
Strof kilka o Strykowie 
i bibliotecznych chwilkach

Tomik jest zbiorem wierszy, które wpłynęły na konkurs literacki z okazji
jubileuszu 70 lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie 

Stryków 2019



 Jest takie miejsce w Strykowie,
Które  każdy z pewnością zna, 
A jak nie, to z mego wiersza  o nim się dowie.
Miejsce, w którym czas wolniej ucieka,
To nasza gminna biblioteka!

Lubię tutaj przychodzić, bo książki to moja pasja.
I was  też  do tego gorąco zachęcam, 
Strykowianie moi  mili,
Abyście od czasu do czasu bibliotekę swoją odwiedzili.

Panie bibliotekarki mile was powitają,
A książki z niecierpliwością już tam nas was czekają.
Biblioteka – to nuda – powiecie,
Lecz to miejsce, gdzie człowiek zapomina o całym świecie!

Gdy tutaj jestem, biegnę między regały i rozpalam wyobraźnię.
Wdycham zapachy książek, kurz drapie mnie w oczy,
I zastanawiam się …,  co mnie dzisiaj tutaj zaskoczy?

Jedna półka - historyczna, druga zaś jest fantastyczna,
Trzecia tylko o zwierzętach, tam się duży słoń pałęta!
Pędzi prosto w moją stronę i wesoło trąbą macha.
A ja stoję osłupiała, mina moja niewyraźna.
Tak własnie działa nasza wyobraźnia

Dzisiaj świat pędzi jak szalony,
Rządzą nami komputery i smartfony,
Messengery, facebooki, instagramy…
A na czytanie ksiązek – czasu niestety nie mamy.
Pora to zmienić drodzy rodacy,
Przestańmy być tacy byle jacy.
Strykowianie – do książek!!!

Zofia Chybińska kl.VIa

Strykowianie - do ksiazek!
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 16 stycznia 1949 roku, to data bardzo ważna,
w Strykowie dzieje się rzecz wielce poważna. 
Biblioteka Publiczna w centrum powstaje,
a Maria Stachowicz jej dyrektorką się staje.
Dorośli i dzieci chętnie do niej przybywają,
książki małe i duże do domu wypożyczają.
Zbiory książek są nieduże,
560 sztuk książek liczą w całej kubaturze.
Jednak przez kolejne lata się powiększają,
nowych czytelników ciągle zdobywają.
W ciągu 70-ciu lat zmiany następują,
książki komputerom drogę ustępują.
Obecnie laptopy, notebooki, smartfony posiadamy,
jednak wartość książek nadal wszyscy doceniamy.
Dlatego naszej wspaniałej bibliotece,
długich lat istnienia życzymy i
w jej nieustanny rozwój wierzymy.
Pracownikom i czytelnikom  -  dużo radości,
by czytanie książek dostarczało mnóstwo przyjemności.
                                                            

                                                  Julia Jędrzejczak kl.VIa

Nasza biblioteka Urodziny biblioteki

 W centrum Strykowa Biblioteka się mieści.
Jest w niej dużo baśni i mnóstwo powieści.
Książek i książeczek na półkach bez liku,
i ty, coś dla siebie znajdziesz czytelniku.
Tuwim oraz Brzechwa dzieciom się kłaniają,
i do swoich wierszy mocno zachęcają.
Dla starszych powieści Sienkiewicz zapoda,
przeczytasz wieczorem, gdy brzydka pogoda.
Na chandrę, na nudę, gdy kiepskie masz chwile,
w Bibliotece spędzisz czas niezwykle mile.
Odlecisz w przygodę, zapomnisz o troskach,
gdy wtem przyjaciela znajdziesz w zwykłych książ-
kach.
Droga Biblioteko, są Twe Urodziny,
chcę Ci więc życzenia złożyć z tej przyczyny.
Byś jak do tej pory wszystkim nam służyła,
i kolejne rocznice w nowym miejscu obchodziła.
                                 

                                                 Filip Gabara kl.VIa
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 Czasem słychać szelest książki,
czasem słychać stukanie rączki,
czasem słychać gdzieś bieganie,
czasem nic nie słychać wcale.

