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1 I 1888  - 130 rocznica 
 
1 I 2003 – 15 rocznica 
 
 
4 I 1898 – 120  rocznica 
 
17 I 1863 – 155 rocznica   
 
 
20 I 1813 – 205 rocznica 
 
 
 
 
 
 
11 II 1843 – 185 rocznica 
 
 
 
16 II 1358 – 660 rocznica 
 
 
19 II 1923 – 95 rocznica 
 
 
 
23 II 1823 – 195 rocznica 
26 II 1383 – 635 rocznica 
 
 
 
 
10 III 1928 – 90 rocznica 
 

 
styczeń 

urodzin ks. Aleksandra Walczykowskiego, 

wikarego sieradzkiego w latach 1913 – 1917  

przeformowania 15 Sieradzkiej Brygady 

Radioliniowo- Kablowej na 15 Sieradzką Brygadę 
Wsparcia Dowodzenia 

śmierci Tytusa Maleszewskiego, malarza 

urodzonego w Sieradzu w 1827 r. 

przybycia do Sieradza Józefa Oxińskiego w celu 

zorganizowania w lasach koło Miedźna, oddziału 

zbrojnego podczas powstania styczniowego 

śmierci Ignacego Błeszyńskiego, cześnika 

piotrkowskiego i sieradzkiego, właściciela m.in. 

Złoczewa, Grójca Małego, Stanisławowa i Nowej 

Wsi, uczestnika konfederacji barskiej i insurekcji 

kościuszkowskiej na terenie sieradzkiego 

 

luty 
śmierci Antoniego Paparony Pstrokońskiego, 

rejenta i archiwisty sieradzkiego, który dokonał 

odpisów licznych, obecnie iezrachowanych 

dokumentów (tzw. teki Pstrokońskiego) 

złożenia w Sieradzu przez wojewodę poznańskiego 

Maćka Borkowica przysięgi wierności 

Kazimierzowi Wielkiemu 

urodzin ks. Józefa Tadeusza Frątczaka (od 1983 do 

1998 r. proboszcza parafii Wszystkich Świętych w 

Sieradzu), prałata kustosza Kapituły Sieradzkiej. 

Zmarł 5 lat temu 3 I 2013 r. 

powstania manufaktury Harrera  w Sieradzu 

zjazdu w Sieradzu szlachty w sprawie sukcesji 

andegaweńskiej w Polsce 

 

 
marzec 

urodzin Bronisława Nawrockiego, wieloletniego 

kierownika Powiatowego Domu Kultury w 
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19 III 1898 – 120 rocznica 
 
21 III 1418 – 600 rocznica   
 
28 III 1383 – 635 rocznica  
 
31 III 1978 – 40 rocznica 
 
 
 
11 IV 1993 – 25 rocznica 
 
 
16 IV 1903 – 115 rocznica  
 
 
 
17 IV 1793 – 225 rocznica 
 
 
 
17 IV 1923 – 95 rocznica 
 
 
17 IV 2013 – 5 rocznica 
 
18 IV 1793 – 225 rocznica 
 
 
21 IV 1933 – 85 rocznica 
 
 
 
 
1 V 1943 – 75 rocznica 
 
 

Sieradzu 

urodzenia Józefa Spychalskiego, organizatora 

POW w powiecie sieradzkim  

nadania przez Władysława Jagiełłę 2 łanów ziemi 

szpitalowi przy kościele Św. Ducha w Sieradzu 

zjazdu  szlachty w Sieradzu, na którym 

zdecydowano ogłosić Jadwigę królową Polski 

śmierci Seweryna Tura, działacza oświatowego  

i inicjatora budowy Domu Nauczyciela w Sieradzu 

 
kwiecień 

dokonania ponownej erekcji kapituły kolegiackiej 

w Sieradzu przez ks. Biskupa Bronisława 

Dembowskiego, ordynariusza włocławskiego 

urodzin Teodora Goździkiewicza, pochodzącego  

z Dąbrowy Wielkiej pisarza, eseisty, dziennikarza, 

autora m.in. powieści historycznej „Sprawy Łuki 

Bakowicza” 

zajęcia Sieradza przez wojska pruskie. Sieradzkie 

znalazło się w Prusach w prowincji Prusy 

Południowe, a Sieradz przestał być miastem 

wojewódzkim i stał się miastem powiatowym 

objęcia probostwa sieradzkiego przez ks. Walerego 

Pogorzelskiego, znanego społecznika, autora 

monografii Sieradza wydanej w 1927 r. 

