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Łagiewniki. 

Dawne województwo Łęczyckie graniczyło na północy 
z Brzesko-Kujawskiem i Rawskiem. Granicę ze strony pół
nocno wschodniej stanowiła rzeka Przysowa od Trębisk 
aż do połączenia się z Bzurą; na wschodzie droga od So
boty do rzeki Pilicy pod Brzegiem; na południe rzeka Pi
lica, a ze strony południowej i zachodniej rzeki Ner i Wol-
borka. Obejmowało ono przestrzeni około 80 mil kwadra
towych i liczyło w XVI wieku 74 parafie, 25 miasteczek 
i 875 wiosek, a 4990 gospodarstw kmiecych i 577 szlachty 
zagrodowej, zajmując drugie miejsce w Polsce pod wzglę
dem zaludnienia. 

W tym też czasie do ważniejszych miasteczek w wo
jewództwie należały, prócz miasta grodowego Łęczycy, 
o której szczegółowo już mówiłem w oddzielnej pracy, 
Brzeziny, Inowłódź, Orłów, Łódź, Kazimierz, Zgierz, Ła
giewniki, Stryków, Piątek, Bielany, Sobota, Krośniewice, 
Dąbrowice, Dąbie i Kłodawa. 

Miasta, o których dziś mówić zamierzam, należą do 
tych miejscowości, które w dziejach naszego kraju nie zdo
łały niczem poważnlejszem zasłużyć na sławę wiekopomną. 
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Nie zajęły one wiele kart w historyi naszego narodu, nie 
upamiętniły się wiekopomnymi czynami, a jednak w nich, 
w tych zakątkach ubogich, żyją również i pracują bracia 
nasi, zwracając swój wzrok i myśli ku nam, szczęśliwym, 
bo osiadłym w grodach dobrze znanych każdemu poko
leniu i młodszym synom z pośród niego, gdy mieszkańcy 
tych zakątków żyją zapomniani, jakby nie byli synami tej 
samej matki Ojczyzny, jakby o jej dobro nie dbali, nie in
teresowali się jej losami. A jednak i tam, w tych ubogich 
mieścinach, biją serca wielkie, kupi się w nich tęsknota 
i gromadzi chęć wiedzy. Nad temi miasteczkami przecho
dziły i przechodzą, tak samo jak i nad nami, wielkie i mniej
sze burze dziejowe, padają promyki słońca z wróżbą lepszej 
doli i nadziei, albo zapada ciemność i zwątpienie. 

Chcąc dowieść tej braci naszej, że nie zapominamy 
o niej, że duchem z nią zawsze jesteśmy złączeni, że jeżeli 
mamy być winnymi nieznajomości ich siedzib i losów, to 
przyrzekamy poprawę i chętnie posłuchamy dziejów tych 
upośledzonych siedzib ludzkich, by ich mieszkańcom wy
nagrodzić dotychczasową naszą względem nich obojętność. 

Ruszamy więc do tych grodów polskich, o których 
może niejeden z słuchaczów nigdy jeszcze nie słyszał i ni
gdy z ich nazwą się nie spotkał. 

Wyjeżdżamy z dawnej stolicy województwa, z Łęczy
cy, do Piątka. Doskonała szosa, wysadzona topolami wło-
skiemi i kanadyjskiemi, a dalej strzyżonemi wierzbami, wie
dzie nas przez piękne łąki i urodzajne pola. Na prawo pozo
stawiamy znaną nam wieś Tum z opisu Łęczycy, na lewo 
zamożne dobra Ktery, a przejechawszy wieś Witaszewice, 
po 18-to wiorstowej drodze, przybywamy do Piątka. 

Dziś to względnie uboga mieścina, położona w nizi
nie, nad rzeką Moszczenką, ma rynek i kilka ulic, zamie
szkała przez blisko 3000 mieszkańców, zajmujących się 
przeważnie rolnictwem i rzemiosłami. Te ostatnie jednak 
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nie stoją na wysokości swego zadania, ponieważ rzemie
ślnicy nie mają odpowiedniego kredytu, a nabywając to
war za pieniądze na procent lichwiarski wypożyczone, całe 
życie walczą z biedą o jutro, nie mogąc myśleć o postępie 
w zakresie swego zawodu. 

I Widok rynku w osadzie Piątek. 

A jednak nie zawsze miasteczko to było tak lichem, 
bo stanowiąc własność arcybiskupów gnieźnieńskich, żyło 
w dobrobycie i uśmiechały się do niego przyjaźniejsze losy, 
gdyż nawet zdecydowano się w wieku XIV nadać mu przy
wileje miasta. To też już w wieku następnym kroniki piszą, 
że Piątek zaliczał się do miast ludnych i zamożnych. W roku 
1477 założono tam nawet nieistniejący dziś już szpital św. 
Ducha, a ślady dotąd przetrwałe dowodzą, że w mieście 
był i pałac wspaniały dla rezydujących czasowo arcybi
skupów. W XVI wieku Piątek słynął nawet w wojewódz
twie z wyrobu doskonałego piwa, którego szlachta ziemi 
łęczyckiej skąpić sobie nie lubiła. Wówczas też w mieście 
istniało sześć cechów, jednoczących 260 rzemieślników. 

Nadszedł jednak nieszczęsny dla Polski wiek XVII 
z zarazą morową i gorszymi od niej Szwedami, a choć tuż 
pod miastem dzielny rycerz i hetman Stefan Czarniecki po
bił na głowę Szwedów, w walce tam stoczonej, miasto nie 
uniknęło klęski. Domy i mienie mieszkańców spłonęły od 
ognia, mściwą ręką Szwedów podłożonego, a ludność wy
tępiła zaraza i oto miasto legło w gruzach, po których snuły 
się jak cienie niedobitki schorzałych i zbiedzonych miesz
kańców, mających stanowić zaczątek nowego pokolenia 
przyszłych obywateli miasta. 

Z dawnych też pamiątek pozostał tylko kościół pa
rafialny pod wezwaniem św. Trójcy, murowany, zbudowany 
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Kościół parafialny w Piątku. 

około r. 1460, ale dziś nie posiadający cech starożytności, 
bo w r. 1740 nieumiejętna restauracya zatarła wszelkie ślady 
pierwotnego budownictwa. Wielki ołtarz, bardzo ładny, po
chodzi z kościoła oo. dominikanów w Łowiczu, a boczne, 
rzeźbione, są dziełem z XVI wieku. 

