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Redakcja serdecznie prosi wszystkie osoby o przysy³anie arty-
ku³ów i fotogra�i maj¹cych zwi¹zek z naszym miastem. Zamie-
szczamy zarówno artyku³y naukowe, reporta¿e, wspomnienia,
dzieje rodzin, jak i prywatne przemyœlenia osób, które s¹ zwi¹-
zane z Aleksandrowem £ódzkim. Prace tego rodzaju posiada-
j¹ czêsto ogromne znaczenie historyczne. Warto zostawiæ po
sobie œlad w ludzkiej pamiêci. Zamieszczamy historie osób, wy-
darzenia z ¿ycia instytucji, organizacji spo³ecznych, prywatnych
�rm oraz wszelkich bardziej lub mniej formalnych dzia³añ w ¿y-
ciu naszego miasta i gminy. Nie przewidujemy ograniczeñ ilo-
œciowych ilustracji. Prosimy o kontakt lub dostarczanie mate-
ria³ów z danymi kontaktowymi na adres:

Towarzystwo Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego
ul. Warszawska 10/12

95-070 Aleksandrów £ódzki
z dopiskiem „Aleksandrów wczoraj i dziœ”

lub na adres internetowy:
awid.redakcja@gmail.com

zapraszamy tak¿e na nasze strony internetowe:
http://tpa.edu.pl

http://muzeumaleksandrow.edu.pl

poprzednie tomy AWiD z lat 2006-2018 s¹ dostêpne online:
http://muzeumaleksandrow.edu.pl/awid/

polecamy tak¿e strony z materia³ami na temat naszego miasta:
http://orzelbialy.edu.pl

http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl
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Errata

Szanowni Czytelnicy! 

Mimo naszych strañ wkrad³y siê b³êdy do zesz³orocznego artyku³u
pana Roberta Wróbla Architektura koœcio³a pod wezwaniem œw. Archa-
nio³ów Rafa³a i Micha³a w Aleksandrowie £ódzkim – od klasycyzmu do
„baroku”, niestety nie zd¹¿yliœmy ich w stanie poprawiæ w wersji
drukowanej, uda³o na to siê zaœ w wersji internetowej. 

Oto wspomniane b³êdy: 

str. 41 podpis pod ilustracj¹ – jest: Widok boczny koœcio³a po
przebudowie w latach 1923-1926; powinno byæ: Projekt rozbudowy
koœcio³a z 1914 roku autorstwa Stefana Szyllera, elewacja boczna. 

str. 47 podpis pod ilustracj¹ – jest: Plan rozbudowy koœcio³a
w latach 1987-1993; powinno byæ: Niezrealizowany plan rozbudowy
koœcio³a z lipca 1951 roku. 

Redakcja
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Szanowni Sympatycy Towarzystwa! 

Towarzystwo Przyjació³ Aleksandro-
wa £ódzkiego wkracza w tym roku
w szacowny wiek dojrza³y. W³aœnie
mija 40 lat od momentu kiedy 21
wrzeœnia 1979 roku TPA uzyska³o
osobowoœæ prawn¹ po rejestracji
i zatwierdzeniu statutu organizacji
przez Naczelnika Miasta i Gminy
Aleksandrów £ódzki. By³o to sfina-
lizowanie inicjatywy podjêtej przez
uczestników II Zjazdu Absolwentów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Alek-
sandrowie £ódzkim. 

W sk³ad pierwszego za³o¿yciel-
skiego Zarz¹du weszli: by³y dyrek-
tor LO – Józef Pierlejewski prezes,
zastêpcy prezesa – Zenon Kozanec-
ki i Tadeusz Królewicz, sekretarz
Miko³aj Urbaniak, skarbnik – Kry-

styna Tyburska. Cz³onkami Zarz¹du zostali: Wanda Bajkiewicz,
Teresa Kwiatkowska, Stanis³aw Lichwa³a, Leszek Pierlejewski,
Jan Roliñski i Jan Szabela. Wszyscy wy¿ej wymienieni to absol-
wenci aleksandrowskiego liceum b¹dŸ osoby zwi¹zane zawodo-
wo z t¹ szko³¹. 

W tak uroczystym momencie nie sposób nie wspomnieæ o sk³a-
dzie obecnych w³adz Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa £ó-

Wieœci 
z Towarzystwa Przyjació³ 
Aleksandrowa £ódzkiego

prezes TPA Leszek
Pierlejewski
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dzkiego. Zarz¹d Towarzystwa stanowili w 2018 roku: Prezes – Le-
szek Pierlejewski, Vice Prezesi – Jadwiga Poturalska-Piluk, Te-
resa Stasiak, sekretarz – Zofia Aleksandrowicz (zmar³a), skar-
bnik – Ryszarda Lisowska, oraz cz³onkowie – Kinga Kalina,
Stanis³aw Lichwa³a, Tomasz Pietras, Krystyna Uzie³³o-Zwierzyñ-
ska, organ kontroli finansów Towarzystwa Komisjê Rewizyjn¹
powierzono: Barbarze Nowak, Irminie Uzie³³o i Krzysztofowi
Czajkowskiemu. Niezawodnym gospodarzem naszej siedziby by³
od wielu ju¿ lat Pan Wies³aw Wójcik. 

Statut naszego towarzystwa wytycza³ trzy g³ówne kierunki
dzia³alnoœci: uczestnictwo w bie¿¹cej dzia³alnoœci spo³eczno –
kulturalnej na terenie miasta i gminy Aleksandrów £ódzki i do-
kumentowanie tej dzia³alnoœci, przywo³anie do œwiadomoœci oby-
wateli historii naszego miasta i okolicznych wsi oraz utrwalenie
drukiem tych informacji, aktywizowanie jednostek i grup spo³e-
cznych wokó³ dzia³añ u¿ytecznych dla lokalnej spo³ecznoœci. 

Jeœli chodzi o codzienn¹ dzia³alnoœæ Towarzystwa, koncentru-
je siê ona przede wszystkim na udziale naszych cz³onków we
wszelkiego typu uroczystoœciach organizowanych przez w³adze
gminy i inne organizacje dzia³aj¹ce na rzecz aleksandrowian.
W ubieg³ym roku kontynuowaliœmy rozpoczêt¹ wspó³pracê z brat-
nimi towarzystwami z regionu ³ódzkiego i wziêliœmy udzia³ w ko-
lejnym zjeŸdzie towarzystw z terenu województwa ³ódzkiego zor-
ganizowanym w Kutnie przez przyjació³ tego miasta. Relacjê
z tego spotkania, bardzo istotnego dla dalszej tego typu dzia³al-
noœci, zamieszczamy w tym roczniku. 

Od 1983 roku realizujemy te g³ówne kierunki dzia³alnoœci
statutowej wydaj¹c rocznik TPA – „Aleksandrów wczoraj i dziœ”.
Rocznik jest redagowany przez zespó³ redakcyjny w sk³adzie:
Andrzej Laszak, Ewa Laszak, Leszek Pierlejewski i Tomasz Pie-
tras. Stronê edytorsk¹ i nadzór nad drukiem zawdziêczamy Pañ-
stwu Ewie i Andrzejowi Laszakom, którzy niestety po trzynastu
latach wspó³pracy ¿egnaj¹ siê z naszym wydawnictwem. W tym
roku oddajemy do r¹k naszych czytelników 37 numer wydawnic-
twa TPA, bogaty zarówno w artyku³y, jak i materia³ zdjêciowy.
Znajd¹ Pañstwo w nim dalszy ci¹g dziejów aleksandrowskiego
liceum z bogat¹ dokumentacj¹ fotograficzn¹, autorstwa dokto-
ra Tomasza Pietrasa, kolejny odcinek sagi rodzinnej prezento-
wanej przez Pani¹ El¿bietê Wróbel, artyku³ o aleksandrowskim
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Prezes
Towarzystwa Przyjació³ 

Aleksandrowa £ódzkiego

Leszek Pierlejewski

cmentarzu pióra Pani Kingi Kaliny oraz artyku³ poœwiêcony
rocznicy 60-lecia Spó³dzielni Mieszkaniowej. Jesteœmy bardzo
zadowoleni z faktu, ¿e mo¿emy zaprezentowaæ Pañstwu wspo-
mnienie o wojennych losach polskiej rodziny opisanych przez
Pani¹ Krystynê Szczepañsk¹. Ponadto prezentujemy utwory li-
terackie i artyku³y cz³onków oraz sympatyków towarzystwa Pa-
ni Jadwigi Poturalskiej-Piluk, Panów Witolda Smêtkiewicza i Ja-
nusza Janysta. 

Z przykroœci¹ stwierdzamy nik³y udzia³ mieszkañców naszej
gminy w tworzeniu rocznika „Aleksandrów wczoraj i dziœ”. W tej
sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak kolejny raz zwróciæ
siê do Pañstwa z apelem o 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 historii na
naszych ³amach. Bêdziemy wdziêczni za nadsy³anie wszelkiego
rodzaju zdjêæ przedstawiaj¹cych nasze miasto dawniej i dziœ.
Apelujemy równie¿ o dostarczanie do siedziby Towarzystwa (in-
ternat liceum, ulica Warszawska) lub do Wydzia³u Promocji
UM wszelkiego rodzaju pami¹tek zwi¹zanych z histori¹ Alek-
sandrowa. Jest to wa¿ne z uwagi na fakt, ¿e od niedawna fun-
kcjonuje w Internecie, na oficjalnej stronie Urzêdu Gminy, tzw.
e-muzeum Aleksandrowa £ódzkiego. Zapewniamy, ¿e jeœli ta-
kie bêdzie ¿yczenie ofiarodawców, zeskanowane zdjêcia bêdzie-
my zwracaæ w³aœcicielom. 



Andrzej, Ewa, Lena i Leszek Laszak

Po¿egnanie

Po trzynastu latach redagowania, sk³adania i przygotowywania
do druku rocznika „Aleksandrów Wczoraj i Dziœ” nowe wyzwa-
nia i obowi¹zki zmuszaj¹ nas do zaprzestania tej dzia³alnoœci.
W latach 2006–2019 rodzina Laszaków opracowa³a pod wzglê-
dem redakcyjnym i edytorskim a¿ 2832 strony, opatrzone 3350
obrazkami. Jesteœmy wdziêczni losowi za mozliwoœæ odkrywania
historii Aleksandrowa i dziêkujemy Czytelnikom za uwagê,
oraz ¿yczymy Wydawnictwu wspania³ej przysz³oœci w s³u¿bie na-
szemu piêknemu miastu.
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Janusz Janyst

Ma³e ojczyzny dla ojczyzny wielkiej

Wiele jest definicji pañstwa i nie sposób wszystkich przytoczyæ.
Wspomnijmy, ¿e np. Arystoteles definiowa³ pañstwo jako wspól-
notê równych, maj¹c¹ na celu mo¿liwie doskona³e ¿ycie. Z kolei
œw. Augustyn charakteryzowa³ pañstwo jako pozostaj¹c¹ w zgo-
dzie gromadê ludzi, która kieruje siê sprawiedliwoœci¹. Klasycz-
na definicja Georga Jellinka, uwa¿ana zreszt¹ za wci¹¿ obowi¹-
zuj¹c¹ w naukach politycznych, uwzglêdnia w pojêciu pañstwa
trzy podstawowe kryteria – terytorium, ludnoœæ oraz w³adzê su-
werenn¹. 

Niew¹tpliwie, dla ka¿dego pañstwa kluczow¹ kategori¹ jest
naród. W polskiej literaturze i filozofii czasów minionych naród
by³ wspólnot¹ duchow¹, a jednoczeœnie ide¹, której rdzeñ stano-
wi³a tradycja (przez Kazimierza Dobrowolskiego rozumiana ja-
ko wszelka spuœcizna przekazywana przez ustêpuj¹ce generacje
pokoleniom wchodz¹cym w ¿ycie). Tradycja, pamiêæ historycz-
na, kszta³towa³y i kszta³tuj¹ narodow¹ to¿samoœæ. Nie bez zna-
czenia jest zarazem poczucie wspólnoty w ramach „ma³ych oj-
czyzn”, stanowi¹cych punkt wyjœcia dla formowania siê postaw. 

W odrodzonej Polsce zdawano sobie sprawê, ¿e „ma³e ojczy-
zny” to przede wszystkim regiony. W 1926 roku sformu³owany
zosta³ program regionalizmu polskiego, traktuj¹cy o jednoœci
pañstwowej i zró¿nicowaniu terenowym, zwracaj¹cy uwagê na
aspekty materialny i duchowy, gospodarczy i kulturowy naszego
kraju. W programie tym znalaz³y siê zdania mówi¹ce o tym, ¿e
fundament jednoœci pañstwa stanowi równowaga jego autoryte-
tu i wolnoœci obywateli, interesów lokalnych i potrzeb ca³oœci.
Podstawê dla racjonalnego podzia³u pracy, rozwoju energii twór-
czej i bogactw kultury stwarza pe³na swoboda rozwoju material-
nych a tak¿e duchowych indywidualnoœci regionów. Nale¿y za-
tem d¹¿yæ do takiego administracyjnego ukszta³towania pañstwa,
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które by zapewnia³o nale¿yty rozwój indywidualnym wartoœciom
gospodarczym i kulturalnym poszczególnych regionów. 

Rozwijanie idei regionalizmu w œcis³ym powi¹zaniu z kszta³-
towaniem i utrwalaniem to¿samoœci narodowej, uaktywnianie
spo³eczeñstwa i wyzwalanie inicjatyw s¹ równie¿ celami powsta-
³ego w 2002 roku Ruchu Stowarzyszeñ Regionalnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Jedn¹ z kwestii centralnych staje siê w tym kon-
tekœcie samorz¹dnoœæ. 

W obszernej, bogato ilustrowanej ksiêdze Polska samorz¹dna,
wydanej w 2011 r. przez Carta Blanca pod red. Katarzyny Ku-
charczuk, mo¿na m. in. przeczytaæ, ¿e samorz¹d terytorialny po-
wstaje w wyniku przekazania mieszkañcom oraz ich wspólnotom
czêœci kompetencji, jakie posiada pañstwo. Samorz¹d wykonuje
wiêc czêœæ zadañ z zakresu administracji publicznej. Pomaga to
w budowaniu demokracji, wzmacnia j¹ i daje mo¿liwoœæ udzia³u
obywateli w ¿yciu pañstwa. 

30 czerwca 2018 roku odby³ siê w kutnowskim Centrum Te-
atru, Muzyki i Tañca – zorganizowany przez Towarzystwo Przy-
jació³ Ziemi Kutnowskiej – III Sejmik Stowarzyszeñ Regional-
nych województwa ³ódzkiego pod has³em „Regionaliœci z ma³ych

Witold Smêtkiewicz na III Sejmiku Stowarzyszeñ Regionalnych w Kutnie
(fot. J. Janyst)
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ojczyzn dla Ojczyzny wielkiej w stulecie odzyskania niepodleg³o-
œci”. Przyjecha³y reprezentacje prawie dwudziestu stowarzyszeñ,
m. in. Stowarzyszenia Przyjació³ Be³chatowa, Stowarzyszenia Hi-
storii Koluszek, Towarzystwa Przyjació³ Ziemi £askiej, Towarzy-
stwa Przyjació³ Piotrkowa Trybunalskiego, Towarzystwa Przyja-
ció³ Zgierza oraz Towarzystwa Przyjació³ Aleksandrowa
£ódzkiego. 

Wyg³oszonych zosta³o kilka referatów. Wspó³pracê samorz¹du
lokalnego z organizacjami pozarz¹dowymi na przyk³adzie Kutna
omawia³ Micha³ Adamski, naczelnik Wydzia³u Kultury, Promocji
i Rozwoju Miasta. Zauwa¿y³, ¿e w Polsce nie ma jednego modelu
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi i zawsze trzeba szu-
kaæ rozwi¹zañ najkorzystniejszych. A tak dzieje siê w Kutnie.
O programie edukacji regionalnej – jako przyk³adzie dobrych prak-
tyk – realizowanym w tym¿e mieœcie opowiada³ Jaros³aw Kotliñ-
ski, naczelnik Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miejskiego w Kutnie.
Zwróci³ uwagê na dwie drogi prowadzenia takiej edukacji. Jedn¹
jest regionalizacja nauczania, czyli nasycenie programów naucza-
nia treœciami zwi¹zanymi z regionem, drug¹ – nauczanie polega-
j¹ce na specyficznym doborze wartoœci i treœci regionalnych o cha-
rakterze ogólnoludzkim. Anna Olejniczak z Centrum OPUS
naœwietli³a z kolei prawne aspekty prowadzenia organizacji poza-
rz¹dowych i sposób pozyskiwania œrodków zewnêtrznych na reali-
zacje projektów z zakresu regionalizmu. Da³a szereg rad praktycz-
nych. Natomiast dzia³ania Parlamentarnego Zespo³u ds. Kultury,
Tradycji i Dziedzictwa Ma³ych Ojczyzn scharakteryzowa³ senator
Ryszard Bonis³awski, wiceprzewodnicz¹cy w/w Zespo³u. Wspo-
mnia³, ¿e Zespó³ Parlamentarny dopracowa³ siê metod wspiera-
nia œrodowisk mniej zamo¿nych. Zaleca³ wszystkim dbanie o kul-
turê lokaln¹, mówi³ te¿ o dzia³alnoœci Towarzystwa Przyjació³ £odzi
– jako osoba z tym Towarzystwem zwi¹zana. 

W trakcie dyskusji Witold Smêtkiewicz, reprezentuj¹cy Alek-
sandrów £ódzki, zabra³ g³os na temat pojawiaj¹cych siê tam ini-
cjatyw kulturalnych, nie pomijaj¹c systematycznego wydawania
rocznika „Aleksandrów Wczoraj i Dziœ” (ukaza³o siê 35 n-rów).
Smêtkiewicz podbudowa³ sw¹ wypowiedŸ recytacj¹ jednego z w³a-
snych wierszy: Ziemio! Zamieszkiwana przez potomków Piasta/
Szanujê zieleñ pola/ wielbiê mury miasta/ trud pracy, któr¹ ¿y-
jesz/ ten p³ód, co w sobie nosisz... 
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Wymianê myœli i doœwiadczeñ kontynuowano w trakcie przy-
gotowanej przez organizatorów Sejmiku autobusowej wycieczki
do zamku w Oporowie. Dzia³acze regionalni omawiali m. in. re-
alizowane na swoim terenie projekty zwi¹zane z popularyzacj¹
dziejów danego obszaru, ochron¹ przyrody, zabytków oraz im-
prezami artystycznymi. 

Poruszony wy¿ej temat, dotycz¹cy rozwoju kraju poprzez go-
spodarczy i kulturowy rozwój regionów, wydaje siê niezmiernie
wa¿ny i zapewne nigdy nie straci na aktualnoœci. 
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R.I.P.
Andrzej Kaczanowski

1947–2018
By³y nauczyciel Liceum Ogólnokszta³c¹cego,

cz³onek TPA£

Dlaczego wybraliœmy tak¹ formê po¿egnania Andrzeja? Myœlimy,
¿e wspomnienie winno dotyczyæ cz³owieka, a nie stanowiæ spra-
wozdania z jego ¿ycia, wyliczanki sukcesów i pora¿ek. Wspomi-
naj¹c kogoœ nie mo¿na popaœæ w kronikarstwo. Wspomnienie
musi mieæ charakter prawdziwie obiektywnej oceny wspomina-
nego. Jego niekonwencjonalna treœæ powinna wywo³ywaæ reflek-
sjê nad jego ¿yciem. 
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Antoni Czechow powiedzia³: „W nieugiêtym proteœcie przeciw
z³u kryje siê ca³y sens ¿ycia”. To motto wiernie oddaje sens ¿y-
cia Andrzeja. Ten kto zna³ go od dzieciñstwa po wiek dojrza³y
i chcia³by uczciwie zanalizowaæ Jego ¿ycie powiedzia³by: To by³
charakterny cz³owiek – patriota. Jednoczeœnie doda³by: By³o
w nim coœ takiego, ¿e bra³ najlepsze, byæ mo¿e trudne do spe³-
nienia wzory postêpowañ Rodziców, Dziadków. 

Chcia³bym, aby to wspomnienie by³o prób¹ analizy Jego stylu
¿ycia, sposobu myœlenia o innych, refleksj¹ nad tym co bliscy lu-
dzie odbierali od Niego. Jego analityczny, pozytywny i rodzinny
sposób zachowania spotyka³ siê na co dzieñ z aprobat¹ otocze-
nia, a nieustanna walka z wszelkimi przejawami z³a i bezpra-
wia zjednywa³a Mu szacunek i ¿yczliwoœæ wielu ludzi. Andrzej
by³, mo¿na tak powiedzieæ, „wychowankiem” Domu Dziecka
w Romanowie. By³ uczniem aleksandrowskich szkó³, póŸniej-
szym absolwentem AWF w Warszawie. Czêsto zbuntowany, nie-
konwencjonalny w pomys³ach, ale zawsze wra¿liwy na ¿ycie lu-
dzi, sprawiedliwy w swoich os¹dach, opiniach i wypowiedziach.
Pozytywnie przesi¹kniêty klimatem patriotycznego, pedagogicz-
nego domu rodzinnego okazywa³ siê cz³owiekiem umiejêtnym
w inicjowaniu i kierowaniu pasjami dzieci i m³odzie¿y. Uwa¿a³,
¿e wychowanie m³odego pokolenia, rozwijanie jego zami³owañ,
ale tak¿e sta³a troska i opieka to podstawa prawid³owego roz-
woju i funkcjonowania spo³eczeñstwa. St¹d w Jego ¿yciu zawo-
dowym i spo³ecznym by³o tyle miejsca na dzia³ania w klubach
sportowych, ko³ach ¿eglarskich, organizacjach pracuj¹cych dla
dzieci, s¹downictwie rodzinnym. Obserwuj¹c Jego funkcjono-
wanie w ¿yciu codziennym nieodparcie odnosi³o siê wra¿enie,
¿e tam gdzie przebywa³ i dzia³a³ szuka³ sposobów na wyelimi-
nowanie zjawisk patologicznych i nieprawoœci i proponowa³ naj-
korzystniejsze rozwi¹zania. 

Mamy prawo myœleæ, ¿e kiedy odchodzi³ od nas by³ przeœwiad-
czony o s³usznoœci swoich zasad ¿yciowych i ¿e mia³ koj¹c¹ œwia-
domoœæ, ¿e umiera otoczony szacunkiem i mi³oœci¹ Rodziny
i przyjació³. 

Cz³onek rodziny
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Wspomnienie Przyjaciela

Bo¿e Narodzenie 2018 nie
by³o tak radosne jak zwy-
kle. Wiadomoœæ, ¿e od-
szed³ jeden z moich naj-
bli¿szych przyjació³ po
prostu zbi³a mnie z nóg.
Choæ przecie¿ wiedzia³em,
¿e by³ chory od d³u¿szego
czasu, ¿e walczy³ z ciê¿k¹,
wyniszczaj¹c¹ Jego orga-
nizm chorob¹. Ca³y czas
³udzi³em siê, ¿e to jeszcze
nie teraz, ¿e mo¿e uda siê
pokonaæ chorobê i spotka-
my siê latem w gronie
przyjació³. Niestety okaza-
³o siê, ¿e los nie by³ ³aska-
wy i choroba zwyciê¿y³a.
Andrzej by³ moim przyja-
cielem od zawsze. Razem
pobieraliœmy nauki w alek-
sandrowskim liceum, razem spêdzaliœmy wolny od lekcji czas. Ni-
gdy nie zapomnê wspólnych przeja¿d¿ek zim¹ saniami z Andrze-
jem i S³awkiem. W czasach studiów nasze drogi na chwilê siê
rozesz³y. Ale On wróci³ do Aleksandrowa ju¿ jako nauczyciel wy-
chowania fizycznego w naszym liceum. To wtedy zaczê³a siê nasza
wspólna przygoda w Towarzystwie Przyjació³ Aleksandrowa £ódz-
kiego. Andrzej by³ jednym z najbardziej konsekwentnych cz³onków
towarzystwa. By³ z nami na ka¿dym ZjeŸdzie, jak zwykle tryska³
energi¹ i pomys³ami na dzia³anie. By³ emocjonalnie zwi¹zany ze
swoim rodzinnym miastem, choæ od d³u¿szego czasu mieszka³ i pra-
cowa³ zawodowo w pobliskiej £odzi. 

Trudno jest pogodziæ siê z tym, ¿e musia³ odejœæ cz³owiek pe³en
energii, planów na przysz³oœæ, cz³owiek, który do koñca nie pod-
dawa³ siê chorobie. ̄ egnaj Przyjacielu. Ty jesteœ ju¿ ze S³awkiem
i innymi, którzy odeszli. 
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R.I.P.
Jego Magnificencja Profesor 

Leszek Wojtczak
1939–2018

30 grudnia 2018 roku zmar³ wybitny absolwent aleksandrowskie-
go liceum Pan Profesor Leszek Wojtczak, by³y Rektor Uniwer-
sytetu £ódzkiego. By³ fizykiem, profesorem zwyczajnym, praco-
wa³ na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej U£. Urodzi³
siê 2 lipca 1939 r. w Gozdowie. Liceum ukoñczy³ w Aleksan-
drowie £ódzkim. Ju¿ wtedy wykazywa³ ponadprzeciêtne zainte-
resowanie naukami œcis³ymi, by³ laureatem olimpiady przedmio-
towej z chemii na szczeblu krajowym. Po odbyciu studiów na
Uniwersytecie £ódzkim, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Che-
mii, otrzyma³ w roku 1961 tytu³ magistra fizyki. Stopieñ nauko-
wy doktora nauk matematyczno-fizycznych nada³a mu Rada Wy-
dzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu £ódzkiego
w 1964 r. Profesor Leszek Wojtczak by³ twórc¹ i wieloletnim kie-
rownikiem Katedry Fizyki Cia³a Sta³ego. Wybitnym uczonym
i pedagogiem, wspania³ym organizatorem. Mia³ w swoim dorob-
ku liczne publikacje naukowe. Mistrz i Wychowawca wielu po-
koleñ fizyków. Specjalista z zakresu fizyki cia³a sta³ego. By³ cz³on-
kiem licznych komitetów i towarzystw naukowych. Naukowo
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zajmowa³ siê fizyk¹ cienkich warstw i statystyczn¹ teori¹ ato-
mu. Opublikowa³ oko³o trzystu artyku³ów, dwie monografie na-
ukowe, podrêczniki dla studentów. Wypromowa³ ponad dwudzie-
stu doktorów. Profesor Leszek Wojtczak pe³ni³ szereg
odpowiedzialnych funkcji na Uniwersytecie £ódzkim. W latach
1972–1978 by³ Prodziekanem Wydzia³u Matematyki, Fizyki
i Chemii. Nastêpnie w latach 1981–1984 pe³ni³ funkcjê Prorek-
tora U£, a póŸniej w okresie od 1984 roku do 1990 roku – Rek-
tora U£. W latach 1990–1993 by³ Dziekanem Wydzia³u Mate-
matyki, Fizyki i Chemii U£. W latach 1989–1990 przewodniczy³
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. 

Zmar³y by³ doktorem honoris causa Uniwersytetu w Yorku oraz
Uniwersytetu Claude Bernarda w Lyonie. Uhonorowany odzna-
czeniami pañstwowymi i uczelnianymi, zarówno polskimi jak i za-
granicznymi. By³ Honorowym Obywatelem Miasta £odzi. Ponad
50 lat zwi¹zany z ³ódzk¹ uczelni¹ i do koñca Jej szczerze oddany. 

Czeœæ Jego pamiêci!



Kinga Kalina

Cmentarz w Aleksandrowie £ódzkim

Powstanie cmentarza w Aleksandrowie jest œciœle zwi¹zane z po-
wstaniem i rozwojem osady Aleksandrów. Rafa³ Bratoszewski w³a-
œciciel dóbr Bru¿yca Wielka, Sêdzia Pokoju Powiatu Or³owskiego
oprócz ufundowania koœcio³a, ofiarowa³ plac ziemi o powierzchni
ok. 0.8 ha, który przeznaczy³ na cmentarz grzebalny, usytuowany
przy ulicy Koœcielnej nr 52-54. Cmentarz od strony po³udniowej
graniczy³ z ulic¹ koœcieln¹, od strony zachodniej z drog¹ prowa-
dz¹c¹ do kaplicy ewangelicko-augsburskiej i na cmentarz ewan-
gelicko-augsburski, od strony pó³nocnej z cmentarzem ewangelic-
ko-augsburskim i od strony wschodniej z dzia³ka nale¿¹c¹ do gminy
Bru¿yc¹ Wielka. Kszta³t mia³ prostok¹ta o wymiarach 107 m na
80 m, o powierzchni 8560 m2. W pó³nocno-wschodnie czêœci cmen-
tarza, wydzielono dzia³kê o wymiarach 25m na 24m i powierzch-
ni 600 m2, która zosta³a przeznaczona na cmentarz prawos³awny.
Cmentarz ogrodzony murowanym parkanem przetrwa³ w formie
pierwotnejdo ok. pocz¹tku XX wieku. Pierwsze próby powiêksze-
nia cmentarza podj¹³ proboszcz ks. Pawe³ Nowacki w 1902 r., któ-
ry wyst¹pi³ do w³adz carskich z proœb¹ o przydzielenie pasa ziele-
ni nale¿¹cego do gminy Bru¿yca Wielka. Po uzyskaniu od komisji
techniczno-sanitarnej, potwierdzenia, i¿ dzia³ka odpowiada obo-
wi¹zuj¹cym normom, kolejna komisja lekarska uzna³a jednak, ¿e
znajduje siê za blisko domów mieszkalnych. Zauwa¿ono równie¿,
¿e poszerzenie cmentarza katolickiego wi¹za³oby siê z zamkniê-
ciem drogi dostêpu do cmentarza prawos³awnego, który znalaz³-
by siê wewn¹trz. Poszerzenie uda³o siê dopiero 21 maja 1905 r.
o pas ziemi szerokoœci 22 m i d³ugoœci 204 m, dziêki czemu po-
wierzchnia nowej czêœci cmentarza wynios³a 4296 m2. Wtedy to
cmentarz od ulicy koœcielnej zosta³ ogrodzony parkanem muro-
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Plan sytuacyjny cmentarza.
�ród³o: Kronika ks. Witolda Nadoskiego



wanym, a od strony domów siatk¹ drucian¹. Kolejne powiêksze-
nie cmentarza nast¹pi³o w 1930 r. o pas ziemi szerokoœci 4 m, d³u-
goœci 204 m i powierzchni 816 m2, przylegaj¹cy do nieruchomoœci
Hierucha Fabjana i Daniela Pejtrycha. Prawdopodobnie cmentarz
prawos³awny zosta³ w³¹czony do cmentarza katolickiego po odzy-
skaniu niepodleg³oœci przez Polskê. W 1933 r. na cmentarzu po-
stawiono dwunastometrowy krzy¿, po 1933 r. grzebano zmar³ych
na tzw. „nowym cmentarzu” stanowi¹cym pas ziemi pomiêdzy
cmentarzem ewangelickim, a gruntami Fabjana Hierucha. Dziê-
ki staraniom proboszcza ks. Norberta Ruckiego w 1995 r. zosta³a
wybudowana kaplica cmentarna. 

Obecnie cmentarz jest jedynym wykorzystywanym miejscem
pochówku w Aleksandrowie £ódzkim, co sprawia, ¿e zaczyna na
nim brakowaæ miejsca, a mo¿liwoœci powiêkszenia cmentarza s¹
ograniczone ze wzglêdu na jego po³o¿enie. 

Biografia: 

1. ks. Witold Nadolski, Kronika. Dzieje parafii [Aleksandrów 1935].
2. Dariusz Witerski, Historia parafii pw. œwiêtego Rafa³a w Aleksan-

drowie w latach 1818–1939, praca magisterska z historii koœcio-
³a, Warszawa-£ódŸ, 1992 r. 
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Fragment fotomapy z 1978 r. – widok cmentarza. 
�ród³o: http://geoportal.lodzkie.pl/imap/
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Fragment ortofotomapy z 1978 r. – widok cmentarza. 
�ród³o: http://geoportal.lodzkie.pl/imap/
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Fragment ortofotomapy GUGiK z 2018 r. – widok cmentarza. 
�ród³o: http://geoportal.lodzkie.pl/imap/
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Krystyna Szepczyñska

Wojenne i powojenne losy 
polskiej rodziny [Szepczyñskich]

Lato 1939-tego roku by³o ciep³e i s³oneczne. Zbli¿a³ siê wrzesieñ.
Kierownik tajnej kancelarii Powiatowej Komendy Uzupe³nieñ
w £ukowie (woj. Lubelskie), porucznik Jan Szepczyñski otrzyma³
z wojska dla siebie, ¿ony i córki, maski gazowe na wypadek gdy-
by w czasie zbli¿aj¹cej siê wojny z Niemcami agresor u¿y³ gazy
bojowe. W zwi¹zku ze spodziewanymi dzia³aniami wojennymi
szyby w oknach domu zosta³y zaklejone paskami papieru tak, aby
sta³y siê mniej podatne na st³uczenia i ewentualne rozpryskiwa-
nie siê szk³a. Powia³o groz¹. Nadlecia³y niemieckie samoloty, za-
czê³o siê bombardowanie. Mieszkaliœmy w domu jednorodzin-
nym obok zabudowañ instytucji wojskowych w niedalekiej
odleg³oœci od stacji kolejowej. Obydwa obiekty stanowi³y najwa¿-
niejsze cele bombardowañ £ukowa. S³ysz¹c huk zrzucanych z sa-
molotów i eksploduj¹cych bomb schowa³am siê ze strachu za ot-
warte drzwi oddzielaj¹ce od siebie s¹siaduj¹ce pokoje. Skulona
miêdzy œcian¹ a drzwiami nie reagowa³am na wo³anie zrozpa-
czonej mamy szukaj¹cej córki. Na szczêœcie pierwsze zrzucane
z samolotów bomby nie uszkodzi³y domu. Sta³o siê to dopiero
wtedy, kiedy nas ju¿ w nim nie by³o. 

Nastêpne wspomnienia wojenne to wêdrówka z wojskiem na
wschód, ku rumuñskiej granicy. Jechaliœmy z taborem wojsko-
wym na wozach z bud¹ (jak cygañskie wozy) ci¹gnionych przez
konie. W drodze towarzyszy³y nam ³uny po¿arów, le¿¹ce na po-
boczach konie zabite w czasie wczeœniejszych walk frontowych.
Nadlatuj¹ce niemieckie samoloty razi³y uciekinierów pociskami
z karabinów maszynowych. 

Kiedy byliœmy niedaleko granicy rumuñskiej, 17 wrzeœnia bez
wypowiedzenia wojny, wkroczy³a do Polski armia sowiecka. Czêœæ
taboru wojskowego zd¹¿y³a przekroczyæ granicê i znalaz³a siê
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w Rumunii, natomiast wozy jad¹ce miêdzy innymi z £ukowa,
musia³y zawróciæ z obranej trasy. Kiedy znajdowaliœmy siê w od-
wrocie, mama, jako kobieta nie wzbudzaj¹ca podejrzeñ, udaj¹c
siê w przybrze¿ne krzaki, przenosi³a i topi³a w bagiennych szu-
warach rzeki Bug dokumenty wojskowe, aby nie dosta³y siê w rê-
ce wroga. 

Powrotna jazda oddalaj¹ca nas od granicy by³a pe³na smutku
i grozy. Wracaliœmy pod wymierzonymi w nas bagnetami sowiec-
kich ¿o³nierzy. W³aœciciel wozu, którym jecha³yœmy, uciek³ po-
zostawiaj¹c wóz i zwierzê krwawi¹ce od ci¹g³ej jazdy w chom¹-
cie na szyi. Jecha³yœmy tylko z mam¹, poniewa¿ tata wraz z innymi
oficerami, po odebraniu im broni, zosta³ odprowadzony jako je-
niec przez sowieckich ¿o³nierzy na pobocze drogi, któr¹ przeje¿-
d¿a³y miêdzy innymi wozy kolumny sanitarnej, w której znajdo-
wa³yœmy siê i my z mam¹. Na proœbê kapitana, dowódcy tego
transportu, sowieci przepuœcili nasze wozy pozwalaj¹c na dalsz¹
jazdê w g³¹b kraju. Kiedy przeje¿d¿a³yœmy obok grupy jeñców
oczekuj¹cych, jak siê póŸniej okaza³o, na przetransportowanie
do Kozielska, tata odbieg³ od pozosta³ych, wskoczy³ na wóz na
oczach wszystkich pilnuj¹cych tê grupê sowieckich ¿o³nierzy i nie
zatrzymany przez nikogo po³o¿y³ siê na wozie jako „ranny”. Ma-
ma natomiast, najszybciej jak potrafi³a, odpru³a od munduru ta-
ty oznaki oficerskie. Brawurowa ucieczka, na któr¹ zdecydowa³
siê tata, uratowa³a go od œmierci w Katyniu, co najprawdopodob-
niej spotka³o wszystkich pozosta³ych jeñców. 

Jad¹c dalej drog¹ w kierunku £ukowa, z którego wyjechaliœ-
my oko³o dwa miesi¹ce wczeœniej, mijaliœmy s³upy og³oszeniowe
z zawieszonymi na nich plakatami informuj¹cymi o tym, i¿ ka¿-
dy kto zna miejsce pobytu oficera polskiego, a nie zg³osi tego w³a-
dzy sowieckiej, podlega karze œmierci. 

Jechaliœmy ca³ymi dniami, by jak najszybciej, przed zbli¿aj¹-
c¹ siê zim¹, dotrzeæ do domu. Nocowaliœmy w wiejskich chatach
na klepiskach lekko przyprószonych s³om¹. Pewnego ranka do
chaty, w której spêdziliœmy noc, wszed³ mê¿czyzna z wiadomo-
œci¹, ¿e wszyscy uciekinierzy korzystaj¹cy z noclegu w s¹siedniej
chacie, tej nocy zostali zamordowani. 

Kiedy wróciliœmy do £ukowa, by³a ju¿ póŸna jesieñ. Dom,
w którym mieszkaliœmy przed wojn¹ zosta³ zburzony w czasie
dzia³añ wojennych. Nie maj¹c innych mo¿liwoœci zamieszkaliœ-



my w starej, drewnianej cha³upinie na skraju miasta. Zajêliœmy
dwa ma³e pomieszczenia. Piec oblepiony glin¹ ogrzewa³ jedno
pomieszczenie, w drugim by³a p³yta kuchenna wsparta na gli-
nianej podstawie, s³u¿¹ca do sporz¹dzania posi³ków. Œciany ze-
wnêtrzne by³y na tyle podziurawione, ¿e mog³am przez nie bez
trudu ogl¹daæ ulicê. Ze zburzonego przez bombê domu, w któ-
rym mieszkaliœmy przed wojn¹, uda³o siê rodzicom wydobyæ tap-
czan, który chocia¿ uszkodzony, by³ jeszcze zdatny do u¿ytku.
Wydobyli te¿ moje ¿elazne dzieciêce ³ó¿eczko i ryngraf, który wi-
sia³ na œcianie obok szabli – oficerskiego ekwipunku taty. Umeb-
lowanie dope³nia³ ma³y stolik i jakieœ sto³ki czy krzes³a podaro-
wane przez ludzi. 

Do takiego mieszkania przywioz³a mama z nieogrzewanego
szpitala, urodzonego 28 stycznia 1940 roku syna – Stanis³awa. Be-
cik, w którym przyjecha³, a tak¿e pieluszki, by³y przez kogoœ po-
darowane. Zamiast ko³yski niemowlê zosta³o po³o¿one do drewnia-
nej dzie¿y, s³u¿¹cej wczeœniej do przygotowywania ciasta na chleb.
Dzie¿ê z maluchem rodzice umieœcili na tapczanie s³u¿¹cym im
do spania. Po jakimœ czasie pojawi³ siê wózek spacerowy przysto-
sowany przez tatê w jemu tylko wiadomy sposób do u¿ytku nie-
mowlaka. By³o bardzo biednie. Pamiêtam niedojedzone skórki
chleba susz¹ce siê na piecu i nastêpnie sk³adane do jutowego wor-
ka na jeszcze gorsze czasy. Na szczêœcie takie nie nadesz³y. 

W 1941 roku przenieœliœmy siê do murowanego domu w œrod-
ku miasta. Mama wynajê³a lokal sklepowy z dwoma przylegaj¹-
cymi pomieszczeniami magazynowymi, które sta³y siê dla nas
pokojem i kuchni¹. Sklep, który zacz¹³ funkcjonowaæ jako spo-
¿ywczy, sta³ siê dla nas Ÿród³em utrzymania przez ca³y czas oku-
pacji niemieckiej. Dom w którym mieszkaliœmy by³ w³asnoœci¹
rodziny ¿ydowskiej Waksmanów – rabina i jego ¿ony, a tak¿e ro-
dziców mojej pierwszej (o ile pamiêtam) przyjació³ki Rut. 

¯ona rabina prowadzi³a kuchniê dla biednych, prawdopodob-
nie sama gotowa³a i rozdziela³a posi³ki. Pod naszym oknem w cza-
sie ich wydawania sta³a kolejka ludzi z mena¿kami, garnuszka-
mi i innymi naczyniami, do których wlewa³a zupê. 