śmierci ks. kanonika Jerzego Kwiatkowskiego (od 

1979 do 2010 proboszcza parafii w Chojnem) 

wyboru przez szlachtę w Sieradzu delegatów, 

którzy w jej imieniu mieli złożyć przysięgę 
wierności królowi pruskiemu 

śmierci Alfonsa Parczewskiego, urodzonego w 

Wodzieradach historyka,  autora pierwszej 

monografii Szadku  z 1870 r. 

 

maj 
aresztowania w Zduńskiej Woli kpt. Marcina 

Stacheckiego, inspektora sieradzko-wieluńskiego, 

wcześniej komendanta Obwodu Sieradz AK 
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2 V 1973  -  45 rocznica 
 
5 V 1943 – 75 rocznica  
 
6 V 1923 – 95 rocznica 
 
 
8 V 1933  – 85 rocznica 
 
 
18 V 2003  – 15 rocznica 
 
28 V 1913 – 105 rocznica 
 
29 V 1823 – 195 rocznica 
 
30 V 1933 – 85 rocznica 
 
 
 
 
9 VI 1878  – 140 rocznica 
 
13 VI 1693 – 325 rocznica 
 
16 VI 1988 – 30 rocznica 
 
 
 
27 VI – 5 VII 1978 – 40  
rocznica 
 
30 VI 1983 – 35 rocznica 
 
 
 
 
 

zelektryfikowania linii kolejowej Sieradz – 

Zduńska Wola 

śmierci Zygmunta Andrychiewicza, malarza, 

mieszkającego przez wiele lat w Małkowie 

ukonstytuowania się w Złoczewie społecznego 

komitetu budowy pomnika bohaterów 1863 roku,  

którzy polegli w lasach Pyszkowskich  

przelotu przez Atlantyk Stanisława Skarżyńskiego 

na jednomiejscowym samolocie polskiej 

konstrukcji RWD-5bis (SP-AJU) 

kanonizacji matki Urszuli Ledóchowskiej – 

patronki Sieradza 

urodzin  Rozalii Makówki – twórczyni ludowej 

z Monic 

śmierci Jana Samuela Lewentala, farbiarza 

i  drukarza pochodzącego z Sieradza 

podpisania porozumienia między miastem Sieradz 

a wojskiem w sprawie zakwaterowania w Sieradzu 

jednego pułku piechoty 

 

czerwiec 
urodzenia w Nowej Wsi Mariana Rembowskiego, 

późniejszego wojewody łódzkiego i białostockiego 

wielkiego pożaru kościoła i klasztoru 

dominikańskiego w Sieradzu 

podjęcia uchwały przez Radę Hufca ZHP Sieradz - 

Miasto o rozpoczęciu „Kampanii Bohater Hufca” 

(ubiegającej się o nadanie imienia „Sieradzkich 

Zakładników 1939 roku”) 

lotu pierwszego polskiego kosmonauty Mirosława 

Hermaszewskiego, Honorowego Obywatela miasta 

Sieradza 

przejścia na emeryturę ks. Infułata Apolinarego 

Leśniewskiego, proboszcza parafii Wszystkich 

Świętych w Sieradzu i przekazania zarządu parafii 

ks. Józefowi Frątczakowi 

 
lipiec 
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13 VII 2003 – 15 rocznica 
 
 
 
15 VII 1893  - 125 rocznica 
 
 
16 VII 1913 – 105 rocznica  
 
21 VII 1983 -  35  rocznica 
 
24 VII 1968 – 50 rocznica 
 
 
 
 
4 VIII 1973 – 45 
rocznica  
13 VIII 1923 – 95 rocznica 
 
26 VIII 1863 – 155 
rocznica 
 
3 IX 1933 – 85 rocznica 
 
4 IX 1948 -  70 rocznica 
 
13 IX 1923 – 95 rocznica 
 
18 IX 1923 – 95 rocznica 
 
 
 
25 IX 1933 – 85 rocznica  
 
 
 
