliusz Wiese w³aœciciel fabryki poñczoch i domu
przy ul. Parzêczewskiej 12, a wiêc cz³owiek jak na warunki Alek-
sandrowa zamo¿ny, przed wyjazdem do Niemiec posiada³ tylko
1 ubranie, 3 koszule, 1 parê butów i palto.9

Ludnoœæ niemieck¹ pozosta³¹ w Aleksandrowie £ódzkim pod-
dano dyskryminacji. O jej zakresie decydowa³y w du¿ej mierze
w³adze lokalne, polscy pracodawcy i s¹siedzi. Stwierdziæ trzeba,
i¿ dyskryminacja Niemców w Aleksandrowie ogarnia³a w³aœci-
wie wszystkie dziedziny ¿ycia. Najdokuczliwsze by³o upoœledze-
nie w przydziale ¿ywnoœci, o któr¹ by³o bardzo trudno w pier-
wszych miesi¹cach po wyzwoleniu miasta. Niemcom wydano
odrêbne kartki ¿ywnoœciowe, z nadrukowan¹ czarn¹ liter¹ N.
Przys³ugiwa³y na ni¹ mniejsze przydzia³y ¿ywnoœci, ni¿ dla pozo-
sta³ych grup ludnoœci. O ile w œwietle zarz¹dzenia w³adz miej-
skich z 9 II 1945 r., Polacy mieli otrzymywaæ po 3 kg chleba ty-
godniowo na jedn¹ osobê, to Niemcom wydawano tylko 2 kg
chleba. Zastanawiaj¹ce jest równie¿ i to, ¿e w zarz¹dzeniach z 10
lutego, odnoœnie przydzia³ów miêsa, nie wprowadzono rozró¿-
nienia w przydzia³ach dla ludnoœci polskiej i niemieckiej. Wygl¹-
da wiêc na to, i¿ Niemcom miêsa w ogóle nie przydzielono, po-
dobnie zreszt¹ jak bardzo poszukiwanego tytoniu.10

Innym przejawem dyskryminacji by³o przymusowe zatrudnia-
nie Niemców. Jak stwierdzono w protokole z posiedzenia Miej-
skiej Rady Narodowej 17 III 1945 r. „Ludnoœæ niemiecka, mie-
szkaj¹ca na terenie Aleksandrowa jest przymusowo zatrudniona
na robotach publicznych, przy uprz¹taniu ulic, placów [...] i usu-
waniu gruzów zniszczonych i spalonych domów.” Jak siê wydaje,
prace przy których zatrudniano Niemców nie by³y dobrze zorga-
nizowane, nie przywi¹zywano wagi do ich znaczenia ekonomi-
cznego, traktowano raczej jako rodzaj represji. Na posiedzeniach
MRN narzekano, i¿ praca Niemców jest ma³o wydajna i „nieje-
dnokrotnie polega na staniu lub chodzeniu z miejsca w miejsce.”
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9 AP£, ZM i MRN, sygn. 66, Dzienniki i skorowidze wydanych mebli; ibidem, SP£, sygn.
34, cz. I, Orzeczenia w sprawie pozbawienia obywatelstwa.

10 AP£, ZM i MRN, sygn. 1, Protokó³ z posiedzeñ MRN 9 i 10 II 1945 r.



Aby temu zaradziæ, zdecydowano roztoczyæ nadzór nad pracuj¹-
cymi, deleguj¹c do ich pilnowania cz³onków PPR i jej m³odzie-
¿owej przybudówki Zwi¹zku Walki M³odych. Nawet jednak to na
niewiele siê zda³o, skoro w maju 1945 r., podczas dyskusji na fo-
rum MRN stwierdzono, i¿ nadzorcy z ramienia PPR zaniedbuj¹
swe obowi¹zki a „du¿o Niemców nie pracuje siedz¹c w domach”.11

Próbowano temu zapobiec przez sporz¹dzenie dok³adnego spi-
su osób narodowoœci niemieckiej zatrudnionych przy robotach
publicznych. Odt¹d tylko Zarz¹d Miejski mia³ prawo zwalniaæ
ich z obowi¹zku pracy. Z mo¿liwoœci tej nie korzystano jednak
czêsto, a w zachowanych dokumentach jest wspomniany tylko je-
den przypadek udzielenia niemieckiemu robotnikowi zwolnie-
nia z pracy ze wzglêdów zdrowotnych.

Z czasem, przymusowe zatrudnienie Niemców aleksandrow-
skich nabra³o charakteru bardziej zorganizowanego. Zaczêto kie-
rowaæ ich do zak³adów przemys³owych i punktów us³ugowych,
gdzie nadzorowani byli przez kierowników poszczególnych firm.
Niemieckich robotników przymusowych zatrudnia³o wiele firm,
ale najwiêcej Zjednoczenie Przemys³u Dziewiarsko-Poñczoszni-
czego, które przejê³o w zarz¹d wiêkszoœæ poniemieckich fabryk.
W pierwszych miesi¹cach 1945 r. aleksandrowski przemys³ w zna-
cznym stopniu opiera³ siê nadal na pracy niemieckich techników
i robotników. W maju, na 526 osób zatrudnionych w fabrykach,
Niemców by³o 286. Kierownictwo Zjednoczenia, stoj¹c przed
trudnym problemem pozyskania fachowej si³y roboczej, szuka³o
rozwi¹zania przez zatrudnieniem niemieckich robotników przy-
musowych, których skoszarowano. Miejsce ich przetrzymywania
okreœliæ nale¿y mianem obozu pracy przymusowej. Taka nomen-
klatura pojawia siê zreszt¹ w dokumentach w³adz miejskich,
gdzie mowa jest o „obozie odosobnienia” b¹dŸ wrêcz o „lagrze”.
W koñcu listopada 1945 r. przebywa³o tam 170 Niemców. 

W obozie pracy przymusowej znalaz³y siê latem 1945 r. Nie-
mki zatrudnione w Szwalni Miejskiej podlegaj¹cej w³adzom sa-
morz¹dowym. W sprawie tej trwa³a korespondencja pomiêdzy
Zjednoczeniem a Zarz¹dem Miejskim, który ¿¹da³ uwolnienia
pracownic szwalni nie chc¹c ponosiæ kosztów ich utrzymania
w obozie. Spór w tej kwestii mia³y rozstrzygn¹æ w³adze bezpie-
czeñstwa na szczeblu powiatowym b¹dŸ wojewódzkim. Warunki
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11 Ibidem, Protokó³ z posiedzenia MRN 17 III 1945 r.



w obozie musia³y byæ ciê¿kie, o czym œwiadczy fakt, i¿ w pocz¹t-
kach 1946 r. wybuch³a tam epidemia duru plamistego.12

Nieco wiêcej informacji na temat aleksandrowskiego obozu pra-
cy dla Niemców znalaz³em niedawno w aktach Naczelnego Inspek-
toratu Kontroli Centralnego Zarz¹du Przemys³u W³ókienniczego.
Jedna z teczek zawiera dwa dokumenty na temat obozu. Wynika
z nich, ¿e obóz pracy dla „internowanych” Niemców mieœci³ siê przy
ul. £êczyckiej 10. Stan obozu wynosi³ 167 osób w dniu 26 stycznia
1946 r. i stopniowo ulega³ zmniejszeniu na skutek wysy³ki Niemców
do obozu pracy na Sikawie w £odzi, który cieszy³ siê ponur¹ s³aw¹.
W marcu 1946 r. wys³ano tam 67 Niemców, drugie tyle w po³owie
kwietnia tego¿ roku. Kilkanaœcie osób zwolniono z obozu, jedena-
œcie uciek³o. Sprawozdanie z kontroli w obozie aleksandrowskim
przeprowadzonej 9 paŸdziernika 1946 r. informuje, ¿e w tym cza-
sie w obozie by³o ju¿ tylko 17 Niemców. Kierownikiem obozu by³
Jan Tomaszewski, a pilnowa³o go trzech wartowników: Jan Olejni-
czak, Walenty KoŸmiñski i Stanis³aw Sikorski. WiêŸniowie obozu
zatrudni byli w aleksandrowskim przemyœle poñczoszniczym. 

Z dokumentów wynika, ¿e przebywaj¹cy w obozie Niemcy ¿y-
wieni byli za pieni¹dze, które zarobili w fabrykach Zjednoczenia
Przemys³u Dziewiarsko-Poñczoszniczego, które przekazywano
na rêce kierownika obozu. Ten dokonywa³ zakupu produktów ¿y-
wnoœciowych na „wolnym rynku”. Posi³ki przygotowywali sami
wiêŸniowie pod kontrol¹ kierownika. Podobnie wygl¹da³y zaku-
py opa³u do kuchni i ogrzewania. Z dokumentów wynika, ¿e kie-
rownik obozu nie prowadzi³ ksiêgi zakupów i zu¿ycia ¿ywnoœci
i opa³u, nie by³o te¿ sta³ego ksiêgowego, kontrola nie by³a z te-
go powodu w stanie dok³adnie sprawdziæ prawid³owoœci gospo-
darki obozowej.13 Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e sposób zarz¹-
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12 AP£, Komitet Powiatowy PPR, sygn. 8, Sprawozdania I i II sekretarza, Sprawozdanie
organizacyjne z 14 V 1945 r.; ibidem ZM i MRN, sygn. 9, Protoko³y posiedzeñ ZM 6 VII,
6 VIII i 14 VIII 1945 r.; ibidem, SP£, sygn. 1, Sprawozdanie starosty za luty 1946 r.; Ra-
port Wydzia³u Zdrowia WUBP w £odzi z inspekcji sanitarnej Obozu Pracy w Aleksan-
drowie z 27 XI 1945 r. [w:] Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów, pod red. W. Bo-
rodzieja i H. Lemberga, t. II Polska Centralna. Województwo œl¹skie, opr. I. Eser
i J. Kochanowski, Warszawa 2000, s. 145.

13 AP£, Centralny Zarz¹d Przemys³u W³ókienniczego, sygn. 1233, Protokó³ z kontroli prze-
prowadzonej w dniu 9 paŸdziernika 1946 r. w Obozie pracy dla Niemców w Aleksandro-
wie ul. £êczycka 10, k. 146; ibidem, Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu
9 paŸdziernika 1946 r. w obozie dla internowanych Niemców, Aleksandrów £ódzki ul.
£êczycka 10., k. 147.



Nowe dokumenty do dziejów polsko-niemieckich konfliktów 1939–1948 31

dzania obozem sprzyja³ nadu¿yciom, nie by³o bowiem prakty-
cznej mo¿liwoœci dok³adnego skontrolowania wydatków na za-
kup ¿ywnoœci i rzeczywistego jej wykorzystania. Tym bardziej
dziwi, ¿e kontrolerzy przeszli nad tym do porz¹dku dziennego
i nawet nie sformu³owali ¿adnych zaleceñ na przysz³oœæ. Jedno
nie ulega w¹tpliwoœci, znajduj¹cy siê w obozie Niemcy w prakty-
ce zdani byli ca³kowicie na ³askê kierownika, a ze swej pracy nic
do rêki nie dostawali. Nie mo¿e dziwiæ, ¿e z obozu uciekali. 

Niemieccy pracownicy przymusowi zatrudniani byli równie¿
przez prywatnych polskich przedsiêbiorców, w gospodarstwach
rolnych, a nawet – w charakterze pomocy domowych – u osób
nie prowadz¹cych ¿adnej dzia³alnoœci gospodarczej. Jakiœ czas
temu trafi³a w moje rêce odrêczna Lista rozdanych Niemców
zawieraj¹ca miêdzy innymi nazwiska Niemców z Aleksandrowa
i pobliskich wiosek, którzy zostali „przydzieleni” do pracy u Po-
laków, prawdopodobnie rolników lub w³aœcicieli zak³adów rze-
mieœlniczych w okolicznych miejscowoœciach.14 W okresie pier-
wszych powojennych ¿niw zamierzano skierowaæ wszystkich
Niemców z Aleksandrowa do prac polowych, ale pomys³ ten osta-
tecznie upad³, gdy¿ jego realizacja grozi³aby ca³kowitym wstrzy-
maniem produkcji w fabrykach poñczoszniczych. 17 III 1945 r.
radni miejscy uchwalili, i¿ w trosce o zagospodarowanie ziemi,
„Ka¿dy w³aœciciel ogródka ma prawo staraæ siê o przydzia³ kil-
ku Niemców do pracy”. Sprawa ta wróci³a na porz¹dek dzienny
w rok póŸniej, kiedy to Zarz¹d Miejski podj¹³ decyzjê przepro-
wadzenia powtórnej rejestracji Niemców zamieszka³ych w Alek-
sandrowie, aby ich nastêpnie skierowaæ do pracy przy porz¹d-
kowaniu miasta. Rejestracjê miano przeprowadziæ przy
zaanga¿owaniu funkcjonariuszy UB i MO, a jej kosztami obar-
czyæ samych Niemców. Op³atê rejestracyjn¹ ustalono w wyso-
koœci 100 z³ co by³o znacznym obci¹¿eniem zwa¿ywszy, i¿ prze-
ciêtna p³aca Niemek zatrudnionych przy robotach publicznych
nie przekracza³a 10 z³ dziennie. Ju¿ po zakoñczeniu spisu, jego
wyniki konfrontowano z ksiêgami meldunkowymi aby wychwy-
ciæ osoby, które siê nie zarejestrowa³y.

Wobec kurczenia siê – g³ównie na skutek wyjazdów – zaso-
bów niemieckiej si³y roboczej, podjêto tym razem decyzjê, aby
niemieckich pracowników „przydzielaæ tylko osobom prywatnym,

14 Lista rozdanych Niemców [w zbiorach autora].
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którym ta pomoc jest rzeczywiœcie niezbêdna”. Pozosta³ych pra-
cowników miano kierowaæ do robót publicznych. W koñcu maja
1946 r. Zarz¹d Miejski uchwali³, i¿ nale¿y zatrudniæ co najmniej
100 Niemców do robót publicznych, polegaj¹cych g³ównie na usu-
waniu gruzów i innych œladów wojny. Wkrótce w³adze miejskie
dosz³y do wniosku, i¿ nawet i takie obostrzenia nie gwarantuj¹
miastu niezbêdnej liczby robotników przymusowych i podjêto de-
cyzjê aby „ka¿dego posiadacza Niemca zobowi¹zaæ do przezna-
czenia 1 dnia pracy tego¿ Niemca na szarwark prac publicznych”. 

Latem 1947 r. raz jeszcze Zarz¹d Miejski zaj¹³ siê spraw¹
przymusowego zatrudnienia robotników niemieckich. Na posie-
dzeniu 11 lipca przyjêto uchwa³ê nastêpuj¹cej treœci: „Zarz¹d
Miejski uchwala 1-dniowy szarwark w tygodniu dla Niemców
w wieku od lat 16 do 60-u zatrudnionych w domach prywatnych
i instytucjach w charakterze s³u¿¹cych. Pracodawcy mog¹ przy-
s³aæ w zamian za wezwanego do œwiadczenia jego zastêpc¹, lub
uiœciæ za zobowi¹zanego do œwiadczeñ równowa¿noœæ pieniê¿n¹
w gotówce w/g normy 300 z³ za 1 dzieñ”.15

Niemcy stanowili przed wojn¹ najlepiej wykszta³cona grupê
spo³eczeñstwa Aleksandrowa. W okresie przedwojennym, i tym
bardziej w okresie wojny, pe³nili wiele odpowiedzialnych fun-
kcji w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym miasta. Po wojnie szyb-
ko siê to zmieni³o. Pozbawiono ich wszystkich funkcji publi-
cznych, a ponadto zaczêto rugowaæ z ¿ycia gospodarczego.
Znamienna jest pod tym wzglêdem uchwa³a Zarz¹du Miejskie-
go z 6 VII 1945 r. o wyst¹pieniu ze specjalnym pismem do wszy-
stkich przedsiêbiorców prowadz¹cych ksiêgowoœæ, aby zatru-
dnia³y na posadach buchalterów wy³¹cznie Polaków. Wakuj¹ce
miejsca po usuniêtych Niemcach mia³o zaj¹æ „tutejsze nauczy-
cielstwo, pocztowcy czy inni urzêdnicy samorz¹dowi”.16 Wyda-
je siê jednak, i¿ ¿ycie wymusi³o na polskich przedsiêbiorcach
liberalne traktowanie tych zaleceñ, gdy¿ k³óci³y siê one z zasa-
dami racjonalnego gospodarowania. Wielu Niemców by³o nie-
w¹tpliwie zatrudnionych na stanowiskach wymagaj¹cych wyso-
kich kwalifikacji (np. majstrów), co jednak wcale nie zmienia³a
faktu, i¿ czuli siê dyskryminowani. Na samopoczucie i sytuacjê

15 AP£, ZM i MRN, sygn. 11, Uchwa³a ZM z 11 VII 1947 r.; J. Wróbel, Aleksandrów £ódzki
w latach 1945–1948 [w:] Aleksandrów…, s. 91.

16 AP£, ZM i MRN, sygn. 9, Protokó³ z posiedzenia ZM 6 VII 1945 r.



¿yciow¹ Niemców negatywny wp³yw mia³y równie¿ niskie p³a-
ce, znacznie ni¿sze od wyp³acanych Polakom. Niemcom zatru-
dnianym przez miasto p³acono w po³owie 1945 r., i to ju¿ po
podwy¿ce, zaledwie 8 z³ dziennie. Wed³ug danych z tego same-
go okresu polskim uczennicom p³acono 1 z³ za godzinê pracy
w Szwalni Miejskiej i by³a to p³aca minimalna. W przypadku
wielu innych osób narodowoœci polskiej, które pracowa³y dla
miasta, i to raczej na ma³o eksponowanych stanowiskach, za-
robki oscylowa³y w granicach od 20 do 30 z³ dziennie. Zjawisko
p³acowej dyskryminacji Niemców wcale nie s³ab³o z biegiem
czasu. 29 V 1946 r., a wiêc w rok po zakoñczeniu wojny, ZM
w Aleksandrowie obraduj¹c nad spraw¹ zatrudnienia murarzy
doszed³ do wniosku, i¿ nale¿y odrzuciæ ofertê murarzy-Polaków,
którzy ¿¹dali dniówki w wysokoœci 500 z³ i zatrudniæ Niemców,
którym zamierzano zap³aciæ 50 z³ dziennie i pokryæ koszty ich
utrzymania. Jednak nawet i te niskie p³ace nie zawsze trafia³y
do r¹k niemieckich robotników. W maju 1945 r. Zarz¹d Miej-
ski rozpatruj¹c sprawê wyp³aty dla 10 niemieckich robotników
zatrudnionych przy robotach ziemnych na terenie gimnazjum
podj¹³ decyzjê, i¿ ¿adnych zarobków nie wyp³aci z „braku pie-
niêdzy na ten cel”.17

* * *

Zdecydowana wiêkszoœæ aleksandrowskich Niemców, którzy po
wojnie pozostali w mieœcie zosta³a wysiedlona. Odby³o siê to g³ó-
wnie w okresie od czerwca do listopada 1947 r. Przys³ugiwa³o im
prawo do zabrania podrêcznego baga¿u do 20 kg na osobê i ¿y-
wnoœci na 10 dni. O ile pierwszy powojenny spis ludnoœci z 1946 r.
wykaza³, i¿ na terenie powiatu ³ódzkiego przebywa³o 11 052 Nie-
mców, to w koñcu 1947 r. ich liczba szacowana by³a na 3 880 osób.
Starostwo ³ódzkie, w okresie do koñca paŸdziernika 1947 r. wy-
da³o 5 968 orzeczeñ o pozbawieniu obywatelstwa polskiego osób
narodowoœci niemieckiej. Dotyczy³y one w wiêkszoœci osób zapi-
sanych w okresie okupacji do II grupy Niemieckiej Listy Naro-
dowej. Wed³ug danych z koñca roku, Niemcy stanowili 5% ogó-
³u mieszkañców Aleksandrowa, a wiêc nieco ponad 400 osób.
W koñcu lutego 1948 r. na terenie miasta przebywa³o ju¿ tylko
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237 Niemców, w tym du¿o starców i kalek. I oni mieli byæ wkrót-
ce wysiedleni.18 Aleksandrów trojga narodów przesta³ ostatecznie
istnieæ. 

Przes¹dzi³y o tym przede wszystkim wydarzenia na europej-
skiej arenie politycznej, ale w lokalnej – aleksandrowskiej skali
– rozgrywa³y siê przede wszystkim na p³aszczyŸnie ekonomi-
cznej, decyduj¹cej o codziennym ¿yciu mieszkañców miasta. Dys-
proporcje materialne pomiêdzy grupami narodowoœciowymi
przed 1939 r., okaza³y siê niczym w porównaniu z tym, co na-
st¹pi³o póŸniej. Bezwzglêdna eksploatacja ludnoœci polskiej,
sprowadzonej w latach okupacji niemieckiej do poziomu niewol-
niczej si³y roboczej, sta³a siê zaczynem powojennego polskiego
odwetu (w du¿ej mierze œlepego), który spad³ na miejscowych
Niemców, pozbawi³ ich ca³ego dorobku materialnego, a przede
wszystkim „ma³ej ojczyzny”, któr¹ z Polakami i ¯ydami dzielili
od wielu pokoleñ. 
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18 Ibidem, s.93–94.
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Architektura koœcio³a pod wezwaniem
œw. Archanio³ów Rafa³a i Micha³a
w Aleksandrowie £ódzkim 
– od klasycyzmu do „baroku”

W koœciele parafialnym pod wezwaniem œw. Archanio³ów Rafa-
³a i Micha³a, w œcianie frontowej tu¿ nad g³ównym wejœciem,
szczêœliwie zachowa³a siê tablica inskrypcyjna z czarnego mar-
muru z rytowanym i z³oconym napisem o treœci: 

Dla chwa³y Naywy¿szego 
BOGA 

Koœció³ ten wystawiony w roku 1818 
kosztem 

J. W. Rafa³a Bratoszewskiego 
Sêdziego Pokoju Powiatu Or³owskiego. 

Znamienna to tablica, zawieraj¹ca wa¿ne informacje – zarówno
dla historii œwi¹tyni, jak i pocz¹tków Aleksandrowa.

Budowê koœcio³a ukoñczono w 1818 roku. Fakt ten pozwala
przyj¹æ, i¿ jej pocz¹tek przypada na wczesn¹ wiosnê roku 1817
– w tym czasie obiekty podobnej skali, co aleksandrowska œwi¹-
tynia wznoszono œrednio w okresie dwóch sezonów budowlanych.
Wczeœniej, co zrozumia³e, musia³a zorganizowaæ siê fabrica ec-
clesiae: nale¿a³o zatrudniæ wykonawcê robót, zakupiæ i przetran-
sportowaæ materia³y budowlane, wybraæ odpowiednie miejsce
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itp. Proces przygotowania inwestycji musia³ rozpocz¹æ siê z od-
powiednim wyprzedzeniem, tym bardziej, ¿e koœció³ mia³ byæ bu-
dowany „na korzeniu” – mia³ powstaæ w szczerym polu jako pier-
wszy budynek nowej osady. Zasadne wydaje siê zatem
stwierdzenie, ¿e pomys³ budowy œwi¹tyni przybra³ realne kszta³-
ty w koñcu 1816 roku i wtedy te¿ – lub niewiele póŸniej – nast¹-
pi³o rozplanowanie rynku i g³ównych ulic. Tezê o parcelacji te-
renu przed rozpoczêciem budowy potwierdza informacja, bêd¹ca
pewnie œladem ustnego przekazu, znaleziona przed laty w zagi-
nionej obecnie Kronice parafialnej, spisanej przez ksiêdza Witol-
da Nadolskiego ok. 1935 roku. Wed³ug niej Bratoszewski zamie-
rza³ pocz¹tkowo wybudowaæ koœció³ na œrodku rynku, lecz pod
wp³ywem nowoczesnych tendencji urbanistycznych zdecydowa³
siê na jej przeniesienie do po³udniowo-wschodniego naro¿a pla-
cu. Wczeœniej musia³ wiêc ju¿ byæ wytyczony rynek. Trudno te¿
przypuszczaæ, by tak wa¿na dla Bratoszewskiego œwi¹tynia mog-
³aby zaj¹æ przypadkowe miejsce na planie przysz³ej miejscowo-
œci. O tym, ¿e koœció³ aleksandrowski traktowany by³ przez dzie-
dzica w sposób szczególny, przekonuj¹ dwa fakty: pierwotne
wezwanie – œw. Rafa³a – nawi¹zuj¹ce do imienia fundatora oraz
samodzielne sfinansowanie inwestycji, co wskazywa³oby na za-
miar nadania budowli dodatkowej funkcji kaplicy grobowej.
W owym czasie bowiem powszechnie stosowan¹ praktyk¹ by³ roz-
k³ad kosztów budowy œwi¹tyni na kolatora (opiekuna koœcio³a),
parafian i czêsto równie¿ komisje rz¹dowe. Kaplice grobowe, jak
przekonuj¹ znane przyk³ady choæby z XVI–XVIII wieku, zawsze
zyskiwa³y odpowiedni¹ do mo¿liwoœci finansowych oprawê oraz
szczególnie eksponowane miejsce w bliskiej i dalszej topografii.
Z tekstu ksiêdza Nadolskiego wynika, ¿e Bratoszewski w rzeczy-
wistoœci zosta³ pochowany w koœciele i spoczywa obecnie „w osob-
nej niszy pod o³tarzem œw. Józefa”.

W swym pierwotnym kszta³cie koœció³ w Aleksandrowie by³ nie-
wielk¹ murowan¹, orientowan¹ budowl¹ o d³ugoœci 40 ³okci (ok.
23,5 m), szerokoœci 20 ³okci (ok. 11,7 m) i wysokoœci 13 ³okci (ok.
7,6 m) do gzymsu wieñcz¹cego; kalenica dachu siêga³a wysokoœci
12 metrów. W elewacji frontowej podkreœlona zosta³a oœ pionowa
– w pó³koliœcie zamkniêtej wnêce flankowanej przez pary toskañ-
skich pilastrów umieszczono g³ówne wejœcie, nad nim du¿e kwad-
ratowe okno, a powy¿ej okno pó³koliste. Tu te¿ – nad drzwiami –
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Targ na rynku przed wejœciem do koœcio³a, 
Fotografia z pocz¹tków XX wieku.

(„Aleksandrów Wczoraj i Dziœ” 2009 s. 41)
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znalaz³a siê wspomniana
wczeœniej tablica fundacyjna.
Ca³oœæ wieñczy³a wysoka atty-
ka z fragmentami kanelowa-
nego belkowania nad pilastra-
mi oraz wysoka obita blach¹
wie¿yczka w formie ostros³u-
pa, w której umieszczono syg-
naturkê, a w przysz³oœci zamie-
rzano zainstalowaæ zegar.
Nieco skromniej prezentowa-
³y siê elewacje boczne, choæ
z pewnoœci¹ uwagê zwraca³y
pó³koliste okna doœwietlaj¹ce
nawê. W trójbocznie zamkniê-
tej elewacji tylnej znalaz³y siê
zapewne drzwi prowadz¹ce do lo¿y kolatorskiej, zaœ wy¿ej – je-
szcze jedno pó³koliste okno na osi koœcio³a i dwa mniejsze prosto-
k¹tne po jego bokach. Przed koœcio³em, w naro¿niku cmentarza
procesyjnego zbudowano prowizoryczn¹ drewnian¹ dzwonnicê na
czterech s³upach, w której zawieszono dwa dzwony – jeden „mier-
ney Wielkoœci, a drugi ma³ej”. 

Trójwymiarowy widok nawy koœcielnej
w jej pierwotnym kszta³cie

Przystanek tramwajowy z widokiem koœcio³a, 
Fotografia z pocz¹tków XX wieku.

(„Aleksandrów Wczoraj i Dziœ” 2009 s. 41)
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Wejœcie g³ówne do œwi¹tyni znajdowa³o siê od zachodu i wiod-
³o do kruchty. St¹d klatk¹ schodow¹ usytuowan¹ z prawej stro-
ny mo¿na by³o dotrzeæ na chór muzyczny z oœmiog³osowymi or-
ganami. Na wprost otwiera³o siê jednonawowe wnêtrze o lekko
skoœnych naro¿nikach. Ciekawie zaprojektowano wschodni¹ czêœæ
koœcio³a, gdzie usytuowane zosta³o niewielkie prezbiterium oto-
czone przez pomieszczenia zakrystii (z lewej), skarbczyka (z pra-
wej) i klatki schodowej (z ty³u) wiod¹cej na lo¿ê kolatorsk¹ zlo-
kalizowan¹ powy¿ej i zapewne otwart¹ na prezbiterium i nawê;
tu w czasie mszy œw. zasiada³ Rafa³ Bratoszewski wraz z rodzi-
n¹. Prezbiterium od nawy oddziela³y balaski z „mens¹” – rodza-
jem pulpitu, przy którym wierni przyjmowali komuniê œwiêt¹.
Wed³ug Spisu Inwentarza Koœcielnego z 1824 roku w tym czasie
w œwi¹tyni znalaz³y siê ju¿ najwa¿niejsze elementy wyposa¿enia.
O³tarz g³ówny umieszczony w prezbiterium na trójstopniowym
postumencie posiada³ murowan¹ mensê oraz murowane retabu-
lum; w dolnej kondygnacji nastawy znajdowa³ siê obraz Wniebo-
wziêcia NMP i œw. Rafa³a na zas³onie, powy¿ej – obraz Œw. Trój-
cy, zaœ w szczycie prawdopodobnie rzeŸbione wyobra¿enie
Opatrznoœci Bo¿ej. Na mensie umieszczono „cimborium”, czyli
tabernakulum „snycersk¹ robot¹ wyrobione”. Przy bocznych œcia-
nach nawy, w jej wschodniej czêœci usytuowano dwa kolejne, nie-
co mniejsze o³tarze: Przemienienia Pañskiego – po lewej (pa-
trz¹c z nawy ku prezbiterium) oraz œw. Micha³a – po prawej;
pierwszy z nich ozdobiony by³ firankami barwy p¹sowej, drugi –
takimi¿ firankami barwy zielonej. Na œcianie tarczowej nawy za-
wieszona zosta³a drewniana, rzeŸbiona ambona z wejœciem z za-
krystii; po przeciwnej stronie ustawiono drewnian¹, równie¿ rzeŸ-
bion¹ chrzcielnicê w formie urny z dobrze zamykanym schowkiem
w stopie, w którym przechowywano olej œwiêty. W wyposa¿eniu
œwi¹tyni znalaz³y siê jeszcze m.in.: ³awki i ³aweczki, dwa konfe-
sjona³y, feretrony, trójstopniowy katafalk, obrazy o tematyce re-
ligijnej przekazane przez nieznanych ofiarodawców oraz, co cie-
kawe, portrety familii Bratoszewskich umieszczone zapewne
w lo¿y kolatorskiej.

Skromna lecz elegancka architektura œwi¹tyni oraz sposób
zaprojektowania wnêtrza pozwala przypuszczaæ, ¿e projektan-
tem koœcio³a w Aleksandrowie by³ znany warszawski architekt
Hilary Szpilowski, pracuj¹cy g³ównie w ma³ych miastach Mazow-
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sza, autor takich gmachów jak: pa³ace w Ma³ej Wsi, Walewicach,
S³ubicach, ratusze w Warce, Grójcu i Mogielnicy, koœcio³y w Os-
molinie, Suserzu, Trêbkach czy S³ubicach. Szczególne znaczenie
posiadaj¹ dwa ostatnie obiekty – oba powsta³y jeszcze w koñcu
XVIII wieku i znajdowa³y siê w niewielkiej odleg³oœci od Dobrze-
lina, rodzinnego maj¹tku Rafa³a Bratoszewskiego; dziedzic Alek-
sandrowa zapewne zna³ je z autopsji i w ten sposób nawi¹za³ kon-
takt z architektem. Wspó³praca musia³a byæ niezwykle udana,
gdy¿ w kilka lat póŸniej Bratoszewski ponownie zatrudni³ Szpi-
lowskiego, tym razem do przygotowania projektu aleksandrow-
skiego ratusza. 

Koœció³ œw. Rafa³a w Aleksandrowie by³ pierwsz¹ murowan¹
klasycystyczn¹ œwi¹tyni¹ w okolicy i jako taki zyska³ uznanie u¿yt-
kowników i przyjezdnych. Pochlebn¹ opiniê wyrazi³ o nim pre-
zes Komisji Województwa Mazowieckiego, Rajmund Rembieliñ-
ski, który podczas swego objazdu obwodu ³êczyckiego w roku 1820
w raporcie z dnia 13 lipca stwierdzi³, co nastêpuje: „koœció³ ka-
tolicki – piêkn¹ architektur¹ i gustownie wystawiony”.

W koñcu marca lub na pocz¹tku kwietnia 1826 roku w œwi¹-
tyni wybuch³ po¿ar, który wyrz¹dzi³ niezbyt du¿e szkody – koszt
naprawy wyniós³ jedynie 350 z³. Stan koœcio³a wyraŸnie pogor-
szy³ siê w latach 40. XIX wieku, naprawy wymaga³ przeciekaj¹-
cy dach, ogrodzenie, dzwonnica i zabudowania plebañskie. Po
wielu usilnych staraniach Komisja Rz¹dowa Spraw Wewnê-
trznych i Duchowych przyzna³a w 1847 roku dofinansowanie
w wysokoœci 453 rubli srebrnych 18,5 kopiejki, która to kwota wy-
starczy³a na wykonanie jedynie najpotrzebniejszych prac. Ju¿ bo-
wiem w 1851 roku dozór koœcio³a ponownie zg³asza³ potrzebê na-
prawy nadpsutego pu³apu i zgni³ej pod³ogi w zakrystii. 

Po okresie upadku miasta w II po³owie XIX wieku i w rezul-
tacie utraty praw miejskich, w pocz¹tku XX wieku Aleksandrów
zanotowa³ o¿ywienie gospodarcze. Szybko wzrasta³a liczba lu-
dnoœci siêgaj¹c w przededniu wybuchu I wojny œwiatowej oko³o
12 tysiêcy mieszkañców i prawie 5 tysiêcy parafian wyznania
rzymskokatolickiego. W nowej rzeczywistoœci niewielki przecie¿
koœció³ z trudem mieœci³ wszystkich wiernych, co spektakularnie
opisa³ w 1914 roku reporter Tygodnika – „£ódzkiego Przewodni-
ka Katolickiego” (25 lipca 1914, R. II, nr 30, s. 472–473): „Pod
pretekstem ciasnoty wiêkszoœæ ludzi nie chodzi na nabo¿eñstwa;
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[...] jest [ona] przyczyn¹ w znacznej mierze szerz¹cego siê pijañ-
stwa. Skutkiem œcisku zdarzaj¹ siê poronienia i omdlenia”. Po-
wy¿sze przyczyny oraz osobiste zaanga¿owanie nowego aleksan-
drowskiego proboszcza, ks. Stanis³awa Wawrzynowicza, z³o¿y³y
siê na podjêcie decyzji o budowie nowego koœcio³a. Wykonanie
projektu zlecono znanemu warszawskiemu architektowi, Stefa-
nowi Szyllerowi, który po zapoznaniu siê z obiektem w 1914 ro-
ku zaproponowa³ rezygnacjê z wystawienia nowej œwi¹tyni i roz-
budowê ju¿ istniej¹cej. Nie jest znany dok³adny zakres prac
zaplanowany przez architekta, jedynym ikonograficznym œladem
dzia³alnoœci artysty w koœciele aleksandrowskim jest rycina za-
mieszczona we wspomnianym numerze tygodnika, na której
przedstawiona zosta³a pó³nocna elewacja gmachu. Szyller posta-
nowi³ powiêkszyæ budowlê przez dostawienie do starego korpu-
su nowego prostok¹tnie zamkniêtego prezbiterium oraz doda-
nie ramion transeptu; w nich mieœci³y siê zapewne pomieszczenia
pomocnicze (zakrystia i skarbiec) lub kaplice do prywatnej mod-

Projekt rozbudowy koœcio³a z 1914 roku autorstwa Stefana Szyllera,
elewacja boczna
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litwy. Zrekonstruowana mia³a byæ równie¿ fasada koœcio³a;
w miejsce ostros³upowej, obitej blach¹ pierwotnej wie¿y zapro-
ponowa³ architekt murowan¹, ze schodkowym he³mem i – wieñ-
cz¹cym ca³oœæ – okr¹g³ym w przekroju, kanelurowanym obelis-
kiem. Szyller wzbogaci³ dodatkowo elewacjê zachodni¹
umieszczaj¹c po obu stronach nowej wie¿y, takie¿ schodkowe da-
szki nad attyk¹, a na nich, zdobione girland¹, kamienne urny.
Zamierza³ te¿ wystawiæ masywn¹, oœmioboczn¹ sygnaturkê
w miejscu po³¹czenia nawy i prezbiterium. Prezentowane ele-
menty dekoracji architektonicznej utrzymane s¹ w formach kla-
sycystycznych; Szyller umiejêtnie powi¹za³ stare i nowe czêœci
œwi¹tyni, nadaj¹c jej jednolity charakter. Projekt nie doczeka³
siê realizacji, nie sposób jednak przeceniæ znaczenia, jakie mia-
³a praca warszawskiego architekta dla szeroko zakrojonych in-
westycji w œwi¹tyni aleksandrowskiej w latach miêdzywojennych.

W 1921 roku parafiê aleksandrowsk¹ obj¹³ ks. Zygmunt Knap-
ski i natychmiast po zapoznaniu siê z potrzebami wiernych
wszcz¹³ starania o wykonanie rozbudowy œwi¹tyni. Sporz¹dzenie
projektu powierzono architektowi powiatowemu, Józefowi Ka-
banowi (po II wojnie œwiatowej przyj¹³ nazwisko Korski), przy-

Wspó³czesny widok koœcio³a od strony rynku
(„Aleksandrów Wczoraj i Dziœ” 2009 s. 55)
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by³emu do £odzi na prze³omie 1919 i 1920 roku. W dniu 2 maja
1922 roku uroczyœcie wmurowano kamieñ wêgielny pod plano-
wan¹ rozbudowê, a jego poœwiêcenia dokona³ Ks. Bp diecezji ³ó-
dzkiej Wincenty Tymieniecki. Budowê rozpoczêto w 1923 roku
i w tym samym czasie rozes³ano zamówienia na witra¿e do no-
wych czêœci koœcio³a. Czêœæ z nich wykonano w Zak³adzie Witra-
¿ów ¯eleñskiego w Krakowie, czêœæ – w warszawskim Zak³adzie
Witra¿owniczym Doroszkiewicza i S-ki. W kruchtach znalaz³y
miejsce przedstawienia œw. Cecylii i œw. Floriana, w zakrystii
i skarbcu – Chrztu Jezusa i Matki Boskiej Bolesnej, w nawach
bocznych – œw. Teresy, œw. W³adys³awa Króla, œw. Bronis³awy,
œw. Stanis³awa Kostki oraz œw. Izydora. Do czerwca 1925 zakoñ-
czono wiêkszoœæ prac; do wykonania pozosta³y jeszcze sygnatur-
ka, remont wie¿y, u³o¿enie posadzki oraz nowy wystrój i wypo-
sa¿enie œwi¹tyni. Oficjalne zakoñczenie robót nast¹pi³o w dniu
24 wrzeœnia 1926 roku, kiedy to nast¹pi³a konsekracja rozbudo-
wanego koœcio³a, choæ stan budynku daleki by³ jeszcze od zado-
walaj¹cego – zrezygnowano z sygnaturki oraz czêœci wyposa¿e-
nia, a dobudowane fragmenty pozostawa³y jeszcze przez jakiœ
czas nieotynkowane.

Projekt Kabana nawi¹zywa³ w du¿ej mierze do planowanej
realizacji Szyllera. Do starej czêœci dostawiono prostok¹tnie za-
mkniête prezbiterium, flankowane przez zakrystiê i skarbiec, co
nada³o koœcio³owi plan krzy¿a ³aciñskiego. Nowoœci¹ by³ nato-
miast pomys³ dobudowania do korpusu dwóch naw bocznych
z prowadz¹cymi do nich obszernymi kruchtami; tym samym pier-
wotna œwi¹tynia od pó³nocy, wschodu i po³udnia otoczona zosta-
³a wieñcem pomieszczeñ, które ponad dwukrotnie zwiêkszy³y po-
wierzchniê u¿ytkow¹ budowli, a jej wymiary wynosi³y teraz: 29,5
m d³ugoœci i 21 m szerokoœci. 

Koœció³ autorstwa Kabana przetrwa³ w niezmienionej posta-
ci zaledwie kilka lat. Nowy proboszcz parafii, wspominany ju¿ ks.
Witold Nadolski, bardzo niepochlebnie wypowiada³ siê w 1933
roku o budowli, któr¹ przysz³o mu administrowaæ, stwierdzaj¹c
m.in.: „Niestety plany te [Kabana] s¹ o tyle niefortunne, ¿e na-
le¿y obecnie przyst¹piæ do rekonstrukcji tej przebudowy, aby ko-
œció³ nabra³ widoku Domu Bo¿ego.” Decyzjê Nadolskiego o prze-
kszta³ceniu œwi¹tyni przyspieszy³y zapewne przygotowania do
uroczystych obchodów Jubileuszu 1900-lecia Odkupienia, zapla-
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Ksi¹dz Zygmunt Gajewicz.
Proboszcz w latch 1926-1928

(fot. z „Aleksandrów Wczoraj i Dziœ” 2006 s. 95)

Ksi¹dz Stefan Wojnarowski. 
Proboszcz w latach 1928-1929

Ksi¹dz Witold Nadolski.
Proboszcz w latach 1929-1939

Ksi¹dz Feliks Biernacki.
Prefekt Szkolny. 

Zgin¹³ w Dachau w 1943 r.
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nowanych na rok 1934; tak wiêc prace rozpoczê³y siê niezw³o-
cznie po objêciu parafii.

G³ówny nacisk po³o¿ony zosta³ na przekszta³cenie wygl¹du ele-
wacji zachodniej. Kruchty naw bocznych podwy¿szono – ³¹cz¹c rów-
noczeœnie ich gzyms koronuj¹cy z gzymsowymi kapitelami par pi-
lastrów w czêœci œrodkowej – i nakryto spadzistymi daszkami,
ukrytymi za masywnymi sp³ywami wolutowymi. Nad attyk¹, w miej-
scu frontowej wie¿yczki, wyros³y dwie – barokowe wed³ug Nadol-
skiego, w gruncie rzeczy jednak bezstylowe – wie¿e; miêdzy nimi
pojawi³ siê trójk¹tny szczycik z zegarem. W tym samym czasie otyn-
kowano œwi¹tyniê, odnowiono jej ogrodzenie i wygospodarowano
w budynkach plebañskich pomieszczenie dla tutejszej Akcji Kato-
lickiej. W wyniku przeprowadzonej rekonstrukcji, zakoñczonej
przed wizytacj¹ Ks. Bp Kazimierza Tomczaka w dniach 20–21 paŸ-
dziernika 1934 roku, mocno zatarty zosta³ klasycystyczny kostium
budowli, a koœció³ uzyska³ neobarokowy charakter.

W 1937 roku Nadolski
ukoñczy³ równie¿ budowê
przedsionka do zakrystii, usta-
laj¹c na okres ponad piêædzie-
siêciu lat kszta³t architektoni-
czny koœcio³a.

Intensywne przeobra¿enia
zachodzi³y tak¿e we wnêtrzu
œwi¹tyni. Podczas wspomnia-
nej ju¿ wizytacji sufragan die-
cezji ³ódzkiej poœwiêci³ nowy,
lewy o³tarz boczny pod wezwa-
niem Chrystusa Króla, o boga-
tej oprawie plastycznej z orna-
mentem w postaci wici
roœlinnej. Projektantem o³ta-
rza by³ bli¿ej nieznany artysta
malarz Plich, który wykona³
tak¿e dwa obrazy do niego,
m.in. zachowane tondo
z przedstawieniem g³owy Jezu-
sa w koronie cierniowej. Po-
dobny w formie o³tarz pod wez-

Ks. Stanis³aw Koziñski – proboszcz
od 1947, ks. Lasota – prefekt 

oraz nieznany ksi¹dz
(„Aleksandrów Wczoraj i Dziœ” 2006 s. 95)
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Wnêtrze starszej czêœci koœcio³a
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waniem œw. Józefa, wykonany zapewne przed sierpniem 1936 ro-
ku zaj¹³ miejsce po przeciwnej stronie nawy g³ównej. Równie¿
o³tarz wielki doczeka³ siê restauracji – uzyska³ now¹ oprawê ar-
chitektoniczn¹ w postaci kanelurowanych kolumn na postumen-
tach i gierowanego gzymsu nad nimi, wymieniono obraz Trójcy
œw. na tak¹¿ rzeŸbê umieszczon¹ w zwieñczeniu, zaœ pos¹gi œw.
Wojciecha i Anio³a Stró¿a zast¹piono postaciami œw. Piotra i œw.
Paw³a. Ostatni¹ z prac wykonanych w tym okresie by³a dekora-
cja malarska wnêtrza, zakoñczona w 1937 roku. Wzd³u¿ nawy
g³ównej przebiega³ fryz tetramorfów, pu³ap ozdobi³y przedsta-
wienia czterech ewangelistów z atrybutami, zachowane do dnia
dzisiejszego. Wed³ug relacji dziekana zgierskiego, proboszcz alek-
sandrowski pragn¹³ równie¿ podwy¿szyæ nawy boczne, umieszcza-
j¹c w nich zapewne empory. Realizacji tych zamierzeñ przeszko-
dzi³ wybuch II wojny œwiatowej.