Pewnego dnia przysz³a do nas mama Rut z oznajmieniem, ¿e
s¹ zmuszeni opuœciæ dom i zamieszkaæ w getcie. Wiadomoœæ ta
by³a i dla nas smutnym prze¿yciem, Waksmanowie byli napraw-
dê dobrymi ludŸmi, ¿yczliwym i dla innych. 
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Po pewnym czasie, kiedy by³o wiadomo, ¿e rodzina Waksma-
nów nie wróci ju¿ do swojego domu, zajêliœmy czêœæ ich mieszka-
nia – dwa pokoje z kuchni¹. Pozosta³e pomieszczenia do koñca
wojny by³y niezamieszka³e. W miêdzyczasie ktoœ zainteresowa³
siê tat¹, który ukrywa³ siê przed w³adzami niemieckimi. Ze wzglê-
du na niemieckie nazwisko matki – Knape – tato mia³ propozy-
cjê wpisania siê na listê folksdojczów, na co siê nie zgodzi³. Ta-
ka postawa kwalifikowa³a go do Oœwiêcimia. Szczêœliwie, kiedy
grozi³o niebezpieczeñstwo wywiezienia do obozu, ktoœ ostrzega³
tatê o tym. 

W mieszkaniu, które zajmowaliœmy, w pokoju pod piecem
mo¿na by³o wyj¹æ dwie szerokie deski pod³ogowe. Pod nimi znaj-
dowa³a siê piwniczka, w której roz³o¿one futro baranie zastêpo-
wa³o ³ó¿ko w czasie, kiedy tata tam siê chowa³. Nie pamiêtam
aby przy mnie ktoœ przychodzi³ po tatê. Albo nie by³o takiego
zdarzenia, albo... by³o zbyt wielkim stresem dla dziecka, w zwi¹z-
ku z czym zosta³o wyparte ze œwiadomoœci, jak niektóre inne zda-
rzenia, o których dopiero po latach dowiedzia³am siê od mamy. 

W mieœcie by³ zak³ad jajczarski – w³asnoœæ Austriaka, bardzo
uczciwego cz³owieka. Chc¹c uchroniæ ̄ ydów zamieszka³ych w £u-
kowie przed wywiezieniem do obozu zag³ady, wielu z nich zatru-
dnia³ w swoim przedsiêbiorstwie. Przez jakiœ czas udawa³o siê to,
ale w koñcu pracownicy jajczarni zostali zamordowani przez Nie-
mców, podobnie jak inni mieszkañcy £ukowa ¿ydowskiego po-
chodzenia. 

W niedalekiej odleg³oœci od torów kolejowych, na obrze¿ach
miasta, mieszka³ znajomy krawiec, który szy³ dla mnie palto na
zimê. Pewnego dnia, a by³a to póŸna jesieñ, przysz³yœmy z ma-
m¹ do przymiarki. Pamiêtam rozmowê jak¹ przeprowadzili do-
roœli. Z wielkim przejêciem nieco przyciszonym g³osem, krawiec
i jego ¿ona opowiadali, ¿e od jakiegoœ czasu w dzieñ i w nocy prze-
je¿d¿aj¹ tras¹ obok ich domu poci¹gi, których sk³ad stanowi¹ to-
warowe kryte wagony, w których znajduj¹ siê ludzie. Na stop-
niach wagonów stoj¹ ¿o³nierze niemieccy z karabinami gotowymi
do strza³u w kierunku ka¿dego, kto próbuje wyskoczyæ z jad¹ce-
go poci¹gu. 

Wracaj¹c od krawca ju¿ o zmroku, przechodzi³yœmy obok mu-
ru wiêzienia miejskiego. Innej drogi do domu nie by³o. Pozosta³
mi w pamiêci dochodz¹cy zza muru dziedziñca wiêziennego po-
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wtarzaj¹cy siê co parê chwil p³acz, krzyk i... salwa karabinowa.
W wiêzieniu w tym czasie rozstrzeliwano ¯ydów, prawdopodob-
nie by³y to ca³e rodziny. 

Rano nastêpnego dnia by³am nieprzytomna. Mama, chc¹c wy-
rwaæ mnie z omdlenia, oblewa³a wod¹ p³acz¹c i powtarzaj¹c roz-
paczliwie „parali¿”. Na chwilê odzyska³am œwiadomoœæ, poczu-
³am, ¿e jest mi mokro i zimno, u s³ysza³am p³acz mamy i... znów
zapad³am w niebyt. Jak d³ugo to trwa³o – nie wiem. Wieczorem
ju¿ przytomna, ale bardzo s³aba, trzymaj¹c siê œcian próbowa-
³am samodzielnie chodziæ. Od tego czasu co dwa, trzy tygodnie
a¿ do 1945 -tego roku powtarza³y siê „ataki strachu” jak to okreœ-
la³ i zapisywa³ w terminarzu mój tata. 

Okruchy wspomnieñ jak sobie radzili i na co byli nara¿eni Po-
lacy w czasie okupacji niemieckiej, chc¹c przekazaæ dzieciom to
co najbardziej cenne, co kszta³towa³o poczucie przynale¿noœci
do swego narodu. 

Nauczanie w szkole, jakie obowi¹zywa³o polskie dzieci w tym
czasie, to trzy klasy szko³y podstawowej do której uczêszczaliœ-
my, o ile dobrze pamiêtam, dwa albo trzy razy w tygodniu. Uczo-
no nas liczyæ, czytaæ, pisaæ. Œwiadectwo szkolne wypisane by³o
w jêzyku niemieckim, z t³umaczeniem na jêzyk polski ma³ym
drukiem. Polakom-niewolnikom taka edukacja ich dzieci mia³a
wystarczyæ. 

Pomimo stosowanych represji, ryzykuj¹c utrat¹ wolnoœci, na-
uczyciele polscy organizowali tajne nauczanie dzieci. Pamiêtam
lekcje odbywaj¹ce siê w pokoju przy okr¹g³ym stole. Podstaw¹
nauczania jêzyka polskiego i historii by³y przedwojenne podrê-
czniki z tych przedmiotów. Pozosta³ w mojej pamiêci wiersz – ka-
techizm dziecka polskiego, który ka¿de dziecko z mojego „kom-
pletu” zna³ o na pamiêæ. Oto jego treœæ: 

Kto ty jesteœ? Polak ma³y. 
Jak znak Twój? Orze³ bia³y. 
Gdzie ty mieszkasz? Miêdzy swymi. 
W jakim kraju? W polskiej ziemi. 
Czym ta ziemia? M¹ ojczyzn¹. 
Czym zdobyta? Krwi¹ i blizn¹. 
Czyj¹ kochasz? Kocham szczerze. 
A w co wierzysz? W Polskê wierzê. 
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Oprócz tajnego nauczania, w ramach pracy od podstaw, or-
ganizowane by³y spotkania dzieci z zaprzyjaŸnionych rodzin. Ja-
ko przyk³ad mo¿e s³u¿yæ dzia³alnoœæ edukacyjna babci jednej
z moich przyjació³ek (mia³yœmy wtedy 7-8 lat), która organizo-
wa³a dla nas przedstawienia teatru kukie³kowego o tematyce hi-
storycznej. By³y te¿ spektakle, w których wystêpowali ¿ywi „ak-
torzy”. Pamiêtam jedn¹ swoj¹ rolê z takiego przedstawienia. Do
krakowianki (pewnie w domyœle Wandy) przyjecha³ w konkury
król, a gdy odmówi³a przyjêcia go za mê¿a, nastêpnym kandyda-
tem by³ kat. „Aria”, któr¹ zaœpiewa³am, a w³aœciwie druga jej
czêœæ brzmia³a mniej wiêcej tak: nie chcia³am byæ królow¹, a tym
bardziej katow¹. IdŸ precz ode mnie ty okrutny kacie, Pan Bóg
ci za to zap³aci. 

Z czasu okupacji niemieckiej pozosta³y mi w pamiêci odwie-
dziny nauczycielki z kilkorgiem dzieci, wœród których by³am i ja,
w domu wdowy, której jedynego syna zabrano do Oœwiêcimia.
Opowiada³a ze ³zami o prze¿yciach zwi¹zanych z tym faktem
i o swoim losie. Takie odwiedziny pozostaj¹ w œwiadomoœci na
ca³e ¿ycie i ucz¹ tego, co jest najwa¿niejsze. 

Jak zakodowany by³ lêk przed niemieckim mundurem, SS-ma-
nem, ¿andarmem, niech zaœwiadczy to co poni¿ej. Pewnego dnia,
id¹c chodnikiem w œrodku miasta, zobaczy³am po drugiej stro-
nie ulicy ¿andarma zd¹¿aj¹cego w tym samym co i ja kierunku.
Zaczê³am biec, uciekaj¹c przed nim, chocia¿ nie zwraca³ na mnie
uwagi. Co jakiœ czas ogl¹da³am siê sprawdzaj¹c, czy mnie nie go-
ni. Oczywiœcie, biegn¹c tak wpad³am na s³up telegraficzny ude-
rzaj¹c w niego g³ow¹. Dobrze, ¿e by³ drewniany, g³owa wytrzy-
ma³a zderzenie. 

Rok 1944-ty, lipiec. Nocne alarmy zwiastuj¹ce nadci¹gaj¹cy
od wschodu front, który przesuwa³ siê w naszym kierunku. Ran-
kiem oko³o 7 lipca ju¿ nie tylko alarm, a walki o miasto miêdzy
niemieckim wojskiem a si³ami sowieckimi. Samoloty zrzucaj¹
bomby. Kilka z nich eksplodowa³ w niedalekiej odleg³oœci od do-
mu, w którym mieszkaliœmy. Do piwnicy, w której skryliœmy siê
przed bombardowaniem, s³u¿by medyczne przynios³y rannych
¿o³nierzy radzieckich. Tata chc¹c ul¿yæ ich cierpieniu wlewa im
do ust kroplami wodê. 

Po jakimœ czasie wszystko ucich³o. Walki usta³y, zabrano ran-
nych, a nam kazano opuœciæ piwnicê t³umacz¹c, ¿e dom jest na
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tyle uszkodzony, i¿ grozi zawaleniem. Kiedy wyszliœmy z piwni-
cy, naszym oczom ukaza³y siê olbrzymie do³y po zrzuconych bom-
bach. Na ulicy obok domu sta³ dopalaj¹cy siê samochód wojsko-
wy. Na trawniku oddzielaj¹cym ulicê od rzeki Krzny le¿a³o
czêœciowo spalone cia³o sowieckiego ¿o³nierza. Prawdopodobnie
wyskoczy³ z pal¹cego siê samochodu i bieg³ w stronê rzeki, aby
ugasiæ pal¹cy siê mundur... nie zd¹¿y³ dobiec, byæ mo¿e ugodzo-
ny przelatuj¹cym pociskiem. 

Piêkny, s³oneczny dzieñ. Nie widaæ ¿adnej ¿ywej istoty. Co ja-
kiœ czas s³ychaæ gwizd zab³¹kanego pocisku z oddalonego ju¿ od
nas frontu. Idziemy maj¹c nadziejê, ¿e uda siê nam schroniæ
w wykopanym wczeœniej schronie pod drugiej stronie rzeki. Ta-
ta z czteroletnim bratem Stanis³awem na rêkach podtrzymuje
jednoczeœnie mamê w zaawansowanej ci¹¿y. Mama w szoku wy-
wo³anym lêkiem (jak pozosta³o w mojej pamiêci) obgryza w³as-
ne palce. Ja, dziewiêcioletnie dziecko pozostawione prawie sa-
mo sobie, wyprzedzaj¹c rodziców biegnê w kierunku schronu.
Okazuje siê, ¿e jest po brzegi wype³niony cia³ami ¿o³nierzy ze-
branych z pola walki i tam z³o¿onych. Nie mog¹c siê nigdzie
ukryæ, idziemy dalej, kieruj¹c siê ku najbli¿szej wsi, w której mie-
szkali znajomi gospodarze. W rêkach trzymam obrazek Jezusa
Mi³osiernego oprawiony w z³ot¹ ramkê z podpisem „Jezu ufam
Tobie”. Prawdopodobnie by³ to jeden z prezentów jakie otrzy-
ma³am w dniu pierwszej komunii œwiêtej miesi¹c wczeœniej. Prze-
ra¿ona tym co siê dzieje, powtarza³am, przeczytane pod obraz-
kiem „Jezu ufam Tobie”. A pociski gwi¿d¿¹ przelatuj¹c obok nas.
Po jakimœ czasie doszliœmy do stodo³y stoj¹cej samotnie w polu.
Wydawa³o siê, ¿e bêdzie w niej bezpiecznie. Ale i tam przez dre-
wniane œciany wpada³y pociski zatrzymuj¹c siê w s³omie. Szliœ-
my wobec tego dalej, a¿ do wieczora nie spotykaj¹c nikogo po
drodze, ani te¿ nie znajduj¹c ¿adnego miejsca, w którym mogli-
byœmy siê schroniæ. Wieczorem doszliœmy do wsi. Kiedy tata za-
puka³ do drzwi chaty, która by³y celem naszej wêdrówki, potrak-
towano nas prawie jak zjawy z drugiego œwiata. Wydawa³o siê
niemo¿liwe przejœcie z £ukowa a¿ taki kawa³ drogi wœród nawa-
³y „fruwaj¹cych” pocisków. 

Po kilku dniach pobytu na wsi rodzice wybrali siê do £ukowa
aby sprawdziæ, czy mo¿na ju¿ wróciæ i czy mamy gdzie wróciæ.
W drodze omijali rozrzucone miny. W mieœcie wiêkszoœæ domów



by³o zburzonych w czasie bombardowania, ale ten w którym mie-
szkaliœmy ocala³. Mieszkanie i sklep by³y obrabowane ze wszy-
stkiego, co da³o siê wynieœæ. Pozosta³o tylko skromne umeblowa-
nie. Pomimo takiej sytuacji, po powrocie do domu mama
powtórnie otworzy³a sklep spo¿ywczy. Tata prowadzi³ buchalte-
riê, a tak¿e pomaga³ na zapleczu. 

We wrzeœniu 1944-tego roku urodzi³ siê drugi brat – Andrzej.
W mieœcie stacjonowa³o jeszcze wojsko sowieckie, panowa³ to-
talny chaos, wiêksz¹ czêœæ miasta stanowi³o gruzowisko. Aku-
szerkê do porodu tata szuka³ je¿d¿¹c po mieœcie wojskowym sa-
mochodem. Dziêki uprzejmoœci kierowcy, sowieckiego ¿o³nierza,
który wczu³ siê w sytuacjê, tata tak d³ugo z nim jeŸdzi³, a¿ zna-
laz³ kogo szukali i dowióz³ na miejsce. Brat na szczêœcie nie spie-
szy³ siê nadmiernie na ten œwiat. W sklepie w tym czasie poma-
ga³a rodzicom zaprzyjaŸniona bezhabitowa siostra zakonna.
Czyni³a to z ¿yczliwoœci, jednak nie zupe³nie bezinteresownie.
Podjêta praca by³a dla niej wa¿n¹ szans¹ na prze¿ycie w trud-
nym okresie tocz¹cych siê jeszcze dzia³añ wojennych. 

Pierwszy oddzia³ wojska polskiego dotar³ do £ukowa w zimie,
na prze³omie 1944-tego i 1945-tego roku. Witany by³ przez nas
ze ³zami wzruszenia. 

Jako przedwojenny oficer Wojska Polskiego tata uzna³, ¿e je-
go obowi¹zkiem jest zg³oszenie siê w Polskiej Komendzie Woj-
skowej, celem kontynuowania s³u¿by. Uczyni³ to wyje¿d¿aj¹c do
Lublina, gdzie z Rejonowej Komendy Uzupe³nieñ (RKU) skie-
rowano go do £odzi, awansuj¹c jednoczeœnie ze stopnia poru-
cznika na kapitana. 

W ³ódzkiej RKU obowi¹zkiem taty by³o kierowanie zg³asza-
j¹cych siê ochotników do jednostek wojskowych znajduj¹cych siê
na terenie, gdzie jeszcze toczy³y siê walki z cofaj¹cymi siê woj-
skami niemieckimi. Do obowi¹zków taty nale¿a³o te¿, niestety
zawiadamianie rodzin o œmierci ich najbli¿szych, którzy kilka ty-
godni wczeœniej zg³osili siê, by broniæ ojczyzny. 

Jednoczeœnie z rozpoczêciem s³u¿by wojskowej w £odzi, zo-
sta³o przyznane tacie mieszkanie zwolnione przez rodzinê nie-
mieck¹ uciekaj¹c¹ w pop³ochu przed zbli¿aj¹c¹ siê Armi¹ Czer-
won¹. Mieszkanie by³o ca³kowicie umeblowane, co stanowi³o
wielkie dobrodziejstwo, poniewa¿ przyje¿d¿aj¹c do £odzi nie mie-
liœmy prawie nic oprócz rzeczy osobistych. 
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W czerwcu 1945 roku wyjechaliœmy z £ukowa, aby po kilku-
dniowej podró¿y towarowym wagonem dotrzeæ szczêœliwie do £o-
dzi. Kiedy zadomowiliœmy siê w nowym miejscu zamieszkania,
do³¹czy³a do nas siostra taty – ciocia Micia. Ranna w czasie dzia-
³añ wojennych w Siedlcach, gdzie mieszka³a, po odzyskaniu si³
i w miarê zdrowa, postanowi³a dalsz¹ czêœæ ¿ycia poœwiêciæ bra-
tu i jego rodzinie. 

W Polsce tymczasem coraz bardziej umacnia³a siê w³adza ko-
munistyczna. Wzmaga³y siê represje przeciw ¿o³nierzom Armii
Krajowej. Po morderczym œledztwie w wiêzieniu, zosta³ straco-
ny jeden z bliskich kolegów taty. Drugi kolega, prawdopodobnie
z lêku przed podzieleniem losu przyjaciela, zapisa³ siê do partii
komunistycznej. Wywierano presjê i na naszego tatê, by uczyni³
to samo. Wed³ug zaleceñ nowej w³adzy, ka¿dy oficer powinien
byæ cz³onkiem partii. Tata nie uleg³ namowom. 

W 1946 roku (o ile dobrze pamiêtam) przyszed³ rozkaz, aby
tata – kapitan Jan Szepczyñski stawi³ siê w RKU Szamotu³y ce-
lem podjêcia s³u¿by. Przydzielono mu jednoczeœnie poniemiec-
k¹ dzia³kê z domem. Chc¹c zbadaæ realia nowej sytuacji, mama
uda³a siê do Szamotu³. Zosta³a wezwana do Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa (UB), czego siê nie spodziewa³a, gdzie otrzyma³a propozy-
cjê pracy w tej instytucji. Odmówi³a i szybko wróci³a do £odzi.
Tata, widz¹c co siê dzieje, myœla³ ju¿ tylko o tym, jak wydostaæ
siê z matni. By³ coraz bardziej znerwicowany, trzês³y mu siê rê-
ce. Objawy nerwicy nasila³y siê, w zwi¹zku z czym zdecydowa³
siê na obserwacjê w szpitalu na oddziale neurologicznym. Wy-
szed³ ze szpitala z diagnoz¹ lekarsk¹ „psychonerwica nie zwi¹-
zana z warunkami pracy w wojsku”. Wydaje siê, ¿e tak sformu-
³owana diagnoza mo¿e byæ rozumiana albo jako chêæ uchronienia
pacjenta przed represjami, albo jako asekuracja w³adz wojsko-
wych. Na podstawie przedstawionej diagnozy tata zosta³ zwol-
niony z wojska, przeszed³ do cywila. Powróci³ do £odzi zrzekaj¹c
siê przydzielonej w Szamotu³ach dzia³ki i domu. 

W £odzi podj¹³ pracê jako ksiêgowy w Izbie Skarbowej. P³a-
ce w administracji pañstwowej by³y stosunkowo niskie, wobec
czego po pewnym czasie podj¹³ pracê ksiêgowego w Zak³adzie
Przemys³owym. Otrzyma³ pensjê wy¿sz¹, ale nie na tyle, aby móg³
utrzymaæ rodzinê. Jako osoba bezpartyjna, nie kwalifikowa³ siê
do objêcia stanowiska kierowniczego, lepiej p³atnego. W zaistnia-
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³ej sytuacji, ciê¿ar utrzymania rodziny spocz¹³ w du¿ej mierze
na mamie, która okaza³a siê osob¹ bardzo zaradn¹ ¿yciowo. 

W miêdzyczasie mama jako spadkobierca czêœci maj¹tku
swoich rodziców wywiezionych na Syberiê z terenu obecnej Ukrai-
ny (woj. stanis³awowskie) i zmar³ych w czasie zsy³ki, otrzyma³a
poniemieck¹ dzia³kê – m³ody sad, którego owoce sta³y siê bar-
dzo potrzebn¹ pomoc¹ uzupe³niaj¹c¹ szczup³y bud¿et domowy.
Jako dzieci spêdzaliœmy na dzia³ce wszystkie wakacje letnie. 

G³ównym Ÿród³em utrzymania naszej rodziny by³ jednak sklep
spo¿ywczy za³o¿ony i prowadzony przez mamê w niewielkim lo-
kalu na parterze kamienicy, w której mieszkaliœmy. 

22-giego czerwca 1952-giego roku to data urodzin najm³od-
szego cz³onka rodziny, siostry Wandy. Pojawienie siê jej jako siód-
mej osoby w rodzinie uratowa³o nas przed dokwaterowaniem
drugiego lokatora do mieszkania, które zajmowaliœmy. Wed³ug
urzêdników Urzêdu Kwaterunkowego dla szeœcioosobowej rodzi-
ny trzy pokoje z kuchni¹ (w sumie 83 m2) by³y mieszkaniem zbyt
obszernym, w zwi¹zku z czym chciano nam odebraæ jeden pokój
i dokwaterowaæ do niego jedn¹ lub dwie osoby obce. 

Praktyka taka w owym czasie by³a doœæ powszechna. Nastêp-
ne lata to wzglêdna stabilizacja w nie zawsze ³atwych warunkach
¿ycia w PRL-u. 

R¹bieñ AB, 6 marca 2019 r.
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Tomasz Pietras*

Aleksandrowski „Kopernik”.
Dzieje liceum w œwietle kronik 
i dokumentacji szkolnej. Czêœæ 3 

Pocz¹tek epoki dyrektora Lichwa³y

W dniu 13 paŸdziernika 1975 roku Inspektor Oœwiaty w Alek-
sandrowie £ódzkim – Ryszard Kubicki – powierzy³ stanowisko
dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika
w Aleksandrowie magistrowi Stanis³awowi Lichwale. 

Przysz³y dyrektor urodzi³ siê 3 lipca 1944 roku na KielecczyŸ-
nie, ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne w Tczewie, Wy¿sz¹ Szko³ê
Pedagogiczn¹ w Gdañsku (kierunek matematyka) oraz studia
podyplomowe z matematyki, organizacji i zarz¹dzania oœwiat¹.
Pracê dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w szkole podstawowej w Gronowie
Elbl¹skim. Tu¿ po studiach przyjecha³ z Pomorza Gdañskiego
do Aleksandrowa. We wrzeœniu 1968 roku zosta³ zatrudniony
w miejscowym liceum jako nauczyciel matematyki. Dyrektor Li-
chwa³a kierowa³ aleksandrowsk¹ szko³¹ œredni¹ a¿ do odejœcia
na emeryturê w 1999 roku, przeprowadzaj¹c liceum przez bu-
rzliwe, kryzysowe lata 80. oraz okres przemian ustrojowych w Pol-
sce lat 90. 

Obchody 30-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja
Kopernika w Aleksandrowie £ódzkim, zainicjowane w marcu
1975 roku jeszcze przez poprzedniego dyrektora szko³y – Józefa
Pierlejewskiego, podsumowano pod koniec roku szkolnego
1975/1976. Podczas podnios³ej uroczystoœci w dniu 5 czerwca
1976 roku szko³a otrzyma³a sztandar ufundowany przez Komi-
tet Rodzicielski (ówczesnym przewodnicz¹cym by³ Jakub Kur-

(lata 1975-1999)

* Dr Tomasz Pietras, Uniwersytet £ódzki, Wydzia³ Filozo�czno-Historyczny.
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Nadanie sztandaru liceum 
5 czerwca 1976 r. 

Otwarcie Izby Pamiêci w liceum 
26 lutego 1977 r.
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czewski) a zaprojektowany przez nauczycielkê plastyki Wieñ-
czys³awê Pierlejewsk¹. Zasady i ceremonia³ uroczystoœci opraco-
wa³ nauczyciel wychowania fizycznego – Andrzej Kaczanowski.
W kronice szkolnej (tom III) znajdziemy obszerny opis autorstwa
El¿biety Chy¿y i dokumentacjê fotograficzn¹ tej akademii. 

W tym okresie szko³a prze¿ywa³a okres najwiêkszego rozwo-
ju. W rekordowym roku szkolnym 1976/1977 w aleksandrowskim
liceum by³o zatrudnionych 19 nauczycieli, a w 8 oddzia³ach (kla-
sach) uczy³o siê a¿ 250 uczniów. 

Sukcesy, problemy i ¿ycie codzienne szko³y 
w latach 1975–1989
Kolejnym wa¿nym wydarzeniem w dziejach aleksandrowskiego
„Kopernika” by³o otwarcie Izby Pamiêci Narodowej i Tradycji
Szko³y w dniu 26 lutego 1977 roku. W uroczystoœci tej wziêli udzia³
harcerze, przedstawiciele ³ódzkiego kuratorium, wielu ró¿nych
szkó³ i organizacji, m. in. miejscowego oddzia³u Zwi¹zku Bojowni-
ków o Wolnoœæ i Demokracjê (w okresie przemian ustrojowych lat
90. przemianowanego na Zwi¹zek Kombatantów RP i By³ych WiêŸ-
niów Politycznych). Aleksandrowski oddzia³ ZBOWiD-u, którego
aktywn¹ dzia³aczk¹ by³a emerytowana nauczycielka historii w li-
ceum – Helena Tukaj, obj¹³ patronat nad szkoln¹ Izb¹ Pamiêci,
w której z³o¿ono urny z ziemi¹ przywiezion¹ przez uczniów i na-
uczycieli z ró¿nych pól bitewnych (m. in. na tzw. Wale Pomorskim
czy pod Monte Cassino) i miejsc mêczeñstwa Polaków w okresie
II wojny œwiatowej. W Izbie Pamiêci przechowywano odt¹d sztan-
dar szko³y i ró¿ne dokumenty oraz pami¹tki historyczne. 

Kroniki szkolne z tych lat dokumentuj¹ codzienne ¿ycie szko-
³y. Znajdziemy w nich m. in.: sk³ady rad pedagogicznych, komi-
tetów rodzicielskich i samorz¹du szkolnego (czêsto ze zdjêcia-
mi), opisy uroczystoœci rozpoczêcia i zakoñczenia roku szkolnego,
przebiegu Dnia Edukacji Narodowej, œlubowañ uczniów klas pier-
wszych, licznych rajdów i wycieczek klasowych oraz szkolnych,
tzw. „balików” klas VIII (w czasach funkcjonowania Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych), studniówek klas IV, opisy przebiegu i wy-
niki matur, sukcesy naukowe i sportowe uczniów, wyniki zawo-
dów dru¿yn szkolnych, opisy podejmowanych czynów spo³ecznych
i kwest (np. na Centrum Zdrowia Dziecka), sprawozdania z dzia-
³alnoœci spó³dzielni uczniowskiej „Kubuœ” (dzia³aj¹cej w latach
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El¿bieta Chy¿y i Anna Lewandowska, 
laureatki Olimpiady literatury i jêzyka polskiego w Warszawie 

19-21 kwietnia 1977 r.

Uczniowie liceum
w pochodzie 1 Maja 1978 r.



Przedstawienie teatralne
pt. Spotkanie z Col¹
22 kwietnia 1976.
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1983–1991), dru¿yn harcerskich, szkolnych kó³ PCK, ZSMP oraz
wszystkich funkcjonuj¹cych w liceum kó³ zainteresowañ. Niektó-
re wydarzenia opisywane s¹ dok³adniej, ilustrowane czarnobia-
³ymi zdjêciami lub odrêcznymi rysunkami autorstwa uczniów
i uczennic odpowiedzialnych za prowadzenie kronik, nieraz ko-
lorowymi i bardzo udanymi pod wzglêdem artystycznym. 

W kronikach szkolnych zwracaj¹ uwagê np. coroczne uroczy-
stoœci zwi¹zane z kolejnymi rocznicami urodzin patrona szko³y –
Miko³aja Kopernika (organizowane zwykle na pocz¹tku marca),
czy „okr¹g³e” rocznice powstania liceum (np. 40-lecie obchodzo-
ne w lutym–marcu 1985 roku, 45-lecie celebrowane w dniu 2 mar-
ca 1990 roku). Specyficzn¹ szkoln¹ tradycj¹ by³y te¿ Andrzejki
(29 listopada), Miko³ajki i zabawy choinkowe (organizowane
w grudniu), zabawy noworoczne (w styczniu) oraz karnawa³owe
(w lutym–marcu). Uczniowie chêtnie przebierali siê w Ostatki,
bo w szkole obowi¹zywa³a zasada „kto przebrany – nie pytany”.
Na jednym ze zdjêæ w kronice szkolnej rozpozna³em siê w stroju
sypi¹cego dolarami arabskiego szejka. W latach 90. starsi kole-
dzy organizowali tzw. Otrzêsiny – pe³ne humoru, ale i nowych,
trudnych wyzwañ przywitania uczniów klas I. 

Uroczyœcie celebrowano w szkole tak¿e niektóre rocznice
wydarzeñ historycznych, np. kolejne rocznice wybuchu „wiel-
kiej socjalistycznej” rewolucji paŸdziernikowej (popularnoœæ
tego œwiêta stale mala³a, np. 1977 roku nie uzupe³niono wpisu
na ten temat w kronice), „okr¹g³e” rocznice wybuchu powsta-
nia listopadowego (np. w 1980 roku), zakoñczenia II wojny œwia-
towej (np. w 1985 roku) oraz odzyskania niepodleg³oœci przez
Polskê (np. w 1988 roku). 

W dniach 25 i 26 marca 1976 roku zorganizowano, w ramach
Tygodnia M³odzie¿y Demokratycznej, tzw. Licealia (na wzór stu-
denckich Juwenaliów). Przebieg tej imprezy pewnie kilka lat póŸ-
niej by³by nie do zaakceptowania przez cenzurê, bowiem drugie-
go dnia: „Do szko³y wdar³ siê, bli¿ej nam nieznany, Korpus
Marynarki Wojennej, który przej¹³ w³adzê i og³osi³ stan wyj¹t-
kowy. (…) W odezwie do ludnoœci zakazywano m. in. chodzenia
samotnie czy wystawania gdziekolwiek, a polecono œmiech
i œpiew”. Czy¿by któryœ z uczniów przewidzia³ stan wojenny? 

16 kwietnia 1984 roku bardzo uroczyœcie uczczono, razem
z aleksandrowskim oddzia³em ZBOWiD oraz w obecnoœci lokal-
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Balik klas ósmych 12 czerwca 1982 r.

Studniówka w 1981 r.

Uroczysty apel z udzia³em przedstawicieli aleksandrowskiego klubu Zwi¹zku
Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê (ZBoWiD) i w³adz miasta 16 kwietnia 1982 r.
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M³odzie¿ szkolna
w klasach, pracowniach
przedmiotowych w 1983 r.
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nych w³adz partyjnych PZPR (tow. J. Gos), samorz¹dowych (na-
czelnik J. Szczêsny) i komisarza wojskowego miasta (A. Sznaj-
der), Miesi¹c Pamiêci Narodowej. Po podnios³ej uroczystoœci m³o-
dzie¿ szkolna spotka³a siê w klasach z kombatantami. 

M³odzie¿ szkolna i nauczyciele brali oczywiœcie udzia³ w co-
rocznych pochodach 1 maja (œwiêto Pracy). Kilka z nich docze-
ka³o siê dokumentacji fotograficznej w kronikach. Moj¹ uwagê
zwróci³y zdjêcia z pochodu podczas ulewy w 1985 roku. Nauczy-
ciele i uczniowie liceum podpisali rezolucjê protestuj¹c¹ prze-
ciw wzmo¿eniu wyœcigu zbrojeñ (kwiecieñ 1978 roku), uczestni-
czyli w pogadankach ideologicznych poprzedzaj¹cych VIII Zjazd
PZPR (jesieñ 1979 roku), a nawet podejmowali goœci ze Zwi¹z-
ku Radzieckiego (17 stycznia 1985 roku). Rysunek „krasnoar-
miejca” zdobi¹cy ten wpis dziœ kojarzy siê raczej z wojn¹ polsko-
-bolszewick¹ z 1920 roku, ni¿ z „wyzwolicielami” z 1945 roku. 

Wpisy w kronikach szkolnych dotyczy³y tak¿e obchodów dnia
Kobiet (8 marca), dnia Dziecka (1 czerwca) i dni Aleksandrowa
(w maju od 1983 roku). Na kartach kronik szkolnych wspomina-
no ponadto zmar³ych profesorów – Antoniego Stomê (zm. 26
wrzeœnia 1976 roku), Helenê Tukaj (zm. 12 sierpnia 1993 roku),
by³ego dyrektora liceum Józefa Pierlejewskiego (zm. 14 marca
1998 roku) oraz tragicznie zmar³ego kolegê Micha³a Lipiñskie-
go (zm. 15 wrzeœnia 1988 roku). W pogrzebie Józefa Pierlejew-
skiego uczestniczy³a liczna delegacja szkolna z dyrektorem S. Li-
chwa³¹ i pocztem sztandarowym. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981
roku), w kronice szkolnej umieszczono wpis informuj¹cy o „no-
wych zadaniach” jakie otrzyma³a szko³a, w tym „zachowaniu go-
dnej, patriotycznej postawy”. Uczniowie ostro¿nie narzekali, ¿e
„nowa rzeczywistoœæ ograniczy³a czêœciowo rozwój ¿ycia kultu-
ralnego i wyjazdy na imprezy”, ale jednoczeœnie deklarowali zro-
zumienie dla tych decyzji i wsparcie starañ o szybk¹ „normali-
zacjê stosunków spo³eczno-politycznych”. Rada Pedagogiczna
liceum na zebraniu w dniu 4 stycznia 1982 roku nada³a wiêksze
uprawnienia dyrektorowi i zobowi¹za³a wychowawców klas do
przeprowadzenia godzin wychowawczych pod k¹tem zachowa-
nia siê m³odzie¿y w realiach stanu wojennego. 

Niedogodnoœci zwi¹zanych z rzeczywistoœci¹ stanu wojenne-
go doœwiadczyli zw³aszcza maturzyœci rocznika 1982, których bal
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Uczniowie podczas nauki, 1983 r.

Zawody sportowe z okazji
Dnia Dziecka w 1984 r.
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Grafiki uczniów 
w Kronice

z lat siedemdziesi¹tych 
i osiemdziesi¹tych 

XX wieku
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studniówkowy musia³ odbyæ siê przed „godzin¹ milicyjn¹”, wiêc
rozpocz¹³ siê prawie w samo po³udnie, ju¿ o godzinie 13. Niezbyt
przekonuj¹co brzmi¹ zapewnienia uczniów – kronikarzy, ¿e: „Co-
roczne studniówki, które trwa³y od wieczora, a¿ po szary i zim-
ny ranek uznaliœmy za ma³o ciekawe. My bawiliœmy siê inaczej:
bez zaspanych oczu i bez zmêczonych nóg. To by³o niepowtarzal-
ne popo³udnie! Przyæmiony blask piêknego lutowego s³oñca (…)
stwarza³ idealny nastrój do tañca i pl¹sów”. 

W latach 70. i 80. XX wieku poziom nauczania w aleksan-
drowskim liceum by³ wysoki. Œwiadcz¹ o tym choæby dane staty-
styczne na temat liczby studentów szkó³ wy¿szych wœród absol-
wentów szko³y. W 1972 roku indeksy uzyska³o 39% absolwentów
liceum (przy œredniej wojewódzkiej 29%), zaœ w 1975 roku a¿
71% (przy œredniej dla województwa ³ódzkiego 39%). 

Od po³owy lat 70. poszczególne klasy licealne by³y profilowa-
ne. W 1987 roku do profilu ogólnego i matematyczno-fizycznego
do³¹czy³ kolejny, oryginalny profil pedagogiczny. Aleksandrow-
skie liceum by³o jedn¹ z niewielu szkó³ w naszym województwie,
które wspiera³o tak¹ specjalizacjê. Uczniowie (a w³aœciwie uczen-
nice, bo by³y to g³ównie klasy ¿eñskie) odbywali praktyki pedago-
giczne w aleksandrowskim Przedszkolu Miejskim nr 3, a po ma-
turze czêsto podejmowali studia na kierunkach nauczycielskich.
Niestety po kilku latach ³ódzkie w³adze oœwiatowe wycofa³y siê ze
wspierania profili pedagogicznych w szko³ach œrednich, zrezyg-
nowano wiêc z niego tak¿e w aleksandrowskim liceum. 

W omawianym okresie uczniowie aleksandrowskiego ogólniaka
kilkakrotnie odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim
w konkursach recytatorskich (El¿bieta Zbonikowska w 1974 roku,
Wojciech Poradowski w 1975 roku w Koszalinie, Agata Klimaszew-
ska w 1984 roku) oraz podczas VII, VIII i IX edycji Ogólnopolskiej
Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego (Anna Lewandowska – lau-
reatka z 1977 roku oraz uczestnicy na szczeblu centralnym: El¿bie-
ta Chy¿y w 1977 roku, Pawe³ Chmielecki w 1978 roku i Ewa Weso-
³owska w 1980 roku). Opiekunk¹ laureatów i finalistów tej olimpiady
by³a nauczycielka jêzyka polskiego – Magdalena Bajkiewicz. W kro-
nice szkolnej umieszczono zdjêcia wyró¿nionych uczniów oraz skru-
pulatnie zebrane wycinki prasowe na ich temat. 

Aleksandrowskie liceum kontynuowa³o aktywne dzia³ania w za-
kresie amatorskich przedstawieñ teatralnych, które opisa³em szerzej
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Obchody 40-lecia Liceum 1 marca 1985 r.

Witamy Goœci z ZSRR. Rysunek przy wpisie kapitana Armii Radzieckiej z dnia
17 stycznia 1984 r. w zwi¹zku z obchodami 40-lecia wyzwolenia Aleksandrowa



Studniówka w 1985 r.

Cz³onkowie Spó³dzielni Uczniowskiej „Kubuœ” w 1985 r.
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Impreza noworoczna 
w styczniu 1986 r.

Studniówka w 1986 r.
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w poprzedniej czêœci artyku³u. Choæ najwiêksze sukcesy w tej dzie-
dzinie uczniowie szko³y osi¹gnêli w po³owie lat 50., tak¿e nastêpne
pokolenie ma siê czym poszczyciæ. Matk¹ tych sukcesów by³a, wspo-
mniana ju¿, legendarna pani profesor Magdalena Bajkiewicz, zwa-
na przez uczennice „Bajk¹”. W 1977 roku aleksandrowskie liceum
zdoby³o jedn¹ z g³ównych nagród w kraju w konkursie „Teatr 76”
za ca³okszta³t dzia³alnoœci w dziedzinie teatralnej. W kronice szkol-
nej umieszczono dyplom sygnowany przez Towarzystwo Kultury
Teatralnej. Zaprezentowano wtedy przedstawienie pt. „Spotkanie
z Col¹” wed³ug powieœci Romaina Rollanda. 

W nastêpnych latach szkolne ko³o teatralne kontynuowa³o
dzia³alnoœæ przy wspó³pracy z M³odzie¿owym Domem Kultury
w Aleksandrowie. Uczniowie liceum brali tak¿e udzia³ w spotka-
niach Dyskusyjnego Klubu Filmowego w £odzi. Liczne insceni-
zacje teatralne w wykonaniu uczniów, wystêpy zespo³ów wokal-
nych i taneczno-baletowych, nieraz na bardzo wysokim poziomie
artystycznym, z samodzielnie wykonan¹ przez uczniów sceno-
grafi¹, towarzyszy³y i towarzysz¹ nadal rozmaitym akademiom,
œwiêtom szko³y, zjazdom absolwentów czy balom studniówko-
wym. Te ostatnie odbywa³y siê tradycyjnie w szkolnej sali gim-
nastycznej, sto³ówce i salach lekcyjnych, a nie tak jak dzisiaj –
w wykwintnych lokalach gastronomicznych. 

Korytarz szkolny zdobi¹ archiwalne numery gazetki szkolnej
pt. „Razem M³odzi Przyjaciele” redagowanej przez lata (od 1954
od ok. 1980 roku) przez cz³onków (i cz³onkinie) ko³a polonisty-
cznego dzia³aj¹cego pod kierunkiem prof. Magdaleny Bajkie-
wicz. Z inicjatywy pani profesor do dziœ chêtnie i regularnie spo-
tykaj¹ siê jej dawni wychowankowie. W kronice szkolnej
znajdziemy np. opis i zdjêcia ze spotkania absolwentów roczni-
ka 1973, które odby³o siê 2 maja 1998 roku z okazji 25-lecia ma-
tury. Wychowawc¹ drugiej z klas maturalnych by³ m³ody mate-
matyk i póŸniejszy dyrektor liceum – Stanis³aw Lichwa³a. 

