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Jury Nagrody „Złoty Ekslibris Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Łodzi” obradujące 26 kwietnia 
2010  r. pod przewodnictwem Bar-
bary Czajki, w składzie: Piotr Bier-
czyński, Piotr Boczkowski, Małgorzata 
Cegiełko, Elżbieta Domagalska,  Jo-
anna Kantyka - sekretarz, Ewa No-
wak-Wawrzyniak, Elżbieta Pawlicka, 
Aleksandra Pluszczyńska, Aleksandra 
Przybylska przyznało Nagrody „Zło-
ty Ekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Łodzi” za rok 
2009 w czterech kategoriach: 

W kategorii Najlepsza książka o Ło-
dzi dla publikacji „Europa wg Aus-
chwitz : Litzmannstadt Ghetto”, któ-
rej autorem jest Marek Miller. Książkę 
wydało Państwowe Muzeum Auschwitz
-Birkenau.
W kategorii Najlepsze wydawni-
ctwo albumowe o Łodzi dla publikacji 
„Księga fabryk Łodzi”, autorstwa Ja-
cka Kusińskiego (fotografie), Ryszar-
da Bonisławskiego i Macieja Janika. 
Jacek Kusiński jest również wydawcą 
albumu.

W kategorii Najlepsza książka o Zie-
mi Łódzkiej dla publikacji „Monogra-
fia gminy Czarnożyły” pod redakcją 
Zdzisława Włodarczyka. Książkę wy-
dał Urząd Gminy w Czarnożyłach.

W kategorii Najlepsze wydawnictwo 
albumowe o Ziemi Łódzkiej dla pub-
likacji „Siedem wieków fary wieluń-
skiej” pod redakcją Jana Książka. 

Do 18. edycji  Nagrody  ZŁO-
TY EKSLIBRIS jury nominowało 
44 publikacje. Od czasu, gdy 

zwiększono przyznawanie Nagrody z 
dwóch do czterech kategorii, jest  to 
najwyższa liczba wydawnictw.  Za rok 
2008 było ich 33, za rok 2007 – 30, 
za rok 2006 – 29. Świadczy to o wy-
sokim poziomie merytorycznym i edy-
torskim wielu nominowanych publikacji 
wydanych w roku 2009. Wyrażam 
nadzieję, że dzięki interesującemu 
pomysłowi Marka Millera, po książkę  
„Europa wg Auschwitz. Litzmannstadt 
Ghetto”  sięgną nie tylko pokolenia 
pamiętające ten CZAS, ale także  wie-
lu  młodych czytelników poszukujących 
odpowiedzi na podstawowe pytania 
o sile i słabościach istoty ludzkiej, za-
chowań w sytuacjach ekstremalnych 
zagrożeń i potrzebie zachowania pa-
mięci o ofiarach Holokaustu. „Mono-
grafia gminy Czarnożyły” to bardzo 
dobry przykład, kiedy władze gminy 
uznały za istotne podejmowanie decy-
zji nie tylko w sprawie budowy drogi 
lub innej, kolejnej inwestycji, ale także 
opracowania dziejów lokalnej spo-
łeczności. Gdyby potraktować nasze 
miasto  -  Łódź jak księgę, jakże wie-
le jej kart byłoby wyrwanych, znisz-
czonych przez  bezmyślność i brak 
wyobraźni. Te zniszczone i wyrwane 
karty to łódzkie fabryki.  Jacek Ku-
siński  swoimi fotografiami nie tylko 
dokumentuje odchodzące budynki fa-
brycznej Łodzi, ale też zmusza nas do 
refleksji nad przeszłością i przyszłoś-
cią tej części łódzkiej tkanki.  Dwaj 
współautorzy ”Księgi fabryk Łodzi” 
– Ryszard Bonisławski i Maciej Janik, 
wypełnili strony tego wyjątkowego al-
bumu cząstką swojej ogromnej wiedzy, 
przekazując w skondensowanej  for-
mie ciekawe informacje  o budynkach 
i ich właścicielach,  o produkcyjnych 
sukcesach i porażkach, i wreszcie o 
smutnym, końcowym  losie ceglanych 
murów. W 2009 roku obchodziliśmy 
70. rocznicę wybuchu II wojny świato-

Protokół Jury 
Nagrody Złoty Ekslibris 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego w Łodzi

za  rok 2009

Album ukazał się w serii Wieluńska Bi-
blioteka Regionalna i  został wydany 
przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Jury dokonało powyższego wybo-
ru spośród 44 tytułów nominowanych 
do Nagrody. W kategorii Najlepsza 
książka o Łodzi jury nominowano 17 
tytułów, w kategorii Najlepsze wy-
dawnictwo albumowe o Łodzi - 6 ty-
tułów, w kategorii Najlepsza książka o 
Ziemi Łódzkiej - 15 tytułów, w katego-
rii Najlepsze wydawnictwo albumowe 
o Ziemi Łódzkiej – 6 tytułów.

Ogółem do Nagrody kwalifikowało 
się 109 publikacji wydanych w roku 
2009, które były dostępne w zbiorach 
WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskie-
go do dnia 22 kwietnia 2010 r. czyli 
dnia, w którym upłynął termin zgła-
szania kandydatów do Nagrody.

Jury przyznało również po raz pierw-
szy dwie Nagrody Superekslibris, 
dla Ryszarda Bonisławskiego za ca-
łokształt dotychczasowych osiągnięć 
w zakresie publikacji o Łodzi i Ziemi 
Łódzkiej oraz dla  Jacka Kusińskiego 
za całokształt dotychczasowych osiąg-
nięć w zakresie publikacji o Łodzi. 

18. edycja Nagrody Złoty Ekslibris pod Patronatem Honorowym 
Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka



2 BIBiK

Nominacje do Nagrody Złoty Ekslibris 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im.  Marszałka  J. Piłsudskiego w Łodzi  
za rok 2009 (układ alfabetyczny wg tytułów)

Kategoria: 
Najlepsza Książka o Łodzi

1. Europa wg Auschwitz : Litzmannstadt Ghetto / Marek Mil-
ler ; współpr. Zofia Kraszewska-Kelcz, Joanna Podolska ; 
przy współudziale Magdaleny Januszewskiej [et al.] ; Instytut 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium 
Reportażu, Archiwum Państwowe w Łodzi. - Oświęcim : Pań-
stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2009. (laureat)

2. Historie znad Łódki czyli 47 opowieści z dziejów Ziemi 
Obiecanej / Przemysław Waingertner ; [fot. Rafał Jaksa]. -  
Łódź : Agencja Reklamowa Grafservice, 2009. 

3. Kronika Getta Łódzkiego 1941-1944 = Litzmannstadt Get-
to 1941-1944. T. 1-5  / oprac. i red. nauk. Julian Baranowski 
[et al.] ; przy współpr. Saschy Feucherta [et al.] ; konsultacja i 
opieka merytoryczna Paweł Samuś, Feliks Tych ; [tł. z j. niem. 
w t. II Joanna Ratusińska] ; Uniwersytet Łódzki. Centrum Ba-
dań Żydowskich. Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii 
i Szwajcarii, Archiwum Państwowe w Łodzi. - Łódź : Archiwum 
Państwowe : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.
 
4. Ludzie, którzy zbudowali Łódź : leksykon architektów i 
budowniczych miasta (do 1939 roku) / Krzysztof Stefański.- 
Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, cop. 2009.

5. Łódzkie budynki : 1945-1970 / Piotr Gryglewski, Robert 
Wróbel, Agnieszka Ucińska. - Łódź : Dom Wydawniczy “Księ-
ży Młyn”, cop. 2009.

6. Łódzkie synagogi : wirtualne dziedzictwo “zaginionej dziel-
nicy” / Krzysztof Stefański, Rafał Szrajber. - Łódź : Księży 
Młyn Dom Wydawniczy, 2009. 

7. Łódź : monografia miasta / red. Stanisław Liszewski ; [aut. 
Kazimierz Badziak et al.]. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Na-
ukowe, 2009. 

8. Pamięć / Włodzimierz Gromiec [internowany nr 18]. - Łódź : 
Diaskop.pl - Edyta Wiśniewska : nakł. Zofii Gromiec, 2009. 

9. Pasja książki : studia poświęcone pamięci profesora Janu-
sza Dunina / praca zbiorowa pod red. Jacka Ladoruckiego i 
Magdaleny Rzadkowolskiej. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 
2009. 

10. Ruda Pabianicka : echa przeszłości / Aneta Stawiszyńska. 
- Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2009.

11. Spacerownik : Łódź żydowska / Joanna Podolska. - Łódź : 
Agora, 2009. - (Biblioteka Gazety Wyborczej).

12. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej : 50 lat minę-
ło... / [tekst i oprac. Mariola Andrzejczak i Aldona Sołtysiak ; 
oprac. graf. Aldona Sołtysiak ; aut. wspomnień Mariola An-
drzejczak et al.]. - Łódź : Politechnika Łódzka, 2009.

wej.  Od niedawna, w  świadomości wielu Polaków symbo-
lem, tamtych tragicznych pierwszych dni jest zbombardo-
wanie  Wielunia, w tym kościoła farnego. Album „Siedem 
wieków fary wieluńskiej”  jest interesującym  połączeniem  
materiałów z sesji naukowej o dziejach tego kościoła z bo-
gatym materiałem ikonograficznym,  fotograficznym. Wy-
rażam  nadzieję, że starania Wielunian zaangażowanych 
w prace rekonstrukcyjne  fary i dokumentujące tragedię  
mieszkańców we Wrześniu 1939 r. nie pozwolą  o nich 
zapomnieć. W tym roku, po raz pierwszy Wojewódzka i 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego 
przyznała dwie Nagrody  SUPEREKSLIBRIS, za całokształt 
dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi 
i Ziemi Łódzkiej. Laureatami zostali: Ryszard Bonisławski i 
Jacek Kusiński. Dzięki nim możemy wiedzieć więcej, dzięki 
nim inaczej patrzymy na nasze Miasto i  Ziemię Łódzką, 
na nasze dziedzictwo. Gratuluję serdecznie laureatom 
Złotego Ekslibrisu i Superekslibrisu  oraz wszystkim nomi-
nowanym do Nagrody. Państwa wiedza i pasja przynosi 
owoce utrwalenia i pamięci. Dajecie wspaniały przykład 
zaangażowania, godny naśladowania  dla kolejnych hi-
storyków, regionalistów,  artystów fotografików.  
 

Barbara Czajka  
            Dyrektor Biblioteki 
 Przewodnicząca Jury

Projekt Nagrody i okolicznościowych dyplomów za nagrodzo-
ne książki wydane w latach 2005-2009 zrealizował artysta 
plastyk Włodzimierz Rudnicki.

Włodzimierz Rudnicki urodził się w Łodzi w 1942 r. Studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnie-
niem z malarstwa uzyskał w pracowni Wacława Taranczewskie-
go w 1968 roku.

Dziedziny twórczości W. Rudnickiego to malarstwo, grafika, 
grafika użytkowa, medalierstwo.

Nagrodą SUPEREKSLIBRIS Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 
przyznaną w roku 2010 są litografie „Letni deszcz” oraz 
„Piotrkowska w deszczu” autorstwa Witolda Warzywody,  
profesora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strze-
mińskiego w Łodzi. 
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Kategoria: 
Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi

1. Getto łódzkie - Litzmannstad Getto : 1940-1944 / pod 
red. Juliana Baranowskiego i Sławomira M. Nowinowskiego ; 
Archiwum Państwowe w Łodzi, Instytut Pamięci Narodowej - 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Od-
dział w Łodzi. - Łódź : Archiwum Państwowe w Łodzi : Instytut 
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, 2009. 

2. Księga fabryk Łodzi / Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski, 
Maciej Janik ; [fot. Jacek Kusiński ; tł. ang. Wiktor Stołecki, 
Łukasz Staszewski. - Łódź : Wydawnictwo Jacek Kusiński, cop. 
2009. (laureat)

3. Łódź : od końca do końca : fotografie z lat 1945-1989 / 
Stefan Sztromajer ; współpr. Zofia Sztromajer ; wstęp i oprac. 
Joanna Podolska. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 
2009. 

4. Pocztówki z miasta Łodzi / [koncepcja i projekt Elżbieta 
Czarnecka, Dorota Kiermasz ; teksty Filip Bajon et al. ; red. 
Barbara Kurowska ; fot. Anna Beata Bohdziewicz et al.]. - 
Łódź : Stowarzyszenie Miłośników off Kultury SMok, cop. 
2009.

5. Potęga Łodzi : XX-lecie Fundacji Ulicy Piotrkowskiej = Po-
wer of Łódź / opieka artystyczna Marek Janiak ; współpraca 
Jolanta Ciach ; tł. Skrivanek Sp. z o.o. - Łódź : Fundacja Ulicy 
Piotrkowskiej : Urząd Miasta Łodzi, 2009.

 6. Sentymentalna podróż po Łodzi : Łódź na starych foto-
grafiach Włodzimierza Pfeiffera = Sentimental journey aro-
und Lodz : Lodz on Włodzimierz Pfeiffer's old photographs / 
wstęp i podpisy pod zdjęciami Ryszard Bonisławski ; kolegium 
red., dobór fot. Julian Baranowski [et al.] ; tł. ILS Agencja Tłu-
maczy Przysięgłych. - Łódź : Wydawnictwo Hamal Andrzej 
Machejek : Archiwum Państwowe w Łodzi, cop. 2009.

Kategoria: 
Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej

1. Bedoń : dzieje do 1939 roku / Maciej Janik, Tadeusz No-
wak, Hanka Żerek-Kleszcz. - Andrespol : Urząd Gminy ; Łódź : 
Archiwum Państwowe, 2009. 
 
2. Bohaterowie bitwy nad Bzurą w naszej pamięci / [red. 
Tadeusz Poklewski-Kozieł] ; Oddział w Łęczycy Towarzystwa 
Naukowego Płockiego. - Łęczyca : Towarzystwo Naukowe Pło-
ckie. Oddział, 2009. 
  
3. Dwór w Kraśnicy i hubalowy Demon / Aleksandra Ziółkow-
ska-Boehm. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 
cop. 2009. 
 
4. Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadań i z pa-
mięci zebrane przez hrabinę Helenę [z Morstinów] Ostrowską / 
z rękopisu wyd., wstępem i przypisami opatrzył Andrzej J. 
Zakrzewski ; Towarzystwo Miłośników Historii. - Warszawa : 
Wydawnictwo DiG, 2009. (Pamiętniki z XVII-XX w.).

5. Księga pamięci Zgierza : spisana przez tych, którzy prze-
żyli / [tł. Zuzanna O'Rourke, wstęp Marzena Gruszecka, Zew 
Wolf Fiszer ; aut. Avraham Wein et al].]. - Zgierz : Towarzy-
stwo Ochrony Kultury Zgierza, 2009. 
  
6. Ludzie i czasy środka Polski : szkice dziejów województwa 
łódzkiego i powiatów : kutnowskiego, łęczyckiego, łowickie-
go i zgierskiego oraz gmin: Bedlno, Bielawy, Góra Świętej 
Małgorzaty, Krzyżanów, Łęczyca, Piątek, Zgierz i miejscowość 
Leśmierz w gminie Ozorków / Stanisław Cisak. - Łowicz : Po-
ligrafia s.j., 2009.
 
7. Łask - trzy kolory : przewodnik turystyczny = Łask - three 
colours : tourist guide / Ryszard Poradowski ; [red.] Andrzej 
Gramsz ; [przekł. na j. ang. Magdalena Wosińska]. - Łask : 
"Grako", 2009.
 
8. Monografia gminy Czarnożyły : opracowanie zbiorowe / 
pod red. Zdzisława Włodarczyka ; Urząd Gminy w Czarno-
żyłach. - Czarnożyły : Urząd Gminy, 2009. (laureat)
  
9. Monografia miasta i gminy Stryków / [oprac. wykonane 
na zlec. Urzędu Miasta-Gminy Stryków w latach 2007-2008 
przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego ; red. nauk. Ma-
riusz Lamprecht, Tadeusz Marszał ; zespół aut. Mariusz Lam-
precht et al.]. - [Zgierz] : Drukarnia Wist, Antoni Wierzbowski ; 
Stryków : na zlec. Urzędu Miasta-Gminy, cop. 2009. 
 
10. Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze /  
Jan Zaborowski. - Tomaszów Mazowiecki : Muzeum w Toma-
szowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, 2009.

11. Sejmik sieradzki w latach 1669-1717 / Anna Burkieto-
wicz. - Sieradz : Miejska Biblioteka Publiczna, 2009.
 
12. Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 
1988-1990 : region łódzki / wstęp, wybór i oprac. Sebastian Pi-
larski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci 
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, 2009. - (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej-Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 40).

13. Ulice Łodzi / Dariusz Kędzierski. - Łódź : Księży Młyn Dom 
Wydawniczy Michał Koliński, 2009.

14. Widzew Łódź : zarys historii klubu i jego kibiców. - Łódź : 
Widzew Łódź, 2009. Opracowanie przygotowane przez Ki-
biców Widzewa.
 
15. Wyższa Szkoła Rzemieślnicza w Łodzi i jej absolwenci : 
(materiały do dziejów inteligencji technicznej) / Jacek Strzał-
kowski. - Łódź : nakł. autora, 2009. 

16. Wżarł się we mnie ból... : próby literackie Abrama Cytryna / 
pod red. Dariusza Leśnikowskiego, Krystyny Radziszewskiej  
i Ewy Wiatr ; [rekonstrukcja i oprac., wybór i układ tekstów 
Dariusz Leśnikowski ; współpr. Lucie Cytryn-Bialer, Krystyna 
Radziszewska, Ewa Wiatr ; wstęp Krystyna Radziszewska, 
Ewa Wiatr]. - Łódź : Galeria AMCOR Rentsch, 2009. 

17. Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941-1944 : księ-
ga pamięci / oprac. Ingo Loose ; tł. Maria Goldstein. - Berlin : 
Stiftung Topographie des Terrors ; Łódź : Archiwum Państwo-
we, cop. 2009.
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1. Nagroda Złotego  Ekslibrisu ustanowiona przez  Wojewódz-
ką  i Miejską Bibliotekę Publiczną  im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Łodzi przyznawana jest w czterech  kategoriach:
- Najlepsza książka o Łodzi 
- Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej 
- Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi
- Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej

2. Nagroda w formie okolicznościowej teki według projektu ar-
tysty plastyka Włodzimierza Rudnickiego ma charakter hono-
rowy i nosi nazwę „Złoty Ekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”. 