W latach piêædziesi¹tych XX wieku pojawi³ siê pomys³ kolej-
nej rozbudowy koœcio³a. W lipcu 1951 roku wykonany zosta³ in-
teresuj¹cy szkic zak³adaj¹cy powiêkszenie koœcio³a w kierunku
po³udniowym, poprzecznie do istniej¹cej osi œwi¹tyni – likwida-
cji uleg³aby po³udniowa nawa boczna, a w jej miejscu zaplano-

Niezrealizowany plan rozbudowy koœcio³a z lipca 1951 roku
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Widok prezbiterium w nowszej czêœci koœcio³a od ok. 1994 r.

Widok prezbiterium w nowszej czêœci koœcio³a od ok. 2011 r.
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wano nowy obszerny, trójnawowy korpus zamkniêty prostok¹t-
n¹ absyd¹. Pomys³ ostatecznie zrealizowano pomiêdzy 1987
a 1993 rokiem, dziêki staraniom ksiêdza Norberta Ruckiego, jed-
nak w nieco zmienionym kszta³cie wed³ug projektu ³ódzkiego ar-
chitekta Miros³awa Rybaka i wspó³udziale in¿ynierów: Romana
Chomiczewskiego i Miros³awa Wyp³osza. Œwi¹tynia otrzyma³a
nowe wezwanie – œw. Archanio³ów Rafa³a i Micha³a – i zosta³a
konsekrowana w 1994 roku. 

W efekcie rozbudowy powsta³o nowe salowe wnêtrze, o trójbo-
cznym zamkniêciu, otoczone ni¿szym obejœciem, w którym zloka-
lizowano kruchty, rozmównice do spowiedzi œwiêtej, pomieszcze-
nia pomocnicze oraz kaplice. W prezbiterium, podwy¿szonym
w stosunku do posadzki nawy, po³¹czono strefy liturgii Ofiary i li-
turgii S³owa umieszczaj¹c tu równie¿ chrzcielnicê. S¹siaduje z nim
kaplica Najœwiêtszego Sakramentu, zrealizowana ju¿ w obejœciu
i dostêpna równie¿ z kruchty, co umo¿liwia adoracjê nawet w przy-
padku zamkniêcia pozosta³ej czêœci koœcio³a. Pierwotna dekoracja
œcian prezbiterium sk³ada³a siê z umieszczonego na œrodku fresku
Ostatnia Wieczerza oraz fresków Œw. Micha³ i Œw. Norbert po bo-
kach. Poni¿ej znalaz³y siê stalle o wspó³czesnej formie, w zaplec-
kach których pojawi³y siê portretowe przedstawienia: Ojca Œw. na
osi o³tarza g³ównego oraz œwiêtych Polaków kanonizowanych w cza-
sach pontyfikatu Jana Paw³a II. Ca³oœæ w zamierzeniu ilustrowa³a
hierarchiczny uk³ad Koœcio³a rzymskokatolickiego – centralna po-
staæ Jezusa na fresku znajdowa³a odpowiednik w osobach papie¿a
jako ziemskiego namiestnika oraz celebransa przy o³tarzu, prze-
wodnika spo³ecznoœci parafialnej. Analogicznie – kolegium apo-
stolskie wi¹za³o siê z postaciami œwiêtych oraz wiernymi zgroma-
dzonymi na mszy œwiêtej. Ta przemyœlana kompozycja wykazywa³a
jednak bardzo niski poziom artystyczny oraz cechowa³a siê wtór-
noœci¹ polegaj¹c¹ na nieudolnym skopiowaniu znanego fresku au-
torstwa Leonarda da Vinci; tak¿e pozosta³e przedstawienia wzoro-
wane by³y na popularnych, pocztówkowych wizerunkach. 

Ostatecznie wystrój wnêtrza uleg³ likwidacji w 2011 roku, kie-
dy to z inicjatywy nowego proboszcza, ks. Leszka Drucha, zapro-
ponowana zosta³a nowa koncepcja ozdobienia prezbiterium za
pomoc¹ trzech o³tarzy o wczesnobarokowych formach – g³ówne-
go z ikon¹ Hodegetrii w nastawie, w ujêciu figur œwiêtych Archa-
nio³ów oraz bocznych z wizerunkami Jana Paw³a II i œw. Faustyny.
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Stylistycznie nawi¹zuj¹ do nich tak¿e pozosta³e elementy prezbi-
terium: o³tarz posoborowy, pulpit lektorski i sedilia. 

Pierwsza œwi¹tynia aleksandrowska jako obiekt architektoni-
czny nie mia³a szczêœcia. Ocierali siê o ni¹, to najw³aœciwsze s³o-
wo, znani i uznani architekci, ¿aden z nich jednak nie pozosta-
wi³ w niej jakoœci oryginalnej, wybitnej. Fakt ten, jak równie¿
brak znaczniejszych dzie³ sztuki religijnej we wnêtrzu nale¿y uz-
naæ za przyczynê czêstych przekszta³ceñ budowli, dopasowywa-
nia jej do zmieniaj¹cych siê potrzeb i gustów. Obserwuj¹c kolej-
ne modyfikacje kszta³tu koœcio³a i jego dekoracji wysnuæ mo¿na
ogólniejszy wniosek o postêpuj¹cej barokizacji obiektu, która sw¹
kulminacjê uzyska³a w aktualnym wystroju wnêtrza. Tendencja
„barokowoœci” pojêtej jako przepych, teatralnoœæ, wyraz trium-
fu wspólnoty religijnej jest jednym z wa¿niejszych nurtów we
wspó³czesnej architekturze sakralnej w Polsce, a œwi¹tynia alek-
sandrowska jest jego ca³kiem dobrym przyk³adem. 
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W liœcie dziedzic miasta Aleksandrowa zawiadamia, i¿ w³adza
duchowa formalnie uznaje pocz¹tek Parafii w Aleksandrowie od
przy³¹czenia do niej nastêpuj¹cych wsi: Bru¿yca Wielka, Bru¿y-
ca Ma³a, Wierzbno, Ruda i Bugaj. Ponadto Rafa³ Bratoszewski
zawiadamia, i¿ 17 maja 1820 roku przed Notariuszem Powiatu
Or³owskiego zobowi¹za³ siê p³aciæ proboszczowi ze Zgierza 150
z³ za odst¹pienie proboszczowi Aleksandrowa w ca³oœci powy¿-
szych wsi i ¿e, bêdzie p³aci³ proboszczowi w Aleksandrowie na
utrzymanie Parafii.

Konsystorz Generalny odpowiada na wezwanie z dnia 29 sier-
pnia r.b. o którym informuje, i¿ powsta³ protokó³ w którym za-
deklarowa³ Dziedzic Miasta Aleksandrowa jakie fundusze dla
Proboszcza w mieœcie wyznaczy³ oraz i¿ Konsystorz £owicki wez-
wa³ Rafa³a Bratoszewskiego do uzupe³nienia dokumentów w spra-
wie Erygowania Parafii.
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Fragmenty listu z 1 Lipca 1822 r. Rafa³a Bratoszewskiego 
do Przeœwietney Kommissyi Województwa Mazowieckiego.

�ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi nr zespo³u 1 Rz¹d Gubernialny Piotrkowski Ante-
riora o nr syg. 9583.
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Pismo Konsystorza Generalnego Archidiecezji Warszawskiej do Przeœwiet-
ney Kommissyi Województwa Mazowieckiego z dnia 18 PaŸdziernika 1822 r.
�ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi nr zespo³u 1 Rz¹d Gubernialny Piotrkowski Ante-

riora o nr syg. 9583.
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Konsystorz Generalny informujê w piœmie, i¿ Bratoszewski chce
ukoñczyæ wszelkie formalnoœci potrzebne do erygowania parafii
w Aleksandrowie. 

Pismo Konsystorza Generalnego Archidiecezji Warszawskiej do Przeœwiet-
ney Kommissyi Województwa Mazowieckiego z dnia 18 Marca 1823 r.
�ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi nr zespo³u 1 Rz¹d Gubernialny Piotrkowski Ante-

riora o nr syg. 9583.



56

Kinga Kalina

O domu parafialnym 
w miejscowoœci Aleksandrów

Raport Naczelnika Powiatu £ódzkiego Guberni Piotrkowskiej
Oddzia³ Administracyjny z dnia 8 lutego 1902 roku, skierowa-
nego do Piotrkowskiego Urzêdu Guberni 11 lutego 1902 r. Ddo-
wiadujemy siê, i¿ na wniosek koœcielnego nadzoru Parafii Rzym-
sko-Katolickiej w Aleksandrowie Naczelnik przedk³ada celem
zatwierdzenia przez Urz¹d Guberni dokumenty planowanej bu-
dowy domu dla Proboszcza Parafii Aleksandrowskiej wraz
z wnioskiem do koœcielnego nadzoru. S¹ to:

– postanowienie rady parafialnej z dnia 9 grudnia 1901 roku
w sprawie koniecznoœci budowy nowego domu parafialnego
o wartoœci nie przekraczaj¹cej 3000 rubli, na uzupe³nienie
których to œrodków nale¿y wykorzystaæ pieni¹dze, które bêd¹
otrzymane ze sprzeda¿y starego domu parafialnego, wycenio-
nego zgodnie z za³¹czonym do tego wniosku aktem na kwotê
260 rubli, a pozosta³¹ sumê pozyskaæ od parafian proporcjo-
nalnie do p³aconego przez nich podatku podymnego nadzo-
ruj¹c, aby prace by³y wykonywane w sposób gospodarny, przez
specjalnie wybrany w tym celu Komitet,

– pisemne zgody osób wchodz¹cych w sk³ad Komitetu na obo-
wi¹zek nadzoru prac budowlanych,

– postanowienie rady parafialnej z dnia 29 stycznia bie¿¹cego
roku w sprawie wyra¿enia zgody parafian na pokrycie przez
nich 1/10 czêœci wydatków na budowê projektowanego domu
ponoszonych przez kasê parafialn¹ jako fundatora.

– dokumentacjê techniczno-projektow¹ domu i kosztorys w 2 eg-
zemplarzach w za³¹czonym zestawieniu dotycz¹cy cen na ma-
teria³y budowlane oraz si³ê robocz¹. 
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– protokó³ oglêdzin starego domu parafialnego z dnia 26 listo-
pada 1901 roku,

– projekt budowy parterowej – budynku murowanego mieszkal-
nego – dla Ks. Proboszcza Parafii Aleksandrów w miejscowo-
œci Aleksandrów powiatu £ódzkiego Guberni Piotrkowskiej,
na który znajduje siê nastêpuj¹ca adnotacja „Nadzór Koœciel-
ny Parafii Rzymsko-Katolickiej w Aleksandrowie po rozpa-
trzeniu aprobuje niniejszy plan poœwiadczaj¹c to poni¿ej pod-
pisami w dniu 29 listopada 1901 roku.

�ród³o: Archiwum Pañstwowe w £odzi nr zespo³u 1, sygnatura 9583.
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Katarzyna Konicka

Ruda Bugaj 
w przedwojennej ³ódzkiej prasie

O Rudzie Bugaj przeciêtny mieszkaniec wie, ¿e jest jedn¹ z naj-
starszych wsi na terenie Gminy, niegdyœ zasiedlon¹ g³ównie przez
kolonistów wyznania ewangelickiego. Nieliczni s³yszeli o dre-
wnianym zborze, jaki kiedyœ istnia³ na terenie wsi, a po którym
nie ma ju¿ œladu. Dziœ miejscowoœæ kojarzona jest g³ównie z dzia-
³aniem szko³y podstawowej oraz cegielni, poza tym wydaje siê
atrakcyjnym miejscem dla nowych mieszkañców, których z roku
na rok przybywa. Niewiele jednak osób myœli o przesz³oœci miej-
sca, w którym ¿yje, i zapewne ma³o kto zdaje sobie sprawê z te-
go, ¿e w dwudziestoleciu miêdzywojennym ta ma³a wieœ by³a
przez kilka tygodni na ustach ca³ego województwa.

W miêdzywojniu we wsi Ruda Bugaj znajdowa³o siê wiele osad
gospodarczych, funkcjonowa³a ju¿ tak¿e cegielnia, szko³a, w któ-
rej odbywa³y siê równie¿ nabo¿eñstwa luterañskie oraz przy gra-
nicy z Aleksandrowem, restauracja prowadzona od 1920 roku
przez Ma³gorzatê Kuligowsk¹. Pierwsz¹ sensacj¹, jaka wstrz¹s-
nê³a spokojn¹ dotychczas wsi¹, by³o aresztowanie w 1928 roku
so³tysa Augusta Henclera, jako oskar¿onego o wspó³udzia³ w za-
bójstwie mieszkañca £odzi (pisa³o o tym „£ódzkie Echo Wieczor-
ne” z dnia 30 maja 1928 roku). Od tej pory dla Rudy Bugaj za-
czyna siê z³a passa. Latem 1930 roku we wsi wybuch³ po¿ar,
którego przebieg opiasa³o „Has³o £ódzkie”. W nocy z drugiego
na trzeciego lipca ogieñ opanowa³ zagrodê Hermana Klukasa,
gdzie na letnisku przebywa mieszkanka £odzi wraz z trójk¹
swoich dzieci. Gdy rozprzestrzeniaj¹cy siê z zawrotn¹ prêdko-
œci¹ ogieñ zbudzi³ lokatorów, matka ryzykuj¹c ¿ycie wynios³a
z p³omieni troje swoich dzieci, sama odnosz¹c powa¿ne oparze-
nia. Gospodarz domu równie¿ zosta³ ranny. Na miejse przyby³o
piêc zastêpów stra¿y ogniowej, którym udaje siê opanowaæ po-
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¿ar, jednak gospodarstwo uleg³o ca³kowitemu zniszczeniu. Stra-
ty wyceniono na 20 tysiêcy ówczesnych polskich z³otych. 

W tym samym roku „Echo” umieœci³o notatkê o tragicznej
bojce dwóch m³odzieñców, zamieszkuj¹cych w charakterze sub-
lokatorów u gospodarza Wac³awa Walczaka. Dwunastego gru-
dnia 1930 roku pok³ócili siê o stoj¹c¹ na podwórku beczkê, w wy-
niku czego wywi¹za³a siê szarpanina. W pewnej chwili Boruch
Bzura, jeden z m³odzieñców, popchn¹³ swego kolegê Mosze Gol-
dberga tak niefortunnie, ¿e ten upad³ na kamieñ i rozbi³ sobie
czaszkê. Przera¿ony swoim zachowaniem Bzura zbieg³ do Alek-
sandrowa, gdzie zosta³ schwytany i przewieziony do wiêzienia.
Stan Goldberga gazeta opisa³a jako beznadziejny. 

Prawdziwie mro¿¹ca krew w ¿y³ach historia mia³a miejsce rok
póŸniej. Relacjami o niedosz³ym ojcobójcy spod aleksandrowskiej
wsi ¿y³a ca³a £ódŸ. Tragiczne wydarzenia mia³y miejsce w 1931
roku. „Echo” z dnia 10 paŸdziernika zamieœci³o krótk¹ notkê
o nieudanej próbie morderstwa, która mia³a miejsce w poprze-
dnich dniach w Rudzie Bugaj. Mianowicie o godzinie 7 rano,
w przydro¿nym rowie, znaleziono okrwawionego mê¿czyznê z ra-
n¹ czo³a, którego przewieziono do aleksandrowskiego szpitala,
gdzie ustalono to¿samoœæ poszkodowanego i przebieg wydarzeñ.
Odzyskawszy przytomnoœæ poszkodowany przedstawi³ siê jako
Gustaw Meizner, zamo¿ny kolonista z Rudy Bugaj. Przebieg wy-
darzeñ przedstawi³ w sposób nastêpuj¹cy: w nocy z siódmego na
ósmego paŸdziernika obudzi³ go dotkliwy ból g³owy. Gdy otwo-
rzy³ oczy, zobaczy³ pochylon¹ nad sob¹ ¿onê Paulinê i syna Al-
freda. Oboje trzymali w d³oniach têpe narzêdzia. Ostatkiem si³,
usi³uj¹c zbiec przed katami, wyskoczy³ przez okno na podwórze
i zbieg³. Nie maj¹c jednak si³y uciec daleko, pad³ nieprzytomny
do jednego z rowów, gdzie nad ranem zosta³ odnaleziony. W to-
ku dochodzenia ustalono, i¿ ¿ona i syn Meiznera prawdopodob-
nie planowali morderstwo ze wzglêdu na nieporozumienia ma-
j¹tkowe. Gospodarz zamierza³ bowiem sprzedaæ ziemiê,
a pieni¹dze podzieliæ miêdzy ¿onê, syna i zamê¿n¹ córkê, na co
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Paulina i Alfred nie wyra¿ali zgody. W zwi¹zku z tym w domu
Meiznerów czêsto dochodzi³o do k³ótni i awantur. Gazeta odno-
towuje, i¿ poszkodowany znajdowa³ siê w stanie ciê¿kim. Po kil-
ku dniach od wydarzenia zosta³ przewieziony do szpitala w £o-
dzi, gdzie stwierdzono ranê postrza³ow¹ i usuniêto kulê. Niestety
obra¿enia by³y na tyle powa¿ne, ¿e spowodowa³y utratê wzroku
w lewym oku oraz problemy z widzeniem w prawym. 

Na kilka miesiêcy sprawa rodzinnej zbrodni przycich³a, by pó³
roku póŸniej powróciæ na strony gazet. Kwietniowe wydania ³ó-
dzkich periodyków donosi³y o sprawie s¹dowej niedosz³ego ojco-
bójcy, Alfreda Meiznera, tym razem podaj¹c wiêcej szczegó³ów.
„Dziennik £ódzki” przytacza zeznania oskar¿onego, które wnios-
³y do sprawy nieznane dot¹d informacje. Alfred Meizner twier-
dzi, wbrew temu co poœwiadczy³ Gustaw, i¿ chcia³ zabiæ ojca nie
ze wzglêdu na maj¹tek, ale liczne awantury, jakie ten wywo³y-
wa³ w domu rodzinnym. Wœród zeznañ syna znajdowa³y siê re-
lacje dotycz¹ce przemocy psychicznej i fizycznej wobec niego i je-
go matki, Pauliny, a tak¿e zarys sytuacji z dnia niedosz³ej zbrodni.
„Ilustrowana Republika” odnotowa³a, ¿e rankiem 7 paŸdzierni-
ka 1931 roku Gustaw Meizner mia³ wyjœæ z domu, zamykaj¹c ku-
chniê na klucz, a po powrocie znêcaæ siê nad ¿on¹ za nieugoto-
wanie obiadu. To wydarzenie przechyli³o szalê goryczy
i popchnê³o m³odego Alfreda do próby morderstwa. Gdy wieczo-
rem ojciec uda³ siê na spoczynek, syn zaczai³ siê w kuchni, by od-
czekaæ, a¿ gospodarz zaœnie. Kiedy ju¿ s³ysza³ równomierne chra-
panie Gustawa, wszed³ do pokoju, a nastêpnie strzeli³ do ojca
z odleg³oœci kilku kroków. Bêd¹c pewnym, ¿e stary Meizner nie
¿yje, Alfred wyskoczy³ przez okno i zakopa³ rewolwer, po czym
poszed³ spaæ do stajni. Niedosz³ego ojcobójcê szybko uwiêziono.
W toku postêpowania okaza³o siê, ¿e m³odzieniec by³ namawia-
ny do zbrodni przez Emila Nestfogla, swojego szwagra, mieszkañ-
ca tej samej wsi. Feralnego dnia mia³ on dostarczyæ m³odemu
Alfredowi broñ i podtrzymywaæ go w postanowieniu zabójstwa
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ojca. Sprawa wspó³udzia³u Nestfogla nie zosta³a wyjaœniona, gdy¿
Alfred wycofa³ siê z oskar¿aj¹cych szwagra zeznañ. Prasa nie po-
da³a wyniku rozprawy, nie wiadomo wiêc, jak¹ karê przysz³o od-
byæ m³odemu Alfredowi Meiznerowi. 

Kolejna wzmianka o Rudzie Bugaj w przedwojennej prasie
pojawi³a siê w przykrych okolicznoœciach og³oszenia upad³oœci
cegielni Rudolfa Arndta. Decyzj¹ S¹du Okrêgowego w £odzi
w marcu 1934 roku nieruchomoœæ zosta³a przejêta przez syndy-
ka tymczasowego, a jej w³aœciciele otrzymali dozór policyjny. Na
przestrzeni dwudziestu lat niepodleg³oœci mo¿na odnaleŸæ wie-
le tego typu notatek dotycz¹cych mieszkañców wsi.

Na tym koñcz¹ siê prasowe losy Rudy Bugaj w dwudziestole-
ciu miêdzywojennym. Historie sensacyjne, wzbudzaj¹ce w czy-
telnikach wspó³czucie, oburzenie, niejednokrotnie politowanie
odesz³y w zapomnienie, lecz jeœli tylko ktoœ zechce zdj¹æ z bib-
liotecznej pó³ki stare gazety i poœwiêciæ im kilka chwil, z pewno-
œci¹ uda mu siê odkryæ dawne tajemnice. 
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Bronis³aw Paluszyñski

Moje wspomnienia ze stanu wojennego

Stan wojenny dla mnie tak naprawdê rozpocz¹³ siê 14 grudnia
1981 r. w godzinach porannych. Tego dnia o godz. 8-ej przyszed-
³em do pracy – do siedziby Komisji Zak³adowej Zwi¹zku Zawodo-
wego „Solidarnoœæ” w Z.P.P. „Sandra” w naszym mieœcie. By³em
wtedy pracownikiem etatowym zwi¹zku. W siedzibie czeka³o ju¿
na mnie kilku przedstawicieli „Solidarnoœci” z poszczególnych wy-
dzia³ów. Po krótkiej naradzie zapad³a decyzja, ¿e je¿eli pracowni-
cy wydzia³ów w zak³adzie wyra¿¹ zgodê, to strajkujemy. Od razu
na kilku wydzia³ach czêœæ pracowników zaprzesta³a pracy.

By³o oko³o godz. dziwi¹tej, gdy zosta³em wezwany do gabine-
tu dyrektora zak³adu. Tam czeka³ ju¿ na moje przybycie komi-
sarz wojskowy w randze pu³kownika lotnictwa. Byli obecni ró-
wnie¿: dyrektor zak³adu oraz przedstawiciele komitetu
zak³adowego PZPR.

Pan komisarz oznajmi³, ¿e za próbê organizacji strajku jestem
zatrzymany. Zosta³em przez funkcjonariuszy milicji odprowa-
dzony na posterunek, który wtedy mieœci³ siê na ul. Armii Czer-
wonej obecnie Warszawskiej.

Po krótkim przes³uchaniu – praktycznie spisaniu danych oso-
bowych – oznajmiono mi, ¿e mam czekaæ. Za oko³o pó³ godziny
powiedziano, ¿e jest ju¿ transport. Czeka³o na mnie dwóch ros-
³ych milicjantów i zosta³em przewieziony do Komendy Wojewó-
dzkiej Milicji w £odzi przy ulicy Lutomierskiej.

Tutaj nast¹pi³o ju¿ d³u¿sze przes³uchanie. Pada³y pytania dla-
czego dzia³am na szkodê kraju i tym podobne. Przes³uchuj¹cy
mnie funkcjonariusz po zakoñczeniu przes³uchania oznajmi³, ¿e
mogê wyjœæ na wolnoœæ, je¿eli podpiszê dokument o lojalnoœci
i przyrzeknê, ¿e nie bêdê dzia³a³ na szkodê Polski. Odpowiedzia-
³em, ¿e ja nigdy nie dzia³a³em na szkodê Polski. Wtedy poda³ mi
dokument o lojalnoœci. Zapyta³em czy mogê napisaæ moje uwa-
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gi i dopiero wtedy podpisaæ ten dokument. Funkcjonariusz wy-
razi³ zgodê. Ju¿ nie pamiêtam dok³adnie treœci mojego wpisu,
ale na odwrocie tego dokumentu napisa³em m. in., ¿e jako ab-
solwent Wydzia³u Prawa Uniwersytetu £ódzkiego uwa¿am wpro-
wadzenie stanu wojennego za niezgodne z prawem oraz, ¿e ów-
czesna Rada Pañstwa nie by³a uprawniona do jego wprowadzenia.

Funkcjonariusz S³u¿by Bezpieczeñstwa wyszed³ z tym doku-
mentem z pokoju. Gdy po kilku minutach wróci³, stwierdzi³, ¿e
jestem internowany. Zosta³em zwieziony wind¹ na dó³ do piwnic,
gdzie by³y cele dla aresztantów. W celi by³y ju¿ dwie osoby – te¿
internowane.

W ci¹gu dnia doprowadzano nowe osoby i do wieczora cela
by³a pe³na zatrzymanych, nie by³o nawet miejsca, aby usi¹œæ.

W nocy z 14 na 15–go grudnia funkcjonariusze ZOMO zapê-
dzili nas, u¿ywaj¹c pa³ek, do samochodów milicyjnych – zwanych
sukami (samochody transportowe ca³e obite blach¹). Jechaliœ-
my wszyscy na stoj¹co – jak œledzie w beczce. By³a to ca³a kolum-
na aut. Po oko³o dwóch godzinach podró¿y wjechaliœmy na teren
zak³adu karnego. Rano okaza³o siê, ¿e jesteœmy w Sieradzu.

Internowani zostali umieszczeni w tzw. szpitalniku. By³y tam
niewielkie cele, 6-osobowe, z oknem zamkniêtym na sta³e, z dre-
wnianymi piêtrowymi pryczami.
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W czasie internowania musieliœmy przebywaæ w zamkniêtych
celach. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 1981 r. i Nowy Rok spêdziliœ-
my równie¿ w zamkniêtych celach, nie maj¹c ¿adnych informa-
cji od rodzin ani mo¿liwoœci skontaktowania siê z bliskimi. Do
tego czasu nasze rodziny tak¿e nie uzyska³y informacji, gdzie je-
steœmy i co siê z nami dzieje. Pierwsze odwiedziny zaczê³y siê do-
piero po nowym roku.

W nocy 5 stycznia 1982 r. po raz drugi zapakowano nas do sa-
mochodów (takich jak opisane powy¿ej) i rozpoczê³a siê kilku-
godzinna podró¿ w nieznane – znów prawie wszyscy na stoj¹co.
Rano wjechaliœmy na teren nastêpnego zak³adu karnego – by³
to £owicz. Tu dla internowanych przygotowano jeden ca³y pawi-
lon. Cele by³y wiêksze 14–15-to osobowe.

Obowi¹zywa³ œcis³y regulamin. Cele by³y pozamykane, bez
mo¿liwoœci wychodzenia i porozumiewania siê miêdzy interno-
wanymi. Korespondencja z bliskimi by³a ograniczona i zawsze
ocenzurowana, tak samo odwiedziny rodzin. Tak by³o a¿ do mar-
ca w³¹cznie. PóŸniej czasami, warunkowo, na proœbê internowa-
nych otwierano cele, by mogli korzystaæ ze œwietlicy. 

1 maja z wizyt¹ do internowanych przyby³ Prymas Józef Glemp
(zosta³o to uwiecznione na jednej z pieczêci wykonanych przez
internowanych). Po wizycie Prymasa i przedstawicieli Miêdzy-
narodowego Czerwonego Krzy¿a cele zosta³y otwarte i interno-
wani mogli swobodnie poruszaæ siê po pawilonie, korzystaæ ze
œwietlic (by³y dwie œwietlice) oraz ze spacerniaka. Obóz interno-
wanych w £owiczu w maju odwiedzi³a tak¿e aktorka Maja Ko-
morowska oraz inni artyœci, pisarze i poeci.

Wtedy te¿, aby zorga-
nizowaæ sobie jakoœ czas,
internowani uczyli siê jê-
zyków obcych, odbywa³y
siê wyk³ady z ró¿nych dzie-
dzin np. z historii. Wyk³a-
dowcami byli oczywiœcie
sami internowani. Wyko-
nywaliœmy równie¿ pa-
mi¹tkowe pieczêcie i zna-
czki, których kilka jest
tutaj przedstawionych.
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Znaki i pieczêcie przewa¿nie wykonywa-
³o siê z p³ytek PCV, którymi by³y wy³o-
¿one pod³ogi, a litery wycina³o siê ze skó-
rzanych pasków od spodni. 

Najtrudniejsza do zniesienia w tym
czasie by³a niepewnoœæ tego, co z nami
bêdzie oraz brak dostêpu do informacji
o tym, co siê dzieje na zewn¹trz, czyli
w kraju oraz w naszych rodzinach. Wie-
lokrotnie próbowano zastraszaæ inter-
nowanych fa³szywymi informacjami, po
to, aby wymusiæ zeznania lub podpisa-
nie tzw. lojalki.

Dla mnie internowanie skoñczy³o siê 22 stycznia 1982 r. Zo-
sta³em zwolniony, poniewa¿ wstawi³ siê za mn¹ mój zak³ad pra-
cy, porêczaj¹c za mnie. Jednak wiele osób pozosta³o jeszcze in-
ternowanych przez kilka kolejnych miesiêcy. Po zwolnieniu
musia³em cyklicznie meldowaæ siê w wojewódzkiej komendzie
milicji w £odzi. Niejednokrotnie te¿ by³em nak³aniany przez SB
do opuszczenia kraju, a nawet przyznano mi i mojej rodzinie pa-
szport z prawem przekroczenia granicy tylko w jedn¹ stronê,
czyli chciano mnie wygoniæ z Polski. Mimo to, postanowi³em zo-
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staæ w kraju, chocia¿ wi¹za³o siê to z tym, ¿e przez kilka kolej-
nych lat w³adze PRL skutecznie utrudnia³y mi egzystencjê. Miê-
dzy innymi zwolniono mnie z pracy, blokowano znalezienie no-
wej oraz utrudniano zdanie koñcowego egzaminu na aplikacji
radcowskiej. 

Kolejne lata przynios³y zmiany w ustroju Polski i pokaza³y, ¿e
dziêki uporowi i walce tak wielu ludzi o demokracjê i podstawo-
we prawa cz³owieka, dziœ mo¿emy cieszyæ siê ¿yciem w wolnym
kraju. 

Tekst zawiera równie¿ informacje uzyskane od Ignacego Wrzesiñskiego – internowanego
w £owiczu i Sieradzu.
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El¿bieta Wróbel

Jak Klemens Michalak 
odpiera³ nawa³ê bolszewick¹. 
Czêœæ II

Dalszy ci¹g historii mojego dziadka, który kilka miesiêcy po
swoim œlubie z Mariann¹ Pajor zosta³ wcielony w marcu 1919 r.,
w wieku 21 lat, do 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich, 

Dziadek Klemens, ¿o³nierz 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich,
wycieñczony dotychczasow¹ s³u¿b¹ w trudnych warunkach sani-
tarnych i aprowizacyjnych, pod koniec zimy 1919/1920 r. zacho-
rowa³ na tyfus plamisty. W okrêgu wileñskim w tym czasie roz-
wój tyfusu przybra³ charakter wrêcz pandemii. Przenosi³y go wszy
i pch³y, które by³y plag¹ ówczesnej armii. Przemarsz wojsk, mi-
gracje ludnoœci cywilnej, st³oczenie ¿o³nierzy, którzy broni¹c siê
przed zimnem okrywali siê brudnymi, grubymi kocami, czy we³-
nian¹ odzie¿¹, by³y wrêcz idealnym œrodowiskiem rozwoju tej za-
kaŸnej choroby. Rz¹d polski utworzy³ Komitet Wileñski wcho-
dz¹cy w sk³ad Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do spraw
walki z Epidemiami, który dysponowa³ szpitalami epidemiczny-
mi, i w takim szpitalu przebywa³ dziadek kilkanaœcie dni. Pamiê-
ta³ tylko to, ¿e chorzy, ostrzy¿eni do go³ej skóry, ca³kiem nago
le¿eli na swoich ³ó¿kach. Opiekowano siê nimi jednak dobrze.
Dostawali dobre zestawy wy¿ywienia, o których dotychczas mogli
tylko marzyæ, nie brakowa³o leków, opiekowa³y siê nimi m³ode,
serdeczne pielêgniarki wprowadzaj¹ce w zak³opotanie chorych
mê¿czyzn w czasie zmiany przeœcierade³. Niestety, w szpitalu
spêdzi³ tylko najgorsze dni choroby, do czasu zbicia wysokiej tem-
peratury, bo musia³ zwolniæ miejsce dla ¿o³nierzy rannych w wal-
kach z Litwinami. 

Po szpitalu wróci³ do swoich kolegów i jednostki, pilnuj¹cej
linii demarkacyjnej polsko-litewskiej w okolicach Wilna. Do dru-
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giej po³owy kwietnia 1920 r Klemens pamiêta³ ma³¹ wymianê
ognia pomiêdzy Litwinami i zdarzaj¹ce siê odwiedziny wrogich
sobie stron, szczególnie w przypadaj¹ce uroczystoœci religijne,
czêsto zakrapiane alkoholem. Pamiêta³ te¿, jak dowództwo
oszczêdza³o jego si³y, ograniczaj¹c warty w niepogodê, zastêpu-
j¹c je prac¹ w polowej kuŸni i przy koniach potrzebnych do ci¹g-
niêcia dzia³ czy wozów prowiantowych. By³y te¿ momenty pracy
w kuchni np. przy obieraniu ziemniaków. Wspomina³ wówczas,
przy tym niewdziêcznym zajêciu, ostatni¹ wigiliê, gdzie ka¿dy
¿o³nierz otrzyma³ poza ziemniakami solonego œledzia, trochê
pierników, piwo i kilkadziesi¹t papierosów. Dwa dni œwi¹t, poza
regularn¹ wart¹ i pójœciem do koœcio³a ¿o³nierze zaliczali tañ-
cz¹c ze sob¹, œpiewaj¹c i gawêdz¹c o przyjemnych „cywilnych”
sprawach. Wszystko po to aby zag³uszyæ têsknotê za rodzin¹ i nor-
malnoœci¹. 

Ofensywa polska na Ukrainie rozpoczêta 25 kwietnia 1920 r.
zaskoczy³a bolszewików ale nie zamierzali oni rezygnowaæ ze
swoich ambitnych celów. Myœleæ zaczêli o uderzeniu na Polskê
i dalej po jej trupie iœæ na Europê. Ju¿ pod koniec 1919 r. rozgro-
mili wewnêtrznego wroga gen. A. I Denikina, a wznowienie walk
przez Polaków pozwoli³o og³osiæ im powszechn¹ mobilizacjê pod
has³em szerzenia rewolucji œwiatowej. Na froncie po³udniowym
bolszewicy zdecydowali siê u¿yæ g³ównie kawalerii, a wiêkszoœæ
swoich dywizji piechoty szybkimi marszami i transportami prze-
sunêli na pó³noc. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego zda-
wa³o sobie sprawê z przygotowañ nieprzyjaciela, lecz nie uda³o
im siê ustaliæ g³ównego kierunku uderzenia. 

I tak, 14 maja 1920 r., silnym uderzeniem armia sowiecka
przerwa³a front 1-ej Armii Polskiej w sk³adzie której znajdowa³
siê 28 Pu³k Strzelców Kaniowskich, i szybko wysz³a na jej ty³y,
aby przeci¹æ wa¿n¹ liniê kolejow¹ Wilno–Dynenburg. 

W celu zahamowania dalszych sukcesów bolszewików na Bia-
³orusi zosta³a 17 maja sformowana Armia Rezerwowa gen. Sta-
nis³awa Szeptyckiego, gdzie miêdzy innymi II i III batalion 28
Pu³ku Strzelców Kaniowskich tworzy³ grupê rezerwow¹ dowo-
dzon¹ przez pp³k Stanis³awa Oktawiusza Ma³achowskiego. Po
pocz¹tkowych sukcesach Rosjan i ich g³êbokim wdarciu siê w po-
zycje polskie siêgaj¹cym 80–100 km pasem, front zacz¹³ siê sta-
bilizowaæ 
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Klemens ze swoim III batalionem osi¹gn¹³ 21 maja rejon wsi
Bie³ki. Pomiêdzy Bie³kami i Kozianami a Duni³owiczami obsa-
dzonymi przez 6 polsk¹ dyw. piech. znajdowa³ siê gêsto zalesio-
ny teren przez który przedar³y siê oddzia³y nieprzyjaciela. Na
rozkaz Ma³achowskiego 28 pu³k przeszed³ 23 kilometrow¹ gê-
stwinê ³¹cz¹c siê z 6 dywizj¹, jednoczeœnie odcinaj¹c stra¿e
przednie bolszewików. Ró¿nie toczy³y siê losy III batalionu na
tym odcinku walki, jednak w ostatecznym rozrachunku osi¹g-
niêto ma³y sukces zdobywaj¹c 2 karabiny maszynowe. Trzy dni
póŸniej batalion odszed³ do odwodu do Kozian, blisko stacji ko-
lejowej Ignalino. 

* * * 

Nie na d³ugo zaznano spokoju. 28 maja nieprzyjaciel, zgroma-
dziwszy nowe si³y, zaatakowa³ II batalion 28 pu³ku spychaj¹c go
do Mariampola. Tam te¿ III batalion z Klemensem Michala-
kiem, wzmocniony 12 kompani¹ z 2 karabinami maszynowymi
pod dowództwem kpt Kudaja zluzowa³ II batalion i ze zmiennym
szczêœciem walczy³ w Bie³kach, którego przedmoœcie przechodzi-
³o z r¹k do r¹k. Walka z z bolszewikami trwa³a a¿ do czasu, gdy
na rozkaz dowódcy grupy zniszczono most i odmaszerowano spie-
sznie do Kozian. Wydarzenia te Klemens dobrze zapamiêta³ i po
latach czêsto wspomina³ w gronie rodziny i znajomych. Przy wy-
sy³aniu ¿o³nierzy do pod³o¿enia ³adunków wybuchowych, z bra-
ku saperów, dowódca grupy zwróci³ siê z proœb¹ o zg³oszenie siê
ochotników, którym obieca³ odznaczenie. Niestety, wielu chêt-
nych nie by³o, ¿o³nierze zdawali sobie sprawê z ryzyka. Zmusi³o
to dowódcê do wyznaczenia losowo ¿o³nierzy. Jednym z tych wy-
znaczonych by³ Klemens. Operacja wysadzenia mostu zakoñczy-
³a siê sukcesem, dla ochotników medalem, dla wyznaczonych,
w grupie której by³ Klemens, tylko ustn¹ pochwa³¹. Dziadek Kle-
mens dobrze wykona³ swój ¿o³nierski obowi¹zek, ale na medal
nie zas³u¿y³. 
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Raport dzienny z 28 maja 1920 r. 

„III/28 P. S. K w obronie Bie³ek, gdzie rozegra³y siê najciê¿sze
boje, odda³ znakomite rezultaty. Bolszewicy uderzy³y na Bie³ki
z dwóch stron i odciê³y 2 kompaniê 30 P. S. K. Kapitan W³ady-
s³aw Kudaj D-ca III /28 P. S. K rzuci³ do kontrataku 12 kompa-
nie z K. M i tym sposobem powstrzyma³ czasowo bolszewików,
umo¿liwiaj¹c Polakom wycofanie siê. Wycofa³ siê te¿ kpt Kudaj
ze swoimi i przeszed³ do kontrataku na lewym skrzydle na las na
p³d od Bie³ek Kap. Kudaj rzuci³ powtórnie 10 i 12 kompaniê do
kontrataku i zdoby³ Mariampol i trzyma³ siê w nim dopóki nie
otrzyma³ od mjr Jacynika rozkazu wycofania siê i maszerowanie
na Koziany. 

Straty baonu w tym dniu wynosi³y: 1 szeregowiec zabity, 1 ofi-
cer i 16 szeregowych rannych”. 

Mapa walk o granicê wschodni¹. Czêœæ pó³nocna w latach 1919–1920
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Fragment raportu dziennego 28 Pu³ku Strzelców
Kaniowskich z ….. przechowywanego w Central-
nym Archiwum Wojskowym w Rembertowie

Nastêpne miesi¹ce by³y dla Klemensa Michalaka znacznie
trudniejsze. Do koñca maja oddzia³y polskie na obszarze Szar-
kowszczyzny wolno prze³amywa³y opór nieprzyjaciela. Najwiêk-
szy sukces odniós³ III batalion 28 pu³ku w pierwszych dniach
czerwca atakuj¹c od strony Ozierawy na Borowce uderzeniem
flankuj¹cym. Maszeruj¹c drog¹ na Zdany, jako prawa stra¿ bo-
czna Grupy Rezerwowej, wpad³ na ty³y Rosjan, zadaj¹c im klês-
kê i zdobywaj¹c 4 karabiny maszynowe. Jeszcze kilka razy uda-
³o siê III batalionowi odnosiæ sukcesy, robi¹c b³yskawiczne
przemarsze, siej¹c pop³och w szeregach wroga, szczególnie
w jego przednich stra¿ach i ty³ach, zdobywaj¹c 1 karabin ma-
szynowy, ambulans i wielu jeñców. Z wielk¹ odwag¹ noc¹ 13
czerwca, wdar³ siê do wsi Soko³owszczyzna w konsekwencji zaj-
muj¹c przyczó³ek mostowy zagarniaj¹c przy tym 3 karabiny
maszynowe i 23 jeñców. Niestety, póŸniej, wyczerpany bezsen-
nymi nocami i ci¹g³¹ walk¹ ¿o³nierz polski ju¿ tylko odpiera³
natarcia wroga, który siê szykowa³ do potê¿nego ataku, o któ-
rym informowali jeñcy i zwiadowcy polscy. Niemniej ten front
walki zakoñczy³ siê sukcesem Polaków i utrzymaniem siê na
rzece Berezynie. 

Naczelny Wódz, Józef Klemens Pi³sudski, przewiduj¹c ofen-
sywê bolszewików na Polskê przegrupowa³ armiê rozwi¹zuj¹c Ar-
miê Rezerwow¹, tworz¹c w jej miejscu front tzw. Front Bia³orus-
ki pod dowództwem gen. Stanis³awa Szeptyckiego, sk³adaj¹cy siê
z 1 Armii (k³ad której wszed³ 28 psk) i 4 Armii, 

4 lipca 1920 r. na polskie linie obronne na Bia³orusi uderzy-
³a Armia Czerwona, a jej czêœæ, czyli Front Zachodni Michai³a
Niko³ajewicza Tuchaczewskiego uderzy³ znad rzek Auty i Bere-
zyny, na odcinek broniony przez 1 Armiê. Szybko okaza³o siê, ¿e
na ty³y Polaków przedar³ siê 3 Korpus Konny Gaika D. B. Gaja. 

S³aboœci¹ polskich wojsk by³o linearne rozmieszczenie wojsk
na linii frontu, rozprê¿enie i zmêczenie spowodowane d³ugotrwa-
³ym przebywaniem na froncie oraz brak porozumienia z Litwi-
nami, którzy preferowali wspó³pracê z Rosj¹ Bolszewick¹. 
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W ci¹gu siedmiu dni 1 Armia tylko siê cofa³a, czêsto w nie-
kontrolowany, chaotyczny sposób, a stan liczebny jej oddzia³ów
zmniejszy³ siê prawie o po³owê. 

Klemens pamiêta³, ¿e jego ukochane konie, które czyœci³, oku-
wa³, dba³ aby ich stawy pêcinowe by³y zdrowe, zdolne do jazdy
k³usem w wozie i w taborze pu³ku, pada³y z wyczerpania, z g³o-
du i od ognia nieprzyjaciela. Pamiêta³, ¿e rozkazu wykopywania
do³ka dla za³atwiania potrzeb fizjologicznych i zasypywania go,
aby nie rozprzestrzenia³y siê choroby zakaŸne, nie by³o czasu
przestrzegaæ. Ju¿ samo to œwiadczy w jak trudnym po³o¿eniu zna-
laz³y siê polskie oddzia³y. 

Pamiêta³ równie¿ ci¹g³y ostrza³ z armat, karabinów rêcznych
i maszynowych, wybuchy granatów, bolszewickie samoloty nad
g³owami, bez³adny odwrót wojsk polskich, od czasu do czasu nie-
udan¹ próbê oporu. I wtedy ogieñ Polaków by³ tak gêsty, ¿e ko-
wale, sanitariusze, szewcy musieli braæ udzia³ w walce, dostar-
czaj¹c amunicjê na pierwsz¹ liniê. By³y to nieliczne chwile
oddechu i spokoju. Nieprzyjaciel nie atakowa³ wprost tylko zmu-
sza³ do odwrotu za pomoc¹ oskrzydlania. Wiêkszoœæ ucieka³a
czym siê da³o lub pieszo w tumanach kurzu napotykaj¹c p³on¹-
ce wsie. Tylko ranni wlekli siê wolno, poobwijani zakrwawiony-
mi banda¿ami, zobojêtnieni na swój los. 