Od paŸdziernika 1976 roku ukazywa³a siê krótko inna gazet-
ka uczniowska, organ M³odzie¿owej Rady Szko³y pt. „Ogólniak”.
Jej pomys³odawc¹ i redaktorem naczelnym by³ uczeñ klasy IIIB
i przewodnicz¹cy wspomnianej Rady – Jacek Stasiak (póŸniejszy
ksi¹dz – katecheta w aleksandrowskim liceum). 

Sukcesom literackim i teatralnym uczniów towarzyszy³y wy-
ró¿nienia w innych dyscyplinach. W 1982 roku uczniowie
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Mecz tenisa sto³owego 
AKS W³ókniarz z goœæmi,
sportowcami z Kanady 
26 paŸdziernika 1987 r.

Konkurs wiedzy literackiej 15 stycznia 1988 r.
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aleksandrowskiego  „Kopernika” zajêli II miejsce na szczeblu
wojewódzkim w Konkursie Wiedzy Technicznej. Wysoko ocenia-
na by³a tak¿e praca szkolnego ko³a Polskiego Czerwonego Krzy-
¿a oraz szkolnego ko³a Ligi Ochrony Przyrody, które w 1988 ro-
ku zajê³o II miejsce w konkursie na najlepiej pracuj¹ce ko³o na
szczeblu wojewódzkim, a rok, 3 i 5 lat póŸniej – nawet I miejsce
w województwie. 

Uczniowie aleksandrowskiego liceum osi¹gali w latach 70.
i 80. tak¿e sukcesy sportowe. Warto wspomnieæ np. o sukcesach
Agnieszki i Micha³a Gieragów, Anny Szlubowskiej, Beaty Do-
œpia³ i Ma³gorzaty WoŸniak podczas Mistrzostw Polski Juniorów
i Mistrzostw Polski Szkó³ Œrednich w tenisie sto³owym (1987
i 1988 rok) czy o sukcesach dru¿yn szkolnych aleksandrowskie-
go LO im. Kopernika na szczeblu wojewódzkim w pi³ce siatko-
wej dziewcz¹t oraz pi³ce koszykowej ch³opców (obie dru¿yny za-
jê³y IV miejsce w £ódzkiej Olimpiadzie M³odzie¿y Szkolnej
w 1991 roku). Liceum chêtnie wspó³pracowa³o z trenerami z alek-
sandrowskich szkó³ podstawowych, zw³aszcza ze Sportowej Szko-
³y Podstawowej nr 3, dziêki czemu utalentowani m³odzi sportow-
cy – lekkoatleci, mogli kontynuowaæ rozpoczête wczeœniej kariery. 

W latach 70. sukcesy sportowe odnosili m. in.: Waldemar Ka-
czmarek (rzut oszczepem), Halina Kamiñska (czwórbój, skok
w dal), Sabina Kamiñska (piêciobój), Grzegorz Siech (skok
w dal), Ma³gorzata Jaskólska (pchniêcie kul¹), Iwona Cha³a-
dziñska (skok w dal), Teresa Sêk (skok wzwy¿); w latach 80.:
Ma³gorzata Pieróg (rzut oszczepem), Miros³awa Ka³u¿na (skok
w dal i bieg przez p³otki), Pawe³ Rystaw (bieg na 200 m z prze-
szkodami), Ilona Dopiera³a (skok w dal), Jacek Lipiñski (skok
wzwy¿), Alina Dudkowska (bieg na 400 i 800 m), Ma³gorzata
Radomska (skok w dal), Renata Ko³sut (siedmiobój), Jacek Mar-
licki (bieg na 100 i 200 m, uczestnik sztafety na Mistrzostwach
Œwiata w 1991 r.) i inni. 

Aleksandrowskie liceum, pierwsza szko³a œrednia w mieœcie,
zawsze aktywnie wspó³pracowa³o ze œrodowiskiem lokalnym, w³a-
dzami samorz¹dowymi i ró¿nymi stowarzyszeniami. Warto przy-
pomnieæ, ¿e w 1978 roku, podczas II Zjazdu Absolwentów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Aleksandrowie £ódzkim, z inicjatywy gru-
py jego uczestników, zosta³o powo³ane Towarzystwo Przyjació³
Aleksandrowa £ódzkiego. 2 lata wczeœniej szko³a uzyska³a
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Studniówka 
23 stycznia 1988 r.

Ko³o LOP 
podczas wycieczki

do torfowiska R¹bieñ

Prace terenowe szkolnego ko³a
Ligi Ochrony Przyrody 
w Domu Opieki Spo³ecznej
w R¹bieniu, 1989 r.
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Studniówka 
20 lutego 1990 r.

Obchody 45-lecia liceum z marca 1990 r.
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Matura i maturzyœci w maju 1990 r.
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Grono pedagogiczne w 1990 r.

Klasy pierwsze w 1990 r.
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Prace spo³eczne uczniów w rezerwacie przyrody oraz Domu Pomocy
Spo³ecznej w R¹bieniu, 1990 r.

Studniówka, 23 stycznia 1991 r.

Szkolna Rada Uczniowska z opiekunem Zbigniewem Stêpiñskim, 1990 r.
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wyró¿nienie  na szczeblu wojewódzkim w konkursie „Klubu
otwartych szkó³”. W 1987 roku Rada Gminy i Miasta Aleksan-
drów £ódzki wpisa³a liceum do „Ksiêgi honorowej” za zas³ugi
dla miasta i regionu. 

Szko³a uzyskiwa³a przez lata znacz¹ce wsparcie finansowe
od opiekuñczego zak³adu przemys³owego, jakim od 10 stycznia
1977 roku a¿ do bankructwa i likwidacji fabryki w po³owie lat
90. by³y aleksandrowskie Zak³ady Przemys³u Poñczoszniczego
„Sandra”. 

W latach 80. szko³a prze¿ywa³a powa¿ne problemy finanso-
we i organizacyjne. Prób¹ ratowania placówki by³y, niezbyt do-
brze obecnie wspominane, akcje ³¹czenia liceum z innymi pla-
cówkami oœwiatowymi w zespo³y szkó³. W latach 1978–1989
funkcjonowa³ Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych obejmuj¹cy alek-
sandrowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika, Szko-
³ê Podstawow¹ nr 2 w Aleksandrowie (klasy starsze IV–VIII)
i punkt filialny – Szko³ê Podstawow¹ w Be³dowie. Powodowa³o
to ogromne „przeci¹¿enie” budynku szko³y. W roku szkolnym
1978/1979 uczy³o siê tu jednoczeœnie 208 licealistów i 170 uczniów
szko³y podstawowej (³¹cznie 378 uczniów). Dyrektorem Zespo-
³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych zosta³ Stanis³aw Lichwa³a, zaœ wi-
cedyrektorem odpowiedzialnym za klasy podstawowe – Ryszard
Lewandowski. Drugim wicedyrektorem szko³y by³a wtedy Mag-
dalena Bajkiewicz. 

W latach 1976–1978 ogromnym wysi³kiem przeprowadzono
generalny remont dawnego budynku liceum przy ul. Warszaw-
skiej, który sta³ siê w pe³ni funkcjonalnym szkolnym Internatem.
Ówczesnym kierownikiem Internatu by³a Krystyna Tyburska-
-Janus. Podczas trwania remontu m³odzie¿ zakwaterowana w In-
ternacie doje¿d¿a³a do szko³y a¿ z Grotnik. W ramach moderni-
zacji i dostosowania do nowych potrzeb do 1982 roku pod³¹czono
oba budynki szkolne do osiedlowych sieci centralnego ogrzewa-
nia i gazowej oraz doposa¿ono w pomoce naukowe niektóre pra-
cownie przedmiotowe. 

Inn¹ prób¹ ratowania finansów szko³y by³o epizodyczne po³¹-
czenie liceum ze szko³¹ rolnicz¹, o którym dziœ ju¿ prawie nikt nie
pamiêta. Wnioskodawc¹ by³ Wydzia³ Rolnictwa Urzêdu Wojewó-
dzkiego w £odzi. Od dnia 1 wrzeœnia 1977 roku w budynku alek-
sandrowskiego liceum uruchomiono Zasadnicz¹ Szko³ê Rolnicz¹
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Œwiêto Szko³y w marcu 1991 r.
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Œwiêto Szko³y 
w marcu 1991 r.

Wizyta biskupa Adama Lepy w liceum, 22 kwietnia 1992 r.
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– filiê Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Ksawerowie, której dyrektorem
zosta³ kieruj¹cy liceum Stanis³aw Lichwa³a. Kadra pedagogiczna
zosta³a poszerzona o specjalistów z dziedziny rolnictwa i ogrodni-
ctwa. Zajêcia praktyczne organizowano w Gospodarstwie Ogro-
dniczym przy Szpitalu im. J. Babiñskiego w £odzi (Kochanówka). 

Idzie nowe. 
Dzia³alnoœæ aleksandrowskiego liceum w latach 90. 

Na pocz¹tku lat 90. orze³ umieszczony na drzewcu sztandaru szko-
³y uzyska³ koronê, wykonan¹ w opiekuñczych Zak³adach Przemys-
³u Poñczoszniczego „Sandra”. Inicjatorem tej zmiany by³ Józef
W³odarczyk. Akt ten mo¿na uznaæ za symboliczny pocz¹tek nowe-

go okresu w dziejach liceum,
wchodz¹cego wraz z reszt¹ kraju
w okres szybkich przemian ustro-
jowych i gospodarczych. W dniu
9 listopada 1990 roku przed Izb¹
Pamiêci i Tradycji Szko³y ucznio-
wie z ko³a historycznego i dru¿y-
ny Harcerstwa Rzeczypospolitej
zaprezentowali rocznicowy pro-
gram artystyczny gloryfikuj¹cy
dzia³alnoœæ Józefa Pi³sudskiego,
Legiony i II Rzeczpospolit¹. Na-
desz³y nowe czasy! 

Dyrektorem placówki, która po
wygaœniêciu Szko³y Podstawowej
nr 2 i usamodzielnieniu siê Szko³y
Podstawowej w Be³dowie, znowu
sta³a siê zwyczajnym Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym, pozosta³ Stanis³aw
Lichwa³a, który w 1992 roku pono-
wnie wygra³ procedury konkurso-
we. Na pocz¹tku lat 90. zniknê³y
nielubiane przez uczniów fartuszki
szkolne a czerwone tarcze z mate-
ria³u zast¹pi³y estetyczne, metalo-
we znaczki – przypinki z g³ow¹ Ko-
pernika. 
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Tomasz Pietras. 
Zwyciêzca 

Olimpiady Historycznej, 
8 kwietnia 1991 r.

Renata Frontczak.
Laureatka Olimpiady  

Jêzyka Polskiego, 
16 kwietnia 1991 r.

Natalia Seka³a. 
Laureatka Olimpiady 
Jêzyka Rosyjskiego, 
15 kwietnia 1991 r.

Strajk i odwo³ana matura, 18–19 maja 1993 r.
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Œlubowanie klas pierwszych 
27 wrzeœnia 1993 r.
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Studniówka 
w styczniu 1994 r.



Ostatni dzieñ
karnawa³u, 1993 r.

Klasa ekologiczna w lutym 1994 r.
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Szkolne obchody Dnia Ziemi, 
22 czerwca 1994 r.

Uczniowskie seminarium
ekologiczne, 21 marca 1994 r.
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Niecodzienny przebieg mia³ pierwszy dzieñ obchodów Œwiê-
ta Szko³y w dniu 28 lutego 1991 roku. Odby³a siê wtedy uroczy-
sta msza œw. w aleksandrowskim koœciele parafialnym pw. œw. Ra-
fa³a Archanio³a, podczas której poœwiêcono sztandar szko³y
i krzy¿e, umieszczone nastêpnie na œcianach wszystkich szkol-
nych pracowni. W tym samym roku szkolnym lekcje religii wró-
ci³y z salek katechetycznych do szko³y a katechet¹ zosta³ lubia-
ny przez m³odzie¿ absolwent liceum – ks. Jacek Stasiak. 

W dniu 3 paŸdziernika 1991 roku w koœciele œw. Rafa³a odby-
³a siê kolejna podnios³a uroczystoœæ – œlubowanie uczniów klas I.
Obecni byli m. in. by³y (Józef Pierlejewski) i obecny dyrektor li-
ceum (Stanis³aw Lichwa³a), wychowawcy i przedstawiciele rodzi-
ców. Uroczystoœæ uœwietni³ zespó³ muzyczny kleryków Wy¿szego
Seminarium Duchownego w £odzi wykonuj¹cy utwory religijne,
co by³o wtedy nowoœci¹. Tak¿e w kilku nastêpnych latach ta wa¿-
na uroczystoœæ szkolna odbywa³a siê w koœciele pw. œw. Rafa³a.
W dniu 22 maja 1992 roku aleksandrowskie Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. M. Kopernika odwiedzi³ ks. biskup Adam Lepa, który
spotka³ siê z m³odzie¿¹ w hallu g³ównym szko³y pod popiersiem
Miko³aja Kopernika, zwiedzi³ szko³ê i wpisa³ siê do kroniki. 

W latach 90. XX wieku uczniowie aleksandrowskiego ogól-
niaka odnieœli liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach przed-
miotowych, co skrupulatnie odnotowano w kronikach szkolnych.
W 1991 roku licealiœci – Tomasz Mróz i Tomasz Kasprzak zdo-
byli I miejsce w Wojewódzkich Konfrontacjach Sceny Szkolnej,
godnie kontynuuj¹c chlubne tradycje teatralne macierzystej szko-
³y. 2 lata póŸniej uczniowski zespó³ wokalny „By³o nie by³o” uzys-
ka³ wyró¿nienie w miêdzywojewódzkim konkursie „Wiosna ’93”. 

W kwietniu 1991 roku pisz¹cy te s³owa, jako uczeñ klasy II
LO im. M. Kopernika w Aleksandrowie, zdoby³ I miejsce na
szczeblu centralnym XVII Ogólnopolskiej Olimpiady History-
cznej w Kazimierzu Dolnym. Moimi opiekunami byli nauczycie-
le historii w liceum – Halina Psykowska i Adam Kasprzyk. Ten
niespodziewany, presti¿owy sukces zadecydowa³ o wyborze stu-
diów historycznych i mojej dalszej karierze zawodowej. 

W tym samym roku szkolnym licealistka Natalia Seka³a zo-
sta³a laureatk¹ XXII Olimpiady Jêzyka Rosyjskiego na szczeb-
lu centralnym (V miejsce). Opiekunk¹ nagrodzonej uczennicy
by³a nauczycielka jêzyka rosyjskiego w liceum – Urszula Staniek.
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Maturzyœci
w maju 1994 r.
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Z kolei uczennica Renata Frontczak zajê³a VI miejsce w elimi-
nacjach okrêgowych Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego.
Opiekunk¹ laureatki by³a nauczycielka jêzyka polskiego – Anna
Kozanecka. 

W 1992 roku uczeñ aleksandrowskiego „Kopernika” Jakub Ad-
amiak zdoby³ II miejsce na szczeblu wojewódzkim w konkursie or-
nitologicznym. Sukces ten powtórzy³ w roku nastêpnym, a w 1994
roku zdoby³ I miejsce w tym¿e konkursie. Opiekunk¹ laureata by-
³a nauczycielka biologii w liceum – Maria Pigu³a. W 1994 roku
Marlena Proœniak zajê³a I miejsce w wojewódzkich eliminacjach
II Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w litera-
turze”. 6 lat póŸniej Marlena Pintera by³a uczestniczk¹ elimina-
cji centralnych Olimpiady Artystycznej w sekcji muzyki. 

Dekada lat 90. to w historii aleksandrowskiego „ogólniaka”
okres aktywnych dzia³añ proekologicznych, których koordyna-
tork¹ by³a nauczycielka biologii – dr Maria Pigu³a. Zaczê³o siê
od, wspomnianych ju¿ wy¿ej, wyró¿nieñ najlepiej dzia³aj¹cego
Szkolnego Ko³a Ligi Ochrony Przyrody w latach 1988, 1989, 1990,
1991 i 1993. W 1990 roku uczniowie liceum zorganizowali miê-
dzyszkoln¹ sesjê naukow¹ pt. „Broñmy œwiata ¿ywego przed
umar³ym”. W 1996 roku oraz 3 lata póŸniej w aleksandrowskim
„Koperniku” mia³y miejsce 2 edycje seminarium miêdzyszkol-
nego pt. „Problemy Ochrony Œrodowiska w Aleksandrowie”
a w 1998 roku – miêdzyszkolne warsztaty ekologiczne pt. „Ta-
jemnicze substancje i ich wp³yw na organizm cz³owieka”. Od
1991 roku uczniowie liceum regularnie brali udzia³ w semina-
riach studenckich o tematyce ekologicznej organizowanych przez
Wydzia³ In¿ynierii Procesowej i Ochrony Œrodowiska Politechni-
ki £ódzkiej. Kilku aleksandrowskich licealistów zosta³o laurea-
tami konkursów towarzysz¹cych tym seminariom i zdoby³o „Zie-
lone indeksy” (np. El¿bieta Pigu³a w 2000 roku). Uczniowie
chêtnie anga¿owali siê tak¿e w konkursy o tematyce przyrodni-
czo-ekologicznej, zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia za plakaty
czy utwory poetyckie. Mo¿na tu wymieniæ np. konkursy pt. „Mój
las” (w 1990 i 1991 roku), „Przyroda twój przyjaciel” (w 1991 ro-
ku), wojewódzki konkurs na plakat ekologiczny zorganizowany
przez Polski Greenpeace i MDK Retkinia (w 1994 roku). 

Nie zabrak³o te¿ dalszych sukcesów sportowych uczniów liceum
i jednoczeœnie zawodników Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego
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Klasy pierwsze, 
wrzesieñ 1994 r.
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Studniówka w styczniu 1995 r.
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V Seminarium studenckie edukacji
ekologicznej na Politechnice £ódz-
kiej, 25 kwietnia 1995 r.

Uroczyste obchody 
50-lecia LO

im. Kopernika
w Aleksandrowie 

w dniu 3 czerwca 1995 r.
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Wrêczenie œwiadectw maturalnych w maju 1995 r.

Zjazd absolwentów liceum w czerwcu 1995 r.
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Klasy pierwsze 
wrzesieñ 1995 r.
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Dzieñ Edukacji Narodowej 
13 paŸdziernika 1995 r.

Rada Pedagogiczna w 1995 r.

Otrzêsiny klas I
w paŸdzierniku 1995 r.



w Aleksandrowie (trenerzy Leszek Lipiñski i Halina Œcigaczew-
ska). Utalentowani m³odzi lekkoatleci to m. in.: Iwona Cio³kow-
ska (skok w dal), Anna Kozanecka (pchniêcie kul¹, rzut dyskiem),
Wioletta Paw³owska (bieg 300 m przez p³otki), Robert Joachimiak
(pchniêcie kul¹), Ewa Cio³kowska (bieg na 100 m przez p³otki),
Krystian Go³dyn (bieg na 600 m), Pawe³ Zdrajkowski (trójskok,
skok w dal) oraz Tomasz Œcigaczewski (trójskok, bieg na 110 m
przez p³otki, bieg na 60 m przez p³otki). 

Ca³a szko³a prze¿ywa³a srebrny medal Tomasza Œcigaczew-
skiego w biegu 110 m przez p³otki na VI Lekkoatletycznych Mi-
strzostwach Œwiata Juniorów w Sydney (sierpieñ 1996 roku) i in-
ne sukcesy tego wybitnego, m³odego lekkoatlety. W kronikach
szkolnych znajdziemy te¿ wpisy i wycinki prasowe na temat suk-
cesów sportowych Anety Lemiesz, Justyny Lemiesz, Aleksandry
Pieni¹¿ek i pozosta³ych uczniów – sportowców. 

Uczniowie aleksandrowskiego liceum odnosili równie¿ sukce-
sy w innych dyscyplinach sportu, np. w tenisie sportowym (Bea-
ta Doœpia³, Dorota Wójcik, Pawe³ Pawiñski z Klubu Sportowego
W³ókniarz Aleksandrów), pi³ce siatkowej (Pawe³ Drab – Klub
Sportowy Spo³em £ódŸ) czy pi³ce wodnej (Adam Horodecki –
Klub Sportowy Anilana £ódŸ). 

Warto tak¿e odnotowaæ sukcesy dru¿ynowe aleksandrowskich
licealistów. W 1996 roku dru¿yna dziewcz¹t (opiekunka Rena-
ta Œwiêciak-Ruda) zajê³a I miejsce w Mistrzostwach Wojewó-
dztwa £ódzkiego w pi³ce siatkowej dziewcz¹t. Sukcesów siatka-
rek nie brakowa³o te¿ w kolejnych latach. W tym samym 1996
roku ogromny sukces odnotowa³y obie dru¿yny szkolne – dziew-
cz¹t (I miejsce) i ch³opców (II miejsce) w zawodach lekkoatle-
tycznych szkó³ ponadpodstawowych, rozegranych w ramach
wspomnianych wy¿ej Mistrzostw. Chlubne tradycje sportowe
szko³y kontynuuj¹ obecni licealiœci, uczniowie Szko³y Mistrzo-
stwa Sportowego. 

W kronikach szkolnych aleksandrowskiego liceum zosta³y
skrupulatnie odnotowane wszystkie sukcesy naukowe, sportowe
i organizacyjne uczniów. Co roku w czerwcu, w ramach podsu-
mowania mijaj¹cego roku szkolnego, podawano nazwiska i œre-
dnie ocen najlepszych uczniów. Nieraz listy te s¹ bardzo d³ugie,
wiêc nie ma tu niestety miejsca na wymienienie nazwisk wszy-
stkich prymusów. 

84 Aleksandrów wczoraj i dziœ



Aleksandrowski „Kopernik”. Dzieje liceum... Czêœæ 3 85

Szkolne Seminarium
Ekologiczne, 17–20

kwietnia 1996 r.

Studniówka w styczniu 1996 r.



Pocz¹wszy od 1997 roku wyró¿niaj¹cy siê uczniowie liceum
otrzymywali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Pierwsz¹ nagro-
dzon¹ w ten sposób uczennic¹ by³a Katarzyna £uczak (w 1997
i ponownie w 1998 roku). W nastêpnych latach stypendium MEN
uzyskali m. in. Marcin Wymys³owski, Piotr Wojtczak, Tomasz
Dominowski. W 1997 roku uczeñ Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Aleksandrowie – Jaros³aw Pychowski zdoby³ stypendium Kra-
jowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Jaros³aw Pychowski to lau-
reat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla klas II. Rea-
lizowa³ on w latach 1995–1999 indywidualny tok nauczania
z matematyki pod kierunkiem dyrektora szko³y – Stanis³awa Li-
chwa³y. W 2000 roku Piotr Wojtczak zosta³ stypendyst¹ £ódzkie-
go Stowarzyszenia Pomocy Szkole. 

Swoje nazwiska znajd¹ w kronikach szkolnych Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. M. Kopernika w Aleksandrowie jednak nie
tylko prymusi i olimpijczycy. Przynajmniej od pocz¹tku lat 90.
sta³o siê tradycj¹ umieszczanie w kronikach kolorowych zdjêæ
klasowych w wiêkszym formacie, razem ze spisami wszystkich
uczniów danej klasy. Zdjêciom z pocz¹tku edukacji (klasa I), wy-
konanym stale w tych samych miejscach – na schodach przed we-
jœciem g³ównym do szko³y, na wewnêtrznym dziedziñcu (zwa-
nym przez uczniów „wybiegiem”), na sali gimnastycznej albo
w hallu g³ównym przy popiersiu Miko³aja Kopernika, towarzy-
sz¹ póŸniejsze grupowe zdjêcia klasowe z balów studniówkowych
oraz klas maturalnych. W latach 70. i 80. zdjêcia w kronikach
szkolnych by³y wy³¹cznie czarnobia³e. Pierwsze grupowe zdjêcia
kolorowe to klasy maturalne z 1990 roku, pod wzglêdem jakoœci
daleko im jednak do zdjêæ cyfrowych umieszczanych w kronikach
szkolnych z póŸniejszych lat. 

Moje szkolne lata spêdzone w aleksandrowskim Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. M. Kopernika (1989–1993) przypad³y akurat
na okres burzliwych przemian polityczno-ustrojowych. Jak wspo-
mina³em przed laty, przy okazji któregoœ z „równych” jubileuszy
szko³y, w tych latach w szkole œciera³o siê ze sob¹ to co „stare”
i to co „nowe”. Z pierwszej klasy pamiêtam np. czyn spo³eczny.
Starsi czytelnicy na pewno wiedz¹, o czym piszê, m³odsi – ju¿ nie
koniecznie. Uczniowie, motywowani tradycyjnym kubkiem ka-
wy zbo¿owej, w ramach wspó³pracy liceum z Pañstwowym Go-
spodarstwem Rolnym w Nakielnicy, pomagali, pewnie niezbyt
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Jaros³aw Pychowski. Zwyciêzca w Wojewódzkim Konkursie
Matematycznym 28 kwietnia 1996 r.

Klasa ekologiczna podczas zielonej szko³y w Jastrzêbiej Górze, maj 1996 r.
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Maturzyœci,
czerwiec 1996 r.
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Klasy pierwsze, 
wrzesieñ 1996 r.
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efektywnie, przy jesiennych wykopkach ziemniaków. Pamiêtam
te¿, ¿e jako uczeñ klasy I, bra³em udzia³ w akcji pielenia terenu
niedawno za³o¿onego Rezerwatu Torfowiskowego R¹bieñ. W kro-
nice szkolnej z prze³omu lat 80. i 90. znajdziemy zdjêcia doku-
mentuj¹ce prace spo³eczne uczniów ze Szkolnego Ko³a Ligi
Ochrony Przyrody na ternie Pañstwowego Domu Pomocy Spo³e-
cznej w R¹bieniu. Uczniowie aleksandrowskiego liceum w ra-
mach „prac spo³eczno-u¿ytecznych” porz¹dkowali okoliczne la-
sy, teren szatni, biblioteki i boiska szkolnego, sadzili i pielili
drzewka i kwiaty wokó³ szko³y…

Ró¿ni m³odzie¿owi aktywiœci próbowali jeszcze na pocz¹tku
lat 90. werbowaæ licealistów do wstêpowania w szeregi Zwi¹zku
Socjalistycznej M³odzie¿y Polskiej, ale odzew ze strony uczniów
by³ ¿aden, bo organizacja ta nie cieszy³a siê ju¿ wtedy popular-
noœci¹. Od czasu do czasu s³yszeliœmy z ust dyrektora szko³y zwro-
ty przypominaj¹ce partyjn¹ nowomowê z minionej epoki np.
o „mobilizowaniu kolektywu szkolnego” czy „aktywu uczniow-
skiego” itp. Ró¿ne apele i akademie z okazji historycznych ro-
cznic, pe³ne by³y d³ugich, patetycznych przemówieñ, patrioty-
cznych wierszy i œmiertelnie powa¿nych pieœni. Dowodzono na
nich, jak za czasów tow. Wies³awa (W³adys³awa Gomu³ki), ¿e
„Kopernik wielkim Polakiem by³” (choæ na temat jego pocho-
dzenia i œwiadomoœci narodowej do dziœ spieraj¹ siê historycy).
Odbiega³o to mocno od wspó³czesnych programów artystycznych
muzyczno-wokalno-tanecznych towarzysz¹cych zazwyczaj takim
uroczystoœciom. 

Byliœmy ostatnim rocznikiem uczniów, który musia³ w szkole
œredniej obowi¹zkowo uczyæ siê jêzyka rosyjskiego, a jêzyk obcy za-
chodni (angielski lub niemiecki) by³ do wyboru. Czêœæ uczniów li-
ceum, co dziœ wydaje siê nie do pomyœlenia, nie pozna³a wiêc na
tym etapie edukacji jêzyka angielskiego – „wspó³czesnej ³aciny”.
Na lekcjach rosyjskiego ogl¹daliœmy czasami kolorowe archiwalne
numery czasopisma pt. „Kraj Rad”, na ok³adkach którego uœmie-
chniête dzieci wrêcza³y kwiaty tow. Leonidowi Bre¿niewowi. 

W czasie mojej edukacji szkolnej odczuwaliœmy te¿ „powiew
nowego”. Myœlê tu przede wszystkim o postêpie technicznym.
Mieliœmy lekcje w nowoczesnej, jak na te czasy, pracowni audio-
wizualnej. Zosta³a ona wyposa¿ona z inicjatywy Miejsko-Gmin-
nego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON)
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Rekord Polski Tomasza
Œcigaczewskiego 
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oraz spo³eczników z Narodowego Funduszu Czynu Pomocy Szko-
le i oddana do u¿ytku zaledwie kilka lat wczeœniej – 29 marca
1988 roku. Inwestycja ta, która kosztowa³a a¿ 6 milionów 750 ty-
siêcy (ówczesnych) z³, zosta³a wsparta m. in. przez Zak³ady Prze-
mys³u Poñczoszniczego „Sandra”, Spó³dzielniê Kó³ek Rolniczych,
Aleksandrowsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ i Wojewódzk¹ Po-
radniê Dydaktyczno-Techniczn¹. Projektantem, opiekunem i g³ó-
wnym wykonawc¹ tej pracowni by³ Krzysztof Tomczak. W sk³ad
wyposa¿enia nowej pracowni wchodzi³o kilka komputerów oso-
biste z osprzêtem, magnetowid, projektor filmowy i sprzêt au-
diofoniczny. 

Podczas edukacji szkolnej czêsto korzystaliœmy z telewizorów
i magnetowidu. Niektóre uroczystoœci szkolne, jak wspomniane
œlubowanie uczniów klas I w koœciele czy studniówki w klasach
IV, by³y filmowane kamerami video. Czasem któryœ z kolegów
przyniós³ do szko³y swój prywatny komputer marki ATARI lub
Commodore, przedmiot podziwu i powszechnej zazdroœci pozo-
sta³ych uczniów. 

W programie edukacji znalaz³ siê na pocz¹tku lat 90. nowy
przedmiot – informatyka. Pod kierunkiem prof. Bo¿eny Adam-
skiej poznawaliœmy w klasie II podstawy obs³ugi komputerów
i programowania. Kurs ten zosta³ zorganizowany pod patrona-
tem Politechniki £ódzkiej i obejmowa³ 180 godzin, w tym 70 go-
dzin zajêæ praktycznych. Uczyliœmy siê na spiêtych w sieæ kom-
puterach polskiej produkcji ELWRO 800 Junior (model z 1986
roku) z czarno-bia³ymi pêkatymi monitorkami krajowej produk-
cji (które czêsto przepala³y siê w trakcie pracy). Do sieci pod-
piêta by³a ha³aœliwa drukarka ig³owa i archaiczna stacja dyskie-
tek 5-calowych. O systemach z rodziny Windows nikt jeszcze
wtedy u nas nie s³ysza³. W szafie pancernej przechowywane by-
³o 6 nowszych komputerów osobistych marki Commodore 64,
które pani profesor od czasu do czasu wyjmowa³a z nabo¿n¹ czci¹
i uruchamia³a, aby zademonstrowaæ uczniom, jak wygl¹da praw-
dziwy komputer. 

Dopiero kilka lat póŸniej szkolna pracownia komputerowa li-
ceum zosta³a doposa¿ona w nowoczeœniejsze komputery marki
Apple Macintosh (w 2005 by³o ich w liceum 8) oraz IBM PC
(w iloœci 6). W 2000 roku w aleksandrowskim „Koperniku” uru-
chomiono nowy profil kszta³cenia matematyczno-informatyczny.
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2 lata póŸniej szkolna pracownia komputerowa zosta³a pod³¹czo-
na sta³ym ³¹czem do œwiatowej sieci Internet. 

W maju 1993 roku dosz³o do najwiêkszego (nie licz¹c prote-
stów tegorocznych) strajku nauczycieli, domagaj¹cych siê godzi-
wego wynagrodzenia za swoj¹ ciê¿k¹ pracê. W strajku, zorganizo-
wanym wtedy przez nauczycielsk¹ „Solidarnoœæ”, wziê³o udzia³ ok.
10% szkó³ œrednich w kraju i ok. 1/3 w województwie ³ódzkim. De-
cyzj¹ Rady Pedagogicznej z dnia 10 maja aleksandrowskie liceum
wziê³o udzia³ w tym proteœcie. Z tego powodu pisemne matury zo-
sta³y opóŸnione o tydzieñ. W tym roku, po raz pierwszy w historii
szko³y, egzaminy maturalne by³y po³¹czone z egzaminami wstêp-
nymi na Politechnikê £ódzk¹, choæ ze wzglêdu na strajk przedsta-
wiciele uczelni przybyli dopiero na egzaminy ustne. 

By³em wówczas uczniem – maturzyst¹ i na gor¹co po tym wy-
darzeniu opracowa³em relacjê dla kroniki szkolnej, której frag-
menty chcia³bym tu zacytowaæ: „¯yjemy w historycznych czasach.
Na pewno ¿aden z dotychczasowych egzaminów maturalnych nie
odbywa³ siê w tak niecodziennych okolicznoœciach. Mieliœmy wy-
j¹tkowe „szczêœcie” – w koñcu nie ka¿dy mo¿e siê poszczyciæ tym,
¿e jego matura by³a jedn¹ z przyczyn kryzysu rz¹dowego i rozwi¹-
zania parlamentu. A by³o to tak: Nauczyciele chc¹c zwróciæ spo-
³eczn¹ uwagê na dramatyczn¹ sytuacjê materialn¹ swoj¹ i szkó³,
wobec ignorowania swych ¿¹dañ przez rz¹d, podjêli decyzjê roz-
poczêcia strajku w czasie matur. Akcj¹ t¹ kierowa³a nauczyciel-
ska „Solidarnoœæ”. (…) W naszym Liceum podczas dramatyczne-
go zebrania Rady Pedagogicznej wiêkszoœæ nauczycieli
postanowi³a przy³¹czyæ siê do strajku. O decyzji tej poinformo-
wano uczniów, którzy znaleŸli siê akurat w szkole. Do wielu ma-
turzystów informacja ta jednak nie dotar³a. Tego dramatyczne-
go dnia nikt z nas nie wiedzia³ na pewno, czy nazajutrz matury
siê odbêd¹. W œrodkach masowego przekazu nawo³ywano wszy-
stkich maturzystów do pojawienia siê w szkole 11 maja o 8.00,
niezale¿nie od decyzji komitetów strajkowych. Tak te¿ siê sta³o.
Nastêpnego dnia wszyscy zjawiliœmy siê w szkole. W pe³nej gali,
uzbrojeni w œci¹gi, wci¹¿ niepewni, czy matura siê odbêdzie. Pe³-
ni niepokoju oczekiwaliœmy, co z tego wyniknie. Wiedzieliœmy, ¿e
pytania maturalne s¹ w szkole, ale czy nauczyciele zdecyduj¹ siê
przeprowadziæ egzaminy? Wreszcie kilka minut po spodziewa-
nym terminie rozpoczêcia matur sytuacja siê wyjaœni³a. Kiedy
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wpuszczono nas na salê gimnastyczn¹ bez odczytywania listy i we-
szli tam wszyscy nauczyciele obecni w szkole z grobowymi mina-
mi, wiedzieliœmy ju¿, ¿e matury nie bêdzie. Pan dyrektor [Sta-
nis³aw Lichwa³a] oraz przedstawiciele komitetu strajkowego
[prof. Zbigniew Cio³kowski] przeprosili nas za zaistnia³¹ sytua-
cjê. Napisaliœmy oœwiadczenia o chêci zdawania matury w innym
terminie przed komisj¹ szkoln¹ (…). Jak niepyszni powróciliœ-
my do domu. [Graj¹c w karty i popijaj¹c piwo w domu jednego
z kolegów] z ciekawoœci¹ s³uchaliœmy ³ódzkiego radia, gdzie o go-
dzinie 11.00. mia³y byæ podane tematy matur z jêzyka polskiego
(…). Dopiero po kilku dniach dowiedzieliœmy siê: nowy termin
matur to 18 i 19 maja. (…) Niektórzy œmiali siê, ¿e w ci¹gu czte-
roletniej nauki w liceum nabraliœmy takiej wprawy w przek³ada-
niu klasówek, i¿ nawet maturê uda³o nam siê przesun¹æ. Wiêk-
szoœæ jednak ¿a³owa³a, ¿e matury nie odby³y siê w spodziewanym
terminie”. 

Od po³owy lat 90. w aleksandrowskim „Koperniku” realizo-
wano nowatorskie profile i kierunki kszta³cenia. Jako pierwszy
w 1993 roku zadebiutowa³ innowacyjny program edukacji ekolo-
gicznej autorstwa Marii Pigu³y (biologia) i Zofii Chejchman (che-
mia). Program ten wdra¿any by³ w liceum trzykrotnie, pojawi³y
siê klasy „o nachyleniu ekologicznym”. O dzia³aniach proekolo-
gicznych Szkolnego Ko³a Ligi Ochrony Przyrody, udziale uczniów
liceum w seminariach studenckich i konkursach przyrodniczych
oraz organizowanych w liceum sesjach, miêdzyszkolnych semi-
nariach, warsztatach i wystawach o takiej tematyce pisa³em ju¿
wczeœniej. Warto jeszcze wspomnieæ o udziale uczniów w opra-
cowaniu „Raportu o stanie œrodowiska w mieœcie i gminie Alek-
sandrów” (w 1997 roku), zielonych szko³ach, wycieczkach do re-
zerwatów przyrody czy oczyszczalni œcieków i ujêæ wody pitnej,
badaniach laboratoryjnych zanieczyszczenia œrodowiska oraz
o uczniowskich artyku³ach publikowanych w prasie lokalnej. 

W 1999 roku uruchomiono w aleksandrowskim Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. M. Kopernika autorski program „Edukacji
europejskiej”. Jego has³o przewodnie to: „Nic co europejskie nie
powinno byæ obce”. Zosta³ on opracowany i by³ realizowany przez
nauczycieli Adama Kasprzyka, Mariê Lech-Kasprzyk i Ewê Ka-
jak. W ramach tego programu uczniowie szko³y po raz pierwszy
w jej dziejach odbywali atrakcyjne zagraniczne wycieczki,
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poznawali  funkcjonowanie instytucji europejskich (np. parla-
mentu europejskiego) w Brukseli, poznawali zabytki i specyfi-
kê Belgii, po³udniowej Francji, pó³nocnych W³och, ksiêstwa Mo-
nako albo po³udniowego Cypru. Kroniki szkolne zdobi¹ piêkne,
kolorowe zdjêcia dokumentuj¹ce te wyjazdy. Zaledwie parê lat
wczeœniej (w 1992 roku) komitet rodzicielski ufundowa³ wycie-
czkê dla najlepszych i najaktywniejszych uczniów do… Torunia
i Lichenia. W 2000 roku w szkole powsta³ Uczniowski Klub Eu-
ropejski „Copernicus”, zrzeszony w ogólnopolskim Stowarzysze-
niu Klubów Europejskich. Nawet wydawane po 1990 roku ga-
zetki szkolne nosi³y tytu³y lepiej pasuj¹ce do nowych czasów:
„L-ówka”, „My” czy „School Style”. Edukacja europejska mia³a
za zadanie przygotowaæ uczniów do historycznego wydarzenia,
jakim by³o przyjêcie Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004
roku) i zadanie to spe³ni³a. 

Podsumowaniem pierwszego etapu wdra¿ania tego innowa-
cyjnego programu by³o zorganizowane z du¿ym rozmachem
w dniu 15 marca 2000 roku seminarium uczniowskie pt. „Dzieñ
Europejski. Aleksandrów £ódzki w Europie”. Obszerne opisy te-
go wydarzenia, wycinki prasowe na ten temat oraz bogat¹ doku-
mentacjê fotograficzn¹ znajdziemy w kronice szkolnej (tom IX).
Referatom merytorycznym towarzyszy³o zwiedzanie szko³y, kon-
kurs plakatowy i… degustacja potraw kuchni europejskich w In-
ternacie liceum. 

W aleksandrowskim „Koperniku” realizowane by³y tak¿e
w omawianym okresie inne innowacyjne programy: informa-
cyjno-ekonomiczne „Przedsiêbiorczoœæ” i „M³odzi przedsiêbior-
cy – ekonomia stosowana” (opiekunowie Bo¿ena Adamska, Ewa
Kajak i Zbigniew Cio³kowski, program realizowany przy wspó³-
pracy z Fundacj¹ im. Stefana Batorego w Warszawie), „Eduka-
cja prawna i obywatelska” (przy wspó³pracy z Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej w Warszawie) oraz „Edukacja dziennikarska”
(opiekunowie Renata Frontczak, Bo¿ena Adamska i Maciej
Pi¹tczak). 

Nowe uwarunkowania ekonomiczne, administracyjne i ni¿ de-
mograficzny mia³y negatywne skutki na losy liceum. Przez wie-
le lat szkole brakowa³o pieniêdzy na podstawowe remonty, np.
termomodernizacjê budynków, wymianê starych okien, general-
ne remonty toalet. W poprawieniu sytuacji finansowej szko³y
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104 Aleksandrów wczoraj i dziœ



Aleksandrowski „Kopernik”. Dzieje liceum... Czêœæ 3 105

Klasy pierwsze,
wrzesieñ 1998 r.



mia³a pomóc powo³ana 12 grudnia 1991 roku i zarejestrowana
rok póŸniej Fundacja Pomocy Liceum Ogólnokszta³c¹cemu im.
M. Kopernika w Aleksandrowie. Dodatkowym Ÿród³em docho-
dów dla szko³y sta³ siê wynajem niektórych pomieszczeñ Inter-
natu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Problemy finanso-
we uda³o siê przezwyciê¿yæ dopiero w ostatnich latach, m. in.
dziêki wsparciu samorz¹du lokalnego, rodziców i prywatnych
przedsiêbiorców (np. Marcina Klimaszewskiego). 