3. Celem Nagrody jest popularyzacja najciekawszych publika-
cji o  Łodzi i Ziemi Łódzkiej, promocja ich autorów oraz wydaw-
nictw podejmujących tę problematykę. 

4. Książki mogą być zgłaszane do Nagrody przez członków 
jury, autorów, wydawców, biblioteki i inne  instytucje oraz czy-
telników. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów do Nagro-
dy ogłaszany jest każdorazowo na stronie internetowej Biblio-
teki oraz w Bibliotece  nie później niż na trzy tygodnie przed 
zakończeniem terminu zgłaszania kandydatów do Nagrody. 
Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględ-
niane. 

Zgłoszenia kandydatów do Nagrdy można składać w sekre-
tariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w godz. 
8-15.30 (poniedziałek – piątek), przesłać na adres WiMBP 
(90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102) z dopiskiem „Złoty Eksli-
bris” lub na adres  poczty  elektronicznej  sekretariat@hiacynt.
wimbp.lodz.pl

5. Nagrodę przyznaje jury powołane przez Dyrektora Bibliote-
ki spośród jej pracowników. Jury może być rozszerzone o kon-
sultantów spoza Biblioteki. Ocenie podlegają publikacje wy-
dane w roku poprzedzającym wręczenie Nagrody. Jury ocenia  
poziom merytoryczny i edytorski zgłoszonych do Nagrody wy-
dawnictw. Wybór uhonorowanych Nagrodą w czterech katego-
riach publikacji  poprzedza etap ich  nominowania przez jury  
spośród wszystkich  zgłoszonych kandydatów do Nagrody. Jury 
może odstąpić od przyznania Nagrody w danej kategorii.

6. Nagroda przyznawana jest corocznie i wręczana uroczyście 
w kwietniu lub w maju następnego roku. Nagroda wręczana 
jest autorowi publikacji (jednej osobie, zespołowi autorskiemu 
lub redaktorowi w przypadku pracy  zbiorowej). Okolicznoś-
ciowe dyplomy przyznawane są wydawnictwu, które wydało 
nagrodzoną publikację.  

7. Regulamin  dostępny jest w sekretariacie Biblioteki oraz na 
stronie www Biblioteki pod adresem http://www.wimbp.lodz.pl/

Regulamin Nagrody Złoty Ekslibris 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Kategoria: 
Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej

1. Między niebem a ziemią... : ...w Lesie Łagiewnickim i Parku 
Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich = Between the sky and 
the earth... : ...in Łagiewniki Forest and Łódź Heights Landscape 
Park / [tekst Hieronim Andrzejewski, Józef K. Kurowski, Jaro-
sław Białek ; tł. Łukasz Pułaski ; fot. Hieronim Andrzejewski et 
al.]. - Łódź : Leśnictwo Miejskie - Łódź : Dyrekcja Parku Krajo-
brazowego Wzniesień Łódzkich, 2009. 

2. Moszczenica XX wieku : w fotograficznym zapisie / [red. Tomasz 
Kempa ; wyboru zdjęć dokonali, kolejność ich ustalili oraz opisy 
oprac. Jan Kaźmierczak, Bronisław Góra]. - Moszczenica : Gminna 
Biblioteka Publiczna, 2009 (Piotrków Trybunalski : Drukarnia 
ABC). 

3. Piękno Ziemi Łódzkiej = The beauty of Łódź Region. [Cz. 1] / 
[fot.] Włodzimierz Małek ; [podpisy pod zdjęciami Tadeusz 
Kurzac, Ryszard Bonisławski ; tł. Maria Jolanta Serwik, Mie-
czysław Połosak]. - Łódź : Oficyna Wydawniczo Reklamowa 
Sagalara, cop. 2009.

4. Siedem wieków fary wieluńskiej / pod red. Jana Książka. - 
Wieluń : Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2009. - (Wieluńska Biblio-
teka Regionalna ; nr 21). (laureat)

5. Witaj Ziemio Łowicka! : dziesiąta rocznica pielgrzymki Sługi 
Bożego Jana Pawła II do Łowicza : 1999 - 14 czerwca 2009 / 
[oprac.: Bogumił Karp, Stanisław Majkut, Wojciech Osial ; fot.: 
Arturo Mari et al.]. - Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży 
Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2009. 

6. Ziemia tomaszowska : album powiatu tomaszowskiego (ma-
zowieckiego) / [tekst Marek Miziak, Anna Kucharczyk ;  fot. 
Andrzej Kucharczyk, Sławomir Ertman]. - Tomaszów Mazowie-
cki : Starostwo Powiatowe, 2009.

13. Sztandary w zbiorach Muzeum Ziemi Wieluńskiej / Jan 
Książek, Tomasz Spychała. - Wieluń : Muzeum Ziemi Wieluń-
skiej, 2009. - (Wieluńska Biblioteka Regionalna ; nr 22).
 
14. Wieluń : dzieje miasta 1945-1989 / Tadeusz Olejnik ; 
[pod red. Alicji Szymczak ; Urząd Miejski w Wieluniu, Polskie 
Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi]. - Łódź : Polskie 
Towarzystwo Historyczne ; Wieluń : Urząd Miejski, 2009. 

15. Wieluń : polska Guernica = Polish Guernica / Tadeusz 
Olejnik. ; [tł. na jęz. ang. Marta Wojniak, Mirosława Susło].- 
Wyd. 3. poszerz. - Wieluń : Muzeum Ziemi Wieluńskiej ; Łódź : 
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, 2009.

Od lewej: 
Barbara Czajka 
i laureaci Nagrody 
za rok 2008: 
M. Czochański, 
T. Kośka, G. Kowalski, 
J. Kusiński, D. Zdonek 
(żona zmarłego 
w 2007 Stefana Zdonka), 
K. Gara
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Za rok 1996

Mirosław Zbigniew Wojalski 
Działo się w Łodzi… 
(książka wydana 
przez autora)

Za rok 1997

Spośród 23 książek jurorzy 
nie wyłonili książki spełniającej 
wszystkie kryteria zapisane w 
regulaminie nagrody.

Za rok 1998

Paweł Spodenkiewicz
Zaginiona dzielnica: Łódź żydow-
ska – ludzie i miejsca 
(Łódzka Księgarnia Niezależna)

Za rok 1999

Księży Młyn. 
Tekst Dorota Berbelska, Ste-
fan Pytlas, Jan Salm, Agata 
Zielińska, fot. Tadeusz Karpiń-
ski (Wyd. Wydział Strategii 
Miasta Urzędu Miasta Łodzi)

Za rok 2001

Krzysztof Stefański
Jak zbudowano przemysłową Łódź : 
architektura i urbanistyka miasta [...] 
(Regionalny Ośrodek Studiów  
i Ochrony Środowiska Kulturowego)

Łęczyca : monografia miasta do 
1990 roku pod. red. Ryszarda 
Rosina (Towarzystwo Naukowe 
Płockie, Oddział w Łęczycy i 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Łęczyckiej)

Edward Miziołek
Łowicka pocztówka 1899-1999 
(Łowicki Ośrodek Kultury 
i Łowicki Oddział Archiwum 
Państwowe m.st. Warszawy)

Leszek Skrzydło
Rody fabrykanckie 
(Oficyna Bibliofilów 
Marka Szukalaka)

Za rok 2000W roku 2001 zmieniono formułę 
i regulamin Nagrody. Przyznano 
dwie równorzędne nagrody. Jed-
ną dla najlepszej książki dotyczą-
cej Łodzi, drugą dla najlepszej 
książki dotyczącej województwa. 

Za rok 1992

Krzysztof Stefański 
Stary Cmentarz Ewangelicko-
Augsburski w Łodzi 
(Ewangelickie 
Wydawnictwo św. Mateusza)

Za rok 1993

Andrzej Urbaniak 
Śladami starej Łodzi  
(Wydawnictwo 86 Press)

Za rok 1995
Pałac Poznańskich w Łodzi 
opracowana przez zespół pra-
cowników Muzeum Historii Mia-
sta Łodzi pod red. Ryszarda 
Czubaczyńskiego 
(Muzeum Historii Miasta Łodzi)

Za rok 1994

Wśród 24 książek wydanych 
w 1994 r. jury nie wyłoniono 
książek odpowiadających kry-
teriom nagrody - jednocześnie 
wysokiego poziomu meryto-
rycznego i edytorskiego.

Nagrodę Złoty Ekslibris 

otrzymały w latach 1993-2009 następujące publikacje
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Za rok 2002

Andrzej Kempa, Marek Szuka-
lak Żydzi dawnej Łodzi : słow-
nik biograficzny Żydów łódzkich 
oraz z Łodzią związanych. 
T. 2 (Oficyna Bibliofilów)

Jadwiga i Krzysztof Pach
Pajęczno poprzez wieki
(Częstochowa, Dom Książki)

Za rok 2003

Michał Jerczyński, 
Tomasz Roszak 
Szlakiem łódzkiej kolei 
(Wydaw. Piątek Trzynastego)

Sławomir Papuga, 
Andrzej Gramsz 
Zelów : wspólnota nacji, wyznań, 
kultur (Wydaw. GRaKO)

Za rok 2004

Jan Dominikowski 
Nekropolia Łodzi wielkoprzemy-
słowej : Cmentarz Stary 
przy ulicy Ogrodowej [...] 
(Wydaw. Konserwatorów 
Dzieł Sztuki)

Monografia gminy Mokrsko 
pod red. Tadeusza Olejnika 
(Urząd Gminy Mokrsko)

Za rok 2005

Wiesław Machejko
Z ikrą i pod prąd czyli 
W krainie Pstrąga [...] 
(Dom Wydawniczy ELIPSA)

Włodzimierz Piwkowski
Nieborów : mazowiecka rezy-
dencja Radziwiłłów (Muzeum 
Narodowe oraz Muzeum 
w Nieborowie i Arkadii)

Za rok 2006

Wisława Jordan 
W kręgu łódzkiej secesji 
(Wydawnictwo Literatura)

Piotrkowska : spacer pierwszy w 
opracowaniu graficznym Sławo-
mira Krajewskiego, z fotografia-
mi Jacka Kusińskiego (Wydaw. 
Tamkapress, Warszawa)

Konstantynów Łódzki : dzieje 
miasta praca zbiorowa pod 
red. Marii Nartonowicz-Kot
(Urząd Miejski w Konstantyno-
wie Łódzkim i Oddział Łódzki 
Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego)

Jacek Rutkowski
Łowicz w XX wieku : kronika foto-
graficzna
(Urząd Miejski w Łowiczu)
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Za rok 2008

Marian Czochański, Tadeusz 
Kośka, Grzegorz Kowalski 
Zarys dziejów geodezji w Łodzi
(Wydaw. Politechniki Łódzkiej)

Miasto = City z fotografiami 
Jacka Kusińskiego, który jest 
również wydawcą albumu.

Stefan Zdonek
Historia Smardzewic
(Ochotnicza Straż 
Pożarna w Smardzewicach)

Załęczański Park Krajobrazowy
fot. Krzysztof Gara
(Agencja Reklamowo-Wydawni-
cza Prof-Art  w Sieradzu.)

Za rok 2007

Łódź : barwy miasta, fotografie 
i projekt albumu Włodzimierz 
Małek ; tekst oraz konsultacja 
przy wyborze fot. Ryszard Bo-
nisławski. (Wyd. 3 uaktualnione. 
Oficyna Wydawniczo-Reklamo-
wa Sagalara)

Henryk Lesiak
Szlakiem dworów regionu kut-
nowskiego
(Agencja Rozwoju Regionu Kut-
nowskiego)
Wyd. 2 zm. i uzup.

Łęczyca zapomniana : pocztówki, fo-
tografie i ryciny. [Tekst Alicja Łosińska, 
Karol Niewiadomski, Mirosław Pisar-
kiewicz; wyb. kart pocztowych i fot. 
Alicja Łosińska, Aneta Pucek] 
(MiPBP w Łęczycy, Oddział 
Tow. Nauk. Płockiego w Łę-
czycy, Tow. Miłośników Ziemi  
Łęczyckiej). Wyd. 2 poszerzone i uzu-
pełnione

Andrzej Bogusz
Dawna Łódź sportowa : 1824-
1945; oprac. graf. Wojciech 
Grochowalski Papier-Service, 
realizacja wydawnicza Fundacja 
Kultury i Biznesu (Wydawca Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi)

Nagroda „Złoty Ekslibris” została ustanowiona w 1992 roku, 
z okazji 75-lecia istnienia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ło-
dzi. Inicjatorką Nagrody była Elżbieta Pawlicka - dyrektor  
Biblioteki w okresie od lutego 1982 r.  do kwietnia 2003 r. 

Celem nagrody jest zwiększenie zainteresowania środowisk twórczych i czytelniczych publikacjami  o Łodzi i Ziemi Łódzkiej, 
odkrywaniem i poznawaniem historii i współczesności miasta oraz regionu. Jury ocenia poziom merytoryczny i edytorski preten-
dujących do Nagrody wydawnictw, które mogą być zgłaszane do Nagrody przez autorów, wydawców, instytucje i czytelników. 
Nagrodę przyznaje jury powoływane przez Dyrektora Biblioteki spośród jej pracowników. Nagroda ma charakter honorowy. 
Do roku 2005 była nią akwaforta wykonana przez grafika Zbigniewa Janeczka. W latach 2006-2010 projekt Nagrody  
i okolicznościowych dyplomów zrealizował artysta plastyk Włodzimierz Rudnicki.

Nagroda początkowo była przyznawana tylko w jednej kategorii (za lata 1992-1999), następnie w dwóch kategoriach (za 
lata 2000-2005). Za rok 2006 i w kolejnych latach, Nagroda przyznawana jest w 4 kategoriach: Najlepsza książka o Łodzi, 
Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi, Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej, Najlepsze wydawnictwo albumowe  
o Ziemi Łódzkiej.

Nagroda Złoty Ekslibris 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
za publikacje wydane w latach 1992 - 2009
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EUROPA WG AUSCHWITZ. 
LITZMANNSTADT GHETTO
MAREK MILLER

Europa wg Auschwitz. Litzmannstadt Ghetto / Marek Miller ; współpraca Zofia 
Kraszewska-Kelcz, Joanna Podolska ; przy współudziale Magdaleny Januszew-
skiej, Agaty Koryckiej, Beaty Berezy, Pauliny Ostrowskiej ; [redaktor prowa-
dzący Teresa Miller ; przypisy Teresa Miller ; komentarze historyczne Julian 
Baranowski] ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Laborato-
rium Reportażu, Archiwum Państwowe w Łodzi. – Oświęcim : Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, 2009. – 487 s. : il. ; 24 cm
Tytuł okładkowy: Europa według Auschwitz. Litzmannstadt Ghetto. 
Spis treści: Przedmowa. Wprowadzenie. Przed wojną. Rok 1939. Rok 1940. Rok 
1941. Rok 1942. Rok 1943. Rok 1944. Rok 1945. Bibliografia. Wykaz skrótów. 
Słownik terminów żydowskich. Plan Litzmannstadt Ghetto. 
ISBN 978-83-7704-001-0

Pamięci Juliana Baranowskiego,
który pamięci getta poświęcił swoje życie

MAREK MILLER  

Ur. 23.03.1951 r., absolwent socjologii 
Uniwersytetu Łódzkiego (1978). 
 Praca zawodowa: reporter 
tygodnika „Odgłosy” w Łodzi (1981-
1982), reporter tygodnika „Radar” w 
Warszawie (1983-1986), wykładowca 
w Państwowej Wyższej Szkole Teatral-
nej, Telewizyjnej i Filmowej w Łodzi na 
Wydziale Reżyserii (1987-1989),re-
daktor naczelny miesięcznika „Best-
seller” (1989-1993), wykładowca w 
Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego (1994-1998), dyrektor 
Instytutu Dziennikarstwa Collegium Civi-
tas w Warszawie (1998-2002), Członek 
Rady Programowej Telewizji POLSAT  
(od 1998), kierownik Laboratorium Re-
portażu Instytutu Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Warszawskiego (od 2001). 
 Działalność społeczna: twórca 
i animator Pracowni Reportażu, Szkoły 
Reportażu, Laboratorium Reportażu (od 
1980), pomysłodawca i dyrektor Festi-
walu Mediów „Człowiek w zagrożeniu” 
w Łodzi (1989), członek Rady Prezyden-
ta RP do Spraw Środków Masowego 
Przekazu (1993), założyciel i fundator 
„Fundacji Laboratorium Reportażu (od 
2005). 
 Bibliografia (w wyborze)
Reporterów sposób na życie (Czytelnik, 
1982) – Nagroda tygodnika „Życie li-
terackie”;   
Kto tu wpuścił dziennikarzy? [według po-
mysłu Marka Millera]  (Niezależna Ofi-
cyna Wydawnicza, 1985) – Nagroda 
Dziennikarzy Niezależnych im. Zieliń-
skiego. Książka była czytana w odcin-
kach w stanie wojennym w Radiu Wol-
na Europa. W 1991 na jej podstawie 

spektakl w Teatrze TV w reż. Mikołaja 
Grabowskiego;  
Filmówka : powieść o łódzkiej Szkole Fil-
mowej [koncepcja dramaturgiczna] (Wy-
dawnictwo Tenten, 1992;  Prószyński i 
S-ka, 1998 ) – Nagroda MKiS „Laterna 
Magica”, Nagroda Wydawców „Złota 
Sowa”; 
Arystokracja (Wydawnictwo Tenten, 
1993; Prószyński i S-ka, 1998); 
Pierwszy milion czyli Chłopcy z Mielczar-
skiego (Prószyński i S-ka, 1999). Na 
podstawie książki film fabularny i serial 
telewizyjny w reż. Waldemara Dzikie-
go; 
Kto tu wpuścił dziennikarzy. 25 lat póź-
niej  [według pomysłu Janiny Jankow-
skiej i Marka Millera] (Rosner i Wspól-
nicy, 2005); 
Zagrajcie mi to pięknie : Pan Tadeusz we-
dług Andrzeja Wajdy (Prószyński i S-ka, 
1999);
Góra Góry czyli Ekonomia zbawienia 
(Fronda, 2007). – także Spektakl w Te-
atrze TV w reż. Pawła Woldana;
Sekta made in Poland (Prószyński i S-ka, 
2007). – także Spektakl „Pani Bóg Ha-
lina” w Teatrze Starym w Krakowie w 
reż. Marii Spiss; 
Uczta grudniowa 1840 r. czyli o dwóch 
słońcach swych przeciwnych Bogów (Stu-
dio Marka Łebkowskiego, 2007); 
Dziennikarstwo według Jana Pawła II 
[oprac. i  redakcja] (Fronda, Centrum 
Myśli Jana Pawła II, 2008); 
Europa według Auschwitz. Litzmannstadt 
Ghetto (Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau, 2009). – także Film dokumen-
talny „Likwidacja” w technice 3D w reż. 
Michała Bukojemskiego. 