10 dni marszu wyczerpa³o Polaków. Do tego epidemia czer-
wonki zaczê³a uszczuplaæ wojsko. Nie ominê³a te¿ i dziadka.
By³ tak wyczerpany, ¿e usiad³ na wozie z amunicj¹ i maj¹c zgo-
dê dowódcy przejecha³ tak dwa dni nic nie jedz¹c. Dziêki tak
drastycznej g³odówce uda³o mu siê chorobê przezwyciê¿yæ, choæ
chyba nie do koñca. Przez resztê ¿ycia ci¹gle odczuwa³ bóle ¿o-
³¹dka. 

Z 13 na 14 lipca, po ciê¿kich walkach i gdy 3 Korpus Konny
dokona³ g³êbokiego obejœcia polskich pozycji, oddano Wilno. Lit-
wini, korzystaj¹c z okazji podjêli walkê z wycofuj¹cymi siê oddzia-
³ami polskimi. Najbardziej zagro¿one by³o jednak lewe skrzyd³o
1 Armii nêkane przez Korpus Gaja. Ci¹g³e niepowodzenia i co-
fanie siê demoralizowa³o i 28 Pu³k Strzelców Kaniowskich. Wiêk-
sze zaanga¿owanie pu³ku nast¹pi³o dopiero 20 lipca gdzie czêœæ
walczy³a ko³o miasteczka Jeziory. III batalion przygotowywa³ prze-
prawê przez Niemen. Dziadek pamiêta³ roboty przy tymczaso-
wym moœcie. Sam uczestniczy³ przy wbijaniu pali wzmocnionych
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metalowymi koñcówkami. Niestety, nie uda³o siê jego ukoñczyæ
i przeprawa odby³a siê na tratwach pod Komotowem. 

Jak wielki panowa³ chaos w tym okresie œwiadczy du¿o pu-
stych stron w raportach dziennych prowadzonych skrupulatnie
do tego czasu, a zachowanych w Centralnym Archiwum Woj-
skowym w Rembertowie. Dopiero 28 lipca, po opuszczeniu Bia-
³egostoku, przechodz¹cego kilka razy z r¹k do r¹k, w sytuacji
gdy bolszewicy d¹¿yli do opanowania mostu na Narwi i odciê-
cia drogi odwrotu, brawurowym przeciwnatarciem, przeciwni-
ka odrzucono, zdobywaj¹c 4 karabiny maszynowe i wielu jeñ-
ców. Dokucza³ bardzo g³ód i gdy kilku ¿o³nierzy razem
z Klemensem zauwa¿y³o uciekaj¹cych „ruskich” z wioski, pu-
œcili ich wolno a sami u gospodarzy zaspokoili g³ód. Nad Nar-
wi¹ pu³k sta³ w odwodzie prowadz¹c sporadycznie walki z bol-
szewikami i cofaj¹c siê a¿ pod Jab³onkê Koœcieln¹, gdzie
3 sierpnia stoczy³ 6 godz. walki z nieprzyjacielem. Potem od-
maszerowa³ w kierunku Ostrowa, gdzie zosta³ po raz kolejny
zaatakowany przez Sowietów. Zaatakowane w pierwszym rzê-
dzie czo³o kolumny, sk³adaj¹ce siê z taborów pu³kowych, plu-
tonu telefonicznego i kompani karabinów maszynowych, opar-



³o siê wrogowi, a nawet nast¹pi³ kontratak i ostateczne odrzu-
cenie wroga. Przy stacji kolejowej Jab³onna pu³k rozlokowa³ siê
na zas³u¿ony odpoczynek, zachowuj¹c sw¹ wartoœæ bojow¹, po-
mimo odwrotu i dotychczasowych niepowodzeñ. Straty w sprzê-
cie i ludziach by³y jednak znaczne, a kondycja ¿o³nierzy s³aba,
ze wzglêdu na zmêczenie i braki w aprowizacji. Od 11 lipca ¿o³-
nierze nie dostali obiadu tylko suchy prowiant w ma³ych ilo-
œciach, popijany wod¹ z mijanych zbiorników wodnych lub ze
studni ch³opskich. K¹piel by³a sporadyczna, g³ównie w mija-
nych rzekach jak na przyk³ad w Wilii. 13 lipca w nocy ¿o³nie-
rze otrzymali œwie¿y chleb, który natychmiast zjedli. Wszystkim
brakowa³o snu, o kilkugodzinnym spokojnym, nieprzerwanym
œnie mogli tylko marzyæ. O tym jak szybko siê musieli cofaæ
niech œwiadczy fakt, ¿e od 4 lipca do 12 sierpnia przeszli 700
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km, a na dodatek 12 sierpnia od wieczora pada³ deszcz i zmok-
niêci ¿o³nierze maszerowali b³otnistymi drogami. 

14 sierpnia nadesz³a wreszcie prze³omowa chwila. O ile wczeœ-
niej brali udzia³ w krwawych bojach, ale skutecznie wymykali siê
bolszewikom o tyle 13 sierpnia znaleŸli siê w niezwykle groŸnym
po³o¿eniu gro¿¹cym ca³kowit¹ klêsk¹. Nieprzyjaciel prze³ama³
front i par³ na Radzymin. 

Przeciwnatarcie poprowadzone przez gen. Lucjana ̄ eligow-
skiego dzieñ póŸniej, na Wólkê Radzymiñsk¹ przy du¿ej pomo-
cy 9 kompanii (w której by³ nasz bohater) spowodowa³o, ¿e nie-
przyjaciela odrzucono. Wieczorem, ¿o³nierze zmêczeni ale
radoœni i weseli z pierwszego od wielu dni zwyciêstwa, zostali
zluzowani. Nad ich g³owami lata³y polskie samoloty, co œwiad-
czy³o, ¿e Polacy góruj¹ w powietrzu nad przeciwnikiem. Nie-
przyjaciel poniós³ ogromne straty, a pu³k Klemensa Michala-
ka odmaszerowa³ pod wieœ Mokre, któr¹ broni³y wyborowe pu³ki
sowieckie. W nocy, Klemens wraz z koleg¹ doczo³gali siê do kil-
ku pas¹cych i spêtanych koni nieprzyjaciela uwalniaj¹c je z post-
ronków. Konie szybko wykorzysta³y swoj¹ wolnoœæ robi¹c za-
mieszanie prawdopodobnie wœród grupy zwiadowczej
nieprzyjaciela, co wykorzystali na swoj¹ korzyœæ Polacy, w po-
rê wycofuj¹c siê do swoich. 

W boju pod Radzyminem przypad³o XIX brygadzie trudne
zadanie prze³amania czo³a wroga i to zadanie wykonali. W tym
zadaniu uczestniczy³ dziadek w swoim 28 pu³ku Strzelców Ka-
niowskich. 

17 sierpnia rozstrzygaj¹cy cios bolszewicy otrzymali od od-
dzia³ów polskich znad Wieprza. Od tego te¿ czasu wojska pol-
skie ruszy³y w poœcig za cofaj¹cym siê wrogiem. 28 Pu³k Strzel-
ców Kaniowskich skierowano pospiesznymi marszami przez
Wyszków, Pu³tusk do Chorzel, gdzie dotar³ 24 sierpnia. Bolsze-
wicy w chaotycznym odwrocie zmuszeni byli przejœæ granicê nie-
mieck¹ w Prusach Wschodnich i upojony zwyciêstwem pu³k po-
wróci³ do Ciechanowa sk¹d kolej¹ przerzucony zosta³ na
po³udnie, do Krasnegostawu. Za³adunek odby³ siê wieczorem
wœród ulewnego i wyj¹tkowo zimnego deszczu. Ju¿ w trakcie
podró¿y ¿o³nierze otrzymywali regularnie gor¹ce posi³ki,
a w krótkich postojach zawsze byli witani przez ludnoœæ cywil-
n¹ z wielkim szacunkiem i sympati¹. Dziadek zapamiêta³ te¿
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krótki postój w Warszawie i skromne dary, jakimi obdarzyli ich
mieszkañcy stolicy. Przed pu³kiem postawiono nowe zadanie,
mia³ wzi¹æ udzia³ w likwidacji armii konnej Siemiona Michaj-
³owicza Budionnego. 

Pu³k dnia 31 sierpnia z Izbicy wyruszy³ przez Tyszowce na So-
kal. Tam 13 wrzeœnia, mimo deszczu, przedzieraj¹c siê przez b³o-
ta zaczêto forsowaæ rzekê Bug. W walce która siê wywi¹za³a wróg
poniós³ i tym razem klêskê. Michalak zapamiêta³ w czasie walk
o Sokal, ci¹g³y, silny ostrza³ artylerii bolszewickiej. Pamiêta³ po-
œcig do Dubna bocznymi drogami, któremu towarzyszy³ widok
wielkiej iloœci pad³ych koni, porozbijane wozy i ró¿ne porzucone
przez Rosjan przedmioty. Wróg ju¿ nie stawia³ wiêkszego oporu,
a polski ¿o³nierz mia³ czas na odpoczynek i nawet zabawê. Kle-
mens zapamiêta³, jak w chwili radoœci jego koledzy podzieleni na
grupy bawili siê w bitwê rzucaj¹c grudkami ziemi. Zapamiêta³
marsz do £ucka i dalej do Kowla, gdzie zakwaterowani zostali
w ogrodzie ko³o stacji. Przekaza³ swoim potomnym historiê ogo-
³ocenia sadu ze wszelkich owoców i awanturê, jak¹ wywo³a³ jego
w³aœciciel oraz skuteczn¹ obronê dowódcy. Wojsku by³o wówczas
wolno wiêcej ni¿ cywilom. W pamiêæ wry³a mu siê równie¿ chwi-
la gdy dowiedzia³ siê o zawieszeniu broni. By³o to podczas nocnej
warty, na której strasznie przemarz³. Wieœæ o koñcu wojennego
horroru rozgrza³a go lepiej ni¿ ³yk gor¹cej herbaty. 

Nast¹pi³ teraz czas spokoju zape³niany musztr¹, czyszczeniem
i naprawianiem sprzêtu wojskowego. Klemens, daj¹c wczeœniej
poznaæ siê jako dobry kowal, otrzyma³ mobiln¹ kuŸniê w której
dorabia³ czêœci potrzebne do utrzymania sprzêtu i koñskie pod-
kowy. KuŸnia ta sta³a w oddaleniu od centrum obozu, niedaleko
cerkwi unickiej. Poniewa¿ po tak wielkim wysi³ku zapanowa³a
wœród ¿o³nierzy straszliwa nuda, kilku z nich postanowi³o przy-
w³aszczyæ sobie kilka przedmiotów z pobliskiej cerkwi. Rabunek
szybko wyszed³ na jaw i zaczêto szukaæ sprawców, s³usznie przy-
puszczaj¹c, ¿e dziadek musia³ ich widzieæ. Sprawa by³a powa¿-
na, gdy¿ za rabunek grozi³ s¹d polowy. Klemens zalaz³ siê w nie-
zrêcznej sytuacji, kolegów dowództwu nie wyda³ ale skradzione
precjoza cerkiewne zosta³y podrzucone prawowitym w³aœcicie-
lom i o przestêpstwie „zapomniano”

W ka¿dej chwili spodziewa³ siê zwolnienia do domu. Nie uda-
³o mi siê uzyskaæ informacji, czy otrzymywa³ i jak czêsto listy
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z domu. Wiem tylko, (ze wspomnieñ syna Tadeusza), ¿e babcia
Marianna s³abo pisa³a, choæ nie do koñca w to wierzê, poniewa¿
jej m³odsi bracia p³ynnie pos³ugiwali siê jêzykiem polskim i ro-
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syjskim. Równie¿ Klemens Michalak dobrze pisa³ i czyta³ w tych
dwóch jêzykach. Nie wiem te¿ nic o jego urlopach. Mo¿e wola³
ekwiwalent pieniê¿ny zamiast kilku dni wolnego. 

Zawsze, szczególnie w ciê¿kich chwilach, powraca³a do niego
wielka radoœæ jaka opanowa³a wojsko, gdy dowiedzieli siê, ¿e na
dobre pokonali bolszewików i zapanowa³ spokój. W ka¿dej chwili
spodziewali siê rozpuszczenia wojska do domów. 

Nie znam dok³adnej daty przejœcia dziadka do rezerwy. Naj-
prawdopodobniej nast¹pi³o to po 18 paŸdziernika 1920 r, gdy

Fotografia przedstawia dziadka ju¿ po powrocie do cywila. Jest to jedyna
fotografia rodzinna, gdzie na twarzy babci zagoœci³ uœmiech. 



wesz³o w ¿ycie zawieszenie broni i ucich³y dzia³ania wojenne
lub dopiero po podpisaniu traktatu pokojowego w Rydze 18
marca 1921r. 

* * *

Po powrocie do ¿ony, dziadek Klemens zamieszka³ we wsi Sanie,
w skromnym domu Michalaków, stoj¹cym szczytem do g³ównej
drogi. Na przyleg³ej dzia³ce sta³ dom Szkudlarków. Kiedyœ by³o
to jedno gospodarstwo. 

Po urodzeniu najstarszej córki, kupi³ ponad 6 hektarowe go-
spodarstwo we wsi Zgni³e B³oto (czasem nazywane Janowem od
imienia dobrze wspominanego dziedzica Jana, mieszkaj¹cego
w du¿ym maj¹tku Wê¿yków w B³ocie). Nie starczy³o Michala-
kom gotówki na ca³oœæ, dlatego po¿yczyli w 1928 r od Anny Znyk
500 z³ na lichwiarski procent. Po urodzeniu siê im czwórki dzie-
ci: Weroniki w 1924 r., Zofii w 1928 r., dwojaczków Tadeusza i Ja-
niny w 1930 r.) i po spaleniu siê budynków gospodarczych, po-
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Przy kuŸni w Dobrej k/ Zgierza, Klemens z synkiem Tadeuszem 
i czeladnikiem Zygmuntem (z lewej) 



stanowili wydzier¿awiæ gospodarstwo s¹siadowi Wincentemu Ró-
¿yckiemu, a sami osiedlili siê w Rudunkach pod Zgierzem,
w czworakach, gdzie Klemens pracowa³ w warsztacie mechani-
cznym. Wypadek, którego konsekwencj¹ by³a przygnieciona pra-
wa rêka, zmusi³ ich do przeprowadzki. Trafili do wsi Dobra ko-
³o Zgierza, wynajêli mieszkanie w domu Tarnowskich (po
wyprowadzce utrzymywali d³ugo przyjaŸñ, któr¹ przekazali po-
tomkom). Klemens prowadzi³ kuŸniê w tamtejszym folwarku.
Jego najstarsza córka Weronika zaczê³a tam 7-klasow¹ eduka-
cjê powszechn¹ 

Gdy druga córka Zofia mia³a rozpocz¹æ naukê w szkole po-
wszechnej, w 1935r. postanowili wróciæ do B³ota; dwie starsze
córki uczêszcza³y odt¹d do szko³y w pobliskich Saniach, a sami
zajmowali siê gospodarstwem. Po drugiej stronie drogi wybudo-
wali budynki gospodarcze. Wkrótce, przy wypieku chleba, od ko-
mina zapali³ siê dom mieszkalny, który spali³ siê ca³kowicie. Prze-
nosz¹c siê do stodo³y, ju¿ w nowym miejscu pobudowali budynek
mieszkalny i stajniê, a pogorzelisko zamienili na ³¹kê. By³a co
prawda propozycja objêcia na Kresach, w okolicach Równego,
gospodarstwa rolnego, w nagrodê za udzia³ w wojnie, ale Micha-
lakowie z tej propozycji nie skorzystali. Odt¹d a¿ do wybuchu II
wojny œwiatowej wiedli spokojne ¿ycie typowych rolników z pod-
miejskiej wsi. 

Lata spêdzone na obronie II Rzeczypospolitej przed nawa³¹
bolszewick¹ nie przynios³y Klemensowi i jego rodzinie realnych
korzyœci materialnych, mia³ jednak osobist¹ satysfakcjê z dobrze
spe³nionego obowi¹zku i zas³u¿y³ na szacunek ca³ej wiejskiej spo-
³ecznoœci.

Jak Klemens Michalak odpiera³ nawa³ê bolszewick¹. Czêœæ II 81



Helena Tukaj 
opracowali Andrzej Laszak i Leszek Laszak

Fotogra�e z Kroniki Ko³a Zwi¹zku
Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê
w Aleksandrowie £ódzkim. Czêœæ 2

W artykule tym prezentujemy Pañstwu wybór fotogra�i i zapi-
sów z Albumu Pami¹tkowego Ko³a ZBoWiD z lat 1945–1985 w Alek-
sandrowie, wykonany przez pani¹ mgr Helenê Tukaj i przekazany
w 1985 r. do Izby Pamiêci Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Alek-
sandrowie. Album ten zawiera jednak dopiski póŸniejsze, np. po-
chodz¹ce z 1992 r.  Materia³y te uda³o siê udostêpniæ czytelni-
kom dziêki uprzejmoœci proboszcza Para�i œw. Archanio³ów Rafa³a
i Micha³a w Aleksandrowie ksiêdza Gabriela Ko³odzieja, u któ-
rego znajduje siê on w depozycie, razem z innymi materia³ami
pozostawionymi przez pani¹ Helenê Tukaj. Uda³o siê to tylko
dziêki gor¹cym staraniom pani Kingi Kaliny z TPA. 

Poni¿ej de�nicja tej organizacji pochodz¹ca 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 jakiekolwiek ocen polity-
cznych. Zadanie to pozostawiamy ju¿ naszym czytelnikom...
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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 Koœciu-
szki. S³u¿bê kontynuowa³ na terenie
lubelszyzny i wielkopolski, gdzie
wspó³tworzy³ jednostki Wojsk Ochro-
ny Pogranicza. Uczestniczy³ w wal-
kach o Berlin. Od 1972 r. pracowa³
jako g³ówny ksiêgowy w £ódzkim
Klubie Sportowym. Odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski oraz Medalem Zwyciê-
stwa i Wolnoœci. Na zdjêciu poni¿ej
w œrodku siedz¹cych (x) jako dowód-
ca 3 Plutonu 43 Pu³ku Piechoty Xii
Dywizji Piechoty w Barwicy, stra¿ni-
cy WOP na granicy niemieckiej w li-
stopadzie 1945 r.
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Ryszard Germar, urodzony w 1928 r. £odzi.
W 1940 r. zosta³ wysiedlony do Generalnej
Guberni. Jako mieszkaniec warszawskiej
Woli wzi¹³ udzia³ w powstaniu w oddziale AK
pod dowództwem por. Hipka. Oddzia³ wal-
czy³ w rejonie ul. M³ynarskiej, nastêpnie ul.
Karmelickiej, dalej na Starówce na Krzywym
Kole i w PWPW. Po przedostaniu siê kana-
³ami na ¯olibórz jego oddzia³ zosta³ rozbity,
a R. Germar przy³¹czy³ siê do zgrupowania
„Rysia”, dzia³aj¹cego w rejonie ul. Gdañskiej
pod dow. por. Jarosa. W dniu kapitulacji od-
dzia³ przedosta³ siê na Plac Inwalidów i tam
z³o¿y³ broñ. R. Germar zosta³ uwiêziony
w stalagu XI A w Niemczech, a nastêpnie 10
listopada 1944 r. do obozy pracy w Gronin-
gen. Na pocz¹tku 1945 r. Niemcy ewakuo-

wali obóz do Brunszwiku, a nastêpnie w okolicach Hanoweru. 2 czerwca 1945
w czasie bójki wywo³anej przez by³ych wiêŸniów R. Germar zosta³ pchniêty bag-
netem w brzuch. Przewieziony zosta³ do szpitala w Hanowerze. Od 16 wrzeœ-
nia do 29 listopada 1945 r. przebywa³ w Dössel, gdzie uczêszcza³ do polskie-
go gimnazjum. Razem z chorym ojcem wróci³ do Polski 22 maja 1946 r. W 1949
r. rozpocz¹³ studia w Wy¿szej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi, a koñ-
czy je w 1953 r. w Warszawie. Pracowa³ w Zarz¹dzie G³ównym Polskiego Zwi¹z-
ku Wêdkarskiego, w Aleksandrowie pe³ni³ funkcjê instruktora rolnego. Odzna-
czony Krzy¿em Powstañczym.

Jan Musia³ w okresie miêdzywojennym na-
le¿a³ do Stowarzyszenia Gimnastycznego
„Sokó³”. Uczestnik ruchu oporu podczas
okupacji. Walczy³ na terenie Polski w okoli-
cy Garwolina, Sobolewa, Wêgrowa, na po-
graniczy Mazowsza i Podlasia. Po II wojnie
œwiatowej pierwszy prezes PSS „Spo³em”
w Aleksandrowie. Organizator ¿ycia spó³-
dzielczego. Za jego kadencji uruchomiono
dzia³ us³ug, piekarniê, restauracjê-gospodê
na Placu Koœciuszki, zwiêkszono liczbê skle-
pów. Sekretarz Komisji rewizyjnej ZBoWiD
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Boles³aw Rodziewicz (pier-
wszy od prawej) ur. w 1918 r.
w Rudoninie ko³o Wilna, Z za-
wodu kierowca wywieziony
na przymusowe roboty w Ju-
gos³awii sta³ siê uczestnikiem
tamtejszego ruchu oporu.
Wróci³ do Polski po wyzwo-
leniu 19 sierpnia 14945 r. po-
³tora roku w milicji na wscho-
dzie Polski w okolicach
Wa³cza i Lubie¿a, nastêpnie
obj¹³ 11-hektarowe gospo-
darstwo rolne. W 1963 r z po-
wodu chorobu zda³ gospo-
darstwo i w nastepnym roku
zamieszka³ w Aleksandrowie,
tam, jako portier, pracowa³
w ZPP „Sandra”. Od 1965 r.
w Kole ZBoWiD w Aleksan-
drowie. Z r¹k Josifa Broz Ti-
to otrzyma³ Medal za Udzia³

w Walce z Faszyzmem w Jugos³awii. W Polsce otrzyma³ Order Odrodzenia
Polski Polonia Restituta, Medal Zwyciêstwa i Wolnoœci, Medal Partyzantom
Za Polskê Wolnoœæ i Lud 1939-1945, Krzy¿ Grunwaldzki, dwukrotnie Odzna-
kê Zas³u¿onego Dzia³acza LOK, Odznakê Zas³u¿ony dla ZPP „Sandra”.

Ruch oporu w Jugos³awii zas³uguje na uwagê. Walczy³o tam ponad tysi¹c
Polaków. Dzia³ali oni w Oddzia³ach Partyzanckich Jugos³awii (POJ) i jedno-
stkach Wojska Ludowo-Wyzwoleñczego Jugos³awii (NOVJ). Od czerwca 1943 r.
kilkunastoosobowa grupa partyzantów polskich walczy³a w jurysznego (sztur-
mowego) batalionu 18 dywizji, w oddzia³ach partyzanckich na terenie Istrii, Dal-
macji, okupowanej przez W³ochów czêœci Chorwacji, Czarnogóry oraz Mace-
donii. Na terenie S³owenii dzia³a³ Polak „Tomo” Sadowski oraz W. Rotkiewicz
(szef s³u¿by technicznej 40 dywizji). Kilkuosobowe grupy Polaków uczestni-
czy³y w dzia³aniach wielu brygad w rejonie Bokc, kilkudziesiêciu by³o w jedno-
stkach 3 Strefy Operacyjnej Macedonii. 

Polacy utworzyli w Jugos³awii 3 w³asne oddzia³y partyzanckie. Powsta³y
w maju 1943 r. w Górach Serbskich oddzia³ sk³ada³ siê z trzystu Polaków zbieg-
³ych z obozów pracy przymusowej. Przeprowadzi³ wiele akcji dywersyjnych
i stoczy³ szereg walk z okupacyjnymi jednostkami Niemców i Bu³garów, roz-
bi³ kilka obozów pracy przymusowej i uwolni³ tysi¹ce wiêŸniów: Polaków, Gre-
ków, Serbów, Rosjan i Francuzów. Drugi polski oddzia³ partyzancki dzia³a³ od
maja 1944 r. na terenie Boœni, najpierw jako 5 Batalion 14 Œrodkowoboœniac-
kiej Brygady Uderzeniowej a nastêpnie jako 5 Batalion 18 Œrodkowoboœniac-
kiej Brygady Uderzeniowej. Batalion liczy³ czterysta osób, g³ównie m³odzie¿
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z oœrodków polonijnych. Stoczy³ kilkanaœcie walk z Niemcami i uczestniczy³
w wyzwalaniu szeregu miejscowoœci. Trzeci polski oddzia³ liczy³ 124 partyzan-
tów i wchodzi³ w sk³ad Miêdzynarodowej Brygady Partyzanckiej „Libérté”. Kom-
pania sk³ada³a siê z wiêŸniów zbieg³ych z filii obozu koncentracyjnego w Maut-
hausen. Oddzia³ wspólnie z kompani¹ francusk¹ zlikwidowa³ ponad 70
esesmanów, stoczy³ kilka potyczek oraz wiêksz¹ walkê w pobli¿u Raderljicy.
Boles³aw Rodziewicz walczy³ w partyzantce jugos³awiañskiej. Przewa¿nie po
2 Polaków przydzielano do brygady. Byli równie¿ i W³osi. Czêstokroæ rosyjscy
oficerowie dowodzili tajnym sztabem. 

Rodziewicz obs³ugiwa³ ciê¿ki karabin maszynowy. Przedziera³ siê przez
okolice górzyste i ró¿ne miejscowoœci Boœni, Hercegowiny, Dalmacji. Pamiê-
ta Liwno, Mostar, Sarajewo, porty Split i Rjekê. Niejednokrotnie w marszu spo-
tykali siê z polskimi oddzia³ami powstañczymi. Najgorzej by³o z ¿ywnoœci¹. Lu-
dnoœæ w górach nie mia³a co jeœæ. Gdy partyzanci docierali do morza,
otrzymywali z brytyjskich okrêtów m¹kê, fasolê, chleb i wszelkie lekarstwa.
Dziêki temu ³atwiej pokonywali trudy wojenne.

W³adys³aw Piotrowski na zdjêciu w oddziale partyzanckim (x). Ur. 1916 r. w Ma-
chacz-Kale na Kaukazie. Uczestnik kampanii wrzeœniowej 1939 r. i ruchu opo-
ru. W latach 1922-1944 przebywa³ w Wilnie. W lipcu 1939 r. (dwa miesi¹ce przed
wybuchem wojny) ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy. W wojnie obron-
nej 1939 r. walczy³ w okolicach Bia³egostoku. Oddzia³ zosta³ rozbity przez lot-
nictwo niemieckie w okolicy Ro¿ana. 19 wrzeœnia 1939 r. przekroczy³ granicê
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i zosta³ internowany na Litwie do maja 1940 r. Po zajêciu Litwy przez Niemców
przeszed³ do partyzantki, od listopada 1943 do lipca 1944 dzia³a³ w okolicach
Oœmiany. Po wkroczeniu Armii Czerwonej zosta³ do niej wcielony pod Ka³ug¹.
Od sierpnia 1944 r. do stycznia 1946 r. przebywa³ w Riazaniu. Wspó³organizo-
wa³ orkiestrê w swoim oddziale. Po wyzwoleniu mieszka³ w ró¿nych miejscach
kraju: w £odzi, na Dolnym Œl¹sku (Lwówek Œl¹ski), w Aleksandrowie. W 1950 r.
ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi. W 1975 r. zosta³
instruktorem melioracji i ³¹karstwa w Aleksandrowie oraz nauczycielem w Za-
sadniczej Szkole Rolniczej. Od 1978 r. nale¿a³ do ko³a ZBoWiD. Odznaczony
Odznak¹ Tysi¹clecia 1967, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
1983, Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939. 

Aleksander Malski ur. w 1905 r. w Przy-
rowicy ko³o Lutomierska, syn rolnika. Za-
mieszka³ w Aleksandrowie w sierpniu
1939 r. tu¿ przed wybuchem wojny. Pra-
cowa³ w GS w £odzi. W 1944 r. zosta³
aresztowany na ulicy i uwiêziony w Ra-
dogoszczu, anastêpnie zes³any do wiê-
zienia wPoznaniu i obozu koncentracyj-
nego w Mauthausen. Stamt¹d by³
zabierany do obozów pracy przymuso-
wej. Po wyzwoleniu zachodniej Europy
przez aliantów zbadano Malskiego. By³
strasznie wyczerpany i wa¿y³ jedynie 38
kg. Po powrocie do kraju pracowa³ w£o-
dzi w Urzêdzie Ziemskim, (Melioracji)
i mieszka³ w Aleksandrowie. By³ cz³on-
kiem ko³a ZBoWiD, wZarz¹dzie w latach
1970-1975. Do obozów koncentracyj-
nych mo¿na by³o trafiæ przypadkowo.
Móg³ trafiæ ka¿dy. Dokonywano te¿ ce-
lowych aresztowañ przedwojennych
dzia³aczy, nauczycieli, ksiê¿y i uczestni-

ków ruchu oporu. Ró¿ne jednak by³y powody osadzania wiêŸniów w obozach kon-
centracyjnych, od najciê¿szych jak podejrzenie dzia³alnoœci konspiracyjnej po po-
spolite wykroczenia. Obóz koncentracyjny nie by³ traktowany prawnie jako wiêzienie
i do osadzenia nie by³ potrzebny wyrok s¹du a jedynie nakaz policyjny. Teorety-
cznie mia³ s³u¿yæ do naprawienia „antyrz¹dowego” lub „antyniemieckiego” nasta-
wienia ró¿nych osób. W praktyce stanowi³ miejsce fizycznej eliminacji przeciwni-
ków II Rzeszy, g³ównie przez œmiertelnie wyczerpuj¹c¹ pracê, g³ód, choroby
a nastêpnie sam¹ fizyczn¹ œmieræ przez powieszenie, zagazowanie, utopienie b¹dŸ
zakatowanie przez stra¿ obozu, albo nierzadko przez wspó³wiêŸniów, którzy dzia-
³ali na polecenie w³adz obozu. 
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Wac³aw Borysewicz, ur. w 1904 r.
w Horbacze ko³o Baranowic. Przed
wojn¹ pracowa³ jako agronom rejono-
wy w powiecie Baranowice. S³u¿y³ w 27
Pu³ku U³anów w Nieœwierzu. Uczestni-
czy³ w kampanii wrzeœniowej 1939 r.,
walczy³ w okolicach M³awy, Dzia³do-
wa. Po zes³aniu w ZSRR dosta³ siê do
Armii genera³a W³adys³awa Andersa,
z któr¹ przeby³ szlak bojowy przez Per-
sjê, Irak, Palestynê, Egipt, Libiê, do
W³och i Monte Cassino. W Rzymie
otrzyma³ b³ogos³awieñstwo od papie-
¿a. Do roku 1956 przebywa³ w Anglii.
Pracowa³ tam w rolnictwie. Po powro-
cie do kraju zamieszka³ do 1962 r.
w Rudzie Bugaj, a nastêpnie w Alek-
sandrowie. A¿ do swej emerytury pra-
cowa³ w handlu. Otrzyma³ odznacze-
nia: Krzy¿ Jerozolimski, Krzy¿ Pami¹tka

Orze³ w Koronie za Tobruk, Krzy¿ z Monte Cassino, Gwiazda Italii GRJ, Gwiaz-
da Afryki GRJ, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Stanis³aw Borysewicz, pierwszy od prawej strony, brat Wac³awa (patrz powy¿ej).
Ur. w 1912 r. Bra³ udzia³ w bitwie pod Lenino. Po wojnie zamieszka³ w Rudzie Bu-
gaj. Zajmowa³ siê wraz z siostr¹ gospodarstwem rolnym. Matka ich zmar³a na ze-
s³aniu na Syberii. Osieroci³a siedmioro rodzeñstwa.  zosta³ odznaczony Krzy¿em
kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Dyplomem Uznania. Zmar³ w 1983 r.
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Jadwiga Chuda (na zdjêciu w czarnym p³aszczu i berecie). Ur. w 1906 r. w Zawoniu
ko³o Lwowa, uczestnik ruchu oporu od listopada 1942 do marca 1944 r., wiezieñ obo-
zów koncentracyjnych w Gross Rosen, Ravensbrück, Oranienburg od marca 1944
do maja 1945 r. Mieszka³a we wsi Zawoni na terenie lwowszczyzny, której mieszkañ-
cy wspomagali oddzia³ partyzancki z Zespo³u Bohatera Zwi¹zku Radzieckiego ge-
nera³a Naumowa z Rawy Ruskiej. W odwecie wieœ zosta³a ca³kowicie zniszczona
przez okupantów. Podczas akcji 6 marca 1944 r. w ciê¿kiej walce zosta³ zniszczony
oddzia³ tego Zespo³u licz¹cy 30 ¿o³nierzy i 17 cywilów. W domu Jadwigi Chudej znaj-
dowa³ siê sztab partyzanckiego oddzia³u z Rawy Ruskiej. Udziela³a ona pomocy par-
tyzantom radzieckim, wykonuj¹c zadania o charakterze zwiadowczym. Posiada³a
pseudonim „Ludmi³a”. W krytycznej chwili, gdy Niemcy przesuwali siê przez palon¹
wieœ, uratowa³a ¿ycie pewnej liczbie partyzantów chroni¹c ich w specjalnie przygo-
towanym schronie w w³asnym domu. Esesmani rozstrzelali wówczas jej 16-letniego
syna i brata. Jej mê¿owi, Ludwikowi uda³o siê zbiec. Jadwigê Chud¹ wywieŸli na
przes³uchania do wiêzienia politycznego we Lwowie a nastêpnie do obozu koncen-
tracyjnego w Gross Rosen i nastêpnie do dalszych obozów. W maju 1946 r. wróci-
³a do Polski. Po odnalezieniu mê¿a i dzieci objê³a gospodarstwo rolne we wsi Wie-
rzbno pod Aleksandrowem. Ze wzglêdu na z³y stan zdrowia (zapalenie stawów)
przekaza³a w 1949 r. gospodarstwo dla Skarbu Pañstwa i zosta³a zatrudniona jako
kucharka w internacie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Aleksandrowie. Z powodu po-
garszaj¹cego siê ci¹gle stanu zdrowia w 1960 r. przesz³a na rentê chorobow¹. Pra-
cowa³a na pó³ etatu jako rewidentka w Spó³dzielni Inwalidów „Przodownik”. Cz³on-
kiem ko³a ZBoWiD zosta³a w 1962 r., by³a cz³onkiem Komisji Odznaczeniowej.
Otrzyma³a Rentê Obozow¹ Inwalidy Wojennego III grupy w 1977 r. Odznaczona:
Krzy¿em kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Za Wierne Zas³ugi”, Z³o-
t¹ Odznak¹ TPD, Odznak¹ Partyzanck¹. Na miejscu walk w spalonej wsi Zawoñ wy-
stawiono po wojnie pomnik, a Jadwiga Chuda by³a czêsto zapraszana i przyjmowa-
na niezwykle serdecznie przez miejscow¹ ludnoœæ.
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Kazimierz Kosowski, ur. 1925 r. na Wo³yniu ko³o
W³odzimierza, syn rolnika, uczestnik ruchu opo-
ru. By³ ¿o³nierzem 27 Wo³yñskiej Dywizji AK
z pseudonimem „¯aba”. Walczy³ od 2 wrzeœnia
1943 do 26 lipca 1944 w oddziale I 50 PP „Sokó³’
w okolicy Kowla, W³odzimierza, wsi Zasmyki. Na
dolnym zdjêciu maszeruje na Wo³yniu w swoim
oddziale, dowódcy na koniach. 

Od lutego 1943 na Wo³yniu rozgorza³y prze-
œladowania ludnoœci polskiej przez Ukraiñców
za aprobat¹ Niemców: tzw. „RzeŸ Wo³yñska”.
Ukraiñcy d¹¿yli do utworzenia na gruzach ZSRR
niepodleg³ego pañstwa ukraiñskiego i dokony-
wali czystek etnicznych na obszarach, które ich

zdaniem mia³y nale¿eæ do tego pañstwa, Stosowano przede wszystkim sze-
rzenie grozy wœród ludnoœci polskiej, aby zmusiæ j¹ do ucieczki i pozosta-
wienia swego ruchomego i nieruchomego mienia Ukraiñcom. Dokonywano
wynaturzonych, bestialskich mordów prymitywnymi narzêdziami, a w celu
uœmiercania wykorzystywano nawet zwierzêta gospodarskie, a wszystko po
to, aby zaoszczêdziæ na amunicji i spowodowaæ jeszcze wiêksze przera¿e-
nie Polaków. Wspierani przez miejscow¹ ludnoœæ ukraiñsk¹ Upowcy (UPA,
Ukraiñska Armia Powstañcza) pochodzili g³ównie z Lwowa. Jednoczeœnie
na Wo³yñ i Rzeszowszczyznê œci¹gn¹³ te¿ kwiat nacjonalistów z reszty Ukrai-
ny. Wiêkszoœæ z nich mia³a œrednie wykszta³cenie. Ludnoœæ polska na Wo-
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Kazimierz Krakowiak, ur. w 1927 r. w Macie-
jowie ko³o Kowla z zawodu tkacz, dziewiarz,
uczestnik ruchu oporu na Wo³yniu. Dzia³a³
w 27 Wo³yñskiej Dywizji AK, oddzia³u I 50
PP „Sokó³”. Ukraiñcy w pobli¿u Kowla spê-
dzili Polaków do koœcio³a i wrzucili przez ok-
na granaty i s³omê, aby ofiary prêdzej siê
podusi³y w dymie. Uda³o siê zbiec 10-12-let-
niemu ch³opcu, który powiadomi³ polskich
partyzantów. Jednak pomoc przyby³a zbyt
póŸno. Ocala³o jedynie trzech niedobitków.
Pocz¹tkowo samoobrona na Wo³yniu mia³a
charakter pó³cywilny, partyzanci po wyko-
naniu jakiegoœ zadania udawali siê do do-
mów i tam pracowali. Jedynie w przypadku
alarmu mieli obowi¹zek stawiæ siê w umó-

wionym miejscu. W miarê potrzeby oddzia³y skoszarowano na wyznaczo-
nych odcinkach. Zorganizowano nawet wojskow¹ kuchniê polow¹. Z powo-
du narastaj¹cych napadów ukraiñskich powstawa³y ufortyfikowane obozy
samoobrony, w których chroni³a siê ludnoœæ uciekaj¹ca z p³¹n¹cych wsi.
Ludnoœæ w takich „koszarach” musia³a byæ w ci¹g³ym pogotowiu. Wznoszo-
no potê¿ne bunkry ziemne i bali sosnowych. Po wyzwoleniu Kazimierz Kra-
kowiak przebywa³ w Che³mie, dalszych szeœæ lat w Olsztynie. Od 1954 r.
pracowa³ w £odzi w OSP i w zak³adach im. Marchlewskiego. Od 1980 r. cz³o-
nek ZBoWiD.

³yniu prze¿ywa³a gehennê cierpieñ. Tam, gdzie zdo³ano, latem 1943 r. zor-
ganizowano samoobronê polskich mieszkañców, jak np. w Przebro¿u, Ro-
¿yszczach, Rafa³ówce, Hucie Stepañskiej. Wkrótce samoobrona objê³a ca-
³y Wo³yñ. W grudniu 1943 r. si³y Polskiej Dywizji Partyzanckiej sk³ada³y siê
z 9 batalionów piechoty i pó³tora szwadronu kawalerii, kompanii ³¹cznoœci
i szpitala polowego, Si³y batalionów waha³y siê od 280 do 600 ludzi. Rada
oficerska liczy³a ponad stu oficerów. Najczêœciej byli to podporucznicy re-
zerwy. Kazimierz Kosowski przyby³ do Aleksandrowa w 1945 r. Do 1976 r.
prowadzi³ gospodarstwo rolne w Adamowie, nastêpnie pracowa³ jako por-
tier w szpitalu w £odzi. 
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Leon Maciejkiewicz, pierwszy po prawej. Ur. w 1913 r. ko³o Lidy w województwie
nowogrodzkim. Uczestnik walk w kampanii wrzeœniowej 1939 r., jeniec wojen-
ny. Walczy³ pod Czêstochow¹, dosta³ siê do niewoli ko³o Kozienic. Osadzony
w stalagu XIIa w okolicach Frankfurtu nad Menem w miejscowoœci Wiesbaden.
Nastêpnie zosta³ wywieziony do pracy w Linzu w Górnej Austrii. W Budowano
tam zak³ady metalurgiczne i w tych zak³adach pracowa³ do 1943 r. Ze stalagu
wybrano 150 ludzi, wœród których znalaz³ siê Maciejkiewicz z numerem 176 do
ró¿nych zawodów, on pracowa³ jako tokarz. W lutym 1943 uda³o mu siê zbiec
z Austrii w strony rodzinne. Jednak jako poszukiwany uciekinier nie móg³ wró-
ciæ do domu. Wst¹pi³ wiêc do partyzantki AK i dzia³a³ w niej a¿ do lipca 1944 r.,
gdy zosta³ wcielony do II Armii Wojska Polskiego w Bia³ymstoku. Zosta³ dowód-
c¹ dzia³onu w stopniu plutonowego 9 dywizji, 30 pu³ku piechoty. W sk³adzie
I Ukraiñskiego Frontu pod marsza³kiem Koniewem 1 kwietnia 1945 r. forsowa³
Nysê ³u¿yck¹. Pod Dreznem 9 maja 1945 r. zasta³a go kapitulacji Niemiec i ko-
niec wojny w Europie. Zosta³ on wówczas wys³any do garnizonu z Rzeszowie
do walki z bandytami z UPA. 

Po tej wyczerpuj¹cej s³u¿bie zosta³ zdemobilizowany 26 paŸdziernika 1945 r.
i wróci³ do rodzinnej Lidy. W 1956 r. miêdzy rz¹dami PRL i ZSRR podpisano umo-
wê o tzw. repatriacji czyli przesiedleniu ludnoœci polskiej zamieszkuj¹cej dot¹d
tereny na wschód od Bugu na tereny polskie. Maciejkiewicz wraz z rodzin¹ osiedli³
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siê w Aleksandrowie i podj¹³ pracê w zak³adach im. Marchlewskiego w £odzi.
W 1962 r. przeniós³ siê do Elty – zak³adów produkcji transformatorów i aparatu-
ry trakcyjnej (dziœ ABB), gdzie pracowa³ a¿ do 1976 r., gdy odszed³ na emerytu-
rê. Odznaczony: Medalem za Udzia³ w Walkach o Berlin, Br¹zowym medalem
„Zas³u¿ony na Polu Chwa³y”, Medalem Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, Krzy¿em
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Za Udzia³ w Wojnie Obronnej
1939”.
Na zdjêciu dolnym w czasie walk w Bieszczadach..
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Konstanty Smoczok, ur. w 1901 r. w Rudzie Œl¹s-
kiej, uczestnik powstañ œl¹skich 1919-1921. Ja-
ko 15-latek  nale¿a³ do „Soko³a”, a maj¹c 17 lat
walczy³ z broni¹ w rêku. By³ cz³onkiem Zwi¹zku
Kresów Zachodnich. Jego dziadek uczestniczy³
w wojnie prusko-francuskiej w 1870 r. Wed³ug
legendy rodzinnej pochodzi³ z rodu rycerskie-
go: jeden z przodków Konstantego bra³ udzia³
w wyprawach krzy¿owych, by³ on przybocznym
rycerza Zabrzeckiego, który to Polak wyruszy³
do Ziemi Œwiêtej w chor¹gwi szwabskiej. Tego
przybocznego rycerza nazywano Smokiem.
Z czasem w gwarze œl¹skiej przybra³ brzmienie
Smoczok. Konstanty mieszka³ na Œl¹sku do

1924 r. By³ poszukiwany przez Niemców, musia³ ukrywaæ siê i ruszy³ w g³¹b kra-
ju. Pocz¹tkowo upatrzy³ sobie £ódŸ. Tu¿ przed wybuchem II wojny œwiatowej
zamieszka³ w Woli Grzymkowej ko³o Aleksandrowa. W czasie okupacji zasta³
wysiedlony stamt¹d na Lubelszczyznê za Wieprz. Jako specjalista elektro-spa-
wacz znajdowa³ zawsze pracê, zawód ten by³ wówczas rzadki i niezmiernie ce-
niony. Œwietnie mówi³ po niemiecku. Pomaga³ okolicznej ludnoœci pisz¹c w mia-
rê potrzeb dla niej podania do w³adz. PO wyzwoleniu w 1945 r. wróci³ w okolice
Aleksandrowa. Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Powstañ Œl¹skich. Za udzia³ w powstaniach
œl¹skich mianowany zosta³ na stopieñ podporucznika,

Magdalena Buczkowska, ur. w 1914 r. we wsi
Zawonie na ziemi lwowskiej. Uczestniczka ru-
chu oporu w tych okolicach. Mia³a dwoje dzie-
ci 6-letniego syna i 4-letni¹ dziewczynkê. M¹¿
jej zgin¹³ w obozie koncentracyjnym. Dzia³a³a
jako partyzant – dostarcza³a broñ, zdobywa³a
¿ywnoœæ, ukrywa³a spadochroniarzy w czasie
najwiêkszego terroru UPA. Gdy spalono wieœ
ukry³a dzieci w jamie wykopanej w ziemi, a by-
³o to w marcu podczas mrozów. Wówczas are-
sztowano j¹ i przesiedzia³a w wiêzieniu dwa ty-
godnie, a drêczy³a j¹ myœl co siê sta³o z dzieæmi.
Dzieci jednak prze¿y³y. Koszmar wojny siê od-
dala³. Pocz¹tkowo przebywa³a z dzieæmi w Ja-

ros³awcu ko³o Rzeszowa. W 1947 r. wyjecha³a do Aleksandrowa £ódzkiego,
Tam otrzyma³a 10-hektarowe gospodarstwo rolne z gleb¹ 5-6 klasy. 
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Zenon Bryszewski, uczestnik kampanii wrzeœ-
niowej 1939 r. bra³ udzia³ w obronie Wrszawy.
Dnia 31 sierpnia 1938 r. zmobilizowany do 4 Pu³-
ku Artylerii Ciê¿kiej w £odzi pod dowództwem
pu³kownika Szewczyka. 2 wrzeœnia po otrzyma-
niu umundurowania i uzbrojenia (k.b.k.) wyma-
szerowali w kierunku Warszawy przez Stryków,
G³owno, £y¿kowice. W lasach za £y¿kowicami
zastrzelomno jego konia z broni pok³adowej sa-
molotu, w wyniku czego Bryszewski szed³ pie-
szo lub czasami jecha³ wozem taborowym.
W nocy z 8 na 9 wrzeœnia pod O¿arowem ca³a
kolumna ³¹cznie z jednostk¹ Bryszewskiego zo-
sta³a zatrzymana silnym ogniem karabinów ma-

szynowych i lekkich dzia³ przez dywizjê niemieck¹. W nastêpstwie tych dzia³añ
szosa zosta³a zablokowana, a z nastaniem œwitu nadlecia³y samoloty nieprzy-
jacielskie i zbombardowa³ay dzia³a Polaków, tabory i ró¿ny sprzêt znajduj¹cy
siê na zatarasowanej szosie. W czasie nalotu Bryszewski rozsta³ siê z bombar-
dierem tadeuszem Piotrowskim. 