Na cmentarzu grzebalnym jest druga świątynia, dre
wniana, dość obszerna i w dobrym stanie, niewiadomo kiedy 
zbudowana. Przy tym kościele do r. 1822 byli mansyonarze. 

Kościółek na cmentarzu w P.ątku. 

Oprócz tych dwóch budowli wspanialszych, w osadzie 
nic więcej niema godniejszego uwagi. Przed 40 laty osada 
liczyła 122 domy drewniane i 2 i pół tysiąca mieszkańców, 
wśród których niewielu było żydów, ponieważ dawniej im 
tu wcale mieszkać nie było wolno, jak wogóle w majątkach 
duchowieństwa. Pożar jednak w r. 1899 zniszczył połowę 
miasteczka, a obecnie na miejscu spalonych budynków sta
nęły już domy z cegły, murowane. Szkoły początkowe męska 
i żeńska mieszczą się w lichym i niewygodnym budynku, 
ale ubóstwo mieszczan nie pozwala na inny, choć samych 
szkół przydałoby się tu najmniej jeszcze cztery. Sklepów 
chrześcijańskich osada liczy 12, a z instylucyi społecznych 
posiada straż ogniową ochotniczą, z 60 członków złożoną. 

Opuściwszy mury Piątka podążamy po błotnistych 
drogach bocznych do Ozorkowa, położonego nad rzeką 
Bzurą, na szosie, wiodącej z Łęczycy do Łodzi. Miasteczko 
to fabryczne, a więcej już zaludnione, bo około 15,000 
mieszkańców liczące, przedstawia się nam bardzo schludnie, 
porządnie zabrukowane i oświetlone. Most na rzece, oko
lony wyniosłemi drzewami, w porządku utrzymany, nie im
ponuje wprawdzie rozmiarami, ale pięknym widokiem. 
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Główny most na rzece Bzurze. 

Most na Bzurze w Ozorkowie. I 

Ozorków był pierwotnie, jak większość naszych mia
steczek, wsią, która należała do rodziny Szubskich. Mikołaj 
Szubski przy końcu XVI wieku zbudował tu kościół, z za
miarem osadzenia przy nim zakonników. Jakieś niezano-
towane w kronikach przyczyny wpłynęły jednak na pier
wotny zamiar, bo klasztoru budowę przerwano, a sam ko
ściół konsekrowano dopiero w r. 1668, a około r. 1885 

Kościół katolicki w Ozorkowie. | 

świątynię powiększono i dobudowano wieżę, to jest do
prowadzono do takiego stanu, w jakim ją obecnie znajdu
jemy. Do XIX w. Ozorków nie odgrywał żadnej roli w hi-
storyi dawnej Polski, a jako położonemu na uboczu nikt 
też nie wróżył świetnej kiedykolwiek przyszłości. Dopiero 
w roku 1811 na tą osadę zwrócił uwagę Ignacy Starzyński 
i założył w niej osadę fabryczną, którą też wkrótce, bo 
już w r. 1816, za jego staraniem, wyniesiono do godności 
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miasta, co znowu zachęciło licznych sukienników do osie
dlenia się w nowem mieście i zakładania warsztatów. O ich 
mnożeniu się dosadnie mówi nam statystyka, wykazująca 
w r. 1828 w Ozorkowie istnienie 536 zakładów sukienni-
czych z 1400 warsztatów ręcznych. Wróżyło to niepośledni 
rozwój tej gałęzi przemysłu i wzrost miasta, które zaczęło 
prowadzić poważny handel swymi wyrobami z Cesarstwem, 
gdzie były one poszukiwane i liczyły już wielu poważnych 
odbiorców na rynkach tamtejszych. 

W tym też czasie Ozorków posiadał przeszło 400 do
mów mieszkalnych i z górą 3300 mieszkańców. Gdy jednak 
nadszedł rok 1831, dalszy rozwój przemysłu sukienniczego 
nie tylko został wstrzymany, ale zaczął szybko podupadać. 
Trwało to jednak nie długo. Przemysł sukienniczy wpra
wdzie upadł zupełnie, lecz na jego miejscu powstał ba
wełniany. Otwarcie wielkiej przędzalni Schlosserów, dotąd 
istniejącej i zaliczanej do poważniejszych w kraju, znowu 

Fabryka Schlosserów w Ozorkowie. I 

ożywiło miasto, zaludniło jego domy i popchnęło handel. 
Powoli też zamienił się Ozorków na miasto nawskroś 
przemysłowe, a dziś liczy przeszło czterdzieści kilka za
kładów fabrycznych, między którymi, oprócz wymienionej 
przędzalni, zpajduje się folusz Szejblera, kilkanaście fabryk 
wyrobów wełnianych, sześć farbiarni, fabryka brenerów do 
lamp, papiernia, apretura, garbarnie, fabryki kafli, młyn 
wodny i wiele innych pomniejszych. Rzemieślnicy posiadają 
cechy swoje, a handel jest bardzo ożywiony. 

Oprócz kościoła katolickiego, w r. 1842 zbudowano 
w Ozorkowie parafialny kościół ewangelicki, w stylu ostro-

Kościół ewangelicki w Ozorkowie. 

łukowym. Pod względem'oświaty można jednak Ozorków 
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uważać za bardzo zacofany, bo w tak ludnem mieście ist
nieją tylko szkoły o zakresie początkowym, utrzymywane 
kosztem miasta i szkoła zwana miejską, imienia Szlossera. 
Zamożni izraelici nie zdobyli się dotąd na własną uczelnię, 
którą zastępują do dziś chederami. Zamożniejsi mieszkań
cy dzieci na naukę wysyłają do Łodzi, a czytelnictwo jest 
tu tak słabo rozwinięte, że niema porządnej księgarni; pism 
peryodycznych przychodzi na pocztę miejscową spora ilość 
egzemplarzy, lecz w języku niemieckim. Polskich gazet na
liczyłem zaledwie kilka. Życie towarzyskie słabo rozwinię
te; ogniskuje się ono przy bilardzie w miejscowej cu
kierni. Z towarzystw istniejących w Ozorkowie wymieniam: 
najdawniej zorganizowane stowarzyszenie strzeleckie, a na
stępnie straż ogniową, w doskonałe narzędzia zaopatrzoną, 
i od roku 1900 funkcjonujące towarzystwo pożyczkowo 
oszczędnościowe. 