Jak policzono przy okazji jubileuszu 50-lecia szko³y – do 1 mar-
ca 1995 roku mury najstarszej aleksandrowskiej szko³y œredniej
opuœci³o 2 052 absolwentów. Obchody te by³y szczególnie uro-
czyste, w czym pomog³a dotacja wysokoœci 150 mln (starych) z³
uchwalona na ten cel podczas IV sesji Rady Miejskiej w Aleksan-
drowie 1 lutego 1995 roku. Najwa¿niejsz¹ czêœæ obchodów ro-
cznicowych stanowi³ III Zjazd Absolwentów i Wychowanków LO,
który odby³ siê w dniach 2–4 czerwca 1995 roku. Ukaza³a siê wte-
dy drukiem, najobszerniejsza w dotychczasowej historii szko³y
publikacja ksi¹¿kowa pt. „Pañstwowe Koedukacyjne Gimnazjum
i Liceum 1945–1995. Z historii pierwszej szko³y œredniej w Alek-
sandrowie £ódzkim. Wybór materia³ów”, opracowana przez na-
uczycielki Zofiê Chejchman i Mariê Pigu³ê oraz czasopismo oko-
licznoœciowe – jednodniówka. Na frontowej œcianie g³ównego
gmachu liceum uroczyœcie ods³oniêto 1 marca 1995 roku okoli-
cznoœciow¹ tablicê pami¹tkow¹ z nastêpuj¹cym motto: „Nie ma
obowi¹zków œwiêtszych nad obowi¹zki wzglêdem Ojczyzny…”

Uroczyste obchody rocznicowe, choæ na nieco mniejsz¹ ska-
lê, mia³y miejsce tak¿e w 2005 (60-lecie) i 2015 roku (70-lecie
szko³y). W 2005 roku wydano drug¹ rocznicow¹ publikacjê ksi¹¿-
kow¹. Znajdziemy w niej m. in. ciekaw¹ informacjê, ¿e do tego
czasu wydano w aleksandrowskim liceum a¿ 2932 œwiadectwa
dojrza³oœci. 

Z dniem 31 sierpnia 1999 roku, po 24 latach pracy na sta-
nowisku dyrektora, odszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê Stanis³aw
Lichwa³a. Po odejœciu na emeryturê by³y dyrektor jeszcze przez
kilka lat pracowa³ w aleksandrowskim liceum w niepe³nym wy-
miarze godzin jako nauczyciel matematyki. Po 2004 pe³ni³ krót-
ko funkcje dyrektora spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
£ódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w £odzi. Za swoj¹
wieloletni¹ pracê w oœwiacie zosta³ uhonorowany licznymi
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nagrodami MEN i odznaczeniami pañstwowymi (Z³oty Krzy¿
Zas³ugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Towa-
rzystwa Przyjació³ Dzieci). W kronice szkolnej aleksandrow-
skiego liceum (tom IX) znajdziemy obszern¹ relacjê i doku-
mentacjê fotograficzn¹ z po¿egnania ustêpuj¹cego dyrektora
w dniu 1 wrzeœnia 1999 roku. W wyniku konkursu na stanowis-
ko dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika
w Aleksandrowie zosta³a tego dnia powo³ana Zofia Chejchman
– nauczycielka chemii i wicedyrektor szko³y od 1989 roku. Jej
zastêpczyni¹ zosta³a Bo¿ena Adamska – dotychczasowa nau-
czycielka matematyki i informatyki. 

W wyniku reformy administracyjnej kraju przeprowadzonej
w 1999 roku, aleksandrowskie liceum zosta³o podporz¹dkowane
w³adzom powiatowym w Zgierzu, które niestety nie nale¿a³y do
najzamo¿niejszych. W 2003 roku pojawi³ siê plan po³¹czenia Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika z pobliskim Zespo-
³em Szkó³ Zawodowych im. S. Staszica w jedn¹ placówkê, który zo-
sta³ zgodnie oprotestowany przez pracowników, uczniów, rady
rodziców oraz absolwentów obu szkó³, wspieranych w tym proteœcie
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przez lokalny, aleksandrowski samorz¹d. W³adze powiatowe osta-
tecznie zrezygnowa³y z realizacji wspomnianego projektu i alek-
sandrowskie liceum przetrwa³o ten kryzys. Ostatnie dwie dekady
historii szko³y, która przekszta³ci³a siê w 2014 roku w Szko³ê Mi-
strzostwa Sportowego, to ju¿ materia³ na kolejn¹, ostatni¹ czêœæ
artyku³u. Do ich opisania gor¹co zachêcam bezpoœrednich œwiad-
ków tych wydarzeñ, nauczycieli aleksandrowskiego „Kopernika”. 
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Wycieczka szkolna w ramach programu innowacyjnego Edukacja
Europejska do Port Grimaud (Prowansja) 16-27 wrzeœnia 2000 r.



Helena Tukaj 
opracowali Andrzej Laszak i Leszek Laszak

Fotogra�e z Kroniki Ko³a Zwi¹zku
Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê
w Aleksandrowie £ódzkim. Czêœæ 3

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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* Zwi¹zek Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê, Wikipedia. Wolna Encyklopedia, URL: 
pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Bojownik%C3%B3w_o_Wolno%C5%9B
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Medal za udzia³ w Wojnie Obronnej
1939 r. Wszyscy uczestnicy kampa-
nii wrzeœniowej otrzymuj¹ stopnio-
wo takie odznaczenia. Na medalu

god³o Polski: orze³ w koronie na tar-
czy, w stylistyce u¿ywanej w okre-
sie miêdzywojennym przez Wojsko
Polskie.

Najstarszy i najwy¿szy polski order
wojskowy Virtuti Militari ustanowio-
ny w 1792 r. przez króla Stanis³a-
wa Augusta Poniatowskiego, zwal-
czany przez pañstwa zaborcze,
wznowiony w 1919 r. Taki order
otrzyma³ aleksandrowianin Stani-
s³aw M³ynarczyk.



120 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), zosta³ ustanowiony w 1921 r.
jako drugi, po Orderze Or³a Bia³ego najwy¿sze odznaczenie cywilne
w Polsce. W latach 1944-1992 w³adze pañstwowe od 1944 r. odst¹pi³y
od nadawania Orderu Or³a Bia³ego, na rzecz Order Budowniczych Pol-
ski Ludowej, który jako najwy¿szy, by³ nadawany do 1984 r., a obejmo-
wa³ przede wszystkim dzia³aczy PZPR, przodowników pracy, lecz tak¿e
osoby szczególnie zas³u¿one dla kultury lub nauki PRL (wydano jedynie
305 odznaczeñ). Order Odrodzenia Polski by³ praktycznie najwy¿szym
odznaczeniem dla zwyk³ych obywateli, i mia³ bardziej masowy charak-
ter (w latach 1944–1992 wydano 681 949 odznaczeñ). Krzy¿ oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski otrzymali Leopold S³aboñ, Stefan Podworski
i Stefan £abudziñski; Krzy¿ kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzy-
ma³o bardzo wielu cz³onków Ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie £ódzkim.
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Order Krzy¿a Grunwaldu, polskie wy-
sokie wojskowe odznaczenie pañ-
stwowe okresu Polski Ludowej. Wpro-
wadzone w 1943 r. dla ruchu oporu
w Polsce w 1943 roku, który nie pod-
porz¹dkowa³ siê polskiemu rz¹dowi
emigracyjnemu. W 1944 r. oficjalnie
uznano to odznaczenie, a odznaczo-
nym Krzy¿em Grunwaldu zagwaran-
towano te same przywileje, co odzna-
czonym orderem Virtuti Militari. 23
grudnia 1992 uznano nadawanie te-
go orderu za zakoñczone i nie zosta³
on przyjêty do aktualnego polskiego
systemu odznaczeñ pañstwowych.
Odznaczenia otrzymali cz³onkowie
Ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie: Ste-
fan Podworski, Jerzy Adam Budzyñ-
ski, Wac³aw Kwiatkowski, Boles³aw
Rodziewicz, Aleksander Szczyg³ow-
ski, Czes³aw Ciborowski, Konstanty
Jurczyk i Stanis³aw Jadkowski.



122 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Medal Zas³u¿onym na Polu Chwa³y.
Polskie Odznaczenie wojskowe z okre-
su 1943–1992, ustanowione w 1943 r.
rozkazem dowódcy 1 Dywizji Piecho-
ty im. Tadeusza Koœciuszki gen. bryg.
Zygmunta Berlinga. Na mocy dekretu
PKWN z dnia 22 grudnia 1944 roku
medal by³ nadawany ¿o³nierzom Ludo-
wego Wojska Polskiego za ich szcze-
gólne bohaterstwo w walce. Medale
Za³u¿onym na Polu Chwa³y (br¹zowy
i srebrny) otrzyma³ Stanis³aw Jadkow-
ski, br¹zowy Leon Maciejewicz.

Medal za Warszawê otrzymali cz³on-
kowie ko³a ZBoWiD Stanis³aw Turek,
Konstanty Jurczyk i Stanis³aw Jad-
kowski. Medal za Odrê, Nysê, Ba³tyk
otrzyma³ Stanis³aw Jadkowski i Kon-
stanty Jurczyk. Medal Zwyciêstwa
i Wolnoœci otrzyma³o wielu cz³onków
ko³a ZBoWiD.
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Medal Jugoslavija, który otrzyma³ Bo-
les³aw Rodziewicz od w³adz Jugos³a-
wii za udzia³ w walkach z okupantem
na terenie Jugos³awii. 

Krzy¿ Partyzancki by³ nadawany or-
ganizatorom, dowódcom i cz³onkom
oddzia³ów partyzanckich walcz¹cych
z Niemcami na terenie Polski, a tak-
¿e Polakom walcz¹cym w oddzia³ach
partyzanckich na terenie ZSRR, Ju-
gos³awii i Francji oraz cudzoziemcom
walcz¹cym w oddzia³ach partyzan-
ckich na terenie Polski. Medal ten
otrzyma³a Jadwiga Chuda. 
Warszawski Krzy¿ Powstañczy zosta³
ustanowiony 3 lipca 1981 roku jako
wyraz ho³du dla uczestników powsta-
nia warszawskiego w 1944 roku.
Otrzymali go wszyscy cz³onkowie ko-
³a ZBoWiD, uczestnicy Powstania
Warszawskiego.
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Odznaka Partyzancka AK, któr¹ z Londynu otrzyma³ cz³onek ko³a ZBoWiD
Stanis³aw Komorowski.

Medal Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, odznaczenie wojskowe ustanowione de-
kretem, rz¹du z 26 paŸdziernika 1945 roku „... w celu upamiêtnienia zwyciê-
stwa Narodu Polskiego i Jego Sprzymierzeñców nad barbarzyñstwem hitle-
rowskim i triumfu idei wolnoœci demokratycznej oraz dla odznaczenia osób,
które swoim dzia³aniem lub cierpieniem w kraju lub zagranic¹ w czasie do
9 maja 1945 roku przyczyni³y siê do tego zwyciêstwa i triumfu... ”. 
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Œl¹ski Krzy¿ Powstañczy, odznacze-
nie wojenne ustanowione dekretem
rz¹du z 8 paŸdziernika 1946 „w celu
upamiêtnienia bohaterskich walk ludu
œl¹skiego przeciwko niemieckiej prze-
mocy, która w ci¹gu 600 lat niewoli
Œl¹ska nie zdo³a³a z³amaæ polskiego
ducha tej prastarej piastowskiej dziel-
nicy (...) dla osób szczególnie zas³u-
¿onych w walkach o przy³¹czenie Œl¹s-
ka do Macierzy”. Przeznaczony dla
powstañców œl¹skich w latach
1919–1921 oraz osób które w okresie
dzia³añ wojennych od wrzeœnia 1939
roku do stycznia 1945 roku sw¹ walk¹
i prac¹ w organizacjach konspiracyj-
nych przyczyni³y siê do utrzymania
polskiego ducha i u³atwienia odzyska-
nia ziem œl¹skich lub bezpoœrednio po-
magali wojsku w oswobodzeniu Œl¹s-
ka. Krzy¿ ten otrzyma³ Konstanty
Smoczek z Aleksandrowa.

Odznaka pami¹tkowa Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich z bia³e-
go metalu (orze³ w koronie z rozpostar-
tymi skrzyd³ami, dwoma bagnetami
skierowanymi ku górze i napisem Tob-
ruk). Pod Tobrukiem walczy³ w sk³a-
dzie tej brygady Wac³aw Borysewicz,
który póŸniej walczy³ we W³oszech i zo-
sta³ ranny pod Monte Casino.
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Medal Wojenny (War Medal) 1939-1945. Brytyjskie odznaczenie wojskowe
przyznawane osobom, które podczas II wojny œwiatowej s³u¿y³y w si³ach zbroj-
nych Wielkiej Brytanii przynajmniej przez 28 dni w okresie od 3 wrzeœnia 1939
do  2 wrzeœnia 1945. 

Medal Obrony (Defence Medal) 1939-1945. Brytyjskie odznaczenie wojsko-
we przyznawane za uczestnictwo w II WŒ, za dzia³ania zbrojne, obronne min.:
s³u¿ba w si³ach zbrojnych w nieoperacyjnych rejonach nara¿onych na atak
powietrzny, trwaj¹ca co najmniej trzy lata oraz nieoperacyjna s³u¿ba w si³ach
zbrojnych zamorskich lub poza krajem miejsca zamieszkania trwaj¹ca co naj-
mniej jeden rok. Je¿eli terytorium by³o zagro¿one przez wroga albo nara¿o-
ne by³o na atak powietrzny, czas skracany by³ do szeœciu miesiêcy. 
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Gwiazda Za Wojnê (The 1939-1945
Star). Brytyjskie odznaczenie wojenne
przyznawane za udzia³ w II wojnie
œwiatowej, pomiêdzy 3 wrzeœnia 1939
a 2 wrzeœnia 1945 r.

Gwiazda W³och (Italy Star). Brytyjskie
odznaczenie wojenne za udzia³ w dzia-
³aniach bojowych na terenie W³och i
œródziemnomorskim teatrze dzia³añ
podczas II wojny œwiatowej miêdzy 11
czerwca 1943 a 8 maja 1945 r.

Krzy¿ Pielgrzyma do Ziemi Œwiêtej. 
Odznaczenie pañstwowe Stolicy Apostolskiej dla p¹tników 

odbywaj¹cych pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej.
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Krzy¿ Pami¹tkowy Monte Cassino upa-
miêtnienia czynów orê¿a polskiego,
dokonanych przez ¿o³nierzy II Korpu-
su na ziemi w³oskiej, ukoronowanych
zdobyciem Monte Cassino. Obok
oznaka III Dywizji Strzelców Karpacki,
wchodz¹cej w sk³ad II Korpusu.

Odznaka Drugiego Korpusu Wojska
Polskiego. Korpus utworzono 21 lipca
1943 w pó³nocnym Iraku, w rejonie
Kirkuku i A³tun Kapon. W grudniu 1943
przetransportowany do W³och. Uczes-
tniczy³ w kampanii w³oskiej w sk³adzie
brytyjskiej 8 Armii. W maju 1944
zdobywa³ Liniê Gustawa zdobywaj¹c
Monte Cassino, nastêpnie na Linii Hi-
tlera (Piedimonte). W lipcu 1944 na
wybrze¿u Morza Adriatyckiego
wyzwoli³ Ankonê, sierpieñ-wrzesieñ
prze³ama³ liniê Gotów, w paŸdzierniku
walczy³ w Apeninach, a w kwietniu 1945
bra³ udzia³ w bitwie o Boloniê. Po wojnie
pozosta³ we W³oszech w sk³adzie wojsk
okupacyjnych. W 1946 przetranspor-
towany do Wielkiej Brytanii. W 1947
korpus rozwi¹zano.
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Odznaka Zas³u¿onego Dzia³acza Ligi
Obrony Kraju, organizacji powo³anej
w 1944 roku i dzia³aj¹cej obecnie na
rzecz obronnoœci kraju, zrzeszaj¹cej
m³odzie¿ i rezerwistów Wojska Pol-
skiego. W Lidze dzia³a 177 klubów Ofi-
cerów Rezerwy zrzeszaj¹cych ponad
7968 oficerów i podoficerów rezerwy. 

Odznaka „Za wys³ugê lat”. Odznacze-
nie nadawane przez prezydium zarz¹-
du gminnego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP cz³onkom Stra-
¿y w cyklu piecioletnim. Cyfra ozna-
cza liczbê lat cz³onkowstwa. Tê ozna-
kê otrzyma³ Józef Janiak, dawny
legionista.

Odznaka XXX-lecia Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej otrzyma³ cz³onek
ko³a ZBoWiD Roman Turek.
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Krzy¿ Zas³ugi. Cywilne odznaczenie pañstwowe, nadawane za zas³ugi dla Pañ-
stwa lub obywateli, ustanowione 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili
obecnej. Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi otrzyma³ Aleksander Szczyg³owski; Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi: Czes³aw Ciborowski; Z³oty Krzy¿ Zas³ugi: Jerzy WoŸniak i wie-
lu cz³onków ko³a, pracuj¹cych w dziedzinie oœwiaty i wychowania. 
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Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej. Odznaczenie nada-
wane za szczególne zas³ugi
dla oœwiaty i wychowania
przez Ministra Edukacji Na-
rodowej. Otrzymali go
wszyscy cz³onkowie ko³a
ZBoWiD w Aleksandrowie
prowadz¹cy w czasie okupa-
cji tajne nauczanie, uczestni-
cz¹cy w tajnych studiach
oraz w szczególny sposób
zas³u¿eni dla placówek edu-
kacyjnych.

Cz³onkowie ko³a ZBoWiD
wspó³pracuj¹ i s¹ dzia³acza-
mi Polskiego Czerwonego
Krzy¿a.
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Medal 40-lecia Polski Ludowej – polskie cywilne odznaczenie pañstwowe
okresu PRL, ustanowiony 26 kwietnia 1984 roku w celu wyra¿enia uznania dla
wysi³ku ludzi pracy w budowie i umacnianiu socjalistycznego pañstwa, roz-
woju spo³eczno-gospodarczego i kultury narodowej. Otrzymali go cz³onko-
wie ko³a ZBoWiD W³adys³aw Pankonin, Adolf Harmazy, Stefan £abudziñski,
Bogdan Sosnowski, Stanis³aw Jadkowski i W³adys³aw Olszewski.
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Has³o klubu ZBoWiD w Aleksandrowie: 
„Wczoraj pierwsi w walce, dzisiaj pierwsi w budowie”.

Ratusz w Aleksandrowie, siedziba przedwojennego burmistrza 
Mariana Andrzejaka, rewolucjonisty z 1905 r. i miejsce nimieckiego

pastwienia siê nad ludnoœci¹ ¿ydowsk¹ i polsk¹ podczas II wojny œwiatowej
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ZPP „Sandra". Miejsce pracy wiêkszoœci cz³onków ko³a ZBoWiDZPP „Sandra". Miejsce pracy wiêkszoœci cz³onków ko³a ZBoWiD

Zjednoczone Stolarnie Przemys³u Terenowego, nastêpnie Konstantynowskie
Zak³ady Przemys³u Terenowego z siedzib¹ w Aleksandrowie, dalej Aleksan-
drowskie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Terenowego, nastêpnie filia £ódzkich
Fabryk Mebli i £ódzkiej Spó³dzielni Pracy i Us³ug Meblarsko-Stolarskich „Ru-
mestol”. Tam pracowa³ do emerytury Zygmunt Paluszyñski, uczestnik kam-
panii wrzeœniowej 1939 r. i jeniec wojenny.



Fotogra�e z Kroniki Ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie £ódzkim. Czêœæ 3 135

Bloki w osiedlach aleksandrowskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej. Miejsce
pracy czlonków ZBoWiD W³adys³a-
wa Pankonina i Piotra Giedrojcia.

Jeden z pawilonów Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców „Spo³em”, miejsce
pracy wielu cz³onków ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie.
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Urz¹d pocztowy, ciemny budynek z lewej strony. Kombatant Czes³aw Ró¿-
niakowski by³ listonoszem. W jasnym, ni¿szym budynku znajdowa³ siê sklep
w³ókienniczy „WiêŸniów politycznych”, za³o¿ony przez cz³onków ko³a ZBoWiD.

Orkiestra dêta, w której grali kombatanci, m.in. Zygmunt Grêbkowski.
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Szko³a Podstawowa nr 3 przy ulicy
Bankowej, w której dlugie lata kie-
rownikiem by³ Marian Marlikowski,
uczestnik ruchu oporu w okolicach
Warszawy. Inny cz³onek klubu
ZBoWiD Roman Jarzêbiñski, tak¿e
cz³onek ruchu oporu pracowa³ tu a¿
do œmierci. Uczyli tu równie¿ Teo-
dozja Zaj¹c i Wac³aw Tukaj.

Szko³a Podstawowa nr 2 do roku 1978. Jednym z kierowników tej szko³y by³
Marian Kubat, uczestnik kampanii wrzeœniowej 1939 r. Uczyli tu tez komba-
tanci Pelagia Walczak, Irena Urbañska, Teodozja Zaj¹c i Wac³aw Tukaj, ucze-
stnik obrony Warszawy we wrzeœniu 1939 r.
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M³odzie¿owy Dom Kultury
(MDK) przy ulicy 1 maja.
Tam pracowa³ Józef Siejka,
instruktor wychowania te-
chnicznego, absolwent
Pañstwowego Instytutu Ro-
bót Rêcznych i Rysunków
w Warszawie. Obok po
lewej mgr Jan Wrzesiñski,
kierownik MDK, wspó³pra-
cuj¹cy z ko³em ZBoWiD.
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W internacie Liceum Ogólnokszta³c¹cego pracowali m.in. Wac³aw Zgirski, Ry-
szard Zieleniewski, Helena Tukaj i Jadwiga Chuda oraz Józef Pierlejewski,
uczestnik ruchu oporu Armii Krajowej, dyrektor Liceum w latach 1950–1975.
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W obu koœcio³ach przy rynku
gra³ na organach cz³onek klu-
bu ZBoWiD Stanis³aw Ok³a.
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Ozdoby parku miejskiego w Aleksandrowie 
wykonane przez cz³onka ko³a ZBoWiD, 

artystê rzeŸbiarza Jerzego Budzyñskiego
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W tym budynku przy placu Koœciuszki w pierwszych latach, 
dziêki cz³onkom ko³a ZBoWiD, dzia³a³a restauracja-gospoda.

Cz³onek ko³a ZBoWiD Micha³ Majerski by³ przewodnicz¹cym Rady Banku
Spó³dzielczego w Aleksandrowie. 

Budynek banku przy ul. Armii Czerwonej.
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Prezes ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie W³adys³aw Pankonin, 
obok dyrektor liceum Stanis³aw Lichwa³a

Ogólne zebranie ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie w 1979 r.
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Ogólne zebranie ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie w 1982 r.

Delegacja ko³a ZBoWiD z Aleksandrowa 
na Krajowym Kongresie ZBoWiD w Warszawie w 1978 r.
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Sala obrad na Krajowego Kongresu ZBoWiD w Warszawie w 1978 r.
Delegatem z Aleksandrowa by³ prezes Stefan Podworski (w kó³ku).
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Uroczyste wrêczenie sztandaru dla ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie 
12 paŸdziernika 1975 r. Obok przemawia Stefan Podworski, prezes ko³a.
Poni¿ej wystêp Stowarzyszenia Œpiewaczego im Stanis³awa Moniuszki.
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Uroczyste wrêczenie sztandaru dla ko³a
ZBoWiD w Aleksandrowie 12 paŸdzier-
nika 1975 r. Po lewej przemawia pó³kow-
nik Tadeusz Guz, Szef Obrony Cywilnej
Miasta £odzi, po prawej wystêp solowy
artystów z £odzi.
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Manifestacja antywojenna cz³onków ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie
w czterdziest¹ rocznicê wybuchu wojny (1 wrzeœnia 1979 r.)
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Otwarcie Izby Pamiêci Narodowej w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Aleksan-
drowie w 1977 r. Na zdjêciu po lewej dyrektor liceum Stanis³aw Lichwa³a.
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List Mariana Siedleckiego do rodziny 
z obozu koncentracyjnego w Dachau z 8 grudnia 1940 r.
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Wac³aw Zgirski, uczestnik rewolucji paŸdziernikowej w Rosji. 
By³ on jednym z pierwszych nauczycieli liceum w Aleksandrowie. 

Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem X-lecia PRL 

Antoni Stoma (z prawej strony), syn wygnañca syberyjskiego; jego ojciec by³
przez 8 lat przykuty do taczki. Ukoñczy³ gimnazjum w Rosji, po wojnie uczy³
jêzyka rosyjskiego w szkole podstawowej nr 2. Józef Pierlejewski (z lewej stro-
ny), uczestnk ruchu oporu i dyrektor liceum w latach 1950–1975. Odznaczo-
ny Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem KEN, Odznak¹ Tysi¹clecia i Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Roman Jarzêbiñski, ur. w 1911 r. Ukoñ-
czy³ Seminarium Nauczycielskie Mês-
kie, w czasie wojny nale¿a³ do Zwi¹zku
Walki Zbrojnej, nastêpnie Armii Krajo-
wej. Bra³ udzia³ w akcja dywersyjnych,
m. in. w akcji odbicia 30 wiêŸniów poli-
tycznych z wiêzienia w Grójcu ko³o War-
szawy w 1943 r. Przez ca³¹ wojnê nau-
cza³ konspiracyjnie. Po wyzwoleniu
zamieszka³ w Aleksandrowie i uczy³
w Szkole Podstawowej nr 3. Zmar³
w 1988 r.

Marian Marlikowski, ur. w 1906 r. W czasie wojny szkoli³ ch³opów wstêpuj¹-
cych w szeregi Armii Krajowej. Do 1943 r. uczy³ konspiracyjnie na terenie Ge-
neralnej Guberni w Mogielnicy ko³o Grójca. By³ poszukiwany przez Gestapo
i ukrywa³ siê. Po wojnie pracowa³ w Aleksandrowie jako kierownik Szko³y Pod-
stawowej nr 3 i Instruktor Powiatowy Geografii, zmar³ w 1977 r.
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Rada pedagogiczna Szko³y Podstawowej nr 2, 
kombatanci Wac³aw Tukaj (pierwszy z lewej) i Marian Kubat (trzeci z prawej)

Zofia Michalak. W m³odym wieku bra-
³a udzia³ w walce o Warszawê
w 1920 r. By³a dzia³aczk¹ Ochotniczej
Legii Kobiet i pracowa³a jako kance-
listka w Sztabie Wojskowym na Za-
mku Królewskim w Waszawie. jej bez-
poœredni¹ komendantk¹ by³a maria
Rodziewiczówna. Po II wojnie œwiato-
wej zosta³a nauczycielk¹ w szko³ach
nr 1 i nr 2 w Aleksandrowie.
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Cmentarz miejscowy, na
którym spoczywaj¹ komba-
tanci. Poni¿ej honorowa
warta harcerzy 17 stycznia
1977 w rocznice wyzwole-
nia Aleksandrowa.



156 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Czyjeœ rêce pokrusz¹ 
mury wyszczerbione

Przyjdzie zima i œniegiem
pustkowie pokryje.

Pozostanie tu ogieñ,
którym gmach ten p³on¹³.

Nie ugasz¹ go œniegi,
ni rêce niczyje.

Zawsze ju¿ z nasz¹ wol¹,
czy bez naszej woli,

Strudze czasu oporny
i deszczem i mrozem,

Bêdzie erca nasze d³awi³
w okrutnej niewoli,

Gorej¹cy na wietrze,
straszliwy Radogoszcz.

Fragment wiersza Radogoszcz
Bernarda Sztajnerta

Radogoszcz
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Wac³aw Rosik, wysiedlony do Francji wraz z ca³¹ ro-
dzin¹ w 1943 r. Osadzony w obozie koncentracyj-
nym w Buchenwaldzie, uczestnik ruchu oporu we
Francji, bra³ udzia³ w akcjach bojowych partyzantów
francuskich, szczególnie w okolicach portu w Calais.
W 1945 r. wst¹pi³ do Wojska Polskiego w Reims i s³u-
¿y³ w batalionach wartowniczych. W 1948 r. wróci³
do kraju i pracowa³ w ZPP „Sandra” do swej œmier-
ci w 1983 r.

Cmentarz wojskowy w Dieuze, w Francji z grobami polskich ¿o³nierzy

Cmentarz wojskowy w La Doua w Lyonie we Francji. 
Znajduje siê tam 71 polskich grobów.



158 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Tadeusz Walzak, pilot. Bra³ udzia³ w nalotach na Berlin. 
Zgin¹³ w czasie jednej z takich wypraw. 

Spoczywa w Anglii we wspólnym grobie lotników Polaków.

Pomnik w Londynie w Anglii poœwiêcony polskim lotnikom
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Kamieñ ku pamiêci poleg³ych ¿o³nierzy polskich
wystawiony 9 maja 1969 r. w rocznicê zwyciêstwa

Kamieñ ku pamiêci poleg³ych ¿o³nierzy radzieckich
wystawiony 9 maja 1969 r. w rocznicê zwyciêstwa
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Hodowa³ czas kwiaty na obcej ziemi
Wœród cierni wojennej po¿ogi
Hodowa³ polski kwiat miêdzy obcymi,
gdy kraj nasz ³upili nam wrogi.

Zakwit³y gdzieœ kwiaty i tam pada³y
Pod Monte Casino, czy w Tobruku
Podciête przedwczeœnie, nim zapachnia³y
Na polskiej ziemi, aleksandrowskim bruku.

Sz³o wojsko polskie, czas ten krawo mierz¹c
Do swojej ziemi, w rodzinne strony
Sz³o sponiewierane œwiêcie ju¿ wierz¹c
W zwyciêski zew m¹k im wymierzony.

A sz³o wytrwale z nadziej¹ istnienia
Jak przysta³o wiernie synowi
Wszak zwyciê¿a³y nasze pokolenia
Kto dorówna polskiemu wojowi?!

Idzie, zwyciê¿a, sece bólem bije
Do ruin i zgliszcz spalongo domu
Z zranionym serem rad, ¿e jeszcze ¿yje
Zap³aka³ – nie ¿ali siê, komu?

Na ruinach i zgliszczach dom wznosi
Czas na dom nowy projekt daje
Dziœ siê trud jego z³otym plonem k³osi
Warszawa, Bia³ystok piêkniejszym siê staje.

I dziœ czas tylko histriê ju¿ pisze
O kwiatach, które kwit³y krwawo
O ³anach ¿ycia, które wiatr ko³ysze
I s³onku nad £odzi¹, Warszaw¹

Wieczne kwiaty

Zofia Krakowiak
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Wrêczenie m³odzie¿y liceum Kroniki ko³a ZBoWiD w Aleksandrowie

Przewodnicz¹cy ko³a ZBoWiD przekazuje kronikê 
do Izby Pamiêci Narodowej liceum
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Cz³onkowie ko³a ZBoWiD w pochodzie majowym
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El¿bieta Wróbel

Pajorowie w Aleksandrowie £ódzkim
i okolicy

Badania genealogiczne rodziny Pajorów zacz¹æ mo¿na od XVII
wieku, od aktów urodzin trzech jego synów: Józefa urodzonego
w 1639 roku, £ukasza urodzonego w 1640 roku i Paw³a urodzo-
nego w 1642 roku. Rodzicami ch³opców by³ Tomasz Paier, Pajur
a najczêœciej Pajor (ró¿nie pisane nazwisko) i jego ¿ona Zofia
z Lipnickich, gdzie ojciec by³ krawcem w Uniejowie, co zazna-
czono w akcie urodzenia drugiego syna. 

Losy tej rodziny nie s¹ czytelne od potopu Szwedzkiego, gdzie
w maju 1656 r. szwedzka armia zniszczy³a Uniejów. Dopiero
w 1665 r. w dokumentach metrykalnych natrafiæ mo¿na na Jó-
zefa Pajerskiego (czyli najstarszego syna Tomasza Pajera), któ-

Akta chrztu trzeciego syna Tomasza i Zofii



ry we wsi s³u¿ebnej dla zamku arcybiskupów gnieŸnieñskich, Ko-
œcielnicy, zosta³ ojcem chrzestnym Marianny Skrywasz.

Na po³udniu Polski, blisko Krakowa jest rozrzucona wieœ Se-
chna, gdzie du¿o mieszka Pajorów. W jej sk³ad wchodzi czêœæ
zwana Pajorówk¹. W historii Sechny zaznaczono, ¿e nazwisko
Pajor pojawi³o siê w czasie Potopu Szwedzkiego. Czy¿by czêœæ
uniejowskich Pajorów osiedli³o siê na po³udniu Polski po opu-
szczeniu armii szwedzkiej, gdzie mogli byæ si³¹ wcieleni lub przy-
byli z armi¹ Czarneckiego, który te¿ z mieszkañców Uniejowa
uzupe³nia³ swoje wojsko. 

Badaj¹c uniejowskie akta metrykalne od II po³owy XVII wie-
ku znajdujemy w 1683 roku akt chrztu £ukasza, a rodzicami by-
li Maciej i Anna Pajer. Czyli £ukasz by³ wnukiem Tomasza i Zo-
fii. Z braku czasu nie zosta³y przeczytane akta metrykalne do
pocz¹tków XVIII w., gdzie we wsi Kuczki B³a¿ej (po ³acinie Blasii)
prawdopodobnie syn £ukasza, lub wnuk Macieja i Anny, z ¿on¹
Katarzyn¹ mieli dziesiêcioro synów. Pierwszy z nich urodzi³ siê
w 1716 roku i mia³ na imiê £ukasz, ulubione przez t¹ rodzinê.
Micha³ (urodzony 15 wrzeœnia 1719 roku) by³ ich drugim synem
poczêtym w Kuczkach. O¿eni³ siê z Katarzyn¹, urodzon¹ we wsi
Orzeszków ko³o Poddêbic. Z tego zwi¹zku mieli miêdzy innymi
Melchiora (urodzonego 9 stycznia 1753 roku), który zwi¹za³ siê
wêz³em ma³¿eñskim z Agat¹ z domu Balcerek. Ich syn Wojciech
(urodzony prawdopodobnie w 1781 roku), o¿eniony z Agnieszk¹
z domu Wojtów mia³ syna £ukasza Szymona, urodzonego 4 paŸ-
dziernika 1817 roku, który by³ pi¹tym dzieckiem z oœmiorga, uro-
dzonych w Kuczkach. On pierwszy zapocz¹tkowa³ wêdrówkê swo-
jej rodziny poza wieœ Kuczki (pocz¹tkowo jako wyrobnik), aby
wkrótce zostaæ w³odarzem. O¿eniony po raz pierwszy z Tekl¹
z Ko¿bów 14 stycznia 1839 r. wyprowadzi³ swoj¹ rodzinê do KoŸ-
min i nastêpnie do D¹browy w powiecie Tureckim. By³o to 6 dzie-
ci (z których tylko niewiele do¿y³o doros³oœci, bo w wyniku epi-
demii lub trudnych warunków ¿ycia kilkoro zmar³o) wraz z matk¹
Tekl¹ w latach 1853–1854. Pod koniec maja 1854 r. £ukasz Szy-
mon zawar³ ponownie zwi¹zek ma³¿eñski z Franciszk¹. I tutaj
badania genealogiczne nie odpowiedzia³y na pytanie, czy to by-
³a matka naszego Ignacego i jego rodzeñstwa jak np. Wawrzyñ-
ca (aleksandrowskiego szewca), czy £ukasz mia³ dwie ¿ony Fran-
ciszki. £ukasz ze swoj¹ rodzin¹ przywêdrowa³ do D³ugiej Wsi
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w Dobrej pow. tureckim, aby osi¹œæ w maj¹tku Lorenki w para-
fii Gieczno. Ignacy by³ pierwszym Pajorem zamieszka³ym w Alek-
sandrowie £ódzkim, do którego siê przeprowadzi³ koñcz¹c swo-
j¹ pracê jako w³odarz w Sarnowie w pocz¹tkach okresu
miêdzywojennego. Nie znam dok³adnej daty kupna domu przez
Ignacego. Analizuj¹c rodzinne dokumenty, takie jak akt urodze-
nia Tadeusza Pajora z 14 czerwca 1920 r. (opisanego ni¿ej), w któ-
rym œwiadkiem by³ jego dziadek Ignacy, w³odarz ze Sarnowa, czy
ksi¹¿eczkê wojskow¹ Józefa Pajora o nr 270094, (wiêŸnia Da-
chau) serii F gdzie w wykszta³ceniu wpisano ukoñczone cztery
klasy podstawowe w Saniach w 1921 r., dosz³am do wniosku, ¿e
przeprowadzka do naszego miasta prawdopodobnie mia³a miej-
sce w pocz¹tkach lat 20 XX w. 

Ignacy Pajor, urodzony 29 czerwca 1866 r., w D³ugiej Wsi k. Do-
brej, zawar³ pierwszy zwi¹zek ma³¿eñski z Weronik¹ z domu Bar-
tczak 18 maja 1892 r. w parafii Gieczno. W akcie œlubu nazwisko
maj¹ Pajur. Z tego zwi¹zku urodzi³o siê oœmioro dzieci. 

Mieszkali w kilku miejscach,
w parafii Gieczno, parafii Szcza-
win w powiecie brzeziñskim,
w parafii Marzenin w powiecie
³askim oraz w Zgierzu aby osi¹œæ
na d³u¿ej we wsi Zgni³e B³oto ko-
³o Aleksandrowa £ódzkiego,
gdzie pradziadek znalaz³ zatrud-
nienie jako s³u¿¹cy a póŸniej
w³odarz w tamtejszym maj¹tku.
Z tego okresu pochodzi jego fo-
tografia na koniu [obok]. 

Pierwszym dzieckiem Ignace-
go i Weroniki by³a moja babcia
Marianna, urodzona 5 listopada
1893r. w Lorenkach. Wspomnia-
³am o niej opisuj¹c perypetie jej
mê¿a Klemensa Michalaka w woj-
nie z bolszewikami (w XXXV
i XXXVI roczniku „Aleksandrów
wczoraj i dziœ”). Chcê tylko przy-
pomnieæ, ¿e w takcie zapowiedzi Ignacy Pajor



przedœlubnych zmar³a 3 paŸdziernika 1918 r. niespodziewanie jej
matka Weronika na chorobê zakaŸn¹, prawdopodobnie grypê hi-
szpankê, która wtedy szala³a w £odzi i okolicy. Marianna zawar³a
zwi¹zek ma³¿eñski 20 paŸdziernika 1918 r. w Be³dowie, a zakoñczy-
³a swoje ¿ycie 28 lipca 1976 roku, maj¹c 83 lata. Mariannie i Kle-
mensowi urodzi³o siê czworo dzieci. Najstarszym dzieckiem by³a
moja mama Weronika, drugim jej siostra Zofia i najm³odsze dzie-
ci to dwojaczki Janina i Tadeusz. 

Nastêpnym dzieckiem Ignacego i Weroniki by³ Stanis³aw uro-
dzony 28 kwietnia 1896 r. w Lorenkach, w parafii Gieczno. Sta-
nis³aw o¿eni³ siê z Zofi¹ Wojnowsk¹ ze wsi Wola Grzymkowa
obecnie Grunwald, gdzie zamieszkali od 15 czerwca 1919 r. Z te-
go zwi¹zku urodzi³ siê syn Tadeusz 14 czerwca 1920 r. Ch³opiec,
koñcz¹c 17 lat zmar³ na gruŸlicê 10 grudnia 1937 r.. Tajemnic¹
daj¹c¹ pole do domys³ów by³ wystawiony dopiero 5 lipca 1938 r.
jego akt zgonu. We wspomnieniach siostry Zofii wywnioskowa-
³am, ¿e Tadeusz, maj¹c ró¿ne kolory oczu z których sam ¿arto-
wa³, ¿e jedno ma po ojcu drugie po matce, zmar³ w siarczyste
mrozy. Zosta³ zaplombowany w ciê¿kiej, metalowej trumnie (co
okaza³o siê w czasie przenoszenia jego prochów do grobu rodzi-
ców ju¿ w XXI w.) i czeka³ na pochówek do murowanego gro-
bowca, który móg³ byæ wykoñczony dopiero wiosn¹. Zrozpaczo-
na matka jeszcze trochê przetrzyma³a zw³oki syna w domowej
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Marianna i Stanis³aw (rodzeñstwo)
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kaplicy, któr¹ stworzy³a po jego œmierci. Niestety upa³y lata nie
pozwoli³y na dalsze przetrzymywanie cia³a w domu. Matka prze-
¿y³a syna 42 lata. 