Publikacja pod honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Kaczyńskiego

Europa wg Auschwitz. 
Litzmannstadt Ghetto
Przedmowa 
Juliana Baranowskiego (1949-2009), 
starszego kustosza
Archiwum Państwowego w Łodzi

Na przestrzeni 64 lat, jakie upłynę-
ły od zakończenia II wojny światowej, 
Litzmannstadt Ghetto doczekało się 
imponującej bibliografii. Najnowsze jej 
zestawienie zawiera ponad  300 róż-
nego rodzaju pozycji, od krótkich arty-
kułów prasowych, poprzez pamiętniki 
i wydawnictwa źródłowe do opasłych 
opracowań monograficznych. 
           W przypadającą w sierp-
niu 2009 roku 65 Rocznicę Likwidacji 
Litzmannstadt Ghetto ukazało się kilka 
dodatkowych pozycji naukowych, al-
bumów i opracowań źródłowych po-
święconych zagładzie mieszkańców tej 
dzielnicy. 
          Wśród nich na szczególną uwagę 
zasługuje niewątpliwie bardzo intere-
sujące wydawnictwo pt. Europa we-
dług Auschwitz. Litzmannstadt Ghetto. 
Ta źródłowa publikacja, napisana wy-
łącznie w oparciu o relacje, pamiętni-
ki, dzienniki i wspomnienia osób, które 
przeżyły piekło tej dzielnicy, jest owo-
cem ponad dwuletniej pracy zespołu 
kierowanego przez Marka Millera .
          Zespół Laboratorium Reporta-
żu już wcześniej przygotował podobną 
pozycję poświęconą gettu w Terezinie 
Europa według Auschwitz. Theriesien-
stadt Ghetto. Ma się ona ukazać dru-
kiem w najbliższym czasie.    
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Marek Miller

 Oddana do 
rąk Czytelników pozy-
cja Marka Millera róż-
ni się zasadniczo od 
naukowych opracowań 
na temat getta łódz-
kiego. Dotychczasowe 
monografie tej dzielni-
cy pisane były przede 
wszystkim na podstawie 
zachowanych akt sa-
morządu żydowskiego i 
administracji niemieckiej 
getta łódzkiego oraz okupacyjnych 
władz policyjnych.
 Niniejsze wydawnictwo stano-
wi „żywą” monografię getta łódzkiego 
napisaną przez samych  mieszkańców 
tej dzielnicy. Opracowane zostało w 
układzie chronologicznym według na-
stępujących rozdziałów: 1. Przed woj-
ną, 2. Rok 1939, 3. Rok 1940,  4. Rok 
1941, 5. Rok 1942, 6. Rok 1943, 7. 
Rok 1944, 8. Rok 1945 i 9. Po wojnie. 
Wszystkie te rozdziały bogato ilustro-
wane są przez liczne relacje i wspo-
mnienia świadków tragicznych wyda-
rzeń. Na uwagę zasługuje właściwy 
dobór źródeł, a zwłaszcza wykorzy-
stanie również relacji strony polskiej.    
         Posłużenie się tak licznymi świa-
dectwami powoduje, że wiele faktów 
ukazywanych jest w innym świetle i z 
różnych punktów widzenia. Ten wielo-
głos uatrakcyjnia i wzbogaca obraz 
wydarzeń. Powoduje, że książkę czyta 
się znakomicie, co w obecnych czasach 
przy niemal zaniku czytelnictwa, stano-
wi o jej atrakcyjności.
         O wartości tej pozycji świadczy 
również obiektywizm przedstawianych 
faktów  m.in. w takich tematach jak: 
stosunki polsko-żydowskie w pierw-
szych miesiącach okupacji i w pierw-
szych latach po wyzwoleniu i stosunki 
żydowsko-żydowskie w getcie.
         Należy mieć nadzieję, że wydaw-
nictwo to posiadające duże walory po-
znawcze i humanitarne, służyć będzie 
współczesnemu i przyszłym pokoleniom 
jako cenne źródło wiedzy o skutkach 
tyranii totalitarnych ustrojów, ksenofo-
bii i braku tolerancji.
          Na koniec należy gorąco po-
dziękować zespołowi redakcyjnemu za 
ogrom pracy włożonej w przygotowa-
nie do druku niniejszej edycji.                                                         

 Macie Państwo przed sobą 
książkę, która jest częścią szerzej po-
myślanego projektu pod nazwą „Euro-
pa wg Auschwitz”. Getto w Łodzi było 
elementem systemu, który stał się funda-
mentalnym zagrożeniem podstaw naszej 
cywilizacji. Interesuje nas ten system. 
Uważamy, że doświadczenie Auschwitz 
powinno przewartościować tradycyj-
ny obraz kultury europejskiej. Powstaje 
bowiem pytanie, czy Holokaust nie miał 
nic wspólnego z tą kulturą, czy był jej 
rakiem, jednorazowym wybrykiem, two-
rem barbarzyńców, czy też przeciwnie – 
zrodził się jako konsekwencja tej kultury.
 Podjęliśmy próbę zrekonstruo-
wania dziejów getta w Łodzi opowie-
dzianą głosami świadków i uczestników 
wydarzeń. Mówią też ci (jak Symcha 
Keller), którzy z perspektywy czasu pa-
trzą na pustkę, jaka w tkance miasta 
pozostała po społeczności żydowskiej. 
Problem getta nie jest bowiem prob-
lemem zamkniętym. Jest ciągle żywą 
raną, której zabliźnienie wymaga pro-
gramu i działań. Książka „Europa wg 
Auschwitz. Litzmannstadt Ghetto” nie 
jest książką historyczną. Jest próbą po-
pularyzacji tematu, który wymaga kon-
tynuacji, jest powieścią dokumentalną, z 
jej głównym bohaterem Chaimem Mor-
dechajem Rumkowskim.
 Wiele zawdzięczamy tu książ-
ce Elżbiety Cherezińskiej „Byłam se-
kretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki 
Daum”. Książka ta powstała na podsta-
wie niepublikowanych nigdy wcześniej 
„Wspomnień Estery Daum” (Frenkiel). 
Autorka we wstępie pisze: „Etka Daum 
w czasie swojej pracy u Rumkowskiego 
prowadziła dziennik, który zostawiła w 
getcie, kiedy wywozili ich do obozu. Po 
wojnie próbowała go odszukać, ale da-

remnie. Przepadł. Potem przez wiele lat 
wspominała swoje zaginione zapiski. 
W drugiej połowie lat dziewięćdziesią-
tych, udzieliła kilku wywiadów telewizji 
BBC, a potem samemu Stevenowi Spiel-
bergowi. Poczuła się zdopingowana i 
ponownie usiadła do pisania. Spisała 
swoje wspomnienia, ale nie zdążyła ich 
już wydać przed śmiercią, która nastą-
piła w grudniu 2001 roku. [...] 
 Nad Kroniką Litzmannstadt 
Ghetto pracowaliśmy od wiosny 2008r., 
próbując zapoznać się z materiałem, 
który stanowi już dziś pokaźną biblio-
tekę. Relacje z Żydowskiego Instytu-
tu Historycznego zostały uzupełnione 
dziennikami i wspomnieniami więźniów 
getta oraz innymi opracowaniami za-
wierającymi relacje świadków i uczest-
ników wydarzeń. Czerpiemy z nich ob-
ficie i wyrażamy ich autorom ogromną 
wdzięczność.
 Pierwszym etapem naszej pra-
cy było zebranie opracowanych wątków 
kroniki.  Później należało wątki ułożyć 
chronologicznie, wielokrotnie je prze-
cinając i rozrzucając na osi czasu. Na 
tym etapie najistotniejsze stało się połą-
czenie zasad dramaturgii z wiernością 
historyczną oraz odnalezienie właściwe-
go rytmu opowieści. Niezmiernie trudne 
było również zachowanie przejrzystej 
kompozycji przy tak dużej wielowąt-
kowości tematu i jednoczesności zacho-
dzących wydarzeń. Kronika Europa wg 
Auschwitz. Litmannstadt Ghetto to wy-
zwanie niezwykle praco i czasochłonne.  
Materiały do Kroniki zbierało siedem 
osób. Pomagały mi doświadczone au-
torki i dziennikarki: Zofia Kraszewska-
Kelcz i Joanna Podolska oraz studentki 
Laboratorium Reportażu: Magdalena 
Januszewska, Agata Korycka, Beata Be-
reza i Paulina Orłowska. Chciałbym w 
tym miejscu moim koleżankom i student-
kom bardzo serdecznie podziękować 
za ich wielkie zaangażowanie i serce 
do projektu, a także za wielomiesięczny 
żmudny trud i wspieranie mnie w chwi-
lach zwątpień. Tu także pragnę podzię-
kować za pomoc przy przepisywaniu 
tekstów mojej córce Ani oraz wyrazić 
wielką wdzięczność mojej żonie Tere-

O KSIĄŻCE 
„EUROPA WG AUSCHWITZ LITZMANNSTADT GHETTO”

Marek Miller
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sie, która kierując zespołem nadającym 
książce ostateczny kształt redakcyjny, 
pomogła mi dobrnąć do końca. Bez nich 
ta książka byłaby niemożliwa. Powstało 
opracowanie przekraczające zdecydo-
wanie możliwości jednego autora, choć 
posiada ono jego znamiona.
 Litzmannstadt Ghetto to nasza 
druga konfrontacja z zamierzoną wizją 
i celem projektu Europa wg Auschwitz. 
Dzięki współpracy i olbrzymiej życzli-
wości, jaką otrzymaliśmy ze strony pra-
cowników muzeów i archiwów, a także 
mrówczej pracy zespołu, projekt stał 
się możliwy do zrealizowania i postę-
pował sprawnie. Aby tekst Kroniki stał 
się przejrzysty, zrozumiały, płynny i ła-
twy do czytania, musieliśmy nieznacz-
nie zaingerować w cytowane relacje, 
wspomnienia, dzienniki i zeznania. Inge-
rencje nasze dotyczą głównie eliminacji 
powtórzeń oraz konieczności dokonania 
wyborów i ograniczeń, zwłaszcza w ob-
szernych wspomnieniach i dziennikach. 
Nie narusza to, naszym zdaniem, w ża-
den sposób intencji i sensu cytowanych 
materiałów. [...]

O PROJEKCIE 
„EUROPA WG AUSCHWITZ”
 Ideą główną projektu Europa 
wg Auschwitz jest stworzenie Kroniki – 
Reportażu obozu koncentracyjnego Aus-
chwitz opartej niemal wyłącznie na rela-
cjach więźniów i zeznaniach esesmanów. 
Projekt w jego obecnym kształcie zrodził 
się 10 lat temu w Laboratorium Repor-
tażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Laboratorium jest 
ośrodkiem badań, eksperymentów i po-
szukiwań dziennikarskich oraz miejscem 
praktycznych zajęć dydaktycznych.
 Europa wg Auschwitz to Kronika 
– Reportaż oparta na relacjach i zezna-
niach bezpośrednich uczestników wyda-
rzeń – katów, ofiar i świadków. Pragnie-
my zrekonstruować rzeczywistość obozu, 
rzeczywistość złożoną ze scen i słów, 
które wówczas padły. Chcemy to zrobić, 
stosując metodę oral history. Jej swoistą 
odmianę, którą się posługujemy, nazwa-
liśmy polifoniczną oral history. Metoda 
ta polega na montażu tysięcy relacji i 
zeznań bez słowa wiążącego i komen-
tarza. Zastosowana tu specyficzna nar-
racja i dramaturgia pozwalają osiągnąć 
efekt epickiej opowieści pozostającej 

nadal historycznym dokumentem opar-
tym o materiały źródłowe. Siłą tak po-
wstającej kroniki jest jej wiarygodność i 
autentyzm umożliwiający każdemu czy-
telnikowi głębokie wniknięcie w prob-
lem i jego własną ocenę. Przyjęta przez 
nas metoda ogranicza w dużym stopniu 
subiektywną interpretację tematu i po-
zwala stosunkowo łatwo ocenić obiek-
tywizm użytego materiału. Kronika tak 
skonstruowana wypełnia istniejącą do-
tychczas lukę pomiędzy opracowaniami 
naukowymi a literaturą wspomnieniową 
oraz przybliża szerokiej publiczności w 
przystępnej formie reportażu niewyko-
rzystany dotąd w pełni materiał archi-
walny.
 Obok głównego pnia Kroniki, 
obejmującej okres od powstania obozu 
i pierwszych transportów, po „marsze 
śmierci” i wyzwolenie, rozpoczęliśmy 
w sierpniu 2005 r. realizację autono-
micznych wątków mających znamiona 
monografii i będących rodzajem od-
gałęzień głównego pnia Kroniki. Pierw-
szym z nich był Theresienstadt,  drugim 
Litzmannstadt Ghetto. [...]  
Tworzeniu kroniki towarzyszą dwa klu-
czowe pojęcia – rekonstrukcja i inter-
pretacja. Przez rekonstrukcję rozumiemy 
odtwarzanie scen, które miały miejsce, a 
przez interpretację wybór i układ (kom-
pozycję i dramaturgię) zebranego ma-
teriału. Na interpretacji chcielibyśmy się 
zatrzymać dłużej. W przypadku każ-
dego wątku kroniki, który decydujemy 
się realizować, istnieje ściśle określona 
liczba relacji, dzienników i wspomnień, 
którą dysponujemy. Zauważyliśmy, że 
w głosach, które ocalały, zawiera się 
nie tylko fabuła opowieści, ale często 
i jej specjalne znaczenie – wyinterpre-
towanie. To wyinterpretowanie jest naj-
większą tajemnicą dla autorów Kroniki. 
Jest to fascynujący proces wyłaniania 
się znaczenia z niebytu, z nieokreślono-
ści. Kiedy proces ten zostaje ukończony, 
często jesteśmy zaskoczeni jego rezul-
tatem. Interpretacja jest raz finezyjna, 
raz prosta, ale zawsze wyraźnie odczu-
walna. Zawsze też, kiedy o tym myślimy, 

nie opuszcza nas narzucające się pyta-
nie: czyja to właściwie jest interpreta-
cja? Dlaczego to właśnie ci, a nie inni 
więźniowie mogli i złożyli świadectwo? 
Kto im pozwolił przeżyć i świadczyć? 
Kto chciał, żeby taki właśnie, a nie inny 
obraz wydarzeń przetrwał? Właściwie 
od chwili zdecydowania się na określo-
ny zbiór dokumentów potencjalny kształt 
przyszłego wątku został przesądzony. 
My tylko, układając zdania, wydoby-
wamy, ujawniamy ten kształt, ale po-
chodzenie interpretacji, choć wyraźne – 
pozostaje tajemnicą, której odczytanie 
pozostawiamy czytelnikowi.
 Praca autora całości Kroniki 
przypomina tu pracę reżysera i mon-
tażysty zarazem. Wybierając, przeci-
nając, przerabiając, przemontowując 
przygotowane wcześniej wątki, powołu-
je on do życia świat, który w ostatecznej 
formie nigdy wcześniej nie istniał, choć 
składa się z elementów dokumentalnych 
i jest rezultatem pracy wielu ludzi. [...]

Marek Miller

Reprodukcje oryginalnych dokumentów  i  foto-
grafii pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwo-
wego w Łodzi. Zespół akt: „Przełożony Starszeń-
stwa Żydów w Gettcie Łódzkim (1939-1944)”

Nowe miasto

Przejście przez ul. Aryjską

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau http://www.auschwitz.org.pl/
Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego http://www.e-fotowarsztat.pl/o_nas
Strona poświecona Litzmannstadt Ghetto,  
m. in. 65 rocznicy jego likwidacji przez Niemców http://www.ghetto.lodz.pl/
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PRZED WOJNĄ

s. 41
Abraham Cykiert 
Wywiad przeprowadzony przez Joannę Podolską, Łódź 2005 
Łódź to było miasto kominów. Jedyne drzewo, które rosło niedaleko 
naszego domu, nazywaliśmy ogrodem. 

ROK 1939 

s. 63
Wanda Stark 
Z domu Rappaport
Ur. 1912 w Warszawie, do wojny mieszkała w Łodzi, w czasie wojny 
w getcie łódzkim, potem po tzw. aryjskiej stronie 
AŻIH, sygn. 301/2099
W grudniu 1939 roku matka moja się otruła, kiedy się dowiedziała, 
że będzie getto. Matka była inteligentną kobietą i orientowała 
się, co nastąpi. Matka była z domu Polakiewicz. Była to rodzina 
właścicieli fabryki papierosów. 