28-30 IX 1913 – 105 

śmierci Mariana Janiaka, wieloletniego prezesa 

Towarzystwa Przyjaciół Sieradza, inicjatora 

odtworzenia w 1998 r. pomnika POW w Sieradzu  

przy ul Kościuszki 

urodzin Antoniny Tyszkiewicz, pierwszej 

przełożonej Klasztoru Sióstr Urszulanek 

w Sieradzu w latach 1922-23 i 1931-1945 

urodzin  Stanisławy Sowały – twórczyni ludowej  

z Mnichowa, gm. Sieradz 

oddania do użytku wiaduktu drogowego na  

ul. Armii Ludowej w Sieradzu 

przeformowania 15 Pułku Radioliniowo–

kablowego w 15 Brygadę Radioliniowo-kablową 
(pod dowództwem płk S. Sadowskiego) 

 

sierpień 
śmierci sieradzkiego lekarza dr Jana Felchnera 

 

urodzin Marii Pawlak -  twórczyni ludowej, 

wycinankarki z Monic 

zwycięskiej bitwy powstańców pod 

Sędziejowicami 

wrzesień 
poświęcenia Domu Katolickiego przy sieradzkiej 

farze 

powstania drukarni w Sieradzu  przy ul. 23 

Stycznia 

założenia Chrześcijańskiego Towarzystwa 

Dobroczynności w Sieradzu  

zjazdu duchowieństwa w Sieradzu z terenu pięciu 

dekanatów: sieradzkiego, złoczewskiego, 

warckiego, szadkowskiego, i błaszkowskiego, 

któremu przewodniczył ks. Pogorzelski 

nadania honorowego obywatelstwa miasta 

Sieradza Waleremu Sławkowi oraz wmurowania 

tablicy jemu poświęconej na murach więzienia 

sieradzkiego 

Wystawy Rolniczej w Sieradzu 
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rocznica 
30 IX 1288 – 730 rocznica 
  
 
7 X  1883 – 135 rocznica 
 
12 X 1908 – 110 rocznica 
 
 
13 X  1973 – 45 rocznica 
 
25 X 1953 – 65 rocznica 
 
26 X 1843 – 175 rocznica 
 
 
 
 
28 X 1423 – 595 rocznica 
 
 
 
8 XI 1968 – 50 rocznica 
 
11 XI 1918 – 100 rocznica 
 
12 XI 1918 – 100 rocznica  
 
 
25 XI 1893 – 125 rocznica 
 
30 XI 1978 – 40 rocznica 
 
 
 
 
3 XII  1893 -125 rocznica 
 

 

śmierci Leszka Czarnego, księcia sieradzkiego 

 
październik 

zorganizowania  wystawy starożytności i dzieł 

sztuki w Sieradzu przez dr Jozefa Stanisławskiego 

urodzin Eugenii Kaleniewicz, lekarza psychiatry, 

inicjatorki utworzenia Muzeum Miasta i Rzeki 

Warty 

oddania do eksploatacji zakładów mechanicznych 

„Chemitex” 

otwarcia wystawy malarstwa prac Szczepana 

Andrzejewskiego w Muzeum w Sieradzu 

urodzin Filipa Sulimierskiego – geografa, 

przyrodnika i literata, jednego z wydawców 

„Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i 

innych krajów słowiańskich”, założyciela Kasy im. 

Pomianowskiego, urodzonego w Sieradzu 

wydania aktu prawnego tzw. statutu warckiego 

przez Władysława Jagiełłę, na sejmie walnym w 

Warcie 

listopad 
wybudowania w czynie społecznym 

Młodzieżowego Domu Kultury w Sieradzu 

przejęcia  władzy od Niemców przez oddziały 

POW i Straży Narodowej w Sieradzu 

śmierci 5 peowiaków, którzy polegli w walce z 

oddziałem niemieckim, w okolicy dworca 

kolejowego w Sieradzu 

urodzin Władysława Milewicza dr nauk 

medycznych, cenionego ginekologa w Sieradzu 

wodowania w stoczni w Glasgow statku M/S 

„Sieradz”, którego matką  chrzestną została  

Danuta Kierocińska 

 
grudzień 

urodzin  Stanisława Szukalskiego, malarza, 

rzeźbiarza, rysownika, założyciela grupy Szczepu 
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13 XII 1958 – 60 rocznica 
 
 
 