Z Ozorkowa drogą boczną na zachód wiodącą przy
jeżdżamy do miasteczka Parzęczewa, odległego o sześć 
wiorst tylko, a położonego nad rzeczką Gnidą. Osada, nie 
posiadająca w swych murach nawet własnego urzędu gmin
nego, umieszczonego w sąsiedniej wiosce Piaskowicach, liczy 
około 1500 mieszkańców, przeważnie ubogich żydów, tru
dniących się drobnym handlem. Chrześcianie zajmują się 
rolnictwem i rzemiosłami, daleko nie dosięgającymi do 
szczytu wymagań doby dzisiejszej. Rynek i ulice niemal bez 
bruku lub bardzo licho i niedbale częściowo, brukowane; 
oświetlenia niema żadnego; bieda wyziera z każdego kąta, 
zanieczyszczanego może nigdy nieuprzątanemi śmieciami. 
A jednak i tu ludzie żyją... 

Początek i powstanie Parzęczewa nieznane są dziejom 
dotyczącym naszego kraju. Położony na uboczu, mało komu 
dziś, a dawniej zaledwie najbliższym sąsiadom znany, prze
chodził dobre i złe chwile wraz z innymi, nie objawiając 
nigdy ani zbytniej radości, ani wielkiego smutku, bo sam 
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też nie żył, ale wegetował raczej. ^Wiadomo też dopiero 
coś o Parzęczewie od wieku XV, gdy zbudowano w tej 
mieścinie na cmentarzu kościółek św. Rocha, z drzewa 
modrzewiowego, dotąd tam istniejący. Na tymże cmentarzu 

I Kościółek na cmentarzu w Parzęczewie. 

napotkałem dwa groby, może jedyne w naszym kraju, choć 
tak niezbędne na każdym cmentarzu. Groby te murowa
ne, z pięknemi figurami świętych, mieszczące po trzy miej
sca, wymurowane zostały na przyjęcie ciał zmarłych kapła
nów, sprawujących obrządki religijne w parafii. Przykład 
godzien naśladowania. 

W wieku XVI miasteczko należało do Wojciecha z Gle-
dzanowa, kasztelana łęczyckiego, a o zamożności jego w 
owym czasie świadczy zamieszkiwanie, w Parzęczewie za
ledwie 14 rzemieślników. 

Kościół parafialny istniał, tu również od XV wieku, 
lecz pożar w r. 1800, strawiwszy znaczną część miasta 
i świątynię w popiół zamienił. W r. 1804 jednak ofiarnością 
ówczesnego właściciela Stokowskiego, przy współudziale 
brata jego ks. Franciszka Stokowskiego, wystawiono nowy 
kościół murowany, lecz i ten nie dotrwał do naszych czasów, 
bo zaczął popadać w zupełną ruinę, to też ks. Gierman 
Grabowski w r. 1873 niemal z gruntu polecił go przebu
dować, rozszerzyć i wieżę wystawić. 

Kościół parafialny w Parzęczewie. 

• Będąc w Parzęczewie, niepodobna ominąć sposobności 
zwiedzenia wnętrza świątyni parafialnej. Ściany jej ozdo
bione są malowidłami artystycznej wartości. Ołtarze boczne 
bardzo, gustowne, a ambona w kształcie łodzi z aniołem 
siecią jest śliczną w rysunku. Na szczególną jednak uwagę 
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zasługuje wielki ołtarz, pomysłu ks. F. Marcinkowskiego, 
wykonany przez artystę malarza p. Wincentego Łukasze
wicza. Ułtarz ten umieszczony jest w umyślnie przybudo
wanej części kościoła, przestrzeni około 400 łokci kwa
dratowych. Składa się on tylko z mensy drewnianej i ci-
borium, ma po obu stronach aniołów białych, adorujących 
N. Sakrament. Całą przestrzeń za mensą zajmuje malowi
dło, przedstawiające Golgotę. Kompozycya obrazu jest ory
ginalna, śmiała w rysunku, posiadająca wiele powietrza 
i głębi, a wywiera potężne na widzu wrażenie. 

Wielki ołtarz w kościele w Parzęczewie. 

Na obrazie widzimy Chrystusa błagającego Ojca swego 
za grzesznikami. Syn Boży jaśnieje boleścią pełną spokoju 
tfmllością, ako ofiara. Obok na krzyżach umierają łotro-

Wielki ołtarz w Parzęczewie. 
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wie; w twarzy łotra niepoprawnego maluje się strach i roz
pacz; łotr dobry umiera z pokorą, poddaniem się i na
dzieją, wypływającemi z wiary w Tego, do którego ma 
twarz zwróconą. Pod krzyżem uwydatnia się piękna grupa, 
w której widzimy bolejącą Pannę Najświętszą z wyrazem 
wielkiej boleści, ale zarazem i wielkiej miłości Boga i Judzi. 
Obok św. Jan, umiłowany uczeń Chrystusa, tłumiąc łkanie, 
przykrywa twarz ręką. Do stóp Zbawiciela tuli się żalem 
i skruchą nawrócona grzesznica, Św. Magdalena. Po prawej 
stronie obrazu, z ciemności wyłaniają się grupy niewiast 
i uczniów Chrystusowych, a z lewej widzimy setnika, prze
rażonego wzrastającą wokół ciemnością i trzęsieniem ziemi, 
korzącego się i uznającego bóstwo Ukrzyżowanego. Dwaj 
żołnierze, dzielący się szatą Zbawiciela, zasłaniają oczy 
przed blaskiem z krzyża bijącym i padają na ziemię. W głę
bi— tłum, co niedawno wołał „Ukrzyżuj", teraz miotany 
trwogą, zda się myśleć o ucieczce do swego miasta. 

Wspaniały ten obraz, malowany na ścianie, na długo 
pozostaje w pamięci. 

Opuszczamy ubogą mieścinę pod powyższem potęż-
nem wrażeniem, by zwiedzić Kazimierz, zwany łęczyckim. 
Po długiej podróży bocznemi drogami, zatrzymujemy się 
na chwilę w Bełdowie, majątku Wężyków, słynnym z ra-
cyonalnej gospodarki rolniczo przemysłowej. Utrzymywane 
tu są wzorowe obory krów holenderskich, gorzelnia, bar
dzo piękne sady owocowe, zasilające owocami pierwszo
rzędne sklepy w Łodzi. Z Bełdowa milę drogi szybko prze
bywamy do Kazimierza i znowu znajdujemy się w jednem 
z tych najnędzniejszych miasteczek polskich, które przeje
chawszy mamy prawo zapytać: a gdzież jest miasto? 