ROK 1940

s. 77-78
Leo Kowner 
Ur. 1928, w czasie wojny w getcie łódzkim, obecnie mieszka w 
Izraelu
Wywiad przeprowadzony przez Zofię Kraszewską-Kelcz, Łódź 
2008
I mój tata wyszukał jakoś Polaka – kolejarza, starszego pana, 
który miał domek z ogródkiem, a musiał się w końcu wynieść z 
getta. I ten kolejarz oddał nam pokój z kuchnią w swoim domku 
przy Gnieźnieńskiej 23. 
   W ogrodzie miał piękne dalie, najwyraźniej ich hodowla była 
jego pasją. Bardzo się martwił, co z nimi będzie bez odpowiedniej 
pielęgnacji. Mój tata mu obiecał, ba – przyrzekł solennie, że 
będzie się tymi daliami opiekował, że wykopie bulwy na zimę i 
przechowa je w piwnicy. Żeby piękne przetrwały do wiosny. 
   - No bo wiosną przecież cały ten koszmar już się skończy – 
myśleliśmy wszyscy – i kolejarz będzie znów się cieszył swoimi 
daliami. 
     Któregoś dnia moja mama – a była doktorem filozofii i słabą 
kucharką – podała nam do jedzenia placki. To były bardzo 
dobre placki. Wszyscy się nimi zachwycaliśmy. Dopiero na wiosnę 
odkryliśmy, że to były placki ze starych bulw tych dalii. 
    Myślę, że gdzieś po tamtej już stronie, mój ojciec i ten kolejarz 
wszystko sobie wyjaśnili i że on wszystko zrozumiał i wybaczył 
mojemu tacie, że nie wywiązał się z obietnicy …
  
s. 102
Etka Daum 
Elżbieta Cherezińska Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki 
Daum, s. 49, 54
10 czerwca 1940, poniedziałek
19 czerwca 1940, środa
Można mówić o Prezesie to czy  tamto, ale nie można odmówić 
mu wielkiej pracowitości. Ma sześćdziesiąt trzy lata, to przecież 
słuszny wiek, a gdyby nie ta srebrna czupryna, którą w nerwach 
nieustannie targa, wyglądałby dużo młodziej. Jest bardzo 
energiczny i jak ma przed sobą wyzwanie, zdają się go napełniać 

MAREK MILLER
EUROPA WEDŁUG AUSCHWITZ. LITZMANNSTADT GHETTO
(fragmenty)

niespożyte siły. Potrafi pracować do bardzo późna, a potem, gdy 
opuszcza biuro, to jeszcze mówi, że jedzie tu czy tam na spotkanie. 
Dzisiaj pan Prezes był zaproszony wraz z Hansem Biebowem do 
nadburmistrza Łodzi. Wrócili późnym popołudniem i po Biebowie 
widać było, że wypił alkohol. On i tak ma zwykle zaczerwieniony 
nos, ale dzisiaj to już zupełnie. Obaj byli w doskonałych humorach 
i z tego, co mówili, zrozumiałam, że otrzymali tak oczekiwaną 
akceptację planów i teraz przystępują do organizacji życia w 
getcie pełną parą. 

s. 105-106
Mendel Tron
syn Abrama i Fajgi z domu Goldman
Ur. 1897 w Malińcu (pow. koniński), w czasie wojny w getcie łódzkim
AŻIH, sygn. 301/157 
Żydowska policja jednak szmuglowała. Byli Polacy, którzy pomagali 
Żydom, przerzucając do getta paczki. Policja żydowska oddawała 
ich w ręce policji niemieckiej. 

ROK 1941

s. 147-148
Jehuda Lubiński 
Jehuda Lubiński
Pamiętnik, s. 504, 505
31 lipca 1941, czwartek
Wielki skandal dzieje się w getcie od jakiegoś tygodnia. Skandalem 
jest to, że Rumkowski, w czasach gdy panuje głód i ludzie jak muchy 
padają na ulicy, otworzył na Marysinie pensjonat dla wyższych 
urzędników. Pensjonat ten oficjalnie nazywa „dom wypoczynkowy”. 
Jeśli chodzi o jedzenie, to obżerają się tam lepiej niż przed wojną. 
Na śniadanie każdy dostaje dwa strucle, maselniczkę masła, 
ser biały, dwa jajka itp., o cebulce, pomidorach itp. mówić  nie 
będę, a do picia dostaję kakao, kawę, herbatę i mleko, jak kto 
chce. O obiedzie nie chcę wcale pisać, bo żołądek na samą myśl 
zaczyna mi się ściskać. Obżerają się tak sześć razy dziennie. Jak 
słyszałem, to przywieźli dla nich wczoraj z miasta kilkanaście setek 
flaszek wina. Jednym słowem skandal ten przewyższa wszystkie 
niesprawiedliwości w getcie. 

ROK 1942 

s. 275
Henryk Francuz
Zawód: elektryk
[za:] Joanna Szczęsna „Skrzydła rozpostarł szeroko nad nami
Natknąłem się na Rumkowskiego tuż przed jego wyjściem do 
tłumu. Zatrzymał się i długo poprawiał swoje lekko stłamszone 
pod kapeluszem włosy. Robił to ze skrupulatnością i z całkowitym 
oddaniem się temu zajęciu. Po paru minutach, z wzniesionymi do 
nieba rękami, w teatralnej pozie, zdławionym głosem wypowiadał: 
„Dajcie mi wasze dzieci”. Pomyślałem, że ten człowiek jest 
komediantem. Odurzony panegirykami na swą cześć, przekonany 
o swej misji życiowej – szaleniec, któremu władza uderzyła do 
głowy. 

s. 276
Chanan Werebejczyk 
Chanan Werebejczyk Świat, który zaginął
[w:] Losy żydowskie. Świadectwo żywych, t. 3, s. 285
Było to najbardziej dramatyczne wydarzenie w historii getta. 
Między 5 a 12 września 1942 roku Niemcy dokonali selekcji 
wszystkich mieszkańców getta. Po raz pierwszy działali bez 
żadnych uspokajających historyjek. Było jasne, że zabierają ludzi 
na śmierć. 
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s. 277
Sara Zyskind
Sara Zyskind Skradzione lata, s. 84
Przez otwartą bramę zobaczyłam dwa wozy wypełnione małymi 
dziećmi. Tego widoku nigdy nie zdołam wymazać z pamięci. Wiele 
dzieci ubrano w najlepsze, świąteczne ubranka, dziewczynki miały 
we włosach kolorowe wstążki. Ktoś mógłby niemal pomyśleć, że 
wiozą je na jakieś uroczystości. Mimo obecności Niemców, dzieci 
płakały w niebogłosy. Wzywały swoje matki. 

s. 279 
Oskar Singer
Oskar Singer Przemierzając szybkim krokiem getto… Reportaże i 
eseje z getta łódzkiego, s. 72
Prezes zdemoralizował policjantów żydowskich. Zapewnił 
bezpieczeństwo ich własnych dzieci, byleby pełni hartu wyrywali 
cudze dzieci z objęć matek. To było zwyrodnienie ducha getta. 

s. 292
Sara Selver-Urbach
Sara Selver-Urbach
Through the Window of My Home. Memories from Ghetto Lodz, s. 
98
Ze wzmożoną siłą dotarły do nas szokujące fakty. Zaczęto 
odnajdywać martwe niemowlęta i dzieci ukryte w przeróżnych 
schowkach, owinięte szmatami. Nie przeżyły, bo ich rodzice zostali 
porwani lub zabici w czasie „akcji”, a nikt inny przecież nie wiedział 
nic o tych ukrytych dzieciach. A znów inne dzieci, którym z kryjówek 
i ucieczek przed wywózką udało się szczęśliwie wrócić do domów, 
zastały je puste, bez rodziców i rodzeństwa. Nie mieli już nikogo. 
Kto by się nimi zaopiekował i mógł chronić przed potwornościami. 
I byli też rodzice, którzy, gdy wrócili do swych domów, odkrywali 
z przerażeniem, że ich dzieci zmarły w międzyczasie z głodu, 
choroby lub wycieńczenia. 
 
ROK 1943 

s. 301
Jakub Poznański
Jakub Poznański
Pamiętnik z getta łódzkiego, s. 58
20 maja 1943
W naszym resorcie trwają przygotowania do imprezy artystycznej. 
Ludzie głodują, i za dodatkowy talerz zupy robią z siebie 

komediantów, a przy tym liczą na możliwość otrzymania podarku 
w postaci talonu. Cały ten system jest po prostu obrzydliwy. Ale 
cóż robić? 

ROK 1944

s. 403
Jakub Poznański 
Jakub Poznański 
Pamiętnik getta  łódzkieg, s. 224 
Biebow odwiózł go osobiście na dworzec, wyznaczył mu oddzielny 
wagon i umieścił w nim jedynie 12 osób spośród najbliższego 
otoczenia prezesa. Pożegnał się z nim nawet bardzo serdecznie. 
Ale ledwo się odwrócił, stojący na posterunku policjant Schupo – 
widocznie na polecenie tegoż Biebowa – zaczęli kierować do tego 
właśnie wagonu przybywających na dworzec wysiedleńców. Tak, 
że ostatecznie znalazło się tam przeszło 80 osób. Jak twierdzą 
„fachowcy”, było to rekordowe wprost zagęszczenie. 

ROK 1945

s. 467
Lea Mentlik
Ur. w Łodzi, w czasie wojny w getcie łódzkim
AŻIH, sygn. 301/1888
Mój Josele poszedł zobaczyć, co słychać w mieście i przyniósł 
wspaniałą wiadomość: czerwonoarmiści są tu. Wszystkich ogarnęła 
nadzwyczajna radość. Ludzie całowali się, płakali i rozbiegliśmy się 
z tego przeklętego miejsca. 

PO WOJNIE

s. 470
Aleksander Klugman
Aleksander Klugman
Tu był mój dom, s. 1
Nie miało sensu iść do starego przedwojennego mieszkania przy 
Piotrkowskiej 41, bo nie miałem tam już nikogo. Nie miało także 
sensu iść do mieszkania w getcie przy ulicy Wawelskiej 23, bo 
stamtąd przecież wszystkich Niemcy wysiedlili w sierpniu 1944 
roku do Oświęcimia – więc kogo i czego będę tam szukał? Stałem 
zagubiony i bezradny przed dworcem, uświadamiając sobie, że 
niby dotarłem do domu, ale właściwie domu nie mam  i nawet nie 
wiem, gdzie go szukać. 

KSIĘGA FABRYK ŁODZI
JACEK KUSIŃSKI, RYSZARD BONISŁAWSKI, MACIEJ JANIK

Księga fabryk Łodzi / Jacek Kusiński [fotografie], Ryszard Bonisławski, Ma-
ciej Janik ; [O Łodzi, przemyśle i „Księdze Fabryk” /  Maciej Janik.  Miasto 
niedokończone / Jan Salm. Miasto fabryka / Tomasz Włodkowski ; tłuma-
czenie ang. Wiktor Stołecki, Łukasz Staszewski ; projekt graficzny Jadwiga 
Makarewicz-Szczegłów ; konsultacja graficzna Sławomir Krajewski]. – Łódź : 
Wydawnictwo Jacek Kusiński, cop. 2009. - (Gdańsk : Grafix). – 485, [3] s. : 
il. (w tym kolor.) ; 28 cm. 
Współwydawcy : Archiwum Państwowe w  Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, 
Urząd Miasta Łodzi. 
Tekst pol., częściowo ang. 
Wszystkie współczesne fotografie w albumie wykonano w latach 2006-
2008. 
ISBN 978-83-927666-74
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 Jacek Kusiński
(rocznik 1959), łódzki fotografik. 
Autor fotografii  m. in. do  następujących publikacji: 
Piotrkowska : spacer pierwszy (2006) - laureat  Nagrody Złoty Ekslibris Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego za rok 2006 w kategorii 
Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi,
Piotrkowska : spacer drugi (2007)  - album nominowany do Nagrody Złoty Ekslibris Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego za rok 2007 
 w kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi,
Miasto (2008) – laureat Nagrody Złoty Ekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej im. Marszałka J. Piłsudskiego za rok 2008 w kategorii Najlepsze Wydawnictwo 
Albumowe o Łodzi,
Księga fabryk Łodzi (2009) – laureat Nagrody Złoty Ekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego za rok 2009  w kategorii Najlepsze 
Wydawnictwo Albumowe o Łodzi. Wystawiał  swoje prace na wystawach indywidual-
nych i zbiorowych. 

Jacek Kusiński o sobie i swojej twórczości
Przy okazji wystawy fotografii zatytułowanej po prostu „Kusiński” i otwartej 12 czerwca 
2005 r. w Stacji Nowa Gdynia (na granicy Łodzi i Zgierza) autor napisał:
Słowa nie powinny przesłaniać obrazu. Niepotrzebne są interpretacje, tytuły, daty, zbędne 

są nawet nazwy miejsc. Wiem, interpretacja pozwala zaoszczędzić czas. Nie trzeba już przyglądać się obrazom; wystarczy wie-
dzieć, co jest na obrazie. A ja przyglądam się i nie wiem, czy sfotografowałem jedynie obiekty, czy także coś więcej? Miasto dobrze 
znane, lecz widziane po raz pierwszy?
Trzeba czasu, by obejrzeć fotografie, więcej niż trzask migawki, niż spojrzenie niespiesznego przechodnia, więcej nawet niż zajęła 
praca fotografa. Czas jest potrzebny nie po to, by rozpoznawać rzecz, ale by dziwić się rzeczom. Patrzeć i nie wierzyć, że istnieją 
obok, w zasięgu ręki, spojrzenia, obiektywu. Fotografia jest częścią mojej biografii, niezwykle ważną częścią, ale moja biografia 
nie jest, nie powinna być częścią fotografii, dlatego biografii tutaj nie ma. Fotografuję Łódź, by pojąć moje miasto, by zrozumieć 
siebie. Nie umieszczam biografii pod fotografiami. Umieszczam tylko podpis –Jacek Kusiński

Ryszard Bonisławski 
(ur. w 1947), łodzianin, absolwent filo-
logii polskiej (UŁ), znawca historii Łodzi i 
jej architektury, przewodnik turystyczny, 
publicysta, dyrektor Centrum Informacji 
Turystycznej w Łodzi. Prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Łodzi (od 1999). Przez 
cztery kadencje był prezesem Koła 
Przewodników OŁ PTTK. Jest aktywnym 
członkiem Koła Przewodników Beskidz-
kich w Nowym Sączu (oddział w Łodzi). 
Pracę rozpoczął w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa (1971-78). W latach 
1978-92 pracował w Towarzystwie 
Krzewienia Kultury Fizycznej, gdzie 
zdobył uprawnienia instruktora narciar-
stwa biegowego i trenera siatkówki. Od 
1992 roku kieruje Wojewódzkim Ośrod-
kiem Informacji Turystycznej w Łodzi. 
Jego siedziba mieściła się początkowo w 
hali sportowej. Jako Centrum Informacji 
Turystycznej („it”) ośrodek został prze-
niesiony, z inicjatywy Bonisławskiego, do 
Łódzkiego Domu Kultury przy ul. Trau-
gutta 18, następnie do pałacyku przy 
Al. Kościuszki 88. Obecnie Centrum In-
formacji Turystycznej Urzędu Miasta Ło-
dzi znajduje się na ul. Piotrkowskiej 87. 
Jest założycielem Polskiej Izby Turystyki 
w Łodzi. W latach 1992-94 prowadził 
w łódzkim radiu stałą audycję o Łodzi i 

osobliwościach województwa. Od 1994 
redaguje Filmową Encyklopedię Łodzi w 
telewizji łódzkiej (program w reżyserii 
Jadwigi Wileńskiej). 
Autor i współautor kilkudziesięciu ksią-
żek, przewodników i folderów. Jest 
członkiem Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki. W 1992 był inicjatorem zorga-
nizowania Światowego Spotkania Ło-
dzian. 
Jest jednym z pomysłodawców Krajowe-
go Porozumienia Informacji Turystycz-
nych i zorganizowania w Łodzi Targów 
Turystycznych „Na styku kultur”. Był 
wykładowcą w Katedrze Turyzmu Uni-
wersytetu Łódzkiego oraz wykładowcą 
reklamy, promocji i wiedzy o regionie w 
Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekono-
micznej w Łodzi (obecnie Akademii). Te-
matykę łódzką przybliżał wielokrotnie 
uczestnikom spotkań i konferencji odby-
wających się w mieście.  Jest świetnym 
gawędziarzem. Jako pierwszy łodzianin 
został finalistą konkursu Mistrz Mowy 
Polskiej. 
W 1995 otrzymał odznakę „Zasłużony 
dla Miasta Łodzi”, a w 2001 roku Na-
grodę Miasta Łodzi. W 2005 nagro-
dzony za działalność społeczną Krzy-
żem Kawalerskim Odrodzenia Polski. 

Publikacje Ryszarda Bonisławskiego  
(w wyborze):
Na szlaku autora „Chłopów”, 1973 
(opracowanie tekstu) 
Łódzkie adresy Juliana Tuwima, 1995 
(autor tekstu) 
Ziemia Łódzka, 1997 (współautor foto-
grafii) 
Łódź na starych pocztówkach, 1998 
(opracowanie tekstu, wprowadzenie) 
Magiczne miejsca: Łódź, 1998 (redakcja 

Jacek Kusiński 
(Autor fot. Grzegorz Ślemp) 
http://www.cyberfoto.pl/inne-tem-
aty-zdjec/48298-greg801-wernisaz-
fotorelacja.htm
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i wybór listów) 
Pałac Schweikerta, 1998 (współautor 
tekstu) 
Szlaki piesze województwa łódzkiego, 
1998 (współautor tekstu) 
Łódź 2000: otwarta i gościnna, 2000 
(współautor tekstu) 
Śladami Reymonta po ziemi łódzkiej, 
2000 (autor tekstu) 
Łódź: przewodnik: historia, zwiedzanie, 
kultura, informacje praktyczne, 2001 
(współautor tekstu dotyczącego historii 
i zwiedzania) 
Zawsze na Twoim szlaku - województwo 
łódzkie: informator dla turysty, 2001 
(opracowanie tekstu) 
Łódzkie judaika na starych pocztówkach, 
2002 (współautor tekstu) 
Łódź zapamiętana, 2002 (autor tekstu) 
Czas przeszły - ciągle obecny: tułaczka: 
historia, wspomnienia, dokumenty, 2004 
(redakcja) 
Łódź: informator turystyczny, 2004 
(współautor tekstu) 
Łódź – miasto w sercu Europy, 2005 
(tytuł, opracowanie tekstu i konsultacja 
przy wyborze zdjęć) 
Niemcy łódzcy. Die Lodzer Deutschen, 
2005 (współautor tekstu i fotografii) 
Łódź – portret miasta, 2006 (redakcja) 
Największe atrakcje turystyczne Łodzi i 
regionu łódzkiego, 2006 (współautor 
zdjęć i tekstu) 
Piotrkowska – spacer pierwszy, 2006 
(autor tekstu i wstępu). Książka Laure-
atka Nagrody Złoty Ekslibris WiMBP za 
rok 2006 w kategorii Najlepsze Wy-
dawnictwo Albumowe o Łodzi 
Piotrkowska – spacer drugi, 2007 (au-
tor tekstu).
Stowarzyszenie śpiewacze „Harmonia” 
1886-2006, 2006 (współautor tekstu) 
Łódź - barwy miasta. Wyd. 3, 2007 
(Wyd. 1, 2001) (autor tekstu, konsul-
tacje przy wyborze fotografii) – Książ-
ka Laureatka Nagrody Złoty Ekslibris 
WiMBP za rok 2007 w kategorii Naj-
lepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi 
11 dzielnych ludzi: w 90. rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości 
(współautor tekstu), 2008 
Ogrody Księżego Młyna, 2008 (współ-
autor tekstu i fotografii) 
Spacerownik łódzki, 2008 (współautor 
tekstu)
Sentymentalna podróż po Łodzi, 2009 
(autor wstępu i podpisów pod zdjęcia-
mi) 
Księga fabryk Łodzi,  2009 (współautor). 
Nagroda Złoty Ekslibris za rok 2009.