15 XI 1863 – 155 rocznica 
 
16 XII 1908 – 110 rocznica 
 
18 XII 1903 – 115 rocznica 
 
 
19 XII 1893 – 125 rocznica  
 
 
31 XII 1998 – 20 rocznica 

„Rogate Serce”, urodzonego w Warcie 

zorganizowania sesji wyjazdowej WRN  

w Sieradzu w Teatrze Miejskim, poświęconej 

obchodom Tysiąclecia Państwa Polskiego na 

terenie woj. łódzkiego 

bitwy pod Bartochowem w której poległ dowódca 

oddziału Paweł Nowicki wraz z powstańcami   

urodzin  Szczepana Muchy - twórcy ludowego, 

rzeźbiarza  z Szali, gm. Klonowa 

ucieczki z sieradzkiego więzienia Walerego 

Sławka, późniejszego premiera i  

prezesa BBWR  

urodzenia Feliksa Turskiego, właściciela Fabryki 

Papy Dachowej i Produktów Smołowcowych w 

Sieradzu  

zlikwidowania województwa sieradzkiego 

 

 

 

 

880 lat temu w roku 1138 ukazała się pierwsza wzmianka o Krąkowie, gm. 

Warta 

785 lat temu w roku 1233 
 
785 lat temu w latach 
1233-1234 
 
765 lat temu w roku 1253 

odbył się synod biskupów w Sieradzu pod 

przewodnictwem arcybiskupa Pełki 

wydzielone zostaje przez Konrada Mazowieckiego, 

dla jego syna Bolesława, efemeryczne księstwo 

sieradzkie 

kanonizowano św. Stanisława Biskupa  

i Męczennika, patrona kościoła sieradzkich 

dominikanów  

735 lat temu w roku 1283 na zamku sieradzkim przebywał, uwięziony przez 

Leszka Czarnego, biskup krakowski – Paweł  

z Przemankowa 

730 lat temu na przełomie 
1287-1288 

znaczna część ziemi sieradzkiej została 

spustoszona podczas najazdu tatarskiego 

730 lat temu w roku 
1287/1288 

księstwo sieradzkie otrzymuje po śmierci Leszka 

Czarnego jego przyrodni brat Władysław  Łokietek 

720 lat temu w roku 1298 ukazała się pierwsza wzmianka o Brodni, gm. 
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Pęczniew 

695 lat temu w roku 1323 
 
690 lat temu z roku 1328 

ukazała się pierwsza wzmianka o Bartochowie, 

gm. Warta 

pochodzi pierwszy znany dokument wystawiony 

przez księcia sieradzkiego Przemysława 

660 lat temu w roku 1358 ukazała się pierwsza wzmianka o Wągłczewie, gm. 

Wróblew 

650 lat temu w roku 1368 ukazała się  pierwsza wzmianka o Poniatowie, gm. 

Goszczanów 

645 lat temu w roku 1373  powstał zachowany najstarszy zapis dotyczący 

burmistrza Sieradza 

640 lat temu w roku 1378 Ludwik Węgierski na prośbę Spytka z Burzenina, 

stolnika sieradzkiego, zwolnił mieszkańców 

Burzenina na 5 lat z podatków (rok ten przyjmuje 

się za datę lokacji Burzenina) 

630 lat temu w roku 1388 przybywa do Sieradza po raz pierwszy Władysław 

Jagiełło 

630 lat temu w roku 1388 Władysław Jagiełło nadaje przywilej lokacyjny dla 

Widawy 

625 lat temu w roku 1393 ukazała się pierwsza  wzmianka o Jasionnej, gm. 

Błaszki 

605 lat temu w roku 1413 ukazała się pierwsza wzmianka o Wrzącej, gm. 

Błaszki  

595 lat temu w roku 1273 ukazała się pierwsza wzmianka o Mnichowie, gm. 

Sieradz 

585 lat temu w roku 1433 Władysław Jagiełło nadaje wieś Chojne rycerzowi 

Mszczujowi z Barczewa 

545 lat temu w roku 1473 
 
506 lat temu w roku 1513 

zmarł Jan Gruszczyński z Gruszczyc – arcybiskup 

gnieźnieński i kanclerz wielki  koronny 

urodził się Hieronim Bużeński, żupnik krakowski, 

podskarbi wielki koronny, kasztelan sieradzki od 

1579 r. 