Data założenia miasta i jego powstania dotąd nie zo
stała odszukana w historyi i prawdopodobnie nigdy już 
znaną nie będzie. Zapiski klasztorne wspominają jedynie, 
że w r. 1418 neleżało ono do Cystersów, a dalej znajdu-
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jemy przywilej króla Jana Kazimierza, nadający miastu dwa 
jarmarki rocznie, nigdy jednak nie należało ono do rzędu miast 
wybitniejszych, a gdy w ubiegłem stuleciu Łódź szybko 
wzrastać poczęła, Kazimierz upadł ostatecznie, ponieważ 
ludność bezrolna poszła do fabryk łódzkich. Włączona, 
jako osada, do gminy Babice, nie posiada nawet poczty 
na miejscu. Kilkaset dusz ludności zajmuje się rolnictwem 
i handlem drobnym. Cała osada liczy zaledwie 82 domy. 
Jedyną okazalszą budowlą jest kościół parafialny, drewnia
ny, pod wezwaniem św. Jana, a i tej świątyni budowa nie
ma daty ustalonej. 

I Kościół w Kazimierzu łęczyckim. I 

Kazimierz niemal tylko rzeką Ner przedzielony jest od 
leżącego po drugiej stronie tej rzeki Lutomierska. To o-
statnie miasteczko, chociaż również nie należy do wybit
niejszych, już jednak ma i historyę pewniejszą i wa
runki bytu znośniejsze. Posiada ono 220 domów mieszkal
nych i 2600 ludności, a w tej liczbie wielu tkaczów, bio
rących robotę od fabrykantów łódzkich, co podtrzymuje 
byt mieszkańców. 

Lutomiersk istniał już w pierwszych wiekach chrze
ścijaństwa w Polsce, a w r. 1274 Leszek Czarny, ówczesny 
książę sieradzki, zamienił wieś na miasto i obdarzył przy
wilejami. Było ono jednak w owych czasach własnością 
prywatną i rozwinąć się należycie nie mogło, opłacając 
znaczne daniny, dopiero gdy w roku 1390 włączone zostało 
do Korony, wzrost miasta zaczął się szybko podnosić. 
Osiedli tu liczni sukiennicy, a zakłady ich przetrwały aż 
do końca XVIII wieku. Dopiero rozwój Łodzi zadał cios 
ostateczny temu miastu, chociaż i w wiekach poprzednich 
nie można powiedzieć aby należało do szczęśliwych, bo 
oto w r. 1529 pożar obrócił w perzynę wszystkie domo-
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stwa. Następnie wojny szwedzkie i pożary w latach 1656,. 
1696 i 1797 trzykrotnie miasto zniszczyły, zawsze energicz
nie z gruzów powstające. 

Dziś nie żyje ono życiem własnem, jakby nie posia
dało własnego serca. Ściśle związane z przemysłem i han
dlem Łodzi, tamtejszym też przemysłem oddycha, ku Łodzi 
ciąży i tylko drożyzna tamtejszych mieszkań zniewala nie
jednego rzemieślnika do pozostania na ojczystym zagonie. 

Lutomiersk posiada dwie świątynie katolickie. Da
wniejszy kościół parafialny przechodził swoje koleje. Był 
on drewniany, a w r. 1570 właściciel dóbr Lutomierskich 
Balcer Lutomirski oddał go na zbór kalwinom i do użytku 
katolików powrócił dopiero w r. 1656, gdy jednak pod
upadł, w r. 1781 na jego miejscu księżna Barbara Sangusz-
kowa wystawiła murowany, w r. 1895 gruntownie odno
wiony i poświęcony pod wezwaniem Św. Trójcy. 

I Kościół św. Trójcy w Lutomiersku. I 

Kościół ' i jest zbyt szczupły w stosunku do liczby 
parafian i posiada bardzo lichą plebanię, to też dozór ko
ścielny prosił władze odnośne o zamianę go na filjalny, 
a przemianowanie kościoła po Reformackiego na parafialny, 
jako świątyni nierównie obszerniejszej i trwalej zbudowanej. 

Ten ostatni kościół z klasztorem zbudował Jędrzej 
Grudzieński, wojewoda rawski, w r. 1650, osadziwszy przy 
kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia N. M. Panny oo. 
Reformatów. Klasztor ten mieścił do r. 1900 kilku zakon
ników, a po ich przeniesieniu do innych klasztorów, po
zostałą bibliotekę tutejszą w całości przewieziono do Pe
tersburga. 

Kościół Reformatów w Lutomiersku. 

Cenniejszych zabytków sztuki kościoły te nie posia-
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Kościół parafialny w Lutomiersku. 

dają, a w mieście samem również nic więcej godnego u 
wagi nie znajdujemy. Zaznaczając więc tylko jeszcze, że Lu
tomiersk był własnością prywatną Sangusz*. •>', a nastę
pnie rodzin: Wężyków, Mączyńskich i Romockich, opusz
czamy tą siedzibę, by udać się na zwiedzenie jej podobnych 
kilku jeszcze w tym zakątku kraju położonych. 

Ujechawszy zaledwie milę drogi, napotykamy znowu 
miasteczko Konstantynów, ale nie ciche i spokojne, jak 
niektóre z poprzednich. Zwiastuje nam ono swym gorącz
kowym ruchem blizkość Łodzi, oddalonej zaledwie o 9 wiorst 
drogi. Na ulicach rojno i gwarno, wokół słyszymy charak
terystyczny stuk warsztatów tkackich i maszyn. Bo to mia
steczko również jak poprzednie żyje życiem przemysłu łódz
kiego, ale posiada już i własny. Ma ono tkalnie sukna, !a-
bryki wyrobów wełnianych, pończoszarnie, dwie apretury, 
garbarnie i przeszło 300 tkaczów, pracujących na warszta
tach ręcznych. Zaszczyt zapoczątkowania tkactwa w tern 
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mieście spada wyłącznie na księcia Lubeckiego, którego 
też imię ze czcią jest dotąd przez starszych mieszkańców 
Konstantynowa wspominane. Konstantynów zbudowany jest 
na miejscu dawnej wioski Żabie. Początkowo była to tylko 
osada fabryczna, nieco wcześniej od Łodzi powstała. Do
piero za staraniem Mikołaja Okołowicza, szambelana i posła, 
w r. 1828 została zamieniona na miasto. Dziś, chociaż prze-y 
mianowane na osadę, wznosi się i wzrasta. Obecnie posiada 
już 1030 budowli, a w tej liczbie 362 mieszkalne, z ludno
ścią, sięgającą poważnej jak na takie miasteczko cyfry 10.000. 
Cztery szkoły początkowe czynią zadość potrzebom uboż
szej klasy ludności, a dla potrzeb religijnych są w mieście 
dwa kościoły. Kościół katolicki, pod wezwaniem Narodze-