Maciej Janik 
urodził się w 1958 r. w Łodzi. Jest ab-
solwentem XXVI Liceum Ogólnokształ-
cącego, które ukończył w 1977 r. W 
latach 1977-1981 studiował historię na 
Uniwersytecie Łódzkim. Po zakończeniu 
studiów rozpoczął pracę w Archiwum 
Państwowym w Łodzi, w którym jest za-
trudniony do dnia dzisiejszego (obecnie 
jako zastępca dyrektora). W 1998 r. 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru-
niu nadał mu stopień doktora nauk hu-
manistycznych na podstawie rozprawy 
"Archiwalia miejskie Łodzi 1945-1950. 
Procesy archiwotwórcze".
Jest współautorem m. in. następujących 
publikacji: 
Archiwum Państwowe w Łodzi : infor-
mator o zasobie / oprac. Maciej Janik 
i Maciej Wilmański. – Łódź : Archiwum 
Państwowe, 1996.  
Architektura ulicy Piotrkowskiej 1828-
1939 : katalog dokumentacji technicznej 
w zasobie Archiwum Państwowego w Ło-
dzi / oprac. Maciej Wilmański, Maciej 
Janik ; Archiwum Państwowe w Łodzi.  
– Łódź : Graficzne Studio Komputerowe 
BILBO, 2002.  
Bedoń : dzieje do 1939 roku / Maciej 
Janik, Tadeusz Nowak, Hanka Żerek-
Kleszcz. – Andrespol : Urząd Gminy ; 
Łódź : Archiwum Państwowe, 2009.  
Rozdział: Bedoń w latach 1793-1939. 
- S. 93-208
Księga fabryk Łodzi / Jacek Kusiński, Ry-
szard Bonisławski, Maciej Janik. – Łódź 
Wydawnictwo „Jacek Kusiński, 2009. 

O Łodzi, przemyśle 
i „Księdze Fabryk”  

[…] Kanwą niniejszej publikacji są foto-
grafie wykonane przez Jacka Kusińskiego. 
Większość z nich powstała podczas lotów 
nad Łodzią. Podniebny punkt widzenia 
sprawia, że na miejsca znane spogląda się 
inaczej, odkrywając to, co na co dzień nie-
dostrzegalne. Ukazana zostaje przy okazji 
skala zmian dokonanych w ostatnich latach, 
dostrzegalna zwłaszcza tam, gdzie koparki 
i spychacze finalizują dzieło zniszczenia, a 
po ich pracy pozostają martwe plamy na 
fotograficznej mapie miasta. 
By unaocznić zasięg dawnych fabryk, szcze-
gólnie już nieistniejących, żółtą linią obwie-
dziono granice działek, na których się one 
znajdują lub znajdowały. Oczywiście zasięg 
ten jest daleki od geodezyjnej dokładności i 
ma pełnić tylko funkcje informacyjne. 
Autorzy albumu nie chcieli poprzestawać 
jedynie na dokumentowaniu zastanej rze-
czywistości i sięgnęli po fotografie i sztychy 
łódzkich przemysłowców, a także dawne wi-
niety przedsiębiorstw. […] 
Publikowanym ilustracjom towarzyszą opisy 
zawierające historię poszczególnych fabryk. 
Siłą rzeczy mają one charakter syntetyczny 
i ograniczają się do podstawowych faktów 
związanych z dziejami danego budynku: 
jego powstania, kolejnych właścicieli, ro-
dzaju prowadzonej wytwórczości, a także 
pełnionych obecnie funkcji. Ilość zebranych 
tu danych jest różna i zależy od wielkości 
przedsiębiorstwa oraz jego znaczenia w 
dziejach miasta. 
     
   Maciej Janik

Od lewej: Maciej Janik, Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski
Autor fot. Przemek Dana

http://www.mmlodz.pl/8334/2010/3/7/opisali-i-sfotografowali--lodzkich-fabryk?category=kultura



15BIBiK

Miasto fabryka

[…] Fabryki płonęły pięknie, bo ci, któ-
rzy je podpalali, wiedzieli jak to uczy-
nić  i w którym miejscu najlepiej podłożyć 
żagwie, by wszystko poczęło się palić  
w jednej chwili. […] Ucieczka przed ban-
kructwem była więc zapewniona i pienią-
dze z ubezpieczenia  można było ode-
brać. A że ludzie przy tym tracili pracę, 
a niejeden i życie, nie miało to żadnego 
znaczenia. 
To było pierwsze niszczenie fabryk w Ło-
dzi. 

Miasto z dnia na dzień stawało się jedną 
wielką fabryką. Poza kilkoma, wyzna-
czonymi na samym początku, regularnymi 
ulicami i działkami rozwijało się w sposób 
niekontrolowany i chaotyczny. Nowe za-
kłady budowano wszędzie, gdzie można 
było wcisnąć kawałek murów. Kamienice 
dla robotników stawiano szybko i nie-
porządnie, byle tylko więcej ludzi mogło  
w nich zamieszkać. Szczęśliwi byli miesz-
kańcy osiedli przyfabrycznych – tam  
i większe izby, i ciasnoty takiej nie ma. […] 
Tak tworzyła się Łódź. A potem przyszła  
I wojna światowa i to było drugie niszcze-
nie fabryk. 

[…] Przemysł łódzki bardzo podupadł. 
I choć nigdy nie powrócił do dawnej 
świetności sprzed wojny, to jednak wraz 
z odzyskaniem niepodległości w znacz-
nej mierze szybko się odrodził. Miasto 
znów zakwitło, wznowiono produkcję w 
większości fabryk, które znów zaczęły 
ze sobą wesoło gadać. […] I pewnie tak 
byłoby dalej … ale wybuchła II wojna 
światowa. Żydów, nieważne, czy byli fa-
brykantami, czy biedakami, pozbawiono 
wszystkiego, a potem wymordowano. Ro-
dziny niemieckie albo polsko-niemieckie 
stawały często przed dylematem: co ro-
bić, zostać przy polskości, czy podpisać 
volkslistę?  
[…] Biedermannowie zawsze uważa-
li się za Niemców, jednak to wcale nie 
oznaczało, że mają się wyrzec swoich 
związków z Polską. Większość rodziny, 
by się ratować, podpisała volkslistę. Ale 
na przykład Maryla Biederman trafi-
ła do hitlerowskiego więzienia, bito ją i 
męczono za pomaganie polskiemu pod-
ziemiu. Była związana z Armią Krajową. 
W styczniu 1945 r. do Łodzi weszły woj-
ska sowieckie. Rodzinie Biedermannów 
nakazano wynieść się z pałacu przy ul. 
Franciszkańskiej. Wtedy Bruno z żoną i 
córką Marylą popełnili samobójstwo. […] 
W ten sposób kończyła się historia fabry-

kantów. Ci, którzy stworzyli miasto musieli 
odejść. I to było trzecie niszczenie fabryk 
w Łodzi. Tym razem jednak nie podpala-
no i nie burzono budynków – te pozosta-
ły, pozbyto się natomiast tych, którzy byli 
nieodrodną tkanką fabrycznych murów. 
Miasto straciło swoich ojców założycieli. 

Po wojnie w fabrykach szybko urucho-
miono produkcję. […] Na pierwszy rzut 
oka wszystko niby wyglądało tak samo 
jak przed laty – poranny ruch, huk ma-
szyn, dym z kominów – jednak to było już 
zupełnie inne miasto. Na ulicach i w fa-
brycznych murach nie było już słychać na-
woływania w różnych językach, wszystko 
jakby  jeszcze bardziej poszarzało i stało 
się do siebie podobne. Fabryki rzadko 
do siebie mówiły, może nie było o czym, a 
może po prostu nie chciały. […] Wszyst-
kim wydawało się, że to, co jest teraz, 
jest wieczne. I nagle stało się! Przemysł 
włókienniczy się załamał. Zakłady z dnia 
na dzień przestawały pracować. Wszy-
scy byli zaskoczeni, a najbardziej stare 
fabryczne mury, które szeptały do siebie 
coraz ciszej, bo czuły, ze tym razem  dla 
wielu z nich nadszedł kres. I tak zaczęło 
się czwarte niszczenie fabryk w Łodzi. 

Łódź przetrwała. Wiele fabryk niestety 
nie, bo to czwarte niszczenie – trwa do 
dziś, choć przecież sporo lat minęło. Na 
szczęście są ludzie, którzy chcą urato-
wać podstawową tkankę tego miasta i 
powstrzymać bezprzykładne burzenie. 
Są pomysły na ratunek. Jednym z nich 
jest idea zagospodarowania terenu w 
okolicach dworca Łódź Fabryczna. […] 
W Łodzi są już przykłady udanych „po-
fabrycznych” inwestycji. Powstała Manu-
faktura, wielkie zamierzenie, któremu na 
początku też prawie nikt nie dawał szans 
powodzenia, a teraz przychodzące  tam 
każdego dnia tłumy potwierdzają, że ta 
inicjatywa była miastu bardzo potrzeb-
na. W niektórych fabrykach stworzono 
mieszkania, sale wystawiennicze, hotele, 
biura i puby. Zmieniły swą funkcję i znów 
zaczęły między sobą rozmawiać, a na-
wet wesoło się nawoływać. Inne, jak na 
przykład te z kompleksu EC1, czekają na 
swój czas. Dziś odchodzimy od tradycji 
fabrykancko-robotniczo-włókienniczej, 
ale chcemy ratować strukturę tego, co 
po tamtej Łodzi pozostało. Może kiedyś 
to, co się teraz dzieje, nazwiemy drugim 
tworzeniem Łodzi. […]

Tomasz Włodkowski 

Miasto niedokończone

[…] materialne pozostałości fabryk są w 
pejzażu miasta wciąż obecne. Po części 
istnieją w zewnętrznej, architektonicznej 
postaci, choć nie pełnią już produkcyjnych 
funkcji. Elementy zniszczonych zakładów 
funkcjonują często jako dziwaczne, trudne 
do interpretacji ślady, nieczytelne i zagu-
bione w odmiennym otoczeniu. Zwykle  nie 
zdajemy sobie sprawy z ich dawnej funk-
cji. Taki właśnie, coraz bardziej powierz-
chowny, odbiór pamiątek industrialnej 
cywilizacji będzie się zresztą pogłębiać. 
Pamięć, czym była dawna Łódź i jakie 
były jej fabryki, będzie coraz bardziej 
zawodna i pełna powiększających się 
dziur. I tak nieuchronnie musi być. 
Relikty fabryk przypominają czasem, tou-
tes proportions gardées, relikty starożyt-
nych budowli. Jak i one, pozbawione zo-
stały pierwotnego kontekstu, ale jawią się 
jako intrygujące pozostałości. Pozostają 
przy tym niezrozumiałe dla współczesnych 
mieszkańców i przypadkowych obserwa-
torów. Ale są warte odkrycia. Poszukajmy 
zatem budynków fabrycznych  tkwiących 
w podwórkach, cokołów dawno powa-
lonych kominów, widocznych na murach 
„cieni” zębatych Szwedów i wodnych wież 
służących dziś głównie jako przekaźniki 
telefonii komórkowej. Wszystkie są pa-
miątkami z czasów industrialnej chwały 
tego miasta…
[…]
Nikt jeszcze nie opisał szczegółowo koń-
ca łódzkiego włókiennictwa i związanego 
z tym kresu towarzyszących mu gałęzi 
miejscowego przemysłu. Ten finał wypeł-
nił niemal cały XX wiek i miał niejednolity, 
przebiegający z odmienną intensywnością 
przebieg. Okresy koniunktury były coraz 
rzadsze. Regres ujawnił się w końcu stu-
lecia. 
Łódź jawi się wielu odwiedzającym jako 
miasto niedokończone. Widać to niekie-
dy na ulicznych skrzyżowaniach, które 
nigdy nie otrzymały odpowiednich, wiel-
komiejskich narożników. W obrębie ści-
słego śródmieścia stoją do dziś niewyso-
kie, właściwie małomiasteczkowe domy, a 
przy ul. Piotrkowskiej aż po lata 70. ubie-
głego stulecia zachowały się zwarte ciągi 
parterowych domów rękodzielników. Nie 
doczekało się miasto wyrazistych symboli 
nowoczesnej metropolii, choćby reprezen-
tacyjnego dworca kolejowego czy ratu-
sza. Wynika to z faktu, że dynamiczny, 
świetny rozkwit na przełomie XIX i XX w. 
nie znalazł odpowiedniego zakończenia 
– ba, przejścia w kolejną wielkomiejską 
fazę. […] 
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[…] Ciekaw jestem, czy oprócz muzealnej 
Białej Fabryki uda się w Łodzi zachować 
choć jedną nieprzebudowaną starą przę-
dzalnię czy tkalnię z końca XIX w., z auten-
tycznymi posadzkami, słupami, stropami, 
ślusarką okienną. Nie mam wątpliwości, 
że już dziś, w imię dobrze pojętej troski o 
tożsamość i tradycję włókniarskiego mia-
sta, warto wybrać taki reprezentacyjny 
obiekt i otoczyć go odpowiednią ochroną. 
Wiele zespołów fabrycznych starto z po-
wierzchni ziemi w sposób równie bezmyśl-
ny, co kompletny. Zakłady Eiserta przy  
ul. Żeromskiego, czyli powojenna Norbe-
lana, to może najbardziej sugestywny 
przykład takiej działalności. […] To krót-
kowzroczność żarłocznych inwestorów, bo 
kiedyś właśnie takie relikty będą podbi-
jać  atrakcyjność i cenę działki.  
[…] jeśli Łódź ma zachować swą tożsa-
mość, powinno się podejmować przemyśla-
ne działania, by pamiętać o przemysłowej 
chwale miasta, by pozostała ona nie tylko 
na kartach albumów i naukowych  opra-
cowań. Niezbędny jest wieloletni kom-
pleksowy program umożliwiający ochronę 
materialnych reliktów – już nie całych fa-
bryk, tylko ich wybranych, najcenniejszych 
elementów. Może powinny nimi stać się na 
przykład stare fabryczne wieże wodne i 
kurzowe – by, jak niegdyś latarnie mor-
skie, pomagały nam w nawigacji po zagu-
bionych w morzu niepamięci tajemniczych 
industrialnych archipelagach. 

Jan Salm 

Grafix Centrum Poligrafii 
Rafał Rausz, Gdańsk 
http://www.grafix.pl/
Grafix został laureatem I nagrody w rankingu 
PTWK, SIMP i Wydawcy, 2009/2010 w 
kategorii "Najlepsza drukarnia dziełowa" pod 
względem jakości.
http://www.grafix.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=62%3Flang%3Dpl
&lang=pl
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KSIĘGA FABRYK ŁODZI

Kopernika 3 [fot.1]
Fabryka tasiem, koronek i guzików założona została w 1880 r. przez Ernesta Wevera. 
Zatrudniała w 1897 r. 436 robotników, a roczna wartość produkcji wynosiła 700 tys. 
rubli. W 1903 r. do głównego budynku dobudowano narożną część według projektu 
Fryderyka Miksa. W budowli wykorzystano typowe dla secesji dekoracje architekto-
niczne. Od 1925 r. w części budynków produkcyjnych powstała Łódzka Mechaniczna 
Fabryka Wyrobów Wstążkowych oraz Knotów do Lam i Świec „Płomień”, Mechela 
Kosmana i Saula Albama. Zatrudniała 40 robotników, wartość roczna sprzedaży się-
gała 170 tys. zł, a wyroby były eksportowane do Maroka i Palestyny. Pozostałą część 
zabudowań przejął od Weverów w 1930 r. Gustaw Pattberg. Wspólnie z Leonem i Je-
rzym Blumami utworzyli Fabrykę Tasiem, Wstążek i Koronek. Pracowało w niej 300 ro-
botników, a roczna wartość sprzedaży wynosiła 1,3 mln. zł. Specjalnością fabryki były 
wstążki aksamitne, eksportowane do Danii, Palestyny, Holandii i do Afryki Południowej. 
Po II wojnie i upaństwowieniu przedsiębiorstwa powstały tu Państwowe Zakłady Pasman-
teryjne, które w latach 70. XX w. przeniesiono na ul. Srebrzyńską do nowych budynków. 
Obecnie w dawnej fabryce Wevera znajdują się różne firmy handlowe i usługowe. Na 
pałacu właścicieli umieszczono gotycką cegłę z Fromborka, z odciskiem psiej łapy. 