Wracaj¹c do Stanis³awa, ojca Tadeusza i chrzestnego mojej
mamy. Prowadzi³ on zak³ad œlusarski na rogu ulicy Ogrodowej
i Wierzbiñskiej (obecnie tu¿ przy stacji nape³niania butli ga-
zem). Ju¿ po œmierci syna opiekowa³ siê ubogimi gimnazjalista-
mi oraz prowadzi³ kino „Oko” przy Placu Koœciuszki i Warszaw-
skiej. Finansowo wspomaga³ ró¿ne zbiorki w naszym mieœcie.
W czasie II wojny œwiatowej, aby unikn¹æ aresztowania z powo-
du jego aktywnych dzia³añ na rzecz aleksandrowskich Polaków,
ukrywa³ siê skutecznie wraz z ¿on¹ w Babicach u znajomego. Po
wojnie zamieszka³ z Zofi¹ w £odzi, gdzie skoñczy³ swój ¿ywot
2 kwietnia 1968 r. Ich grobowiec znajduje siê na cmentarzu
w Aleksandrowie £ódzkim. 

Akt zgonu Tadeusza Pajora
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Tadeusz Pajor (z widoczn¹ szkoln¹ tarcz¹) pierwszy od prawej strony
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Józef, trzecie dziecko
Ignacego i Weroniki, uro-
dzi³o siê w 1899 r. i zmar-
³o jako noworodek. Na-
stêpnych dwoje ich dzieci,
Stefan urodzony 5 sier-
pnia 1901 r. i Antoni uro-
dzony 11 maja 1904 r.,
swoje doros³e ¿ycie zwi¹-
zali z £odzi¹

Józef Pajor by³ szóstym
dzieckiem Ignacego i We-
roniki. Urodzi³ siê 15 mar-
ca 1907 r. w Je¿ewie w pa-
rafii Szczawin. Jego ojcem
chrzestnym by³ brat Igna-
cego, Wawrzyniec, o¿enio-
ny z Józef¹ z Uchniaków,
który para³ siê szewstwem
w naszym mieœcie gdzie
zmar³ 22 kwietnia 1919 r. 

Józef jako kilkuletni
ch³opiec zamieszka³ z oj-
cem i jego drug¹ ¿on¹

w Aleksandrowie £ódzkim ju¿ po ukoñczeniu 4 klas szko³y pod-
stawowej w Saniach w 1921 r. O¿eni³ siê z W³adys³aw¹ Szkudla-
rek ze Zdziechowa 29 czerwca 1932 r. Mieli dziewczynkê Ryszar-
dê która z czasem zosta³a kierownikiem Urzêdu Pocztowego
w Aleksandrowie £ódzkim i tam te¿ zmar³a. 

Nasz bohater, po œlubie z ¿on¹ zamieszka³ na Placu Koœciu-
szki nr 2 (domek drewniany w g³êbi ogrodu dziœ nie istnieje),
a nastêpnie, po wojnie, na ul £êczyckiej nr 6, gdzie znajdowa³
siê sklep z tzw. myd³em i powid³em. Sprzedawa³a w nim jego
¿ona. Po sklepie zosta³y  œlady zamaskowania jego drzwi na do
dziœ zamieszka³ym drewniaku. Uk³ad klepek drewnianych jest
inny ni¿ ca³y dom. 

Stanis³aw Pajor z ¿on¹ Zofi¹ 
z jasn¹ torebk¹ (rodzice Tadeusza), 

na pierwszym planie



Józef natomiast mia³ swój warsztat œlusarsko-mechaniczny
w podwórku domu nr 14 na g³ównej ulicy, w okresie miêdzywo-
jennym zwanej Koœcieln¹, a obecnie Wojska Polskiego. 

Józef z ¿on¹ i córk¹, w dniu Ryszardy I komunii œw. 
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W chwilach zamroczenia alkoholowego jego has³em by³o wy-
krzykiwanie jednego zdania „¯ydzi do Palestyny, Niemcy do Ber-
lina”. Efektem tego patriotyzmu, po zajêciu Polski przez Niemcy
i wcieleniu ³ódzkiego do Rzeszy, by³o jego aresztowanie 6 maja

Dokument z Miêdzynarodowej S³u¿by Poszukiwañ
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1940 r. przez ³ódzkie Sapo i jako wiêzieñ polityczny wywieziony zo-
sta³ 10 maja do obozu koncentracyjnego Dachau. Prze¿y³ obóz praw-
dopodobnie dziêki swoim zdolnoœciom œlusarsko–mechanicznym.
Jednak i on zostawa³ poddany pseudonaukowym eksperymentom.
Zapamiêta³am jego uda zniszczone przez prowadzon¹ na nim ho-
dowlê wszy aby otrzymaæ szczepionkê przeciw tyfusowi. 

Kilka prób ucieczek koñczy³o siê niepowodzeniem, (nie jestem
pewna czy te ucieczki to nie legenda rodzinna). Dopiero 29 kwie-
tnia 1945 r.  uwolni³o go wojsko amerykañskie. Tak wiêc 5 lat bez
kilku dni przesiedzia³ w Dachau z numerem 10285, a do Polski
z terytorium Niemiec wróci³ przez Dziedzice 13 lutego nastêpne-
go roku. Wczeœniejszy powrót do rodziny by³ niemo¿liwy. Rosja-
nie w pierwszej kolejnoœci repatriowali w³asnych obywateli

Józef Pajor przy tokarce po uwolnieniu z Dachau, 
jeszcze na terenie Niemiec
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Wspomnienia wujka niech opisz¹ za³¹czone fotografie. 

Po powrocie do Polski Józef podj¹³ pracê w Spó³dzielni Pracy
Zespo³u Poñczoszników w Aleksandrowie przy ul Ogrodowej 1.
Pracowa³ do 1968 r., kiedy to przeszed³ na emeryturê. Jako cz³o-
wiek nauczony ci¹g³ej pracy po zakupie domku przy ul W¹skiej
(za zadoœæuczynienie od Niemców za pobyt w Dachau), otworzy³
sobie ma³y warsztat œlusarski, gdzie œwiadczy³ drobne us³ugi. Pa-
mi¹tk¹ po nim jest stoj¹cy na mojej dzia³ce p³ot. 

Umar³ 19 grudnia 1980 r. Jego ¿ona W³adys³awa prze¿y³a go
6 lat. (dane spisane z ich nagrobka). 

Nastêpnym dzieckiem Ignacego i Weroniki by³a Kunegunda
urodzona 1 wrzeœnia 1909 r. w D¹browie w parafii Marzenin. Ra-
zem z ojcem i macoch¹ zamieszka³a w Aleksandrowie po œmierci
matki Weroniki. Na pami¹tkowym zdjêciu przed aleksandrowskim
domem stoi po lewej stronie. 4 maja 1929 r. wysz³a za m¹¿ za Jó-
zefa Górniaka, z którym mia³a troje dzieci, dwie córki i syna. Ich
najstarsza córka Danuta, urodzona 26 paŸdziernika 1932 r. zmar-
³a w najlepszym momencie swojego ¿ycia maj¹c nieca³e 20 lat. 

Wstrz¹saj¹ce zdjêcia obozu w Dachau tu¿ po wyzwoleniu 
ze zbiorów Józefa Pajora
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Na zdjêciu Kunegunda, Józef i ich najstarsza córka Danuta. 
Zdjêcie przedwojenne
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Ciocia Kunegunda s³ynê³a w rodzinie trzeŸwym spojrzeniem
na rzeczywistoœæ i „braniem ¿ycia za rogi”. Przyk³adem nieugiê-
toœci by³a ochrona mê¿a przed konsekwencjami ekstremistycznej
polityki hitlerowców. 

Kunegunda z mê¿em w pocz¹tkowym okresie II wojny œwia-
towej wybrali siê do rodziny w Prawêcicach aby pomóc w ¿ni-
wach. Za pomoc zostali poczêstowani i wynagrodzeni bimbrem.
Wracaj¹c do domu brzegiem lasu napotkali ¿andarmów. Uda³o
im siê tylko pozbyæ alkoholu, porzucaj¹c go w ¿ycie. Kunegunda
zosta³a od razu puszczona do domu, a Józef w drodze na poste-
runek, kiedy ¿andarmi spotkali drugi patrol, uciek³ w g³¹b lasu.
Wykopa³ sobie jamê i tak przesiedzia³ kilka godzin. Noc¹ uda³o
mu siê dotrzeæ do remontowanego, ale jeszcze nie wykoñczone-
go domu przy ul Bielañskiej. Kunegunda wróci³a do drewniane-
go starego domu przy obecnym stadionie, gdzie mieszkali z ma-
³ymi córkami. Tam te¿ Niemcy dokonali rewizji i nie znaleŸli

podejrzanego. W remonto-
wanym domu by³a ju¿ wy-
koñczona murowana pi-
wnica i pomieszczenie
kuchenne. ̄ ona z córkami
szybko przeprowadzi³a siê
na Bielañsk¹. Mê¿owi
przygotowa³a schronienie
w piwnicy. Przez ca³¹ woj-
nê Józef ukrywa³ siê w niej
wychodz¹c tylko sporady-
cznie, zawsze w damskim
przebraniu z obowi¹zkow¹
chust¹ na g³owie. Kiedy od-
wiedzali rodzinê obcy, py-
taj¹c dziewczynek czy ktoœ
ich odwiedza, otrzymywa³
odpowiedŸ „tak, ciocia”.
Tym sposobem Józef unik-
n¹³ aresztowania i niepe-
wnego losu jaki zgotowali
milionom naziœci. Po woj-
nie zajmowa³ siê murark¹

Janina Pajor (1913–1933)



i na pewno nie jeden dom w Aleksandrowie przez niego zbudo-
wany, jest do tej pory zamieszka³y. Zmar³ 23 listopada 1973 r.
Kunegunda prze¿y³a go kilkanaœcie lat, koñcz¹c ¿ywot 25 maja
1996 r. 

Najm³odszym dzieckiem Ignacego i Weroniki Pajor by³a Ja-
nina, urodzona 5 marca 1913 r. w Zgierzu. 

By³a œliczn¹ i we wspomnieniach rodziny, bardzo ciep³¹ i ro-
dzinn¹ osob¹. Niestety zarazi³a siê gruŸlic¹, która j¹ pokona³a 4 lip-
ca 1933 r. Pochowana zosta³a na cmentarzu aleksandrowskim. 

Nazwisko Pajor od Ignacego w Aleksandrowie obecnie siê nie
zachowa³o. Licznie jest reprezentowane w Kanadzie. Ale potom-
kowie jego dalej mieszkaj¹ i jest to doœæ liczna grupa. 

Niedawno odwiedzi³am Pary¿ i jakie by³o moje zdumienie,
gdy w alei zas³u¿onych Polaków takich jak Adam Mickiewicz,
Cyprian Kamil Norwid, Adam Jerzy Czartoryski czy Olga Boz-
nañska na cmentarzu Montmorency zobaczy³am, ¿e pochowany
jest tam Tadeusz Pajor, urodzony w 1901 r. w Nowym S¹czu,
a zmar³y w 1949 r. By³ on w Pary¿u ksiêgarzem i antykwariu-
szem, który za ratowanie zbiorów bibliotek polskich w Pary¿u
w czasie II wojny œwiatowej zosta³ uwiêziony w Sachsenhausen-
-Oranienburg. 

Czy by³ spokrewniony z protoplast¹ Tomaszem i jego ¿on¹
Zofi¹ Lipnick¹ z Uniejowa, tak jak Ignacy Pajor, mieszkaniec
Aleksandrowa, tego obecnie jeszcze nie wiem. Jestem, wraz z ku-
zynem Piotrem Pajorem i jeszcze kilkoma innymi pasjonatami
Pajorami, w trakcie kwerendy. 

Czy¿by wielki kryzys gospodarczy lat 1929-1933 dotkliwie ude-
rzy³ w t¹ rodzinê? Niestety nie wiem. Dziwne tylko, ¿e trzy oso-
by zmar³y w tak niewielkim odcinku czasowym. Analizuj¹c foto-
grafiê zauwa¿y³am kosê. Musieli zatem uprawiaæ kawa³ek ziemi. 

Na zakoñczenie chcê podziêkowaæ wspomnianemu kuzynowi
Piotrowi Pajorowi za udostêpnienie mi kopii dokumentów z XVII
wieku i póŸniejszych informacji o Pajorach oraz wnuczce Józefa,
Beacie za przekazanie mi dokumentów z najtrudniejszego dla
niego okresu ¿ycia, czyli Dachau. 
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Na zdjêciu Ignacy Pajor (który po¿egna³ siê z ¿yciem 14 paŸdziernika 1931 r.)
i jego druga ¿ona Marianna, która umar³a 12 stycznia 1933 r. Za nimi stoi
Kunegunda, mieszkaj¹ca do koñca swojego ¿ycia na ul Bielañskiej i Stefan,
którego póŸniejsze losy zwi¹zane by³y z £odzi¹. Murowany i okwiecony dom
znajdowa³ siê w naszym mieœcie na rogu ul. dawnej Kaliskiej a obecnie 11
Listopada i Szczêœliwej. 
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Tomasz Pietras

Kalendarium 
100 Lat Niepodleg³oœci Polski

Czêœæ 1. 
II Rzeczpospolita

Blaski i cienie odzyskanej niepodleg³oœci (1918–1939) 

1918, 7 paŸdziernika. Rada Regen-
cyjna w Warszawie og³osi³a
niepodleg³oœæ Królestwa Pol-
skiego od Pañstw Central-
nych.

1918, 31 paŸdziernika. rozbrojenie
¿o³nierzy austro-wêgierskich
i przejêcie w³adzy przez Pola-
kóww Tarnowie i Krakowie;
pocz¹tek budowy niezale¿nej
administracji polskiej.

1918, 7 listopada. Powstanie Tym-
czasowego Rz¹du Ludowego
Republiki Polskiej w Lublinie
z Ignacym Daszyñskim w ro-
li premiera.

1918, 11 listopada. Powrót Józefa
Pi³sudskiego z wiêzienia
w Magdeburgu do Warszawy
i objêcie w³adzy nad wojskiem
przekazanej mu przez Radê
Regencyjn¹; rozbrojenie ¿o³-
nierzy niemieckich w stolicy
i wielu innych miastach.

1918, 14 listopada. Rada Regen-
cyjna przekaza³a ca³¹ w³adzê

cywiln¹ na rêce Józefa Pi³sud-
skiego i rozwi¹za³a siê; sta³
siê on faktycznym przywódc¹
odradzaj¹cego siê niepodleg-
³ego pañstwa Polskiego, któ-
re przyjê³o ustrój republikañ-
ski; premierem rz¹du zosta³
socjalista i pi³sudczyk Jêdrzej
Moraczewski (18 listopada). 

1918, 27 grudnia. Wybuch anty-
niemieckiego powstania
w Poznaniu; wyzwolenie Po-
znania i objêcie w³adzy w tej
czêœci Polski przez Naczeln¹
Radê Ludow¹.

1919, 26 stycznia. Pierwsze wybo-
ry do Sejmu Ustawodawcze-
go w dawnym Królestwie Pol-
skim i Galicji Zachodniej; od-
rodzenie parlamentaryzmu
polskiego po okresie rozbio-
rów.

1919, 20 lutego. Sejm Ustawodaw-
czy uchwali³ tzw. Ma³¹ Kon-
stytucjê, nadaj¹c¹ Józefowi
Pi³sudskiemu urz¹d Naczel-
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nika Pañstwa (który pe³ni³ do
14 grudnia 1922 r.). 

1919, 28 czerwca. Podpisanie trak-
tatu wersalskiego z Niemca-
mi formalnie koñcz¹cego
I wojnê œwiatow¹ i rozstrzy-
gaj¹cego kwestie przebiegu
zachodnich granic Polski;
sygnatariuszami ze strony
polskiej byli Roman Dmow-
ski (przywódca obozu polity-
cznego Narodowej Demokra-
cji i Komitetu Narodowego
Polskiego w Pary¿u) oraz Ig-
nacy Jan Paderewski (wybit-
ny pianista i ówczesny pre-
mier Polski). 

1920, 7maja.Wojska polskie, razem
zoddzia³ami ukraiñskiego ata-
mana Semena Petlury, zajê³y
Kijów, wypieraj¹c z Ukrainy
oddzia³y sowieckie.

1920, 15 sierpnia. Decyduj¹ce wal-
ki wojny polsko-bolszewickiej
na przedpolach Warszawy;
zwyciêska polska kontrofen-
sywa znad Wieprza; wydarze-
nia te nazywa siê czasem „cu-
dem nad Wis³¹”.

1920, 9 paŸdziernika. W wyniku
tzw. buntu gen. Lucjana ¯e-
ligowskiego Polacy odzyskali
Wilno, gdzie zosta³a prokla-
mowana Litwa Œrodkowa
(formalnie przy³¹czona do
Polski 2 marca 1922 r.). 

1921, 17 marca. Uchwalenie przez
Sejm Ustawodawczy konsty-
tucji marcowej, która ustano-

wi³a w Polsce ustrój republi-
ki demokratycznej o parla-
mentarno-gabinetowym sy-
stemie rz¹dów.

1921, 18 marca. Podpisanie trak-
tatu pokojowego w Rydze
koñcz¹cego wojnê polsko-bol-
szewick¹i ustanawiaj¹cego
granice wschodnie II Rzeczy-
pospolitej.

1921, 2 maja – 5 czerwca. Trzecie,
najsilniejsze powstanie anty-
niemieckie na Górnym Œl¹s-
ku, które mia³o wp³yw na ko-
rzystny dla Polski podzia³ te-
go uprzemys³owionego regio-
nu; przywódc¹ polskiego ru-
chu narodowego na Œl¹sku
by³ Wojciech Korfanty.

1922, 16 grudnia. Pierwszy prezy-
dent Rzeczypospolitej Pol-
skiej, prof. Gabriel Naruto-
wicz, zosta³ zastrzelony po
5 dniach urzêdowania przez
malarza Eligiusza Niewia-
domskiego; Polska znalaz³a
siê na krawêdzi wojny domo-
wej, kryzys jednak za¿egnano

1922, 20 grudnia. Wybór przez
Zgromadzenie Narodowe no-
wego prezydenta RP. Stani-
s³awa Wojciechowskiego.

1924, 11 marca. Uchwa³a Sejmu
RP o budowie portu morskie-
go w Gdyni; by³a to jedna
z najambitniejszych i najbar-
dziej udanych inwestycji go-
spodarczych okresu miêdzy-
wojennego.
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1924, 29 kwietnia. Reforma mone-
tarna premiera W³adys³awa
Grabskiego, wprowadzenie
nowej monety, z³otego pol-
skiego; zahamowanie inflacji
i powojennego kryzysu gospo-
darczego.

1924, 13 listopada. W³adys³aw Sta-
nis³aw Reymont otrzyma³ li-
terack¹ nagrodê Nobla za po-
wieœæ „Ch³opi”.

1926, 12–15 maja. Przewrót majo-
wy marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego; walki uliczne w War-
szawie w wyniku których zgi-
nê³o co najmniej 215 ¿o³nie-
rzy i 164 cywilów; pocz¹tek
autorytarnych rz¹dów obozu
tzw. Sanacji; premierem rz¹-
du zosta³ Kazimierz Bartel
(15 maja), zaœ prezydentem
RP prof. Ignacy Moœcicki
(1 czerwca). 

1927, 13 grudnia. Wprowadzenie
nowej wersji herbu pañstwo-
wego, która z drobnymi po-
prawkami obowi¹zuje do
dziœ; autorem projektu Or³a
Bia³ego by³ prof. Zygmunt
Kamiñski.

1930, 16–23 listopada. Tzw. wybo-
ry „brzeskie” wygrane przez
pi³sudczykowski Bezpartyjny
Blok Wspó³pracy z Rz¹dem
(BBWR); towarzyszy³y im
brutalne aresztowania i pro-
cesy polityczne przywódców
opozycji, m. in. by³ego pre-
miera Wincentego Witosa.

1935, 23 kwietnia. Prezydent RP
Ignacy Moœcicki podpisa³
konstytucjê kwietniow¹, któ-
ra wprowadza³a w Polsce sy-
stem prezydencki o charakte-
rze autorytarnym.

1935, 12 maja. Œmieræ marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, który od
1926 roku by³ faktycznym au-
torytarnym przywódc¹ Pol-
ski; funkcjê generalnego in-
spektora Si³ Zbrojnych prze-
j¹³ po zmar³ym marsza³ku
gen. Edward Œmig³y-Rydz (od
10 listopada 1936 marsza³ek
Polski). 

1936–1938. Budowa Centralnego
Okrêgu Przemys³owego, któ-
r¹ zainicjowa³ wicepremier
do spraw ekonomicznych
i minister skarbu Eugeniusz
Kwiatkowski. 

1938, 2 paŸdziernika. Zajêcie
i przy³¹czenie do Polski ko-
sztem Czechos³owacji tzw.
Zaolzia (czêœci Œl¹ska Cie-
szyñskiego). 

1939, 2 stycznia. Œmieræ Romana
Dmowskiego, ideologa i przy-
wódcy Narodowej Demo-
kracji. 

1939, 23 sierpnia. Niemiecko-so-
wiecki pakt Ribbentrop-Mo-
³otow z tajnym protoko³em
dodatkowym zak³adaj¹cym
podzia³ Polski i Europy Œrod-
kowej miêdzy te pañstwa; tra-
dycja nazwa³a ten uk³ad
IV rozbiorem Polski.
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Czêœæ 2. 
Straszne czasy

II wojna œwiatowa i terror stalinowski (1939–1956) 

1939, 1 wrzeœnia. Zbrojny najazd
Niemiec hitlerowskich na Pol-
skê; zbombardowanie przez
Luftwaffe Wielunia, pocz¹tek
bohaterskiej, siedmiodniowej
obrony Westerplatte i bitwy
granicznej; wybuch II wojny
œwiatowej. 

1939, 17 wrzeœnia. Wkroczenie ar-
mii sowieckiej na kresy
wschodnie II Rzeczypospoli-
tej i wojna na dwóch fron-
tach; ewakuacja polskiego
rz¹du, prezydenta i naczelne-
go wodza do Rumunii.

1939, 28 wrzeœnia. Kapitulacja, po
d³ugiej i bohaterskiej obro-
nie, obleganej przez Nie-
mców Warszawy. 

1940, 10 lutego. Pierwsza wielka
deportacja ludnoœci polskiej
z zajêtych przez ZSRR kre-
sów wschodnich na Syberiê,
która objê³a ok. 140 000 osób.

1940, kwiecieñ–maj. Zbrodnia ka-
tyñska; na rozkaz Józefa Sta-
lina stalinowscy oprawcy
z NKWD zamordowali ok. 22
tysiêcy polskich oficerów,
podoficerów, policjantów, po-
graniczników i przedstawicie-
liinnych s³u¿b mundurowych;
ofiary tej masowej zbrodni
pochowano w Katyniu ko³o
Smoleñska, Charkowie, Ka-

lininie (Twerze), Bykowni ko-
³o Kijowa, Kuropatach ko³o
Miñska.

1940, lipiec–paŸdziernik. Bitwa
lotnicza o Angliê, w której za-
s³u¿yli siê polscy lotnicy m. in.
z dywizjonów myœliwskich
302 i 303.

1941, 22 czerwca. Wybuch wojny
niemiecko-radzieckiej; zajê-
cie kresów wschodnich II
Rzeczypospolitej przez Nie-
mców i pocz¹tek zag³ady pol-
skich ¯ydów na terenach
wschodnich; zbrodnia w Je-
dwabnem (10 lipca t. r.). 

1941, 30 lipca. Podpisanie porozu-
mienia miêdzy polskim rz¹-
dem na wychodŸstwie aZSRR,
tzw. uk³adu Sikorski–Majski,
który pozwoli³ uwolniæ tysi¹ce
Polaków z sowieckich ³agrów
i sformowaæ armiê polsk¹
w ZSRR pod dowództwem
gen. W³adys³awa Andersa
(ewakuowan¹ wiosn¹ 1942 r.
do Iranu). 

1942, 20 stycznia. Konferencja
przywódców III Rzeszy
w Wannsee, gdzie podjêto de-
cyzjê o tzw. „ostatecznym roz-
wi¹zaniu kwestii ¿ydowskiej”,
czyli zag³adzie spo³ecznoœci
¿ydowskich z ziem okupowa-
nych przez Niemców; liczba
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polskich ¯ydów wœród ofiar
Zag³ady szacowana jest na
ok. 3 mln osób.

1942, 14 lutego. Powstanie Armii
Krajowej (AK), najwiêkszej
polskiej organizacji konspira-
cyjnejw okupowanym kraju;
pierwszym komendantem
AK by³ gen. Stefan Rowecki
„Grot”.

1943, 9 lutego. Pocz¹tek ludo-
bójczej akcji nacjonalistów
ukraiñskich z Ukraiñskiej Ar-
mii Powstañczej (UPA) skie-
rowanej przeciw polskiej lu-
dnoœci cywilnej Wo³ynia iGali-
cji wschodniej; apogeum zbro-
dni mia³o miejsce w „krwaw¹
niedzielê” 11 lipca 1943 r.; sza-
cowana iloœæ ofiar polskich to
ok. 80–130 tys. 

1943, 19 kwietnia. 16 maja. po-
wstanie w getcie warszaw-
skim pod dowództwem Mor-
dechaja Anielewicza (¯ydow-
ska Organizacja Bojowa);
ostateczna likwidacja dzielni-
cy ¿ydowskiej w Warszawie.

1943, 4 lipca. W katastrofie lotni-
czej ko³o Gibraltaru zgin¹³
gen. W³adys³aw Sikorski, pre-
mier rz¹duRP na uchodŸ-
ctwie i naczelny wódz; okoli-
cznoœci jego œmierci do dziœ
budz¹ kontrowersje.

1943, 28 listopada–1 grudnia. Kon-
ferencja „wielkiej trójki”
(przywódców ZSRR, USA
i Wielkiej Brytanii) w Tehe-

ranie, gdzie zapad³a m. in. de-
cyzja o zmianie granic wscho-
dnich powojennej Polski.

1944, 19 maja. ¯o³nierze z II Kor-
pusu Polskiego pod dowó-
dztwem gen. W³adys³awa An-
dersa zdobyli wzgórze kla-
sztorne Monte Cassino wœrod-
kowych W³oszech, otwieraj¹c
aliantom drogê na Rzym.

1944, 22 lipca. Manifest Polskie-
go Komitetu Wyzwolenia Na-
rodowego (PKWN); pocz¹tek
budowyzale¿nego od ZSRR
i Józefa Stalina komunisty-
cznego rz¹du w Polsce.

1944, 1 sierpnia. 3 paŸdziernika.
powstanie warszawskie skiero-
wane przeciwko okupuj¹cym
Warszawê wojskom niemiec-
kim, zorganizowane przez Ar-
miê Krajow¹; bilans ofiar to
ponad 16 tys. powstañców
i 150–200 tys. cywilnych mie-
szkañców stolicy; w trakcie
i po upadku powstania War-
szawa zosta³a prawie ca³kowi-
cie zniszczona na specjalny
rozkaz Hitlera.

1945, 17 stycznia. Oddzia³y 1 Ar-
mii (Ludowego) Wojska Pol-
skiego wyzwoli³y zniszczon¹
Warszawê oraz m. in. Alek-
sandrów; walki te stanowi¹
czêœæ wielkiej „operacji wiœ-
lañsko-odrzañskiej” Armii
Czerwonej, która doprowa-
dzi³a do wyparcia Niemców
z terytorium obecnej Polski.
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1945, 4–11 lutego. Konferencja
„wielkiej trójki” (przywódców
ZSRR, USA i Wielkiej Bryta-
nii) w Ja³cie, podczas której
ustalono rekompensatê tery-
torialn¹ dla Polski za utraco-
ne na rzecz ZSRR kresy
wschodnie w postaci czêœci
ziem niemieckich (Œl¹ska, Po-
morza Zachodniego, Warmii
i Mazur). 

1945, 8 maja. Kapitulacja III Rze-
szy i zakoñczenie II wojny
œwiatowej w Europie; Polska
znalaz³a siê pod okupacj¹
i wp³ywami politycznymi
Zwi¹zku Radzieckiego, za
tzw. „¿elazn¹ kurtyn¹”.

1945, 18–21 czerwca. Tzw. „proces
16”. proces pokazowy przy-
wódców polskiego pañstwa
podziemnego w Moskwie
przed Kolegium Wojskowym
S¹du Najwy¿szego ZSRR.

1947, 19 stycznia. Sfa³szowane
przez komunistów wybory do
Sejmu Ustawodawczego; lik-
widacja opozycji oraz budowa
komunistycznej dyktatury
w Polsce.

1947, 3 lipca.Uchwa³a Sejmu Usta-
wodawczego o odbudowie
Warszawy ze zniszczeñ wojen-
nych; pocz¹tek intensywnej od-
budowy i przebudowy stolicy.

1948, 25 maja. W wiêzieniu mo-
kotowskim w Warszawie zo-
sta³ rozstrzelany rotmistrz
Witold Pilecki; by³ jedn¹ z li-

cznych ofiar re¿imu stali-
nowskiego.

1948, 15 grudnia. Podczas zjazdu
zjednoczeniowego PPR i PPS
powsta³a zdominowana przez
komunistów nowa partia w³a-
dzy. Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza (PZPR), na
której czele stan¹³ prezydent
RP Boles³aw Bierut.

1949–1954. Budowa kombinatu
metalurgicznego Huta im.
Lenina i dzielnicy Nowa Hu-
ta pod Krakowem, najwiêk-
szej inwestycji powsta³ej w ra-
mach tzw. „planu szeœciolet-
niego” (1950–1955). 

1952, 22 lipca. Uchwalenie przez
Sejm Ustawodawczy tzw.
„stalinowskiej” konstytucji
wprowadzaj¹cej now¹ nazwê
kraju: Polska Rzeczpospoli-
ta Ludowa (PRL). 

1953, 5 marca. Œmieræ radzieckie-
go dyktatora Józefa Stalina.

1953, 25 wrzeœnia. Internowanie
przez komunistyczne w³adze
ks. kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego. prymasa Polski,
element walki ideologicznej
komunistów z koœcio³em ka-
tolickim.

1955, 14 maja. Podpisanie tzw.
Uk³adu Warszawskiego, po-
wstanie bloku wojskowego
pod przywództwem ZSRR
skierowanego przeciw Sta-
nom Zjednoczonym i ich so-
jusznikom.
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Czêœæ 3. 
Polska Rzeczpospolita Ludowa

Od kryzysu do kryzysu (1956–1989) 

1956, 28 czerwca. „Poznañski czer-
wiec”. Strajk generalny i de-
monstracje uliczne robotni-
ków Poznania, które przero-
dzi³y siê w krwawo st³umio-
ne antykomunistyczne po-
wstanie; szacowana liczba
ofiar cywilnych walk ulicznych
w Poznaniu to 49–70; 1 sekre-
tarzem Komitetu Centralne-
go (KC) PZPR by³ wtedy
Edward Ochab a premierem
rz¹du Józef Cyrankiewicz.

1956, paŸdziernik. „Polski paŸ-
dziernik”. Odwil¿ polityczna
i przejœciowa liberalizacja
ustroju politycznego PRL
zwi¹zana z powrotem do w³a-
dzy I sekretarza KC PZPR
W³adys³awa Gomu³ki; rz¹-
dzona przez komunistów Pol-
ska uzyska³a nieco wiêksz¹
ni¿ dot¹d autonomiê w sto-
sunku do ZSRR.

1965–1966. Podzielone uroczysto-
œci millenijne (tysi¹clecia
Pañstwa Polskiego i chrztu
Polski) w atmosferze konflik-
tu na linii komunistyczne
pañstwo. Koœció³ rzymsko-
katolicki; prymasem Polski
by³ wówczas kardyna³ Stefan
Wyszyñski.

1968, 8–23 marca.Kryzys polityczny
zwi¹zany z demonstracjami

studentów w obronie wolno-
œcikultury, brutalnie spacyfi-
kowanymi przez milicjê; towa-
rzyszy³a mu inspirowana przez
komunistyczn¹ w³adzê propa-
ganda antysemicka.

1968, 20 sierpnia. Interwencja
zbrojna wojsk Uk³adu War-
szawskiego (w tym polskich)
w Czechos³owacji; st³umienie
przemian demokratycznych
tzw. „praskiej wiosny” 

1970, 14–22 grudnia. „Wydarzenia
grudniowe na Wybrze¿u”.
krwawe st³umienie przez ko-
munistyczn¹ w³adzê, milicjê
oraz wojsko strajków, demo-
nstracji i rozruchów robotni-
czych na Wybrze¿u, g³ównie
w Gdañsku, Gdyni, Elbl¹gu
i Szczecinie; bilans ofiar to ok.
40 osób; skompromitowanego
W³adys³awa Gomu³kê zast¹-
pi³ na stanowisku I sekretarza
KC PZPR Edward Gierek. 

1971–1978. Budowa wielkiego
kombinatu metalurgicznego
Huta Katowice w D¹browie
Górniczej; by³a to jedna z naj-
wiêkszych inwestycji gospo-
darczych Edwarda Gierka,
sekretarza i modernizatora

1972, 31 maja – 1 czerwca. Do War-
szawy przyby³ prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Amery-
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ki Richard Nixon i spotka³
siê z Edwardem Gierkiem;
czêœciowe otwarcie Polski na
Zachód.

1974, 3 lipca. Polska reprezentacja
w pi³ce no¿nej osi¹gnê³a naj-
wiêkszy w dziejach sukces.
3 miejsce podczas Mundialu
w Niemczech (zachodnich);
w meczu o 3 miejsce w Mona-
chium polscy pi³karzepokona-
li reprezentacjê Brazylii 1:0.

1976, 25–30 czerwca. Rozruchy ro-
botników w Radomiu i Ursu-
sie, brutalnie st³umione przez
milicjê; pocz¹tek dzia³alnoœci
Komitetu Obrony Robotni-
ków (KOR), pierwszej legal-
nej organizacji opozycyjnej
w Polsce po 1947 roku.

1978, 27 czerwca. 5 lipca. Miros³aw
Hermaszewski, jako jedyny
Polak, odby³ lot kosmiczny na
pok³adzie radzieckiego stat-
ku Sojuz 30.

1978, 16 paŸdziernika. Kardyna³
krakowski Karol Wojty³a zo-
sta³ w Watykanie wybrany
papie¿emi przyj¹³ imiê Jan
Pawe³ II.

1978, grudzieñ. Zima stulecia po-
g³êbi³a, widoczny ju¿ od kilku
lat, kryzys gospodarczy, zakoñ-
czy³a okres propagandy sukce-
su i „budowy drugiej Polski”
przez ekipê Edwarda Gierka.

1979, 2–10 czerwca. Pierwsza, hi-
storyczna pielgrzymka papie-
¿a Jana Paw³a II do Polski;

podczas mszy na Placu Zwy-
ciêstwa (obecnie Pi³sudskie-
go) w Warszawie pad³y s³yn-
ne s³owa „Niech zst¹pi Duch
Twój! Niech zst¹pi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi.
Tej ziemi!”.

1980, 14 sierpnia. „Polski sierpieñ
‘80”. wybuch strajku okupacyj-
nego w Stoczni Gdañskiej im.
Lenina, który rozpocz¹³ wiel-
k¹ falê strajków w zak³adach
przemys³owych Wybrze¿a i ca-
³ej Polski; na czele Miêdzyzak-
³adowego Komitetu Strajko-
wego (MKS) w Gdañsku sta-
n¹³ elektryk Lech Wa³êsa.

1980, 30 sierpnia. 3 wrzeœnia. po-
rozumienia sierpniowe z rz¹-
dem podpisane przez przed-
stawicieli MKS w Szczecinie
(30 sierpnia), Gdañsku (31
sierpnia) i Jastrzêbiu-Zdroju
(3 wrzeœnia); doprowadzi³y
one do legalizacji Niezale¿ne-
go Samorz¹dnego Zwi¹zku
Zawodowego (NSZZ) „Soli-
darnoœæ”. niezale¿nej od
w³adz komunistycznych ma-
sowej organizacji spo³ecznej;
w Szczecinie porozumienie
podpisali dzia³acz zwi¹zkowy
Marian Jurczyk i wicepremier
Kazimierz Barcikowski.

1980, 9 paŸdziernika. Czes³aw Mi-
³osz otrzyma³ literack¹ na-
grodê Nobla.

1980, 10 listopada. Rejestracja
NSZZ „Solidarnoœæ” w S¹dzie



Najwy¿szym PRL w efekcie
porozumieñ sierpniowych.

1981, 13 maja. Zamach na papie-
¿a Jana Paw³a II podczas au-
diencji generalnej w Watyka-
nie; zamachowcem by³ Tu-
rek. Mehmet Ali Agca; pa-
pie¿ prze¿y³ zamach i po kil-
ku tygodniach powróci³ do
zdrowia

1981, 13 grudnia. Gen. Wojciech
Jaruzelski powo³a³ Wojskow¹
Radê Ocalenia Narodowego
(WRON) i og³osi³ w Polsce
stan wojenny; delegalizacja
„Solidarnoœci”, internowanie
tysiêcy dzia³aczy opozycji, mi-
litaryzacja kraju i terror poli-
cyjny; liczbê œmiertelnych
ofiar stanu wojennego szacu-
je siê na 56-91.

1982, 10 lipca. Podczas Mundialu
w Hiszpanii polscy pi³karze
zdobyli ponownie 3 miejsce
pokonuj¹c reprezentacjê
Francji 3:2.

1983, 22 lipca. Stan wojenny
w Polsce zosta³ formalnie od-
wo³any, jednak nie usta³y rz¹-
dy twardej rêki i represje wo-
bec opozycji.

1983, 5 paŸdziernika. Lech Wa³ê-
sa, przywódca pierwszej „So-

lidarnoœci”, otrzyma³ pokojo-
w¹ nagrodê Nobla, któr¹ w je-
go imieniu odebra³a w Oslo
¿ona Danuta.

1984, 19 paŸdziernika. Zamordo-
wanie ksiêdza Jerzego Popie-
³uszki, kapelana „Solidarno-
œci” przez funkcjonariuszy
S³u¿by Bezpieczeñstwa.

1986, 26 kwietnia. Katastrofa w ra-
dzieckiej elektrowni atomo-
wej Czarnobyl ko³o Kijowa;
ska¿eniuradioaktywnemu
uleg³a m.in. Polska.

1988, lipiec–sierpieñ. Kolejna
wielka fala strajków w Polsce
i pog³êbiaj¹cy siê kryzys go-
spodarczy.

1988, 27 wrzeœnia. Premierem rz¹-
du zosta³ Mieczys³aw Rakow-
ski, partyjny libera³, który
podj¹³ próbê przeprowadze-
nia reform gospodarczych
w duchu wolnorynkowym.

1989, 6 lutego. 5 kwietnia. Obra-
dy tzw. Okr¹g³ego sto³u miê-
dzy przedstawicielami w³adz
komunistycznych i czêœci¹
opozycji spod znaku „Soli-
darnoœci”, które doprowa-
dzi³y do pokojowego oddania
czêœci w³adzy w Polsce przez
PZPR.
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Czêœæ 4.
III Rzeczpospolita

Nowa epoka pe³na nadziei i rozczarowañ (1989–2018) 

1989, 4 i 18 czerwca. Pierwsze czê-
œciowo wolne wybory do Sejmu
i Senatu RP, w których druz-
goc¹ce zwyciêstwo wyborcze
odnios³a opozycja demokraty-
czna (Komitet Obywatelski
„Solidarnoœæ”); zwykle w³aœ-
nie tê datê (4 czerwca 1989)
uwa¿a siê za koniec rz¹dów
komunistów w Polsce.

1989, 19 sierpnia. Powo³anie pier-
wszego od zakoñczenia II woj-
ny œwiatowej niekomunisty-
cznego rz¹du, na którego cze-
le stan¹³ Tadeusz Mazowiec-
ki; pocz¹tek szybkich i rady-
kalnych reform gospodar-
czych nazywanych od nazwis-
ka ówczesnego wicepremiera
„planem Balcerowicza”.

1989, 29 grudnia. Nowelizacja
konstytucji PRL przywracaj¹-
ca nazwê kraju Rzeczpospoli-
ta Polska i herb Orze³ Bia³y
w koronie; symboliczny po-
cz¹tek nowych czasów.

1990, 27 maja. Pierwsze wolne wy-
bory samorz¹dowe (do rad
gmin) w Polsce; przywrócenie
samorz¹du terytorialnego
zlikwidowanego w okresie
stalinowskim.

1990, 9 grudnia. Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej zo-
sta³ wybrany w wyborach po-

wszechnych dawny przywód-
ca „Solidarnoœci”. Lech Wa³ê-
sa, który 22 grudnia t. r. przy-
j¹³ insygnia od ostatniego pre-
zydenta RP na uchodŸctwie.
Ryszarda Kaczorowskiego.

1991, 27 paŸdziernika. Pierwsze
w pe³ni wolne wybory parla-
mentarne w Polsce; ich efek-
tem by³o znaczne rozdrobnie-
nie sceny politycznej, zw³a-
szcza na prawicy, wywodz¹cej
siê z dawnej opozycji antyko-
munistycznej.

1992, 4 czerwca. Upadek rz¹du
premiera Jana Olszewskiego,
który domaga³ siê lustracji
i g³êbokiej dekomunizacji
Polski.