480 lat temu w roku 1538 ufundowano kamienną chrzcielnicę z herbami: Lis, 

Jelita, Jastrzębiec, Poraj  w kościele w Charłupi 

Małej 

460 lat temu w roku  1558 król Zygmunt August nadał Sieradzowi przywilej 

wybierania trzech  kandydatów na stanowisko 

burmistrza i czterech  radnych 
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455 lat temu w roku 1563 urodził  się Andrzej Ruszkowski, miecznik kaliski, 

który uzyskał od króla Zygmunta III Wazy prawa 

miejskie dla Złoczewa  

445 lat temu w roku 1573 
 
 
445 lat temu w roku 1583 
 
 
 
 
430 lat temu w roku 1588 

urodził się w Łubnej Stanisław Łubieński  - biskup 

łucki a następnie płocki, polityk, historyk, autor 

komedii „Opera  posthuma,  historica” 

wydane zostały przepisy dla sieradzkich 

piwowarów, szewców, krawców, siodlarzy 

 i innych zawodów regulujące miary i ceny 

towarów 

 

zamek sieradzki uległ częściowemu pożarowi 

415 lat temu w roku  1603 
 
 
415 lat temu w roku 1603 
 
 
415 lat temu w roku 1603 

zmarł Jan Dymitr Sulikowski, urodzony w 

Sieradzu w 1539 r. arcybiskup lwowski, sekretarz 

królewski, dyplomata, pisarz polityczny i poeta 

Andrzej Ruszkowski, właściciel Złoczewa, 

sprowadził do miasta muratora Jerzego Hofmana  

i zawarł z nim kontrakt na budowę klasztoru 

Piotr Wężyk, właściciel dóbr widawskich, wydaje 

drukiem „Lekarstwo na uzdrowienie 

Rzeczypospolitej” 

410 lat temu w roku 1628 król mianował Jakuba Zadzika z Drużbina 

kanclerzem wielkim koronnym 

380 lat temu w roku 1638 
 
365 lat temu w roku 1653 
 

arcybiskup gnieźnieński Jan Wężyk rozbudowuje 

zamek uniejowski  

spłonął ratusz sieradzki 

315 lat temu w roku 1703 w czasie wojny północnej Sieradz zostaje 

ograbiony, zniszczony i spalony przez wojska 

szwedzkie, rosyjskie i saskie 

315 lat temu w roku 1703 urodził się Kazimierz Błeszyński, cześnik sieradzki 

i chorąży większy sieradzki, pisarz skarbu 

koronnego, właściciel Złoczewa i Brzeźnia, 

fundator obecnego kościoła w Brzeźniu 

310 lat temu w roku 1708 
 
 
310 lat temu w roku 1708 

zakończono trwający prawie 20 lat remont 

sieradzkiego klasztoru  po wielkim pożarze 

w 1693 r. 

wybuchła epidemia dżumy w Sieradzu 
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250 lat temu w czerwcu 
1768 
250 lat temu w 
październiku 1768 

 

stacjonująca w Sieradzu chorągiew husarska 

przeszła na stronę konfederatów barskich 

Sieradz zajęty został przez oddziały konfederatów 

barskich 

225 lat temu w roku 1793 
 
 

zbudowano kościół wniebowzięcia NMP w Górze, 

gm. Warta 

225 lat temu w roku 1793 
 
 
 
220 lat temu w roku 1798 
 
 

utworzono w Sieradzu pruską inspekcję 
podatkową, dla której wybudowano nieistniejące 

obecnie obiekty przy ulicy Rycerskiej i War- 

szawskiej 

urodził się ks. Feliks Bińkowski -  rektor klasztoru 

Sióstr Urszulanek, prefekt w Gimnazjum 

Koedukacyjnym 

 
205 lat temu w roku 1813 

 

urodził się Edmund Stawiski, właściciel Podłęży, 

ekonomista, agronom, członek Rady Stanu 

Królestwa Polskiego, założyciel Towarzystwa 

Rolniczego, znany kolekcjoner i archeolog amator  

205 lat temu w roku  1813  Sieradz został włączony do zaboru rosyjskiego  

195 lat temu w roku 1823 zaczęto porządkować zabudowę miasta Sieradza 

według planu geometry W. Ziółkowskiego. 

Wytyczono gwiaździsty układ wjazdów do miasta 

(rogatka – obecne rondo) 

195 lat temu w roku 1823 
 

założono cmentarz rzymskokatolicki w Sieradzu 

przy obecnej ul. Wojska Polskiego 

185 lat temu w roku 1833 po kolejnym pożarze przestaje istnieć  manufaktura 

sukiennicza Adolfa Harrera w Sieradzu 

185 lar temu w roku 1833  Utworzono Szkolę Obwodową  - 4 klasową szkołę 
męską na poziomie średnim w Sieradzu, 

zlikwidowaną w 1869 r. 