R. B. [Ryszard Bonisławski], s. 120
Wólczańska 215 [fot. 2]
Urodzony w Pabianicach Fryderyk Wilhelm Schweikert w 1865 r. przeniósł się do Łodzi 
i data taka została umieszczona na winiecie przedsiębiorstwa. Pierwszą fabrykę wybu-
dował dopiero w 1882 r. Mieściła się przy ul. Głównej 19, gdzie funkcjonowała ręczna 
tkalnia chustek. W 1893 r. kupił nieruchomość przy ul. Wólczańskiej 215 (dawniej 199). 
W 1900 r. wzniesiono tu trzypiętrową tkalnię, apreturę, magazyny, maszynownię wraz 
z kotłownią oraz farbiarnię. Znaczącą datą w dziejach przedsiębiorstwa było prze-
kształcenie go w 1898 r. w spółkę akcyjną o nazwie: Towarzystwo Akcyjne Manufaktury 
Wełnianej F. Wilhelma Schweikerta. Po śmierci założyciela firmy dzieło ojca kontynuo-
wali synowie: Robert i Oskar. Pomiędzy rokiem 1903 a 1908 dokonano powiększenia 
terenów należących do spółki, kupując nieruchomość przy Wólczańskiej 223, na której 
przed 1914 wzniesiono okazały magazyn. Firma specjalizowała się w produkcji tkanin 
na ubrania i płaszcze damskie oraz męskie, a także chustek i pledów wełnianych. W 
1928 r. rozpoczęto wytwarzanie wyrobów gumowych, takich jak: kalosze, śniegowce i 
tenisówki. Produkcję tę zlokalizowano w obiekcie przy Wólczańskiej 223. Pociągnęło 
to za sobą zmianę nazwy przedsiębiorstwa na Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Weł-
nianych i Gumowych F. W. Schweikerta. Po nacjonalizacji istniały tu Zakłady Przemysłu 
wełnianego im. Ludwika Waryńskiego. W 1966 r. połączono je z Zakładami Przemysłu 
Wełnianego im. Waleriana Łukasińskiego, tworząc Zakłady Przemysłu Wełnianego „Lo-
dex”. W obiekcie przy ul. Wólczańskiej 223 funkcjonowały Łódzkie Zakłady Obuwia 
i Wyrobów Gumowych, z późniejszymi dodatkami „Stomil” i „Fagum-Stomil”. Obecnie 
kompleks dawnej fabryki Schweikerta zajmuje Politechnika Łódzka. Przy ul. Wólczań-
skiej 215 zlokalizowano Wydział Inżynierii Środowiskowej, a pod nr 223 bibliotekę. 

M. J. [Maciej Janik], s. 428

[fot. 2]
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MONOGRAFIA GMINY CZARNOŻYŁY 
OPRACOWANIE ZBIOROWE POD REDAKCJĄ ZDZISŁAWA WŁODARCZYKA

Monografia gminy Czarnożyły / opracowanie zbiorowe pod redakcją Zdzisława Wło-
darczyka ; Urząd Gminy w Czarnożyłach. – Czarnożyły : Urząd Gminy w Czarnoży-
łach, 2009 (Wieluń : Zakład Poligraficzny „kolor-Druk” Bogusław Wcisło). – 587, [10] 
s., [25] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. 
ISBN 978-83923992-5-4
Spis treści: Przedmowa / Tomasz Luboiński. Wstęp / redaktor [Zdzisław Włodarczyk].  
Środowisko geograficzno-przyrodnicze gminy Czarnożyły / Mirosław Jędrzejewski. 
Kościelne dzieje gminy Czarnożyły / Sławomir Zabraniak. Pradziejowe osadnictwo na 
terenie gminy Czarnożyły / Bogusław Abramek. Dzieje Czarnożył i okolicznych wsi do 
połowy XVI wieku / Tadeusz Grabarczyk, Tadeusz Nowak. Czarnożyły i okoliczne wsie 
od II połowy XVI do końca XVIII wieku / Zbigniew Szczerbik. W dobie Prus Południo-
wych i Księstwa Warszawskiego (1793-1815) / Zdzisław Włodarczyk. Czarnożyły i 
okoliczne miejscowości w latach 1815-1914 / Robert Adamek. Pierwsza wojna świa-
towa (1914-1918) / Jan Książek. W Polsce odrodzonej (1918-1939) / Jan Książek. 
Gmina Wydrzyn w Czarnożyłach w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945) / Ta-
deusz Olejnik. Gmina Czarnożyły w latach 1945-1989 / Ksawery Jasiak. Samorząd 
gminny w latach 1990-1998 / Irena Mielczarek. Samorząd gminy Czarnożyły w la-
tach 1998-2009 / Julian Bartodziej. Słownik historyczno-geograficzny gminy Czarnożyły / Waldemar Golec. Kultura ludowa 
gminy Czarnożyły / Tomasz Spychała. Gwary gminy Czarnożyły / Jarosław Petrowicz. Zabytki na terenie gminy / Elżbieta 
Bąbka-Horbacz. Indeks osobowy / Zdzisław Włodarczyk.  

Dr Zdzisław Włodarczyk 
urodził się w 1957 r. we Wschowie w woj. 
lubuskim. Jest absolwentem historii Uniwer-
sytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, działa 
w Wieluńskim Towarzystwie Naukowym, 
gdzie zajmuje się problematyką regio-
nalną oraz dziejami Kościoła Ewangelicko
-Augsburskiego w Królestwie Polskim. Re-
daktor naczelny „Rocznika Wieluńskiego”, 
członek rady redakcyjnej „Poznańskiego 
Rocznika Archiwalno-Historycznego”  oraz 
kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”, 
wykładowca w Kolegium Nauczycielskim 
w Wieluniu. Autor  książki Wieluńskie 
w dobie Prus Południowych 1793-1806 
(Wieluń, 2005), redaktor opracowania 
zbiorowego Monografia gminy Czarnoży-
ły (2009) oraz kilkudziesięciu artykułów 
naukowych. 

Monografia gminy Czarnożyły
(ze Wstępu)

Monografia Gminy Czarnożyły stanowi 
trzecią, po opracowaniach dotyczących 
Mokrska i Ostrówka, pracę zajmującą 
się przeszłością poszczególnych części 
powiatu wieluńskiego. Ośrodki mniejsze, 
takie jak Czarnożyły, z rzadka bywają 
obiektem naukowej eksploracji. […] Wiele 
czynników złożyło się na to, że to oto zbio-
rowe opracowanie znajdować się może w 
rękach Czytelników. Inicjatorami publikacji 
są działacze samorządowi z terenu gminy 
Czarnożyły, na czele z wójtem Tomaszem 
Luboińskim. Formalną uchwałę w sprawie 
wydania książki podjęto jednogłośnie  
12 marca 2007 r., podczas obrad IV Sesji 
Rady Gminy, jej wnioskodawcą był radny 
Jan Klimas. […] Wydawanie monografii 
poszczególnych gmin jest praktykowane 
na terenie całego kraju, z lepszym lub 
gorszym skutkiem. Są to jednak działa-
nia niezależne od siebie. W przypadku 
powiatu wieluńskiego poszczególne pra-
ce, tutaj główna zasługa prof. dr. hab. 
Tadeusza Olejnika, tworzą serię wydaw-
niczą. Wszystkie bowiem związane są 
założeniami konstrukcyjnymi, osobami 
autorów i szatą graficzną. […] Monogra-
fia opracowana została w oparciu o nie-
znany dotychczas materiał źródłowy typu 
archeologicznego i archiwalnego, źródła 
wywołane oraz nieliczną na ten temat lite-
raturę przedmiotu. […] Potrzeba było du-

żego wysiłku naszych autorów, żeby przy 
obecnym stanie badań, dać możliwie peł-
ny obraz przeszłości gminy. Poważne luki 
w źródłach, dotyczy to przede wszystkim 
czasów przed I wojną światową, spowo-
dowały, że nie wszystko udało się wyjaśnić 
do końca, stąd sporo wniosków nosi często 
hipotetyczny charakter, pewne problemy 
często o istotnym znaczeniu, nie zostały 
uwzględnione właśnie z powodu braku 
odpowiedniej podstawy źródłowej. Mimo 
tych trudności przedstawiono większość 
podstawowych zagadnień związanych z 
dziejami terenów wchodzących w skład 
dzisiejszej gminy Czarnożyły i wypra-
cowanym przez społeczność lokalną do-
robkiem materialnym i kulturalnym. Do 
opracowania poszczególnych zagadnień 
poproszono pracowników naukowych 
szkół wyższych, którzy od wielu lat współ-
pracują z wieluńskim środowiskiem histo-
rycznym, miejscowych regionalistów oraz 
osoby związane poprzez aktywność za-
wodową z tym terenem1). 
Owocem ich wysiłków jest niniejsza mo-
nografia. […] Dziękujemy serdecznie 
wszystkim nie wymienionym tu z nazwiska 
osobom, instytucjom i firmom, przywoływa-
nym niejednokrotnie w tekście, za wszech-
stronną pomoc. Wykaz pomagających jest 
bardzo długi. Wiemy, że spotkaliśmy na 
swej drodze wspaniałych, zaangażowa-
nych w pracę dla swego środowiska ludzi. 
[…]

Redaktor

Zdzisław Włodarczyk 
(Autor fot. E. Zmarzła )
http://www.kalisz.pl/portal.php?aid=news&n
ews=12620890264b39f3429d022

1)Na współudział w przygotowaniu pracy zgodzili się: mgr Bogusław Abramek, mgr Robert Adamek, mgr 
Julian Bartodziej, mgr Elżbieta Bąbka-Horbacz, mgr Waldemar Golec, dr Tadeusz Grabarczyk, dr Ksawery 
Jasiak, mgr Mirosław Jędrzejewski, mgr Jan Książek, mgr Irena Mielczarek, prof. nadzw.  dr  hab. Tadeusz 
Nowak, prof. nadzw.  dr  hab. Stanisław Tadeusz Olejnik, mgr Jarosław Petrowicz, mgr Tomasz Spychała, dr 
Zbigniew Szczerbik, dr Sławomir Zabraniak.
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[…] Chcąc odnaleźć gminę na mapie 
województwa łódzkiego, należy  szukać 
jej na jego południowo-zachodnich  krań-
cach. Siedziba władz samorządowych 
znajduje się w Czarnożyłach, 9 km od 
Wielunia – siedziby starostwa powiato-
wego oraz innych instytucji, z których ko-
rzystają mieszkańcy. […] Pod względem 
obszaru jest jedną z mniejszych w powie-
cie, jej terytorium wynosi 70 km² i dzieli 
się na 11 sołectw: Czarnożyły, Emanueli-
na, Gromadzice, Kąty, Łagiewniki, Opo-
jowice, Platoń, Raczyn, Staw, Stawek, 
Wydrzyn […] W dniu 5 sierpnia 2008 
roku w gminie Czarnożyły zameldowane 
były 4 593 osoby. […] 
Cyt.: Środowisko geograficzno-przyrodni-
cze gminy Czarnożyły / Mirosław Jędrze-
jewski. - s. 9-33.

[…] Chlubą lokalnego Kościoła są: bł. 
ks. Ludwik Roch Gietyngier, proboszcz w 
Raczynie (1939-1941) i bł. siostra Maria 
Kanuta (Józefa) Chrobot [1896-1943] 
pochodząca z tej parafii. 
Cyt.: Kościelne dzieje gminy Czarnożyły / 
Sławomir Zabraniak. - s. 35-66.

[…] Tylko na terenie samej gm. Czarno-
żyły ostatnie badania powierzchniowe 
ujawniły prawie 35 stanowisk kultury 
łużyckiej, w tym 6 stanowisk zbadano w 
roku 2007. […] W świetle źródeł pisa-
nych, Gromadzice, Urbanice, Wydrzyn 
i Masłowice  wymieniono pierwszy raz 
pod rokiem 1294, a z danych archeolo-
gicznych wynika, że początki tych miej-
scowości  należy cofnąć od przeszło 100 
do blisko 300 lat. 
Cyt.: Pradziejowe osadnictwo na terenie 
gminy Czarnożyły / Bogusław Abramek. 
- s. 67-103
 
[…] Najstarszą metrykę historyczną po-
siadają miejscowości Gromadzice i Wy-
drzyn. Obie wsie wymienione zostały w 
dokumencie Przemysła II, księcia wielko-
polskiego, z 10 VIII 1294 r. […]
Raczyn pojawił się w źródłach pisanych 2 

IX 1352 r. W dokumencie zawiąza-
nia konfederacji rycerskiej w Wiel-
kopolsce odnajdujemy Bogusława z 
Raczyna. […] Pierwsza wiadomość 
źródeł pisanych o Czarnożyłach 
pochodzi z 19 XI 1411 r. Biskupi 
polscy przebywający na zjeździe 
z Węgrami w Sromowcach nad 
Dunajcem udzielili po 40 dni od-
pustu kościołom: św. Bartłomieja w 
Czarnożyłach (in Czarneżolny) i św. 
Zygmunta w Drugni. […] Pierwsza 
zapiska ukazująca właścicieli Czar-

nożył pochodzi z 23 II 1454 r., kiedy to 
Jan Zaręba z Kalinowej zawarł ugodę ze 
swoją matką Nawojką. Jan przekazał jej 
wsie Czarnożyły, Okalew […] 
Cyt.: Dzieje Czarnożył i okolicznych wsi do 
połowy XVI wieku / Tadeusz Grabarczyk, 
Tadeusz Nowak. - s. 105-141.

[…] W drugiej połowie XVIII wieku Czar-
nożyły znalazły się w posiadaniu Ada-
ma Brzostowskiego herbu Strzemię. […] 
Należał on do bardzo ciekawych postaci 
wśród szlachty wieluńskiej drugiej poło-
wy XVIII wieku. […] Duże zasługi na polu 
szkolnictwa na interesującym nas terenie 
miał Adam Brzostowski. […] W swoich 
dobrach czarnożylskich wprowadził od 
1771 roku przymus szkolny dla dzieci 
chłopskich od 6 do 13 roku życia. Za nie-
przestrzeganie nakazu rodzicom  groziły 
kary finansowe. […]
Cyt.: Czarnożyły i okoliczne wsie od II po-
łowy XVI do końca XVIII wieku / Zbigniew 
Szczerbik. - s. 143-170. 

[…] Tym samym w drugiej  połowie lu-
tego 1793 r. Czarnożyły znalazły się i 
przez kilkanaście lat pozostawały pod 
zaborem pruskim, w ramach prowincji  
nazwanej Prusami Południowymi (Sűd-
preussen) , która to nazwa określała jej 
położenie względem wcześniej zagar-
niętych ziem polskich. […] W okresie tym 
nastąpiło zderzenie dwóch całkowicie 
odmiennych systemów państwowych. W 
Polsce przed rozbiorami wyraźny nie-
dostatek instytucji państwa, w Prusach 
jego wszechobecność reglamentującego 
wszystkie dziedziny życia. Natychmiast 
po objęciu nowej prowincji rozpoczęła się 
pruska aktywność legislacyjna […]
Cyt.: W dobie Prus Południowych i Księ-
stwa Warszawskiego (1793-1815) / 
Zdzisław Włodarczyk. - s. 171-194.
Wiadomo, że w powstaniu wziął udział, 
wójt gminy Czarnożyły, Antoni Kober (syn 
Grzegorza), były oficer wojsk rosyjskich. 
Sprawując urząd wójtowski, musiał skła-

dać naczelnikowi żandarmerii w Wie-
luniu sprawozdania dotyczące ruchów 
oddziałów powstańczych na podległym 
sobie obszarze. Z treści zachowanego 
raportu z 14 II 1863 r. wynika, że Antoni 
Kober próbował ukryć przed władza-
mi informację o pobycie powstańców w 
lasach czarnożylskich. […] Wójt Antoni 
Kober włączył się w wir powstania stycz-
niowego. Pełnił funkcję naczelnika żan-
darmerii narodowej. Został schwytany 
przez Rosjan i powieszony w Wieluniu 4 I 
1864 r. wraz z innymi powstańcami. […]
Cyt.: Czarnożyły i okoliczne miejscowości 
w latach 1815-1914 / Robert Adamek. 
- s. 195-256. 

[…] Zainteresowanie czytelnictwem było 
znaczące. Dlatego też w styczniu 1917 r., 
podczas zebrania koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej, postanowiono założyć w Raczy-
nie bibliotekę ludową. Uczestnicy złożyli 
w tym celu po 1 rublu. Powzięto również 
decyzję o pobieraniu niewielkiej opłaty, 
w wysokości 6 groszy, za wypożyczoną 
książkę. […] Najstarszą organizacją na 
terenie gminy Wydrzyn była Straż Og-
niowa Ochotnicza działająca w Niedziel-
sku przy cukrowni. Już jesienią 1912 r., 
jej dyrektor Władysław Jankowski, wraz 
z głównym mechanikiem  zorganizowali 
oddział strażacki […]. Czarnożyły, cho-
ciaż należały do większych wsi w Wie-
luńskiem, nie posiadały straży ogniowej. 
Ręczna pompa znajdowała się jedynie w 
majątku Załuskich […] 
Cyt.: Pierwsza wojna światowa (1914-
1918) / Jan Książek. - s. 257-274. 

Gmina Wydrzyn od 2 VIII 1919 r. wcho-
dziła w skład nowo utworzonego woje-
wództwa łódzkiego. […] W dwudzie-
stoleciu międzywojennym zdecydowanie 
największą wsią w gminie były Czarno-
żyły, które według I spisu powszechnego 
z 30 IX 1921 r., łącznie z folwarkiem li-
czyły 1301 mieszkańców. […]
W niepodległej już Polsce pamięć o po-
ległych – synach, mężach, braciach – 
była bardzo żywa. Nazwiska niektórych 
z nich upamiętniono na brązowej tabli-
cy o wymiarach 34 x 60 cm, odsłoniętej 
najprawdopodobniej w maju 1934 r. na 
budynku Urzędu Gminy w Czarnożyłach. 
[…]
Największa własność ziemska na terenie 
gminy Wydrzyn należała do hrabiów 
Załuskich herbu Junosza z Iwonicza. Skła-
dała się ona z trzech folwarków: Czarno-
żyły, Raczyn i Dąbrowa. […] Senior rodu, 
62-letni hr. Załuski, zmarł 12 VIII 1930 r. 