I Kościół katolicki w Konstantynowie. I 

nia N. Maryi Panny, murowany, zbudowany został w po
łowie zeszłego stulecia, na* wzór katedry medyolańskiej, we
dług planów włocha hrabiego Bolonini. Kościół ten stanął 
na miejscu dawnej kaplicy, będącej pod zarządem proboszcza 
w Kazimierzu. W r. 1879 przy tym kościele zbudowano 

Kaplica Orłowiczów w Konstantynowie. 

piękną kaplicę z grobami rodziny Okołowiczów, założycieli 
miasta. 

Ludność ewangelicka posiada w Konstantynowie bar
dzo gustowny kościół murowany. 

Kościół ewangelicki w Konstantynowie. 

Od roku 1902 istnieje w miasteczku straż ogniowa, 
dobrze zorganizowana i w odpowiednie narzędzia zaopa
trzona. 
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Znowu nieco więcej jak milę drogi przejeżdżamy i znaj
dujemy się w jednem z najmłodszych miasteczek naszych— 
Aleksandrowie, włączonem do gminy Brużyca—Wielka, ale 
również bytem swoim opartego na przemyśle, to też liczą-
cem przeszło 7.700 mieszkańców, zamieszkałych w 455 
domach. Ludność tu przeważnie niemiecka, trudniąca się 
tkactwem. 

Aleksandrów odległy jest od Łodzi o 12 wiorst i rów
nież może być uważany za przedmieście tego bawełnianego 
olbrzyma, a tern więcej, że ludność Aleksandrowa przewa
żnie produkuje obstalunki fabrykantów łódzkich i z ich 
materyałów. Bruki w miasteczku bardzo liche, oświetlenie 
jeszcze gorsze, i na każdym też kroku widzimy, że nikt tu nie 
dba o wygląd miasta, ale o chleb, o jutro, o pracę i za
robek. Gorączka przedwstępna, taka sama jaką widzimy 
w pełnym rozwoju na ulicach i w fabrykach Łodzi. Znaczna 
liczba żydów tu osiadłych posiada dwie swoje synagogi 
i dwie też tylko szkółki początkowe rozlewają światło na
uki między młodem pokoleniem. 

| Kościół katolicki w Aleksandrowie. | 

Kościół katolicki zbudowany w zeszłem stuleciu ze 
składek parafian. 

Kościół Ewangelicki w Aleksandrowie. 

Ewangelicy również posiadają świątynię własną. 

Miasto założone zostało dopiero w r. 1812, a więc 
należy, jak powiedziałem wyżej, do najmłodszych miast na
szych, lecz przyszłość zdaje się ma zapewnioną; upewnia
ją o tern istniejące obecnie: przędzalnia, trzy farbiarnie więk
sze i kilkadziesiąt większych warsztatów tkackich. 
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Z Aleksandrowa.dojeżdżamy do Zgierza, jednego z naj-
iculturalniejszych miasteczek naszych w obecnej dobie, posia
dającego połączenie kolejowe z Warszawą i Kaliszem, jako 
stacya kolei Kaliskiej, oraz wzdłuż szosy wyborną kolejkę 
elektryczną dla komunikaeyi z Łodzią. Miasto posiada 1900 
budynków i 22,000 mieszkańców. Rynek i ulice dobrze za
brukowane, z chodnikami, oświetlane i czysto utrzymane, 
czynią na przyjezdnym nader sympatyczne wrażenie. 

Na tern miejscu istniała już w wieku XII wioska, 
a kroniki wspominają, że w niej w r. 1231 bawił czas pe
wien Konrad, książę mazowiecki. Przywilej miejski Zgierz 
otrzymał w r. 1345 od Władysława, księcia dobrzyńskiego 
i łęczyckiego, a król Aleksander Jagiellończyk nadał miastu 
przywilej jarmarków i targów tygodniowych. Pomimo tej 
jecinak opieki Zgierz nie grał wybitniejszej roli wśród miast 
dawnej Polski. Dopiero gdy w r. 1818 sprowadzono do 
do miasta tkaczów i obdarowano ich różnemi przywilejami 
i gruntami, zamożność Zgierza zaczęła szybko wzrastać, to 
też dziś zaliczają go do pierwszorzędnych miast fabrycznych 
w kraju. 

Samo miasto niczem nie przypomina swego dawnego 
pochodzenia. Dzieli się ono na 2 części: Stare miasto i Nowe, 
oraz przedmieście, zwane Przybyłowern. 

W XIII wieku istniał tu już kościółek pod wezwaniem 
św. Mikołaja, lecz gdy począł chylić się do upadku, w r. 
1824 został rozebrany, a na jego miejscu wzniesiono nowy, 
pod wezwaniem św. Katarzyny. W kościele tym jedyną pa-

Kościoł parafialny katolicki w Zgierzu. 

miątką wieków ubiegłych jest kielich srebrny, pozłacany, 
z datą 1670 r. Wiele utensylii kościelnych sprawiono do
piero około r. 1900, a trzy lata przedtem zaprojektowano 
nawet budowę nowego kościoła kosztem 87.000 rb. 
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Na cmentarzu grzebalnym w r. 1644 ks. Kowalczyk 
wzniósł kaplicę pod wezwaniem św. Wawrzyńca, w osta
tnich czasach rozszerzoną i odrestaurowaną, a jednocześnie 
zamienioną na kościółek filialny. 

Kościółek na cmentarzu w Zgierzu. 

Ewangelicy, licznie tu zamieszkali, również posiadają 
własną świątynię murowaną, wystawioną w r. 1826. 

Kościół ewangelicki w Zgierzu. 