180 lat temu  w roku 1838 zmarł Kazimierz Deczyński z Brodni w gm. 

Pęczniew – nauczyciel, autor ksiązki „Pamiętniki 

chłopa – nauczyciela” 

175 lat temu w roku 1843 ukazał się I tom pracy M. Balińskiego  

i T. Lipińskiego: „Starożytna Polska pod 

względem historycznym, jeograficznym  
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i statystycznym opisana”, w którym opisano 

Sieradz 
155 lat temu w roku 1863 w potyczce w lasach pod Pyszkowem poległ wraz 

z członkami swojego oddziału powstańczego 

dowódca Makary Drohomirecki  

150 lat temu w roku 1868 urodził się Stanisław Graeve, regionalista, 

wydawca 10 tomików z serii ”Biblioteki 

Krajoznawczej” i „Przewodnika po Guberni 

Kaliskiej”, właściciel  majątku w Biskupicach 

145 lat temu w roku 1873 otworzono w Sieradzu Progimnazjum Filologiczne 

– 4 klasową szkołę męską  
140 lat temu w roku 1878 
140 lat temu w roku 1878 

Kobierzyccy nabyli majątek Bogumiłów  

powstał browar Braci Trąbczyńskich w Sieradzu 

140 lat temu w roku 1878 w Dzierlinie urodził się Aleksander Brzeziński - 

wydawca tygodnika „Ziemia Sieradzka” 

 
 
135 lat temu w roku 1883 
 
 
130 lat temu w roku 1888 
 

 

 

po śmierci ojca Aleksandra dobra Biskupice 

przejmuje jego syn, Stanisław Graeve, autor m. in. 

„Przewodnika po Guberni Kaliskiej” 

urodziła się Marianna Wrońska – twórczyni 

ludowa z Woźnik, gm. Sieradz 

125 lat temu w roku  1893 
 
125 lat temu w roku 1893 

urodził się Stanisław Kuś – twórca ludowy, kowal 

z Jasionnej, gm. Błaszki 

urodził się Stefan Stawarz Szczyrzycki, dyrektor 

gimnazjum i liceum w Sieradzu 

120 lat temu w roku 1898  Jadwiga Kowalska otworzyła księgarnię, czytelnię 
i wypożyczalnię książek w Sieradzu 

120 lat temu w roku 1898 z inicjatywy naczelnika straży pożarnej – lekarza 

Aleksandra Murzynowskiego powstała orkiestra 

strażacka w Sieradzu 

120 lat temu w roku 1898 urodził się Józef Serwaciński – twórca ludowy, 

garncarz z Woli Będkowskiej, gm. Burzenin 

120 lat temu w roku 1898 urodził się Kazimierz Stefański – twórca ludowy, 

ze Szczesi, gm. Brąszewice 

115 lat temu w roku 1903 otworzono w Sieradzu Szkołę  Filologiczną 
Czesława Bagińskiego – 4 klasowe progimnazjum 

męskie, działające do 1907 r.  
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115 lat temu w roku 1893 urodziła się  Stanisława Kubik- twórczyni ludowa, 

wycinankarka z Monic, gm. Sieradz 

110 lat temu w roku 1908  w Bałdrzychowie, gm. Poddębice urodził się 
Stefan Ignar -  ekonomista, socjolog i dziennikarz 

110 lat temu w roku 1908 powstała Kasa Spółdzielcza Stefczyka w Brzeźniu 

110 lat temu w roku 1908 zmarł Józef Oxiński – dowódca  oddziałów  

walczących na ziemi sieradzkiej  podczas 

powstania styczniowego  

110 lat temu w roku 1908 urodziła się Stanisława Stępień – twórczyni 

ludowa, wycinankarka z Wiechucic, gm. Sieradz 

110 lat temu w latach 
1907/1908 
105 lat temu w roku 1913 

otwarto 4 klasowe Progimnazjum Filologiczne pod 

patronatem Macierzy Szkolnej w Sieradzu 

Władysław Reymont sprzedaje dwór w Charłupi 

Wielkiej 

100 lat temu w roku 1918 ks. Aleksander Brzeziński uruchamia drukarnię  
i introligatornię w Sieradzu 