Opracowanie zbiorowe 
pod redakcją Zdzisława Włodarczyka
(fragmenty)

Monografia gminy Czarnożyły
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Zwłoki przywieziono do Iwonicza i zło-
żono w rodzinnym grobowcu. Zmarły nie 
pozostawił testamentu. Z tego powodu w 
wyniku postępowania spadkowego jego 
dobra odziedziczyły w równych częś-
ciach dzieci […]. Rozpoczęła się par-
celacja dóbr czarnożylskich […].  Stop-
niowo następowała parcelacja majątku 
Czarnożyły. W 1932 r. 79 gospodarzy 
przede wszystkim z Czarnożył i Emanue-
liny, ale także z Gromadzic, Kątów i Le-
niszek nabyło 254 ha ziemi. […]
Cyt.: W Polsce Odrodzonej (1918-1939) 
/ Jan Książek. - s. 275-340. 

[…] w pierwszej kolejności przystąpili 
Niemcy do rugowania ziemian. Zarzą-
dzającego  majątkiem w Czarnożyłach 
Michała Załuskiego wysiedlono pod ko-
niec 1939 r., a zarządcą majątku został 
Niemiec Grundaj. Wiosną i latem 1940 
r. gmina Czarnożyły była objęta planem 
wysiedleń ludności polskiej o osadzania 
na gospodarstwach po wysiedlonych 
Polakach osadników niemieckich. […] 
Akcję wysiedleńczą w gminie Wydrzyn 
przeprowadzono w dniach 25, 28 i 29 
czerwca 1940 r. Wysiedlanym pozwala-
no na zabranie tylko nieco żywności  i 
podręcznego bagażu. Wszystkich wy-
siedlonych mieszkańców poszczególnych 
wsi wywożono najpierw do obozu przej-
ściowego w Dąbrowie pod Wieluniem, 
stamtąd koleją do obozów przejściowych  
w Łodzi przy ul. Łąkowej i w Konstanty-
nowie Łódzkim, stąd następnie na teren 
Generalnej Guberni, w okolice Puław, 
Łukowa, Szczebrzyna oraz w Kieleckie. 
[…] W dniu 28 czerwca 1940 r. o godz. 
6.30 wysiedlono: 67 rodzin z Czarnożył, 
50 rodzin z Gromadzic, 34 rodziny z 
Kątów, […] 75 rodzin z Wydrzyna. […] 
W wyniku wysiedleń i osiedlania osadni-
ków niemieckich gwałtownie zmieniła się 
struktura narodowościowa gminy. Pod ko-
niec 1942 r. na terenie gminy Wydrzyn 
było 218 niemieckich rodzin liczących 
ogółem 1048 osób. […]
Cyt.: Gmina Wydrzyn w Czarnożyłach 
w latach  okupacji hitlerowskiej (1939-
1945) / Tadeusz Olejnik. - s. 341-375. 

Po sfałszowaniu referendum w czerwcu 
1946 r. i wyborach do Sejmu w stycz-
niu 1947 r. , lokalne PSL zostało rozbite 
przez PUBP w Wieluniu. Po wyborach 
w gminie jak i w całym Wieluńskiem, 
wzmogły się prześladowania opozycji, 
szczególnie działaczy PSL.  Część z nich 
ratując się przed represjami i więzieniem 
wstępowała do „lubelskiego” SL, w póź-

niejszym okresie 1949 r. 
do ZSL, część przeszła w 
1948 r. do partii rządzą-
cej PZPR. […] Mimo stałej 
kontroli UB i masowych 
represji, ludowcy z gmi-
ny Wydrzyn nie poddali 
się, nadal organizowali 
wiece polityczne i byli ne-
gatywnie nastawieni do 
komunistycznego obozu 
rządzącego. […] PUBP 
[Powiatowy Urząd Bezpie-
czeństwa Publicznego] w 
Wieluniu całkowicie roz-
pracował III Komendę KWP [Konspiracyj-
nego Wojska Polskiego]. W raporcie z  
4 lipca 1949 r.  podano ich szczegółowe 
dane [….]. Partyzanci KWP z terenu gmi-
ny Czarnożyły wpisali się na stałe w dra-
matyczne i skomplikowane losy tej części 
narodu, która wraz z zakończeniem woj-
ny nie złożyła broni i miała odwagę w 
sposób czynny walczyć z systemem tota-
litarnym – komunizmem, który pozbawił 
ich prawa do wolności. Wielu z nich, tak 
jak Jan Małolepszy „Murat”, Kazimierz 
Szczepański „Wicher”, Jan Kwapisz „Lis-
Kula” czy Józef Ślęzak „Mucha” zapłaci-
ło za to najwyższą cenę. […]
[…] Po 1956 r. nastąpiła „odwilż”. Wła-
dza w gminie nadal pozostawała w rę-
kach delegatów partyjnych przysłanych 
przez Komitet Powiatowy PZPR w Wie-
luniu. Po długim zastoju w latach 60. i 
70. ludowcom ponownie udało się prze-
jąć kierownictwo nad gminą. Zdołano na 
miarę sił i środków rozpocząć przemiany 
na wsi we wszystkich  dziedzinach życia, 
co doprowadziło do szerszego rozwoju 
cywilizacyjnego tego rejonu. […] 
Cyt.: Gmina Czarnożyły w latach 1945-
1989 / Ksawery Jasiak. - s. 377-434.  

[…] Podsumowując działalność rady w 
latach 1990-1998 należy stwierdzić, że 
o ile pierwsza kadencja była bardzo nie-
spokojna, a między radnymi dochodziło 
do niepotrzebnych  niesnasek, o tyle dal-
sza działalność rady przebiegała w har-
monijny sposób. […] 
Cyt.: Samorząd gminny w latach 1990-
1998 / Irena Mielczarek. - s. 435-444. 

[…] Pod względem inwestycji gmina 
Czarnożyły przodowała w powiecie wie-
luńskim i w skali województwa łódzkiego. 
Wydatki gminne z tego tytułu, w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca, Wedlu 
ankiety przeprowadzonej i ogłoszonej w 
„Dzienniku Łódzkim” (7 XI 2008) upla-

sowały naszą gminę na trzeciej pozycji. 
Natomiast w wojewódzkim rankingu na 
133 gminy wiejskie Czarnożyły zajęły 
34 pozycję – najwyższą z gmin powiatu 
wieluńskiego […] W zakresie infrastruk-
tury obecnie 100% gospodarstw jest 
zaopatrzona z gminnego wodociągu, 
nastąpiła pełna telefonizacja gminy, z 
możliwością korzystania z Internetu. W 
60% jest zaawansowana budowa kana-
lizacji  sanitarnej. Modernizacji poddano 
prawie 100% dróg gminnych. […]
Cyt.: Samorząd gminy Czarnożyły w la-
tach 1998-2009 / Julian Bartodziej. - s. 
445-461. 

[…] Oleśnica – rzeka będąca lewym 
dopływem Warty. Na spornym odcinku 
stanowi zachodnią granice gminy Czar-
nożyły. Na karcie 7 Atlasu Królestwa Pol-
skiego wydanego w 1827 roku zapisana 
jako Olesznica. […] 
Schwarzgrund – niemiecka nazwa Czar-
nożył, nadana podczas II wojny świato-
wej. Jest to tłumaczenie nazwy polskiej. 
Schwarz – czarny, der Grund – grunt. 
[…]
Cyt.: Słownik historyczno-geograficzny 
gminy Czarnożyły / Waldemar Golec. - 
s. 463-493. 

[…] W cieplejsze dni na białą lnianą ko-
szulę kobiety zakładały wełniak ze stani-
kiem, zwany ze względu na dominujący 
w nim kolor „burokiem”, chociaż nazwa 
ta w okolicach Czarnożył dość szybko  
zanikła (w połowie XIX w.). […] Czer-
wone tło wełniaka upiększały półcenty-
metrowe paski zieleni, błękitu, czerni, w 
okresie międzywojennym uzupełnione 
o barwę różu. […] W chłodniejsze dni 
oraz święta kobiety dodatkowo zakła-
dały jeszcze na plecy kaftany. Szyto je 
z sukna, aksamitu albo wełny w kolorach 
jasno-niebieskim, „biskupim” lub na lato 

Kościół parafialny w Czarnożyłach
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białym. […]
Cyt.: Kultura ludowa gminy Czarnożyły / 
Tomasz Spychała. - s. 495-520. 

[…] Gwary gminy Czarnożyły, podobnie 
jak gwary całego Wieluńskiego, podda-
ły się w przeszłości procesowi mazurze-
nia, zwanego też mazurowaniem, saka-
niem bądź cakaniem. Wyeliminowane 
zostały głoski sz, ż, cz, dż, a pozostały s, 
z, c, dz. A zatem mamy słowa: Zyto, syja, 
zaba. […] W całej gminie Czarnożyły 
zamiast ogólnopolskiego cz występuje t 
w wyrazie  tereśnia (czereśnia) […]
Cyt.: Gwary gminy Czarnożyły / Jarosław 
Petrowicz. - s. 521-532. 
[…] Czarnożyły. […] W centralnej czę-
ści wsi, przy  drodze Złoczew – Sieradz 
znajduje się murowany kościół parafialny 
pw. św. Bartłomieja. Barokowa świątynia 
stanęła zapewne na miejscu wspomnia-
nych starszych, drewnianych budowli. 
Ufundowany w 1726 r. staraniem Lesz-
czyńskiej z Brzostowskich, wojewodziny 
kaliskiej […]. W drugim dziesięcioleciu 
XX w. świątynia została rozbudowana 
z inicjatywy miejscowego proboszcza,  
ks. Wincentego Przygodzkiego. […] 
Świątynia posiada interesujący XVIII-
wieczny barokowy wystrój, na który skła-
dają się 3 architektoniczne, drewniane, 
polichromowane i złocone ołtarze, am-
bona, chrzcielnica i grupa pasji na belce 
tęczowej. 
Raczyn. Historia wsi na pewno sięga poł. 
XIV w., a może nawet XI. […] We wsch. 
części wsi, przy głównej drodze bieg-
nącej przez miejscowość, znajduje się 
drewniany kościół pw. św. Tekli. Został 
wzniesiony na miejscu starszej świątyni 
staraniem proboszcza, ks. Krynickiego, 
w końcu 1. poł. XIX w. […] Wyposaże-
nie wnętrza pochodzi z różnych epok i w 
części zapewne zostało przeniesione ze 
starszego kościoła. […] Barokowy archi-
tektoniczny ołtarz główny (z trójosiowym, 
jednokondygnacyjnym retabulum, z do-
łożonymi wtórnie uszakami) pochodzi z 1 
poł. XVIII w. (uszaki z II poł. XVII w.). W 
centralnej części ołtarza znajduje się ba-
rokowy obraz św. Tekli, w uszakach – św. 
Stanisław Kostka i Nieznany św. […] 
Cyt.: Zabytki na terenie gminy / Elżbieta 
Bąbka-Horbacz. - s. 533-547. 

Strona internetowa Gminy Czarnożyły
http://www.czarnozyly.pl/

Zakład Poligraficzny „kolor-Druk” 
Bogusław Wcisło, Wieluń
http://www.kolor-druk.com.pl/

Promocja 
"Monografii Gminy Czarnożyły" 

"Każde źdźbło trawy ma swoje miejsce na 
ziemi, skąd czerpie życie i siłę - tak samo 
Człowiek jest wrośnięty w kraj, z którego 
czerpie swą wiarę wespół z życiem" tymi 
słowami J. C. Korzeniowskiego Wójt Gmi-
ny Czarnożyły - Tomasz Luboiński rozpo-
czął uroczystość promocji pracy naukowej 
pt.: "Monografia Gminy Czarnożyły" pod 
redakcją dr. Zdzisława Włodarczyka. 

Uroczystość odbyła się w dniu 15 listopa-
da 2009 roku o godzinie 15 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Czarnożyłach, wśród 
zaproszonych gości znaleźli się: […]

Zespół redakcyjny pod redakcją dr Zdzi-
sława Włodarczyka w składzie: 
- Prof. Nadz. Dr hab. Stanisław Tadeusz 
Olejnik 
- Prof. Nadz. Dr hab. Tadeusz Nowak 
- Dr Ksawery Jasiak 
- Dr Zbigniew Szczerbik 
- Ks. Dr Sławomir Zabraniak 
- Mgr Bogusław Abramek 
- Mgr Robert Adamek 
- Mgr Elżbieta Bąbka Horbacz 
- Mgr Waldemar Golec 
- Mgr Mirosław Jędrzejewski 
- Mgr Jan Książek 
- Mgr Jarosław Petrowicz 
- Mgr Tomasz Spychała 
- Dr Tadeusz Grabarczyk 
- Mgr Irena Mielczarek 
- Mgr Julian Bartodziej - Naczelnik Gminy 
w latach '73-'84 oraz Wójt Gminy - '90-
'98 
Rada Gminy Czarnożyły 12 marca 2007 
roku podjęła jednogłośnie uchwałę o 

przygotowaniu i wydaniu monografii gmi-
ny. Prace redakcyjne zostały ukończo-
ne do początku września 2009 roku. W 
październiku 2009 roku drukarnia "Kolor 
- Druk" z Wielunia przekazała do Urzędu 
Gminy w Czarnożyłach cały zamówiony 
nakład w ilości 800 egzemplarzy wspa-
niale edytorsko wydanej książki. 

Monografia obejmuje dzieje tego terenu 
od początków osadnictwa po dzień dzi-
siejszy oraz opisuje środowisko geogra-
ficzno - przyrodnicze. Jest ona wyrazem 
szacunku i pamięci dla tych, co przed nami 
byli mieszkańcami tej ziemi. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Mo-
drzejewski wręczył zaproszonym gościom 
egzemplarze książki. W przemówieniach 
okolicznościowych, między innymi, zabra-
li głos: redaktor naczelny dr Zdzisław 
Włodarczyk oraz prof. Stanisław Tadeusz 
Olejnik, inicjator pisania monografi gmin z 
powiatu wieluńskiego. 

Program artystyczny został przygoto-
wany przez gimnazjalistów z Czarnożył 
oraz koło muzyczne z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Czarnożyłach. Z entuzjazmem 
przyjęto spektakl regionalnego wesela 
oraz przedstawione piosenki. 

Monografia ma objętość 600 stron oraz 
zakładkę z kolorowymi fotografiami 
wszystkich obiektów użyteczności publicz-
nej na terenie gminy i zdjęcia z lotu ptaka 
poszczególnych miejscowości. Całość kosz-
tów napisania i wydania książki pokryto z 
budżetu gminy.
http://www.czarnozyly.pl/galeria/pro-
mocja_monografii.html

Od lewej: wójt Gminy Czarnożyły Tomasz Luboiński, prof. Tadeusz Olejnik, 
dr Zdzisław Włodarczyk, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Modrzejewski

http://www.czarnozyly.pl/galeria/promocja_monografii.html
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SIEDEM WIEKÓW FARY WIELUŃSKIEJ 
POD REDAKCJĄ JANA KSIĄŻKA

Siedem wieków fary wieluńskiej / pod redakcją Jana Książka ; wybór zdjęć oraz 
układ Jan Książek ; tłumaczenie na jęz. ang. Elżbieta Świerczyńska ; projekt gra-
ficzny Paweł Duraj. – Wieluń : Muzeum  Ziemi Wieluńskiej, 2009 ([Sieradz] : Prof-
Art. Agencja Reklamowo-Wydawnicza ; [Łódź] : Drukarnia „Read Me”) . – 176 s. : 
il. kolor ; 31 cm. – (Wieluńska Biblioteka Regionalna ; Nr 21)
Wstęp w jęz. pol. i ang., streszcz. w jęz. ang. przy ref.
ISBN 978-83-922053-4-0

Spis treści: Część I (referaty). Słowo wstępne Włodzimierza Fisiaka, Marszałka 
Województwa Łódzkiego. Wstęp / Jan Książek. Ołtarze i altarie kościoła farnego 
w Wieluniu w okresie przedrozbiorowym / Sławomir Zabraniak. Kolegiata wie-
luńska w piętnastowiecznych księgach konsystorskich / Anna Kowalska-Pietrzak. 
Kapituła i parafia kolegiacka w Wieluniu w połowie XVIII wieku w świetle wizyta-
cji biskupa Ignacego A. Kozierowskiego / Jan Związek. Zabytki ruchome kościoła 
parafialnego i ich dzieje w XIX i XX wieku / Jan Książek. Wojenne losy kościoła 
farnego i jego upamiętnienie / Tadeusz Olejnik. Część II (ilustracje). Konferencja 
naukowa i otwarcie wystawy. Widoki kościoła parafialnego z zewnątrz. Wnętrze 
fary i jej wyposażenie. Zniszczenie świątyni w czasie II wojny światowej. Zrekon-
struowane fundamenty fary wieluńskiej. 

Jan Książek 

(ur. 1966 r.) – muzealnik, regionalista, 
dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w 
Wieluniu. 
Studia ukończył na Wydziale Filolo-
giczno-Historycznym Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Opolu (1992 r.), a w 
2006 r. Studium Podyplomowe w za-
kresie muzealnictwa na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 
Od 1992 r. kierownik Działu Historycz-
nego w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, od 
2008 r. dyrektor. 
Autor wystaw: Czas klęski i nadziei – 
200 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej, 
O wolną Polskę – wielunianie na frontach 
II wojny światowej, W ofierze ojczyź-
nie – ziemia wieluńska w latach 1914–
1921, Tragedia Wielunia – 1 IX 1939 r. 
i innych. Popularyzator historii Wielunia 
i Ziemi Wieluńskiej, inicjator wykonania 
reprintu planu miasta Wielunia z 1799 
r., współautor herbu gminy Wierzchlas. 
Wprowadził Noc Muzeów i warsztaty 
dla dzieci i młodzieży; inicjator sesji 
popularnonaukowych. 
Autor i współautor publikacji zwartych, 
m.in.: Wieluń na dawnych pocztówkach 
(1999), Wieluński pieniądz zastęp-
czy z lat 1914–1917 i jego wydawca 
Wieluńskie Towarzystwo Wzajemne-
go Kredytu (2002), Monografia Gminy 
Mokrsko (2004), Monografia Gminy 
Ostrówek (2006), Sztandary w zbio-
rach Muzeum Ziemi Wieluńskiej (2009), 
Monografia Gminy Czarnożyły (2009) i 
Siedem wieków fary wieluńskiej (2009). 