Pod względem przemysłowym Zgierz rozwija się stale 
i szybko. W r. 1871 posiadał już 113 fabryk, a w r. na
stępnym otwarto jeszcze 6 przędzalni wełny. Specyalnością 
fabryk zgierskich jest wyrób sukna, a tak dobrego, że 
w wielu sklepach uchodzi ono za towar francuski lub an
gielski. Obecnie miasto liczy 14 większych fabryk wyrobów 
wełnianych, 4 przędzalnie bawełny, kilka przędzalni i tkalni 
wełny, farbiarnie parowe, apretury, fabryki kortów, parową 
fabrykę wyrobów bednarskich i bardzo wiele innych, 
a wszystkie zakłady przemysłowe zatrudniają z górą 13,000 
robotników. 

I Widok fabryk w Zgierzu. i 8 0^ 8** \ 

Na ekranie mamy możność zapoznać się ze znaczniej
szymi fabrykami zgierskiemi. 

W mieście znajdujemy jeszcze przytułki dla starców 
wyznania katolickiego i ewangelickiego, szpital miejski, 
ochronę dla dzieci, kilka szkół miejskich, trzy szkoły po
czątkowe, kilka szkół prywatnych i siedmio klasową szkołę 
handlową, co już jest rzadkością w mniejszych miastach na
szych, a tern więcej, że mieści się we własnym lokalu. 
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Szkoła handlowa w Zgierzu. 

Tamtejsza kasa miejska posiada kapitału zapasowego 
około 40,000 rb., oraz dochodu rocznego około 29,000 rb. 
co już dowodzi zamożności miasta, posiadającego 5 studzien 
artezyjskich miejskich, wzorowo urządzoną bydłobójnię, 
park spacerowy, skwery i aleje, stacyę telefonów, stacyę 
kolejki elektrycznej. 

Stacya kolejki elektrycznej. 

Z instytucyi społecznych znajdujemy w Zgierzu towa
rzystwo dobroczynności, pomocy uczącej się młodzieży, cy
klistów, śpiewacze, wzajemnego kredytu, straż ogniową 
ochotniczą, towarzystwo strzeleckie, stowarzyszenie braci 
sukienników i cechy: stolarski, ślusarski, rzeźnicki i szewcki. 
Było tu niegdyś i kółko amatorskie, dające przedstawienia w 
małej salce teatralnej przy cukierni, ale rozwiązało się wobec 
stale panującej w Zgierzu niezgody między ludnością pol
ską, a przeważającą liczebnie ludnością niemiecką. Nie
zgoda ta jest węzłem gordyjskim, którego nikt przeciąć nie 
potrafi, a wywołała już niejedną niemiłą chwilę w życiu 
zgierzan, wśród których przedstawicieli inteligencyi niemal 
zliczyć można na palcach, bo reszta ludności to pracownicy 
fabryk i sfera handlujących. 

Zapuścimy jednak zasłonę na tą ciemną stronę Zgie
rza, by opuszczając jego mury, wynieść takie wrażenie, jakie 
nas przy wjeździe do niego powitało i koleją kaliską po
dążamy do sąsiedniego Strykowa, rozgłośnej sławy w la-

Dworzec kolei kaliskiej w Zgierzu. 

tach ostatnich, z powodu licznie osiadłych tam marjawitów. 
A stara to siedziba ludzka i kiedyś do poważniejszych niż 
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dziś zaliczana. Historya wspomina o Strykowie już w r. 
1394; w wieku XV został on miastem, mającem nawet 
zameczek, którego ślady ostatecznie zniknęły dopiero 
około r. 1815. W zameczku tym stale przemieszkiwali ko
lejno właściciele miasta: Mikołaj z Kurozwęk, wojewoda 
lubelski, Jarosław Łaski, Markowscy, Malińscy, a wreszcie 
Czarneccy. W wieku XV i XVI miasto kwitnęło dobrobytem, 
lecz pożar go tak zniszczył, że Zygmunt I zmuszony był 
uwolnić mieszkańców w r. 1540 od podatków na lat 15, 
co nawet przedłużył później Zygmunt August. August III na
dał walne jarmarki w r. 1744. Wszystko to pozwalało 
miastu rozszerzać swe granice, to też na początku zeszłego 
stulecia Stryków zaliczał się do znaczniejszych miast Kró
lestwa i pod względem zaludnienia równał się Brzezinom, 
a przewyższał Łódź i Zgierz. Wzrost jednak Łodzi i Pa-
bjanic zadał mu cios ostateczny i dziś liczy ono zaledwie 
1500 mieszkańców, trudniących się przeważnie handlem i rę
kodzielnictwem, a liczących na lepszą przyszłość, której 
nadzieja wypły,wa ze zbudowanej kolei kaliskiej.. 

Z budowli zasługujących tu na uwagę wymieniam 
kościół parafialny, pod wezwaniem Św. Małgorzaty, zbudo-

Kościuł w Strykowie. 

wany w r. 1761 przez właścicieli Czarneckich, na miejscu 
dawnego kościoła filjalnego, istniejącego pod wezwaniem 
Św. Marcina i Bożego Ciała, gdy parafialny stał we wsi 
Stryków pod wezwaniem Św. Michała. 

Pamiątek i zabytków dawnych tu nie spotkałem; dając 
więc jeszcze tylko widok ogólny miasteczka, zamienionego 

Widok ogólny Strykowa. 

na osadę, należącą do powiatu brzezińskiego, przypominam, 
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że leży ona nad rzeczką Moszczenicą i na tern kończę opis 
szeregu miast tego zakątka kraju, w którym i to jest szczegó
łem charakterystycznym, że przemysł fabryczny prawie zu
pełnie zmienił fizyognomię wiosek tej okolicy. Albo w nich 
niema włościan prawdziwych, albo też, jeżeli są jeszcze, 
to już przebrani w kurtki i marynarki, wstydliwie unikają
cy dawnych strojów pradziadów swoich, co przykre robi 
wrażenie. 

Powracając szosą ze Strykowa, o parę wiorst od Zgie
rza, zajeżdżamy jeszcze na chwilę do Łagiewnik. Jest to dziś 
wioska wśród lasów i krzewów po wyciętym lesie, podo
bno nawet niegdyś znaczniejszem miastem będąca. 