1993, 18 wrzeœnia. wycofanie z Pol-
ski ostatnich oddzia³ów ra-
dzieckiej Pó³nocnej Grupy
Wojsk, stacjonuj¹cych tu od
1945 roku.

1993, 19 wrzeœnia. W wyniku wybo-
rów parlamentarnych do w³a-
dzy powróci³a postkomunisty-
czna lewica, koalicja Sojuszu
Lewicy Demokratycznej
(SLD) iPolskiego Stronnictwa
Ludowego (PSL); premierem
zosta³ Waldemar Pawlak.

1995, 19 listopada. Prezydentem
Polski zosta³ wybrany w wy-
borach powszechnych Alek-



sander Kwaœniewski, popie-
rany przez SLD, który jako je-
dyny z prezydentów sprawo-
wa³ swój urz¹d przez 2 kaden-
cje (a¿ do 2005 roku). 

1996, 3 paŸdziernika. Wis³awa
Szymborska otrzyma³a lite-
rack¹ nagrodê Nobla.

1997, 2 kwietnia. Uchwalenie,
obowi¹zuj¹cej do dziœ, Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

1997, 21 wrzeœnia. Wybory parla-
mentarne wygra³a centropra-
wica. Akcja Wyborcza „Soli-
darnoœæ” kierowana przez Ma-
riana Krzaklewskiego; pre-
mierem zosta³ Jerzy Buzek.

1999, 12 marca. Polska wst¹pi³a do
militarnego Sojuszu Pó³noc-
noatlantyckiego (NATO);
cz³onkostwo w NATO to naj-
wa¿niejsza z podstaw bezpie-
czeñstwa miêdzynarodowego
wspó³czesnej Polski.

2001, 23 wrzeœnia. Wybory parla-
mentarne, które przynios³y
zwyciêstwo koalicji centrole-
wicowej Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej (SLD), Unii
Pracy (UP) i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego (PSL); pre-
mierem zosta³ Leszek Miller.

2002, 22 lipca. Wybuch tzw. afery
Rywina, która doprowadzi³a
do g³êbokiego kryzysu pol-
skiej lewicy.

2003, 7–8 czerwca. Referendum
krajowe w sprawie wejœcia

Polski do Unii Europejskiej,
zakoñczone zdecydowanym
sukcesem zwolenników inte-
gracji (77,48% g³osów). 

2004, 1 maja. Polska zosta³a przy-
jêta do Unii Europejskiej;
premierem podpisuj¹cym
traktat akcesyjny by³ Leszek
Miller (SLD). 

2005, 2 kwietnia. W Rzymie zmar³
z³o¿ony ciê¿k¹ chorob¹ pa-
pie¿ Jan Pawe³ II; ¿a³oba na-
rodowa w Polsce.

2005, 25 wrzeœnia. Wybory parla-
mentarne wygrane przez pra-
wicê. Prawo i Sprawiedliwoœæ
(PiS); w³adzê objê³a koalicja
PiS z „Samoobron¹” Andrze-
ja Leppera i Lig¹ Polskich
Rodzin Romana Giertycha;
premierem zosta³ Kazimierz
Marcinkiewicz.

2005, 23 paŸdziernika. Prezyden-
tem Polski zosta³ wybrany
w wyborach powszechnych
prof. Lech Kaczyñski popie-
rany przez PiS.

2007, 21 paŸdziernika. Wybory
parlamentarne wygra³a tym
razem Platforma Obywatel-
ska (PO); koalicja PO z Pol-
skim Stronnictwem Ludo-
wym (PSL) utrzyma³a w³a-
dzê a¿ do jesieni 2015 roku;
premierem zosta³ Donald
Tusk.

2010, 10 kwietnia. Katastrofa
smoleñska; w wyniku tragi-
cznego wypadku lotniczego
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przy próbie l¹dowania w ro-
syjskim Smoleñsku œmieræ
poniós³ prezydent RP Lech
Kaczyñski, jego ¿ona Maria
i 94 inne osoby; spór o przy-
czyny tej tragedii do dziœ
dzieli Polaków.

2010, 4 lipca. Prezydentem Polski
zosta³ wybrany w wyborach
powszechnych Bronis³aw Ko-
morowski.

2012, czerwiec–lipiec. Mistrzostwa
Europy w Pi³ce No¿nej UEFA
Euro 2012, których gospoda-
rzami by³y po raz pierwszy
Polska i Ukraina.

2014, 27 kwietnia. Kanonizacja œw.
Jana Paw³a II przez papie¿a
Franciszka.

2014, 1 grudnia. Wybór Donalda
Tuska na przewodnicz¹cego
Rady Europejskiej.

2015, 10 maja. Prezydentem Pol-
ski zosta³ wybrany w wybo-
rach powszechnych Andrzej
Duda.

2015, 25 paŸdziernika. Wybory
parlamentarne w Polsce za-
koñczone zwyciêstwem wy-
borczym partii Prawo i Spra-
wiedliwoœæ (PiS); pocz¹tek
samodzielnych rz¹dów prawi-
cy z obozu tzw. „dobrej zmia-
ny”.

2018, listopad. Uroczyste, choæ
podzielone politycznie obcho-
dy 100-lecia Niepodleg³oœci
Polski.



Monika Stawicka 

60 lat Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Aleksandrowie £ódzkim

W roku 2019 Spó³dzielnia Mieszkaniowa
w Aleksandrowie £ódzkim obchodzi Ju-
bileusz 60-lecia. 

Przypomnijmy sobie, jak to siê zaczê³o…

Z inicjatyw¹ powo³ania komitetu organi-
zacyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowej wy-
st¹pi³y Aleksandrowskie Zak³ady Prze-
mys³u Poñczoszniczego w 1959 roku.
Zebranie za³o¿ycielskie, w obecnoœci 19
osób, odby³o siê 7 lutego 1959 roku. Wy-
brano wówczas tymczasowy Zarz¹d
w sk³adzie: 

Franciszek Kij – przewodnicz¹cy
W³adys³aw Stankiewicz – zastêpca przewodnicz¹cego
Boles³aw K³osiñski – sekretarz

Wybrany zarz¹d nie podj¹³ czynnoœci rejestracji Spó³dzielni. Do-
piero przy wydatnej pomocy dyrektora Aleksandrowskich Za-
k³adów Przemys³u Poñczoszniczego, Pana Zenona Zientarskie-
go, i uzyskania obietnicy sprzedania bloku z budownictwa Rady
Narodowej w dniu 19 maja odby³o siê w obecnoœci 26 osób Wal-
ne Zgromadzenie za³o¿ycielskie Spó³dzielni Mieszkaniowej „LO-
KATOR”. Na zebraniu tym uchwalono Statut, ukonstytuowa³a
siê Rada Nadzorcza, której przewodnicz¹cym zosta³ Pan Hen-
ryk ¯ebrowski oraz powo³ano Zarz¹d, w sk³ad którego weszli: 

W³adys³aw Stankiewicz – przewodnicz¹cy
Zygmunt Olborski – zastêpca przewodnicz¹cego
Stanis³aw ¯ygo – sekretarz
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Aleja Wyzwolenia

Ulica Piotrkowska

60 lat Spó³dzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie £ódzkim 191



Spó³dzielnia zosta³a zarejestrowania w Rejestrze Handlowym
S¹du Powiatowego dla miasta £odzi w dniu 22 czerwca 1959 ro-
ku o Nr RS/I/1282, pod nazw¹ Spó³dzielnia Mieszkaniowa „LO-
KATOR” w Aleksandrowie £ódzkim. 

Potrzeby mieszkaniowe aleksandrowian by³y tym wiêksze, ¿e £ódŸ
by³a wówczas miastem zamkniêtym przed nap³ywem ludzi z ze-
wn¹trz. Dlatego ju¿ w roku powstania Spó³dzielni Mieszkaniowej od-
dano do u¿ytku budynek odkupiony z tzw. budownictwa Rad Naro-
dowych, przy Al. Wyzwolenia 8/10, posiadaj¹cy 26 mieszkañ.
Jednoczeœnie rozpoczêto budowê nastêpnych budynków – przy Al.
Wyzwolenia 10a, Piotrkowskiej 27b i Piotrkowskiej 29/31b. W zwi¹z-
ku z rozszerzeniem dzia³alnoœci Spó³dzielni, zwi¹zanej z budow¹ blo-
ku w Andrespolu, w dniu 22 listopada 1967 roku zmieniono nazwê
na powiatow¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w Aleksandrowie £ódzkim,
a w dniu 23 kwietnia 1976 roku, z uwagi na likwidacjê powiatów, na
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w Aleksandrowie £ódzkim. 

W roku 1962 Zebranie Przedstawicieli Cz³onków podjê³o de-
cyzjê o powo³aniu Zak³adu Budowlano-Remontowego przy Spó³-
dzielni Mieszkaniowej, który œwiadczy³ us³ugi remontowo-kon-
serwacyjne, a w póŸniejszym czasie realizowa³ budowê domów
jednorodzinnych przy ul. Wolnoœci. 

W okresie 60-letniej dzia³alnoœci Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Aleksandrowie £ódzkim wybudowano 82 budynki mieszkalne
wielorodzinne z 3829 mieszkaniami, 9 budynków z 73 segmenta-
mi jednorodzinnymi i budynek mieszkalno-us³ugowy z 7 lokala-
mi mieszkalnymi, o ³¹cznej powierzchni 186 838 m2. Ponadto
Spó³dzielnia wybudowa³a pawilony i budynki us³ugowe o powie-
rzchni 6.334 m2 oraz 123 gara¿e o powierzchni 2 118 m2. 

W roku 1991 wybudowano now¹ siedzibê Spó³dzielni przy ul.
Dmowskiego 1. Zwwolniono wtedy zajmowane mieszkania w bu-
dynku przy Al. Wyzwolenia 11. Oprócz zasobów mieszkalnych i u¿yt-
kowych, Spó³dzielnia posiada³a i eksploatowa³a w³asne zaplecza,
tj. budynek zarz¹du przy ul. Dmowskiego 1, budynek Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi wraz z Zak³adem Gospodarki Cieplnej
i baz¹ Konserwacyjno-Remontow¹ przy ul. Konstantynowskiej
9 oraz budynek filii Administracji przy ul. Konopnickiej 11. 

W zwi¹zku z nowelizacj¹ Ustawy o spó³dzielniach mieszka-
niowych z dnia 31.12.2018 roku, Spó³dzielnia liczy 4849 cz³on-
ków, a zasoby Spó³dzielni zamieszkuj¹ obecnie 7402 osoby. 
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Ulica Marii Konopnickiej

Ulice Marii Konopnickiej i Piotrkowska



Podstawowym celem Spó³dzielni, jest prawid³owe zarz¹dza-
nie nieruchomoœciami, stanowi¹cymi maj¹tek Spó³dzielni i jej
cz³onków, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich stanu techniczne-
go. Prace remontowe i konserwacyjne wykonywane s¹ si³ami w³as-
nymi, a tak¿e zlecane wykonawcom obcym wy³anianym w dro-
dze przetargów. 

Energiê ciepln¹ Spó³dzielnia zakupuje z kot³owni PGKiM Sp.
z o. o. oraz z kot³owni „Ciep³ownia” Sp. z o. o. a tak¿e wytwarza
sama w kot³owniach w³asnych przy ul. Œciegiennego oraz Da-
szyñskiego i kot³owni w Andrespolu. Wszystkie nasze kot³ownie
zasilane s¹ paliwem gazowym i spe³niaj¹ wszelkie wymogi zwi¹-
zane z ochron¹ œrodowiska i zasobu naturalnego. 

W latach 2004-2016 realizowano na szerok¹ skalê prace ter-
momodernizacyjne, modernizacjê wêz³ów centralnego ogrzewa-
nia i ciep³ej wody, opomiarowano instalacjê wewnêtrzn¹ central-
nego ogrzewania i ciep³ej wody. 

Ostatnie prowadzone przez spó³dzielniê prace, czyni¹ zadoœæ
wymogom nowoczesnej technologii. Wymieniliœmy oœwietlenia
klatek schodowych na ledowe, nowe domofony funkcjonuj¹ w sy-
stemie cyfrowym, a opomiarowanie mediów rozliczanych przez
Spó³dzielniê, daje ju¿ mo¿liwoœæ zdalnego radiowego odczytu,
u³atwiaj¹c ¿ycie mieszkañcom i prawid³owy nadzór s³u¿bom te-
chnicznym Spó³dzielni. 

Rok 2019 przyniós³ prze³omow¹ zmianê dotycz¹c¹ gruntów,
zabudowanych na cele mieszkaniowe. Po odrêbnych w³asnoœciach
lokalowych, przyszed³ czas na regulacjê praw w³asnoœciowych,
dotycz¹cych gruntów. Wiêkszoœæ z nich, z mocy prawa sta³a siê
w³asnoœci¹ Spó³dzielni. Tym samym, u¿ytkowanie wieczyste do-
tyczyæ bêdzie tylko gruntów, wykorzystywanych na cele gospo-
darczo-u¿ytkowe. 

Poza zarz¹dzaniem zasobami mieszkaniowymi, Spó³dziel-
nia prowadzi dzia³alnoœæ spo³eczno-wychowawcz¹ na rzecz dzie-
ci i m³odzie¿y w swoich œwietlicach osiedlowych. Organizowa-
ne s¹  imprezy sportowo-rekreacyjne, czynnie uczestniczy
w tworzeniu i realizacji Aleksandrowskiego Bud¿etu Obywa-
telskiego. 

Ostatnie dwa lata dzia³alnoœci to tak¿e bardzo trafione kon-
cepcje, zwi¹zane z wykorzystaniem gruntów Spó³dzielni pod dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹. Podjêcie decyzji o przeprowadzeniu s³u¿b
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Osiedle S³oneczne

Osiedle S³oneczne z lotu ptaka



etatowych Spó³dzielni do jednego budynku i wynajêcie pozosta-
³ych po bazie remontowo-budowlanej, by³o przys³owiowym strza-
³em w „10”. 

Uda³o siê racjonalnie zagospodarowaæ teren przy ul. Dmow-
skiego, tworz¹c tym samym bardzo dobre warunki dla wszy-
stkich pracowników w jednym budynku. Da³o to nie tylko op-
tymalizacjê kosztów, ale sprawi³o, ¿e za³oga jest bardziej
zintegrowana, a zadania realizowane przy maksymalnym za-
anga¿owaniu zespo³u. 

A co z siedzib¹ i nieruchomoœciami przy ul. Konstantynow-
skiej? Od grudnia 2018 roku funkcjonuje tam pierwsze w Alek-
sandrowie Centrum Handlowe ze sklepami oferuj¹cymi pe³ny
asortyment towarów spo¿ywczych, przemys³owych w tym odzie-
¿y, obuwia, kosmetyków oraz RTV i AGD. W niedalekiej przy-
sz³oœci oferta rozszerzy siê o restauracjê, fitness club i sklep spor-
towy. Wp³ywy z dzier¿awy gruntów i najmu pomieszczeñ s¹
niema³ym zastrzykiem finansowym dla ca³ej Spó³dzielni. 

Dziœ Spó³dzielnia, to dobrze zarz¹dzana firma, mog¹ca kon-
kurowaæ standardami z wieloma przedsiêbiorstwami. Praca na
rzecz naszych cz³onków i pasja, z jak¹ wszyscy j¹ wykonujemy,
jest gwarancj¹ tego, ¿e Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Aleksan-
drowie £ódzkim ma przed sob¹ kolejne lata sukcesów, a nasi
cz³onkowie pewnoœæ, ¿e mog¹ mieszkaæ i ¿yæ spokojnie, wygo-
dnie i bezpiecznie. 

Nazwy i siedziby Spó³dzielni od 1959 roku. 

od 19.05.1959 r.: 
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” w Aleksandrowie k/£odzi
Aleja Wyzwolenia 8/10 m. 10. Mieszkanie prezesa W³adys³awa Stankiewicza. 

od 17.02.1962 r.: 
Aleksandrowska Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie £ódzkim
ul. Kiliñskiego 26

od 22.10.1964 r.:
Aleksandrowska Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie k/£odzi
ul. Konopnickiej 15

od 22.11.1967 r.: 
Powiatowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie, 
(zarejestrowana w Sadzie 28.03.1970r); ul. Konopnickiej 15
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Osiedle Sikorskiego

Osiedle Sikorskiego z lotu ptaka
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od 10.1982 r.: 
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie £ódzkim; Al. Wyzwolenia 11a

od 06.1992 r. do dziœ: 
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie £ódzkim; ul. Dmowskiego 1

Cz³onkowie Rad Nadzorczych Spó³dzielni Mieszkaniowej

Od 25.04.1965 r.:
Zygmunt Olborski, przewodnicz¹cy
Jerzy Kwiatkowski, 

z-ca przewodnicz¹cego
Józef Opala sekretarz
Zenon Biernacki

Maria Kubiak
Lucjan Zwierzyñski
Mieczys³aw Romanowicz
Miros³aw Wyp³osz
Zdzis³aw Grefkowicz

Od 14.12.1963 r.:
Aleksander Kozanecki, przewodnicz¹cy 
Maria Kubiak 
Miros³aw Wyp³osz
Mieczys³aw Zio³añski
Lucjan Zwierzynski

Szczepan Andrzejewski
Jan Gumulski 
Henryk Canert

Od 17.02.1962 r.:
Aleksander Kozanecki, przewodnicz¹cy
Szczepan Andrzejczak 
Tadeusz Adamiak 
Henryk Canert 
Zofia Rajewska 

Janina Topolska
Wac³awa Ruszczak
Jan Gumulski
Jadwiga Bem

Od 1961 r.: 
Henryk Canert przewodnicz¹cy
Kazimierz Piaskowski 
Helena Rurarz 
Stanis³aw Gliñski 
Antoni Siciñski 

Henryk ¯ebrowski 
Tadeusz Adamiak 
Serafina Lubecka 
Jerzy Rosiak 

Od 1960 r.: 
Henryk Canert, przewodnicz¹cy 
Tadeusz Adamiak
Serafina Lubecka 
Jerzy Rosiak 
Józef W³odarczyk 

Mieczys³aw Zio³añski 
Henryk ¯ebrowski 
Andrzej Andrzejczak 
Jan Kaczmarczyk
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Osiedle Bratoszewskiego

Prezydia Rad Nadzorczych Spó³dzielni Mieszkaniowej 

od 11.05.1966 r.: Zygmunt Olborski, prze-
wodnicz¹cy; Jerzy Kwiatkowski, z-ca prze-
wodnicz¹cego; Józef Opala, sekretarz  

od 06.07.1967 r.: Jerzy S³aboñ, przewodni-
cz¹cy;  Jerzy Kwiatkowski, z-ca przewo-
dnicz¹cego; Cecylia Pietrzak, sekretarz 

od 12.05 1968 r.: do 11.05.1969 r.: Leo-
pold S³aboñ, przewodnicz¹cy; Jerzy
Kwiatkowski z-ca przewodnicz¹cego; Lu-
cyna Baczyñska, sekretarz

od 30.06.1969 r.: Maria Kubiak, przewo-
dnicz¹ca; Jan Burski, z-ca przewodnicz¹-
cego; Daniel Kobryñ, sekretarz 

od 10.05.1970 r. do 29.05.1971 r.: Mieczy-
s³aw Zio³añski, przewodnicz¹cy; Jan Bur-
ski, z-ca przewodnicz¹cego; Stanis³aw
KaŸmierczak, sekretarz 

od 1972 r. do 1973 r.: Jan Burski, przewo-
dnicz¹cy; Zygmunt Ostrowski, z-ca prze-
wodnicz¹cego

od 07.05.1973 r.: Zenobiusz B¹czyk, prze-
wodnicz¹cy; Zygmunt Ostrowski, z-ca prze-
wodnicz¹cego; Andrzej Kap³on, sekretarz 

od 21.06.1974 r.: Zenobiusz B¹czyk, prze-
wodnicz¹cy; Zygmunt Ostrowski, z-ca prze-
wodnicz¹cego; Anna Dutkowska sekretarz 

od 27.05.1975 r.: Andrzej Klita, przewo-
dnicz¹cy; Jan Gumulski, z-ca przewodni-
cz¹cego; Anna Ferenc, sekretarz 

od 08.06.1976 r.: Andrzej Klita, przewo-
dnicz¹cy; Jan Kowalski, z-ca przewodni-
cz¹cego; Jadwiga Mi³osz, sekretarz 

od 10.06.1977 r.: Andrzej Klita, przewo-
dnicz¹cy; Jan Kowalski, z-ca przewodni-
cz¹cego; El¿bieta Madej, sekretarz 

od 30.05.1978 r.: Jan Wawrzyñczak, prze-
wodnicz¹cy; Miros³aw Wyp³osz, z-ca prze-
wodnicz¹cego; Anna Ferenc, sekretarz
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od 1979 r.: Jan Wawrzyñczak, przewodni-
cz¹cy; Stanis³aw Wo³oszyñski, z-ca prze-
wodnicz¹cego; Anna Ferenc, sekretarz

od 1980 r. do 1982 r.: Jan Wrzesiñski,
przewodnicz¹cy; Jan Wawrzyñczak, z-ca
przewodnicz¹cego; Sabina Goss, sekretarz

od 1983 r. do 1984 r.: Jan Wrzesiñski, prze-
wodnicz¹cy; W³odzimierz Tomczyk, z-ca
przewodnicz¹cego; Anna Ferenc, sekretarz

od 1985 r.: Jan Wrzesiñski, przewodnicz¹-
cy; W³odzimierz Tomczyk, z-ca przewo-
dnicz¹cego; Hieronim Nowak, sekretarz

od 1986 r.: Henryk Wojtera, przewodni-
cz¹cy; Ryszard Krawczyk, z-ca przewodni-
cz¹cego; W³odzimierz Tomczyk, sekretarz

od 1987 r. do 1989 r.: Ryszard Krawczyk,
przewodnicz¹cy; W³odzimierz Tomczyk, 
z-ca przewodnicz¹cego; Pawe³ Chmielec-
ki, sekretarz

od 1990 r. do 1991 r.: Ryszard Krawczyk, prze-
wodnicz¹cy; Pawe³ Chmielecki, z-ca przewo-
dnicz¹cego; Zdzis³aw Zi¹bka, sekretarz

od 1992 r. do 1995 r.: Ryszard Krawczyk,
przewodnicz¹cy; Zdzis³aw Zi¹bka, z-ca
przewodnicz¹cego; Józefa Mielczarek, se-
kretarz 

od 1996 r.: Zdzis³aw Zi¹bka, przewodni-
cz¹cy; Pawe³ Chmielecki, z-ca przewodni-
cz¹cego; Józefa Mielczarek, sekretarz 

od 1997 r.: Bronis³awa Graczyk, przewodni-
cz¹cy; Pawe³ Chmielecki, z-ca przewodni-
cz¹cego; Kazimierz Olszewski, sekretarz 

od 1998 r.: Bronis³awa Graczyk, przewo-
dnicz¹cy; Zdzis³aw Zi¹bka, z-ca przewo-
dnicz¹cego; Pawe³ Chmielecki, sekretarz 

od 1999 r.: Bronis³awa Graczyk, przewo-
dnicz¹ca; Zdzis³aw Zi¹bka, z-ca przewodni-
cz¹cego, Kazimierz Olszewski, sekretarz 

od 2000 r.: Bronis³awa Graczyk, przewodni-
cz¹ca; Marian Kabaciñski, z-ca przewodni-
cz¹cego; Kazimierz Olszewski, sekretarz 

od 2001 r.: Bronis³awa Graczyk, przewo-
dnicz¹ca; Marian Kabaciñski, z-ca przewo-
dnicz¹cego; Pawe³ Chmielecki, sekretarz 

od 2002 r.: Pawe³ Chmielecki,  przewo-
dnicz¹cy; Bronis³awa Graczyk, z-ca prze-
wodnicz¹cego; Jan Kawecki, sekretarz 

od 2003 r. do 2004 r.: Bronis³awa Graczyk,
przewodnicz¹ca; Jan Kawecki, z-ca przewo-
dnicz¹cego; W³odzimierz Tomczyk sekretarz

od 2005 r. do 2007 r.: Bronis³awa Graczyk,
przewodnicz¹ca; Jan Kawecki, z-ca prze-
wodnicz¹cego; Pawe³ Gêbuœ, sekretarz

od 2008 r. do 2009 r.: Bronis³awa Graczyk,
przewodnicz¹ca; Jan Kawecki, z-ca prze-
wodnicz¹cego; Pawe³ Pietruszewski, se-
kretarz

od 2010 r. do 2011 r.: Jan Kawecki, prze-
wodnicz¹cy; Pawe³ Pietruszewski, z-ca
przewodnicz¹cego; Pawe³ Gebuœ, sekretarz

od 2012 r.: Jan Kawecki, przewodnicz¹cy;
Pawe³ Pietruszewski, z-ca przewodnicz¹-
cego; Stanis³aw Lichwa³a, sekretarz 

od 2013 r. do 2015 r.: Jan Kawecki prze-
wodnicz¹cy; Stanis³aw Lichwa³a, z-ca
przewodnicz¹cego; Ewa Bieñkowska, se-
kretarz

od 2016 r.: Zbigniew Cio³kowski, przewo-
dnicz¹cy; Stanis³aw Lichwa³a, z-ca prze-
wodnicz¹cego; Ewa Bieñkowska, sekretarz

od 2017 r.: Zbigniew Cio³kowski, prze-
wodnicz¹cy; Stanis³aw Lichwa³a, z-ca
przewodnicz¹cego; Teresa Krzy¿añska,
sekretarz
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Aktualny sk³ad Rady Nadzorczej od wrzeœnia 2018 r.:
Zbigniew Cio³kowski, przewodnicz¹cy
Witold Miller, zastêpca przewodnicz¹cego
Teresa Krzy¿añska, sekretarz
Pawe³ Pietruszewski, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
Kazimierz Sobolczyk, cz³onek Rady
Jolanta Pawlina, cz³onek Rady
Mieczys³aw Dominowski, przewodnicz¹cy komisji technicznej
Jerzy Kubiak, cz³onek Rady
Kazimierz Olszewski, cz³onek Rady
Jan Roliñski, przewodnicz¹cy Komisji Samorz¹dowej
Teresa Balcerek, cz³onek Rady
Dorota Ejdukiewicz-Bêdkowska, cz³onek Rady

Cz³onkowie Zarz¹dów Spó³dzielni Mieszkaniowej 
w Aleksandrowie £ódzkim od 1959 roku. 

od 19.05.1959 r.: W³adys³aw Stankiewicz,
przewodnicz¹cy; Zygmunt Olborski, z-ca
przewodnicz¹cego; Stanis³aw ¯ygo, cz³o-
nek zarz¹du

od 1960 r.: W³adys³aw Stankiewicz, prze-
wodnicz¹cy; Tadeusz Biernacki, z-ca
przewodnicz¹cego; Stanis³aw ¯ygo, cz³o-
nek zarz¹du 

od 1962 r.: W³adys³aw Stankiewicz, prze-
wodnicz¹cy; Stanis³aw ¯ygo, z-ca prze-
wodnicz¹cego; Serafina Lubecka, sekre-
tarz

od 1964 r.: W³adys³aw Stankiewicz, prze-
wodnicz¹cy; Benedykt Turczynowicz, z-ca
przewodnicz¹cego; Mieczys³aw Zio³añski,
sekretarz

od 1965 r.: W³adys³aw Pankonin, przewo-
dnicz¹cy; Benedykt Turczynowicz, I cz³o-
nek zarz¹du; Kazimierz Stobiecki, II cz³o-
nek zarz¹du; Lech Grzybowski, cz³onek
zarz¹du; Kazimierz Wawrzyñczak, cz³o-
nek zarz¹du

od 1969 r.: W³adys³aw Pankonin, przewo-
dnic¹cy; Kazimierz Wawrzyñczak, cz³onek
zarz¹du; Jan Stefanek, cz³onek zarz¹du;
Hieronim Podsiad³owicz cz³onek zarz¹du;
Czes³aw Cichawa,  cz³onek zarz¹du 

od 1972 r.: Andrzej Banasiak, przewodni-
cz¹cy; W³adys³aw Pankonin, z-ca przewo-
dnicz¹cego; Kazimierz Wawrzyñczak,
cz³onek zarz¹du 

od 1974 r.: Feliks Kropid³owski, przewo-
dnicz¹cy; W³adys³aw Pankonin, z-ca prze-
wodnicz¹cego; Kazimierz Wawrzyñczak,
cz³onek zarz¹du 

od 1975 r.: Feliks Kropid³owski, przewo-
dnicz¹cy; Zenobiusz B¹czyk, z-ca ds. eko-
nomicznych; W³adys³aw Pankonin, z-ca
ds. technicznych 

od kwietnia 1976 r,: W³adys³aw Panko-
nin, przewodnicz¹cy; Zenobiusz B¹czyk,
z-ca ds. ekonomicznych; Eugeniusz Zie-
liñski, z-ca ds. technicznych 

od lipca 1976 r.: W³adys³aw Pankonin,
przewodnicz¹cy; Andrzej Kitowski, z-ca
ds. ekonomicznych; Eugeniusz Zieliñski,
z-ca ds. technicznych 

od 1977 r.: Zenobiusz B¹czyk, przewodni-
czacy; Andrzej Kitowski, z-ca ds. ekono-
micznych; Eugeniusz Zieliñski, z-ca ds.
technicznych
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od 1982 r.: Eugeniusz Zieliñski, przewo-
dniczacy; Andrzej Kitowski, z-ca ds. eko-
nomicznych; Józef Sikora, z-ca ds. techni-
cznych

od 1983 r.: Eugeniusz Zieliñski, przewo-
dniczacy; Andrzej Kitowski, z-ca ds. eko-
nomicznych; Ryszard Pelc, z-ca ds. techni-
cznych

od 1990 r.:
Eugeniusz Zieliñski, przewodnicz¹cy;
Irmina Uzie³³o, z-ca ds. ekonomicznych;
Ryszard Pelc, z-ca ds. technicznych

od 1995 r.: Eugeniusz Zieliñski, przewo-
dnicz¹cy; Ryszard Pelc, z-ca ds. techni-
cznych; Jan Kawecki, oddelegowany cz³o-
nek Rady Nadzorczej

od paŸdziernika 1998 r.: Eugeniusz Zie-
liñski, przewodnicz¹cy; Ryszard Pelc, z-ca
ds. technicznych

od stycznia 2002 r. do 31.03.2014 r.: Ryszard
Pelc, prezes zarz¹du; Sabina Goss, z-ca pre-
zesa zarz¹du i kierownik dzia³u cz³onkow-
sko-mieszkaniowego; Zygmunt Jadkowski,
z-ca prezesa zarz¹du i kierownik dzia³u go-
spodarki zasobami mieszkaniowymi

Aktualny sk³ad Zarz¹du Spó³dzielni od 01.04.2014 r.

Wykonawcy osiedli mieszkaniowych 
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie

Monika Stawicka, prezes zarz¹du; 
Sabina Goss, z-ca prezesa zarz¹du i kierownik dzia³u cz³onkowsko-mieszkaniowego;
Zygmunt Jadkowski, z-ca prezesa zarz¹du i kierownik dzia³u gospodarki zasobami
mieszkaniowymi

Rada Nadzorcza i Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej  w Aleksandrowie £ódzkim

System Gospodarczy

Spo³eczne Przedsiêbiorstwo Budowlane

Powiatowe Przedsiêbiorstwo Budowlane £ódŸ

Przedsiêbiorstwo Budowy Obiektów U¿ytecznoœci Publicznej „Budopol” £ódŸ

£ódzki Kombinat Budowlany Zachód

£ódzki Kombinat Budowlany Wschód

£ódzki Kombinat Budowlany Po³udnie

£ódzki Kombinat Budowlany Pó³noc

Przedsiêbiorstwo Robót Instalacyjnych £ódŸ

Zgierskie Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych Zgierz

£ódzkie Przedsiêbiorstwo Instalacji Przemys³owych „Instal” £ódŸ 
(wykonawca kot³owni) 

Zak³ad Budowlano-Remontowy Spó³dzielni Mieszkaniowej 
w Aleksandrowie £ódzkim.



Anna Zych i Maria Mozga

26 lat kapeli ludowej „Aleksandrowianie”

Kapela ludowa „Aleksandrowianie” zosta³a za³o¿ona w 1993 ro-
ku przez Tadeusza Petrykowskiego. Œpiewane by³y wówczas pie-
œni ludowe z ró¿nych regionów kraju a stylizowane kostiumy nie
przystawa³y w³aœciwie do ¿adnego regionu. W 1994 roku do ka-
peli wst¹pi³a Zofia Gajda, która zosta³a now¹ szefow¹. Wprowa-
dzi³a pieœni, tañce oraz stroje z opoczyñskiego – czêœciowo z pry-
watnych zasobów mieszkañców Opoczna i okolic; czêœciowo
uszyte i zakupione z akceptacj¹ ówczesnego burmistrza, Krzysz-
tofa Czajkowskiego, w spó³dzielni „Opoczynianka”. Sprawa za-
³atwiona zosta³a przez Biuro Oswiaty, Kultury i Zdrowia, które
objê³o opek¹ ten oryginalny zespó³. 
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„Aleksandrowinie”



Z uwagi na œcis³¹ wspó³pracê kulturaln¹ BOKiZ z £ódzkim Do-
mem Kultury, kapela bardzo czêsto anga¿owana by³a do udzia³u
w wa¿nych imprezach okolicznoœciowych, gdzie zdobywa³a coraz
wiêksz¹ popularnoœæ i otrzymywa³a liczne propozycje nastêpnych
wystêpów. I tak, np. w ramach £ódzkich Targów, „Aleksandrowia-
nie” œpiewaj¹c, rozdawali setki ulotek z adresem, telefonem kon-
taktowym oraz tematycznym tekstem, napisanym przez J. Potu-
ralsk¹-Piluk, dyrektora BOKiZ. Œpiewaliœmy z towarzyszeniem
licznie zgromadzonej publicznoœci, która œledzi³a tytu³owy tekst
na wspomnianych ulotkach: by³o g³oœno, melodyjnie i bardzo sym-
patycznie. A piosenka brzmia³a tak: 

Przyjecha³a do was, 
Panowie i panie, 
Ludowa kapela
„Aleksandrowianie”

K³aniamy siê piêknie, 
Piêknie siê k³aniamy
I na swojsk¹ nutê
Razem zaœpiewamy. 

Œpiewajmy weso³o
Na ludow¹ nutê, 
By wyp³oszyæ nudê
I wygoniæ smutek

No bo wszelkie smutki
Mog¹ nam zaszkodziæ, 
Kiedy trwaj¹ Targi
W naszej wielkiej £odzi. 

Zabawiamy dzisiaj
Wszystkich mi³ych goœci -
Od placu Wolnoœci 
Do Niepodleg³oœci -

Trochê w Hali EXPO, 
Trochê na Pietrynie
I wiejskie œpiewanie
Nigdy nie zaginie. 
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Dziesi¹ta rocznica kapeli

Pocz¹tki kapeli
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Chwyciæ siê pod boki, 
W tañcu zawirowaæ -
Nie ma to, jak œpiewaæ, 
Nie ma, jak tañcowaæ! 

Weselcie siê z nami, 
Panie i panowie, 
Niechaj bêdzie mi³o
Jak w Aleksandrowie. 

Pamiêtajcie nasze
Ogniste oberki
I ludowe œpiewki -
Smaczne jak zacierki

I barwne we³niaki, 
I chusty na g³owach. 
Niechaj zawsze ¿yje 
Kultura ludowa!!! 

Tym sposobem Aleksandrów by³ na ustach wszystkich! 
W czerwcu 1999 roku nast¹pi³o uroczyste otwarcie aleksan-

drowskiej siedziby Banku PKO BP. I wtedy równie¿ kapela za-
œpiewa³a "od ucha"! 

W mieœcie szumi wietrzyk, 
Na wsi ryczy krowa, 
¯e siê zaczynaj¹ 
Dni Aleksandrowa! 

¯e siê zaczynaj¹
Dosyæ póŸnym rankiem, 
Zewsz¹d wal¹ goœcie, 
By stan¹æ pod Bankiem. 

Przecieraj¹ oczy
Du¿y oraz ma³y, 
¯e siê w naszym mieœcie
Jatki ukaza³y
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Dni Aleksandrowa
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A w tych piêknych jatkach, 
Jak by by³o ma³o -
Bank objawi³ nam siê, 
Polski Bank PKO! 

S¹ ojcowie miasta, 
Jest prezes Zieliñski, 
Wstêgê zaraz przetnie
Dyrektor Gruszczyñski

A za dyrektorem
Jeszcze ktoœ siê chowa, 
To rozpromieniona
Dyrektor Lisowa. 

Zaraz Bank otworz¹, 
Bêdzie mia³ tu wziêcie, 
Bêdzie mia³ klientów
Wiêcej ni¿ Okêcie, 

Bêdzie s³u¿y³ dobrze
Paniom oraz panom, 
Bêdzie siê podoba³
Aleksandrowianom. 

Ludowa kapela
Przysz³oœæ wam wyœpiewa: 
Bêd¹ teraz ros³y
Pieni¹dze na drzewach! 

Gdy œlubuje Gminie
Piêkny Bank PKO -
Bêdzie z tego szczêœcie
I forsy niema³o. 

Ju¿ przeciêta wstêga, 
Drzwi siê otwieraj¹ -
Nieczaj mili goœcie
Nowy Bank zwiedzaj¹
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Dom Seniora w Skierniewicach

Dozynki w 2010 r.
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Ale najpierw prosi
Kapela ludowa, 
By zaœpiewaæ "sto lat"
Od Aleksandrowa! 

Sto lat, sto lat -
Niech ¿yje, ¿yje Bank... itd

Od tamtej chwili minê³o ju¿ 20 lat! 
Wa¿nym momentem w ¿yciu kapeli by³y wystêpy w Brukseli. Tê za-
szczytn¹ propozycjê zespó³ dosta³ w 2002 roku od £ódzkiego Domu
Kultury. Opiekunem organizacyjnym grupy zosta³a g³ówna ksiêgo-
wa BOKiZ, Halina Rogoziñska. Cudna atmosfera, kolorowe stroje
a przede wszystkim polskie œpiewanie – zachwyci³y zagraniczn¹ pu-
blicznoœæ. By³o super! 

Do roku 2003 instruktorami kapeli byli: 

1. Tadeusz Petrykowski

2. Henryk Kowalski

3. Jan Stajuda

4. Janusz Strzemiñski

5. Tadeusz Pietrasik

W 2004 roku szefow¹ zosta³a wybrana Anna Zych, a kierownikiem
muzycznym Tadeusz Pietrasik. Kapela ma okres dalszego rozkwi-
tu i dziêki pomocy burmistrza Jacka Lipiñskiego zakupuje nowe
stroje oraz instrumenty. Uœwietnia wszystkie imprezy okoliczno-
œciowe organizowane w mieœcie i gminie Aleksandrów £ódzki: wy-
stêpowaliœmy na 150-leciu Ko³a Gospodyñ Wiejskich, braliœmy
udzia³ w XXXVIII Œwiatowym Kongresie Rolników IFAP w Pol-
sce (Sala Kongresowa). JeŸdziliœmy na ogólnokrajowe wystawy sto-
³ów wigilijnych i wielkanocnych (hotel „Gromada”  w Warszawie).
Robimy, co mo¿emy, by krzewiæ ludowe tradycje. 

Koncertowaliœmy na Do¿ynkach Prezydenckich w Spale, wi-
taj¹c prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego. W maju 2010
roku witaliœmy prezydenta Bronis³awa Komorowskiego na Re-
gionalnej Gali z okazji 20-lecia Samorz¹du Terytorialnego
w Polsce. 
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Do¿ynki Koœcielne w Beldowie
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Wystêp na Dzieñ Matki

„Kartoflada” w Ozorkowie
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Kolêdowanie w Aleksandrowie, 2010 r.

Przegl¹d Kapel Ludowych 2017 r. w £êczycy
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Sieradz 2011 r.

Zaproszenie na 15-lecie kapeli
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Wyjazd na plener ludowy do Pabianic

Nag³ówek „Expressu Ilustrowanego” 
zapowiadaj¹cy artyku³ o 15-leciu kapieli
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Braliœmy udzia³ w Cha³upkowych Garncynkach w Morawicy,
w Œwiêcie Zalewajki w Buczku, w Powiatowych Biesiadach Kar-
nawa³owych, przygotowuj¹c tradycyjne potrawy. 

Uczestniczyliœmy w przygotowaniu trudnej m³odzie¿y w Spe-
cjalistycznym Oœrodku. Szkolno-Wychowawczym, przy ul. Drew-
nowskiej w £odzi, polegaj¹cym na prezentacji obrzêdów wielka-
nocnych a tak¿e piêknego nakrycia œwi¹tecznego sto³u. 

„Oœpiewujemy” wieñce na do¿ynkach – wojewódzkich, po-
wiatowych, gminnych, katedralnych i koœcielnych, tworz¹c oko-
liczniœciowe teksty, w pisaniu których du¿y udzia³ ma Kazimierz
Mozga. 

Repertuar nasz jest ró¿norodny i bogaty: œpiewamy kolêdy
i pastora³ki podczas wigilii gminnych i miejskich a tak¿e w szko-
³ach i przedszkolach.. Oœpiewujemy Dzieñ Kobiet, Dzieñ Mat-
ki, jubileusze Ko³a Gospodyñ Wiejskich, Stra¿y Po¿arnej| kon-
certujemy w ramach Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy,
przy kapliczkach œpiewamy pieœni maryjne. 