Redaktor naczelny tworzonej Monogra-
fii Gminy Osjaków. 
Autor kilkudziesięciu artykułów. Wcho-
dzi w skład zespołu redakcyjnego 
„Rocznika Wieluńskiego”. 
Jest członkiem: Towarzystwa Przyjaciół 
Wielunia, Stowarzyszenia Polski Szlak 
Bursztynowy, Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, Woje-
wódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa oraz wiceprezesem 
Wieluńskiego Towarzystwa Naukowe-
go. Odznaczony Brązowym Medalem 
za Zasługi dla Pożarnictwa (2001)  
i Medalem Pro Memoria (2005).

Siedem wieków fary wieluńskiej
Słowo wstępne 

Włodzimierza Fisiaka, 
Marszałka 

Województwa Łódzkiego

Zrekonstruowane  fundamenty XIV-
wiecznego kościoła pw. Św. Michała 
Archanioła i Nawiedzenia NMP – to 
symbol historycznego znaczenia Wie-
lunia i otaczających go ziem. […] 
Niczym matka, wieluńska fara po-
dzieliła los swych dzieci, pada-
jąc wraz z nimi, 1 września 1939 
roku, ofiarą hitlerowskiego nalotu  
na Wieluń. 
W 70. rocznicę tamtych, tragicznych 
wydarzeń, monumentalność sakralnej 
budowli oraz jej dziejowe znaczenie 
odnajdujemy na kartach przekazy-
wanego w ręce Czytelników wydaw-
nictwa Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 
Niech wzbogaci ono historyczną toż-
samość Wielunian oraz wiedzę od-
wiedzających miasto turystów. 
Niech będzie drogowskazem dla tych, 
którzy dążą do odbudowy świątyni. 

Jan Książek
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Siedem wieków fary wieluńskiej
(ze Wstępu) 

Dla upamiętnienia 700. rocznicy poja-
wienia się pierwszego znanego zapisu 
o istnieniu parafii w Wieluniu, w dniu  
29 listopada 2008 r. Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej zorganizowało sesję nauko-
wą VII wieków kościoła farnego, której 
towarzyszyła wystawa czasowa Z dzie-
jów kościoła pw. św. Michała Archanioła 
i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
[…]
Wygłoszono następujące referaty: 
- dr Anna Kowalska-Pietrzak (Uniwersy-
tet Łódzki) -   Kolegiata wieluńska w pięt-
nastowiecznych księgach konsystorskich, 
- ks. prof. dr hab. Jan Związek (Aka-
demia im. Jana Długosza i Wyższe 
Seminarium Duchowne Archidiecezji 
Częstochowskiej) -  Kapituła i parafia ko-
legiacka w Wieluniu w połowie XVIII wie-
ku w świetle wizytacji biskupa Ignacego 
A. Kozierowskiego, 
- mgr Jan Książek (Muzeum Ziemi Wie-
luńskiej) - Zabytki ruchome kościoła pa-
rafialnego i ich dzieje w XIX i XX wieku,
Prof. dr hab. Tadeusz Olejnik (Wieluń-
skie Towarzystwo Naukowe) - Wojenne 
losy kościoła farnego i jego upamiętnienie / 
Tadeusz Olejnik.
Zaproszenie na sesję przyjął również 
ks. dr Sławomir Zabraniak (Uniwersytet 
Rzeszowski i Wyższe Seminarium Du-
chowne Archidiecezji Częstochowskiej), 
który przygotował referat Ołtarze i al-
tarie kościoła farnego w Wieluniu w okre-
sie przedrozbiorowym, lecz nie mógł w 
sesji  uczestniczyć. […]
Publikacja […] w pierwszej części za-
wiera referaty prezentowane podczas 
sesji. […] Opisy bogatych dziejów koś-
cioła farnego pw. św. Michała Archa-
nioła i Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny, jego zabytkowej architektury i 
wyposażenia uzupełniono licznymi ilu-
stracjami, które stanowią drugą część 
albumu. […] Znaczną wartość historycz-
ną mają ilustracje obrazujące wnętrza 
kościelne, w większości przypadków 
publikowane po raz pierwszy. […]

Jan Książek

Siedem wieków fary wieluńskiej 
Pod redakcją Jana Książka
(fragmenty) 

[…] W okresie średniowiecza zaczęto zwiększać ilość ołtarzy w świątyniach 
chrześcijańskich. Przy nich fundowano i erygowano beneficja proste, czyli urzędy 
kościelne z własnym uposażeniem, zwane altariami lub prebendami. Ich posiada-
cze, określani mianem prebendarzy, altarzystów czy kapelanów, nie byli zobowią-
zani do udziału w duszpasterstwie parafialnym. Do ich obowiązków należało speł-
nianie pewnych funkcji kapłańskich przy ściśle określonych ołtarzach. Najczęściej 
było to sprawowanie mszy świętych  zgodnie z wolą fundatorów. […] 
Jeszcze przed przeniesieniem w 1420 r. kapituły i kolegiaty z Rudy do Wielunia 
w kościele parafialnym został ufundowany ołtarz pw. św. Katarzyny wraz z altarią. 
Jego fundatorem był mieszczanin wieluński Mikołaj Rorych. […]  
Cyt.: Ołtarze i altarie kościoła farnego w Wieluniu w okresie przedrozbiorowym / 
Sławomir Zabraniak. - s. 13-22. 
   
[…] W gnieźnieńskich aktach sądowych, praktycznie przez całe XV stulecie, naj-
częściej przeplatają się konflikty wieluńskich  świeckich i duchownych. Często pro-
cesowali się oni o zapisy testamentowe na rzecz kolegiaty, zaległe opłaty należne  
kapitule oraz o depozyty. Jeśli duchowni spierali się z ludźmi spoza miasta, to 
problemy ich dotyczyły głównie dziesięcin i zaległych opłat. […] 
Cyt.: Kolegiata wieluńska w piętnastowiecznych księgach konsystorskich / Anna Ko-
walska-Pietrzak. - s. 23-28. 

[…] Wizytacja kapituły kolegiackiej odbywała się według uprzednio przygoto-
wanego porządku, który był skrupulatnie przestrzegany i realizowany przez wi-
zytującego biskupa. Celem dokładnego przeprowadzenia wizytacji przygotowano 
następujący kwestionariusz pytań: 1. Czy każdy spośród prałatów i kanoników z 
imienia i nazwiska posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające jego świę-
cenia kapłańskie i godności kościelne […] 6. Czy prałaci i kanonicy mają jakieś 
upodobania i jakie? […] 13. Czy pomiędzy kapitulnymi występują jakieś napięcia, 
spory, kłótnie i nienawiści. […]
Cyt.: Kapituła i parafia kolegiacka w Wieluniu w połowie XVIII wieku w świetle wizy-
tacji biskupa Ignacego A. Kozierowskiego / Jan Związek. - s. 29-45.

[…] Jednym z cenniejszych dzieł sztuki europejskiej jest obraz Wizja św. Teresy, 
przypuszczalnie pędzla włoskiego malarza Giulio Cesara Procacciniego (1574-
1625). Malowidło o wymiarach 170 x 226 cm, wykonano farbami olejnymi na 
płótnie na początku XVI wieku. […] Dzieło to obecnie uświetnia wnętrze kościoła 
kolegiackiego pw. Nawiedzenia NMP. 
Cyt.:   Zabytki ruchome kościoła parafialnego i ich dzieje w XIX i XX wieku / Jan 
Książek. - s. 46-58. 

[…] Spośród wszystkich wieluńskich budowli kościół farny (dawny kościół kole-
giacki) wyróżniał się swą monumentalną architekturą. Był on jednym z pierwszych 
celów ataku niemieckich lotników. Na świątynię zrzucono trzy bomby. Jedna z 
nich poważnie uszkodziła prawy narożnik frontowy kościoła i zerwała część dachu 
nad prawoboczną nawą, druga mocno uszkodziła kaplicę Radoszewskich, trzecia 
zniszczyła  fragment ściany północnej. Eksplozje bomb spowodowały też piono-
we pęknięcia wieży zegarowej. […] Mimo, iż uszkodzenia kościoła spowodowane 
bombardowaniami lotniczymi były znaczne, to jednak nie na tyle poważne, by nie 
można było przeprowadzić odbudowy czy też zabezpieczenia świątyni. Niemcy 
jednak zdecydowali o rozbiórce kościoła do fundamentów. W 1940 r. , w ramach 
odgruzowywania i tzw. porządkowania miasta, rozebrali mury świątyni, a okazałą 
wieżę zegarową wysadzili w powietrze. Zdając sobie sprawę z rangi kościoła jako 
cennego zabytku architektury średniowiecza, na polecenie ówczesnego konserwa-
tora okręgowego we Wrocławiu, dr. Grundmanna, sporządzili dość szczegółową 
dokumentację fotograficzną nie tylko samej budowli, lecz także szczegółów jej 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej 
http://www.muzeum.wielun.pl/
Prof-Art 
Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Sieradz 
http://profart.com.pl/
Drukarnia READ ME (Warszawa, Łódź)
http://www.readme.pl/
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wyposażenia […]. Zanim jednak nastąpiło unicestwienie kościoła farnego, Niemcy 
dokonali rabunku znajdujących się w nim cennych dzieł sztuki. […] Jesienią 1939 
r. przyjechała do Wielunia grupa konserwatorów i historyków dzieł sztuki z Wroc-
ławia, która penetrując wieluńskie kościoły, rabowała z nich najcenniejsze dzieła 
sztuki. Niemcy wywieźli z Wielunia dwoma samochodami ciężarowymi zrabowa-
ne dzieła. Niestety, do dziś nie wiemy, jakie ponieśliśmy straty, ponieważ przed 
wojną zarówno księża, jak też urząd konserwatorski, nie sporządzili dokładnych 
rejestrów dzieł sztuki znajdujących się w kościołach. […] Zrabowane dzieła sztuki: 
obrazy, rzeźby w drewnie i srebrze, kielichy mszalne, monstrancje i krzyże prze-
chowywane były w firmie Biskupek przy ul. Speicherstrasse nr 36 w Poznaniu. […] 
Tylko niektóre cenne dzieła sztuki złotniczej przechowywano w skarbcu wieluńskiej 
Kreissparkasse. Były to pozłacane gotyckie kielichy mszalne oraz jeden z naj-
cenniejszych zabytków złotniczych – relikwiarz Madonna Wieluńska z 1510 r. Po 
niemieckim najeździe na Polskę wikary kościoła farnego, ks. Józef Małek, wywiózł 
relikwiarz z Wielunia i ukrył go w kościele w Kłomnicach, w pow. częstochowskim. 
Niemcy jednak nie zaniechali poszukiwań Wieluńskiej Madonny. Zwolnionego z 
obozu w Radogoszczu  ks. W. Przygodzkiego wezwał landrat wieluński Oldwig 
von Natzmer i polecił mu, aby w ciągu tygodnia odszukał i dostarczył relikwiarz, 
w przeciwnym wypadku groził aresztowaniem i ponownym osadzeniem w obozie. 
Na skutek tych gróźb ks. Przygodzki wydał relikwiarz w ręce Niemców. Wedle 
pierwotnych zamiarów A. Greisera miał być on przekazany do prywatnych zbio-
rów A. Hitlera, jednakże z bliżej nieznanych nam powodów nie trafił do Berlina, 
lecz pozostał przez cały okres wojny w skarbcu Kasy Oszczędnościowej w Wie-
luniu. Zaginął w nieznanych okolicznościach w styczniu 1945 r. , po zajęciu miasta 
przez żołnierzy Armii Czerwonej. […]. Jeśli, mimo tej metodycznej grabieży, oca-
lało w Wieluniu kilka wartościowych dzieł sztuki, jak np. obrazy Wizja św. Teresy 
G. C. Procacciniego z XVII w., Grosz czynszowy szkoły weneckiej z XVII w. z kręgu 
uczniów Tycjana, Madona z Dzieciątkiem z połowy XVI w., to stało się tak dlatego, 
że na skutek późniejszych przemalowań  uchodziły one za kopie i nie wzbudziły 
zainteresowania Niemców. Gwoli prawdy, należy też stwierdzić, że niektóre cenne 
zabytki ruchome z wyposażenia kościoła farnego Niemcy przekazali do innych 
świątyń na terenie dekanatu wieluńskiego, m. in. do Ożarowa trafiła zabytkowa 
ambona […]. 
W miejsce zburzonego kościoła farnego Niemcy wybudowali 3 drewniane baraki. 
Z powodu olbrzymich zniszczeń, jakich doznało miasto w latach wojny, baraki te 
eksploatowano jeszcze przez kilkadziesiąt lat powojennych. […] W połowie lat 
sześćdziesiątych, z inicjatywy niżej podpisanego, czyniono starania o wyburzenie 
baraków, odsłonięcie reliktów zburzonej przez Niemców świątyni i ich zaadapto-
wanie na cele muzealno-wystawiennicze. […] Jednakże w 1965 r., w związku z 
apelem biskupów polskich do biskupów niemieckich o pojednanie, nastąpiło gwał-
towne naprężenie w stosunkach między Państwem i Kościołem, w związku z czym, 
idea odsłonięcia reliktów kościoła farnego stała się w owych latach niemożliwa do 
realizacji. W miejscu zburzonych baraków zasiano  trawę, wytyczono alejki. Do 
idei tej powrócono pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Głównym inicjatorem 
tego przedsięwzięcia był ówczesny zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wielunia. Od-
słonięcie reliktów kościoła poprzedzone było badaniami archeologicznymi w la-
tach 1988-1991, które prowadzili m. in. mgr Błażej Muzolf z Instytutu Archeologii 
PAN w Łodzi, mgr Elżbieta Bąbka i mgr Tadeusz Horbacz z Ośrodka Dokumentacji 
Zabytków w Sieradzu, a w końcowym etapie mgr Bogusław Abramek z Muzeum 
Ziemi Wieluńskiej. Projekt wyeksponowania odsłoniętych murów – fundamentów 
dawnego kościoła farnego opracował prof. Henryk Jaworowski z Zakładu Archi-
tektury Politechniki Łódzkiej. […] Od 1 września 1989 r. jest to szczególne miejsce 
– sacrum, gdzie odbywają się uroczystości religijno-patriotyczne. W 70. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej i zniszczenia miasta Wielunia na dawnym cmentarzu 
przykościelnym odsłonięto pierwszych 21 imiennych tablic epitafijnych, upamięt-
niających mieszkańców Wielunia i ziemi wieluńskiej poległych i pomordowanych 
przez okupantów niemieckich i sowieckich w latach II wojny światowej. […]
Cyt.:  Wojenne losy kościoła farnego i jego upamiętnienie / Tadeusz Olejnik. - 
s. 59-63. 

Fragment panoramy Wielunia z I poł. XIXw. 
Kolegiata pw św. Michała Archanioła 

i Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny

Zrekonstruowany zarys murów fary

Moment wyburzenia fary w 1940 r.

Fara po odnowieniu w 1930 r.
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VIVID SINGERS 
dnia 27 maja 2010 roku  

w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 
Mieszany Chór Kameralny "Vivid Singers" powstał w Łodzi w  lutym 2005 roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu  dyrygenta 
Dawida Bera i 17 młodych muzyków, których połączyła wspólna pasja i zamiłowanie do śpiewu. Ich różnorodny, nieustannie 
rozszerzany repertuar obejmuje głównie muzykę chóralną a capella wielu epok, od renesansu po kompozycje XX i XXI-wieczne 
oraz pieśni negro spirituals i opracowania standardów muzyki  rozrywkowej. W stałym repertuarze znajdują się również takie 
dzieła jak „Magnificat”  Jacka  Różyckiego - kompozytora epoki baroku , Msza C-dur "Koronacyjna" Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, „Requiem”  Antonína Dvořáka, Alleluja z oratorium "Mesjasz" Georga Friedricha Haendla czy "Romancero Gitano", 
włoskiego kompozytora Mario  Castelnuovo-Tedesco (1895-1968). Mimo niedługiej historii chór występował juz wielokrotnie 
zarówno w kraju, jak i za granicą. 
http://vividsingers.com/

Program koncertu VIVID SINGERS
 

Psalm „Alleluja chwalcie Pana”  Wacława  z Szamotuł, wybitnego kompozytora epoki renesansu
Motet „Sei  Lob und Preis mit Ehren” Jana Sebastiana Bacha 

“Bohorodice Dievo” Sergiusza Rachmaninowa     
“Viva la musica” Krzysztofa Grzeszczaka, kompozytora i wykładowcy Akademii Muzycznej w Łodzi (ur. 1965) 

„Oh happy Day” Edwina Hawkinsa, amerykańskiego kompozytora i  wykonawcy  gospel (ur. 1943)  
„Pragną ocki” Stanisława Wiechowicza (1893-1963)

„Come in and stay a while”  - Rhonda Polay 
“Bohemian rhapsody” – utwór zespołu Queen, autorstwa Freddiego  Mercury  (1946-1991)

„I’m a train”  Alberta Hammonda (ur. 1944)  i  Mike’a  Hazelwooda   (1941-2001), angielskich piosenkarzy
„Tequila Samba”  Guya Turnera, angielskiego kompozytora  (ur. 1955)

Skład Chóru 
Dyrygent – Dawid Ber

Soprany: Maria Hubluk, Aleksandra Łabęcka, Magdalena Piczkowska, Monika Wasąg
Alty: Agata Gwizdała, Barbara Konarzewska, Małgorzata Koralewska, Agata Salwińska

Tenory: Przemysław Baiński, Robert Bednarczyk, Patryk Kobylarczyk, Piotr Wieczorek
Basy: Łukasz Brdoń, Paweł Erdman, Adrian Łęczycki, Bartosz Szulc, Paweł Zapart

Okolicznościowe monety na 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem przygotowała w kolekcjonerskim, 
niskim nakładzie  okolicznościowe repliki dwóch monet: półgrosza  koronnego  

Władysława II Jagiełły i szeląga wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen. Repliki zostały wykonane w brązie  srebrzonym, 
mają średnicę 22,4 mm i wagę 5,2 grama. Do replik dołączone są certyfikaty zawierające również ciekawą informację o 
systemie monetarnym w czasach Władysława Jagiełły oraz w państwie krzyżackim. Zainteresowanych nabyciem replik obu 
monet zapraszamy do Biblioteki, do Działu Informacji Naukowej.  Cena kompletu: 35 zł. 