Tomasz Bator ur. w 1907 r. w Szcze-
cinie ko³o Tarnowa, syn rolnika,
uczestnik walk o utrwalenie w³adzy
ludowej. Do 1942 r. wraz z rodzin¹
na Syberii. W 1943 r. wst¹pi³ do I Dy-
wizji Piechoty im. Tadeusza Koœciu-
szki pod dow. genera³a Zygmunta
Berlinga. Przeszed³ ca³y szlak bojo-
wy tej dywizji: Bug, Che³m, Lublin,
Górê Kalwariê, Rembertów, Pragê,
Warszawê, Bydgoszcz, Wa³ Pomor-
ski - Ba³tyk, Odra, Berlin. W  1945 r.
po skoñczonej wojnie poszukiwa³ ro-
dziny przez PCK. Pocz¹tkowo za-
trzyma³ siê w £odzi, a w 1946 r. przez
biuro repatriacji otrzyma³ 8-10-hek-
tarowe gospodarstwo rolne w Ada-
mowie i tam pracowa³ przez d³u¿sze
lata. Otrzyma³ rentê z tytu³u inwali-
dztwa wojennego. Odznaczony: Me-
dalem Br¹zowym Ministerstwa Ob-

rony Narodowej, Odznak¹ I Dywizji im. Tadeusza Koœciuszki, Krzy¿em
Grunwaldu za Berlin 1945, Krzy¿em kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
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Do Warszawy przyby³ 9 wrzeœnia po po³udniu, posiadaj¹c jedynie k.b.k., kil-
kanaœcie naboi i maskê przeciwgazow¹. 10 wrzeœnia 1939 r. Bryszewski zg³o-
si³ siê w miejscu koncentracji rozbitków ma Krakowkim Przedmieœciu. Po zare-
jestrowaniu przydzielono mu dzia³o 75 mm. i rozkazano jako dzia³owemu jechaæ
wraz z obs³ug¹ na ul. Grójeck¹ w celu okopania dzia³a z wycelowaniem na
wprost na znajduj¹c¹ siê oko³o 100 m zaporê przeciwczo³gow¹. Na drugi dzieñ
Bryszelski otrzyma³ rozkaz przeniesienia siê na Pragê, róg ul. Jagieloñskiej i Ra-
tuszowej, gdzie okopali dzia³o równie¿ z wycelowaniem w kierunku zapory prze-
ciwczo³gowej na ul. Ratuszewej. Kwaterowali oni w suterynach dwupiêtrowego
bloku pocztowców. W dniu 25 wrzeœnia 1939 r. (poniedzia³ek) w czasie ca³o-
dziennego nalotu na Warszawê, 2 bomby lotnicze uszkodzi³y ¿elbetonowy dach
i drugie piêtro wspomnianego budynku – dwie mieszanki tego budynku zosta-
³y zabite. Ponios³y œmieræ w w³asnym mieszkaniu. 

Po podpisaniu kapitulacji Warszawy w dniu 27 wrzeœnia 1939 r. wyprowa-
dzono ich bez broni, jedynie z maskami przeciwgazowymi, a oficerów z bia³¹
broni¹ w kierunku rogatek wolskich na ¯yrardów – dzia³o siê to 29 wrzeœnia
1939 r. wieczorem.Dopiero za rogatkami wolskimi kolumnê z Bryszewkim Ze-
nonem oko³o 8 do 9 tyœ. ¿o³nierza przejêli Niemcy, któr¹ pod konwojem kilku
czo³gów wplecionych w kolumnê zaprowadzili do ̄ yrardowa. W ¯yrardowie na
placu, czy boisku przebywali 5 dni. Niemcy wówczas rejestrowali ¿o³nierzy i pod-
oficerów rezerwy odsy³ali wagonami towarowymi do stacji kolejowej znajduj¹-
cej siê najbli¿ej stacji zamieszkania. Zenon Bryszewski przyby³ do stacji £ódŸ
Kaliska, a nastêpnie tramwajem przyjecha³ do Aleksandrowa 5 paŸdziernika
1939 r. Po wyjœciu z tramwaju zosta³ „zaproszony” do magistratu, gdzie miej-
scowi Niemcy, zasiadaj¹cy w ówczesnych w³adzach miejskich po zadaniu kil-
ku pytañ w sensie sk¹d wraca, gdzie walczy³ itp. odebrali mu maskê przeciw-
gazow¹. Zenon Bruszewski by³ wówczas w pe³nym umundurowaniu, nawet
przy strogach oraz posiada³ przepustkê wydan¹ z ¯yrardowie. By³a ona druko-
wana w jêzykach polskim i niemieckim, z której wynika³o, ¿e bra³ udzia³ w ob-
ronie Warszawy, a w zwi¹zku z tym móg³ wróciæ bezpiecznie do domu zgodnie
z warunkami kapitulacji stolicy podpisanej 27 wrzesnia 1939 r. Przepustka owa
by³a podpisana przez dowódcê VIII armii niemieckiej. 

Zenon Bryszewski nied³ugo móg³ cieszyæ siê swobod¹, bowiem musia³ siê
wnet ukrywaæ. Przyszed³ bowiem po jego ojca syn pewnego Niemca, który zo-
sta³ w 1918 roku przez niego rozbrojony. Ojciec Zenona zmar³ w 1939 roku tu¿
przed wybuchem wojny. Po d³ugiej tu³aczce u progu wolnoœci Bryszewski po-
wróci³ do Aleksandrowa witany przez rodzinê i znajomych ze ³zami w oczach.
Nie s¹dzono, ¿e jeszcze ¿yje. 

Przed wybuchem wojny od 5 lutego 1937 r. do 11 sierpnia 1939 r. Zenon
Bryszewski by³ zatrudnniony w biurze ewidencji i referacie wojskowym. Po wy-
zwoleniu powróci³ na to stanowisko i pracowa³ do lipca 1947 r. Od grudnia 1948
r. przeszed³ na stanowisko ksiêgowego do ZPP „Sandra” i pozosta³ na tym sta-
nowisku do emerytury. Odznaczony Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej
1939 r., Odznak¹ „Zas³u¿ony Pracownik Zak³adów Przemys³u Poñczosznicze-
go «Sandra»”.
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Antoni Tanalski, ur. w 1912 r., uczestnik kam-
panii wrzeœniowej 1939 r., walczy³ w armii „Po-
znañ”, która w dniach 9-20 wrzeœnia po³¹czo-
na z armi¹ „Pomorze” pod dowództwem
genera³a Kutrzeby stoczy³a Bitwê pod Bzur¹.
PO pocz¹tkowych sukcesach wojsko polskie
ponios³o klêskê pod Kutnem. Tam te¿ Antoni
Tanalski dosta³ siê do niewoli. Wojsko polskie
by³ wówczas bardzo wyg³odnia³e i wycieñczo-
ne. Niemcy rzucali jeñcom z samochodów bo-
chenki chleba i robili zdjêcia, chc¹c pokazaæ,
jacy ¿o³nierze polscy s¹ dzicy i jak ³apczywie
i ¿ar³ocznie walcz¹ o jedzenie. Pastwili siê nad
podbitym narodem, poniewa¿ sami, hitlerow-

cy, nie doznali jeszcze g³odu. Tanalski zosta³ osadzony w wiêzieniu ko³o Hano-
weru. Po krótkim pobycie zosta³ skierowany do prac rolnych. Widocznie nie na-
dawa³ siê tam, przesuniêto go bowiem do rzemios³a. By³ z zawodu stolarzem,
pog³êbia³ jeszcze swoje wiadomoœci, zdoby³ wiêcej doœwiadczeñ, sta³ siê zna-
komitym fachowcem, nawet umia³ konserwowaæ antyki. 

Po wyzwoleniu osiedli³ siê z rodzin¹ w Szczecinie. Otworzy³ zak³ad rzemieœ-
lniczy w samym centrum miasta przy placu Zgoda. Jako fachowiec gromadzi³
przeró¿ne maszyny. W 1949 r. zamieszka³ w Aleksandrowie i pracowa³ w swoim
warsztacie do œmierci w 1971 roku. By³ cz³onkiem Zarz¹du ko³a ZBoWiD przez
dwie kadencje. Mawia³ swoim dzieciom, ¿e ³atwiej prze¿yæ wojnê jest tym, któ-
rzy maj¹ jakiœ konkretny, praktyczny fach, zdecydowanie trudniej wówczas jest
przedstawicielom inteligencji: nauczycielom, urzêdnikom, ksiê¿om, artystom.

Wac³aw Kwiatkowski, pier-
wszy z prawej ur. w 1915 r.
w Boleszynie ko³o Turka, syn
rolnika, uczestnik kompanii
wrzeœniowej 1939 r. Walczy³
nad Bzur¹ w 17 dywizji gru-
py operacyjnej genera³a
„Knol” Kownackiego; jeniec
wojenny, przebywa³ w kilku
obozach holendersk¹. Wy-
zwolony przez Amerykanów
i Anglików. Wróci³ do Polski
w marcu 1946 r. W pier-
wszych latach pracowa³
w rolnictwie, a w 1949 r.

osiedli³ siê w Aleksandrowie i pracowa³ w prywatnej piekarni. Wkrótce przeszed³
do piekarni PSS „Spo³em”, gdzie pracowa³ do emerytury w 1977 r. Odznaczo-
ny Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 r.



98 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Czes³aw Ro¿niakowski (na prawym zdjêciu drugi od prawej). Ur. w 1913 r. w Alek-
sandrowie, syn rzemieœlnika. Uczestnik kampanii wrzeœniowej 1939 r. Walczy³
w okolicach Wielunia, i Czêstochowy w armii „Poznañ”. Ciê¿ko ranny w nogê
i g³owê, z uszkodzon¹ koœci¹ policzkow¹, straci³ oko, Po kapitulacji Warszawy
dosta³ siê do niewoli. Po krótkim pobycie w Pabianicach i Sieradzu zosta³ wy-
wieziony do obozu jenieckiego ko³o Magdeburga. tam przebywa³ pó³tora roku
pracowa³ w rolnictwie. Ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê stan zdrowia (ból oka)
pozwolono mu wróciæ do Polski. Do koñca wojny pracowa³ jako stolarz. Po wy-
zwoleniu by³ listonoszem w Aleksandrowie a¿ do emerytury w 1977 r. Odzna-
czony Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 r.

Zygmunt Paluszyñski (na pierwszym zdjêciu
w mundurze amerykañskim, na drugim z sie-
kier¹ w rêku podczas prac leœnych, na trzecim
(pierwszy z prawej) po wyzwoleniu nad lini¹
Maginota wœród zapór przeciwczo³gowych). 

Ur. w 1919 r. w Broniszewie, pow. Niesza-
wa, syn rzemieœlnika, uczestnik kampanii
wrzeœniowej 1939 r., jeniec wojenny. Walczy³
w Bydgoszczy, okolicach Torunia i W³oc³aw-
ka. Bra³ udzia³ w obronie Warszawy a¿ do ka-
pitulacji. Ranny w nogê. W pobli¿y ¯yrardo-
wa by³ zatrudniony przy segregacji koni:
zdrowe wysy³ano do Niemiec, a ranne prze-
znaczano na po¿ywienie dla wiêŸniów. Po
2 tygodniach uciek³ stamt¹d. Pod Sochacze-
wem zosta³ z³apany i przywieziony do £odzi,
osadzony w wiêzieniu, by³ej fabryce przy
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ul. Kopernika, 11 listopada wiêŸniowie zosta-
li skoncentrowani pod lufami karabinów, bo-
wiem hitlerowcy bali siê buntów w czasie
Œwiêta Niepodleg³oœci. 19 listopada 1939 r.
zosta³ wywieziony do Niemiec i umieszczo-
ny w stalagu VIIb w Mosburgu (Bawaria), na-
stêpnie przeniesiony do stalagu Va w Ludwis-
burgu-Stuttgarcie w Wirtenbergii w pobli¿u
jury Szwabskiej, oraz dalej do stalagu VIIa
w Willingen miêdzy Francj¹ a Szwajcari¹. Od-
bywa³ karê w wiêzieniu za próbê ucieczki. Zo-
sta³ skierowany do pracy w kopalni. Praco-
wa³ w kamienio³omach Jury Szwabskiej,
w lesie przy œcinaniu i sadzeniu drzew, w sto-
larni, a najd³u¿ej w kopalni wêgla, 

19 marca wyzwolony przez Ameryka-
nów pracowa³ w policji miêdzynarodowej
na obszarze Linii Maginota i Linii Zygfyda.

Nastêpnie przebywa³ w polskim obozie Rebach w Lotaryngii, tam te¿ o¿eni³ siê
i urodzi³ mu siê syn. Powróci³ do Polski w czerwcu 1946 r. Zdemobilizowany
pracowa³ w Dziwnowie i Miêdzywodziu w rybo³ówstwie morskim, a we wrzeœ-
niu 1946 r. przyby³ wraz z ¿on¹ do Aleksandrowa. Rozpocz¹³ pracê w zak³a-
dach pod nazw¹ Zjednoczone Stolarnie Przemys³u terenowego. Zak³ady te
zmienia³y wielokrotnie sw¹ nazwê, ale pracowa³ w nich a¿ do emerytury w 1979
r. Choæ przed wojn¹ ukoñczy³ szko³ê rolnicz¹ w Bydgoszczy, to wyspecjalizo-
wa³ siê w rzemioœle i sta³ siê znakomitym fachowcem w tej dziedzinie. Odzna-
czony za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 r.
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Józef Janiak, ur. w 1896 r. w £odzi, pocho-
dzenia robotniczego. Wczeœnie umar³ mu oj-
ciec. Maj¹c 12 lat zmuszony jest zarabiaæ na
¿ycie. Pocz¹tkowo by³ pomocnikiem tkaczy
rêcznych. Bêd¹c w szkole rosyjskiej uczy³ siê
dodatkowo jêzyka polskiego. Uczêszcza³ wie-
czorami do szkó³ prowadzonych przez Ma-
cierz Szkoln¹. Podczas rewolucji 1905 r. bê-
d¹c ma³ym ch³opce sprzedawa³ teksty
piosenek religijnych i patriotycznych, trzyma³
wartê w miejscach, jeœli zachodzi³a taka po-
trzeba. Kontaktowa³ siê z m³odzie¿¹ z innych
szkó³, bra³ udzia³ w przedstawieniach rewo-
lucyjnych. W 1912 r. matka Janiaka zamie-
szka³a w Aleksandrowie, a on z bratem po-
zosta³ w £odzi. Pracowa³ w zak³adach
Poznañskiego, Polacy otrzymywali pracê
u Niemców i ¯ydów w formie ³aski. 

Podczas pierwszej wojny œwiatowej wst¹pi³ do Legionów. Po przejœciu prze-
szkolenia przydzielony zosta³ do kompanii garnizonowej w Warszawie przy
ul. Krochmalnej. Zasta³ komendantem ³¹czników batalionu kapitana P³oszañ-
skiego. W tej jednostce kapelanem by³ ks. Nadolski, póŸniejszy proboszcz pa-
rafii aleksandrowskiej. 

Zamieszka³ w Aleksandrowie. Wst¹pi³ do „Soko³a” i wystêpowa³ w jego tea-
tralnym zespole amatorskim, m. in. w sztuce „Koœciuszko w Petersburgu”. Udzie-
la³ siê te¿ w towarzystwie œpiewaczym „Lutnia”, organizuj¹c wystêpy patrioty-
czne. Jako prezes „Lutni” zabiega³ o w³asny lokal dla niej. Zakupi³ w 1939 r. dom
przy ul. Orgrodowej 17. Zosta³ tak¿e cz³onkiem OSP Aleksandrów. Pracowa³
w poñczosznictwie. Korzystaj¹c z kontaktów handlowych ze sklepami polski-
mi w ró¿nych czêœciach kraju sprzedawa³ g³ównie skarpety. Rywalizowa³ na po-
lu gospodarczym z Niemcami i ¯ydami, co nigdy nie zosta³o nale¿ycie doce-
nione przez rodaków. Nie pi³, nie pali³ papierosów, by³ oszczêdny i pracowity.
Za oszczêdzone pieni¹dze kupowa³ rêczne maszyny do produkcji skarpet. Dzia-
³alnoœæ ta spowodowa³a, ¿e ju¿ w dniu wybuch drugiej wojny œwiatowej zosta³
umieszczony przez Niemców na liœcie osób przeznaczonych na œmieræ. Zmu-
szony do ukrycia, skontaktowa³ siê z polskim podziemiem i organizowa³ ¿y-
wnoœæ dla potrzeb podziemia i ludnoœci polskiej. 

Po wyzwoleniu zosta³ pierwszym burmistrzem w Aleksandrowie, ale nie na
d³ugo, bowiem powiew nowych czasów nie tolerowa³ na tym stanowisku kapita-
listy. Ludnoœæ polska, sk³adaj¹ca siê g³ównie z robotników i s³u¿¹cych, nie mog-
³a zrozumieæ i pogodziæ siê z faktem, ¿e burmistrzem zosta³ w³aœciciel maszyn
dziewiarskich. Janiak pracowa³ jeszcze pewien czas spo³ecznie w PSS „Spo³em”.
Zosta³ honorowym cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego,
P drugiej wojnie œwiatowej towarzystwo œpiewacze „Lutnia” nada³o mu tytu³ ho-
norowego prezesa, a OSP w Aleksandrowie odznaczy³o go Medalem 50-lecia.
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Zygmunt Gr¹bkowski, pierwszy z prawej strony. Ur. w 1916 r. uczestnik kampa-
nii wrzeœniowej 1939 r. Walczy³ na Podkarpaciu w okolicach Nowego S¹cza.
Podczas okupacji przebywa³ w Aleksandrowie i pracowa³ jako fryzjer. Po wojnie
znalaz³ pracê w ZPP „Sandra”, jako œlusarz i mechanik do spraw kapitalnych re-
montów maszyn. Na tym stanowisku wyró¿ni³ siê jako racjonalizator. Otrzyma³
nagrodê Zas³u¿onego Pracownika za racjonalizatorstwo. Gra³ w orkiestrze Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej i orkiestrze przy zak³adach ZPP „Sandra”. Niezwykle uz-
dolniony technicznie i artystycznie. Wspaniale reperowa³ stare przedwojenne ze-
gary. Zosta³ odznaczony Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 r. 

Zarz¹d  i cz³onkowie ZBoWiD pracowali osobiœcie utrzymywali ¿ywe kontak-
ty z orkiestrami OSP i zak³adów „Sandra” Te orkiestry bra³y udzia³ m.in. w uro-
czystoœciach patriotycznych, manifestacjach pokoju, pogrzebach cz³onków ko-
³a ZBoWiD (na zdjêciu poni¿ej orkiestra w pochodzie).
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Jan Buka³a, pierwszy od prawej, ur. w 1917 r., uczestnik ruchu oporu w B³a¿owej
ko³o Rzeszowa. Przed wojn¹ ukoñczy³ zawodow¹ szko³ê krawieck¹. Od 1940 r.
walczy³ w partyzantce AK w okolicach Rzeszowa, Dynowa, Brzozowa i Krosna.
Walczono z Niemcami, a tak¿e oddzia³ami UPA. W miejscowoœci Popielak i w Dy-
nowie Ukraiñcy wydali Niemcom ca³e rodziny. Buka³a s³u¿y³ w oddziale Kazimie-
rza S³abego pseudonim „Rogacz”. Dowódca ten zgin¹³ w poœcigu za hitlerowca-
mi w ostatnich dniach wojny. Warunki by³y tam niezmiernie trudne. Partyzanci
szukali kryjówek po lesie dalej od szosy, a ¿ywnoœæ zdobywali we w³asnym zakre-
sie. Starali siê nie walczyæ w zaludnionych okolicach, aby ludnoœæ cywilna nie cier-
pia³a wiêcej. Dzielili siê na sekcje, plutony i kompanie. Dowódcy zmieniali siê. W ra-
zie potrzeby zastêpowali drugich. Czêœæ tych partyzantów, którzy prze¿yli wojnê
rozproszy³a siê po ca³ej Polsce. Jan Buka³a przywêdrowa³ w okolice £odzi. Pocz¹t-
kowo zamieszka³ w Be³dowie, a nastêpnie od 1948 r. w Aleksandrowie. Pracowa³
jako krawiec. Nie za³o¿y³ rodziny i ¿y³ w samotnoœci. Cz³onek ZBoWiD od 1968 r.

Jan Tadeusz Jakubiak ur. 5 marca 1945 r. w obozie
koncentracyjnym Stutthof. Matka jego zosta³a are-
sztowana po upadku powstania warszawskiego
i osadzona w tym obozie. Ukszta³towanie geografi-
czne w trójk¹cie wodnym Ba³tyk-Wis³a-Nogat prak-
tycznie uniemo¿liwia³o wiêŸniom ucieczkê. Niezwyk-
le niekorzystny wp³yw œrodowiska: podmok³y teren,
torfowiska o bardzo z³ym dla ludzi sk³adzie chemi-
cznym (bez wapnia) oraz silny wp³yw wiatrów mor-
skich w miesi¹cach zimowych, a tak¿e g³ód powo-
dowa³y niespotykanie wysok¹ œmiertelnoœæ wœród
wiêŸniów. Do najczêstszych chorób wiêŸniów zali-
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cza³a siê puchlina nóg (flegmana) najczêœciej koñcz¹ca siê œmierci¹. Po³o¿o-
ny na terenie dawnego Wolnego Miasta Gdañska obóz dzia³a³ od pierwszych
dni wojny. Ju¿ noc¹ z 31 sierpnia na 1 wrzeœnia aresztowano na terenie Gdañ-
ska 1500 osób okreœlonych jako „niepo¿¹dany element polski” i wiêkszoœæ
z nich skierowano do obozu w Stutthofie. Obóz dzia³a³ przez 5 lat, 8 miesiêcy
i 8 dni do 10 maja 1945 r. By³ pierwszym obozem poza terenami Rzeszy i ostat-
nim z rozwi¹zanych. By³ ci¹gle powiêkszany: od 200 wiêŸniów do planowanych
do 100 tysiêcy osadzonych jednoczeœnie. Mia³ staæ siê nie tylko g³ównym obo-
zem dla Pomorza, ale ca³ej Europy Pó³nocnej. Po kapitulacji Gdyni zamkniêto
tu ponad 6 tysiêcy Polaków: harcerzy, polskich dzia³aczy politycznych, a nawet
cz³onków rz¹dów litewskiego i ³otewskiego. Po przegranej pod Stalingradem,
wycofuj¹cy siê Niemcy likwidowali obozy na wschodzie i przemieszczali tu wiêŸ-
niów. Do Stutthofu przybywa³y transporty po powstaniu warszawskim i z obo-
zu ewakuacyjnego z Pruszkowa, a tak¿a z ca³ej Europy: z Austrii, Belgii, Czech.
Wêgier, Francji, Grecji, Holandii, Rumunii, W³och, Jugos³awii a nawet Hiszpa-
nii. WiêŸniowie z góry skazani byli na wymarcie, tak wiêc tylko w niektórych ba-
rakach by³y prycze, a wiêkszoœæ spa³a na s³omie na ziemi. 

Janina Kowalczyk, matka Jakubiaka, pochodzi³a z Aleksandrowa i wywêd-
rowa³a do Warszawy za prac¹. Po powstaniu warszawskim znalaz³a siê w obo-
zie dla uchodŸców w Pruszkowie. Aresztowana tam, zosta³a ods³ana do obozu
koncentracyjnego Stutthof w zamkniêtym wagonie bydlêcym. Po dwóch tygo-
dniach kwarantanny napi³a siê ska¿onej wody i ciê¿ko zachorowa³a. Podczas
selekcji starcy, chorzy, dzieci i kobiety w ci¹¿y byli kierowani do specjalnego blo-
ku nr 29, inni zaœ do pracy. W lutym 1945 r. zachorowa³a na tyfus plamisty, roz-
noszony po obozie przez wszy i zosta³a zabrana do szpitala obozowego. Po ty-
godniu wysokiej gor¹czki tyfusowej nast¹pi³ przedwczesny poród. Dziecko wa¿y³o
jedynie oko³o 1 kg, mieœci³o siê w d³oni, uda by³y tak grube jak palec u osoby
doros³ej, Dziêki wiêŸniarkom opiekunkom Piaseckiej i Helenie Jurkiewicz (¿onie
kapitana Daru Pomorza) uda³ siê uratowaæ matkê i dziecko. Chora matka otrzy-
ma³a zastrzyki przeciwzakaŸne, bêd¹ce w³asnym, ukrytym zapasem Heleny Jur-
kiewicz. Z wiêziennych pasiaków uszyto ubranko dla dziecka. Wycieñczona cho-
rob¹ i porodem matka nie mia³a pokarmu, a dziecko nie umia³o i nie by³o w stanie
ssaæ. Dobrzy ludzie zdobywali ukradkiem zlewki kluszczanki i karmili dziecko.
Ze szpitala matkê i dziecko przeniesiono do „pokoju matki”. Pomieszczenie to
zachowa³ siê do dziœ. Przebywa³o tam oko³o 16 dzieci. Dostawa³y one na dzieñ
po ³y¿ce manny. Z kopców zdobywano ziemniaki i pieczono w zgniecionych pu-
de³kach znalezionych gdzieœ na uboczu. 

Gdy wojna dobiega³a koñca, Niemcy rozpoczêli likwidacjê obozu. Podzie-
lili wiêŸniów na kolumny marszowe po oko³o tysi¹c osób. Miêdzy kolumnami
utrzymywano odleg³oœæ 7 km. Ka¿da kolumna by³a eskortowana przez podo-
ficerów SS i ok. 40 wachmanów. Marsz by³ przewidziany na 7 dni a trwa³ 10 dni
i wiód³ przez Pruszcz, ̄ ukowo, £ebno w okolice £êborka do Wejherowa. WiêŸ-
niowie otrzymali po kawa³ku chleba posmarowanego margaryna i kawa³ku ko-
niny. Zapas ten mia³ wystarczyæ na ca³¹ podró¿. Janina Kowalczyk zabra³a
w „plecaku” trochê „pieluch” dla dziecka. 



Po zakoñczonym marszu, 28 kwietnia zosta³a kolejk¹ w¹skotorow¹ odwie-
ziona wraz z innymi matkami nad morze, na barki. Ze wschodu i po³udni s³y-
chaæ by³o detonacje artyleryjskie. Mnóstwo rodzin niemieckich czeka³o w la-
sach nadmorskich na zaokrêtowanie. W czasie nalotu w podmuchu bomby
matka upad³a na dziecko i o ma³o go nie udusi³a. W lesie na Helu wiêŸniowie
trochê odpoczêli, dostali po pó³ litra wody. Umy³a dziecko, a ono otworzy³o
oczy. Uradowa³a siê niezmiernie, ¿e ono mimo wszystko jeszcze ¿y³o. Wyp³y-
nêli na pe³ne morze i odbyli podró¿ morsk¹ oko³o 5 dni (28 kwietnia do 3 ma-
ja 1945 r.). W tym czasie prze¿yli jeszcze straszniejszy nalot. Nie maj¹c wody
ugotowali kaszki na wodzie morskiej. Dzieci potru³y siê: dosta³y jakieœ pianki
na ustach. 3 maja wyl¹dowali ko³o Lubeki. L¹dowanie by³o straszne. Barki pra-
wie zosta³y zatopione w odleg³oœci 3 km od wybrze¿a. Holownik niemiecki,
który ci¹gn¹³ barki zaton¹³. Niemcy pod pozorem przywiezienia prowiantu od-
p³ynêli. Anglicy zbli¿ali siê. Stoj¹cy w pobli¿u Lubeki statek pe³en wiêŸniów za-
wiadomi³, ¿e bêdzie koniec wojny, a Niemcy ju¿ nie wróc¹, Wówczas wiêŸnio-
wie zaczêli odrywaæ z barek deski i tymi deskami wios³owaæ. Dziêki temu barka
z wiêŸniami by³a ju¿ o œwicie przy brzegu ko³o Lubeki. Wielu wiêŸniów prze-
p³ynê³o wp³aw z barki na brzeg i w ten sposób dostali siê na l¹d. Na barkach
zostali jednak jeszcze chorzy, starzy i matki z dzieæmi. Jeden z wiêŸniów, by-
³y marynarz postara³ siê o ³ódkê i drabinê dla pozosta³ych i tak t¹ ³ódk¹ prze-
wióz³ ich na brzeg. 

Po wyl¹dowaniu wiêŸniowie rozbiegli siê natychmiast w poszukiwaniu ¿y-
wnoœci. Polowali na kury, króliki i na wszystko co da³o siê zjeœæ. Radoœæ jed-
nak trwa³a nied³ugo. Na wybrze¿u znajduje siê cmentarz, gdzie pochowano
oko³o 500 wiêŸniów z tych dni. Oko³o godz, 10-12 Niemcy otoczyli wszystkich
i spêdzili do gromady. Nastêpnie zagnali ich na odleg³e ok. 3 km boisko spor-
towe. Tam matki otrzyma³y po pó³ litra zupy, ale nie starczy³o dla wszystkich.
Wówczas nast¹pi³ kolejny nalot i strzelanina w porcie. Niemcy nakazali matkom
przenieœæ siê do portu. Ka¿da mia³a przy sobie dziecko. Doprowadzono je do
urzêdu morskiego. Nast¹pi³ nastêpny nalot i zatopiono trzy dalsze statki, który-
mi mieli p³yn¹æ wiêŸniowie. W porcie znów wybuch³a strzelanina, WiêŸniowie
w mieœcie i porcie rozbiegli siê, Us³yszano czo³gi i na krótko zapanowa³a cisza.
Potem ludzie wprost oszaleli z radoœci. Niemcy jeszcze w ostatniej chwili mœci-
li siê, niszcz¹c ¿ywnoœæ, aby nie daæ jej zwyciêzcom. Mleko p³ynê³o rynsztoka-
mi. W pierwszych upragnionych dniach wolnoœci wiêŸniowie ulokowali siê w ba-
rakach marynarki wojennej. ZnaleŸli ¿ywnoœæ, poœciel, odzie¿. Na placu palili
ogniska – by³a to ich „noc œwiêtojañska”. A œmieræ jeszcze grasowa³a. Niektó-
rzy wiêŸniowie, wprost nieprzytomni z g³odu rzucali siê bez umiarkowania na
jedzenie i wkrótce te¿ pomarli. Ci, którzy prze¿yli, ulokowali siê w barakach. Po-
wsta³ Komitet Blokowy. Matki przeniesiono do instytutu morskiego i zakwate-
rowano w pokojach. 

20 lipca og³oszono mo¿liwoœæ wyjazdu na leczenie do Szwecji. Matka zg³o-
si³a siê i wyjecha³a tam z dzieckiem. Znalaz³a siê pod opiek¹ lekarsk¹, a dziec-
ko otrzyma³o specjalne od¿ywki. Chorych odwiedzi³ prezes Czerwonego Krzy-
¿a. Polacy zostali otoczeni serdeczn¹ opiek¹. Wówczas dziecku wykonano
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zdjêcie. Mia³o ono wówczas oko³o 7 miesiêcy. Przy wyjeŸdzie do kraju otrzy-
ma³o wyprawkê: koszyk do spania, koc i jedzenie na drogê. 1 listopada dotar-
li do rodziny w Aleksandrowie. Gdy ojciec Jana powróci³ z obozu z Niemiec ro-
dzina przenios³a siê w okolice Szczecina, gdzie pracowali w rolnictwie. Dziecko
obozu ros³o, ale d³ugo nie mog³o mówiæ, zaczê³o chodziæ maj¹c rok i parê mie-
siêcy. Jan rozpocz¹³ naukê w szkole maj¹c 7 lat Ukoñczy³ 5-letnie Technikum
Mechaniczne Rolnicze i od 1970 r. rozpocz¹³ pracê w Pañstwowym Oœrodku
maszynowym w R¹bieniu. Zamieszka³ na osiedlu Bratoszewskiego w Aleksan-
drowie. Za³o¿y³ rodzinê, dwóch piêknych ch³opców. Zdrowie mu jednak nigdy
nie dopisywa³o. 
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Obóz koncentracyjny Stutthof ko³o Gdañska. Obecnie znajduje siê tam mu-
zeum. Fotografie pokazuj¹ bramê wejœciow¹ i plac obozowy, przy którym sta-
³y baraki. Sp³onê³y one w po¿arze ju¿ po wyzwoleniu. Kilka jednak zachowa³o
siê. Przed p³ytami pozostawione schody pokazuj¹ wejœcia do nieistniej¹cych
ju¿ baraków. 
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W³adys³aw Kunicki. Na zdjêciu
w ubraniu otrzymanym z Miê-
dzynarodowego Czerwonego
Krzy¿a. Ur. w 1915 r. w Przato-
wie ko³o Sieradza, uczestnik
kampanii wrzeœniowej 1939 r.
Walczy³ ko³o Wielunia, Sieradza,
Warszawy, Góry kalwarii i na
Pradze. Zosta³ wziêty do niewo-
li w maj¹tku Stara Wieœ za War-
szaw¹. Zosta³ osadzony w obo-
zie ko³o Królewca na Mazurach.
W maju 1940 r. uciek³ z niewoli.
Maszerowa³ z koleg¹ po Suwal-
szczyŸnie. Doili krowy na pa-
stwiskach i tym przez pewien
czas siê ¿ywili. Zawêdrowali na
Litwê. ̄ ywili siê tam ziemniaka-
mi wyci¹ganymi z pól. Byli za-
wszeni, nie myli siê, nie zmienia-
li bielizny. Id¹c lasami dotarli do
granicy niemieckiej. Niemcy ju¿
zajmowali te tereny. Zbiegom
uda³o siê min¹æ stra¿nicê. 

Wêdrowali po SuwalszczyŸnie przesz³o pó³tora roku. Trochê pracowali u go-
spodarzy i dostawali noclegi oraz wy¿ywienie. Nigdzie jednak nie mogli prze-
bywaæ d³u¿ej, najwy¿ej kilka dni. Nie uda³o im siê zdobyæ cywilnego ubrania,
a wojskowych bano siê przetrzymywaæ. W koñcu zostali z³apani i zaprowadze-
ni do gestapo w Sejnach, siedzieli tam trzy dni. Badano i œci¹gano tych go-
spodarzy, u których pracowali. Rozpoczê³o siê miesamowite bicie uciekinie-
rów i tych gospodarzy, którzy im udzielali pomocy. W trakcie badania Niemcy
k³adli „winowajcê” na ³awce, bili i oblewali wod¹, kazali nastêpnie wycieraæ
pod³ogê i znów bili. Zabrali wszystko, co kto mia³ przy sobie. ZnaleŸli te¿ tekst
piosenki: 

Jeszcze Polska nie zginê³a, 
Jeszcze Bóg nad nami, 
Jeszcze Hitler bêdzie wisia³
Do góry nogami. 

Marsz, marsz Polacy! 
Za kosy do pracy. 
Szwabów wypêdzimy, 
Polskê wyzwolimy



Jak podniesiem kosy w górê
Smutna twoja mina, 
Wygarbujem tobie skórê, 
Drapniesz do Berlina. 

Przyszed³ Hitler z wojskiem
Swoim do Polski wojowaæ; 
By grabiæ tu ¿ywnoœæ. 
W Warszawie nocowaæ. 

Marsz, marsz na Hitlera, 
Niech go weŸmie cholera, 
Niech go piorun trzaœnie, 
niech jego imiê zgaœnie. 

Teraz razem z sojusznikami
Usypiemy mu cmentarz
Jak wojowaæ z Polakami
Wielu popamiêta! 

Zdaje siê, ¿e Kunicki trafi³ na ludzkiego oficera niemieckiego. Ten bowim tekst
piosenki przeczyta³ (nie wiadomo, czy zrozumia³), zabra³ te¿ adresy do dziew-
czynek, a nastêpnie je odda³. Odbieraj¹c tekst piosenki, Kunicki dr¿a³, ale Nie-
miec powtórzy³ trzy razy: bitte (proszê). 

W Suwa³kach Kunickiego postawiono do raportu. Stan¹³ przed Niemcem,
który straci³ nogê pod Warszaw¹. Byli tam te¿ inni Niemcy. Jeden z nich kon-
wojowa³ go do obozu; zapowiada³, aby nie próbowa³ uciekaæ, bo bêdzie zmu-
szony strzelaæ, a nie chcia³ tego robiæ. Gdy przyby³ do obozu zaprowadzili go
do aresztu. Za ucieczkê dosta³ karê 14 dni œcis³ego aresztu. Co trzeci dzieñ tro-
chê obiadu, kawa³ek chleba i szklankê zimnej wody. A ten obiad by³ bardzo li-
chy. Do tego dosz³o jeszcze 3 dni w gestapo, w sumie 19 dni g³odówki i udrê-
ki. Zosta³a na nim sama skóra i koœci. 

Przed koñcem wojny w styczniu 1945 r. Niemcy ewakuowali obozy przy
froncie i zaprowadzili wiêŸniów z Suwalszczyzny a¿ na wyspê Rugiê. Tam Ku-
nicki doczeka³ wyzwolenia. Powrót do kraju by³ trudny i d³ugotrwa³y. Przyby³ do
Aleksandrowa, bowiem jego rodzice mieszkali tu przed wojn¹. Zacz¹³ praco-
waæ w formierni ZPP „Sandra”, pod koniec pracy by³ kontrolerem technicznym.
Przepracowa³ w tym zak³adzie 30 lat, na emeryturê odszed³ w 1978 r. Odzna-
czony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Udzia³
w Wojnie Obronnej 1939 r.
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Jan Lubecki, pierwszy od lewej; na
dolnym zdjêciu wœród jeñców przed
wyruszeniem do pracy w Gertyz
4 grudnia 1939 r. Ur. w 1910 r. w B³o-
cie ko³o Aleksandrowa. Z zawodu po-
ñczosznik, uczestnik kampanii wrzeœ-
niowej 1939 r., jeniec wojenny. 

Otrzyma³ kartê powo³ania do woj-
ska z czerwonym paskiem, co ozna-
cza³o natychmiastowe stawienie siê
w batalionie Korpusu Ochrony Po-
granicza WOP, stacjonuj¹cego
w Dawid Gródku na po³udniowo-
wschodniej granicy Polski. Po umun-
durowaniu zosta³ wraz z innymi ko-
legami wojskowymi za³adowany do
wagonów kolejowych i przemie-
szczony na front. Wioski ju¿ p³onê-
³y. By³ to czwarty dzieñ wojny. Pusty
poci¹g bez ludzi i maszynisty pêdzi³
ca³y w ogniu po szynach. Bu³y to
okolice Jaros³awia i Jaworowa. Kil-

ka razy ze swoj¹ grup¹ przygotowywa³ siê do natarcia, które odwo³ywano.
Ludnoœæ wsi ogarnê³a panika i ci¹gnê³a za wojskiem, szukaj¹c ratunku.
Utrudnia³o to manewry jednostek. Nie pomaga³y apele dowódców, a nie-
przyjacielskie samoloty mia³y ³atwy cel przy doskona³ej widocznoœci. Stwo-
rzy³o to bardzo dobre warunki dla nieprzyjaciela, który atakowa³ z ziemi
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i nieba. W tej sytuacji ginê³o wiele osób cywilnych i ¿o³nierzy. Do wiêksze-
go natarcia nie dochodzi³o. 

¯o³nierze z rozbitych jednostek napotykaj¹c oddzia³y artylerii przy³¹czali
siê do nich. Dowódca artylerii widzia³ w nich dezerterów, chcia³ nawet po-
wystrzelaæ, ale po z³o¿eniu przysiêgi o prawdziwoœci sytuacji w³¹czy³ ich do
swojego oddzia³u. Nie by³o koni do podwody, wiêc piechurzy musieli ma-
szerowaæ pieszo. Kiedy stoczono zwyciêsk¹ potyczkê w jakiejœ wsi, urado-
wali siê, ¿e Polska zwyciê¿y. Piechurzy ³¹czyli siê z innymi piechurami i da-
lej maszerowali razem. Gdy zgrupowanie wzros³o liczebnie uderzono na
Niemców we wsi koœcielnej, planowano przejœæ przez wieœ. Okaza³o siê, ¿e
Niemcy mieli punkty obserwacyjne na wie¿y koœcielnej i mieli doskona³y ob-
raz maszeruj¹cych Polaków. Otworzono ogieñ z karabinów maszynowych.
Dwóch Polaków podkrad³o siê pod wie¿ê i wysadzi³o j¹ granatami. Sp³onê-
³a, bo by³a drewniana. Wieœ zdobyto. Œrodek wsi stanowi³ coœ w rodzaju
rynku i by³ dos³ownie wziêty w dwa ognie. Podczas tej strzelaniny pewien
ch³opak, oko³o dwunastoletni przeszed³ przez ten plac. Mimo gradu kul nic
mu siê nie sta³o. 
Po powtórnym zgrupowaniu znów uderzyli na Niemców, doszli do mostu.
Za mostem znów Niemcy. Uderzenie od nich by³o straszne, pozosta³o tyl-
ko 12 ¿o³nierzy, a reszta posz³a w rozsypkê. Zmêczenie ogarnê³ó wszy-
stkich. Spali na stoj¹co. Maszerowali do lasu, gdzie sta³o wojsko polskie.
Tylko wieczorem i noc¹. Po naradzie wojskowej kapitan Stolarek wyda³ po-
lecenie szukania ratunku na w³asn¹ rêkê. Lebecki z kolegami udali siê do
wsi, gdzie zdobyli jedzenie. Razem z trzema kolegami udali siê do wsi,
gdzie zdobyli jedzenie. Niemcy wziêli ich do niewoli w okolicach (Przasny-
sza) Przemyœla. Popêdzili jeñców do Jaros³awia, a stamt¹d poci¹gami,
w których zamkniête wagony by³y za³adowane po 40–50 osób, bez jedze-
nia, dostarczyli do Krakowa. W Krakowie stali cztery godziny. Dalej jechali
w kierunku Niemiec. na terenie Niemiec otworzono wagony dla przewie-
trzenia. Tak jechali dzieñ i noc do Saksonii. Po roz³adowaniu zakwatero-
wali ich w namiotach pe³nych s³omy. Ka¿dy z jeñców otrzyma³ po dwa ko-
ce, kilogram chleba na cztery osoby, kawa³ek kie³basy i trochê herbaty. Na
drugi dzieñ chleb z marmolad¹ i kawê. Nastêpnie przeprowadzono bardzo
szczegó³ow¹ rewizjê osobist¹. Po rewizji skierowano ich do poci¹gu, któ-
ry dojecha³ do stalagu IVa. Ca³¹ okupacjê Lubecki przebywa³ w obozie.
Jeñcy zatrudniani byli tam, gdzie zachodzi³a potrzeba, najczêœciej w rolni-
ctwie lub cukrowni. 

