Pomniki sławnych Polaków w moim mieście
Jak kaŜde miasto, tak i Aleksandrów Łódzki budując pomniki czci swoich wielkich przodków,
starał się w ten sposób stawiać ich za wzór kolejnym pokoleniom mieszkańców. W naszym
mieście moŜemy zobaczyć pomniki czterech sławnych Polaków, które przedstawiamy poniŜej :

Pomnik Ojca Świętego- Jana Pawła II
mieści się na placu kościelnym, przed kościołem św. Rafała.
Został odsłonięty 16 października 2000 roku, poświęcił go ks.
bp Ireneusz Pękalski. Pomnik powstał z inicjatywy proboszcza
parafii św. Archaniołów - ks. Norberta Ruckiego, powstał on
w roku, w którym Jan Paweł II wprowadził chrześcijaństwo
w trzecie tysiąclecie. Postać Ojca Świętego ( o wysokości
2, 20 m) odlana w brązie stoi na wysokim cokole. Projektantem
pomnika jest pani Anna Wierzchowska- Grabiwoda.
„Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do mnie” i przychodzimy pod pomnik Naszego PapieŜa, modlimy się za
Niego, zapalamy znicze, składamy kwiaty. Przyjdziemy równieŜ
2 kwietnia 2006 roku, aby uczcić I rocznicę śmierci Jana Pawła
II, PapieŜa, który podczas swojego pontyfikatu zawsze pochylał
się nad człowiekiem.
Op ra co wa n ie: Ka ro l i na Ko zło w sk a , Ka ro l i na S t a wo w sk a , Ad ria n C zec h o wi c z,

z
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Pomnik Rafała Bratoszewskiego- załoŜyciela Aleksandrowa
zaprojektował kleryk Michał Gutowski, a znajduje się on
na placu kościelnym przed kościołem św. Archaniołów. Pomnik
odsłonięto w 2005 roku. Był to dar Jubilata - ks. dr Norberta
Ruckiego z okazji 50-lecia kapłaństwa dla mieszkańców
Aleksandrowa. Popiersie Rafała Bratoszewskiego odlane jest
w brązie i umieszczone na cokole, na którym znajdują się dwie
tablice. Na jednej z nich moŜemy przeczytać następującą
informację: „Rafałowi Bratoszewskiemu - wielkiemu Polakowi
i katolikowi, załoŜycielowi Aleksandrowa – miasta trzech
narodowości ( polskiej, niemieckiej i Ŝydowskiej ), fundatorowi
aleksandrowskich świątyń, w 180-tą rocznicę śmierci 6.12. 1824”
- ks.dr N. Rucki (wieloletni proboszcz i radny).Drugi napis brzmi:
„śycie i działalność Rafała Bratoszewskiego przesiąknięte miłością
Boga, człowieka i społeczeństwa jest godnym wzorem do wychowywania i naśladowania” XNR .
Rafał Bratoszewski został pochowany w kościele św. Rafała w Aleksandrowie.
Op ra co wa n ie: J a k ub Ba lik , Ka m il S ik o ra , W ik t o r So c zy ńsk i z k l. I II a SP 1

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
Ŝyjącego w latach 1867-1935, naczelnika państwa oraz
marszałka Polski, twórcy Legionów Polskich został odsłonięty
11 listopada 2002 roku w parafii Zesłania Ducha Świętego.
Pomysłodawcą powstania pomnika jest Pan Hieronim Sikora,
natomiast jego realizację miasto zawdzięcza ks. prałatowi
N. Ruckiemu i ofiarodawcom. Na granitowym cokole pomnika
widnieje napis:
„Kocham Ojczyznę i Kościół więcej niŜ własne Ŝycie”, XNR
Wielkiemu Polakowi, Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu
ks. prałat N. Rucki i M. Wypłosz, B. Lewandowski,
J. Bieńkowski, A. Sikora. Na cokole znajduje się odlane
w brązie popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik
wykonał pan K. Stasiak, a zaprojektował go kleryk
Michał Gutowski.
Op ra co wa n ie: Ma ja K ra uz e, Sy l wia Sło d z iń sk a , J ul ia P iet r za k z k l. II I a SP 1

Historia pomnika Tadeusza Kościuszki
W 1917 roku w centrum parku, polska ludność Aleksandrowa
ufundowała swojemu narodowemu bohaterowi- Tadeuszowi
Kościuszce - pomnik. W ten sposób uczczono setną rocznicę
jego śmierci (1817 rok ). Pomnik został wykonany z czerwonego
piaskowca .Przedstawiał Naczelnika stojącego na cokole w
sukmanie krakowskiej bez okrycia głowy. Wokół pomnika był
okrągły klomb. Pomnik wykonał Wacław Konopka. W 1939 roku
pomnik został całkowicie zniszczony przez Niemców.
Dzisiejsze popiersie Tadeusza
1917 rok
Kościuszki pochodzi z 1964
roku i jest o wiele skromniejsze od pierwszego pomnika.
Zostało wykonane w Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie. Popiersie umieszczone jest na kamiennym
cokole na którym widnieje tablica następującej treści:
„Tadeuszowi Kościuszce - społeczeństwo Aleksandrowa
1964 rok”. Dzisiejszy pomnik stoi dokładnie w tym
samym miejscu co poprzedni.
Op ra co wa n ie: K la ud ia Mik o ła jc zyk , P a ul ina M ro zik
z k l . II I a SP 1
obecnie

Dziękujemy księdzu proboszczowi-Norbertowi Ruckiemu
za udzielenie nam informacji.