95 lat temu w roku 1923 
 
90 lat temu w kwietniu 
1928 

urodził się Kazimierz Maurer  - sieradzki 

gawędziarz i kronikarz sieradzkiej wsi 

wielki pożar Sieradza 

90 lat temu w roku 
1928/1929 

powstało Gimnazjum Koedukacyjne pod 

patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej 

90 lat temu w roku 1928 zaczęto wydawać czasopismo „Gazeta Sieradzka  

i Dziennik dla Sieradza i Zduńskiej Woli" 

90 lat temu w roku 1928 urodził się Jakub Perski – prawnik, historyk, 

kronikarz Złoczewa 

90 lat temu w roku 1928 utworzono bibliotekę miejską w Sieradzu 

85 lat temu w roku 1933 w Karsznicach powstał węzeł kolejowy i duża 

parowozownia oraz oddano do użytku magistralę 
kolejową Katowice - Gdynia 

85 lat temu w roku 1933 urodził się  Stefan Jabłoński  – twórca ludowy, 

kowal z Warty 

80 lat temu w roku 1938 urodził się Feliks Rajczak – poeta ze Zduńskiej 

Woli, twórca serii wydawniczej „Arkusze 

Sieradzkie” 

75 lat temu w roku 1943 
 
70 lat temu w roku 1948  

zmarł Marian Stachecki, bohater walk 

konspiracyjnych na ziemi sieradzkiej 

założono polsko-radziecki cmentarz wojenny  
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 w Sieradzu przy obecnej ul Wojska Polskiego 

65 lat temu w roku 1953 
 
 
60 lat temu w roku 1958 
 
 
60 lat temu w roku 1958 
55 lat temu w roku 1963 
 
 
55 lat temu w roku 1963 

ukazała się praca Janiny Kamińskiej „Grody 

wczesnośredniowieczne ziem Polski Środkowej na 

tle osadnictwa” 

Józefa Chaładaj otrzymała w Monachium na 

międzynarodowej wystawie rękodzieła ludowego 

złoty medal za sieradzki kilimek  

powstała  Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

nadano honorowe obywatelstwo miasta Sieradza 

Aremu Szternfeldowi i kosmonaucie Waleremu 

Bykowskiemu 

ksiądz infułat Władysław Sarnik, wieloletni 

proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej w 

Charłupi Małej, podniesiony został przez papieża 

Jana XXIII do godności szambelana honorowego 

Jego Świątobliwości 

55 lat temu w roku 1963 
 
50 lat temu w roku 1968 

Antonie Cierplikowski wydał w Paryżu swoje 

wspomnienia „Czesałem cały świat” 

podczas prac archeologicznych na wzgórzu 

zamkowym w Sieradzu odkryto relikty ceglanej 

kaplicy – rotundy –  datowanej na 2 poł. XIII w. 

40 lat temu  w roku  1978 
 
40 lat temu w roku 1978 
 
40 lat temu w roku 1978  
35 lat temu w roku 1983  
 

zapoczątkowano  wpisy do „Szkatuły piórem 

rzeźbionej” Jana Matusiaka 

rozpoczęto z inicjatywy Feliksa Rajczaka 

wydawanie „Arkuszy Sieradzkich” 

zlikwidowano cmentarz ewangelicki w Sieradzu 

zmarł Szczepan Mucha, rzeźbiarz ludowy z 

Szali, gm. Klonowa 

30 lat temu w roku 1988 zmarł urodzony w Warcie Stanisław Kaszyński,   

profesor, poeta, tłumacz i krytyk teatralny 

25 lat temu w roku 1993 
25 lat temu w roku 1993 

zmarł Zbigniew Adamski,  poeta  z Konopnicy 

ukazała się praca siostry Pauliny Jaskulanki 

„Kronika okupacyjna klasztoru Sióstr Urszulanek 

w Sieradzu” w opracowaniu I. Turowicz 
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20 lat temu w roku 1998 
 
20 lat temu w roku 1998  
 
20 lat temu w roku 1998 

odtworzono pomnik P.O.W. przy ul. Kościuszki  

w Sieradzu 

oddano do użytku Miejską Oczyszczalnię Ścieków 

w Sieradzu 

otwarto Ogólnokształcące Liceum Katolickie przy 

parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu 

 