Po wyzwoleniu wróci³ do Aleksandrowa. Pracowa³ w poñczosznictwie, naj-
pierw prywatnie u Wojtalskiego, nastêpnie w zak³adach „Aleksandrowianka”,
ostatecznie w „Sandrze”, gdzie znalaz³ miejsce do emerytury w 1975 r. Za su-
mienn¹ pracê otrzyma³ z zak³adu dyplomy i podziêkowania. Odznaczony Me-
dalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej. 
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Stanis³aw Wróbel, ur. w 1925 r. w Aleksan-
drowie. Funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
po wyzwoleniu. W pierwszych dniach wojny
na fali paniki ucieka³ z ojcem jak inni w kie-
runku Warszawy. Ko³o ¯ychlina zatrzymali
siê na noc i wpadli w œrodek starcia wojsk
polskich z niemieckimi, które mia³o miejsce
miêdzy Kutnem a Pi¹tkiem. Po kilku dniach
oczekiwania na stabilizacjê Stanis³aw wróci³
do Aleksandrowa, a jego ojciec wyruszy³ do
Warszawy, aby do³¹czyæ do jej obrony.
W Aleksandrowie by³ œwiadkiem strasznych
wydarzeñ, wysiedlania ̄ ydów, nocnych are-
sztowañ Polaków. W 1941 r. sam zosta³ are-
sztowany, osadzony w obozie przejœciowym
przy ul. £¹kowej i po tygodniowej g³odówce

wywieziony na przymusowe roboty w okolicach Koszalina, gdzie przeby-
wa³ a¿ do 5 marca 1945 r. 

W chwili wyzwolenia wst¹pi³ do milicji, organizacyjnie podleg³ej I Armii Lu-
dowego Wojska Polskiego. Wspó³dzia³a³ w zabezpieczaniu maj¹tku porzuco-
nego przez Niemców. Pomaga³ w akcji wysiedleñczej i osiedleñczej ludno-
œci. Bra³ udzia³ w ujêciu zabójcy funkcjonariusza MO Józefa Rybakowskiego.
Udzieli³ pomocy nauczycielce, uwalniaj¹c jej mieszkanie od 2 pijanych osob-
ników. W nastêpnych latach wróci³ do Aleksandrowa i zacz¹³ pracowaæ w ZPP
„Sandra”, w spó³dzielczoœci, a nastêpnie nauczyciela zawodu w £odzi, a¿
dom przejœcia na emeryturê. Pracuj¹c uczy³ siê. Otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê Za-
s³u¿ony dla Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych. 

Czes³aw Ciborowski ur. w 1924 r. w Warce-Wi-
niary ko³o Grójca, uczestnik walk o utrwalenie
w³adzy ludowej. Tu¿ przed wojn¹ rozpocz¹³ pra-
cê w fabryce okuæ budowlanych. Podczas oku-
pacji by³ zatrudniony w piekarni, u Niemców.
W 1944 r. zosta³ osadzony w obozie przejœcio-
wym. W kwietniu 1945 r. zosta³ powo³any do woj-
ska. S³u¿y³ w Korpusie Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego (KBW) do 11 wrzeœnia 1947 r. w okolicach
Bia³egostoku, Szczytna, Szczecina. Pomaga³
przy przesiedlaniu ludnoœci na zachodzie Polski.
Od 1947 r. zamieszka³ w Aleksandrowie. W paŸ-
dzierniku tego¿ roku rozpocz¹³ pracê w ZPP
„Sandra” na stanowisku dziewiarza, brakarza,

pakacza. Po 40 latach pracy przeszed³ w 1981 r. na emeryturê. Przez 23 lata
by³ przewodnicz¹cym Oddzia³owej Rady Zwi¹zków Zawodowych, cz³onkiem
Rady Zak³adowej, cz³onkiem Kolegium do spraw Wykroczeñ. 12 lat pracowa³
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w Miejskiej Radzie Narodowej, przez 4 lata by³ cz³onkiem zarz¹du klubu spor-
towego „W³ókniarz”, 5 lat pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego s¹du spo³eczne-
go w „Sandrze”. Nale¿a³ do Komisji Kontroli Spo³ecznej, Powiatowej Rady
Zwi¹zków Zawodowych. Otrzyma³ odznaczenia: ¯o³nierzowi Demokracji za
walkê z najeŸdŸc¹ niemieckim o Polskê, Wolnoœæ i Lud. Medal Zwyciêstwa
i Wolnoœci, Krzy¿ Grunwaldzki, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Zas³u¿ony Dzia³acz
ZZPP WOiS, Honorow¹ Odznak¹ Województwa £ódzkiego, Odznak¹ Tysi¹c-
lecia Pañstwa Polskiego. 

Irena Skrobacz, ur. w 1908 r. w Konopni-
cy-Motycz ko³o Lublina, zamieszka³a
w Che³mie Lubelskim, wiêzieñ obozu kon-
centracyjnego. Aresztowana zosta³a ju¿
w lutym 1940 r. za wspó³pracê z organi-
zacj¹ konspiracyjn¹ ZWZ, do której nale-
¿a³ jej m¹¿. Wiêziono j¹ od 19 wrzeœnia
1940 r. do 1 maja 1945 r. Pocz¹tkowo
przebywa³a w wiêzieniu na zamku lubel-
skim, apotem w obozie koncentracyjnym
Ravensbrück. Pozostawi³a szóstkê dzie-
ci. Najstarszy, 12-letni syn by³ zabrany ra-
zem z matk¹. Po kilku dniach bicia zwol-
nili go, bowiem nie mogli wydobyæ

z niego ¿adnej wiadomoœci o ojcu. Ostatnie, kilkumiesiêczne dziecko by³o
przynoszone do matki do karmienia, póŸniej oprawcy i tego zaniechali. Pod-
czas jej uwiêzienia dwoje dzieci zmar³o, a jej nie powiadomiono. W obozie
poddawana by³a doœwiadczeniom prowadzonym przez niemieckich lekarzy.
Eksperymenty te polega³y na podawaniu jej nieznanych nikomu zastrzyków,
które spowodowa³y ju¿ wówczas pogorszenie zdrowia, a narasta³o ono z bie-
giem czasu. Po tych zastrzykach utrzymywa³a siê sta³a temperatura, a na
ciele pojawia³y siê wrzody. W szpitalu nie by³o miejsca dla chorych, wiêc mu-
sia³a mieszkaæ w tym stanie w obozie. Przez ca³y czas pobytu w obozie mu-
sia³a razem z innymi wiêŸniarkami pracowaæ w noszeniu kamieni, ziemi itp.,
staæ na apelu po kilka godzin boso w mroŸne dni zimowe. 
Na skutek akcji ks. Folke Bernardotte'a wiêŸniowie z Ravensbrück zostali 25
kwietnia 1945 r. odtransportowani do Szwecji. jechali 5 dni i nocy pod flag¹
Czerwonego Krzy¿a. Niemcy i to wykorzystali, przmycaj¹c w tych poci¹gach
broñ. W miarê potrzeby Niemcy opóŸniali poci¹gi, manewrowali. Szwecja
w zamian za stal ¿¹da³a od Niemiec wiêŸniów z obozów koncentracyjnych.
Lista zosta³a wystawiona publicznie 15 sierpnie 1945 r. w Sztokholmie. Gdy
ju¿ nadesz³y dni wolnoœci, chorzy i przemêczeni wiêŸniowie przeszli kwaran-
tannê, byli leczeni i stopniowo od¿ywiani, spacerowali po parkach szwedzkich.
Wracaj¹c do ojczyzny zabrali ze sob¹ po kilka widokówek i wdziêcznoœæ dla
tego kraju za swe ocalenie. 
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Wiersz wiêŸniarki obozu koncentracyjnego Teresy Trojanowskiej poœwiêco-
ny wspó³towarzyszce:

Za górami, za lasami i za sinym morzem

Gdzie cz³ek cz³eka przy spotkaniu nie powita s³owem bo¿ym

Gdzie na polach miast grusz dzikich co obsiad³y miedze nasze

Kamieniste d³ugie szpony dziwn¹ jak¹œ groŸb¹ strasz¹

Gdzie wœród piêknych miasta ulic jesteœ sama w obcym t³umie

Nikt z przechodniów Twej têsknoty, mowy Twojej nie zrozumie

Gdzie wœród ciê¿kiej pracy znoju, w strasznym tempie huku maszyn

Marzysz Irko o ojczyŸnie, o œpiewaniu polskich ptaszyn

I stêsknion¹ myœl wysy³asz do swych Dzieci, Matki, Mê¿a

I do Polski, co o wolnoœæ walcz¹c si³y swe wytê¿a

Poœród ró¿nych barwnych kwiatów tchn¹cych woni¹ z³¹ zdradliw¹

Zakwit³ skromny polski kwiatek, co przyjaŸni¹ jest prawdziw¹

Po wyzwoleniu Irena Skrobacz wróci³a do Ch³ema i po³¹czy³a siê z rodzin¹.
W Aleksandrowie mieszka³a od 1948 r. i pracowa³a w PSS. 
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Zygfryd Lewicki, ur. w 1925 r.
w Kowlu na Wo³yniu (w œrod-
ku u góry), uczestnik ruchu
oporu na Wo³yniu w walkach
z Niemcami. ̄ o³nierz I Dywiz-
ji im Tadeusza Koœciuszki.
Przeszed³ szlak bojowy przez
Bug, Che³m, Lublin, Warsza-
wê, Lublin, Wa³ Pomorski, do
Berlina. Pod Berlinem trzy-
krotnie ranny, przestrza³ ko-
œci lewego uda, ranny w rêkê.
Przewieziony do szpitala po-
lowego, po opatrunkach
i krótkim leczeniu znów wyru-
szy³ na front. Po wyzwoleniu
przeszed³ operacjê. Jedna
noga zosta³ skrócona o szeœæ
i pó³ centymetra. Jest inwali-
d¹ wojennym. Po skoñczonej
wojnie zamieszka³ w Aleksan-
drowie, za³o¿y³ rodzinê. Jako
kaleka chodzi³ o kulach,
otrzyma³ rentê inwalidzk¹. Po-

cz¹tkowo pracowa³ w R¹bieniu w POM jako magazynier czêœci zamiennych.
W póŸniejszych latach pracowa³ w £odzi w Spó³dzielni Inwalidów „Œwiato-
wid”. Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Kazimierz Koza³a, ur. 1905 r. w Wieluniu, z zawodu szewc, uczestnik kampa-
nii wrzeœniowej 1939 r., jeniec wojenny. Od 1924 r. zamieszkiwa³ w Warsza-
wie. prz ul. Aleje Jerozolimskie. W okresie miêdzywojennym s³u¿bê wojsko-
w¹ odbywa³ w Wilnie. W rezerwie zosta³ przeniesiony do 13 pu³ku piechoty
w Pu³tusku. Bra³ udzia³ w obronie Warszawy. Przydzielono mu funkcjê ³¹czni-
ka. JeŸdzi³ motocyklem, rozwozi³ polecenia i rozkazy w ró¿ne zak¹tki miasta,
na lotnisko od Starzyñskiego, ówczesnego prezydenta miasta, wspó³organi-
zatora obrony, wielkiego patrioty Polski, zamordowanego w nieznanych oko-
licznoœciach przez Gestapo. 

Po kapitulacji jakoœ uda³o mu siê pozostaæ w mieœcie. W czasie okupacji
wykonywa³ swój zawód. Kilkakrotnie by³ wraz z rodzin¹ przesiedlany, jego mie-
szkanie zajêli Niemcy. Gdy w 1944 r. wybuch³o w Warszawie powstanie przyj¹³
pseudonim „D¹bek”, by³ zastêpc¹ dowódcy plutonu. W powstaniu zgin¹³ jego
syn, a on z ¿on¹ byli ranni. ¯onê umieœci³ w szpitalu, a sam dosta³ siê do nie-
woli. Przebywa³ w stalagu 318 VIIIf z nr 104731. Po wyzwoleniu przyjecha³ do
swego brata do Aleksandrowa, tu zamieszka³ i pracowa³. Mia³ k³opoty mieszka-
niowe, ze zdrowiem, nie widzia³ na jedno oko, czêœciowo g³uchy – nosi³ aparat
s³uchowy. Odznaczony Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 r. 
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Kazimierz Koza³a, ur. 1905 r. w Wieluniu, z za-
wodu szewc, uczestnik kampanii wrzeœniowej
1939 r., jeniec wojenny. Od 1924 r. zamieszki-
wa³ w Warszawie. prz ul. Aleje Jerozolimskie.
W okresie miêdzywojennym s³u¿bê wojskow¹
odbywa³ w Wilnie. W rezerwie zosta³ przenie-
siony do 13 pu³ku piechoty w Pu³tusku. Bra³
udzia³ w obronie Warszawy. Przydzielono mu
funkcjê ³¹cznika. JeŸdzi³ motocyklem, rozwo-
zi³ polecenia i rozkazy w ró¿ne zak¹tki miasta,
na lotnisko od Starzyñskiego, ówczesnego pre-
zydenta miasta, wspó³organizatora obrony,
wielkiego patrioty Polski, zamordowanego
w nieznanych okolicznoœciach przez Gestapo. 
Po kapitulacji jakoœ uda³o mu siê pozostaæ
w mieœcie. W czasie okupacji wykonywa³ swój

zawód. Kilkakrotnie by³ wraz z rodzin¹ przesiedlany, jego mieszkanie zajêli
Niemcy. Gdy w 1944 r. wybuch³o w Warszawie powstanie przyj¹³ pseudonim
„D¹bek”, by³ zastêpc¹ dowódcy plutonu. W powstaniu zgin¹³ jego syn, a on
z ¿on¹ byli ranni. ¯onê umieœci³ w szpitalu, a sam dosta³ siê do niewoli. Prze-
bywa³ w stalagu 318 VIIIf z nr 104731. Po wyzwoleniu przyjecha³ do swego
brata do Aleksandrowa, tu zamieszka³ i pracowa³. Mia³ k³opoty mieszkanio-
we, ze zdrowiem, nie widzia³ na jedno oko, czêœciowo g³uchy – nosi³ aparat
s³uchowy. Odznaczony Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronne 1939 r. 

Alaeksander Szczyg³owski, pierwszy od lewej. Ur. w 1924 r. w Kawêczy-
nie ko³o Radomska. W 1937 r. przeniós³ siê z rodzin¹ na Wo³yñ w okolice Ró-
wnego. Rodzice pracowali na roli. Po wybuchu wojny i walk z Ukraiñcami
wspó³dzia³a³ z partyzantami. Organizowa³ samoobronê ko³o Tuczyna, Kraini-
cy, Urszulina, Leonówki. Wst¹pi³ do I Armii WP pod genera³em S. Pop³awskim
w punkcie zbornym w ¯ytomierzu. Zosta³ przydzielony do I brygady zapaso-
wej i wyruszy³ na front. Pod Szeptówk¹ w czasie nalotu na poci¹g zosta³ ran-
ny w ramiê. Jego szlak bojowy prowadzi³ przez Che³m, Lublin, przyczó³ek na
Wiœle w rejonie Dêblina, Bydgoszcz, Komarowo, Kostrzyñ, Pi³a, Kana³ Ho-
chenzollernów, Berlin. Po kapitulacji Berlina odpoczywa³ dwa tygodnie, przy-
by³ do Warszawy i tam w Akademii Wychowania Fizycznego leczy³ siê z ran.
Otrzyma³ przydzia³ do KBW. W 1947 r. osiedli³ siê w Aleksandrowie, pracowa³
w „Sandrze” jako œlusarz. W 1984 r. przeszed³ na emeryturê. By³ inwalid¹ II
grupy. Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odzna-
k¹ Grunwaldu, Medalem Zwyciêstwa i Wolnoœci, Medalem za Zwyciêstwo nad
Niemcami, Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi. 



116 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Aleksander Szczyg³owski, pierwszy od lewej. Ur. w 1924 r. w Kawêczynie ko-
³o Radomska. W 1937 r. przeniós³ siê z rodzin¹ na Wo³yñ w okolice Równe-
go. Rodzice pracowali na roli. Po wybuchu wojny i walk z Ukraiñcami wspó³-
dzia³a³ z partyzantami. Organizowa³ samoobronê ko³o Tuczyna, Krainicy,
Urszulina, Leonówki. Wst¹pi³ do I Armii WP pod genera³em S. Pop³awskim
w punkcie zbornym w ¯ytomierzu. Zosta³ przydzielony do I brygady zapaso-
wej i wyruszy³ na front. Pod Szeptówk¹ w czasie nalotu na poci¹g zosta³ ran-
ny w ramiê. Jego szlak bojowy prowadzi³ przez Che³m, Lublin, przyczó³ek na
Wiœle w rejonie Dêblina, Bydgoszcz, Komarowo, Kostrzyñ, Pi³a, Kana³ Ho-
chenzollernów, Berlin. Po kapitulacji Berlina odpoczywa³ dwa tygodnie, przy-
by³ do Warszawy i tam w Akademii Wychowania Fizycznego leczy³ siê z ran.
Otrzyma³ przydzia³ do KBW. 

W 1947 r. osiedli³ siê w Aleksandrowie, pracowa³ w „Sandrze” jako œlu-
sarz. W 1984 r. przeszed³ na emeryturê. By³ inwalid¹ II grupy. Odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznak¹ Grunwaldu, Me-
dalem Zwyciêstwa i Wolnoœci, Medalem za Zwyciêstwo nad Niemcami, Br¹-
zowym Krzy¿em Zas³ugi. 



Fotogra�e z Kroniki Ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie £ódzkim. Czêœæ 2 117

Wac³aw Zamojski, ur. w 1915 r. w Brudnowie
ko³o £êczycy. Uczestnik kampanii wrzeœnio-
wej 1939 r. Mieszka³ w Aleksandrowie od 1931
r. W 1938 r. odbywa³ czynn¹ s³u¿bê wojsko-
w¹ w Sieradzu i wówczas bezpoœrednio wzi¹³
udzia³ w wojnie obronnej 1939 r. Pe³ni³ fun-
kcjê celowniczego karabinu maszynowego
w 4 plutonie piechoty. Od 1 wrzeœnia masze-
rowa³ noc¹ przez Kazimierz pod £odzi¹ i Alek-
sandrów. 3 wrzeœnia przez Zgierz, Stryków,
Skierniewice kierowa³ siê ze swoim oddzia-
³em ku Warszawie. W Skierniewicach zosta³
ranny w nogê. Jecha³ na wozie bez opatrun-
ku. Potyczki w lasach trwa³y jeszcze przez

2 tygodnie. Tam te¿ dosta³ siê do niewoli. W czasie transportu do Radomia
uciek³. Ukrywa³ siê u rodziców ko³o £êczycy. W 1942 r. wróci³ do Aleksandro-
wa i tu pracowa³ u Niemców jako fryzjer. By³ brany do ró¿nych robót, np. ko-
pania okopów. Po wyzwoleniu Aleksandrowa 17 stycznia 1945 r. przyst¹pi³
do milicji, porz¹dkowa³ miasto, a nastêpnie pracowa³ w handlu a¿ do emery-
tury w 1978 r. Odznaczony Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 r. 

Jerzy WoŸniak ur. w 1925 r. w £odzi, syn ro-
botnika. Podczas okupacji pracowa³ u Nie-
mców w powiecie ³askim (na terenie Polski).
Po wyzwoleniu wst¹pi³ do Zwi¹zku Walki M³o-
dych, organizacji m³odzie¿owej zwi¹zanej
ideologicznie z PPR. Organizatorami i pier-
wszymi przewodnicz¹cymi byli H. Sawicka
i J. Krasiñski. ZWM mobilizowa³ m³odzie¿ do
odbudowy kraju i utrwalania w³adzy ludowej.
Od 1948 roku ZWM wszed³ w sk³ad Zwi¹zku
M³odzie¿y Polskiej. Jerzy WoŸniak by³ dowód-
c¹ samodzielnej kompanii ZWM-skiej. Od
wrzeœnia 1946 r. do paŸdziernika 1947 r. dzia-
³a³ w okolicach £asku i Pabianic. Pracowa³

w Kole Milicji Robotniczej i zosta³ ranny podczas transportu Niemców. Osiem
miesiêcy le¿a³ w szpitalu. Od 1946 r. pe³ni³ funkcjê wojewódzkiego instruktora
ZWM, zabezpiecza³ akcje organizowane przez PPR. Wspó³dzia³a³ podczas re-
formy rolnej i referendum w 1946 r. By³ dowódc¹ kompanii zbrojnej. Jego za-
stêpca Jerzy Bok zosta³ póŸniej pu³kownikiem i ministrem spraw wewnêtrznych.
Wspó³pracowa³ ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa w zabezpieczaniu wyborów do sej-
mu w styczniu 1947 r. Brygady ZWM zosta³y wcielone do Hufców Budowla-
nych „Œwit” z komend¹ w Kielcach. W 1948 r. zosta³ dowódc¹ batalionu HB
„Œwit” w Bochni ko³o Krakowa. Po przemianowaniu i likwidacji ZWM wróci³ do
£odzi, gdzie w 1949 r. otrzyma³ przydzia³ do S³u¿by Bezpieczeñstwa. Praco-



wa³ tam do 1955 r. By³ inspektorem PIH. Po likwidacji inspektoratów powiato-
wych przeszed³ do pracy w handlu. Od stycznia 1956 r. zosta³ dyrektorem han-
dlu w Zgierzu, a od 1957 r. kierownikiem sprzeda¿y w Aleksandrowie. W 1984 r.
zosta³ radnym Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie. Odzna-
czony Z³ot¹ Odznak¹, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Honorow¹ Odznak¹ Miasta
£odzi. Pe³ni³ funkcje I lub II sekretarza POP PZPR, I sekretarza TOP (terenowa
organizacja partyjna) nr 2 w Aleksandrowie, cz³onek plenum Komitetu Miej-
sko-Gminnego PZPR w Aleksandrowie, cz³onkiem Towarzystwa PrzyjaŸni Pol-
sko-Radzieckiej, cz³onkiem Rady Pracowniczej Zwi¹zków Zawodowych, wie-
le czasu poœwiêca³ pracy spo³ecznej. 

Jan Krakowiak, ur. w 1911 r. w Aleksandrowie,
syn robotnika, uczestnik kampanii wrzeœniowej
1939 r. Walczy³ nad Bzur¹ w armii „Poznañ”
w 8 Batalionie Saperów Toruñ, by³ zastêpc¹ do-
wódcy plutony CKM. W dniach 9–18 wrzeœnia
1939r. rozegra³a siê najwiêksza bitwa wojny ob-
ronnej zwana bitw¹ nad Bzur¹ lub bitw¹ pod
Kutnem, stoczone przez armie polskie „Poznañ”
i „Pomorze” z Niemcami. Jan Krakowiak dosta³
siê do niewoli 5 wrzeœnia pod Sochaczewem.
Zwolniony z obozu jenieckiego przebywa³
w Aleksandrowie i pracowa³ u Niemców jako
stolarz. 27 kwietni 1945 r. zosta³ zmobilizowa-
ny do II armii WP nad Nys¹. W Biedrusku wcie-
lony do 5 pu³ku piechoty odbywa³ æwiczenia

wojskowe z m³odymi poborowymi. 5 pu³k zapasowy wyjecha³ z Biedruska
na Œl¹sk w okolice G³ogowa wspieraæ akcjê ¿niwn¹. Pomaga³ w zagospoda-
rowaniu ziem zachodnich. Od 15 sierpnia pu³ zosta³ podzielony na trzy pu³-
ki. Krakowiak otrzyma³ przydzia³ do 12 pu³ku piechoty, 1 baonu, 1 kompanii
CKM w Pleszewie. W paŸdzierniku 1945 r. zosta³ zdemobilizowany. Wróci³
do cywila, poœwieci³ siê pracy zawodowej jako stolarz a¿ do odejœcia na eme-
ryturê w 1976 r. by³ cz³onkiem ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie, cz³onkiem
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, cz³onkiem Komitetów Cz³onkowskich w Po-
wszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców „Spo³em”. Odznaczony Medalem za
Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 r. 
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Stanis³aw Kaczmarek (oznaczony „x”), ur. w 1915 r. w Aleksandrowie, ucze-
stnik kampanii wrzeœniowej 1939 r. Od 1937 r. pracowa³ jako tramwajarz.
W 1938 r. odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w Sieradzu. Zakoñczenie s³u¿by by³o
planowane na 15 wrzeœnia 1939 r. W nastêpstwie wybuchu wojny zosta³ skie-
rowany na front. S³u¿y³ w 31 Pu³ku Strzelców Kaniowskich, w II kompanii I ba-
talionu w randze kaprala. Wieczorem 31 sierpnia po z³o¿eniu przysiêgi wyru-
szy³ w stronê Kêpna. 2 sierpnia wrócili do B³aszek, gdzie po zajêciu stanowisk
ogniowych starli siê w pierwszych potyczkach z Niemcami. PóŸnym wieczo-
rem 3 wrzeœnia wycofali siê w kierunku Sieradza. Pod wsi¹ Mêka Kaczmarek
zosta³ ranny i wycofa³ siê z oddzia³em w lasy nad Wart¹. Polski poci¹g pan-
cerny ostrzeliwa³ Niemców, kjtórzy wzmogli natarcie. Wojskom polskie cofa-
³o siê przez Aleksandrów i Stryków. Niemcy zbombardowali Stryków, pali³y
siê Skierniewice. Kaczmarek z wojskiem zatrzyma³ siê w lasach pod ̄ yrardo-
wem. W Mszczonowie uderzyli na Niemców. 16 wrzeœnia w lasach kozienic-
kich zosta³ ranny – kula utkwi³a w boku. POzostawiono go w stodole jakiejœ
wsi. Niemcy znaleŸli go zajmuj¹c tê miejscowoœæ. Pocz¹tkowo zamierzali go
zabiæ, ale znalaz³ siê jeden z nich, który na to nie pozwoli³. Rannego zabrali
do Kozienic, a nastêpnie Radomia do szpitala. Le¿a³ do 30 wrzesnia. Zosta³
zwolniony, kuli nie uda³o siê wyj¹æ. Leczy³ siê. W czasie okupacji pracowa³
jako kominiarz. W 1945 r. zosta³ powo³any do wojska. Przebywa³ na Mazu-
rach pomagaj¹c ludnoœci przy ¿niwach. W Aleksandrowie podj¹³ pracê tram-
wajarza. Odznaczony Medalem za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 r. 
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Piotr Giedrojæ, ur. w 1912 r. w Wilnie, ucze-
stnik kampanii wrzeœniowej 1939 r. i bitwy
pod Monte Cassino. Z zawodu murarz.
W okresie miêdzywojennym pracowa³
przy budowach w Wilnie. Po wybuchu woj-
ny zmobilizowany w Wilnie i skierowany
na front. S³u¿y³ w I pu³ku piechoty, walczy³
w okolicach Bia³egostoku. Ko³o Równego
dosta³ siê do niewoli. Przebywa³ w Rosji.
Wst¹pi³ do armii genera³a W³adys³awa An-
dersa, z któr¹ odby³ szklak bojowy a¿ do
Monte Cassino. Pod Monte Cassino by³
kierowc¹. Dowozi³ na front ¿ywnoœæ, broñ
i samych ¿o³nierzy. Przeszkolenie do kie-
rowania drogami górskimi odby³ podczas
pobytu armii w Persji i Syrii. Tamtejsze dro-
gi górskie by³y nieb ezpieczne ze swej na-
tury, ale tak¿e z powodu ostrzelaj¹cych je

Niemców. Niekiedy musia³ opuszczaæ samochód i kryæ siê przed pociskami
w krzakach lub pod drzewami i modliæ o ocalenie. Wyjazdy odbywa³ przewa¿-
nie nocami. PóŸniej dowozi³ ¿ywnoœæ dla Polaków przebywaj¹cych w obo-
zach. Kilka razy nocowa³ w Wenecji i podziwia³ to miasto. Transporty by³y z ra-
mienia Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a. Otrzymywa³ listê i przydzia³
do danego obozu. Po zdemobilizowaniu wyjecha³ z wieloma Polakami do An-
glii, gdzie zatrzyma³ siê na parê miesiêcy. P³yn¹³ tam statkiem „Batory”. Do
Polski – Gdañska wróci³ tak¿e tym statkiem. Oko³o roku mieszka³ w Gdañsku.
Wychodz¹c ze statku koledzy poinformowali go o rodzinie, która znalaz³a siê
w Olsztynie. Tam¿e spotka³ matkê, ojca, ¿onê i brata. Ostatecznie osiedli³ siê
w Aleksandrowie i pracowa³ jako murarz. Odznaczony Medalem za Udzia³
w Wojnie Obronnej 1939 r. 
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El¿bieta G³owacka

Jubileusz 90-lecia 
Szko³y przy ulicy Bankowej

M³odemu pokoleniu trzeba daæ korzenie i skrzyd³a...
Zbigniew Herbert

W ¿yciu ka¿dego z nas przychodzi taki moment, gdy wspomnienia
staj¹ siê wa¿ne. Wype³niaj¹ nas, wzruszaj¹ i uszczêœliwiaj¹. Nagle
zaczynamy dostrzegaæ, jak bogate jest nasze ¿ycie, jak d³ug¹ dro-
gê przebyliœmy, co da³o nam si³ê by byæ tu, gdzie jesteœmy obecnie.
Znaczn¹ czêœæ tych wspomnieñ zajmuje okres edukacji szkolnej. 

Jubileusz 90-lecia Szko³y sta³ siê doskona³¹ okazj¹ do wspo-
mnieñ, które choæ minione zawsze pozostan¹ w naszej pamiêci.
Trudno bowiem byæ obojêtnym wobec miejsca, w którym zostawi-
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³o siê czêœæ swojego ¿ycia. Taka wyj¹tkowa uroczystoœæ, to czas
przywo³ywania w pamiêci kole¿anek, kolegów oraz nauczycieli
i pracowników szko³y. To tak¿e chwila wzruszeñ i refleksji nad mi-
jaj¹cym bardzo szybko czasem. Ta rocznica sk³ania, by siêgn¹æ
myœl¹ do pocz¹tków aleksandrowskiej „Trójki” – do jej korzeni. 

Historia Szko³y przy ulicy Bankowej rozpoczyna siê w 1925
roku, kiedy to w³adze Aleksandrowa zdecydowa³y siê na zakupie-
nie znajduj¹cego siê w budowie piêtrowego domu mieszkalnego
przy ulicy Bankowej 7/11. 

Uroczystego otwarcia szko³y siedmioklasowej z polskim jêzy-
kiem wyk³adowym dokonano 9.10.1927 r. Rok póŸniej szko³a
otrzyma³a sztandar, który zosta³ ufundowany przez rodziców.
W latach 1933–1939 szko³a funkcjonowa³a jako Szko³a nr 1, na-
tomiast w latach 1945–1946 w jej budynku mieœci³ siê Dom Kul-
tury. W 1946 r. szkole zosta³ nadany numer 3. 

W 1960 r. oddano do u¿ytku nowy budynek przy ulicy Banko-
wej 9, który po³¹czy³ dwa s¹siednie budynki. W roku szkolnym
1966/1967 rozpoczê³a dzia³alnoœæ oœmioklasowa szko³a podstawo-
wa. Mniej wiêcej w tym samym czasie, w budynku Szko³y Podsta-
wowej nr 3 powsta³a, jako odrêbna placówkak, Szko³a Specjalna. 

W roku szkolnym 1978/1979 Minister Oœwiaty i Wychowania
w Warszawie wyda³ decyzjê o powo³aniu z dniem 1.09.1978 r. Spor-
towej Szko³y Podstawowej nr 3 o profilu lekkiej atletyki. Bardzo wa¿-
nym momentem w historii naszej szko³y by³o nadanie jej imienia
Józefa Jaworskiego, które mia³o miejsce 30 maja 1980 r. Podczas tej
uroczystoœci wrêczono sztandar ufundowany przez zak³ad opiekuñ-
czy oraz dokonano otwarcia utworzonej Izby Tradycji Szko³y. 

W 1994 roku rozebrano najstarszy budynek szko³y, a w 1995
rozpoczêto rozbudowê i modernizacjê Sportowej Szko³y Podsta-
wowej nr 3. Pierwszy etap rozbudowy zakoñczy³ siê w 1997 roku
oddaniem do u¿ytku zmodernizowanej czêœci sportowej. W tym
samym czasie zorganizowano pierwszy w dziejach szko³y jubi-
leusz 70-lecia Szko³y przy Bankowej. W 1998 roku zosta³ odda-
ny do u¿ytku nowy budynek socjalno-dydaktyczny. 

Wprowadzona reforma oœwiaty dotycz¹ca zmiany ustroju
szkolnego umo¿liwi³a z dniem 1.09.1999 roku utworzenie Zespo-
³u Szkó³ Sportowych im. Józefa Jaworskiego, a tym samym kon-
tynuowanie tradycji sportowych na poziomie podstawowym oraz
gimnazjalnym. 
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W 2000 roku rozpocz¹³ siê drugi etap rozbudowy szko³y. Wko-
pano kamieñ wêgielny pod Miejsk¹ P³ywalniê i nowy budynek
dydaktyczny. W 2001 roku zosta³ rozebrany przez cz³onków fun-
dacji „Szko³a i Sport” oraz nauczycieli budynek szko³y pochodz¹-
cy z 1927 roku. Uzyskano tak¿e œrodki finansowe na kolejne pra-
ce remontowe. 

29.05.2002 roku spo³ecznoœæ szkolna otrzyma³a nowy, ufun-
dowany przez rodziców sztandar Zespo³u Szkó³ Sportowych. Z tej
okazji zosta³a utworzona i otwarta w nowym pomieszczeniu Iz-
ba Tradycji. 

Po wielu miesi¹cach ciê¿kiej pracy, 25.10.2002 roku zorga-
nizowano w szkole uroczystoœæ 75-lecia Szko³y przy ulicy Ban-
kowej po³¹czon¹ z oddaniem do u¿ytku wspomnianych wczeœ-
niej obiektów. 

W 2003 roku odnowiono salê gimnastyczn¹ oraz wymieniono
stary, zniszczony parkiet na kauczukow¹ wyk³adzinê typu Mon-
do. W 2005 roku w najstarszym budynku, pochodz¹cym z 1960
roku wymieniono stolarkê okienn¹ i drzwiow¹. 

W trosce o pamiêæ o patronie szko³y, 25.05.2005 roku po raz
pierwszy, po 25 latach, zorganizowano wyjazd delegacji nauczy-
cieli i uczniów na grób Józefa Jaworskiego, a 3.06.2005 roku zor-
ganizowano jubileusz 25-lecia nadania imienia Józefa Jaworskie-
go Sportowej Szkole Podstawowej nr 3. 

W czasie ferii zimowych i wakacji 2006 roku wykonano kolej-
ne prace remontowe w pomieszczeniach szkolnych oraz poma-
lowano elewacjê zewnêtrzn¹ budynku z 1960 roku. 

W 2006 roku w naszej szkole utworzono Izbê Pamiêci Ucznia,
Nauczyciela i ZNP, której uroczystego otwarcia dokonano
9.10.2006 roku. 

Kolejny rok szkolny przyniós³ wiele zmian, ale najwa¿niej-
sz¹ by³o wprowadzenie od 1.09.2007 roku dla wszystkich
uczniów jednolitego stroju szkolnego (tzw. mundurków), któ-
ry stanowi³y: b³êkitna koszulka polo oraz granatowa bluza z lo-
go szko³y. Taki strój, który na co dzieñ wyró¿nia uczniów na-
szej szko³y w œrodowisku uczniowskim naszego miasta
obowi¹zuje do dziœ. 

23.11.2007 roku mia³a miejsce kolejna wa¿na uroczystoœæ: 80-
lecie Szko³y przy ulicy Bankowej po³¹czona z I zjazdem i balem
absolwentów szko³y. 
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Józef Jaworski. Patron szko³y od 30 maja 1980 r.

Po ponad 30 latach oczekiwañ, w 2008 roku zosta³ oddany do
u¿ytku piêkny stadion lekkoatletyczny. 

Szczególny w historii naszej szko³y okaza³ siê równie¿ rok
szkolny 2009/2010. 1.09.2009 roku uroczyœcie witaliœmy w mu-
rach naszej szko³y najm³odszych uczniów – jedyn¹ w gminie i po-
wiecie pierwsz¹ klasê szeœciolatków. 

15.01.2010 roku oddano do u¿ytku wymarzon¹ i d³ugo wycze-
kiwan¹ unikaln¹ w skali Polski halê lekkoatletyczn¹ z zapleczem
sanitarno-sportowym. Dziêki tej inwestycji, po 30 latach zaprze-
stano prowadzenia zajêæ sportowych na szkolnych korytarzach. 

Z okazji 30-lecia nadania szkole imienia Józefa Jaworskiego
zorganizowano pierwsz¹ w historii szko³y wycieczkê dla prymu-
sów. Punktem kulminacyjnym wycieczki by³o z³o¿enie kwiatów
na grobie patrona szko³y – Józefa Jaworskiego. 

Lata 2011–2012 to czas systematycznego wyposa¿ania szko³y
w nowoczesne pomoce multimedialne. W chwili obecnej wszy-
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stkie izby lekcyjne wyposa¿one s¹ w laptopy i rzutniki multime-
dialne. W 10 salach uczniowie mog¹ korzystaæ z tablic interak-
tywnych, natomiast zakupione tablety uatrakcyjniaj¹ niejedne
zajêcia. Wychodz¹c naprzeciw potrzebom uczniów oraz chc¹c
umo¿liwiæ prowadzenie zajêæ komputerowych lub informaty-
cznych ca³ym klasom, w 2011 roku utworzono 26 stanowiskow¹
klimatyzowan¹ pracowniê komputerow¹. 

23.11.2012 roku odby³ siê jubileusz 85-lecia istnienia Szko³y
przy ulicy Bankowej. Z tej okazji odnowiono Izbê Tradycji Szko-
³y. Wiêkszoœæ prac remontowych wykonali nieodp³atnie p. Ma-
rek Kubik oraz p. Mariusz Wijas. P³askorzeŸbê z wizerunkiem
patrona wykona³ nasz absolwent p. Jan Fudala. 

1.09.2015 roku mia³o miejsce uroczyste otwarcie szkolnego
placu zabaw zorganizowanego w ramach œrodków z Aleksandrow-
skiego Bud¿etu Obywatelskiego. 

Rok póŸniej, 9.12.2016 roku nast¹pi³o uroczyste otwarcie eko-
pracowni w ramach Konkursu z Dziedziny Edukacja Ekologiczna
pod nazw¹ „Nasza Eko-pracownia”. 

128 Aleksandrów wczoraj i dziœ

75-lecie szko³y w 2002 r.



Wrêczenie nowego sztandaru w 2002 r.
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1 wrzeœnia 2017 roku nasza szko³a prze¿y³a kolejn¹ zmianê
i ponownie sta³a siê Sportow¹ Szko³¹ Podstawow¹ nr 3 im. Józe-
fa Jaworskiego z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi. 

Szko³a przy Bankowej wytworzy³a bogat¹ tradycjê, swój kli-
mat i przede wszystkim po³¹czy³a kilka pokoleñ ludzi – nauczy-
cieli, pracowników oraz uczniów i absolwentów.

Przez 90 lat swojego istnienia kierowa³o ni¹ wielu wspania-
³ych ludzi. Pierwszym kierownikiem szko³y, przez 12 lat, by³ p.
Edmund Kote³ko. W 1946 roku kierownikiem zosta³a p. Pelagia
Walczak. Po trzech latach w 1949 roku zast¹pi³a j¹ p. Irena Ur-
bañska. Przez 5 nastêpnych lat funkcjê t¹ pe³ni³ p. Feliks Wi-
chrowski. Na 13 kolejnych lat kierownictwo przej¹³ p. Marian
Marlikowski. W 1967 roku dyrektorem aleksandrowskiej „Trój-
ki” zosta³a p. Teresa Stasiak i pe³ni³a t¹ funkcjê przez 11 lat. Od
1978 roku przez kolejne 4 lata dyrektorem by³ p. Marek Sadow-
ski. Przez kolejne 17 lat dyrektorem szko³y by³a p. Halina Zawiœ-
lak. Od 1999 roku, czyli od 19 lat, t¹ zaszczytn¹ funkcjê sprawu-
je p. El¿bieta G³owacka. 

Wychowankowie szko³y, którzy opuœcili i nadal opuszczaj¹
mury, niejednokrotnie napawali dum¹ i dzisiaj s¹ najwiêkszym
prezentem, jaki otrzymuje nasza Jubilatka. 

Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ ci absolwenci, którzy po wielu
latach powrócili do niej jako nauczyciele lub pracownicy niepe-
dagogiczni. 

Nauczyciele-absolwenci ucz¹cy w naszej szkole: 
p. Stanis³aw Borzêcki – matematyka, informatyka, p. Sylwia

Daszkiewicz z d. Andrzejczak – œwietlica szkolna, p. Alina Dud-
kowska – wychowanie fizyczne, p. Robert Joachimiak – wycho-
wanie fizyczne, p. El¿bieta Jurek z d. Kawka – edukacja wczes-
noszkolna, p. Agnieszka Kowalczyk z d. Œwiêtaszczyk – jêzyk
angielski, p. Robert Kowalski – wychowanie fizyczne, p. Andrzej
Musia³ – jêzyk angielski, p. Grzegorz Przybysz – wychowanie fi-
zyczne, p. El¿bieta Romanowicz z d. Grabska – religia, p. Hali-
na Œcigaczewska z d. Kamiñska – wychowanie fizyczne, p. Bogu-
mi³a Szymañska z d. Gulak – chemia, fizyka, p. Magdalena
Wojciechowska z d. Zdrajkowska – jêzyk polski, etyka, p. Gra¿y-
na Wroñska z d. G³owacka – jêzyk polski, logopedia, p. Pawe³
Zdrajkowski – wychowanie fizyczne, p. Ilona Zinser z d. Dopie-
ra³a wychowanie fizyczne, wicedyrektor. 
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Pracownicy niepedagogiczni – absolwenci pracuj¹cy w naszej
szkole: p. Anna Drab z d. Machaj – sekretarz szko³y, p. Barbara
Œmigiel z d. Gawroñska – intendent, p. Anna Pawlak z d. Gaw-
roñska – pomoc kuchenna, p. Izabela Andrzejczak – pomoc ku-
chenna, p. Magdalena Sikorska z d. Kubik – pomoc kuchenna. 

Z perspektywy mijaj¹cych lat dzia³alnoœæ dydaktyczno–wycho-
wawcza szko³y zosta³a uwieñczona wieloma sukcesami w konkur-
sach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych oraz zawo-
dach sportowych. 

Wysokich lokat jest tak wiele, i¿ nie sposób wymieniæ wszy-
stkich zdobytych przez ostatnie lata. Warto podkreœliæ, ¿e iloœæ
sukcesów naszych uczniów z roku na rok stale wzrasta. Staramy
siê umieszczaæ informacje o nich na szkolnej stronie interneto-
wej oraz w jubileuszowych szkolnych biuletynach. 

W ci¹gu ostatnich lat uczniowie i nauczyciele Sportowej Szko-
³y Podstawowej nr 3 oraz Miejskiego Gimnazjum Sportowego brali
udzia³ w wielu projektach edukacyjnych, kampaniach i akcjach. 

O dobrej pracy placówki œwiadcz¹ te¿ wysokie wyniki egzami-
nów zewnêtrznych. Szko³a jest wysoko oceniania przez w³adze
naszego miasta, powiatowe i oœwiatowe. 

90 lat istnienia – niezwyk³y jubileusz wyj¹tkowej Szko³y przy
ulicy Bankowej by³ doskona³¹ okazj¹ do przywo³ania pamiêci o lu-
dziach i zdarzeniach, ale tak¿e do refleksji nad teraŸniejszoœci¹
i tym, co mog¹ przynieœæ nam wszystkim kolejne dni. To dosko-
na³a okazja do radoœci i nadziei na kolejne lata pracy i kolejne
szkolne œwiêta... 

W takim momencie warto przypomnieæ s³owa Stanis³awa Wy-
spiañskiego, który mawia³, i¿ „ka¿dy jubileusz wnosi w ¿ycie œwie-
¿y zapa³ i now¹ m¹droœæ”. Taki dzieñ, jakim jest przywo³ywane
tu szkolne œwiêto by³ nie tylko okazj¹ do wspomnieñ i spotkañ.
To niebywa³a okazja do refleksji nad prac¹ w³asn¹ i wszystkich
innych ludzi, którzy przez minione lata kreowali wizerunek alek-
sandrowskiej „Trójki”. To jedna z takich chwil, która zapisa³a
siê nie tylko w szkolnej historii, ale w sercach wszystkich ludzi
zwi¹zanych emocjonalnie ze Szko³¹ przy ulicy Bankowej. 

24 listopada 2017 r. w gronie kolegów, kole¿anek oraz by³ych
a tak¿e obecnych pracowników Szko³y i zaproszonych goœci mo¿-
na by³o wspominaæ najpiêkniejsze lata. Galê jubileuszow¹ po-
przedzi³y bardzo wa¿ne wczeœniejsze przygotowania. 
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W dniu 4 wrzeœnia 2017 roku na zaproszenie Dyrektora Szko-
³y przyby³ wyj¹tkowy goœæ – p. W³adys³aw Kote³ko – syn p. Ed-
munda Kote³ko – pierwszego kierownika Szko³y wraz ze swoj¹
córk¹ p. Mari¹ Kote³ko. Pan W³adys³aw stwierdzi³, ¿e szko³a, po-
dobnie jak za czasów jego ojca jest wyj¹tkowa – nowoczesna, za-
dbana, dobrze wyposa¿ona. Cenne wspomnienia p. Kote³ko zo-
sta³y spisane w formie wywiadu i umieszczone w jubileuszowej
publikacji. 