Z naszym udzia³em – otwierano Oœrodek Zdrowia w Be³do-
wie, odbywa³y siê Targi Rolne w Bratoszewicach i coroczny Fe-
stiwal Sztuk Ró¿nych w Aleksandrowie.. 

Œpiewaliœmy w skansenie w Sieradzu, bierzemy udzia³ w licz-
nych konkursach i przegl¹dach w naszym kraju, prezentuj¹c
wspania³e, kolorowe stroje i piêkne, ludowe melodie. Bardzo wa¿-
ne jest dla nas krzewienie ludowej kultury. To nasza historia
i nasz ¿yciowy priorytet!!! 

Najd³u¿szy sta¿ w kapeli ma solistka Maria Mozga, drugim
cz³onkiem zespo³u o tym samym sta¿u, by³by skrzypek, Marian
Rytter ale, niestety, odszed³ ju¿ do wiecznoœci i stamt¹d przygry-
wa na swoich skrzypeczkach, ¿eby dobrze nam siê dzia³o. 

Obecni cz³onkowie kapeli to: Anna Zych, Tadeusz Pietrasik,
Maria Mozga, Kazimierz Mozga, Monika Zych, Stanis³awa Mi-
chalak-Dajcz i Stanis³aw Matusiak. Anna Zych i Tadeusz Pietra-
sik szefuj¹ zespo³owi 15 lat.
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Ma³gorzata Nowacka

Moje malowanie

Moj¹ przygodê z malowaniem rozpo-
cz¹³em na emeryturze. To doskona³y
czas, by zaj¹æ siê tym, co nam w duszy
gra. Malujê g³ównie kwiaty. Fascynu-
j¹ mnie swoim piêknem i ró¿norodno-
œci¹. Przedstawiam je tak, jakby mia³y
stanowiæ ilustracjê do zielnika, czyli ze
szczegó³ami. Ten kierunek w malar-
stwie nazywa siê malarstwem botani-
cznym. Akwarela idealnie pasuje do te-
go kierunku. Oddaje ca³¹ delikatnoœæ
barw kwiatów i subtelne przechodze-
nie jednej w drug¹. Kwiaty zachwyca-
j¹ nie tylko barw¹, ale te¿ kszta³tem

i faktur¹ p³atków. Niektóre s¹ jak z pomarszczonej bibu³ki, in-
ne jakby by³y zbudowane z piór. Graficzne wzory zaznaczone na
p³atkach czy pl¹tanina ¿y³ek na liœciach stanowi¹ charakterysty-
czne rysunki które stworzy³a sama natura i warte s¹ odtworze-
nia. To dla mnie najwiêksze wyzwanie i próba umiejêtnoœci. Cza-
sami trzeba mi wiele godzin pracy, by przedstawiæ wizerunek
kwiatów mo¿liwie najwierniej. Tym wiêksza satysfakcja i radoœæ,
kiedy uzyskujê zamierzony efekt na papierze. Malowanie daje
mi mo¿liwoœæ skupienia siê na tym co mnie fascynuje, relaksuje
i cieszy oraz wype³nia wolny czas.



Ma³gorzata Nowacka, Witold Smêtkiewicz

Poezja malowanych kwiatów
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1. Bratki

W uk³adzie tym
nie trzeba swatki,
bo on i ona
s¹ jak dwa bratki.

2. Sikorka (dla panów)

Na wszelkie troski i smuteczki
najlepszym lekiem s¹ sikoreczki.
Lecz, gdy w leczeniu bêdziesz zawziêty,
to potem p³acisz alimenty.
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4. Zimowy pejza¿

Gdy piêkna, m³oda dziewczyna
jak wino uderza do g³owy,
to mo¿e byæ pejza¿ zimowy
bajkowy i kolorowy.

3. Fio³ki wonne, 
(polne, leœne) 

i koz³ek lekarski – waleriana

Ma³e wonne fio³eczki
najmilsze dla dziewczyneczki,
a ch³opiec co nazbyt dziarski,
niech w¹cha koz³ek lekarski.
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5. Irysy i rumianki

Zarumieni³ siê rumianek
gdy wyzna³: drogi irysie,
w bukiecie z tysi¹cem kwiatów
ty jeden podobasz mi siê.

6.  Mniszki, mlecze, 
dmuchawce

– To takie tam chwasty
dla niewiernej niewiasty.
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7. G³owa konia 
z siw¹ grzyw¹

Niech to nikogo nie dzi-wi,
z siw¹ akurat, dlaczego?
Koñ jaki jest, ka¿dy wi-dzi
I nie ma w tym nic dziwnego.

8. Sójka

Bardzo czêsto w³aœnie sójki
s¹ przyczyn¹ ptasiej bójki
kiedy chwal¹ piórka swoje,
w³aœnie o nie ja siê bojê.
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9. Cynie

Pytaj¹ cynie,
cy lubisz cynie,
cy nie?

10. Bratki, prymula i bez

Gdy na obrazie z kwiatami
bratki, prymula i bez,
to który z nich najpiêkniejszy?
Mnie trudno okreœliæ jest.
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11. Irysy

Chwal piêkne irysy,
gdy prosz¹ o bisy.

12. Frezje 
i pachn¹cy groszek

Zakocha³ siê groszek we frezji,
a frezja mu skrycie wyzna³a:
choæ piêknie tak, groszku mój, pachniesz,
to jednak zostanê niewinn¹,
bo jestem bardzo nieœmia³a.
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13. Malwy

A kiedy do okien
zagl¹daj¹ malwy,
radosnego œmiechu
wybuchaj¹ salwy.

14. Maki, chabry 
i rumianek

Usta jak maki czerwone,
oczy jak chabry w ¿ycie…
Z rumianków uwity wianek…
Kocham te kwiatki, nad ¿ycie.
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16. Nasturcje

Te kwiateczki chêtnie
przychylaj¹ nam nieba,
bo przy nich w dobrym nastroju
przebywaæ nam trzeba.

15. Zimowa noc

Mog³aby mroŸna zimowa noc
d³u¿yæ siê, jak zwykle,
gdyby nie figle.
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17. Wróbelek
(dla pañ)

Na troski i smutek wszelki
najlepszym lekiem s¹ wróbelki,
ale niech ¿adna siê nie chlubi,
tym, ¿e starego wróbla lubi.

18. S³onecznik 
z arbuzem

Przed s³oñcem, gdzie mo¿e, siê chowa…
Ech! Jest kawa³ z niego ³obuza…
A mo¿e to robi ze wstydu,
bo dosta³ od panny arbuza.
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19. Cyklamen 
– fio³ek perski

Uœmiechniêty szeroko,
bo do konwalii stokrotnie
puszcza perskie oko.

20. Pelargonie 
i narcyz

Przystojny narcyz za szczêœciem goni,
od pelargonii, do pelargonii.
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21. ¯onkile

Lubiê ¿onkile,
o ile
uœmiechaj¹ siê mile
i to by by³o
na tyle

22. Ró¿e

Kiedy najdro¿szy pragnie
daæ tobie piêkn¹ ró¿ê,
to mówi¹c miêdzy nami,
chc¹c nie chc¹c, trzeba przyj¹æ
dar ten, razem z kolcami.



24. Psina

Czy to jest kundelek, 
czy rasowy pieseczek,
zim¹ przed kominkiem,
lubi s³uchaæ bajeczek

23. S³owik

S³owik zaklêty w linorycie
chocia¿ nie œpiewa ma dobre ¿ycie.
Œpiewem dorobiæ móg³by siê fortuny,
ale dbaæ woli o g³osowe struny.
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Jadwiga Poturalska-Piluk

OOkkiieennkkoo  zz  wwiieerrsszzeemm

Nocny spacer

Dzieñ siê ju¿ zawieczorni³,
Cisza roœnie na drzewach;
Otuli³eœ mnie szczêœciem -
Przychyli³eœ mi nieba...

W tê noc tak¹ liryczn¹,
Czarn¹ od czarnej magii -
Bia³e tañcz¹ anio³y,
W starych wierzbach œpi¹ diab³y.

Na ten spacer niezwyk³y,
Który potrwa do rana –
Mi³oœæ sobie zaproœmy,
Bo odejdzie nieznana.

I przychodzi œwitanie,
Chocia¿ œwiat jeszcze senny...
Jak to dobrze, ¿e jesteœ...
Jak to dobrze, ¿e ze mn¹...
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Janusz Janyst

Fraszki Smêtkiewicza

£ódzkie Wydawnictwo Biblioteka opublikowa³o w 1918 roku to-
mik fraszek Witolda Smêtkiewicza zatytu³owany Miêdzy prawd¹
a k³amstwem. Tytu³ zbiorku zawieraj¹cego ponad 120 miniaturek
nawi¹zuje do – odbywaj¹cego siê w £odzi w latach 2007–2016

– cyklu dziesiêciu dorocznych,
ogólnopolskich konferencji
medialnych, zorganizowanych
przez Katolickie Stowarzysze-
nie Dziennikarzy (co zreszt¹
autor potwierdza we wstêpie
sugeruj¹c, ¿e dokona³ rymowa-
nych, jak pisze, recenzji [?] wy-
g³aszanych podczas konferen-
cji wyk³adów i referatów). 

Witold Smêtkiewicz nieje-
dnokrotnie podkreœla, ¿e jest
niezrzeszonym i niezale¿nym
poet¹ oraz fraszkopisarzem.
Zawodowo zwi¹zany by³ z Za-
k³adem Nowych Mediów Uni-
wersytetu £ódzkiego, kilka lat
temu przeszed³ na emeryturê.
Jego dorobek literacki obejmu-
je wydany w 2000 roku przez

Wydawnictwo Biblioteka tomik Z bukietem wierszy moich. W tej sa-
mej oficynie ukaza³y siê w 2005 roku Wiersze – Gedichte, wydawni-
ctwo dwujêzyczne, bo zawieraj¹ce jednoczeœnie w wersji polskiej
i niemieckiej liryki dwojga autorów – a wiêc równie¿ zaprzyjaŸnio-
nej Gerlinde Grossmann. S¹ tak¿e dostêpne dla zainteresowanych
rozwa¿ania Smêtkiewicza dotycz¹ce Drogi Krzy¿owej oraz kolê-
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dy i pieœni wielkopostne z jego tekstami a muzyk¹ poznañskiego
kompozytora, Mariusza Matuszewskiego. Jeœli chodzi o fraszki, to
zamieszczane one by³y dot¹d w prasie, g³ównie w „Dzienniku £ó-
dzkim”, znane s¹ te¿ z wyst¹pieñ publicznych autora, np. w ³ó-
dzkich bibliotekach. 

Generalnie w swych utworach Smêtkiewicz porusza ró¿n¹ te-
matykê – patriotyczn¹, religijn¹, przyrodnicz¹, mi³osn¹, rodzin-
n¹. Rozmaitoœci¹ tematyczn¹ odznaczaj¹ siê w³aœnie równie¿ je-
go fraszki, którym niejednokrotnie potrafi nadaæ g³êbsz¹
wymowê, zbli¿aj¹c je jak gdyby do aforyzmu (a mam tu na myœ-
li g³ównie fraszki religijne). 

Warto zaznaczyæ, ¿e wspomniane konferencje medialne
z cyklu Dziennikarz miêdzy prawd¹ a k³amstwem, do których siê
autor w anonsowanym zbiorku odwo³a³, dotyczy³y rozleg³ej
problematyki wyrastaj¹cej z aktualnej rzeczywistoœci polskiej,
ale i europejskiej. Oko³o stu dziesiêciu wyk³adów i referatów
wyg³oszonych na konferencjach przez wybitnych naukowców
i publicystów w ci¹gu 10 lat traktowa³o m. in. o autodestruk-
cji Europy, ofensywie neomarksizmu, o postmodernistycznym
relatywizmie, ograniczaniu polskiej suwerennoœci, walce z pa-
triotyzmem, religi¹, rodzin¹, patologiach w gospodarce, pra-
wie, systemie obronnoœci kraju, o edukacji, manipulacji me-
dialnej, propagandzie, kulturze i kontrkulturze. Smêtkiewicz
w kilku wypadkach bezpoœrednio odniós³ siê do treœci konfe-
rencyjnych wyst¹pieñ: Podobnie jak wiatr/ który nie wieje/ kom-
promis w pojêciu etyki i moralnoœci/ w³aœciwie nie istnieje – to wy-
raŸne nawi¹zanie do wyk³adu prof. Piotra Jaroszyñskiego
z roku 2009. Na cokolwiek by nie spojrzeæ/ to jest po prostu nie do
wiary/ jak obszerne potrafi¹ byæ/ destrukcji obszary – w tym wypad-
ku mo¿e przyjœæ na myœl np. wyk³ad prof. Zdzis³awa Krasno-
dêbskiego z roku 2011. W przyt³aczaj¹cej jednak wiêkszoœci
wypadków ju¿ nie poszczególne wyk³ady, ale jedynie tematy
przewodnie kolejnych sesji stanowi³y dla autora inspiracjê do
refleksji, zupe³nie jednak swobodnych, stanowi¹cych, rzec
mo¿na, tylko mniej lub bardziej udany kontrapunkt do sa-
mych, ustanawianych ka¿dego roku, tematów przewodnich.
A prawie ca³a szczegó³owa problematyka konferencyjna po-
zosta³a „nieruszona”. Tak wiêc o jakich rymowanych „recen-
zjach” mo¿e byæ tu mowa? 
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Fraszka Cz³owiek z natury ³atwiej w k³amstwo/ ni¿ w prawdê uwie-
rzy/ choæ ona najczêœciej poœrodku le¿y zaprzecza zreszt¹ fundamen-
talnej tezie konferencyjnej g³osz¹cej, ¿e w sytuacji, gdy prawda
jest tak ró¿na od k³amstwa, zobowi¹zani jesteœmy w³aœnie do „by-
cia w prawdzie” znajduj¹cej sie nie gdzieœ „poœrodku”, w jakimœ
bli¿ej nieokreœlonym miejscu, lecz na pozycji wyraŸnie okreœlo-
nej. Pytaniem retorycznym jest z kolei, co w tym zbiorze robi np.
taka oto, mo¿e i sympatyczna, rymowanka: Mówi altówka o fago-
cie: / nie fa³szuj, kocie. Na pewno, gdyby Smêtkiewicz nie sugero-
wa³ zwi¹zku z medialnymi konferencjami, wszystkich tych za-
strze¿eñ by nie by³o. 

Czasami mo¿na siê natkn¹æ na dowcipn¹ zabawê s³owem: Z³o-
to, z³oto/ z³o to z³oto. A za czytelny dowód skromnoœci autora mo-
¿e byæ potraktowana nastêpuj¹ca miniaturka: – Ju¿ milczê/ bo mil-
czeniem wiêcej powiem/ ni¿ s³owem. Kto wie, czy ona w³aœnie nie
powinna zamykaæ omawianego tomiku...
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Witold Smêtkiewicz

Dworek w Sobieniu Piaskach
i inne opowieœci

Sobieñ Piaski

Adres wró¿y, 
z Bo¿ej £aski, 
najpierw Sobieñ, 
potem piaski. 

Ale póki co, to jeszcze po¿yjemy, jeszcze zobaczymy, jeszcze po-
mieszkamy w tym dworku, którego w³asnym sumptem i przy wy-
dajnej pomocy ¿yczliwych ludzi, uda³o nam siê „skleciæ”. A wszy-
stko to zaczê³o siê bardzo, bardzo dawno temu, gdzieœ w pocz¹tkach
XXI wieku, a dok³adniej oko³o 2004 roku, gdy zima posz³a sobie

Zaczynaliœmy od fundamentów… 
Czerwiec 2004 r. (fot. K. Smêtkiewicz) 
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do morza i z wiosn¹ mo¿na ju¿ by³o zacz¹æ wykopy pod fundamen-
ty. Zazwyczaj bywa tak, ¿e gdy coœ wa¿nego i d³ugoterminowego
zaczynamy realizowaæ, to przemo¿n¹ odczuwamy dumê z tego, ¿e
w ogóle zaczêliœmy ju¿ cokolwiek robiæ, ale i œwiadomoœæ tego, ¿e
to dopiero pocz¹tek naszego dzie³a, i ¿e przed nami jest jeszcze
ogrom bardzo wa¿nej pracy do wykonania. Natomiast nie do koñ-
ca uœwiadamiamy sobie fakt jak wa¿ny jest ten pocz¹tek. 

Skala wa¿noœci 

Cokolwiek byœ nie przedsiêwzi¹³, 
rób to z pokor¹, a nie nadêty
i zawsze pamiêtaj o tym
jak wa¿ne s¹ fundamenty. 

No a potem, to ju¿ posz³o „z górki” chocia¿: 

Jest ogólnie znan¹
Metoda, wed³ug której
nasz dworek stawiano, 
czyli ¿e, „nie od razu
Kraków zbudowano.

Faktycznie trwa³o to dosyæ d³ugo, bo dopiero w 2012 roku mog-
³em w naszym domu zamieszkaæ i jeszcze uzupe³niaæ niektóre
prace wykoñczeniowe, a ¿ona z córkami to do³¹czy³a do mnie
w 2014 roku, ale i tak bardzo cieszyliœmy siê z tego odniesione-
go, ogromnego sukcesu. 

Dach kryty gontem

Cieszymy siê z sukcesu, 
z moj¹ drug¹, lepsz¹ po³ow¹, 
bo ka¿dy by chcia³, zapewne, 
mieæ taki dach nad g³ow¹. 

I tak trwa to ju¿ tych parê ³adnych lat, kiedy to i dworek, i w³a-
œciciele jego stopniowo, ale i systematycznie wkraczaj¹ w sferê
powolnego starzenia siê. 
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Dach wprawdzie ju¿ jest, ale jeszcze wiele przed nami… 
Jesieñ 2004 r. (fot. K. Smêtkiewicz) 

Efekt koñcowy…
Wiosna 2015 r. (fot. K. Smêtkiewicz)



Dworek w Sobieniu Piaskach i inne opowieœci 237

Radoœæ i satysfakcja
zapewne s³uszna jest przecie, 
wiadomo jak wa¿ne jest znaleŸæ
w³asne miejsce na ziemskiej planecie. 

A nam to siê jednak uda³o!!! 

Nasz drewniany dom stylizowany jest na ma³y dworek szlachec-
ki, bo i rzeczywiœcie niektóre z jego œcian, przynajmniej w czêœci
zbudowane s¹ ze starych, blisko pó³torawiecznych bali, z których,
przy silnym nas³onecznieniu kapie jeszcze, nieodci¹gana, w tam-
tych czasach, ¿ywica. Szeroki, wysoki okap. Okna i drzwi stylizo-
wane na star¹ modê z gankiem i du¿ym p³askim kamieniem sta-
nowi¹cym stopieñ i jakby próg wejœciowy do dworku,
jednoczeœnie. Pó³nocna œciana budynku jest stylizowan¹ wysta-
w¹ starych, sprzed kilkudziesiêciu lat, gospodarczych i domo-
wych sprzêtów, a po³udniowa przygotowana jest na to, aby tam
w³aœnie usytuowaæ, w bliskiej przysz³oœci, zimowy, przeszklony
ogród. Po lewej i prawej stronie drzwi wejœciowych, które oœwiet-
la wisz¹ca nad nimi stara lampa z drewnianym aba¿urem, ros-
n¹ roz³o¿yœcie i wysoko przepiêknie barwne i pachn¹ce ró¿e.

Nasz Sobieniecki Dworek w ca³ej okaza³oœci, 
Lato 2017 r. (fot. K. Smêtkiewicz) 
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Wszystko to przykrywa stromy, czterospadowy, kryty gontem
dach z czterema, te¿ gontem pokrytymi, lukarnami. Wnêtrze
dworku mieœci w sobie ganek, du¿y hol, ³azienkê i toaletê, salon
goœcinny, jadalniê, kuchniê, sypialniê, a na piêtrze dwa pokoje
mieszkalne, aneks kuchenny, ³azienkê i przejœcie z balustrad¹
nad goœcinnym salonem, z którego obserwowaæ mo¿na co dzie-
je siê poni¿ej na parterze. Charakter i umeblowanie wewnê-
trznych pomieszczeñ w dworku stylizowane jest na klimat jakiejœ
minionej epoki i dawnych wspomnieñ czar. Wszystko to sprawia,
¿e nasz Sobieñ Piaski kojarz¹cy siê z tym ma³ym, zalesionym
miejsce na mapie Polski, jest dla nas ju¿ tu i teraz swoistym
„Eldorado” i rajem na Ziemi. 

Zwierzyniec Ma³gorzaty Nowackiej 
i Witolda Smêtkiewicza
Zwierzêce akwarele Ma³gorzaty Nowackiej we fraszce Witolda
Smêtkiewicza.

Sikorka (dla panów) 

Na wszelkie troski i smuteczki
najlepszym lekiem s¹ sikoreczki. 
Lecz gdy w leczeniu bêdziesz zawziêty, 
to potem p³acisz alimenty. 

Wróbelek (dla pañ) 

Na troski i smutek wszelki
najlepszym lekiem s¹ wróbelki, 
ale niech ¿adna siê nie chlubi, 
tym, ¿e starego wróbla lubi. 

Sójka

Bardzo czêsto w³aœnie sójki
s¹ przyczyn¹ ptasiej bójki, 
kiedy chwal¹ piórka swoje, 
w³aœnie o nie ja siê bojê. 
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S³owik

S³owik zaklêty w linorycie
chocia¿ nie œpiewa ma dobre ¿ycie. 
Œpiewem dorobiæ móg³by siê fortuny, 
ale dbaæ woli o g³osowe struny. 

Psina

Czy to jest kundelek, 
czy rasowy pieseczek, 
zim¹ przed kominkiem, 
lubi s³uchaæ bajeczek. 

G³owa konia z siw¹ grzyw¹

Niech to nikogo nie dzi-wi, 
z siw¹ akurat, dlaczego?
Koñ jaki jest, ka¿dy wi-dzi
I nie ma w tym nic dziwnego. 

Zimowa noc

Mog³aby mroŸna zimowa noc
d³u¿yæ siê, jak zwykle, 
gdyby nie figle. 

Zimowy pejza¿

Gdy piêkna, m³oda dziewczyna
jak wino uderza do g³owy, 
to mo¿e byæ pejza¿ zimowy
bajkowy i kolorowy. 
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Spotkanie „U Emerytów”

Bêdzie radoœnie, 
bo ma siê ku wioœnie. 

W kwiecie wieku „plus”

Jak piêknym by³by œwiat, 
gdyby nam z peselu, 
odjêto parê lat. 

Pomarzyæ mo¿na, ale póki co, to w³aœnie w duchu tych niereal-
nych ale jednak mi³ych marzeñ odby³o siê w siedzibie, „U Eme-
rytów”, spotkanie z poezj¹ i muzyk¹. No i okaza³o siê, ¿e chyba
w myœl za³o¿enia, i¿ „ma siê ku wioœnie, wiêc bêdzie radoœnie”;
faktycznie by³o, i weso³o, i mi³o. Wszystkie panie dosta³y dedy-
kowane Im fraszki wraz z ¿onkilami od osoby prowadz¹cej spot-
kanie, p. Witolda Smêtkiewicza, czyli ode mnie. Oprawê muzy-
czn¹ w formie, granych na gitarze, starych, lubianych melodii
po³¹czonych ze œpiewem, zapewni³ p. Ryszard Osieja, a p. Zofia
Rosiak w³¹czy³a do programu, który sk³ada³ siê g³ównie z auto-
rskich fraszek mi³osnych, o kobietach, wioœnie, o ludzkich uczu-
ciach, parê swoich wierszy o podobnej tematyce. Herbatka, ka-
wa, s³odycze i ciasta z uœmiechem i prawie zalotnymi
spojrzeniami dope³ni³y w ciep³ych, wiosennych klimatach, przy-
jaznej atmosfery i tego, ¿e czas na przesz³o dwie godziny wstrzy-
ma³ swój szaleñczy bieg, a my wszyscy staliœmy siê m³odsi. 

Nie-zapomniany poeta. 
Wybór wierszy pt. „Echa jesieni” 
autorstwa p. Eugeniusza Wa³kuskiego. 

– Przypadek to, czy zrz¹dzenie losu? 

Ju¿ nawet nie pamiêtam kiedy dok³adnie, ale by³em w aleksan-
drowskiej „Mrówce” aby dokonaæ zakupu dwóch worków zaprawy
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klejowej do glazury, o wadze po dwadzieœcia piêæ kilogramów. Pra-
cownik „Mrówki”, jak okaza³o siê potem, Pan Arkadiusz Wa³kus-
ki uprzejmie za³adowa³ wspomniane worki do baga¿nika mojego
samochodu i by³oby po sprawie, gdyby nie to, ¿e wywi¹za³a siê miê-
dzy nami sympatyczna, choæ krótka rozmowa na tak zwane luŸne
tematy. Dla mnie taka w³aœnie tematyka wi¹¿e siê czêsto ze sztu-
k¹, literatur¹, poezj¹, muzyk¹, wiêc nic dziwnego, ¿e po tej rozmo-
wie ofiarowa³em Panu Arkowi ostatnio wydany mój tomik fraszek
pt. „Miêdzy prawd¹ a k³amstwem”. Ku mojemu zdziwieniu, oka-
za³o siê, ¿e ju¿ niestety, œp. Tato p. Arka, p. Eugeniusz Wa³kuski,
aleksandrowianin, swego czasu bêd¹c w Stanach Zjednoczonych
Ameryki wyda³ drukiem tomik swoich lirycznych, uczuciowych wier-
szy zatytu³owany „Echa jesieni”. Wiersze te otrzyma³em w prezen-
cie od Jego syna p. Arka i dzisiaj mogê Czytelników naszego wyda-
nia „Aleksandrów wczoraj i dziœ”, „poczêstowaæ” jednym z nich. Po
jakimœ czasie, mia³em te¿ przyjemnoœæ poznaæ ¿onê œp. p. Euge-
niusza, Pani¹ Urszulê, która jest s³uchaczk¹ Uniwersytetu III-go
Wieku w Aleksandrowie £ódzkim, a ze sztuk¹ zwi¹zana jest po-
przez to, ¿e piêkne maluje obrazy. Zdarzenie to udowadnia, ¿e ta-
kie to przypadki „chodz¹ po ludziach” i oby by³o ich jak najwiêcej. 

Znowu jesieñ

I znowu jesieñ, 
która to ju¿ w „raju”? 
wolê raczej nie liczyæ, 
nie zwiêkszaæ têsknoty, 
w koñcu to tylko jesieñ
i liœcie spadaj¹, 
czerwieni¹c siê czerwieni¹
i z³oc¹c siê z³otem. 

Niby ta sama, 
a jednak odmienna, 
od tamtej, naszej, 
co za oceanem
rozsnuwa pajêczyny
i w smutku bezdennym, 
os³ania siê wilgotnym, 
mglistym parawanem. 
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Jesieñ i jesieñ, 
niby takie same, 
to samo s³oñce, 
w ka³u¿ach rozlana
i liœcie ca³e w piegach, 
i rosa nad ranem, 
ale tamta piêkniejsza, 
sercem malowana. 

Eugeniusz Wa³kuski
North Riverside, August 1996

Uroczystoœci zwi¹zane z setn¹ rocznic¹ odzyskania
przez Polskê Niepodleg³oœci po 123 latach niewoli,
11-go listopada 1918 r. Spotkanie z Dzieæmi i M³o-
dzie¿¹ szkoln¹ w Rudzie Bugaj

Na to co mia³o siê wydarzyæ, jako naród, czekaliœmy d³ugo, bar-
dzo, bardzo d³ugo i bez absolutnej pewnoœci, ale za to z nadzie-
j¹, wszechogarniaj¹c¹, bezbrze¿n¹ nadziej¹. I oto nadszed³ ten,
ten wytêskniony, zdobyty trudem i krwi¹, wyrzeczeniem i œwia-
domym poœwiêceniem ¿ycia, zaufaniem w modlitwie, oczekiwa-
ny przez ponad czterdzieœci piêæ tysiêcy dni – Wolnoœci Dzieñ.

Spotkanie o tematyce patriotycznej w szkole w Rudzie-Bugaj, 2018 r. 
(fot. UM w Aleksandrowie £ódzkim)
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Czego jak czego, ale oczekiwania na wolnoœæ, w dziejach nasze-
go Narodu, historia usi³owa³a Polaków nauczyæ. Widaæ jednak,
¿e nie jest to takie proste skoro, jeszcze i potem, przysz³o nam
zmagaæ siê z tragizmem i ciemnoœciami okupacyjnej, hitlerow-
skiej nocy, i z koszmarem sowieckiego uzale¿nienia. Dzisiaj, kie-
dy mijaj¹ ju¿ prawie dwie dekady nowego wieku i doznajemy
wolnoœci œwiêtuj¹c jednoczeœnie setn¹ rocznicê pierwotnego
i prawie trzydziest¹ kolejnego jej odzyskania, zastanawiamy siê
jak ¿yæ i czy potrafimy w ogóle uczciwie i godnie ¿yæ. To retory-
czne jest pytanie, na które odpowiedzieæ musi sobie ka¿dy z nas
we w³asnym sumieniu. Tak, jak i na to, czym jest dla nas wol-
noœæ i czy potrafimy z niej godnie i uczciwie korzystaæ, tak, aby
nie sta³a siê dla nas zniewoleniem. 

Co do m³odzie¿y z wy¿ej wymienionej podstawowej szko³y,
która z du¿ym zaanga¿owaniem i uwag¹, a czêsto nawet ze wzru-
szeniem, s³ucha³a nie³atwej patriotycznej poezji, jak i wojsko-
wych i partyzanckich piosenek czy melodii, to powiedzieæ mo¿-
na, ¿e jeœli tacy, jak Oni, maj¹ byæ przysz³oœci¹ naszego narodu,
to o tê przysz³oœæ i o przysz³y naród, w coraz wiêkszym stopniu
jestem spokojny. 

Problem o tyle jest z³o¿ony, ¿e na wychowanie naszej m³odzie-
¿y i dzieci, maj¹ te¿ przemo¿ny wp³yw, ludzie z wczeœniejszego
pokolenie, my, ludzie od nich starsi. W zwi¹zku z tym nasuwa
mnie siê refleksja bezpoœrednio dotycz¹ca zasadniczych proce-
sów wychowawczych: 

Do Dzieci i M³odzie¿y 

Niech w waszej œwiadomoœci, 
prawda i rada ta tkwi: 
nie bierzcie przyk³adu od starszych, 
je¿eli ten przyk³ad jest z³y. 
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U naszych Przyjació³

Rok 2018 obfitowa³ w bogactwo przeró¿nych spotkañ i wydarzeñ
kulturalno-historyczno-oœwiatowych i towarzyskich, szczególnie ze
wzglêdu na to, i¿ by³ to rok upamiêtniaj¹cy historyczn¹ datê 1918
roku kiedy to Naród Polski po 123 latach zaborów wywalczy³ i od-
zyska³ wolnoœæ. Wspomnieæ tutaj nale¿y zorganizowany przez To-
warzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, w dniu 30.04.2018r., III
Sejmik Stowarzyszeñ Regionalnych Województwa £ódzkiego,
w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie. Pisze o tym wyda-
rzeniu, do Kroniki Aleksandrowskiej, redaktor Janusz Janyst. Na-
tomiast ja pragnê wspomnieæ jeszcze o tym, i¿ jako Towarzystwo
Przyjació³ Aleksandrowa £ódzkiego, zaproszeni zostaliœmy na Se-
sjê Popularno-Naukow¹ w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
„Niepodleg³a dla wszystkich”, pt. „Wk³ad protestantów w budowa-
nie niepodleg³oœci na ziemiach Polski centralnej. Wy¿ej wspomnia-
na sesje odby³a siê w dniach 15-16.09.2018r. w Zduñskiej Woli. 

Z poœród wielu ciekawie przedstawionych i pouczaj¹cych refera-
tów na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³y nastêpuj¹ce wyst¹pienia: 

„Struktura Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w II Rzeczy-
pospolitej Polskiej i obecnie” – ks. bp Jan Cieœlar (Biskup Die-
cezji Warszawskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego). 

„Miastotwórcza rola protestantów w ³ódzkim okrêgu prze-
mys³owym w XIX wieku” – dr hab. Krzysztof Pawe³ WoŸniak,
prof. U£. 

„Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zduñskiej Woli i jej wy-
bitni synowie. ” – Jaros³aw Stulczewski (Prezes Towarzystwa
Przyjació³ Zduñskiej Woli). 

W dniu 16 wrzeœnia w godzinach porannych wziêliœmy udzia³ w uro-
czystoœciach ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej ku czci ks. Edwarda
Boernera – spo³ecznika, cz³owieka wielce zas³u¿onego dla Zduñ-
skiej Woli i miejscowej spo³ecznoœci i z³o¿yliœmy pod t¹ nowo od-
s³oniêt¹ tablic¹ wi¹zankê polnych kwiatów. Na zakoñczenie tych
podnios³ych wydarzeñ, wziêliœmy udzia³ w uroczystym nabo¿eñ-



stwie i wystêpie Chóru Kameralnego Incanto z Pabianic pod dy-
rekcj¹ Magdaleny Hudziaczek-Cieœlar. W programie koncertu za-
tytu³owanego: „Œpiewajcie kwiaty kolorami” by³y m. in.: kompo-
zycje Mozarta, Haendla, Mendelsohna i Willarda. Swego czasu
otrzyma³em w prezencie od pana Jaros³awa Stulczewskiego – pre-
zesa Towarzystwa Przyjació³ Zduñskiej Woli, wydany w 1988 ro-
ku tomik fraszek o tym mieœcie. Z b³yskotliwych i dowcipnych sko-
jarzeñ, które znajduj¹ siê w tym tomiku, wybra³em fraszkê
³odzianina pana Romana Gorzelskiego pt.: „Zduñska Wola dziœ”
Jest to miasto œwiêtego znane z goœcinnoœci. // Ma braki lecz mu
nie brak œwiêtej cierpliwoœci. Od tamtych lat, wiele na lepsze, nie
tylko w Zduñskiej Woli siê zmieni³o. Du¿o, w strukturach w³adz
samorz¹dowych zale¿y od nas, od ludzi, terytorialnych spadkobier-
ców i twórców wspólnego, lepszego bytu, wiêc dopisujê jeszcze na
zakoñczenie tego artyku³u tak¹ w³asn¹ refleksje: – Tu i teraz. //Ta-
ka Zduñskiej Woli dola, // jaka zduñskowolan wola. 

Spotkanie poetycko-muzyczne w Aleksandrii 
Spotkania
poetycko-muzyczne
w Aleksandrii
dla zakochanych w poezji i muzyce

dla tych co próbowali pisaæ
dla pisz¹cych
dla tych co bêd¹ pisaæ 
dla lubi¹cych muzykê i wiersze (nie tylko swoje) 

Spotkanie I: 13. 02. 2019 r., godz. 17.00 
Spotkanie II: 10. 04. 2019 r., godz. 18.00
Spotkanie III: 7. 06. 2019 r., godz. 18.00
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Zajazd Aleksandria 
(fot. K. Smêtkiewicz)



Wczoraj i dziœ w Aleksandrowie

W dniu 11.01.2019 r. w Biuletynie Informacyjnym Urzêdu Miej-
skiego w Aleksandrowie £ódzkim – „40 i cztery” ukaza³a siê no-
tatka o planowanych, dla zakochanych w poezji, spotkaniach. Dzi-
siaj, z satysfakcj¹ powiadamiam, ¿e: w dniu 13 lutego o godz. 17.00
w zajeŸdzie „Aleksandria”, spotka³o siê przesz³o dwadzieœcia osób,
¿ywo zainteresowanych poezj¹ i muzyk¹. By³o to, tutaj, Ich pier-
wsze, ale na pewno nie ostatnie spotkanie, bo s¹dz¹c po klima-
cie, nastrojach i panuj¹cej atmosferze, wszystkim uda³o siê bie-
¿¹ce dwie godziny spêdziæ po¿ytecznie i przyjemnie. Dla mnie,
jako dla osoby prowadz¹cej to spotkanie, du¿a satysfakcja, zachê-
ta do dalszych ukierunkowanych dzia³añ i mobilizowania innych
autorów wierszy do prezentowania swojej twórczoœci. 

Pragnê podziêkowaæ wszystkim Uczestnikom poetyckiego wie-
czoru, a w szczególnoœci tym, którzy podobnie jak ja oœmielili siê
przedstawiæ publicznie swoje wiersze, czy te¿ swój talent muzy-
czno-wokalny. Byli to miêdzy innymi, wg kolejnoœci alfabetycznej:
Gra¿yna Cebo-Wiêcek, Krystyna Gruchot (œpiew), Janusz Janyst
(oprawa muzyczna spotkania), Jadwiga Krusiñska, Alina Kuber-
ska , Jolanta Miœkiewicz, Jadwiga Poturalska, Zofia Rosiak, Ur-
szula Wa³kuska. 

Przesy³am te¿ s³owa serdecznych podziêkowañ W³aœcicielom
„Aleksandrii” oraz Paniom menager p. Angeli i p. Anecie. To Ci,
którzy zaakceptowali moj¹ inicjatywê i z ¿yczliwoœci¹, wydajnie
pomogli w jej dotychczasowej realizacji. Dlatego teraz, z uœmie-
chem, dedykujê Im tê okolicznoœciow¹ fraszkê: 

Aleksandria – dawna stolica Egiptu

Niech œwiadomoœæ w pamiêci 
ten mi³y fakt zachowa, 
¿e to duma Egiptu 
w murach Aleksandrowa. 
I tak to siê sk³ada, ¿e: 
g³odnym duchowej strawy
radosn¹ przynoszê wieœæ, 
to w³aœnie tutaj mo¿na, 
do syta i smacznie zjeœæ, 
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i nawet w dzieñ powszedni 
mo¿e tu byæ niedziela, 
gdy œmieje siê do goœci 
Aneta i Angela. 

i serdecznie pozdrawiam – Witold Smêtkiewicz

Za dzia³ania promocyjne i wsparcie inicjatywy dziêkujê Praco-
wnikom Wydzia³u Promocji i Wspó³pracy z Zagranic¹ Urzêdu
Miasta w Aleksandrowie £ódzkim, w szczególnoœci Naczelniko-
wi Wydzia³u, Panu Tomaszowi Barszczowi. 

Uchylmy okiennice poezji. Cyprian Kamil Norwid 

Ogólniki

Gdy z wiosn¹ ¿ycia duch artysta
poi siê jej tchem jak motyle, 
wolno mu mówiæ tylko tyle: 
Ziemia jest kr¹g³a, jest kulista. 
Lecz gdy jesiennych ch³odów dreszcze
drzewem wzrusz¹ i kwiatki zlec¹
wtedy dodawaæ trzeba jeszcze: 
u biegunów sp³aszczona nieco. 
Ponad wszystkie twoje uroki
ty poezjo i ty wymowo, 
jeden zawsze bêdzie wysoki: 
odpowiednie daæ rzeczy s³owo. 

Dworek w Sobieniu Piaskach i inne opowieœci 247



Ewelina Wierzbowska 
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Styczeñ 

7 stycznia na deskach
M³odzie¿owego Domu
Kultury mia³o miejsce
niestandardowe cha-
rytatywne wydarzenie
– spektakl „Gdzie siê
podziali królewicze”.
W doœæ nietypowych
rolach mogliœmy zoba-
czyæ m. in. burmistrza,
jego zastêpcê, skarbni-
ka czy sekretarz miasta. Wtórowali im tak¿e inni urzêdnicy, dy-
rektorzy, prezesi, radni czy nauczyciele – a wszystko to by pomóc
w rehabilitacji ma³ej Zuzi i Dawidka. 

14 stycznia to oczywiœcie XXVI Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹-
tecznej Pomocy. W Aleksandrowie £ódzkim ods³ona najg³oœniej-
szej akcji charytatywnej okaza³a siê nadzwyczaj udana. Na kon-
to WOŒP wp³ynê³o z naszego miasta prawie 170 000 z³otych.
W ramach WOŒP po
raz pierwszy odby³ siê
bieg na dystansie 2 km
„Policz siê z cukrzyc¹”.
Tego dnia wyniki ze-
sz³y jednak na drugi
plan. Jak zgodnie pod-
kreœlali uczestnicy
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sportowych zmagañ – liczy³ siê cel, a nie indywidualne wyniki.
Na scenie oczywiœcie królowa³a muzyka. Oprócz wystêpów dzie-
ci i lokalnych artystów na koniec zaprezentowa³ siê zespó³ „Nor-
malsi”. To by³ niezapomniany fina³ WOŒP! 

Luty

Sonia Bohosiewicz, to kolejna artystka,
któr¹ mogliœmy podziwiaæ w 17 lutego
w MDK w ramach „Live Stage Alek-
sandrów £ódzki”. Artystkê mogliœmy
zobaczyæ w spektaklu „Dziesiêæ sekre-
tów Marilyn” – najbardziej znanej ak-
torki lat 50. i 60. ubieg³ego wieku. To
by³ wieczór pe³en emocji i tajemnic
z ¿ycia najs³ynniejszej blondynki œwia-
ta i najjaœniejszej z hollywoodzkich
gwiazd. Historiê z zaciekawieniem
ogl¹dali widzowie, którzy nie kryli ¿e
ich wiedza na temat Marylin Monroe
znacznie siê zmieni³a. 