Kroniki dawne tak nam opowiadają historyę Łagiewnik: 
W r. 1669 otrzymał w wianie wioskę tą pan Samuel 

Zalewski, a osiadłszy we dworze, w którym coś straszyło, 
gdy nie mógł strachów w żaden sposób odstraszyć, uczynił 
ślub zbudowania kaplicy ku czci Św. Antoniego Padew
skiego, a gdy jeszcze w r. 1675 zaczęło grasować powie
trze morowe, rozpoczął kopanie dołów pod fundamenty 
świątyni. Po jej ukończeniu umieścił w niej obraz tego 
świętego, a wkrótce dziać się zaczęły cuda, które przy
była umyślnie delegowana komisya protokułem stwierdziła, 
co papież Innocenty IX w r. 1680 potwierdził i miejsce to 
polecił oddać w opiekę oo. Franciszkanom, z których 
pierwszy gwardyan ks. Piądzikowski kapliczkę pierwotną 
przeniósł na inne miejsce, a w r. 1682 na jej miejscu zbu
dował kościół drewniany. Do Łagiewnik też zaczęły ścią
gać liczne kompanie pielgrzymów, co już pozwoliło w r. 
1701 temuż gwardyanowi rozpocząć budowę świątyni muro
wanej, pozostawiając pierwszy kościółek w dawnym stanie, 
dotąd istniejący. 
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Nowa świątynia, z powodu śmierci jej założyciela, u-
kończona była dopiero w r. 1726, a jednocześnie zbudo
wano klasztor murowany, również dotąd przy kościele ist
niejący. 
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Kościół z klasztorem w Łagiewnikach. 

Jeden z późniejszych gwardyanów, ks. Antoni Travani, 
w r. 1723 zbudował w tym kościele dotąd zachowany ołtarz 
wielki, wykonany robotą snycerską, ozdobiony rzeźbami 
i figurami świętych. 

Wnętrze kościoła w Łagiewnikach. 

Pod jednym z bocznych ołtarzów, po prawej stronie 
kościoła, znajduje się krypta, a w niej ustawiona na ziemi 
skromna trumna opieczętowana, kryjąca szczątki błogosła
wionego Rafała, do którego grobu cisną się co rok liczni 
pielgrzymi. 

Błogosławiony Rafał Chyliński urodził się w Wysocku 
dn. 8 stycznia 1694 r. Wychowany religijnie, od wczesnej 
młodości zdradzał chęć poświęcenia się służbie Bożej. Po 
śmierci ojca, młody Chyliński dostał się już pod opiekę 
wuja swego biskupa Stanisława Kierskiego, który oddał 
młodzieńca do szkół w Poznaniu, po ich ukończeniu Ch. 
wstąpił do wojska i dosłużył się stopnia rotmistrza. Gdy 
go chciano żenić, młodzieniec rzucił służbę wojskową i wstą
pił do oo. Franciszkanów w Krakowie w r. 1716, mając 
lat 21. Następnie kolejno przebywał w klasztorach: w Ka
liszu, w Obornikach, w Radziejowie, w Pyzdrach, w Po
znaniu, w Warszawie, w Gnieźnie i w Warce nad Pilicą*). 
W Łagiewnikach był dwa razy: od r. 1728 do 1736 i od 
r. 1738, aż do śmierci, która nastąpiła w dn. 2 Grudnia r. 
1741. Wszędzie słynął jako świetny kaznodzieja, a cnota
mi i pracą dorównywał najznakomitszym postaciom świę-

*) Błędnie mieszaną jest postać błog. Rafała Chylińskiego, 
franciszkanina, z błog. Rafałem z Proszowic, spoczywającym w koś
ciele po-Bernardyńskim w Warcie. Ten ostatni zmarł dn. 25 Stycz
nia 1534 r. 
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tych. Bezustannie wyszukiwał ubogich, by ich przyodziać 
i nakarmić, chorych, by ich pocieszyć, umarłych by ich 
pogrzebać. Sam żył w umartwieniu, zadawalając się chle
bem i wodą, a porcye swoje oddawał ubogim. Ta praca 
i ascetyzm przyprawiły go o chorobę, po śmierci przy zwło
kach jego cuda dziać się poczęły. Lud nawet za życia jesz
cze już go za świętego uważał. 

Na prośbę ludzi i zakonników przybyła komisya w r-
1761 w celu zbadania żywota zmarłego i wówczas to w roku 
1777 ciało wyjęto z grobu wspólnego, przewieziono do od
dzielnej krypty i opieczętowano trumnę, a Klemens XIII o-
głosił Rafała Chylińskiego jako zaliczonego w poczet bło
gosławionych. 

W r. 1904 J. E. Arcybiskup Popiel, podczas wizytacyi 
kościoła polecił trumnę otworzyć w asystencyi licznego du
chowieństwa. Zwłoki znaleziono zupełnie dobrze zacho
wane pod szklanem wiekiem, pokrywającem ciało w tru
mnie dębowej, rzeźbionej, w stylu barokowym. Po spisaniu 
odpowiedniego protokułu, trumnę opieczętowano pieczę
ciami arcybiskupiemu 

Za papieża Klemensa XIV rozpoczęto proces kanoni
zacyjny, lecz wskutek śmierci tegoż papieża, dotąd proces 
ten pozostaje nie ukończony. 

Z pamiątek po błogosławionym Rafale przechowują 
się w kościele: obraz niefortunnego pędzla, przedstawiający 
bł. Rafała jako egzorcystę, oraz jego habit, pasek żelazny 
kolczasty, noszony na ciele i kilka innych przedmiotów, 
wszystko w opieczętowanej paczce. Na cmentarzu przy ko
ściele stoi jeszcze domek, w którym tenże zakonnik naj
częściej się modlił. 

Domek bł. Rafała na cmentarzu przy kościele w Zgierzu. I 

Wreszcie zwiedzamy podziemia kościoła. W dwóch 
grobowcach znajdujemy ułożonych kilkunastu zakonników 
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w habitach, na piasku spoczywających snem wiecznym. 
Obok jednego z zakonników leiy martwy piesek — wierny 
towarzysz życia, który z rozpaczy po śmierci swego pana, 
przy zwłokach jego również ducha wyzionął, a szanująca 
przywiązanie zwierzęcia do człowieka ręka nie usunęła stąd 
tego dowodu wierności i przyjaźni w bezdusznem zwierzęciu. 