Od pocz¹tku roku szkolnego uczniowie Sportowej Szko³y Pod-
stawowej nr 3 i Miejskiego Gimnazjum Sportowego mogli wzi¹æ
udzia³ w jubileuszowych konkursach: 

– na prezentacjê multimedialn¹ „Szko³a nasza i naszych rodziców”, 

– literackim „Moja szko³a”, 

– plastycznym pod has³em „Szko³a wczoraj i dziœ”, 

– na pami¹tkow¹ fotografiê szkoln¹ „Szukamy œladów historii”. 

Z inicjatywy Dyrektora Szko³y na grobie pierwszych nauczycieli
szko³y – rodziny Kote³ków – umieszczono ufundowan¹ przez Ra-
dê Rodziców tablicê z napisem: 

„Cz³owiek ¿yje tak d³ugo, 
a¿ nie zginie po nim pamiêæ”. 

W 90 rocznicê powo³ania
Szko³y przy ulicy Bankowej

Pierwszym Nauczycielom Szko³y
w dowód pamiêci

Spo³ecznoœæ
Sportowej Szko³y Podstawowej nr 3

im. Józefa Jaworskiego
w Aleksandrowie £ódzkim 

Aleksandrów £ódzki 9.10.2017

Dzieñ przed g³ówn¹ uroczystoœci¹ – 23 listopada 2017 r. – przed-
stawiciele spo³ecznoœci szkolnej w sk³adzie: dyrektor szko³y p. El-
¿bieta G³owacka, wicedyrektorzy p. Renata Rzepecka i p. Ilona
Zinser, ks. Leszek Skwarka, pedagog p. Renata Mroziñska, kate-
chetka p. El¿bieta Romanowicz, bibliotekarka p. Gra¿yna Kwiat-
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Otwarcie stadionu lekkiej atletyki w 2008 r.
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kowska, delegacje uczniów klas IV – VII szko³y podstawowej oraz
uczniów klas II – III gimnazjum, z³o¿yli na grobie rodziny Kote³-
ków – pierwszych nauczycieli szko³y kwiaty i zapalili znicze. 

Z okazji naszego jubileuszu w czwartek, 23 listopada 2017 r.
o godz. 17.00 w Parafii pod wezwaniem Œw. Archanio³ów Rafa-
³a i Micha³a odby³a siê Msza Œwiêta celebrowana przez ks. bis-
kupa Ireneusza Pêkalskiego w intencji dziêkczynnej za 90 lat
istnienia Szko³y i w intencji ca³ej spo³ecznoœci szkolnej oraz tych,
którzy odeszli ju¿ od nas na wiecznoœæ. W Mszy uczestniczyli op-
rócz uczniów, absolwentów, rodziców, obecnych i dawnych pra-
cowników Szko³y, tak¿e p. Jacek Lipiñski – Burmistrz Aleksan-
drowa £ódzkiego, p. Iwona D¹bek – Sekretarz Gminy i p. Hanna
Beda – Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu oraz p.
W³adys³aw Kote³ko z córk¹ p. Mari¹ Kote³ko. Po Mszy ksi¹dz
proboszcz Gabriel Ko³odziej zaprosi³ przedstawicieli spo³eczno-
œci szkolnej oraz w³adze miasta na spotkanie z ks. biskupem Ire-
neuszem Pêkalskim na uroczyst¹ kolacjê. 
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Centralnym punktem obchodów 90-lecia istnienia Szko³y przy
Bankowej by³a uroczysta Gala Jubileuszowa, która odby³a siê 24
listopada 2017 r. w szkolnej hali sportowej. Przybyli na ni¹ pra-
cownicy szko³y, uczniowie i ich rodzice oraz absolwenci. Goœciliœ-
my tak¿e licznie zaproszonych goœci, w tym przedstawicieli w³adz
miasta, województwa, kuratorium, instytucji samorz¹dowych. 

Po uroczystym ceremoniale, prowadzonym przez p. Tomasza
Kozaneckiego: wprowadzeniu sztandaru szko³y, wci¹gniêciu fla-
gi pañstwowej, odœpiewaniu hymnu narodowego, z³o¿eniu kwia-
tów w Izbie Tradycji Szko³y i odœpiewaniu pieœni szkolnej „Na-
sza szko³a” skomponowanej przez p. Bo¿enê Komorowsk¹ w roku
1997, Dyrektor Szko³y serdecznie i ciep³o powita³a goœci, wœród
których znaleŸli siê miêdzy innymi: p. Jacek Lipiñski – Burmistrz
Aleksandrowa £ódzkiego, p. Ilona Rafalska – Radna Sejmiku
Województwa £ódzkiego, p. Iwona D¹bek – Przewodnicz¹ca Ra-
dy Powiatu Zgierskiego oraz Sekretarz Gminy Aleksandrów £ó-
dzki, p. Krzysztof Kozanecki – Wicestarosta Zgierski, p. Ma³go-
rzata Bury oraz p. Jerzy Œnieæ – Starsi Wizytatorzy,
przedstawiciele £ódzkiego Kuratora Oœwiaty, p. Joanna Grze-
siak – Koordynator Zespo³u Dydaktyki Wojewódzkiego Oœrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli w £odzi, p. Ma³gorzata Grabarczyk
– Przewodnicz¹ca Rady Miasta Aleksandrowa £ódzkiego wraz
z Radnymi Rady Miejskiej w Aleksandrowie £ódzkim, p. Leszek
Filipiak – Wiceburmistrz Aleksandrowa £ódzkiego, p. Grzegorz
Siech – Skarbnik Gminy Aleksandrowa £ódzkiego, Naczelnicy
Wydzia³ów Urzêdu Gminy Aleksandrowa £ódzkiego, na czele
z p. Hann¹ Bed¹ – Naczelnikiem Wydzia³u Edukacji, p. Ma³go-
rzata Olbiñska – Asystent Biura Poselskiego p. Agnieszki Ha-
najczyk, p. Krzysztof Kêcki – Dyrektor Sportowego Polskiego
Zwi¹zku Lekkiej Atletyki, p. Piotr Ostojski – Wiceprezes £ó-
dzkiego Okrêgowego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki, p. Dariusz Ab-
ramuk – Sekretarz Generalny Zarz¹du G³ównego SZS, p. Wie-
s³aw Dêbowski – Wiceprezes Zarz¹du £ódzkiego Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego, p. Zdzis³aw Fr¹tczak – Cz³onek Zarz¹du
£ódzkiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, p. Krzysztof Ba-
szczyñski – Wiceprezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego, p. Stanis³awa Raczyñska – Prezes Zarz¹du Od-
dzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Aleksandrowie
£ódzkim, Ks. Gabriel Ko³odziej – Proboszcz Parafii Œw. Archa-
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nio³ów Rafa³a i Micha³a, Ks. Adam Janiszewski – Proboszcz Pa-
rafii Zes³ania Ducha Œwiêtego, p. Rafa³ Mirys – Komendant Ko-
misariatu Policji w Aleksandrowie £ódzkim, p. Dominik Brocki
– Prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Aleksandrowie £ódzkim,
p. Grzegorz Andrzejczak – Prezes Zarz¹du PGKiM w Aleksan-
drowie £ódzkim, p. Anna Ruszkowska – Prezes Zarz¹du Banku
Spó³dzielczego w Aleksandrowie £ódzkim, p. Arkadiusz Cichec-
ki – Dyrektor MOSiR w Aleksandrowie £ódzkim, dyrektorzy po-
wiatowych i gminnych szkó³ oraz przedszkoli, dyrektorzy placó-
wek oœwiatowych, kulturalnych oraz kierownicy oœrodków pomocy
spo³ecznej, dyrektorzy i prezesi zaprzyjaŸnionych banków, sto-
warzyszeñ oraz towarzystw, prezesi zaprzyjaŸnionych klubów
sportowych, p. Artur Partyka – medalista olimpijski, byli Preze-
si Fundacji „Szko³a i Sport”: p. Leszek Lipiñski, p. Kazimierz
Bukszyñski, p. Krzysztof Czajkowski – by³y Burmistrz Gminy
Aleksandrów £ódzki, wyj¹tkowi goœcie, dla których Szko³a przy
ulicy Bankowej stanowi wa¿n¹ historiê, rodzinê pierwszego kie-
rownika szko³y – p. Edmunda Kote³ko: p. W³adys³aw Kote³ko –
syn, p. Maria Kote³ko – wnuczka, p. Anna Janecka – wnuczka,
byli Dyrektorzy Szko³y: p. Teresa Stasiak, p. Marek Sadowski,
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P³askorzeŸba patrona szko³y wykonana przez absolwenta szko³y 
p. Jana Fudala na 85-lecie szko³y w 2012 r.
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p. Halina Zawiœlak; byli wicedyrektorzy szko³y, emerytowani na-
uczyciele oraz emerytowani pracownicy administracji i obs³ugi,
wszyscy absolwenci naszej szko³y, a w szczególnoœci zaproszeni
absolwenci – seniorzy, zw³aszcza najstarszy absolwent zaproszo-
ny na uroczystoœæ – p. Zdzis³aw Ozimek – absolwent – rocznik
1948/1949, absolwenci, w tym ci, którzy osi¹gnêli najwiêksze suk-
cesy sportowe, przedstawiciele lokalnych mediów, przyjaciele
i sponsorzy szko³y, byli przewodnicz¹cy i cz³onkowie Rady Rodzi-
ców, rodzice, wraz z przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców – p. Kata-
rzyn¹ Szewczyk, wszyscy pracownicy szko³y, delegacje uczniów. 

W swoim wyst¹pieniu Dyrektor Szko³y nawi¹za³a do motta
uroczystoœci: „M³odemu pokoleniu nale¿y daæ korzenie i skrzyd-
³a”. Zaznaczy³a, ¿e czas edukacji szkolnej to czas, w którym m³o-
dzi ludzie otrzymuj¹ korzenie, czyli wielkie dziedzictwo przesz³o-
œci oraz pamiêæ o historii. Otrzymuj¹ równie¿ skrzyd³a, czyli
prawo do wolnoœci, podejmowania decyzji, samodzielnoœci. Ka¿-
dy, kto otrzyma³ korzenie i skrzyd³a, wie sk¹d wyszed³, ale po-
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trafi tak¿e tworzyæ przysz³oœæ. Zwróci³a uwagê, jak bardzo wa¿-
ny jest sposób przekazywania ¿yciowej m¹droœci i tradycji, zaœ
rodzice i nauczyciele bior¹ na siebie odpowiedzialnoœæ utrwala-
nia w kolejnych pokoleniach tworzonego przez wieki systemu
wartoœci. Dyrektor Szko³y podkreœli³a, ¿e wszystkim pracowni-
kom aleksandrowskiej Trójki zale¿y, aby ka¿dy uczeñ Szko³y przy
Bankowej uwierzy³ w swoje si³y, nie ba³ siê marzyæ i siêgaæ gwiazd.
Wyrazi³a nadziejê, ¿e kolejne pokolenia absolwentów naszej Szko-
³y wyrosn¹ na ludzi, dla których najwa¿niejsze wartoœci takie jak
dobro, m¹droœæ, piêkno i prawda, nie pozostan¹ tylko w sferze
deklaracji, ale bêd¹ utrwalane przez ca³e ¿ycie. 

W trakcie przemówienia minut¹ ciszy uczczono pamiêæ tych
cz³onków spo³ecznoœci szkolnej, którzy odeszli. 

Czêœæ artystyczn¹ rozpocz¹³ polonez w wykonaniu czwartokla-
sistów, do którego przygotowa³a uczniów p. Katarzyna Hy¿a. W wy-
stêpie m³odych artystów, nad którymi czuwa³y p. Katarzyna Bor-
kowska i p. Magdalena Wojciechowska, g³êbokie myœli dotycz¹ce
¿ycia splata³y siê z doskonale dobran¹ muzyk¹, wprowadzaj¹c ze-
branych w refleksyjny nastrój. Piêknie zaprezentowa³ siê równie¿
chór szkolny pod kierunkiem p. Bo¿eny Komorowskiej. Dyrektor
Szko³y przybli¿y³a wszystkim niezwyk³¹ historiê naszej szko³y.
Swoim przemówieniem wzbogaconym prezentacj¹ multimedial-
n¹ przypomnia³a sylwetki wielu nauczycieli oraz pracowników,
a tak¿e wa¿ne momenty z ¿ycia Szko³y przy Bankowej. Wspomnia-
³a, ¿e w latach 1938 – 2017 w szkole uczy³o 287 nauczycieli, a do
obecnej chwili mury szko³y opuœci³o 4312 absolwentów. 

Nastêpnie p. Leszek Lipiñski nauczyciel wychowania fizyczne-
go oraz trener pracuj¹cy w szkole przy Bankowej od 51 lat, opo-
wiedzia³ o pocz¹tkach lekkiej atletyki w „Trójce”. Bêd¹c nie tyl-
ko œwiadkiem, ale jednoczeœnie twórc¹ historii sportu naszej
szko³y omówi³ rozwój bazy sportowej oraz przybli¿y³ uczniów i na-
uczycieli, którzy swoimi osi¹gniêciami rozs³awili jej imiê. Cieka-
wie przedstawione obie prezentacje pozwoli³y prze¿yæ wiele wzru-
szaj¹cych i sk³aniaj¹cych do zadumy chwil. 

Dope³nienie prezentacji stanowi³ film opracowany przez p.
Stanis³awa Borzêckiego, p. Ewê JóŸwiak i p. Renatê Rzepeck¹,
ukazuj¹cy dzisiejsz¹ szko³ê. 

W tak wa¿nym dla nas dniu nie zabrak³o ¿yczeñ, gratulacji,
kwiatów, upominków. Na rêce Dyrektora Szko³y z³o¿yli je miêdzy
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innymi: p. Jacek Lipiñski – Burmistrz z Wiceburmistrzem, Se-
kretarzem i Skarbnikiem Gminy, p. Krzysztof Kozanecki – Wi-
cestarosta, p. Ma³gorzata Bury – Starszy Wizytator w imieniu £ó-
dzkiego Kuratora Oœwiaty, p. Joanna Grzesiak – Koordynator
Zespo³u Dydaktyki Wojewódzkiego Oœrodka Doskonalenia Nau-
czycieli w £odzi, p. Ma³gorzata Grabarczyk – Przewodnicz¹ca Ra-
dy Miasta Aleksandrowa £ódzkiego wraz Radnym p. Rados³awem
Adamskim w imieniu Rady Miejskiej, p. Ma³gorzata Olbiñska
w imieniu Pose³ p. Agnieszki Hanajczyk, p. Piotr Ostojski – Wi-
ceprezes £ódzkiego Okrêgowego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki, p. Da-
riusz Abramuk – Sekretarz Generalny Zarz¹du G³ównego SZS,
p. Wies³aw Dêbowski – Wiceprezes Zarz¹du £ódzkiego Szkolne-
go Zwi¹zku Sportowego, p. Zdzis³aw Fr¹tczak – Cz³onek Zarz¹-
du £ódzkiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, p. Krzysztof Ba-
szczyñski Wiceprezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego, p. Grzegorz Andrzejczak – Prezes Zarz¹du PGKiM
w Aleksandrowie £ódzkim, p. Krzysztof Czajkowski by³y Bur-
mistrz Gminy Aleksandrów £ódzki, p. Leszek Pierlejewski i p. Ja-
dwiga Poturalska-Piluk – Prezes i Wiceprezes Towarzystwa Przy-
jació³ Aleksandrowa £ódzkiego. 

Ogromnie wzruszaj¹cym momentem uroczystoœci by³a wypo-
wiedŸ p. W³adys³awa Kote³ko – syna pierwszego kierownika szko-
³y, który podziêkowa³ za pamiêæ o jego œp. ojcu, za tablicê pami¹t-
kow¹ na pomniku rodziny Kote³ków – pierwszych nauczycieli szko³y,
za zaproszenie go do szko³y i przeprowadzenie z nim wywiadu oraz
za mo¿liwoœæ uczestniczenia w uroczystoœci jubileuszowej. 

Tradycyjnie ju¿ w naszej szkole wrêczono okolicznoœciowe wy-
ró¿nienia i medale. 

Szczególnie uhonorowane zosta³y trzy osoby, które nale¿¹ ró-
wnie¿ do grona absolwentów „Sportowej Trójki”: p. Jacek Lipiñ-
ski – Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego, p. Ma³gorzata Gra-
barczyk – Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Aleksandrowie oraz
wieloletnia przewodnicz¹ca Rady Rodziców, p. Hanna Beda –
Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu

Pami¹tkowe, jubileuszowe medale otrzymali: p. Agnieszka
Hanajczyk – Pose³ na Sejm RP, p. Witold Stêpieñ – Marsza³ek
Województwa £ódzkiego, p. Grzegorz Wierzchowski – £ódzki
Kurator Oœwiaty, p. Bogdan Jarota – Starosta Zgierski, p. Joan-
na Grzesiak – Koordynator Zespo³u Dydaktyki Wojewódzkiego
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Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w £odzi, p. Iwona D¹bek –
Sekretarz Aleksandrowa £ódzkiego, p. Grzegorz Siech – Skar-
bnik Aleksandrowa £ódzkiego, p. Ilona Rafalska – Radna Sej-
miku Województwa £ódzkiego, p. Krzysztof Kozanecki – wice-
starosta Powiatu Zgierskiego, p. Jacek Brzeziñski – Naczelnik
Wydzia³u Oœwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Zgier-
skiego, p. Tomasz Barszcz – Naczelnik Wydzia³u Promocji
i Wspó³pracy z Zagranic¹, p. Agata Kowalska – Naczelnik Wy-
dzia³u Informacji i Mediów, p. Dorota Be³dowska-Zem³o – Pod-
inspektor, p. Bo¿ena Jarociñska – Podinspektor, p. Henryk Ol-
szewski – Prezes PZLA, p. Krzysztof Kêcki – Dyrektor Sportowy
PZLA, p. Lech Leszczyñski – Prezes £OZLA, p. Piotr Ostojski
– Wiceprezes £OZLA, p. Dariusz Abramuk – Sekretarz Gene-
ralny Zarz¹du G³ównego SZS, p. Sylwester Paw³owski – Prezes
Zarz¹du £SZS, p. Wies³aw Dêbowski – Wiceprezes Zarz¹du
£SZS, p. Zdzis³aw Fr¹tczak – Cz³onek Zarz¹du £SZ, p. Krzy-
sztof Baszczyñski – Wiceprezes Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego, p. Stanis³awa Raczyñska – Prezes ZNP w Aleksandrowie
£ódzkim, Ks. Gabriel Ko³odziej – Proboszcz Parafii Œw. Archa-
nio³ów Rafa³a i Micha³a, Ks. Adam Janiszewski – Proboszcz Pa-
rafii Zes³ania Ducha Œwiêtego, p. Grzegorz Andrzejczak – Pre-
zes Zarz¹du PGKiM w Aleksandrowie £ódzkim, p. Ma³gorzata
Wieczorek – Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ, p. An-
na Ruszkowska – Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Alek-
sandrowie £ódzkim, p. Rafa³ Mirys – Komendant Komisariatu
Policji w Aleksandrowie £ódzkim, p. Dominik Brocki – Prezes
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Aleksandrowie £ódzkim, p. Ar-
kadiusz Cichecki – Dyrektor Miejskiej P³ywalni „Olimpijczyk”,
p. Joanna Ubych – Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Aleksandrowie £ódzkim, p. Irena Kajszczak – Kierownik Do-
mu Dziennego Pobytu „Wrzos” w Aleksandrowie £ódzkim, p.
Marzena Marciniak – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych; 

Dyrektorzy gminnych placówek oœwiatowych: p. Katarzyna
Ochnik – Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1, p. Jolanta Mistrzak
– Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 4, p. Pawe³ Sobczak – Dyrek-
tor Szko³y Podstawowej w Be³dowie, p. Ma³gorzata Patoleta –
Dyrektor Szko³y Podstawowej w R¹bieniu, p. Julita Osiecka –
Dyrektor Szko³y Podstawowej w Rudzie Bugaj, p. Ma³gorzata

152 Aleksandrów wczoraj i dziœ



Jubileusz 90-lecia Szko³y przy ulicy Bankowej 153

Uroczystoœæ 90-lecia szko³y w 2017 r.



Komenda – Dyrektor Przedszkola nr 1, p. Anetta Rodewald –
Dyrektor Przedszkola nr 2, p. Miros³awa Cichecka – Dyrektor
Przedszkola nr 3 – Przewodnicz¹ca Rady Rodziców w latach
2000–2004, p. Bo¿ena Komorowska – Dyrektor M³odzie¿owego
Domu Kultury im. G. Pintery, p. Beata Marsza³ek – Dyrektor
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, p. Sylwana Pluciñska –
Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego. 

Dyrektorzy Szko³y przy Bankowej: p. Teresa Stasiak, p. Ma-
rek Sadowski, p. Halina Zawiœlak, p. El¿bieta G³owacka; 

Wicedyrektorzy szko³y: p. Iwona Radomska, p. El¿bieta Strzel-
czyk–Bulska, p. Halina Œcigaczewska, p. Krystyna Kurek, p. Re-
nata Rzepecka, p. Ilona Zinser; 

Pedagodzy: p. Teresa Chmielecka, p. Irena Chyliñska, p. Re-
nata Mroziñska; 

Emerytowani nauczyciele i pracownicy, którzy w tej szkole
pracowali co najmniej 25 lat: p. Leszek Lipiñski – 51 lat, p. Bar-
bara Czy¿o – 38 lat, p. Krystyna Przybylska – 34 lat, p. Jadwiga
Kaczmarek – 33 lata, p. Maria Stêpniak- Kowalska – 30 lat, p.
Maria £uczko – 28 lat, p. Janina Ruczkowska – 26 lat, p. Hele-
na Ko³odziejczyk – 26 lat; 

Nauczyciele obecnie pracuj¹cy w Szkole przy Bankowej, co
najmniej 25 lat: p. Miros³awa Siciñska – 37 lat, p. Gra¿yna Kwiat-
kowska – 35 lat, p. Miros³awa Bryszewska – 35 lat, p. Tomasz
Kozanecki – 34 lata, p. Tomasz Drab – 32 lata, p. Katarzyna Hy-
¿a – 28 lat, p. El¿bieta Wyp³osz – 27 lat, p. Kazimierz Tomczyk
– 27 lat, p. Roman, Karasiak – 26 lat, p. Robert Pietrzak – 26 lat,
p. El¿bieta Zadworska – 25 lat; 

Nauczyciele-absolwenci pracuj¹cy w naszej szkole, co najmniej
10 lat: p. El¿bieta Romanowicz – 36 lat, p. Alina Dudkowska –
27 lat, p. Bogumi³a Szymañska – 24 lata, p. Stanis³aw Borzêcki
– 24 lata, p. El¿bieta Jurek – 23 lata, p. Magdalena Wojciechow-
ska – 23 lata, p. Grzegorz Przybysz – 21 lat, p. Robert Joachi-
miak – 19 lat, p. Agnieszka Kowalczyk – 18, p. Pawe³ Zdrajkow-
ski – 16 lat, p. Gra¿yna Wroñska – 12 lat; 

Pracownicy niepedagogiczni, z co najmniej 25 letnim sta¿em pra-
cy w szkole: p. Teresa Andrzejczak – 33 lata, p. Barbara Œmigiel –
27 lat, p. El¿bieta Lesiewicz – 28 lat, p. Marek Kubik – 25 lat; 

Przewodnicz¹cy i aktywni cz³onkowie Rady Rodziców: p. Ja-
nina Œwiêtaszczyk, p. Zdzis³aw Krawczyk; p. W³adys³aw Kote³-
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ko – syn pierwszego kierownika szko³y; p. Zdzis³aw Ozimek –
najstarszy absolwent szko³y, rocznik 1948/1949; 

Absolwenci z najwiêkszymi osi¹gniêciami sportowymi w hi-
storii Szko³y: p. Tomasz Œcigaczewski, p. Aneta Lemiesz-Kaczma-
rek, p. Justyna Lemiesz, p. Jacek Marlicki, p, Chodowski Ryszard,
p. Teresa Marciniak, p. Ewa Cio³kowska-Zaj¹c, p. Iwona Cio³-
kowska-Kaliszewska, p. Andrzej Gruszczyñski, p. Iwona Majste-
rek, p. Teresa Sêk-Tomczyk, p. Ewa Cha³adziñska-Olejniczak,
p. Iwona Cha³adziñska -S¹siadek, p. Artur Belter, p. Filip Bu³aj; 

Osoby, które w historii szko³y wspomaga³y aktywnie w jej roz-
budowê: p. Kazimierz Bukszyñski, p. Krzysztof Czajkowski, p.
Wojciech Moder, p. Jolanta Smolarczyk, p. Romuald Chomiczew-
ski, p. Leszek Domañski, p. Janusz Œcigaczewski; 

Przyjaciele szko³y – sponsorzy wielu imprez, zawodów i uro-
czystoœci szkolnych: p. Andrzej Daszkiewicz, p. Dariusz Szpakow-
ski, p. Monika i p. Piotr Krzystanek, p. Robert Pietrzak, p. £u-
kasz Lewandowski, p. Dorota i p. Roman Zarêbscy, p. Barbara
JóŸwiak, p. Grzegorz Brzeziñski, p. Adam Serafin, p. Jerzy Woj-
cieszek, p. Renata i p. Piotr Panek, p. Dorota Kalisz-Mirowska,
p. Piotr Adamczewski. 

Jubileusz uatrakcyjni³ dynamiczny uk³ad taneczny wykonany
przez uczennice klas VII szko³y podstawowej przygotowany pod
kierunkiem p. Romana Karasiaka. Przepiêkna ceremonia wy-
prowadzenia pocztów sztandarowych i flagowych pod kierunkiem
zakoñczy³a czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci. 

Wszyscy uczestnicz¹cy w jubileuszu zostali zaproszeni do
wspólnego, ju¿ tradycyjnego zdjêcia, po którym udali siê na po-
czêstunek, aby w kameralnej atmosferze powspominaæ minio-
ny szkolny czas. 

Przybyli na uroczystoœæ zostali zaproszeni do zwiedzania szko-
³y, ogl¹dania starych zdjêæ i kronik, wpisywania siê do ksiêgi pa-
mi¹tkowej. Kroniki klasowe i dawne zdjêcia przywo³a³y wspo-
mnienia zdarzeñ, które bezpowrotnie minê³y, ale kojarz¹ siê
z tym co najlepsze, z m³odoœci¹, szko³¹ i sportem. 

Jubileuszowe obchody zakoñczy³y siê balem w restauracji
„W dobrym stylu” wspóln¹ radosn¹ zabaw¹ pracowników, absol-
wentów ró¿nych roczników, rodziców i przyjació³ szko³y. 

Specjalnie na tê okazjê zespó³ nauczycieli przygotowa³ okoli-
cznoœciow¹ publikacjê: „90 lat Szko³y przy ulicy Bankowej”, w któ-
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rej mo¿na przeczytaæ o historii szko³y, ale tak¿e o tym, jak Szko-
³a przy Bankowej pracuje dziœ. W oparciu o dostêpne dokumen-
ty zamieszczono w niej nazwiska wszystkich absolwentów i pra-
cowników szko³y z lat 1938 – 2017. Biuletyn przygotowa³ zespó³
redakcyjny w sk³adzie: p. El¿bieta G³owacka, p. Gra¿yna Kwiat-
kowska, p. Marzena Samulska, p. Ewa JóŸwiak, p. Gra¿yna Wroñ-
ska. W pracy nad ostatecznym kszta³tem publikacji pomagali: p.
Renata Mroziñska, p. Renata Rzepecka, p. Ilona Zinser, p. Te-
resa Andrzejczak, p. Anna Drab, p. Stanis³aw Borzêcki. Projekt
ok³adki i projekt graficzny biuletynu wykonali p. Tomasz Barszcz
oraz p. Dorota Be³dowska-Zem³o. 

Jubileusz 90-lecia móg³ siê odbyæ dziêki ogromnemu zaanga-
¿owaniu ca³ej spo³ecznoœci szkolnej: uczniów, nauczycieli, pra-
cowników administracji i obs³ugi, rodziców oraz przyjació³ szko-
³y. Organizacja takiej imprezy to ogrom pracy dla wielu osób.
Chcia³abym im za wszystko gor¹co podziêkowaæ. Wszystkim Pañ-
stwu pragnê z³o¿yæ podziêkowania za pracê i serce w³o¿one w roz-
wój naszej szko³y. Szczególne podziêkowania kierujê do wszy-
stkich pracuj¹cych nauczycieli, nauczycieli emerytów oraz
wszystkich pracowników szko³y. To w³aœnie Wy drodzy Pañstwo
tworzycie historiê i tradycjê szko³y, prowadzicie kolejne pokole-
nia uczniów do sukcesów, wychowujecie, wpajacie w³aœciwe war-
toœci, macie wp³yw na rozwój szko³y i jej pozytywny wizerunek.

Ze szczególnym wzruszeniem myœlê o pedagogach, absolwen-
tach i pracownikach szko³y, którzy odeszli. Pomimo, ¿e nie ma ich
wœród nas, pozostawili po sobie niezatarty œlad swojego istnienia. 

Chcia³abym podziêkowaæ wspieraj¹cemu nas ka¿dego dnia
Burmistrzowi – Panu Jackowi Lipiñskiemu, Pani Naczelnik Edu-
kacji Hannie Beda, przedstawicielom wszystkich lokalnych wy-
dzia³ów. Wasza pomoc i zaanga¿owanie w ¿ycie naszej szko³y s¹
dla nas bezcenne. 

Nie by³oby tej uroczystoœci, gdyby nie hojnoœæ sponsorów –
przyjació³ szko³y, którzy wpieraj¹ nasz¹ pracê i pomagaj¹ w roz-
woju szko³y nie tylko podczas jubileuszy, ale w wielu innych wa¿-
nych dla nas momentach. Za bezinteresown¹ pomoc i mo¿liwoœæ
realizacji wielu pomys³ów w imieniu nas wszystkich – uczniów
i pracowników szko³y bardzo dziêkujê. 

Wszystkim uczestnikom uroczystoœci jubileuszowych sk³adam
serdeczne podziêkowania za szczere ¿yczenia i pamiêæ o szkole. 
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Jubileusz 90-lecia Szko³y przy ulicy Bankowej by³ wspania³¹
lekcj¹ historii, a dla wielu osób œwiêtem wzruszeñ – przywo³ywa-
nia w pamiêci kolegów, kole¿anek, nauczycieli. Powrót do szko-
³y to bowiem powrót do tego, co w pamiêci ocala³o jako obraz
najpiêkniejszych lat ¿ycia. Szko³a to m³odoœæ, beztroska, wspa-
niali przyjaciele, to g³êboko wyryte w sercu niezatarte wspomnie-
nia, do których powraca siê z radoœci¹ i rozrzewnieniem. Takie
uroczystoœci uœwiadamiaj¹, ¿e w szkole najwa¿niejszy jest uczeñ,
dusz¹ szko³y – nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy szko-
³y, wsparciem – rodzice, a dum¹ – absolwenci.

Mam nadziejê, ¿e atmosfera i nastrój 90-lecia Szko³y przy uli-
cy Bankowej pozostan¹ na d³ugo w pamiêci wszystkich. 
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Witold Smêtkiewicz

Aleksandria, 
to brzmi znajomo i bardzo mi³o! 

Tak mi siê zamarzy³o, ¿eby dzisiaj, zabraæ Szanownych Pañstwa
– mi³oœników Aleksandrowa £ódzkiego na krótk¹ wycieczkê po
mieœcie. A niech tam, a niech. Niech bêdzie to rodzinny space-
rek, wolnym kroczkiem, gdzieœ w kierunku wschodz¹cego s³oñ-
ca, czyli na wschód od centrum Aleksandrowa £ódzkiego, gdzie
kiedyœ rozci¹ga³a siê wioska zwana Szatoni¹, a teraz, za jej gra-
nic¹, za widnokrêgiem, majaczy ju¿ z lotu ptaka, bliska £ódŸ. I to
gdzieœ na pograniczu tych miast, usytuowana jest restauracja
„Aleksandria”. 
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Aleksandria

G³odnym na pocieszenie, 

radosn¹ przynoszê wieœæ…

To w³aœnie tutaj mo¿na, 

do syta i smacznie zjeœæ. 

WS. Proszê przybli¿yæ historiê powstania Zajazdu Aleksandria oraz
to jak dosz³o do za³o¿enia Pañstwa firmy. Co sk³oni³o Pañstwa do rozpo-
czêcia tej dzia³alnoœci? Od którego roku dzia³a Aleksandria?
Aleksandria: Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z gastronomi¹
prowadzimy od marca 1996 roku. Obecnie Zajazd Aleksandria, da-
wna Magnolia zosta³ zakupiony w kwietniu 2015 roku, natomiast
dzia³alnoœæ prowadzimy w Aleksandrii od maja 2016 roku. 
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* * *

I to Wam siê chwali, 

¿ycz¹c byœcie d³ugo

„na fali” zostali. 

WS. Sk¹d czerpi¹ Pañstwo inspiracje w swojej dzia³alnoœci? 
Aleksandria: Inspiracje, doœwiadczenia i wiedzê konieczne do

prowadzenia naszej dzia³alnoœci czerpiemy przede wszystkim
z ró¿nego rodzaju kursów i szkoleñ bran¿owych. 

Dobra metoda

To po efektach widaæ, 

¿e kursy, szkolenia, 

to nie jest domena

lenia. 

WS. Dlaczego wybrali Pañstwo akurat to miasto – Aleksandrów £ó-
dzki oraz w³aœnie to miejsce w Aleksandrowie na lokalizacjê Pañstwa fir-
my? Co najbardziej zadecydowa³o o lokalizacji Zajazdu – np. dostêpnoœæ
komunikacyjna, po³o¿enie, sytuacja lokalowa, otoczenie, potencja³ miasta
i gminy, inne czynniki?

Aleksandria: Wybraliœmy to miasto z uwagi na szybko rozwi-
jaj¹c¹ siê aglomeracjê, bliskie po³o¿enie £odzi. Tak wiêc dla nas
bardzo wa¿na by³a dostêpnoœæ komunikacyjna, po³o¿enie obiek-
tu oraz jego otoczenie. Kierowaliœmy siê równie¿ dynamicznie
rozwijaj¹cym siê potencja³em Aleksandrowa £ódzkiego. 

Có¿, blisko £odzi

… i to siê nazywa wyczucie, 

które nikomu nie szkodzi. 
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WS. Czy s¹ Pañstwo zadowoleni z lokalizacji Zajazdu Aleksandria,
czy spe³nia ona Pañstwa oczekiwania? 

Aleksandria: Tak jesteœmy zadowoleni z lokalizacji, spe³nia
ona nasze oczekiwania. 

* * *

– I mnie to cieszy nies³ychanie, 

kiedy siê spe³nia oczekiwanie. 

WS. Pañstwa obiekt po³o¿ony jest przy drodze krajowej nr 72 pomiê-
dzy £odzi¹ a Aleksandrowem £ódzkim – jest to niew¹tpliwie korzystna
lokalizacja. Sk¹d przybywaj¹ goœcie do Pañstwa? Sk¹d pochodz¹ zatrud-
nieni przez Pañstwa pracownicy? 

Aleksandria: Goœcie w naszej restauracji to przede wszystkim
mieszkañcy Aleksandrowa £ódzkiego i okolicznych miejscowo-
œci. Bywaj¹ równie¿ przejezdni drog¹ krajow¹ nr 72. Pracowni-
cy w naszej restauracji to g³ównie mieszkañcy Aleksandrowa £ó-
dzkiego, mieszkañcy Zgierza i £odzi. 

* * *

Widaæ, ¿e to jest sytuacja

jakby ze snu, 

bo wszystkie drogi

prowadz¹ tu. 

WS. Czy planowana jest w przysz³oœci rozbudowa obiektu, dalsze in-
westycje w wyposa¿enie i rozwój infrastruktury, poszerzenie oferty np.
o miejsca noclegowe? 

Aleksandria: Tak, w przysz³oœci planujemy rozbudowê obiek-
tu, natomiast w tym roku uruchomimy miejsca noclegowe. 
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Brawo, chcecie!!! 

Nawet, kiedy przyjdzie poœciæ: 

g³odnych nakarmiæ, 

spragnionych napoiæ, 

wêdrowców ugoœciæ. 

WS. Do jakiej grupy docelowej kieruj¹ Pañstwo swoj¹ ofertê? 
Aleksandria: Nasz¹ dzia³alnoœæ i us³ugi kierujemy g³ównie do

rodzin z dzieæmi. 

* * *

Oto widzimy jak œwieci, 

zielone œwiat³o dla rodziny

i uœmiech dla dzieci. 

WS. Jak mog¹ Pañstwo scharakteryzowaæ kuchniê i menu oferowane
w Aleksandrii? Jak¹ ofertê gastronomiczn¹ proponuj¹ Pañstwo swoim
goœciom? 

Aleksandria: Przede wszystkim oferujemy potrawy kuchni
polskiej w nowoczesnej ods³onie. W naszej restauracji mo¿na
oczywiœcie zasmakowaæ tak¿e i dañ miêdzynarodowych kuchni
europejskiej. 

* * *

Tak piêknie wygl¹da to danie, 

¿e chyba tylko popatrzê na nie. 
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WS. W jaki sposób promuj¹ Pañstwo Aleksandriê – poprzez jakie œrod-
ki promocyjne i marketingowe? Czy promuj¹ Pañstwo Zajazd np. w me-
diach spo³ecznoœciowych, w prasie, poprzez akcje degustacyjne, konkursy,
spotkania tematyczne np. poetyckie, muzyczne itp. 

Aleksandria: Nasze dzia³ania marketingowe prowadzimy g³ó-
wnie z wykorzystaniem internetu i prasy. Aleksandriê promuje-
my w mediach spo³ecznoœciowych i w lokalnej prasie. 

* * *

Chcecie promowaæ

nie tylko w prasie. 

Wszystko przed Wami

i wszystko na czasie. 

WS. Czy stosuj¹ Pañstwo w swojej kuchni produkty regionalne pocho-
dz¹ce od lokalnych i regionalnych producentów? 

Aleksandria: Tak, jest dla nas bardzo wa¿ne, aby w naszej ku-
chni korzystaæ z produktów wytwarzanych w regionie dlatego te¿
zaopatrujemy siê w du¿ej mierze u lokalnych producentów i do-
stawców. 

* * *

– Nie ma to, drodzy moi, 

jak sami swoi. 

WS. Jak oceniaj¹ Pañstwo znaczenie Aleksandrii w rozwoju lokal-
nym miasta i wp³yw na ¿ycie spo³eczne oraz gospodarkê Aleksandrowa
£ódzkiego? 

Aleksandria: Z perspektywy czasu dzia³alnoœci, w maju mi-
nie dwa lata, uwa¿amy to za bardzo dobr¹ inwestycjê. Nasi Go-
œcie równie¿ pozytywnie nas oceniaj¹ i s¹ zadowoleni z naszej
dzia³alnoœci. 
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* * *

Zadowolenie z dzia³alnoœci

Brawa dla Pañstwa, 

no i dla Goœci!!! 

WS. Dziêkujê bardzo i ¿yczê wszystkiego dobrego w Pañstwa dzia³aniach. 

Fotografie Zajazdu Aleksandria
wykonali Witold Smêtkiewicz (2017)

i Krzysztof Czajkowski (2018)



Leszek Laszak

R¹bieñ naj...

R¹bieñ to ma³a miejscowoœæ w centrum Polski, 
w gminie Aleksandrów £ódzki obok £odzi. 

Osada powsta³a na prze³omie XI i XII wieku. 

Nazwa pochodzi od wyrêbu lasów 
na terenie dawnej Puszczy £ódzkiej

Dziœ jest to wieœ prawie pozbawiona rolników. 

Sk³ada siê z dwu czêœci: R¹bienia i R¹bienia AB. 

Mo¿na na jej terenie zobaczyæ wiele ciekawych rzeczy. 

1. Szko³a Podstawowa im. ks. kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
– najfajniejsze miejsce w R¹bieniu
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2. Cmentarz ewangelicki 
– najbardziej tajemnicze miejsce w R¹bieniu

3. Koœció³ pw. Zwiastowania Pañskiego
– najwy¿szy budynek w R¹bieniu (kominy siê nie licz¹)
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4. Wille sprzed stu lat
– naj³adniejsze budynki w R¹bieniu
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5. Torfowisko
– najdziksze miejsce w R¹bieniu

R¹bieñ naj... 171
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Witold Smêtkiewicz 

Fraszek o zwierzêtach
ci¹g dalszy 

„Ci¹g dalszy o…”

Ci¹g dalszy o: 

kotach, psiakach

i innych zwierzakach. 

Kotka

Kotka czasami jest jak

anagram ekranu, 

wiêc bywaj mi zdrowa

ty moja droga, 

bezdotykowa. 

Koteczko

Ca³a mnie siê podobasz, 

mówi¹c miêdzy nami, 

i to razem z tymi, 

twoimi pazurkami. 
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Koty w orkiestrze

Mówi altówka o fagocie: 

Nie fa³szuj kocie. 

Patrz¹c na ciebie

Nie dziwi mnie, ¿e silnemu

ulegam wra¿eniu, 

bo jesteœ mi³¹ kotk¹, 

o kocim spojrzeniu. 

Koty chodz¹ w³asnymi œcie¿kami

To co niew¹tpliwie jest prawd¹

i co stwierdziæ mogê, 

to to, ¿e droga na skróty, 

najczêœciej wyd³u¿a drogê. 

Przez pieczê nad kotami…

My dobrze wiemy o tym, 

¿e istniej¹ milutkie, 

ale i wredne koty. 
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Opiekun, wolontariusz

Razem z innymi ludŸmi

opiekowa³em siê kotami

i wiem, 

¿e: ³atwiej mo¿na siê dogadaæ 

ze zwierzêtami. 

Oby tylko koty zdrowe by³y

W kasie bieda, a chodzi jednak o to, 

by gmina by³a przyjazna

g³ównie chorym kotom. 

Pazurki

Schowaj pazurki, 

ty moje z³otko, 

b¹dŸ grzeczn¹ kotk¹. 

Margolcia

Takie psiaczki jak Margolcia; 

choæby ich ¿ycie by³o

uosobieniem czerni, 

zawsze s¹ wierni. 
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Nakielniczka

Pyta smutna Nakielniczka, 

gdzie mi siê podzia³a smyczka? 

Medora

Piêkna Medora

z usposobieniem 

Amora. 

Klara

Ca³a bia³a

z urod¹ iœcie kobiec¹, 

bo oczy siê œwiec¹. 
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¯aba

Tyle jestem warta, 

ile mam w sobie z charta. 

Menelek

Menelek, 

to sympatyczny

kundelek. 

Karuzo

S¹dzi Karuzo, 

¿e spotka³ siê z muz¹. 
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Identyfikator

A mo¿e by tak dla Filipa, 

jakiegoœ czipa? 

Niechaj dla twego pupila 

dobra bêdzie ka¿da chwila. 

Niech to bêdzie chwila taka, 

gdy mu wszczepi¹ zaskórniaka. 

Hadi

ma w oczach wiele mi³oœci, 

bo czuwa nad nim

rêka Opatrznoœci. 

Beksa

Ca³a jesteœ urocza, 

z t¹ nadziej¹ w oczach. 
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Nie dajmy siê staroœci

Pieskom, nie tak jak u ludzi, 

po siedmiokroæ siê liczy

iloœæ lat…

Taki to pieski œwiat. 

Obserwujmy ptaszki

Na wszelkie stresy i smuteczki, 

najlepszym lekiem

s¹ sikoreczki. 

Fotografie zwierz¹t zosta³y udostêpnione przez Urz¹d Miejski w Aleksandrowie £ódzkim) 
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Witold Smêtkiewicz 

Co s³ychaæ u Przyjació³? 

– Uniejów –

Z pocz¹tkiem roku 2017, zaprzyjaŸnione i wspó³pracuj¹ce z na-
mi Towarzystwo Przyjació³ Uniejowa obchodzi³o uroczyœcie ju-
bileusz 25-ciu lat swojej dzia³alnoœci. Z tej okazji przes³aliœmy
na rêce Pani Prezes TPU – Urszuli Urbaniak, list gratulacyjny
w imieniu TPA£. 

Szanowna Pani Urszula Urbaniak
Prezes Towarzystwa Przyjació³ Uniejowa

Motto:
Niech radoœæ, szczêœcie, fortuna i zdrowie; 
przyjaŸni¹ otacza
ludzi w Uniejowie. 

Witold Smêtkiewicz

Szanowna Pani Urszulo! 

W œwietle wspania³ego rozwoju Miasta widzimy dzia³alnoœæ To-
warzystwa i Jego Przyjació³. 