Kwiecieñ

15 kwietnia by³ dniem dla mi³oœników roœlin. Na zaproszenie
Urzêdu Miejskiego do Aleksandrowa, wraz ze swoim quizem
ogrodniczym, przyjecha³ Witold Czuksanow – znany i lubiany
polski ogrodnik, a tak¿e autor wielu poradników na temat ogrod-
nictwa. W zabawie z ogrodnikiem nie by³o przegranych – ka¿dy



startuj¹cy otrzyma³ roœlinkê, któr¹ móg³ póŸniej posadziæ w gro-
dzie lub na balkonie. Luz i uœmiech towarzyszy³ wszystkim do
koñca zabawy. 

Maj 

6 maja na uczestników Ogólnopolskiego Wyœcigu Kolarskiego
„Masters” czeka³y wielkie sportowe emocje. Tegoroczna ods³o-
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na imprezy kolarskiej przynios³a ze sob¹ kilka zmian. Przede
wszystkim aleksandrowski wyœcig zosta³ wpisany w nowopowsta-
³y cykl wyœcigów „Klasyki Ziemi £ódzkiej”, dziêki temu poza do-
tychczasow¹ klasyfikacj¹ Masters kolarze rywalizowali o dodat-
kowe punkty i nagrody w ramach cyklu. Start i meta,
zaplanowane zosta³y na terenie MOSiR. Równie¿ tym razem,
przygotowane zosta³y trasy dla dzieci. 

Niezwyk³y koncert z okazji Dnia Matki odby³ siê w 26 maja w par-
ku miejskim. Na scenie wyst¹pili wspaniali ³ódzcy artyœci Anna
Warecka (mezzosopran), Adam Rymarz (wokal jazzowy), Prze-
mys³aw D¹browski (aktor Teatru Nowego im. Kazimierza Dejm-
ka w £odzi) i Leny Ledoff (akompaniament). Koncert dedyko-
wany by³ wszystkim mamom wiêc publicznoœæ mog³a us³ysza³a
takie przeboje, jak np.: „Nie ma jak u mamy”, „Mi³oœæ ci wszyst-
ko wybaczy”, „Ju¿ nie zapomnisz mnie” czy „New York, New
York”. Z pewnoœci¹ by³ to wieczór pe³en wra¿eñ i wzruszeñ. 

Czerwiec

Najm³odsi mieszkañcy 1 czerwca mogli uczestniczyæ w imprezie
skierowanej wy³¹cznie dla nich, czyli w Dniu Dziecka. Czeka³a na
nich moc atrakcji z ogromnym, darmowym, dmuchanym placem
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zabaw. Pojawili siê te¿ klauni, którzy wprowadzili dzieci w magicz-
ny œwiat baniek mydlanych. Dla nieco starszych dostêpne by³y hu-
lajnogi i segwaye. Poza tym mnóstwo gier, konkursów z nagroda-
mi i malowanie buziek, a dla os³ody pojawi³y siê równie¿ smako³yki. 

2 czerwca zorganizowany zosta³ ju¿ po raz czwarty Puchar Pol-
ski Strong Man. Mogliœmy byæ œwiadkami zmagañ najsilniej-
szych ludzi z ca³ej Polski. Nie zabrak³o ekstremalnych dyscy-
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plin i rywalizacji na najwy¿szym poziomie. Imprezê jak co ro-
ku poprowadzi³ Tyberiusz Kowalczyk, a goœciem specjalnym
by³ Robert Burneika znany szerzej jako „Hardkorowy Koksu”.
Podobnie jak ostatnio w parku pojawi³y siê te¿ foodtrucki wiêc
by³a okazja do skosztowania czegoœ naprawdê smacznego. 

Jak co roku, w czerwcowy weekend 9-10 czerwca mia³a miejsce
jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez w roku, czyli Dni Alek-
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sandrowa £ódzkiego. Tym razem na deskach estrady wyst¹pi³y
takie gwiazdy, jak Ma³gorzata Ostrowska, Tomasz Organek, ze-
spó³ „Bracia”, Patrycja Markowska i Kamil Bednarek. Na uczest-
ników imprezy czeka³o mnóstwo atrakcji poza scen¹ m. in. wy-
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stawcy oraz bogata oferta gastronomiczna. Energii doda³y te¿ po-
kazy sportowe w wykonaniu aleksandrowskich klubów sportowych,
a tak¿e koncert w wykonaniu laureatów Festiwalu Piosenki i Tañ-
ca „Aleksandrowska Wiosna”. Fani sportu nie mogli narzekaæ.
Na boisku g³ównym rozegra³ siê mecz Benefis Legend Soko³a
Aleksandrów – Arkadiusza Œwiêtos³awskiego i Arkadiusza Simy.
Na zakoñczenie sobotnich koncertów czeka³ nas dwugodzinny
blok muzyki elektronicznej, czyli Electric Night Fever. W tym ro-
ku zaprezentowali siê: aleksandrowianin Art1 oraz Blinders. 

Lipiec

15 lipca odby³ siê mecz fina³owy Aleksandrowskiej Strefy Kibi-
ca. Po raz kolejny mieliœmy okazjê wspólnie kibicowaæ naszej re-
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prezentacji. Pokazaliœmy wszystkie spotkania transmitowane na
antenie TVP. Strefa by³a czynna przez ca³y miesi¹c. Poza oczy-
wistymi transmisjami meczów nie zabrak³o konkursów, gier i za-
baw dla dzieci oraz ogródka gastronomicznego. 

Sierpieñ

Dla mi³oœników kina 5 sierpnia odby³ siê ostatni pokaz filmowy
w parku miejskim z cyklu Aleksandrowskiego Kina Plenerowe-
go. Pokazy filmów zorganizowane zosta³y w ramach Aleksan-
drowskiego Bud¿etu Obywatelskiego. 

Biegacze z ca³ej Polski,
doroœli i dzieci wystarto-
wali w szóstym ju¿ Alek-
sandrowskim Biegu
z okazji Œwiêta Wojska
Polskiego, który odby³
siê 15 sierpnia. Jedni
przybyli po to, by siê
sprawdziæ, inni – by
œwietnie siê pobawiæ na

256 Aleksandrów wczoraj i dziœ



sportowo. Tego dnia odby³ siê pó³maraton, bieg na 5 km, a tak-
¿e biegi dla dzieci. 

26 sierpnia na terenie Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji
mogliœmy uczestniczyæ w Do¿ynkach Gminnych. Obchody roz-

poczê³y siê uroczystym korowodem oraz msz¹ œwiêt¹. Czêœæ ofi-
cjalna obfitowa³a w wiele piêknych tradycji takich jak prezenta-
cja starostów do¿ynek, obrzêd dzielenia chlebem, czy prezentacja
wieñców do¿ynkowych. Po tych licznych obrzêdach na scenie po-
jawi³y siê takie gwiazdy, jak De Mono oraz Skaldowie. 
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Wrzesieñ

2 wrzeœnia w parku miejskim odby³o siê „Zakoñczenie Lata”.
Animatorzy zadbali o to, by uœmiech na twarzy nie znika³ zarów-

no tym m³odszym, jak i starszym. Nastêpnie za pomoc¹ cieka-
wych eksperymentów udowodniliœmy, ¿e nauka wcale nie musi
byæ nudna. Warsztaty „Naukowiec w kuchni” w ekscytuj¹cy spo-
sób wprowadzi³y uczestników w œwiat wiedzy. Uczestnicy pozna-
li zasady i prawa zarówno fizyczne jak i chemiczne. Na koniec
na scenie przeprowadzony zosta³ interaktywny program arty-
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styczny „Piraci Kapitana Haka” w wykonaniu ³ódzkiego Teatru
Piccolo. 

W dniach 7-8 wrzeœnia Aleksandrów œwiêtowa³ 10-lecie Festiwa-
lu Summer Duing Loud. Festiwal, co roku przyci¹ga coraz wiêk-
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sze grono wielbicieli mocnego brzemienia. Impreza odbywa siê
na stadionie Mosir im. W³odzimierza Smolarka. Tym razem fa-
ni metalowej estrady mogli us³yszeæ takie zespo³y jak Behemoth,
Angel Witch, Orange Goblin, Entombed, czy Incantation. 

Tradycyjnie, jak co roku we wrzeœniow¹ nie-
dzielê (16. Wrzeœnia), zaplanowany zosta³
Festiwal Sztuk Ró¿nych. W tym roku mo-
gliœmy us³yszeæ wystêpy Edyty Geppert oraz
zespo³u Czes³aw Œpiewa. Na scenie g³ów-
nej nie zabrak³o tak¿e innych ciekawych
gatunków muzycznych, m. in. orient jazzu
w wykonaniu The Lucyan Group, czy mu-
zyki filmowej prezentowanej przez zespó³
Big Band. Poza scen¹ mogliœmy zrelakso-
waæ siê przy jodze œmiechu oraz æwicze-

niach oddechowych. Natomiasr energii doda³y nam warsztaty
bêbniarskie, a emocje i wyobraŸniê rozbudzi³ teatr ognia. 
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22 wrzeœnia odby³ siê IV Piknik Ro-
dzinny z Muzyk¹ Disco Polo. G³ów-
n¹ atrakcj¹ wydarzenia by³ wystêp
zespo³u Piêkni i M³odzi. Wczeœniej
na scenie pojawi³ siê zespó³ Night
in Space. Na uczestników pikniku
czeka³o mnóstwo atrakcji m. in.
wystêpy dzieci i m³odzie¿y z MDK
w Aleksandrowie £ódzkim, poka-
zy stra¿ackie i ratownictwa tech-
nicznego, wystêp Aleksandrow-
skich ma¿oretek, a tak¿e pokaz
iluzji. Na uczestników pikniku cze-
ka³o mnóstwo atrakcji, a dla naj-
m³odszych zaplanowane by³y roz-
maite gry i zabawy oraz darmowe
dmuchañce. 
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Listopad

W sobotê 10 listopada wyj¹tkowym Koncertem Chórów zainau-
gurowaliœmy uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Pol-
skê Niepodleg³oœci. Wydarzenie odby³o siê o godzinie 15: 00 w Ko-
œciele œw. Archanio³ów Rafa³a i Micha³a w Aleksandrowie
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£ódzkim. Na scenie mogliœmy us³yszeæ chóry z Aleksandrowa
£ódzkiego, £odzi oraz Zgierza. Nasze miasto reprezentowa³o To-
warzystwo Œpiewacze im. Stanis³awa Moniuszki oraz Towarzy-
stwo Œpiewacze „Lutnia”. 

Natomiast w niedzielê 11 listopada w parku miejskim obchody
100-lecia odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci rozpoczê³y siê
sk³adaniem kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Koœciuszki. Kwia-
ty z³o¿y³y placówki oœwiatowe, kluby sportowe, jednostki organi-
zacyjne, organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenie gminy.
O uroczyst¹ oprawê muzyczn¹ zadba³a Orkiestra Dêta OSP Alek-
sandrów £ódzki z goœcinnym udzia³em solistki operowej Ma³go-
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rzaty Kuliñskiej. Poza tym w Parku Miejskim odby³y siê lekcje
¿ywej historii, wystawa wyposa¿enia, umundurowania oraz uzbro-
jenia ¿o³nierzy. By³a równie¿ wojskowa grochówka dla wszyst-
kich, a tak¿e wspólnie z mieszkañcami Aleksandrowa £ódzkie-
go zrobi³yœmy pami¹tkowe zdjêcie. O godz. 14: 30 w Kamienicy
nr 6 uczestnicy obchodów mogli wzi¹æ udzia³ w spotkaniu poetyc-
ko – muzycznym „Hymn to Freedom” – Chopin, Jazz i polska po-
ezja, w wykonaniu pianistki Leny Ledoff i aktora Przemys³awa
D¹browskiego. 

Grudzieñ

Jarmarki œwi¹teczne na dobre wpisa³y siê ju¿ w bo¿onarodzeniow¹
tradycjê miast. Tak¿e Aleksandrów £ódzki zyska³ w tym roku swój
w³asny jarmark. 15. grudnia w parku miejskim pojawi³y siê kramy
z rêkodzie³em. Mo¿na na nich by³o nabyæ oryginalne ozdoby œwi¹-
teczne. Jarmark rozpocz¹³ koncert œwi¹teczny w wykonaniu przed-
szkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 2. Odwiedzaj¹cy mieli rów-
nie¿ okazjê uczestniczyæ w niezapomnianym pokazie rzeŸbienia
w lodzie. Podczas jarmarku Komenda Powiatowa PSP ze Zgierza
promowa³a akcjê: „Ogieñ i czad – obudŸ czujnoœæ”. Najm³odsi mo-
gli uczestniczyæ w koncercie Stwora G³odomora, który przybra³ zi-
mow¹ oprawê. Kolejna niespodziank¹ przyszykowan¹ dla dzieci by³
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spektakl teatralny, który przeniós³ je do „Ba³wankowej krainy”. To
interaktywny spektakl pe³en zabawnych sytuacji, ale jednoczeœnie
z wa¿nym przes³aniem ekologicznym. Wszystko to odby³o siê w oto-
czeniu przepiêknych iluminacji bo¿onarodzeniowych oraz Alei Bo-
¿onarodzeniowej, któr¹ w Miko³ajki stworzyli wspólnie przedsta-
wiciele ró¿nych podmiotów. 
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Leszek Pierlejewski

Kronika roku 2018

Styczeñ
Nowy Rok 2018 mieszkañcy Aleksandrowa £ódzkiego powi-
tali wspólnie na imprezie sylwestrowej na rynku miejskim.
By³y ¿yczenia od Burmistrza Jacka Lipiñskiego, wspania³y
pokaz sztucznych ogni. 
Policjanci z aleksandrowskiego komisariatu policji otrzyma-
li, dziêki pomocy finansowej bud¿etu Gminy, nowy radiowóz. 
Nieznani sprawcy zdewastowali znajduj¹c¹ siê na placu za-
baw na osiedlu Bratoszewskiego biblioteczkê plenerow¹. 
W sali widowiskowej MDK wystawiono, z inicjatywy Alek-
sandrowskiego Forum Spo³ecznego, charytatywny spektakl
„Gdzie siê podziali królewicze”. W obsadzie znalaz³y siê w³a-
dze gminy z Burmistrzem na czele, radni miejscy i powia-
towi, pracownicy Urzêdu Miasta oraz cz³onkowie AFS. Pod-
czas spektaklu zebrano 20 tysiêcy z³otych na rehabilitacjê
Zuzi i Dawida. 
14 stycznia 26 raz zagra³a w Aleksandrowie Wielka Orkie-
stra Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Pad³ kolejny re-
kord – zebrano kwotê 170 tysiêcy z³otych. Tradycyjnie „or-
kiestrowe serce” wylicytowa³ Burmistrz Jacek Lipiñski
z przyjació³mi za kwotê 77.777 z³otych (te¿ rekord). Licyta-
cjom towarzyszy³ koncert zespo³u „Normalsi”. W budynku
Urzêdu Miasta w godzinach od 10.00 do 20.00 odby³ siê naj-
d³u¿szy koncert w historii naszego miasta, wykonawcami
byli Bartek Grzanek i przyjaciele. 
Bo¿onarodzeniowa dekoracja naszego miasta zwyciê¿y³a
w skali województwa w plebiscycie „Œwieæ siê z Energ¹” na
naj³adniejsz¹ oprawê plastyczn¹ œwi¹t. Nagrod¹ by³ sprzêt
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AGD wartoœci 10.000 z³, który Burmistrz za poœrednictwem
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej przekaza³ najbardziej potrze-
buj¹cym wsparcia rodzinom. 
19 stycznia rozstrzygniêto przetarg na budowê hali sporto-
wej przy SMS LO. Bud¿et Gminy wspomo¿e tê inwestycjê
kwot¹ 1 miliona z³otych. 

Luty
Stra¿acy z OSP R¹bieñ otrzymali nowoczesny wóz bojowy
Scania. Fundusze na ten zakup pochodzi³y z bud¿etu Gmi-
ny, WFOŒiGW, 
Gmina podpisa³a umowê na budowê nowego przedszkola
w Be³dowie. Bêdzie to kolejny tzw. budynek pasywny w na-
szej Gminie. 
Pañstwo Kazimiera i Henryk Zaj¹cowie obchodzili 73 ro-
cznicê œlubu. 
0,5 miliona z³otych uzyska³a Gmina z funduszy europejskich
na utworzenie dwóch Centrów Informacji Turystycznej we
wsiach Be³dów i Sobieñ. 
W dniu Œwiêtego Walentego, w ramach miêdzynarodowej
imprezy One Bilion Rising, mieszkañcy tañczyli na Placu
Tadeusza Koœciuszki protestuj¹c przeciw wszelkim formom
przemocy. 
17 lutego w MDK odby³ siê walentynkowy koncert Soni Bo-
hosiewicz „10 sekretów Marylin Monroe” 
Odby³a siê fina³owa gala Plebiscytu Sportowiec Roku 2017
Aleksandrowa £ódzkiego. Laureatami zostali: 

Jakub Andrzejczak lekkoatleta MKS Aleksandrów, 
Justyna Barañska karateka Sokó³ Aleksandrów, m³odzie-
¿owy sportowiec roku, 
trener roku – Pawe³ Zdrajkowski lekkoatletyka MKS Alek-
sandrów, 
dru¿yna roku – zespó³ ch³opców Miejskiego Gimnazjum
Sportowego, 
sportowa impreza roku – V Bieg Aleksandrowski z okazji
œwiêta Wojska Polskiego, 
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mecenas sportu 2018 – Mieczys³aw Majewski firma Kon-
sport, sponsor Soko³a Aleksandrów. 

Nagrody specjalne z r¹k Burmistrza Jacka Lipiñskiego otrzy-
mali: Teresa Stefañczyk, Damian Stasiak, Karol Pasiewicz,
Anna, Krzysztof, Bart³omiej Mazgaj, Arkadiusz Cichecki,
Przemys³aw Wieczorek, Ewa Michalak, Pawe³ Koœla, Anna
Pietrzak, Bartosz Stanielewicz oraz Aleksandrowskie Fo-
rum Spo³eczne. 
Karol Hoffmann, zawodnik MKS Aleksandrów zdoby³ halo-
we mistrzowstwo Polski w trójskoku oraz wice mistrzostwo
w skoku w dal. 
Zespó³ Czwórboju Lekkoatletycznego ZSS im. Józefa Jawor-
skiego zosta³ dru¿yn¹ roku.

Marzec
3 marca w lokalu Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Saniach od-
by³y siê coroczne uroczystoœci Gminnego Dnia Kobiet. 
11 marca wrócili królewicze. W sali MDK odby³y siê kolej-
ne spektakle charytatywne sztuki „Gdzie siê podziali kró-
lewicze”. Tym razem zebrano oko³o 15 tysiêcy z³otych na le-
czenie i rehabilitacjê Basi. 
Koszykarki SMS LO zwyciê¿y³y w finale Wojewódzkiej Li-
cealiady 2018. 
Przy ulicy Pabianickiej otwarto now¹ przychodniê zdrowia
SP ZOZ Aleksandrów £ódzki. 
Rada Miejska Aleksandrowa przeznaczy³a w bud¿ecie Gmi-
ny ponad 48 milionów z³otych na tegoroczne inwestycje
gminne. 
Ruszy³a kolejna edycja Aleksandrowskiego Bud¿etu Oby-
watelskiego. W tym roku przeznaczono na ten cel 1 milion
z³otych. 
23 marca na Placu Koœciuszki odby³a siê demonstracja tzw.
Czarny Pi¹tek przeciw projektowi ustawy zaostrzaj¹cemu
dopuszczalnoœæ aborcji. 
Zawodnicy Soko³a zdobyli 3 z³ote medale na miêdzynarodo-
wych zawodach karate. Damian Tomasik z³oty medal w ku-
mite dru¿ynowym, Maria Depta 2 z³ote medale; w kumite
dru¿ynowym i indywidualnie. 
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28 marca w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka od-
by³y siê uroczystoœci Œwiêta Szko³y. W programie przedsta-
wiono sylwetkê patrona szko³y oraz Ireny Sendlerowej. 
Koszykarki SMS LO awansowa³y do pó³fina³u koszykarskich
mistrzostw Polski juniorek m³odszych. Sk³ad dru¿yny: kapi-
tan Wiktoria Koœla, Martyna Leszczyñska, Justyna Samu-
lak, Jessica Solak, Paulina Dominiak, Martyna Janusz, Klau-
dia Koz³owska, Aleksandra Koz³owska, Zofia £apiñska,
Bogus³awa O³ubek, Sylwia Sobczak, Katarzyna Szpera. Tre-
nerzy: Piotr Rozwadowski, Piotr Neyder, Adam Rajkowski. 
Trener Ludwik Sikorski i koszykarka Natalia Danych lau-
reatami plebiscytu na najlepszego sportowca powiatu zgier-
skiego. 

Kwiecieñ
W plebiscycie Dziennika £ódzkiego Cz³owiek Roku 2017 na
szczeblu powiatu zgierskiego laureatami zostali: w katego-
rii Samorz¹d Burmistrz Jacek Lipiñski, w kategorii Kultu-
ra naczelnik Wydzia³u Promocji i Wspó³pracy z Zagranic¹
UM Tomasz Barszcz. 
15 kwietnia w koœciele pod wezwaniem Œwiêtych Archanio-
³ów Rafa³a i Micha³a odby³ siê koncert „W ho³dzie Janowi
Paw³owi II”. Udzia³ wziê³y aleksandrowskie chóry Lutnia
i Moniuszko oraz chóry ze Zgierza i £odzi. 
Siatkarki szkolnego zespo³u Libero VIP awansowa³y do fi-
na³u rozgrywek Ligi Wojewódzkiej w kategorii 4. Sk³ad dru-
¿yny: Aleksandra Chrzanowska, Maja Grabarczyk, Zofia So-
banty, Wiktoria Kasza, Zofia Dobroniak, opiekun zespo³u:
Sylwester Grabarczyk. 
Rozpocz¹³ siê sezon inwestycji gminnych. Ruszy³y: 

budowa budynku pasywnego przedszkola w Be³dowie – koszt
3,3 miliona z³otych w tym 1,3 mln z funduszy unijnych, 
budowa pasywnego budynku Œrodowiskowego Domu Sa-
mopomocy – koszt 2,8 mln z³otych, w tym z funduszy unij-
nych 1,9 mln, 
pasywny budynek u¿ytecznoœci publicznej przy UM – koszt
4,3 mln z³otych, w tym 2,3 mln œrodków unijnych. 
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26 kwietnia na sesji Rady Miejskiej Panu Rados³awowi My-
szkowskiemu nadano tytu³ Honorowego Obywatela Aleksan-
drowa £ódzkiego. Pan Rados³aw to znany aleksandrowski
kolarz, w 2002 roku wicemistrz œwiata w kategorii Masters,
organizator aleksandrowskiego wyœcigu mastersów. 
Zawodnicy Sportowej Szko³y Podstawowej nr 3 zdobyli mi-
strzowstwo Polski w Ogólnopolskich Sztafetowych Biegach
Prze³ajowych Dzieci i M³odzie¿y. Sk³ad zespo³u: Kacper
Szczepaniak, Adrian Taburski, Jakub Smyka, Kacper Uliñ-
ski, Damian Krêcikowski, Bartosz Siech, Marcin Walczak,
Oliwier Zi¹bka, Oskar Baszczyñski, Mateusz Zarzycki, Hu-
bert Jab³oñski, trener Grzegorz Przybysz. 

Maj
Z okazji Œwiêta Konstytucji 3 Maja w³adze gminy oraz re-
prezentacje organizacji, instytucji i stowarzyszeñ z terenu
gminy z³o¿y³y wieñce i kwiaty przy pomniku Tadeusza Ko-
œciuszki w parku miejskim. Pieœni nawi¹zuj¹ce tematycznie
do œwiêta zaprezentowali soliœci: Katarzyna Zaj¹c-Caban
i Piotr Wo³osz. 
4 maja stra¿acy ochotnicy z terenu naszej gminy uczcili swo-
jego patrona œw. Floriana parad¹ wszystkich jednostek OSP
i ich wozów bojowych. 
6 maja odby³ siê w Aleksandrowie £ódzkim tradycyjny wy-
œcig kolarski Masters, w którym uczestniczy³o 200 ucze-
stników. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwy-
ciê¿yli: M-20 £ukasz Paw³owski, M-30 Jaros³aw Górecki,
M-40 Dariusz Miœkiewicz, M-50 Adam Wolañski, M-60 Je-
rzy Jagie³³o, M-70 Grzegorz Trams, M-80 Jerzy Podgór-
ski, Amatorzy Adam Marciniak, kobiety open – Katarzy-
na Pernak. 
8 maja w rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej kwiaty
pod pomnikiem Pamiêci Poleg³ych i Pomordowanych za Oj-
czyznê w latach 1939-1956 z³o¿yli Burmistrz Jacek Lipiñski
i jego zastêpca Leszek Filipiak. 
Aleksandrowianka Julita Piasecka graj¹ca w siatkówkê
w dru¿ynie Darefilu Tomaszów Mazowiecki zdoby³a z ze-
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spo³em tytu³ vice mistrzów Polski kadetek. Wychowanka
UKS „Czwórka” zosta³a wybrana najlepsz¹ atakuj¹c¹ mi-
strzowskiego turnieju w Rumi. 
Nasz samorz¹d 5 raz z Per³¹ Samorz¹du, a Burmistrz Jacek
Lipiñski 3 raz w plebiscycie „Dziennika Gazety Prawnej”. 
18 maja Szko³a Podstawowa nr 1 im. Jana Paw³a II obcho-
dzi³a jubileusz 30-lecia istnienia. 
Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Be³dowa obchodzi³o jubileusz
55-lecia dzia³alnoœci. 
W dniach 23-24 maja odby³ siê w MDK w Aleksandrowie
Wojewódzki Festiwal Piosenki i Tañca „Aleksandrowska
Wiosna”. Nagrodê Grand Prix festiwalu zdoby³ uczeñ SP1
Pawe³ Szymañski. 

Czerwiec
Odby³y siê tradycyjne Dni Aleksandrowa £ódzkiego, W ich
ramach zorganizowano wystêpy gwiazd: Ma³gorzaty Ostrow-
skiej, Kamila Bednarka, Patrycji Markowskiej i Organka. 
2 czerwca w parku miejskim odby³y siê zawody o Puchar Pol-
ski strogmanów. Zwyciê¿y³ Bart³omiej Grubba z Gniewina. 
Koszykarki SMS LO zajê³y 3 miejsce w zawodach Ogólno-
polskiego Fina³u Licealiady 2018. 
Na 55 sesji Rady Miejskiej podziêkowano stra¿akom z OSP
naszej gminy za akcjê gaszenia po¿aru wysypiska œmieci
w Zgierzu. 
13 czerwca w SP1 im. Jana Paw³a II odby³o siê spotkanie pod
has³em „Kochajmy Polskê jak Jan Pawe³ II”. 
M³odzie¿ z MDK wziê³a udzia³ w Miêdzynarodowym Kon-
kursie Plastycznym w Japonii. Medale zdobyli srebrny Na-
tasza Jarzêbiñska, zloty Karolina Pecyna. Nagrody firmy
Pentel zdobyli: Maja Or³owska, Klaudia Szymczak, Igor
G¹bka, Kalina Walasek i Oskar Kornacki. 
Uroczyœcie 50 – lecie ma³¿eñstwa obchodzili Wies³awa i Ta-
deusz Robak, Anna i Ryszard Wielgus. 
M³odzi lekkoatleci Sportowej Szko³y Podstawowej nr 3
wywalczyli w Mistrzostwach Polski w szkolnej lidze lekkoat-
letycznej – ch³opcy z³oto, dziewczêta – 3 miejsce.
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W czwórboju lekkoatletycznym – dziewczêta – 2 miejsce,
ch³opcy – 3 miejsce. 
Od 14 czerwca w parku miejskim rozpoczê³a dzia³alnoœæ
strefa kibica w ramach której aleksandrowianie mogli obe-
jrzeæ wszystkie mecze Mundialu 2018. 
24 czerwca OSP Adamów obchodzi³a 70 – lecie dzia³alno-
œci. Jednostka zosta³a odznaczona Srebrnym Krzy¿em Za-
s³ugi dla Po¿arnictwa. 
28 czerwca odby³a siê sesja absolutoryjna podczas której Bur-
mistrz otrzyma³ jednog³oœnie absolutorium – 18 g³osów za. 

Lipiec
Po raz pierwszy wybrano w naszej Gminie Aleksandrowsk¹
Radê Seniorów w sk³adzie 11 osób. Przewodnicz¹c¹ Rady
zosta³a Barbara Szutenbach, vice Teresa Matusiak, sekre-
tarzem Danuta Dubas. Pozostali cz³onkowie to: Krystyna
Ja³kiewicz, Kazimiera Malinowska, Ryszarda Matczak, Ha-
lina Miko³ajczyk, Zdzis³awa Rafalska, El¿bieta Wasylkow-
ska i jedyny mê¿czyzna Henryk Zych. 
W parku miejskim odbywa³y siê koncerty w ramach akcji
„Muzyczne Lato 2018”. Odby³o siê 10 koncertów w ró¿nych
klimatach muzycznych. 
Jubileusz 50 – lecia po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzi³y pary:
Helena i Wies³aw Oleszek, Daniela i Ryszard Spitulscy. 

Sierpieñ
Poznaliœmy Komitety Wyborcze Wyborców, które zg³osi³y
udzia³ w wyborach samorz¹dowych. S¹ to: KWW Geoter-
mia Aleksandrów £ódzki, KWW Jacka Lipiñskiego, KWW
Obywatele dla Aleksandrowa, KWW Lubiê Aleksandrów
£ódzki. 
Dwaj aleksandrowianie Zdzis³aw Adamski i Stanis³aw Gru-
dzieñ wyruszyli na rowerow¹ pielgrzymkê do Czêstochowy. 
15 sierpnia z okazji Œwiêta Wojska Polskiego odby³ siê 6 Bieg
Aleksandrowski. Udzia³ we wszystkich biegach wziê³o ponad
tysi¹c osób. W pó³maratonie mê¿czyzn zwyciê¿y³ Jaros³aw Ci-
chosz z £odzi, w pó³maratonie kobiet zwyciê¿y³a Marta Bu-
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kowska. W biegu na 5 km mê¿czyzn zwyciêzc¹ zosta³ Woj-
ciech Karwowski, bieg na 5 km kobiet wygra³a Kinga Redo. 
26 sierpnia na stadionie MOSiR odby³y siê do¿ynki gminne
2018. Starostami byli Pañstwo Renata i Jacek Marczyñscy. 

Wrzesieñ
1 wrzeœnia z okazji 79 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej
kwiaty pod pomnikiem Poleg³ych i Pomordowanych w la-
tach 1939-1956 z³o¿y³y w³adze miasta, przedstawiciele kom-
batantów, stowarzyszeñ i szkó³ gminnych. 
3 wrzeœnia Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa £ódzkiego
zorganizowa³o w dworze w Nakielnicy Œwiêto Ziemniaka. 
W parku miejskim odby³o siê Narodowe Czytanie Przedwioœ-
nia Stefana ¯eromskiego. 
W dniach 7-8 wrzeœnia odby³ siê 10 jubileuszowy festiwal „Sum-
mer Dying Loud”. W festiwalu udzia³ wziêli Behemoth, Angel
Witch, Orange Goblin i inne zespo³y. Widownia festiwalu oko-
³o 2500 osób, co œwiadczy o rosn¹cej randze naszego festiwalu. 
We wsi Krzywiec mieszkañcy obchodzili 70-lecie Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich oraz 60-lecie dzia³ania kó³ka rolniczego. 
We wsi Sobieñ odby³o siê tradycyjne, organizowane prze
spo³ecznoœæ wiejsk¹, Œwiêto Pieczonego Ziemniaka. 
W Prawêcicach odby³ siê kolejny Piknik Rodzinny pod has-
³em „Spotkanie z disco polo”. 
20 wrzeœnia mieszkanka naszej gminy Zofia Górecka ukoñ-
czy³a 100 lat. 
21 wrzeœnia zmar³ stra¿ak Marek Pietrzak wieloletni pre-
zes OSP Adamów. 
22 wrzeœnia jubileusz 115-lecia dzia³alnoœci obchodzili œpie-
wacy z Towarzystwa Œpiewaczego Lutnia. 
Gmina Aleksandrów £ódzki zosta³a Sportow¹ Gmin¹ roku
2018, zaœ Burmistrz Jacek Lipiñski zosta³ uhonorowany ty-
tu³em Lider Sportowej Polski. 
We wrzeœniu obchodziliœmy 200-lecie Parafii Œwiêtych Ar-
chanio³ów Rafa³a i Micha³a, obchody swoj¹ obecnoœci¹ uœ-
wietni³ Jego Ekscelencja Arcybiskup £ódzki Grzegorz Ryœ. 
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PaŸdziernik
1 paŸdziernika ruszy³a w naszej Gminie kolejna edycja Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 
Tak¿e w tym dniu otwarto w naszym mieœcie now¹ siedzi-
bê stacji Pogotowia Ratunkowego, która dziêki Gminie bê-
dzie mia³a du¿o lepsze warunki do dzia³ania. 
7 wrzeœnia na polach pod miastem zorganizowano Rodzin-
ne Œwiêto Latawca. 
9 wrzeœnia w UM wydano Pani Joannie Wilczyñskiej 300-
-setn¹ Kartê Du¿ej Rodziny. 
W rankingu „Rzeczpospolitej” nasza gmina zajê³a 6 miej-
sce w kraju. 
13 wrzeœnia nasza Gmina zdoby³a tytu³ Samorz¹dowy Lider
Edukacji. 
W nowej przychodni zdrowia przy ulicy Pabianickiej zorga-
nizowano „bia³¹ sobotê”. Mieszkañcy mogli skorzystaæ bez-
p³atnie z porady kardiologa, gastrologa i neurochirurga. 
W MDK odby³y siê 12 paŸdziernika uroczystoœci Dnia Edu-
kacji Narodowej. Z tej okazji Burmistrz Jacek Lipiñski wrê-
czy³ nagrody pedagogom: Annie Zimol¹g, Romanowi Kara-
siakowi, Katarzynie Hy¿y, Annie Kamiñskiej, Urszuli
Andrzejczak, Ma³gorzacie Patolecie, Jolancie Mistrzak, Ja-
dwidze Ksiê¿ak, Iwonie Onopa, Ireneuszowi Walczakowi,
Karinie Or³owskiej. Nagrodê specjaln¹ otrzyma³a Ludmi³a
Fabiszewska. 
Chór im. Stanis³awa Moniuszki uroczyœcie obchodzi³ 95-le-
cie powstania. 

Listopad
11 listopada odby³a siê 100 rocznica Œwiêta Niepodleg³oœci.
W³adze Gminy, szko³y, stowarzyszenia i jednostki gminne
z³o¿y³y kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Koœciuszki w par-
ku miejskim. 
12 listopada w Aleksandrowie odby³a siê gra turystyczna zor-
ganizowana pod has³em „Aleksandrowskie drogi do Niepodle-
g³oœci”. Organizatorem by³ Marek Czachorowski (Ruch Kon-
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troli Wyborów). Impreza ta zosta³a dofinansowana ze œrodków
wieloletniego programu dotacyjnego „Niepodleg³a”. Kilkudzie-
siêciu uczestników wziê³o udzia³ w spacerze z histori¹ œladami
dawnego, trójnarodowego Aleksandrowa, po którym oprowa-
dzali historycy z Uniwersytetu £ódzkiego – prof. Krzysztof WoŸ-
niak i dr Tomasz Pietras. Po spacerze na goœci czeka³ poczê-
stunek w dawnej plebanii koœcio³a œw. Archanio³ów.
W mistrzostwach œwiata w karate tradycyjnym zawodnicy
Soko³a Aleksandrów zdobyli szereg medali. I tak: 

Damian Tomasik 2 z³ote, 2 br¹zowe, 
Maria Depta 2 z³ote, srebrny, br¹zowy, 
Adrian Zwierzchowski 2 z³ote, 
Paulina Œwiercz z³oty i srebrny (m³odzie¿owiec), 
Kaja Krzes³owska z³oty i srebrny (junior). 

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Aleksandrów £ódzki obchodzi³a
uroczyœcie 115-lecie dzia³alnoœci. 
Stowarzyszenie Aleksandrowskie Forum Spo³eczne zorga-
nizowa³o charytatywn¹ zbiórkê pieniêdzy na zabieg opera-
cji serca dla Stasia. Zebrano 132.305,35 z³. 
Z okazji z³otych godów Burmistrz wrêczy³ odznaki Pañstwu:
Annie i Bogus³awowi Karolak, Jadwidze i Edwardowi Panek,
Urszuli i Eugeniuszowi Kreczmerom, Krystynie i W³adys³a-
wowi Kropid³owskim oraz Teresie i Robertowi Nowocieñ. 
21 listopada w Gminie uroczyœcie obchodzono Dzieñ Praco-
wnika Socjalnego. Burmistrz Jacek Lipiñski wrêczy³ nagro-
dy: Iwonie Amsolik, Dalidzie Frontczak, Violetcie Gru-
szczyñskiej, Agnieszce Kurek, Micha³owi Lewandowskiemu,
Marcie Marciniak, Renacie Matryba, Dorocie Osiewalskiej,
Maciejowi Piaskowskiemu, Natalii Jagie³³o, Natalii Szkud-
larek, Dorocie Walaszczyk, Izabeli Degórskiej, Ma³gorzacie
Zió³kowskiej, Edycie S³awek, Annie Palka. 
22 listopada odby³a siê pierwsza inauguracyjna sesja Rady
Miejskiej ósmej kadencji samorz¹du. Otworzy³ obrady ra-
dny senior Leszek Pierlejewski, który odebra³ œlubowanie
od Burmistrza Jacka Lipiñskiego, który zwyciê¿y³ w pier-
wszej turze z du¿¹ przewag¹ nad kontrkandydatami Pio-
trem Szewczykiem i Renat¹ Œwiêciak Ruda. Jest 5 kaden-
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cja Burmistrza Jacka Lipiñskiego. W sk³ad RM wesz³o 12
radnych z KWW Jacka Lipiñskiego, 7 z listy KW Prawa
i Sprawiedliwoœci, 2 z KWW Lubiê Aleksandrów. Radni wy-
brali prezydium Rady. Przewodnicz¹c¹ zosta³a ponownie
Ma³gorzata Grabarczyk, a jej zastêpc¹ – Mariusz Grabow-
ski. Wybrano przewodnicz¹cych sta³ych komisji RM: Komi-
sja Rewizyjna – Tomasz Dominowski, Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji – Leszek Pierlejewski, Komisja Finan-
sów – Roman Karasiak, Komisja Samorz¹dowa – Kazimierz
Tomczyk, Komisja Oœwiaty – Katarzyna Pastusiak. 
W Radzie Powiatu Zgierskiego mamy 4 przedstawicieli KO
– Iwona D¹bek (przewodnicz¹ca Rady Powiatu), Ilona Zin-
ser, Arkadiusz Cichecki, Krzysztof Kozanecki (wicestarosta). 
W Sejmiku Województwa £ódzkiego nasz¹ Gminê repre-
zentuje radna Ilona Rafalska. 
29 listopada swoje œwiêto obchodzili stra¿acy OSP R¹bieñ. 
Druh Tomasz Kauc z OSP Be³dów zwyciê¿y³ w Wojewódzkim
Konkursie Honorowy Dawca Krwi PSP 2018. Druh Tomasz
jest dawc¹ krwi od 9 lat. W tym czasie odda³ 13 litrów krwi. 

Grudzieñ
1 grudnia na Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych
nasz zespó³ Ma¿oretek zdoby³ 1 miejsce. Opiekunk¹ zespo-
³u jest Pani Anna Mysiala Pietrzak. 
Jak co roku odby³y siê w parku miejskim dwie imprezy: tra-
dycyjny bieg z Miko³ajem oraz tradycyjna Aleksandrowska
Aleja Bo¿onarodzeniowa. Now¹ imprez¹ by³ Aleksandrow-
ski Jarmark Bo¿onarodzeniowy. 
16 grudnia w restauracji Jan Sander odby³a siê tradycyjna
Wigilia Gminna, w której uczestniczy³o 450 osób z naszej
Gminy. 
Na 2 sesji Rady Miasta postanowiono wobec pogarszaj¹cej
siê sytuacji w kraju podnieœæ podatki od nieruchomoœci. 
70-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili Pañstwo Bronis³a-
wa i Henryk Szulc. 
Natomiast z okazji 50-lecia po¿ycia Burmistrz odznaczy³ pa-
ry ma³¿eñskie: Jadwigê i Józefa Olaków, Miros³awê i Grze-



gorza Uzarskich, Mariê i Kazimierza Mozgów oraz Halinê
i Mariana Bartoszków. 
W grudniu zmarli: Barbara Oliñska wieloletnia dyrektor SP
w R¹bieniu, Andrzej Kaczanowski – by³y nauczyciel LO,
cz³onek TPA£ oraz aleksandrowianin Profesor U£ Leszek
Wojtczak. 
Na rynku miejskim odby³ siê Sylwester Miejski po raz pier-
wszy bez pokazu fajerwerków. 
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