Zastygłe ascetyczne twarze, prochem szeregu lat przy-
pruszor.e, spoczywają jakby we śnie błogim, kojącym cier
pienia i bóle ludzkie, przypominając nam, że i my tam 
pójdziemy, gdzie oni są oddawna. 

W podziemiach tych tysiące refleksyi na myśl się ci
śnie, a wszystkie do jednego celu nas wiodą i przypomi
nają jak marnem jest życie ludzkie. To też do głębi prze
jęty opuszczałem to ciche schronisko tych, którzy od życia 
tego uciec pragnęli, a rzuciwszy raz jeszcze okiem na ich 
wyschłe oblicza za mną patrzące, wyszeptałem: wieczny im 
odpoczynek! 

PRZEZROCZA 

do Części województwa łęczyckiego. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 
10) 

H) 
12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

Mapka części województwa Łęczyckiego. 

Widok rynku w Piątku. 

Kościół parafialny w Piątku. 

Kościół na cmentarzu „ 

Most na Bzurze w Ozorkowie. 

Kościół katolicki „ 

Fabryka Schloserów „ 

Kościół ewangelicki „ 

Kościółek na cmentarzu w Parzęczewie 

„ parafialny „ 

Wielki ołtarz w kościele n 

Kościół w Kazimierzu łęczyckim. 

Kościół św. Trójcy w Lutomiersku. 

„ o.o. Reformatów „ 

„ katolicki w Konstantynowie. 

Kaplica Okołowiczów „ 

Kościół ewagelicki „ 

„ katolicki w Aleksandrowie. 
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19) Kościół ewangelicki w Aleksandrowie. 

20) „ katolicki w Zgierzu. 

21) „ na cmentarzu „ 

22) „ ewangelicki „ 

23) Widok fabryki Borsta w Zgierzu. 

24) „ n Zacherta „ 

25) Szkoła handlowa „ 

26) Stacya kolei elektrycznej „ 

27) Dworzec kolei kaliskiej 

28) Kościół w Strykowie. 

29) Ogólny widok Strykowa (Stare domy). 

30) Pierwotny kościółek w Łagiewnikach. 

31) Kościół i klasztor „ 

32) Wnętrze kościoła „ 
33) Domek bł. Rafała przy kościele w Łagiewnikach. 

i 

Od Redakcy i 
„Biblioteczki Krajoznawczej". 

Przekonawszy się, że znaczna większość nawet inte-
ligencyi naszej nie miała sposobności zaznajomienia się 
z historyą poszczególnych miejscowości i pamiątek w kraju, 
a wiedząc, że ten tylko kto zna Ojczyznę swoją mówić 
o miłości ku niej ma prawo, postanowiliśmy rzucić w świat 
szereg broszur, któreby w formie odczytów popularnych, 
uprzystępniły znajomość własnego kraju szerokim warst
wom narodu. Podjęta praca wymagała wielkiego nakładu 
kapitału i zachodu, ponieważ chcieliśmy objąć wszystkie 
miasta i osady w Królestwie Polskiem, ilustrując w bro
szurach znaczniejsze gmachy i cenniejsze pamiątki, ku czemu 
należało częstokroć umyślnie wysyłać do danej miejsco
wości specyalistów dla dokonania zdjęć fotograficznych, 
z których też następnie przygotowywaliśmy cynkotypy do 
ilustracyi i przezrocza do odczytów. 

Mogące wpłynąć zyski z wydawnictwa, z góry prze
znaczone zostały wyłącznie na udoskonalenie samego wy
dawnictwa. 

Stojąc zdała od wszelkich stronnictw, byliśmy przeko
nani, że praca nasza nie wywoła niechęci osobistej, nie 
zbudzi zawiści, a nawet naiwnie sądziliśmy, że będziemy 
popierani przez prasę polską, bodajby tak gorliwie, jak 
popierane widzieliśmy np.: występy artystek, śpiewaczek 
kabaretowych, kuplecistów lub cyrku z Morycem I-ym na 
czele, o których codziennie czytają wszyscy, a wiedzą na
wet najmłodsze dzieci nasze. 

Spotkał nas srogi zawód. Wiedza krajoznawcza wi
docznie jeszcze dla nas nie jest tak potrzebną, abyśmy 
pracę w jej zakresie z uznaniem witać mogli, lub witać ją 
prasie naszej należało. 
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Z wyjątkiem paru pism, inne uporczywie milczały 
o wydawnictwie lub poprzestały na dwuwierszowej wzmian
ce, określającej tytuł broszury. 

Przekonani, że nie dajemy arcydzieł literatury, ocze
kiwaliśmy jednak rzeczowej oceny prac naszych, nie mogą
cych być bez błędów, jako pracy ludzkiej, a z wiarą w szla
chetne zamiary, marzyliśmy o słowach zachęty nas do prze
zwyciężenia trudności, a ogół do poparcia wydawnictwa 
przez zaznajomienie się z niezbędną dla każdego gałęzią 
wiedzy. 

Krytyki rzeczowej, poważnej, nie doczekaliśmy się 
wcale, bo za taką nie mogliśmy przyjąć tej, jaka ukazała 
się w jednym z tygodników, ujawniającą jedynie pewną 
niechęć osobistą. 

Nie chcąc wdawać się w polemikę, pomijamy też 
i przyczynę dla której uważamy za stosowniejsze nie wspo
minać kogo nam wskazano na kierownika naszej pracy, 
bo wierzyliśmy, że ona, choć w szczegółach odmiennie wy
konaną będzie, uznaną zostanie jako praca do wspólnie 
upatrzonego celu wiodąca, a tern samem zasługująca na 
szczere poparcie. 

I tu nas spotkał zawód.... 
Nie szukając więc korzyści materyalnych i nie mając 

w tych warunkach nadziei zyskać zadowolenia moralnego, 
oraz przeświadczeni, że najwidoczniej są ludzie pełni do
brych chęci osiągnięcia tego samego co i my celu, posta
nowiliśmy wydawnictwo „Biblioteczki Krajoznawczej" opu
ścić, przekazując je zupełnie bezinteresownie tym, którzy 
są pewni, że go lepiej poprowadzą i łatwiej cel osiągną. 

Ustępujemy z wiarą, że zapoczątkowana praca nasza 
skwapliwie podjętą i nadal prowadzoną będzie przez ściśle 
zespolonych z sobą badaczów naszego kraju, cieszących 
się wzajemnem uznaniem i żyzzliwem poparciem. 
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