Pragniemy przekazaæ na Rêce Szanownej Pani Prezes, wyra-
zy uznania dla osi¹gniêæ i sukcesów oraz serdeczne pozdrowie-
nia dla Mieszkañców Uniejowa, – Prezes i Vice prezes Towarzy-
stwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego: Leszek Pierlejewski,
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Jadwiga Poturalska-Piluk oraz osoba aktywnie uczestnicz¹ca
w dzia³alnoœci TPA£ – Witold Smêtkiewicz. Z wielk¹, szczer¹ ra-
doœci¹ i sympati¹ do³¹czamy siê do, zapewne bardzo licznych,
gratulacji, wyrazów uznania i przyjaznych ¿yczliwych uœmiechów,
które s¹ zas³u¿on¹ konsekwencj¹ osi¹gniêæ i sukcesów wynika-
j¹cych z dzia³alnoœci Szanownej Pani i Towarzystwa Przyjació³
Uniejowa, na przestrzeni ostatnich dwudziestu piêciu lat. Bio-
r¹c pod uwagê historyczno-dziejow¹ ci¹g³oœæ trwania i rozwoju
naszych Ma³ych (Wielkich) Ojczyzn, pozwalamy sobie liczyæ
w przysz³oœci na udan¹, owocn¹ wspó³pracê, dla Ich wzajemne-
go po¿ytku. 

Z wyrazami szacunku, Grono Osób wchodz¹cych w sk³ad To-
warzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego z jego przedsta-
wicielami: Prezes TPA£ Leszek Pierlejewski, Vice prezes TPA£
Jadwiga Poturalska-Piluk, Cz³onek TPA£ Witold Smêtkiewicz. 

Uniejów–Aleksandrów £ódzki 
dnia 4. II. 2017 r. 
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– Sokolniki Miasto-Ogrod –

Jak co roku, od wielu, wielu ju¿ lat, w 2017 r. w miesi¹cach let-
nich odby³ siê festiwal pt. „Muzyczne Lato w Sokolnikach”. Zgro-
madzi³ on wielu wybitnych solistów, muzyków, wirtuozów, wra¿-
liwych, wspania³ych artystów. Festiwal ten, w sposób szczególny
zapisa³ siê w pamiêci s³uchaczy, ze wzglêdu na uroczyœcie obcho-
dzone, w ramach jego trwania, trzydziestopiêciolecie artysty-
cznej dzia³alnoœci jego dyrektora, wirtuoza skrzypiec, maestro
Ryszarda Osmoliñskiego. 

W ubieg³ych latach dane mi by³o fraszk¹ komentowaæ mini-
mum jeden w danym roku, z festiwalowych koncertów, ku satys-
fakcji ich wykonawców, s³uchaczy i trochê w³asnej. W bie¿¹cym
roku sytuacja ta, z przyczyn ode mnie niezale¿nych, uleg³a zmia-
nie, co postrzegam: no có¿; troszeczkê ¿al. 

W tym, 2017 r. 

Choæ o zmêczeniu nie mo¿e byæ mowy, 

dosta³em od fraszki urlop, 

bezp³atny, wypoczynkowy. 

Có¿, trochê szkoda…

– Dziêkujê! 

Ale w przysz³oœci z urlopu 

jednak zrezygnujê. 

Witold Smêtkiewicz 
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– Piotrków Trybunalski –

Najpierw by³ terytorialnie, bliski nam Uniejów, a potem, te¿ jak-
¿e bliski Piotrków Trybunalski z Jego osiemsetletni¹ histori¹
i tradycj¹. Mowa jest o Sejmikach Stowarzyszeñ Regionalnych
Województwa £ódzkiego. Ten drugi ju¿ sejmik zaistnia³ z inicja-
tywy Towarzystwa Przyjació³ Piotrkowa Trybunalskiego i zrea-
lizowany zosta³ w dniu 20 maja 2017 roku w Centrum Idei „Ku
Demokracji”. Tematami obrad, wyk³adów, wyst¹pieñ, przedsta-
wianych artyku³ów, dyskusji, wniosków, by³y takie zagadnienia
jak: 800 lat Piotrkowa Trybunalskiego, obraz historyczny i wspó³-
czesny miasta, prezentacja dorobku i aktualnej dzia³alnoœci
TPPT, ratowanie „Piotrkowskich Pow¹zek”, spacer Traktem Wie-
lu Kultur, udzia³ w prezentacjach XIII Ogólnopolskiego Festi-
walu Folkloru Miejskiego, udzia³ w „Nocy Muzeów. Ten dosko-
nale przeprowadzony pod wzglêdem organizacyjnym
i merytorycznym sejmik, pozostawi³, jestem o tym g³êboko prze-
konany, w pamiêci jego uczestników czasem niezatarte wra¿e-
nia i bêdzie przyczynkiem do owocnej wspó³pracy wszystkich Sto-
warzyszeñ Regionalnych Województwa £ódzkiego, na rzecz
dalszego i œwiadomego jego rozwoju. Kolejne spotkanie ludzi za-
interesowanych t¹ wielk¹ spraw¹ i aktywnie zaanga¿owanych
w dzia³alnoœæ Stowarzyszeñ Regionalnych Województwa £ódzkie-
go, odbêdzie siê w Kutnie w dniu 30. IX. 2018 r. w tamtejszym
Domu Kultury podczas trwania III Sejmiku. 



Jadwiga Poturalska-Piluk

Moja mi³oœæ 
do Aleksandrowa £ódzkiego

- I etap -

Jestem ³odziank¹. Mieszkam w £odzi od zawsze ale... 
Aleksandrów pozna³am, kiedy w latach piêædziesi¹tych ubieg-

³ego wieku, latem, babcia Marysia zabiera³a wnuki z rodzin Got-
waldów, Walendowskich, Jachowiczów, Tomasiewiczów i zaczy-
na³o siê letnisko w Saniach u pañstwa Gleniów.

Miejsce by³o cudowne: tu¿ za p³otem – m³ody lasek, maliny,
je¿yny, dzika ró¿a, grzyby, s³oñce oraz wielka ¿yczliwoœæ gospo-
darzy dooko³a. 

Nieopodal bulgota³o niewielkie bajorko z ¿abami, z którego
wykopywano pod³o¿e i robiono z niego torfowe „cegie³ki”. Po wy-
suszeniu s³u¿y³y jako opa³.

Przy wejœciu na podwórko rós³ ogromny kasztanowiec, na gru-
bych konarach którego, wraz z kuzynem Andrzejem, organizo-
waliœmy mnóstwo weso³ych, czêsto karko³omnych zabaw.

Towarzyszy³a nam najstarsza córka gospodarzy, Wiesia – nie-
co m³odsza od nas, œliczna, wiotka dziewczynka, zaprzyjaŸniona
z nami serdecznie.

Zarówno jej m³odsze rodzeñstwo (Gra¿ynka, „Grz¹sio” i Ja-
nek), jak i nasze m³odsze (Tolek, Terenia i Ania) – by³o poza to-
warzyskim zasiêgiem nas, „dojrza³ych dziesiêciolatków”. Cho-
dziliœmy zbieraæ sosnowe szyszki, którymi babcia pali³a w piecyku,
¿eby suszyæ na nim owoce i grzyby na zimê.

Przed domem zbudowaliœmy „namiot” sk³adaj¹cy siê z koca,
narzuty, peleryn, licznych kijków, sznurków i wielkiego, wypcha-
nego s³om¹ siennika. „Urzêdowaliœmy” tam gromadnie, a w ciep-
³e, pogodne noce spaliœmu w nim ochoczo. We wszystkie niedzie-
le odwiedzali nas rodzice.
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By³o cudnie. I niewa¿ne by³y trudnoœci z dojazdami: najpierw
dojazd do tramwaju 44 i nim do krañcówki w Aleksandrowie. Po
drodze, od ¯abieñca, mija³o siê pola uprawne, ³¹ki, pas¹ce siê
krowy... By³a sielanka. Trudno daæ wiarê, ¿e nie by³o tam jeszcze
wówczas osiedli mieszkaniowych! 

W drodze z Aleksandrowa do Sañ (PIESZO!!!) – uczyliœmy siê
zbieraæ i odró¿niaæ grzyby... Ej, ³za siê w oku krêci! 

Tak by³o lat kilka i te wspomnienia zostan¹ na zawsze w moim
sercu.

- II etap -

W dojrza³ym wieku zaczê³am drug¹ w ¿yciu pracê. W Aleksan-
drowie. Zauroczyli mnie ludzie i ciep³a uroda miasta. Nawi¹za-
³am liczne znajomoœci, kole¿eñstwa i przyjaŸnie. Zaistnia³am
w Towarzystwie Przyjació³ Aleksandrowa i tak trwam ju¿ 28 lat.
Wspominam Dni Aleksandrowa, kiedy do t³umnie zgromadzo-
nej m³odziezy wychodzi³ z ratusza burmistrz Czajkowski i wrê-
cza³ klucz do bram miasta, symbolicznie oddaj¹c w³adzê w mlo-
de rêce, Wspominam konkursowe piosenki i wiersze o mieœcie,
czasem nieporadne ale zawsze pe³ne czu³oœci...

Wspominam kolarskie Kryteria Uliczne pod fachow¹ egid¹
Kazia Bukszyñskiego... Wspominam wojskowe pokazy z helikop-
terem na stadionie; samolotowe przeloty nad miastem... Wspo-
minam, wspominam – i tak jakoœ ciep³o mi na sercu...

Mimo, i¿ teraz jestem emerytk¹ czêsto bywam w Aleksandro-
wie: moja córka, wraz z rodzin¹, wyemigrowa³a z £odzi i osiad-
³a tu, w uroczym miejscu, pe³nym przyrody oraz s¹siedzkiej ¿y-
czliwoœci. Wszyscy s¹ dziêki temu szczêœliwi – dzieci, rodzice, psy
i ja te¿.

Kochamy to miejsce.

– III etap -

Niedawno , bêd¹c w Poddêbicach – z³ama³am rêkê. Zaopatrzo-
na w gips i stosowne skierowanie na ci¹g dalszy leczenia, po ty-
godniu uda³am siê po pomoc ju¿ w £odzi. Strata pieniêdzy oraz
status „persona non grata” – to wszystko, co mnie spotka³o.
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Szczêœliwie, mog³am wybraæ sobie miejsce rehabilitacji. Sen-
tyment do miasta i ³atwe po³¹czenie komunikacyjne spowodo-
wa³y, ¿e uda³am siê do Centrum Medycznego „Herbrand” w Alek-
sandrowie. NFZ na to wszak pozwala.

I to by³ strza³ w dziesi¹tkê: uœmiechniêta i promienna jak sier-
pniowe s³oneczko pani Ania z recepcji, przyjê³a skierowanie, wy-
znaczy³a termin, przekazuj¹c mnie tym samym fachowcom od
rehabilitacji.

Pani doktor Karolina Sikorska zajê³a siê mn¹ serdecznie i do-
ciekliwie (szczegó³owy wywiad, wnikliwe badanie). Poczu³am siê
pacjentk¹, której wreszcie ktoœ chce pomóc.

Po obejrzeniu skierowania – pani doktor zmieni³a nieco su-
gerowane przez £ódŸ zabiegi i posz³o!

Dosta³am siê pod opiekuñcze skrzyd³a popo³udniowej zmia-
ny, w której królowali sami panowie: m³odzi. schludni, kultural-
ni, uœmiechniêci, ¿yczliwi, sympatyczni, towarzyscy, pomocni
a przede wszystkim – fachowi oraz skuteczni. I tak:

Rehabilitant Przemys³aw Paczesny – œwietnie i wszechstron-
nie wykszta³cony w swoim zawodzie; ma d³onie jak urz¹dzenia
elektryczne, odpowiada na wszystkie pytania pacjentów, radzi
i pomaga. Nadto jest prawdopodobnie zaprogramowany jak kom-
puter: pracuj¹c z jednym pacjentem wie, co dzieje siê z reszt¹
i z zacisza wykonywanego aktualnie przez siebie zabiegu – (sta-
nowiska rehabilitacyjne s¹ intymnie oddzielone, ¿eby ka¿dy pa-
cjent czu³ siê komfortowo) – wydaje dyspozycje typu: „pan A pro-
szony na miejsce B, pan C proszony do stanowiska X” itp. 

Poza tym pilnuje, ¿eby wszystko co trzeba, zosta³o zarchiwi-
zowane w komputerze.

Pozostali rehabilitanci wspó³pracuj¹ energicznie z koleg¹. Pa-
nowie znaj¹ imiona i nazwiska podopiecznych, zwracaj¹c siê do
nich jak do dobrych znajomych.

To jest bardzo mi³e.
Rehabilitant Bartosz Wyp³osz jest bez przerwy serdecznie uœ-

miechniêty, troskliwy, sprawnie organizuje mi³¹ atmosferê do-
tkniêtym urazami pacjentom.

No i oczywiœcie zna wszystkie „uzdrawiaj¹ce czary” – stosuje
je z doskona³ym skutkiem.
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Rehabilitant Grzegorz Siciñski – szczuplutki, przystojny, bar-
dzo wysoki praktykant  – zwija siê jak w ukropie wykonuj¹c ki-
lometry od pacjenta do pacjenta z pytaniem „wszystko w porz¹d-
ku?” i porad¹ bie¿¹c¹ co do terapii. Niezale¿nie od tego,
rehabilituje sprawnie, tworz¹c dobry klimat. Po prostu kraina
³agodnoœci.

W placówce pracuj¹ równie¿ panie, których nie pozna³am zbyt
dobrze, poniewa¿ nie trafi³am na ich zmianê ale – kiedy pewne-
go razu przyjecha³am nieco wczeœniej, bo tak jakoœ siê z³o¿y³o –
panie zajê³y siê mn¹ natychmiast, mimo ¿e wczeœniej nie by³am
ich podopieczn¹.

Nie pozwoli³y mi czekaæ, chocia¿ koñczy³y niebawem pracê.
Tak oddane swej pracy i ludziom osoby zgromadzone pod jed-

nym dachem – to coœ niebywa³ego. Prawdziwy wzór.
Obiekt utrzymany jest w sterylnej czystoœci, dysponuje ró¿-

norodnym, specjalistycznym sprzêtem, na bie¿¹co uzupe³nianym
i konserwowanym.

Pacjent czuje siê tu zaopiekowany i otoczony szczególn¹ sta-
rannoœci¹.

S¹ tu bowiem rêce, które lecz¹, daj¹ ulgê, uspokojenie i na-
dziejê na powrót do zdrowia.

Nad tym wszystkim czuwa szef Centrum – Jacek Stasiak. 

A L E K S A N D R Ó W... 

Coraz piêkniejszy, milszy i taki jakiœ przyjacielski... Jak tu nie
kochaæ tego miasta?

To po prostu niemo¿liwe!!!
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Witold Smêtkiewicz 

Aleksandrowski cmentarz

Czas przesz³y, teraŸniejszy i przysz³y

Z tych trzech, znanych nam czasów

czwarty siê wy³ania, 

– czas przemijania.

Jest na naszej, aleksandrowskiej nekropolii zbiorowa mogi³a, poleg-
³ych z r¹k okupanta, ¿o³nierzy II Wojny Œwiatowej. Okaza³y monu-

ment uwieczni³ nazwiska, miêdzy inny-
mi szeœciu ¿o³nierzy, których doczesne
szcz¹tki spoczywaj¹ w tym grobowcu.
Jednym z nich, którego nazwisko jest
mi bardziej znane, jest Stanis³aw Ko-
zanecki. By³ on pierwszym z trójki dzie-
ci Henryka i Anieli z Bilskich Kozanec-
kich. Urodzi³ siê w1893 r. i mia³ jeszcze
dwóch braci, Jana i Józefa. Stanis³aw
Kozanecki walczy³ ju¿ w I Wojnie Œwia-
towej. W okresie miêdzywojennym mie-
szka³ w £odzi, o¿eni³ siê z Aniel¹ z do-
mu Bondaruk. W roku 1930 urodzi³ im
siê syn Aleksander. Wkrótce po tym ro-
dzina przenosi siê do Rogowa gdzie Sta-
nis³aw podejmuje pracê w maj¹tku
ziemskim. Przed II Wojn¹ Œwiatow¹,
ponownie powo³any do s³u¿by wojsko-
wej, walczy³ w obronie kraju w szere-
gach Armii £ódŸ. 

Fot. 1. Stanis³aw Kozanecki
(fot. arch. rodzinne)
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W 1941r. podczas zaczepnych walk z oddzia³ami niemiecki-
mi w pod³ódzkich lasach, zgin¹³ wraz z innymi Obroñcami Oj-
czyzny w okolicach Aleksandrowa. Czeœæ Ich Pamiêci! 

Aniela Kozanecka, po œmierci mê¿a, po wojnie, zamieszka³a
wraz z synem Aleksandrem w Rogowie, potem w pod³ódzkim Ju-
stynowie, a pod koniec ¿ycia w Warszawie gdzie zmar³a w 1992 r.
Pochowana zosta³a w Rogowie. 

Fot. 2. Miejsce spoczynku œp. Stanis³awa Kozaneckiego na cmentarzu
w Aleksandrowie £ódzkim (fot. K. Smêtkiewicz, 2017) 
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Witold Smêtkiewicz

Szczypta poezji 
w okienku z wierszem

W ramach wzbogacenia o kolejne treœci naszego wydania pt.
„Aleksandrow Wczoraj i Dziœ”, sugerujê utworzenie nowego, ma-
³ego rozdzia³u zatytu³owanego: „Szczypta poezji w okienku z wier-
szem” pod wspóln¹ redakcj¹ wszystkich zainteresowanych Ucze-
stników TPA£. A oto pierwsza, inauguracyjna propozycja: 

Wdziêcznoœæ, 

– to kwiatów królowa w rozkwicie, 

bo jest zadoœæuczynieniem

za ofiarowane nam ¿ycie. 

Istota rzeczy

Zale¿ni jesteœmy od 

uwarunkowañ w czasie, 

a czas ucieka. 

Kiedy nauczymy siê widzieæ

w cz³owieku cz³owieka? 
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Imieniny 
Pani Krystyny

¯yczenia, ró¿a, to pewne; 

nie jakieœ tam „widzi mi siê”, 

bo bardzo lubimy Krysiê. 

Pozdrowienia, uca³owania…

O s³odka chwilo trwaj!!! 

Jeszcze nie starsi, panowie dwaj!!! 

Witold S. i Janusz J. 
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Materia³y z jubileuszu Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Prawêcicach
(przedruk)
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Stanis³aw Wieczorek

Wspomnienie o Poetce

Genowefa Jachowicz 
8 IX 1918 – 3 V 2016

By³ pocz¹tek maja 2016 roku, Œwiêto Konstytucji, póŸny wieczór,
wje¿d¿am do £odzi w drodze ze Œl¹ska. Wracam co prawda do do-
mu, do Warszawy lecz muszê jeszcze „w biegu” odwiedziæ rodzi-
nê. Skrêcaj¹c z Pabianickiej w lewo, w Alejê Jana Paw³a II zer-
kam na œcianê ekranów zazdroœnie zas³aniaj¹cych widok i staram
siê zlokalizowaæ niedu¿e bloki przy ulicy Oskara Flatta. W jed-
nym z nich mieszka Pani Genia, mi³a starsza pani, któr¹ darzê
ogromn¹ sympati¹ i nie mniejszym szacunkiem. Myœlê, ¿e po po-
wrocie do domu jak najprêdzej przyjadê tu ponownie i umówiê
siê na tzw. pogaduszki po³¹czone z piciem herbatki. Tym bardziej
jest to wa¿ne, ¿e powinienem naprawiæ swój b³¹d: wysy³aj¹c kil-
ka tygodni temu list z ¿yczeniami œwi¹tecznymi, choæ bezb³êdnie
napisa³em nazwê ulicy, numer domu i mieszkania, zapomnia³em
o umieszczeniu nazwy miasta. I – rzecz oczywista – list wróci³ do
mnie, niestety, ju¿ po Œwiêtach. Muszê siê z gapiostwa wyt³uma-
czyæ („no przecie¿ ka¿de dziecko wie, ¿e Oskar Flatt zas³u¿y³ na
ulicê swego imienia tylko w jednym mieœcie na œwiecie... ”), i po-
niewczasie wrêczyæ adresatce tê kopertê opatrzon¹ piecz¹tkami.
Bêdzie trochê œmiechu. Ale to – za kilka dni. 

Niestety, po powrocie do domu otrzyma³em telefoniczn¹ wia-
domoœæ z £odzi. Zdaje siê, ¿e zaniemówi³em. Ju¿ nie bêdzie Pa-
ni Geni! Odesz³a niemal wtedy, kiedy przeje¿d¿a³em obok jej
domu! 

Wkrótce minie druga rocznica. Zdumiewaj¹ce, ale wydaje siê,
¿e jeszcze przed kilkoma dniami siedzieliœmy przy stole i s¹cz¹c
z wolna herbatê wracamy we wspomnieniach do dawnych lat.
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Ró¿ne s¹ te wspomnienia, bo dotycz¹ tych samych zdarzeñ po-
strzeganych z ró¿nej perspektywy: mojej – kilkuletniego dziec-
ka i jej – doros³ej ju¿ osoby, kole¿anki mojej mamy. 

Snuj¹c wspomnienia o moich spotkaniach z Genowef¹ Jacho-
wicz muszê pokonaæ w¹tpliwoœci czy bêdzie to z mojej strony sto-
sowne. Mia³em bowiem zaledwie kilkakrotny zaszczyt byæ jej go-
œciem i mój g³os bêdzie niewiele znacz¹cym wk³adem do jej
biografii. Co prawda chyba nale¿ê do jej najdawniejszych znajo-
mych, choæ jednak wypada przyznaæ, ¿e ten pierwszy etap to zna-
jomoœæ przelotna, jak bowiem inaczej mo¿na nazwaæ „znajomoœæ”
doros³ej osoby z kilkuletnim berbeciem pl¹cz¹cym siê pod noga-
mi i przeszkadzaj¹cym w rozmowie tocz¹cej siê w domu pañstwa
Jachowiczów w Woli Grzymkowej. A tak w³aœnie przebiega³ przed
laty ten mój krótkotrwa³y kontakt z s¹siadkami, z którymi przy-
jaŸni³a siê moja mama. A jednak ten ganek, to podwórko po kil-
kudziesiêciu latach wróci³o we wspomnieniach i o¿ywi³o nasze
kontakty, o czym opowiem nieco póŸniej. 
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Tymczasem siêgnê do jeszcze wczeœniejszej historii, której
œwiadkiem nie by³em, a do której wraca³a w swoich wspomnie-
niach „pani Genia” (tak j¹ bowiem nazywa³em, z szacunku zo-
stawiaj¹c to „pani” pomimo nieœmia³ych aluzji mojej rozmów-
czyni. Nie umia³bym przecie¿ – stary koñ – zwracaæ siê do niej
„ciociu” a inne formy, bardziej poufa³e „ty” uznawa³em za nie-
stosowne). Opowiedzia³a mi kiedyœ, ¿e w latach po odzyskaniu
niepodleg³oœci w 1918 roku jej szeœcioosobowa rodzina mieszka-
³a w siedlisku po³o¿onym pomiêdzy Placydowem, Wol¹ Grzym-
kow¹ i Grunwaldem, mniej wiêcej w takiej samej odleg³oœci –
oko³o 1 km – od skrajnych gospodarstw ka¿dej z tych wsi. Trud-
no chyba by³o znaleŸæ w okolicy bardziej ustronny zak¹tek. Za
mych ch³opiêcych lat gdy mieszka³a tam ju¿ inna rodzina, miej-
sce to otoczone cherlawym lasem gêsto zaroœniêtym kruszyn¹,
paprociami i kolczastymi je¿ynami wydawa³o mi siê tajemnicze
– ba, nawet z rówieœnikami próbowaliœmy doszukiwaæ siê tam
„chatki Baby Jagi”. Elektryfikacja dotar³a tam chyba w ostatniej
kolejnoœci. Dziœ wokó³ stoj¹ tam ju¿ zgo³a nie baœniowe zabudo-
wania dok³adnie zacieraj¹ce wiejski krajobraz. 
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Rzecz zabawna: jako anegdotê wspomina³a moja rozmów-
czyni, ¿e ka¿da z czterech sióstr Jachowiczówien – Marysia,
Genia, Jadzia i Danusia – mimo ¿e wszystkie urodzi³y siê
w tym samym domu co pozosta³e, ba – chyba nawet na tym sa-
mym ³ó¿ku – mia³y w dokumentach inne miejsce urodzenia.
Powodem tego zamieszania by³o owo siedlisko, zagubione po-
miêdzy B³otem, Placydowem, Wol¹ Grzymkow¹ i niedawno, bo
w 1910 r od³¹czon¹ od niej osad¹ nazwan¹ Grunwaldem, zmie-
niaj¹ce przynale¿noœæ administracyjn¹ zarówno gminn¹ jak
i parafialn¹ pomiêdzy doœæ odleg³¹ parafi¹ w Kazimierzu
a bli¿sz¹ – w Aleksandrowie. 

Jak wszystkie dzieci z okolicznych wsi tak i Jachowiczówny
po kolei zdobywa³y podstawy wiedzy w miejscowej szkole po-
budowanej si³ami spo³ecznoœci wiejskiej na gruntach Woli
Grzymkowej, w miejscu dogodnym dla uczniów z okolicznych
wsi, tu¿ przy drodze z Aleksandrowa do Lutomierska krzy¿u-
j¹cej siê tu z drog¹ do R¹bienia oraz drog¹ wiod¹c¹ do dworu
granicz¹cego z gruntami Grunwaldu i dalej – do Zgni³ego B³o-
ta. Kiedy pani Genowefa snu³a wspomnienia, wyobra¿a³em so-
bie widok grupki dzieci z Placydowa, zabieraj¹cych po drodze
Jachowiczówny i pod¹¿aj¹ce poln¹ drog¹ (od niedawna nazwa-
n¹ ulic¹ Forsycjow¹) w kierunku zabudowañ dworskich, sk¹d
ju¿ do szko³y by³o tu¿ – tu¿. Nie by³y to podró¿e na koniec œwia-
ta – raptem oko³o pó³tora kilometra ale jak opowiada³a, pod-
czas ciê¿kich mroŸnych dni po takim marszu trzeba by³o spo-
r¹ chwilê rozgrzewaæ siê przy gor¹cym piecu. 

Dawny budynek szkolny stoi do dziœ. Mieœci³a siê w nim jed-
na, wspólna sala lekcyjna, szatnia, sieñ oraz dwuizbowe mieszka-
nie nauczyciela. Od strony przebiegaj¹cej tu¿ obok szosy, elewa-
cjê budynku jeszcze niedawno zdobi³a tablica z wypuk³ym
napisem „Publiczna Szko³a Powszechna w Woli Grzymkowej”,
w ostatnich latach bezmyœlnie zlikwidowana. Lekcje odbywa³y
siê we wspólnej sporej sali, równoczeœnie dla dwóch klas (oddzia-
³ów – wed³ug przedwojennego nazewnictwa) i w dwóch turach:
najpierw klasy I–II, póŸniej III–IV lub w kolejnoœci odwrotnej.1

1 Organizacja równoczesnej nauki dzieci ró¿nych klas, zwana systemem „klas ³¹czonych”
trwa³a jeszcze w latach 50-tych, kiedy to naukê pobierali tu uczniowie klas I-IV. PóŸniej,
w 1953 roku z g³ównej sali wydzielono oddzielne pomieszczenie – dla klasy V-ej i zatrud-
niono drug¹ nauczycielkê.
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Mo¿e to o tej szkole Genowefa napisa³a po latach w tomiku
„Sercem pisane”: 

Stara szko³a
(z tomiku „Sercem pisane”, 1992)

Stara szko³a

pochylona, jak nauczyciel

nad uczniem

stoi opuszczona. 

Zajrza³am przez zamglon¹ szybê

do wnêtrza, a tam pajêczyny, 

zdaje siê, ¿e siedz¹ w ³awkach

ch³opcy i dziewczyny. 

Orze³ z koron¹ fruwa dooko³a, 

na tablicy skacz¹ litery, cyferki, 

ktoœ podniós³ palce do góry, 

za chwilê dzwonek – i wrzask wielki. 

Odesz³am poœpiesznie w cieñ drzewa, 

wstyd mnie ogarn¹³, jakbym siê spóŸni³a, 

albo zadañ nie rozwi¹za³a, 

tu œlubowa³am – bêdê siê uczy³a. 

Dalsza nauka, w wy¿szych klasach wymaga³a ju¿ wêdrówki do od-
leg³ego o 3 kilometry Aleksandrowa co sta³o siê koronnym argu-
mentem za przeprowadzk¹ rodziny w bardziej dogodne miejsce.
Tak sta³o siê w latach 30-tych, kiedy to rodzice, Magdalena i Ste-
fan Jachowiczowie zakupili gospodarstwo na skraju Woli Grzym-
kowej. Zrobi³o siê bli¿ej cywilizacji, co z satysfakcj¹ przyjê³y tak-
¿e dziewczêta, które skoñczywszy naukê w dotychczasowej szkole
zdobywa³y wiedzê w wy¿szych klasach w Aleksandrowie. 
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Genowefa wspomina³a tak¿e o nauce w szkole rolniczej, któ-
r¹ kontynuowa³a po skoñczeniu „podstawówki”. Jeœli dobrze za-
pamiêta³em z tych wspomnieñ mia³o to miejsce w Szczawinie,
wsi po³o¿onej o kilkanaœcie kilometrów na pó³noc od Zgierza
a w³aœciwie w s¹siednim przysió³ku Je¿ewo2, w maj¹tku przejê-
tym przez Skarb Pañstwa po parcelacji w 1922, w którym umie-
szczono Pañstwow¹ Szko³ê Gospodarstw Wiejskich. Istniej¹cy je-
szcze niedawno dworek szlachecki pomieœci³ siedzibê szko³y, zaœ
naprzeciwko wybudowano internat, w którym zamieszkiwali
uczniowie. To tutaj z pewnoœci¹ zdobywa³a swoje kwalifikacje
córka pañstwa Jachowiczów. 

Nadesz³a wojna. Jeszcze przed jej wybuchem zmar³a Marysia,
najstarsza z sióstr, któr¹ dotknê³a bardzo wówczas czêsto wystê-
puj¹ca groŸna choroba – dyzenteria, póŸniej wkroczyli okupanci.
W 1940 roku zmar³ ojciec i osamotnione kobiety znalaz³y siê w za-
gro¿eniu wysy³k¹ do Rzeszy, „na roboty” jak wówczas nazywano
niewolnicz¹ pracê w niemieckich gospodarstwach. Dziewczêta
gor¹czkowo szuka³y zatrudnienia jak najbli¿ej domu. Danusiê
przyj¹³ do pracy jakiœ dentysta w Konstantynowie, Genowefa za-

2 Dwory i pa³ace okolic £odzi, wyd. Regionalny Oœrodek Studiów i Ochrony Œrodowiska
Kulturowego w £odzi, £ódŸ 1997
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trudnia³a siê jako pomoc domowa u Niemek w £odzi, Jadzi zaœ
uda³o siê cudem uciec z grupy przygotowywanej do wysy³ki, ze-
branej na fabrycznym placu w £odzi. Gospodarstwo mieli prze-
j¹æ osadnicy niemieccy zaœ pani¹ Jachowiczow¹ zaopiekowali siê
s¹siedzi z naprzeciwka.3

A potem, po d³ugich latach niewoli, nadszed³ czas odwrotu
niemieckich okupantów. Pierwsza wróci³a Jadzia i – jak opowia-
da³a moja rozmówczyni – kiedy zasta³a w domu obcych, którzy
liczyli na zagarniêcie bezpañskiego gospodarstwa, rozsiad³a siê
na œrodku izby i da³a im krótkotrwa³e ultimatum na wyprowa-
dzkê. PóŸniej wróci³y pozosta³e domowniczki. Dom wraca³ do ¿y-
cia na nowo. „Dom wiecznie ¿ywy” zatytu³owa³a jeden z pier-
wszych tomików wierszy z 1995 roku.

Ten dom, w nieco póŸniejszych latach, jako dziecko kilkakrot-
nie odwiedzi³em towarzysz¹c swojej mamie. Jak przez mg³ê pa-
miêtam – a mo¿e to tylko wyobraŸnia mi podpowiada – podwór-
ko ze spaceruj¹cym po nim drobiem, dwa psy: Reksa i Margasa
oraz ganek opleciony pn¹czami (Czy by³ na pewno? A mo¿e by-
³a tylko ³awka przed domem?). Pod oknami kwit³y kwiaty – to
chyba oczywiste, wszak wówczas gdy ja tam by³em, w domu za-
mieszkiwa³y same kobiety. 

Prawdê mówi¹c, spotykaliœmy siê w dwóch etapach: ten pier-
wszy, jak przypuszczam – oko³o roku 1947, mo¿e rok póŸniej, ja
– kilkuletnie dziecko, ona – kole¿anka mojej mamy, nieznacznie
starsza od niej. To one spotyka³y siê tu w gronie kilkuosobowym,
ja stanowi³em tylko dodatek – co trzeba przyznaæ – usilnie prze-
szkadzaj¹cy w rozmowach. 

Urodzi³em siê w £odzi, ale skomplikowane losy wojennej tu-
³aczki spowodowa³y, ¿e tu¿ po zakoñczeniu wojny z ca³¹ moj¹
osierocon¹ rodzin¹ osiedliœmy w Woli Grzymkowej, by przez na-
stêpnych szesnaœcie lat poznawaæ blaski i cienie ¿ycia wiejskie-
go, zamieszkuj¹c w s³u¿bowym mieszkaniu babci, która objê³a
stanowisko kierowniczki a zarazem jedynej nauczycielki w naj-
wa¿niejszej tutejszej placówce oœwiatowej (jednoizbowej zreszt¹)
– tej, o której wspomina³em wczeœniej. 

Znajomoœæ mojej mamy z s¹siadkami z drugiego krañca wsi
by³a doœæ pobie¿na i wynika³a raczej ze wspólnoty zaintereso-

3 Informacje zawarte w tym akapicie mog¹ byæ niekiedy rozbie¿ne z prawd¹. Przytaczam
je na podstawie zapisanej w zawodnej przecie¿ pamiêci opowieœci pani Geni. 



wañ. Wymienia³y siê doœwiadczeniami z przeró¿nych dziedzin
praktycznych, wszystkie te¿ lubowa³y siê w literaturze i wymie-
nia³y siê ksi¹¿kami. Tutaj rej wodzi³a Jadzia, która wkrótce zo-
sta³a bibliotekark¹ w Aleksandrowie i dziêki temu zaopatrywa-
³a panie w literaturê. Genia podjê³a pracê w Urzêdzie Gminy
R¹bieñ i mia³a mniej czasu na pogwarki, zaœ Danusia znik³a
gdzieœ i chyba wtedy ju¿ podjê³a studia – o ile dobrze pamiêtam
– polonistyczne i to w doœæ odleg³ej Warszawie. Z biegiem czasu
do³¹czy³a do niej Genia – ale obra³a sobie dziedzinê bardziej przy-
ziemn¹, studiowa³a bowiem ekonomiê. Tym samym, kontakty
uleg³y znacznemu rozluŸnieniu, a¿ w koñcu zupe³nie usta³y, gdy
rodzina sprzeda³a gospodarstwo, pani Magdalena przeprowadzi-
³a siê do Warszawy a Jadzia z Aleksandrowa przenios³a siê je-
szcze dalej bo na Podhale. 

Po wielu latach, kiedy i ja sta³em siê sto³ecznym imigrantem,
zupe³nym przypadkiem uzyska³em kontakt telefoniczny z pani¹
Genowef¹, na krótko przed jej powrotem w strony rodzinne

Dom
(z tomiku „Dom wiecznie ¿ywy”, 1995) 

Z dworu w okna nie zajrzysz

pe³no w szybach kwiatów kiœci. 

Z zewn¹trz œwiata nie zobaczysz

na firankach pêki liœci. 

Tu¿ za domem kwiat peonii, 

margerytki w pe³nej bieli, 

do³em siejka i stokrotka

i nasturcja œcie¿ki œcieli. 

P³oty pe³ne bzów pachn¹cych, 

i jaœminów jaœniej¹cych, 

winogrona dom tuli³y

wœród œpiewu s³owików.
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i w ten sposób podczas jednej z moich wizyt w £odzi znalaz³em
siê w domu przy Oskara Flatta. Moja mama, która z pewnoœci¹
z tego spotkania by³aby najbardziej rada, zmar³a niestety przed
kilkudziesiêciu laty i tylko ja, z mglistymi wspomnieniami z dzie-
ciñstwa mog³em reprezentowaæ moj¹ rodzinê. I czyni³em to kil-
kakrotnie z niek³aman¹ przyjemnoœci¹. Pani Genia okaza³a siê
osob¹ pe³n¹ ciep³a i radoœci i tylko daj¹ce siê zauwa¿yæ dolegli-
woœci ruchowe œwiadczy³y o podesz³ym ju¿ wieku. 

Wiem, ¿e cieszy³a siê z ka¿dego naszego spotkania. Obawia-
³em siê nawet czy nak³anianie jej do snucia wspomnieñ nie przy-
nosi nadmiernego wysi³ku umys³owego ale stopniowo dostrzeg-
³em, ¿e jej potencja³ intelektualny by³ wiêkszy ni¿ mo¿na by³oby
siê spodziewaæ. Czasem tylko widaæ by³o, ¿e siêga do zakamar-
ków pamiêci szukaj¹c jakiegoœ szczegó³u, ale kiedy z natural-
nych wzglêdów nie mog³a go (a mo¿e nie chcia³a?) znaleŸæ, wów-
czas spokojnie kontynuowa³a rozmowê. A ja nie nalega³em. 

¯yczy³bym sobie abym bêd¹c w jej wieku móg³ mieæ tyle poczu-
cia humoru co ona. Podczas pierwszej mojej wizyty u – jeszcze
wówczas „nich”, bo ¿y³a Danusia – kiedy ju¿ znajomoœæ zosta³a od-
nowiona i przypieczêtowana herbatk¹, napomkn¹³em o pewnym
epizodzie z mego dzieciñstwa, jaki mia³ miejsce na terenie po-
dwórka pañ Jachowicz. Mia³y one w obejœciu, jak to na wsi, dwa
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doœæ okaza³e psy: Reksa i Margasa, oba podobne do siebie, o ¿ó³-
tawej sierœci gdzieniegdzie jakby przyciemnionej, spiczastych
uszach i bystrym spojrzeniu. Wielkoœæ – jak œredni owczarek. Mar-
gas by³ ³agodny, mo¿na by³o do niego spokojnie podejœæ a nawet
pog³askaæ. Pieszczoty kwitowa³ – jak to u psów – merdaniem ogo-
nem. Przed Reksem natomiast nale¿a³o utrzymywaæ dystans, a jak
siê wydaje niespecjalnie lubi³ dzieci. Tylko kto to wyt³umaczy znu-
dzonemu malcowi! Czy mia³em przys³uchiwaæ siê rozmowom do-
ros³ych pañ?! Oczywiœcie wykorzysta³em chwilê nieuwagi mamy
i wymkn¹³em siê na podwórko. I wówczas sta³o siê! 

Rzecz jasna, niemal wszystko co dziœ pamiêtam zawdziêczam
kilkakrotnemu powtarzaniu tej historii. To jest taka pamiêæ wtór-
na, w której oryginalne wra¿enia zostaj¹ zast¹pione przez te opo-
wiadane. Trudno mi uwierzyæ, ¿eby Reksio mnie w zêbach nosi³
(jak opowiadali doroœli), bardziej prawdopodobne, ¿e powali³
mnie na ziemiê i z³apa³ zêbami za nogê. (Kolejnoœæ zreszt¹ by-
³a zapewne odwrotna: najpierw noga, póŸniej ziemia). Tu ju¿ za-
pamiêta³em co nieco, a mianowicie bolesn¹ i d³ugo goj¹c¹ siê ra-
nê na ³ydce, po której bliznê mam do dziœ. 

Po moim opowiadaniu utrzymanym w tonie raczej ¿artobli-
wym, ale urozmaiconym pokazaniem dowodu rzeczowego po-
przez ods³oniêcie ³ydki, Pani Genowefa zastanowi³a siê chwilkê
i powiedzia³a: 

– Mój Bo¿e, taki uszczerbek na zdrowiu! … To pewnie bêdzie
siê pan ubiega³ o jakieœ zadoœæuczynienie z naszej strony? 

Dostrzeg³em w jej oczach jakieœ filuterne b³yski towarzysz¹-
ce temu pytaniu co pozwoli³o mi potraktowaæ odpowiedŸ w ta-
kim samym tonie: 

– Ale sk¹d¿e! Panie s¹ najzupe³niej bez winy! Reksio z ca³¹
pewnoœci¹ by³ pe³noletni i sam powinien odpowiadaæ za swoje
czyny. 

– Niestety, – westchnê³a – ju¿ dawno nie ¿yje. 
– To z pewnoœci¹ zostawi³ jakichœ spadkobierców. Zrobi siê

badania DNA…
– Taak… Ale muszê pana zmartwiæ – w poszukiwaniu spad-

kobierców trzeba bêdzie przebadaæ wiele piesków, nie tylko
w Woli Grzymkowej ale tak¿e w Placydowie, Grunwaldzie, Iza-
belinie – i kto wie w ilu jeszcze innych wsiach, bo nasz Reksio by³
bardzo urodziwym kawalerem a serce mia³ wielkie…
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W duchu westchn¹³em i pomyœla³em: „serce – mo¿e i wielkie
by³o ale te zêby... ” po czym skwitowa³em ca³¹ aferê: 

– To chyba jednak zrezygnujê z dochodzenia swoich praw
i niech ju¿ tak zostanie. 

No i zosta³em z tym „podpisem” z³o¿onym na ³ydce przez uko-
chanego psa s¹siadek, którego poetka uwieczni³a: 

Psu 
(z tomiku „Poza s³owem jest cisza”, 1995) 

By³o ciebie pe³no, 

chodzi³eœ krok w krok za bliskimi, 

bez przywo³ania by³eœ przy nodze, 

szczeka³eœ donoœnie z têsknoty

i wita³eœ tak, jak nikt z nas

nie potrafi. 

Teraz, kiedy sta³o siê

bardzo cicho, 

nie ³asisz siê, 

nie bronisz domu, 

nie patrzysz najwierniej w oczy, 

to ju¿ wiemy, ¿e

naprawdê ciebie nie ma. 

W takim tonie up³ywa³y nasze rozmowy, bo przecie¿ nie ³¹czy³y
nas ani nie dzieli³y ¿adne tak zwane interesy. Chêtnie s³ucha-
³em i naprowadza³em rozmowê na snucie wspomnieñ. Bardzo
by³em ich ciekaw, bo przecie¿ w znacznym stopniu dotyczy³y one
równie¿ mojego, coraz bardziej odleg³ego œwiata. 

Kiedy po up³ywie kilku dziesiêcioleci od opisanego spotkania
z Reksiem odnalaz³em pani¹ Geniê, dystans wiekowy dziel¹cy
nas ju¿ siê znacznie zmniejszy³, ja – ju¿ przekroczy³em szeœædzie-
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si¹tkê, ona dochodzi³a do dziewiêædziesiêciu – o czym moglibyœ-
my rozmawiaæ przed pó³wieczem przesz³o? A teraz tematów by-
³o moc: o przesz³oœci, o podró¿ach, wierszach, o rodzinie – ja
o swojej, ona o swojej, i o ¿yciu – tak w ogóle. Ka¿de z nas mia-
³o o czym opowiadaæ. Interesuj¹ce dyskusje, szkoda tylko, ¿e nie-
skoñczone bezpowrotnie minê³y. 

Pozosta³y wiersze. Umia³a swoje wspomnienia przedstawiaæ
w sposób barwny, czêsto ilustruj¹c je tymi w³aœnie w³asnymi wier-
szami. Spor¹ czêœæ ich przywioz³a jako plon z podró¿y na wscho-
dnie kresy Rzeczypospolitej – jedn¹ szlakiem Mickiewicza, dru-
g¹ poœwiêcon¹ Norwidowi, sk³adaj¹c w ten sposób ho³d swoim
poetyckim idolom. By³y te¿ rozmowy o œwiecie, o piêknie, o ¿y-
ciu, o ludzkich postawach – o wszystkim co zwróci³o jej uwagê
i o tym, co utrwala³a wierszem. W latach 1992–2005 wyda³a kil-
kanaœcie tomików tematycznych oraz ostatni ich zbiór w jednym
tomie. W dedykacji „Do Czytelnika” stanowi¹cej przedmowê,
napisa³a: 

„W wierszach mówiê o tym, co wynios³am z domu rodzin-
nego. Dom by³ mi Ÿród³em doœwiadczeñ, wzruszeñ i za-
chwytów nad piêknem tego co cz³owieka otacza. Nadmiar
tych doznañ nie pozwala mi na milczenie, wiêc dzielê siê
nimi z Tob¹ Drogi Czytelniku. 

Proszê przyjmij je... ”

Pozosta³y… Niczym pomnik wyrzeŸbiony piórem poetki, wyra-
¿aj¹cy jej myœli, uczucia, spostrze¿enia – mo¿e trwalszy nawet
ni¿ ten granitowy. I nie trzeba przywi¹zywaæ go do jakiegoœ miej-
sca, jest wszêdzie. Tam gdzie tylko bêdziemy my: Przyjaciele Ge-
nowefy Jachowicz. 

Warszawa, 2017–2018 r.
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Dorota Be³dowska-Zem³a 

Kronika najlepszych i najwa¿niejszych
imprez w 2017 roku

Styczeñ 

15 stycznia odby³ siê XXV Fina³ WOŒP w Aleksandrowie £ó-
dzkim, przygotowany przez sztab Orkiestry w Urzêdzie Miejskim
toczy³ siê w pobli¿u sceny ustawionej przy pl. Koœciuszki. By³y li-
czne wystêpy i licytacje. Wolontariusze zbierali datki do puszek,
a na scenie licytowano m. in. samochód Alfa Romeo oraz Z³ote
Serduszko – jedno ze stu przygotowanych przez WOŒP dla ca³e-
go kraju. Od godz. 15 mo¿na by³o podziwiaæ wystêpy przedszko-
laków, uczniów szko³y muzycznej Amadeus, aleksandrowskich
ma¿oretek, kapeli ludowej „Aleksandrowianie”, solistów MDK,

Spektakl 
Teatru Nowego

w MDK
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grupy Funky Rockers, Bartka Grzanka, orkiestry dêtej OSP oraz
– po Œwiate³ku do Nieba – gwiazdy wieczoru, grupy Proletaryat.
Uda³o siê zebraæ ponad 110 tys. z³otych, w tym 38 tys. z³otych za
tradycyjne kamienne serce wzbogacone o serduszko WOŒP. 

Marzec 

12 marca mogliœmy zobaczyæ spektakl Teatru Nowego w £odzi.
Tym razem by³a to sztuka chorwackiego autora Miro Gavrana.
„Wszystko o kobietach” to komedia dobrze napisana, trzymaj¹-
ca w napiêciu, z dowcipnymi dialogami; historia o piêtnastu ko-
bietach w ró¿nym wieku, która jest studium kobiecej natury
(z przymru¿eniem oka) …

Spektakl wystawiony by³ na deskach Sali Widowiskowej w M³o-
dzie¿owym Domu Kultury. Na spektakl z okazji Dnia Kobiet za-
prasza³ Burmistrz Aleksandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski. 

Maj 

28 maja z okazji Dnia Matki w Aleksandrowie £ódzkim wyst¹-
pi³ Piotr Machalica. W repertuarze znalaz³y siê piêkne i nie-

Piotr Machalica 
w Aleksandrowie
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zmiennie aktualne utwory wybitnych artystów miêdzy innymi
Leonarda Cohena, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha M³ynarskie-
go, Johnny'ego Casha, Bu³ata Okud¿awy czy Georgesa Brassen-
sa. W wykonaniu znakomitego aktora us³yszeliœmy miêdzy in-
nymi: I'm your man, Ludzkie gadanie, S³ynny niebieski prochowiec czy
IdŸ swoj¹ drog¹. 

Czerwiec 

4 czerwca park miejski w Aleksandrowie £ódzkim sta³ siê aren¹
starcia prawdziwych tytanów. Najsilniejsi ludzie w Polsce stanêli
naprzeciwko siebie podczas III Zawodów Strong Man! Imprezê
poprowadzi³ niezast¹piony Tyberiusz Kowalczyk. 

Dodatkowo przez ca³y dzieñ, ju¿ od samego rana miejskim
parkiem zaw³adnê³y niesamowite smaki i aromaty za spraw¹
pierwszego aleksandrowskiego zlotu food-trucków. 

Najwiêksza impreza Aleksandrowa £ódzkiego – Œwiêto Miasta
– odby³a siê w weekend 24 i 25 czerwca. Dni Aleksandrowa 2017
wypad³y okazale, zaprezentowali siê utalentowani aleksandro-
wianie oraz wielkie gwiazdy, które œci¹gnê³y na stadion MOSiR
olbrzymie t³umy. Koncerty Beaty Kozidrak i Sylwii Grzeszczak
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rozgrza³y aleksandrowsk¹ publi-
cznoœæ i z pewnoœci¹ na d³ugo za-
padn¹ w pamiêæ. 

Lipiec 

Ogólnopolski Wyœcig Kolarski Ma-
sters odby³ siê w niedzielê 9 lipca.
Oprócz zawodowców – poza g³ó-
wnym wyœcigiem – udzia³ wziêli te¿
najm³odsi: przedszkolaki i ucznio-
wie szkó³ podstawowych, dla któ-
rych jazda na rowerze to nie tylko
wiele frajdy, ale równie¿ fantasty-
czny sposób spêdzania czasu oraz
wzmacnianie organizmu i zacho-
wanie jego sprawnoœæ na d³ugo. 

Sierpieñ 

11 sierpnia Aleksandrowskie Kino Samochodowe by³o podsumo-
waniem Letniego Kina pod Chmurk¹, które przez ca³e wakacje
dzia³a³o w parku miejskim. Widzowie mogli zobaczyæ wiele cie-
kawych tytu³ów, ze œwiatowymi hitami na czele. 
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15 sierpnia ju¿ po raz pi¹ty z okazji Œwiêta Wojska Polskiego
odby³ siê bieg na 5 km, a tak¿e trzeci raz – Pó³maraton. Z ka¿-
dym rokiem przybywa mi³oœników biegania, równie¿ w Aleksan-
drowie £ódzkim, choæ w tej imprezie bior¹ udzia³ biegacze z ca-
³ej Polski. 

27 sierpnia odby³y siê Do¿ynki
Gminne w Sobieniu. 

Wrzesieñ 

17 wrzeœnia odby³ siê ju¿ XVI
Festiwal Sztuk Ró¿nych – jedna
z najbardziej rozpoznawalnych
i oczekiwanych imprez aleksan-
drowskich. Od wielu lat podczas
tego Festiwalu goœcimy naj-
wiêksze gwiazdy polskiej estra-
dy. Grali i œpiewali u nas ju¿ m.
in. Stanis³aw Soyka, Hanna Ba-
naszak, zespó³ Plateau (goœcin-
nie z Renat¹ Przemyk, Ma³gosi¹
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Ostrowsk¹ i Krzysztofem Kiliañskim). W 2017 gwiazd¹ Festi-
walu by³a grupa Sound’n’Grace. 

Listopad 

18 listopada Odby³ siê I Bieg w Obronie Praw Dziecka. Organi-
zatorem by³ Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji im. W³odzimie-
rza Smolarka oraz Sportowa Szko³a Podstawowa nr 3 im. Józefa
Jaworskiego w Aleksandrowie £ódzkim. Impreza mia³a na celu
upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, pro-
mocjê aktywnoœci fizycznej i zdrowego stylu ¿ycia oraz upowsze-
chnianie tematyki zwi¹zanej z Prawami Dziecka. 

19 listopada 2017 wystawiono spektakl dla dzieci „Pinokio”. Ju¿
po raz trzeci w aleksandrowskim MDK milusiñscy mogli prze-
¿yæ wspania³¹ przygodê z ma³ym drewnianym ch³opcem o imie-
niu Pinokio. Spektakl teatralny „Pinokio” to wyœmienita produk-
cja Teatru Ma³ego. 

Jest to rozœpiewany spektakl, wzbogacony w piosenki œpiewa-
ne wspólnie z dzieæmi, a zarazem – zupe³nie nowatorskie uka-
zanie s³ynnej historii. Aktywny udzia³ dzieci w przedstawieniu
spowodowa³, ¿e spektakl by³ niezapomnian¹ rozrywk¹. 

Spektakl teatralny „Pinokio” odby³ siê 19 listopada w sali wi-
dowiskowej M³odzie¿owego Domu Kultury z inicjatywy Stowarzy-
szenia Aleksandrowskie Forum Spo³eczne. Projekt zosta³ zreali-
zowany z bud¿etu Gminy Aleksandrów £ódzki w ramach bud¿etu
obywatelskiego. Wstêp na spektakl by³ oczywiœcie bezp³atny! 
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Styczeñ
Jak co roku w styczniu na rynku miejskim w Aleksandrowie
zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Ow-
siaka. By³ to ju¿ 25 jubileuszowy fina³. Pad³ kolejny rekord
– zebrano kwotê oko³o 112 tysiêcy z³otych. Tradycyjnie
„orkiestrowe serce” wylicytowa³ Burmistrz Jacek Lipiñski
z przyjació³mi za kwotê 38.800 z³otych (te¿ rekord). 
Na Bia³ym Orliku, przy Szkole Podstawowej nr 4 rozpoczê-
³a dzia³alnoœæ bezp³atna wypo¿yczalnia ³y¿ew. By³ to jeden
ze zwyciêskich projektów Bud¿etu Obywatelskiego. 
W gminie ruszy³ projekt inwestycyjny modernizacji budyn-
ków zasobu komunalnego w Aleksandrowie £ódzkim. By³ to
kolejny wielki projekt finansowany z œrodków unijnych. Obej-
mie on 104 budynki komunalne (250 gospodarstw domo-
wych). Wartoœæ zadania oko³o 22 miliony z³otych. 
Na terenie miasta zainstalowano 4 sztuki defibrylatorów.
Znalaz³y siê one w Urzêdzie Miasta, UniRynku, na obiek-
tach MOSiR oraz na P³ywalni Miejskiej. To kolejny projekt
z Bud¿etu Obywatelskiego. 
W gminie rozpoczê³o dzia³alnoœæ nowe stowarzyszenie –
Aleksandrowskie Forum Spo³eczne, które bêdzie groma-
dziæ ludzi chc¹cych dzia³aæ na rzecz naszej gminy i jej spo-
³ecznoœci. 
W zwi¹zku z reform¹ systemu oœwiaty (likwidacja gimnaz-
jów) w gminie opracowano nowe rejonizacje dla szkó³ pod-
stawowych. 
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Luty
Na obiekcie MOSiR odby³a siê coroczna Gala Sportu: tytu³
Sportowca Roku uzyska³ trójskoczek MKS Aleksandrów Ka-
rol Hoffmann pokonuj¹c Damiana Stasiaka zawodnika MMA
federacji UFC i Marcela W¹growskiego – p³ywaka klubu
Olimpijczyk, m³odzie¿owym Sportowcem Roku zosta³ Jakub
Andrzejczak – skoczek w dal i trójskoczek MKS Aleksan-
drów. Na dalszych pozycjach uplasowa³y siê: Julita Piasecka
siatkarka, reprezentantka Polski i Agata Maciejewska – ko-
szykarka UKS Basket. Trenerem Roku uznano Leszka Li-
piñskiego szkoleniowca lekkoatletów MKS Aleksandrów.
Dru¿yn¹ Roku zosta³ zespó³ sztafet m³odzików 4x100 m.
MKS Aleksandrów, a Imprez¹ Roku og³oszono Aleksandrow-
sk¹ Strefê Kibica. Podczas ubieg³orocznej Gali wyró¿niono
zawodników 50+: Annê Mazgaj kolarstwo górskie MTB, Ar-
kadiusza Cicheckiego – triathlon, Ryszarda Myszkowskiego
– kolarstwo szosowe kat. Masters 70+, Towarzystwo Spor-
towe „Sokó³”. Mecenasem sportu w roku 2017 zosta³ Mie-
czys³aw Majewski Konsport – sponsor „Soko³a”. 
Przyznano stypendia oraz nagrody sportowcom aleksandrow-
skich klubów. Otrzymali oni 46 stypendiów za wyniki spor-
towe, 29 zawodników i 5 trenerów otrzyma³o nagrody pie-
niê¿ne. 
Odby³a siê kolejna edycja (II) konkursu lataj¹cych modeli re-
dukcyjnych o puchar Burmistrza Aleksandrowa £ódzkiego. 
Dru¿yna Szko³y Podstawowej nr 3 zwyciê¿y³a w imprezie Or-
len Cup £ódŸ 2017. 
19 lutego odby³ siê, organizowany przez nowo powsta³e sto-
warzyszenie AFS, Bieg Walentynkowy na dystansie 2,5 kilo-
metra. 
W gminie Aleksandrów £ódzki dzia³a od trzech lat Kar-
ta Du¿ej Rodziny, obejmuj¹ca aktualnie 235 rodzin z trój-
k¹ i wiêksz¹ liczb¹ dzieci. Oferuje ona m. in. zni¿ki w ko-
munikacji autobusowej, pierwszeñstwo przy przyjêciach
dzieci do przedszkoli i MDK, zni¿ki biletów na imprezy
kulturalne organizowane przez UM, rabaty na us³ugi alek-
sandrowskich firm. 



Marzec
W³adze gminy i mieszkañcy protestowali przeciwko kolej-
nym opóŸnieniom w realizacji budowy drogi S14 – zachodniej
obwodnicy £odzi. 
Koszykarki UKS Basket – czo³owy zespó³ w Polsce w kate-
gorii do lat 20. 
Lekkoatleci MKS odnieœli szereg spektakularnych sukcesów:
Jakub Andrzejczak zosta³ halowym wicemistrzem Polski se-
niorów w trójskoku, a w Halowych Mistrzostwach Polski do
lat 20 zdoby³ dwa z³ote medale: w skoku w dal i trójskoku.
W kategorii do lat 18 z³oty medal zdoby³ Jakub Kalinowski
w biegu 60 m przez p³otki. 
Aleksandrów odwiedzi³a grupa 27 nauczycieli z Ukrainy,
uczestników szkolenia „Szko³a M³odych Mówców”. Goœcie
z ogromnym podziwem ogl¹dali gminne i szkolne obiekty
sportowe. 
W 2018 roku powstanie nowy super ekologiczny budynek dla
UM. Znajdzie w nim swoje miejsce: Gminne Centrum Za-
rz¹dzania Kryzysowego, Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna oraz stowarzyszenia z terenu gminy. Zlokalizowany
on bêdzie przy ulicy Ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Wartoœæ
inwestycji 4 miliony z³otych, z tego 2,6 mln z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego. 
Mimo licznych protestów w³adz i mieszkañców trasy linii au-
tobusowych ³¹cz¹cych nasze miasto z £odzi¹ bêd¹ skrócone.
W³adze obiecuj¹ dalsz¹ walkê o przywrócenie starych roz-
wi¹zañ. 
W marcu ruszy³a kolejna 3 edycja Bud¿etu Obywatelskiego.
Gmina przeznaczy na ten cel 1 milion z³otych. Projekty mo¿-
na sk³adaæ w 3 kategoriach: du¿e 150 tys. z³, œrednie – 50 tys.
z³, ma³e – 20 tys. z³. 
28 marca odby³ siê kolejny protest mieszkañców gmin Alek-
sandrowa, Pabianic i Konstantynowa spowodowany przez
brak decyzji w³adz GDDKiA w sprawie budowy drogi S14. 
Recytatorzy z MDK zdobyli I miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie Wierszy i Piosenek w jêzyku obcym (francuski) za in-
scenizacjê Ró¿a opart¹ na motywach z Ma³ego Ksiêcia.
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W sk³ad zespo³u wchodzili: Emilia Thebline, Eliza Thebli-
ne, Oskar Kornacki, Dominik Popielewski, Krystian Papu-
ga, Opiekunem grupy i re¿yserem sztuki by³a Pani Inka Ser-
dakowska. 
Jubileusze d³ugiego po¿ycia ma³¿eñskiego uroczyœcie obcho-
dzili: Barbara i Józef Matuszewscy, Zofia i Stanis³aw Balce-
rek, Zofia i W³adys³aw Bielak – 50-lecie, Bernadetta i Stani-
s³aw Suwalscy, Pelagia i Henryk Deja – 60-lecie. 
Zawodnicy p³ywackiego klubu „Olimpijczyk” odnieœli szereg
sukcesów na P³ywackich Mistrzostwach Polski Juniorów zdo-
bywaj¹ w sumie 14 medali. Na 100 m motylkowym – 1 miej-
sce Kamil KaŸmierczak, 2 – Micha³ Cukanow, na 400 m
zmiennym 1 – Marcel W¹growski, na 50 m delfinem 1 – Ka-
mil KaŸmierczak, 2 – Marcel W¹growski, na 200 m zmien-
nym 1 – Marcel W¹growski, na 200 m motylkiem 1 – Micha³
Cukanow, na 100 m zmiennym 1 – Kamil Ka¿mierczak. 
Zawodniczki UKS Czwórka zosta³y mistrzyniami woj. ³ó-
dzkiego m³odziczek. By³y to: Banasik, Piasecka, B³aszczyk,
Rajczyk, Falkenberg, Brytkowska, Sardygiewicz, Zi¹bka, Rak,
Olczyk, Mroczyñska. Opiekunami tej grupy byli trenerzy
Marian i Marcin Buchali. 

Kwiecieñ
Mieszkañcy zg³osili do Bud¿etu Obywatelskiego 23 du¿e pro-
jekty (do 150 tys.), 15 œrednich (do 50 tys.), 12 ma³ych (do 20 tys.). 
Przy ulicy Pabianickiej 50/53 powstanie nowy budynek dla
filii naszego SP ZOZ, powierzchnia ponad 570 m2. Znajd¹
siê w nim gabinety: internistyczne, pediatrii, ginekologiczno
– po³o¿niczy, poradni zdrowia psychicznego, rehabilitacji,
specjalistyczne i medycyny rodzinnej. 
W kolejnym proteœcie w sprawie S14 udzia³ wziêli, oprócz
mieszkañców, Marsza³ek Województwa £ódzkiego Witold
Stêpieñ, Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Burmistz Alek-
sandrowa £ódzkiego Jacek Lipiñski, wiceprezydent Zgie-
rza Bogdan B¹czyk, Wójt Lutomierska Tadeusz Borkow-
ski, w³adze gminy Pabianice i w³adze Konstantynowa
£ódzkiego. Protesty odby³y siê w Aleksandrowie £ódzkim,
Zgierzu i Konstantynowie £ódzkim. 
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22 kwietnia w restauracji Jan Sander odby³ siê IX Bal Czer-
wonej Ró¿y, którego beneficjentami by³o dziewiêcioro dzie-
ci z Aleksandrowa, Konstantynowa, Zgierza, £odzi, Pabia-
nic, G³owna. 
Z okazji œwiêta Szko³y Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Rudzie Bugaj odby³ siê konkurs plastyczny, którego tema-
tem by³a ksi¹¿ka patrona „Kajtuœ czarodziej”
7 kwietnia w budynku OSP Chroœno odby³o siê spotkanie Gmin-
nego Zarz¹du OSP, w którym uczestniczyli: Burmistrz Jacek
Lipiñski, Sekretarz Gminy Iwona D¹bek oraz Komendant Po-
wiatowy PSP Zgierz starszy brygadier Zbigniew Grzelak. 
Podczas odbywaj¹cej siê w Sieradzu Gimnazjady 2017 w tur-
nieju koszykówki dziewcz¹t tytu³ mistrzyñ woj. ³ódzkiego
zdoby³y reprezentantki klasy III F z MZS im. Jana Paw³a II. 

Maj
Podczas odbywaj¹cej siê w naszym mieœcie I Konferencji n/t
bezdomnoœci zwierz¹t 14 osób otrzyma³o statuetki Aleksan-
drowski Przyjaciel Zwierz¹t. Byli to m. in. aktor Rafa³ Mro-
czek, Maria Czubaszek – poœmiertnie, audycja Szk³o Kontak-
towe. 3 maja z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
odby³y siê w naszym mieœcie uroczystoœci powiatowe. G³os za-
brali Starosta Zgierski Bogdan Jarota oraz Burmistrz Jacek
Lipiñski. W³adze gminy, reprezentacje organizacji, instytucji
i stowarzyszeñ z terenu gminy oraz mieszkañcy z³o¿yli wieñ-
ce i kwiaty przy pomniku Tadeusza Koœciuszki w parku miej-
skim. W dalszym ci¹gu toczymy walkê o drogê S14. Powsta³o
stowarzyszenie „Tak dla S14” w sk³ad którego wesz³y gminy
Aleksandrów, Konstantynów, Pabianice, Ksawerów, powiat
zgierski, powiat pabianicki, w³adze Sejmiku Woj. £ódzkiego.
Prezesem stowarzyszenia zosta³ burmistrz Jacek Lipiñski. 
6 – 8 maja odby³ siê Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki i Tañ-
ca „Majowa nutka”. Zakoñczy³ siê on sukcesem naszych re-
prezentantek. Grand Prix festiwalu zdoby³ duet Ma³gorza-
ta i Monika Frontczak, w kategorii 20–25 lat zwyciê¿y³ tercet
„Grenadine” Joanna Kotowska, Klaudia Szewczyk, Karoli-
na Adamczyk. Klaudia Szewczyk zajê³a I miejsce za inter-
pretacjê piosenki „Modlitwa o mi³oœæ prawdziw¹”. 
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6 maja z naszego miasta wyjecha³a do Warszawy liczna gru-
pa mieszkañców (3 autokary) na Marsz Wolnoœci. 
Mieszkaniec Aleksandrowa Aleksander Kamil Nowacki zo-
sta³ zwyciêzc¹ odcinka teleturnieju „Jeden z dziesiêciu”. 
12 konkurs wiedzy o Europie na poziomie szkó³ podstawo-
wych organizowany w MZS im. Jana Paw³a II wygrali repre-
zentanci Be³dowa, 2 miejsce SP1, 3 – SP R¹bieñ. 
25 maja w Gdyni odby³o siê uroczyste podsumowanie ran-
kingu „Per³a Samorz¹du”. W kategorii gmin wiejsko-miej-
skich zwyciê¿y³ Aleksandrów £ódzki, najlepszym w³odarzem
zosta³ uznany nasz Burmistrz Jacek Lipiñski. 
Chór Moniuszko pi¹ty raz uczestniczy³ w zlocie chórów i or-
kiestr dêtych w Licheniu pod has³em „Œwiêtemu Janowi Paw-
³owi II w ho³dzie”. W imprezie wziê³o udzia³ oko³o 5 tysiêcy
chórzystów i cz³onków orkiestr. 
27 maja otwarto przy SP w Rudzie Bugaj Centrum Eduka-
cji Przyrodniczej i Ekologicznej. By³ to projekt finansowany
z Bud¿etu Obywatelskiego. W sk³ad centrum wchodz¹: al-
tana, ogród warzywny, motylarnia i atrium. 
31 maja uczniowie SP3 zwyciê¿yli w finale wojewódzkim
Czwórboju Lekkoatletycznego. Zespó³ tworzyli: Weronika
Wodziñska, Liliana Zamojska, Julia Czy¿, Julia Oliñska, Ka-
rolina £awniczak, Aleksandra Stasiak, Jakub Krzysztofiak,
Bartosz Szuba, Rafa³ Dutkiewicz, Hubert Stasiak, Kacper
Szczepaniak, Damian Krêcikowski. Opiekê nad zawodnika-
mi pe³nili trenerzy Ilona Zinser i Grzegorz Przybysz. Zawo-
dnicy startowali w 4 konkurencjach: bieg na 60 m, skok w dal,
rzut pi³eczk¹ palantow¹, bieg na 600 m (dziewczyny), bieg
na 1000 m (ch³opcy). 

Czerwiec
1 czerwca Dzieñ Radoœci. Z tej okazji w parku miejskim ot-
warto rozbudowany plac zabaw Parkuœ w parku miejskim. 
4 czerwca w parku miejskim odby³ siê II Puchar Polski Stron-
gman z udzia³em szeœciu uczestników. Najlepszy okaza³ siê
si³acz z Pi³y Marcin Wliz³o. Zawodnicy walczyli w konkuren-
cjach: przenoszenie 160 kg walizki na 40 m na czas, przeta-
czanie 270 kg opony, martwy ci¹g, waga p³aczu, uchwyt Her-
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kulesa, przeci¹ganie 15 tonowego tira na 20 m, trzymanie
auta na czas. 
Podsumowano IX Charytatywny Bal Czerwonej Ró¿y. Kwo-
ta uzyskana z balu – 105 tys. z³ zosta³a rozdysponowana po-
miêdzy 9 dzieci. 
Podczas uroczystoœci z okazji 20-lecia powstania £ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej nagrodê im. Henryka Groh-
mana otrzyma³a aleksandrowska firma Procter & Gamble. 
Odby³ siê XXIV Festiwal Piosenki i Tañca „Aleksandrow-
ska Wiosna 2017”. Nasi m³odzi artyœci zdobyli szereg cen-
nych nagród. 

Œpiew solowy: 
wiek 7–10 lat 2. Pawe³ Szymañski, 
wiek 11–13 lat 1. Zuzanna Papis, 
wiek 17–25 lat 1. Klaudia Szewczyk, 2. Monika Fron-
tczak, 3. Karolina Adamczyk. 

Zespo³y wokalne: 
wiek 7–10 lat 3. Kolorowe Nutki, 
wiek 17–25 lat 1. duet Monika, Ma³gorzata Frontczak,
2. zespó³ Grenadine. 

Taniec solowy: 
wiek 7–10 lat 3. Amelia Urbaniak. 

Zespo³y taneczne: 
wiek 7–10 lat 2. Iskierki Blufitness,  3. Kolorowe Nutki. 

W sali stra¿nicy OSP Be³dów odby³y siê gminne obchody Dnia
Matki. ¯yczenia Matkom z Kó³ Gospodyñ Wiejskich z³o¿y³
Burmistrz Jacek Lipiñski. 
Na stawach w Be³dowie odby³y siê zawody wêdkarskie dla
dzieci o puchar Burmistrza Jacka Lipiñskiego. W kategorii
wiekowej 6–10 lat zwyciê¿y³ Szymon Adamiak, 2 by³ Jan Szy-
mañski, 3 – Micha³ Strykowski. W kategori wiekowej 11–14
lat zwyciê¿y³ Igor Zi¹bka. 2 by³ Jakub Pietrzak, 3 – Jan Bu-
czkowski. 
Karatecy Soko³a zdobyli 10 medali w XVII Ogólnopolskim
Pucharze Polski Dzieci i M³odzie¿y w karate tradycyjnym.
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Z³ote medale zdobyli: A. Kamiñska, M. Olczyk i para K. Gaw-
roñska, R. Ratajczyk. 
Doroœli zawodnicy Soko³a te¿ odnosz¹ sukcesy. Maria Depta
zajê³a II miejsce w Pucharze Œwiata, Damian Tomasik I miej-
sce z dru¿yna polsk¹ w miêdzykontynentalnym meczu ku-
mite. 
W czerwcu odby³a siê sesja absolutoryjna Rady Miejskiej
Aleksandrowa £ódzkiego. Burmistrz Jacek Lipiñski uzyska³
absolutorium za rok 2016. „za” g³osowali wszyscy radni obec-
ni na sali obrad. W 2016 roku dochody bud¿etu gminy wy-
nios³y 110mln z³otych, a wydatki 112 mln. Wydatki inwesty-
cyjne stanowi³y 15 % kwoty wydatków. 
Aleksandrowianie odnieœli sukcesy w 47 Miêdzynarodowym
Konkursie Plastycznym w Japonii. Z³oty medal zdoby³y Mar-
tyna Grzeliñska, Antonina Trafalska, srebrne – Natasza Ja-
rzêbiñska, Wiktoria Grzel¹zka, £ukasz Stanis³awski. 
Tradycyjnie w dniach 24, 25 czerwca odby³y siê Dni Aleksan-
drowa, które uœwietni³y m. in. wystêpy Beaty Kozidrak z ze-
spo³em Bajm, Electric Light Fever oraz Sylwia Grzeszczak.
Podczas tych imprez przedstawiciele AFS zbierali datki na
zakup wózka inwalidzkiego dla mieszkanki Aleksandrowa.
Uzyskano kwotê 5.025 z³, 10 euro, 5 dolarów i 100 forintów. 
W Finale Krajowej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej reprezen-
tanci ZSS zajêli czo³we miejsca. Ch³opcy 1 miejsce, dziew-
czêta 3. Z³ote medale indywidualnie zdobyli: Kacper Króli-
kowski – bieg na 100 m., Julian Antczak – rzut dyskiem,
Juliusz Joachimiak – skok w dal, Dominik Adamczewski –
bieg na 1000 m., sztafeta ch³opców 4x100 m. 
W finale Krajowym Czwórboju LA zawodnicy ZSS zajêli:
ch³opcy V miejsce, dziewczêta – VI. Jakub Krysztofiak zdo-
by³ srebro w skoku w dal i zaj¹³ 3 miejsce w punktacji indy-
widualnej. 
Dyskobol MKS Aleksandrów zaj¹³ drugie miejsce w rzucie
dyskiem na Dru¿ynowych Mistrzostwach Europy w lekkoat-
letyce. 
W dniach 22 – 25 czerwca grupa „Deja vu” z MDK uczestni-
czy³a w Berlinie |w Miêdzynarodowym Festiwalu Teatral-
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nym w jêzyku francuskim. W jej sk³ad wchodzili: Szymon £y-
czko, Justyna Nykiel, Weronika Butelo, Zuzanna W³odarek
i Wiktor Westwal. Opiekunem grupy jest Pani Inka Serda-
kowska. 

Lipiec
9 lipca odby³ siê kolejny ogólnopolski kolarski wyœcig Ma-
sters. Udzia³ wziê³o w nim 140 kolarzy w ró¿nych katego-
riach wiekowych. 
Zawodnicy Towarzystwa P³ywackiego „Olimpijczyk” wziêli
udzia³ w Mistrzostwach Europy Juniorów w p³ywaniu. Zdo-
byli trzy br¹zowe medale: Kamil KaŸmierczak – na 50 m
grzbietowym, Marcel W¹growski – na 400 m. zmiennym
i sztafeta 4x100 m. zmiennym. 
W Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Juniorów zawo-
dnik MKS Jakub Andrzejczak zdoby³ z³oty medal w skoku
w dal i w trójskoku. Natalia Ko³odziejczak zdoby³a srebro
tak¿e w skoku w dal. 
W lekkoatletycznych mistrzostwach Polski seniorów mistrza-
mi zostali zawodnicy MKS Karol Hoffmann – trójskok, Ro-
bert Urbanek – rzut dyskiem. 
22 lipca najstarszy mieszkaniec naszej gminy Pan Pawe³ Pie-
truk ze Zgni³ego Blota skoñczy³ 104 lata. 
22 lipca w Prawêcicach odby³ siê III Piknik Rodzinny. Wy-
st¹pi³y na nim zespo³y discopolo: Milano, Defis oraz Magda-
lena Dudzic. 
Podczas Œwiatowych Igrzysk w konkurencjach nieolimpij-
skich The World Games aleksandrowianin Bartosz Stanie-
lewicz zdoby³ srebrny medal w zawodach ratowników wo-
dnych w biegu sztafetowym 4x25 m. z manekinem. 

Sierpieñ
15 sierpnia, w dniu œwiêta Wojska Polskiego, odby³ siê V Alek-
sandrowski Bieg na 5 km i III Aleksandrowski pó³maraton.
Startowa³o w tych biegach 628 zawodników. W pó³marato-
nie w kategorii aleksandrowian zwyciê¿yli: kobiety – Teresa
Stefañczyk, 2 by³a Aldona Kierlik – Œmieszkowicz, 3 – Ag-
nieszka B³aszczyk, u mê¿czyzn 1 by³ – Daniel Romanowicz,
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2 – Konrad Kosecki, 3 – Artur Gruntkowski. Daniel Roma-
nowicz by³ drugi w klasyfikacji ogólnej. 
W biegu na 5 km w kategorii aleksandrowian u kobiet pier-
wsza by³a Izabela Wróblewska, 2 – El¿bieta Kopka, 3 – Pau-
lina Go³uchowska, u mê¿czyzn: 1 – Marcin Stobiecki, 2 – Do-
minik Adamczewski, 3 – Arkadiusz Kaszuba. 
Izabela Wróblewska zajê³a 2 miejsce w klasyfikacji ogólnej
kobiet. 
Aleksandrowianie pomog¹ ofiarom nawa³nicy z Gminy Bru-
sy. Konkretna pomoc przy odbudowie zniszczonego domu
dla rodziny Ryduchowskich ze wsi Czyczkowe. 

Wrzesieñ
1 wrzeœnia – rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny, pierwszy rok po
reformie oœwiaty. W naszej gminie 2 szko³y podstawowe bê-
d¹ uczyæ dzieci na dwie zmiany: SP4 i SP w R¹bieniu, nieda-
wno rozbudowana. W dniach 8 – 9 wrzeœnia odby³a siê IX
edycja Festiwalu Summer Dying Loud z udzia³em zespo³ów
zagranicznych. Koncerty zgromadzi³y bardzo liczne grono
sympatyków muzyki tego gatunku z ca³ego kraju. Imprezie
muzycznej towarzyszy³o Mocne kino nocne zorganizowane
przez Stowarzyszenie £ódŸ Filmowa. Obie te imprezy zgro-
madzi³y oko³o 3 tysi¹ce widzów. 
W ramach 16 edycji Festiwalu Sztuk Ró¿nych odby³ siê prze-
gl¹d zespo³ów i wykonawców regionalnych Siedlisko. Wie-
czorem imprezê uœwietni³ zespó³ Sound`N`Grace. 
11 wrzeœnia wystartowa³a inwestycja modernizacji 104 ka-
mienic komunalnych. Projekt ten obejmie oko³o tysi¹ca osób. 
27 wrzeœnia – Gminne Do¿ynki w Sobieniu. Starostami do-
¿ynek byli: Maria i Alojzy Hy¿y. Wyst¹pili Majka Je¿owska,
Aleksandrowianie, Arsen i Tomasz Niecik. 
Dwaj aleksandrowianie: Zdzis³aw Adamski i Stanis³aw Gru-
dzieñ odbyli rowerow¹ pielgrzymkê do Czêstochowy. 
30 wrzeœnia odby³ siê rajd rowerowy „Lato zostañ d³u¿ej”.
Trasa rajdu prowadzi³a z Aleksandrowa do siedliska „ Syn-
owcówka” w Tkaczewskiej Górze i z powrotem. By³ to jeden
z projektów Bud¿etu Obywatelskiego. 
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XV Puchar Polski w kumite dru¿ynowym pad³ ³upem zawo-
dników Soko³a. Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: kobiety – Maria
Depta, Justyna Barañska, Paulina Œwiercz, Alicja Zaleciñ-
ska, mê¿czyŸni – Damian Tomasik, Mariusz Barañski, Pa-
we³ Barañski, Adrian Ratajczyk. 

PaŸdziernik
4 paŸdziernika odby³ siê pogrzeb Pani Barbary Lisieckiej –
jednego z ostatnich œwiadków wojennych wysiedleñ mie-
szkañców R¹bienia we wrzeœniu 1939 roku. Pani Barbara by-
³a cz³onkini¹ AK, pseudonim Stella. 
6 paŸdziernika w SMS lo im. Miko³aja Kopernika odby³o siê
œlubowanie uczniów pierwszych klas. W trzech pierwszych
klasach bêdzie siê uczyæ 54 uczniów. 
W naszej gminie wydano tysiêczn¹ Kartê Seniora. Otrzyma-
³a j¹ Pani Maria Pawlak. 
7 paŸdziernika zainaugurowano kolejny rok akademicki (6
edycja) na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wyk³ady ciesz¹
siê ¿ywym, jak zawsze, zainteresowaniem aleksandrowskich
seniorów. 
Pierwsz¹ kamienic¹ w projekcie modernizacji zasobu mie-
szkaniowego gminy jest nieruchomoœc przy Warszawskiej
29. Koszt ca³ego projektu to 20 mln. Z³otych, 85 % tej kwo-
ty stanowi dofinansowanie z UE. 
Podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej na-
grody Burmistrza otrzymali pedagodzy: El¿bieta G³owacka,
Katarzyna Ochnik, Jolanta Beger, Beata Wo³kowa, Dariusz
Kurczyna, Janina Serdakowska – S³owik, Ma³gorzata Borow-
ska – Rotak, Iwona Kowalczyk – Rybczyñska, Marzena Wlaz-
³owicz – Pietras, Renata Mroziñska. 
9-letni aleksandrowianin Pawe³ Szymañski wyst¹pi³ w roli
Gavrocha w sztuce „Les miserables” granej na deskach Tea-
tru Muzycznego w £odzi. 
15 paŸdziernika delegacja w³adz Starostwa Zgierskiego na
czele z wicestarost¹ Krzysztofem Kozaneckim z³o¿y³a kwia-
ty pod pomnikiem Tadeusza Koœciuszki w dwusetn¹ roczni-
ce œmierci naczelnika. 
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Cztery aleksandrowskie pary obchodzi³y 50 – lecie po¿ycia
ma³¿eñskiego: Lucyna i Wies³aw Olczyk, Irena i Ryszard RoŸ-
niakowscy, Maria i Józef Zrobek, Teresa i Andrzej Wróbel. 
W klubowych mistrzostwach w karate tradycyjnym zwyciê-
¿yli zawodnicy Soko³a. Byli to: Maria Depta, Justyna Barañ-
ska, Paulina Œwiercz, Alicja Zaleciñska, Damian Tomasik,
Mariusz i Pawe³ Barañscy, Adrian Ratajczyk. 
W dniach 21 – 27 paŸdziernika na 25 miêdzynarodowym fe-
stiwalu teatrów francuskojêzycznych w Aradzie reprezento-
wa³a nas grupa „Deja vu” oraz dzieci z ko³a recytatorskiego
w jêzyku francuskim. 
W Aleksandrowie przy ulicy 11 Listopada zamieszka³a czte-
roosobowa rodzina Kosterin – Polaków z Kazachstanu. 

Listopad
11 listopada w parku miejskim uroczyœcie œwiêtowaliœmy 99
rocznicê odzyskania przez nasz kraj niepodleg³oœci. Po ofi-
cjalnych przemówieniach z³o¿ono kwiaty pod pomnikiem Ta-
deusza Koœciuszki. 
18 listopada odby³ siê na obiektach MOSiR „I Aleksandrow-
ski Bieg w obronie praw dziecka”. Goœciem honorowym im-
prezy by³ Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak. 
19 listopada w Nadarzynie odby³ siê III Ogólnopolski Tur-
niej Trójek Dziewcz¹t w siatkówce z okazji Œwiêta Niepod-
leg³oœci. Nasze zawodniczki: Zosia Sobanty, Maja Grabar-
czyk, Ola Chrzanowska uleg³y po ciê¿kiej walce w finale
faworytowi imprezy, zespo³owi z Zawiercia. Trenerem dziew-
cz¹t jest Pani Ewa Sobanty. 
21 listopada obchodziliœmy uroczyœcie Dzieñ Pracownika Po-
mocy Spo³ecznej. 12 osób otrzyma³o nagrody Burmistrza.
Byli to pracownicy OPS: Aneta Adamska, Ewa Gemza, Vio-
letta Gruszczyñska, Gra¿yna Grzybowska, Monika Kacprzak,
El¿bieta Kuba, Adam Maciejewski, Miros³awa Pawlak, Joan-
na Paw³owska, Daria Pl¹ska, Damian Sujecki. Nagrody Mar-
sza³ka Województwa £ódzkiego otrzyma³y: Wioletta Maj
i Marlena Dziuba. 
24 listopada odby³ siê 13 Festiwal Twórczoœci Osób Niepe³-
nosprawnych „Przez dziurkê od klucza”. Udzia³ wziê³o 300
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uczestników z 18 placówek z województwa ³ódzkiego. Orga-
nizatorem imprezy by³a Fundacja FOSA oraz Œrodowiskowy
Dom Samopomocy. 
24 listopada 90-lecie dzia³alnoœci na niwie oœwiatowej obcho-
dzi³a Sportowa Szko³a Podstawowa nr 3. 
Burmistrz Jacek Lipiñski podpisa³ list intencyjny o wspó³-
pracy z Zarz¹dem firmy TV TOYA. 
25-26 listopada w Grand Prix Pucharu Polski w p³ywaniu Ka-
mil KaŸmierczak zaj¹³ 8 miejsce w klasyfikacji generalnej.
By³ te¿ drugi na 50 metrów stylem grzbietowym. 
Pi³karze Soko³a zakoñczyli rundê jesienn¹ jako lider III ligi
pi³ki no¿nej. 

Grudzieñ
Po pó³rocznej walce pojawi³a siê szansa powrotu autobusu
linii 78 na star¹ trasê do Placu Wolnoœci w £odzi. 
W budynku nowej przychodni zdrowia przy ulicy Pabianic-
kiej trwaj¹ prace wykoñczeniowe. 
1 grudnia uroczyœcie obchodzono jubileusz 50-lecia dzia³al-
noœci Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Be³dowa Krzywej Wsi. 
9 grudnia goœcmi Burmistrza byli Pañstwo Daniela i Zyg-
munt Otomañscy obchodz¹cy jubileusz 60-lecia œlubu. 
Cz³onkowie i sympatycy Aleksandrowskiego Forum Spo³e-
cznego wystawili na scenie MDK charytatywne spektakle
przedstawienia „Gdzie siê podziali królewicze”. 
W rankingu gazety Rzeczpospolita Europejski Samorz¹d na-
sza gmina zajê³a 10 miejsce w kraju, a 3 w województwie ³ó-
dzkim (wyprzedzi³y nas jedynie Uniejów i Kutno) w dziedzi-
nie pozyskiwania funduszy unijnych. 
Aleksandrów £ódzki kolejny raz zosta³ Samorz¹dowym Li-
derem Edukacji, a Hanna Beda – naczelnik wydzia³u eduka-
cji, kultury i sportu, uznana zosta³a Mened¿erem Sukcesu
w Edukacji. 
W VIII Ogólnopolskim Turnieju Pi³ki Siatkowej Pracowni-
ków Oœwiaty o puchar Burmistrza G³owna reprezentantki
naszych szkó³ zajê³y 1 miejsce. Dru¿yna walczy³a w sk³adzie
Anna Pietrzak, Ewa Sobanty, Aneta Owczarek, Agata Zawa-
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dzka, Agata Szymañska, Aleksandra Górecka, Katarzyna
Kochaniak. 
17 grudnia w restauracji Jan Sander odby³a siê 13 wigilia
miejska dla blisko 500 osób z naszej gminy. W wigilijnej ko-
lacji udzia³ wziê³a rodzina Reduchowskich z gminy Brusy
oraz rodzina Kosterin z Kazachstanu. S³owo do zgromadzo-
nych wyg³osili Burmistrz Jacek Lipiñski oraz proboszcz Pa-
rafii Archanio³ów Rafa³a i Micha³a ksi¹dz Gabriel Ko³odziej.
Kolêdy œpiewali: zespó³ Groszki z MDK, chór Lutnia oraz
chór Towarzystwa Œpiewaczego Moniuszko. 
W ramach tradycyjnej ju¿ imprezy „Aleja Bo¿onarodzenio-
wa” organizacje i instytucje gminne stroi³y swoje choinki.
My te¿ mieliœmy swój udzia³ w tej jak¿e mi³ej imprezie.
W parku miejskim odby³ siê tradycyjny bieg przedszkolaków
z Miko³ajem. 
24 grudnia w koœciele Œw. Stanis³awa Kostki odby³a siê tra-
dycyjna pasterka. 
31 grudnia aleksandrowianie po¿egnali stary rok i powitali
Nowy Rok bawi¹c siê wspólnie na Placu Koœciuszki. Imprezê
muzyk¹ wspar³y: zespó³ Night in Space oraz zespó³ Bartka
Grzanka. O pó³nocy ¿yczenia z³o¿y³ mieszkañcom Burmistrz
Jacek Lipiñski. W Nowy Rok weszliœmy z fantastycznym po-
kazem ogni sztucznych. 
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Kwiaty cukinii i kwiaty dyni w cieœcie 

Sk³adniki (4 osoby): 
kwiaty cukinii
kwiaty dyni
1/2 szklanki m¹ki
1/2 szklanki piwa
sól
olej do sma¿enia

Sposób przygotowania: 
– Do piwa dodawaæ m¹kê, stale mieszaj¹c, nastêpnie dodaæ sól. 
– Kwiaty cukinii i kwiaty dyni umyæ, osuszyæ, usun¹æ prêciki (naj-

lepiej pêset¹). 
– Olej wylaæ na patelniê. Kwiaty w cieœcie sma¿yæ 1–2 minuty z ka¿-

dej strony. Ods¹czyæ na papierowym rêczniku kuchennym. 

Sk³adniki: 
liœcie winogron
liœcie boæwiny
ry¿
cebula
sól, pieprz
olej do sma¿enia

Sposób przygotowania: 
– Wybraæ jak najwiêksze liœcie

winogrona, umyæ, sparzyæ we
wrz¹tku i ostudziæ. 

– Uci¹æ liœcie boæwiny, sparzyæ,
ostudziæ i pokroiæ. 

– Ugotowaæ ry¿. 
– Pokroiæ drobno cebulê i podsma-

¿yæ na z³oto, dodaæ pokrojone liœcie
boæwiny, sól, pieprz i podsma¿yæ wszystko
z ugotowanym ry¿em. 

– Zawin¹æ nadzienie w liœcie winogron, tak jak tradycyjne go³¹bki. 

Przepisy kulinarne Ewy

Go³¹bki w liœciach winogrona
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