Gdy wieczorem zmrok zapada,
miasto świeci się nie lada.
Rano zaś, gdy słońce wstaje,
wszystkim uśmiechu dodaje.

Na ulicach deszcz nie pada,
tylko ludzi jest gromada.
Na spacerze w dobry dzień,
a wieczorem już dobranoc.
Gdy tulisz się do poduszki,
mama mówi ci: „ Pchły na noc”.

Uśmiech, radość, szczęście sprzyja,
bo tu nigdy to nie mija.
Życie daje czasem w kość,
powiedzmy więc: „ Smutku dość!”

                          Iryna Szewczuk kl.VIa

Mały Stryków

 Historyczne miasto
gdzie serca świecą
patrzy się ponad schematy
i ogląda  gwiazdy

Przyglądasz się miastom 
widzisz to jedno
to jest nasze miasto
oglądasz i widzisz

niebieską  plamę
dwie wieże 
i ludzi 
innych ludzi

Dobrych pomocnych
radosnych - tacy są ludzie w Strykowie  
                                                                                          

Alicja  Wojtalik kl.VIa

Inne miasto

4



5

5

Najlepszy przyjaciel O Strykowie
 Moje miasto Stryków leży koło Łodzi
i choć nie jest duże, to nic nie szkodzi.
Magazynów i hal jest mnóstwo wkoło, 
ale nie zawsze jest tutaj wesoło.

Tak długo wyczekiwany węzeł autostradowy,
przyprawia strykowian o zawrót głowy.
Tysiące aut przyjeżdżają w nasze rejony,
niszcząc strykowskie budynki i domy.

Nad pięknym zalewem latem mieszkańcy wypoczywają,
ale są też tacy, którzy „strykowską sadzawką” go nazywają. 
Szkoda tylko, że w Strykowie pięknym i wesołym, 
nie wybudowano jeszcze dzieciom nowej, wspaniałej szkoły!

                                                           Bartosz Wężyk kl.Vb

 Książki są ekscytujące,
ciekawe jak poezja cudowna,
piękne jak gwiaździsta noc,
wciągające jak granie mazurków przez Chopina.
No bo kto jest najlepszym przyjacielem każdego 
człowieka?
No oczywiście, że książki.
Książka jest z nami od najmłodszych lat życia.
Może być: piękna, dramatyczna, wzruszająca,
ale nigdy nie jest  nudna.
Książka, to nie tylko kartki zapisane
różnymi wyrazami,
 to niezwykły świat, który na nas czeka.

 Jakub Hofman kl.Vb
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O Strykowie czytaniu i bibliotece

 W samym środku pięknej Polski
leży Stryków.  Ważna sprawa,
że ponad sześćset lat temu
sam Jagiełło nadał prawa.

Wiele lat już się rozwija
w nim oświata i kultura.
Mieszkańcy mają świadomość,
co im może dać lektura.

Więc siedemdziesiąt lat temu
wszystkim ludziom na uciechę
Zarząd Miejski  dał pieniądze
na publiczną Bibliotekę.

Pięćset sześćdziesiąt pozycji
Na początku tylko było,
do dziś dwadzieścia tysięcy
przez te lata nam przybyło.

Wiele filii też powstało.
Biblioteka w Niesułkowie,
W Koźlu i w Bratoszewicach
oraz w Dobrej i w Swędowie.

Wszyscy ludzie w całej gminie
mają do czytelni dostęp.
Mogą w niej się też rozwijać
przez komputerowy postęp.

Panie wręcz stają na głowie,
by zachęcić do czytania,
żeby wszyscy mieli szansę
wyobraźni rozwijania.

Są spotkania z pisarzami
oraz lekcje biblioteczne,
konkursy i przedstawienia
dla kultury tak skuteczne.

Dla zaspokajania potrzeb
i rozwoju czytelnika.
Wchodząc – jesteś w wiedzy świecie.
Wiedzy świat ciebie przenika.

Przez to siedemdziesiąt wiosen
jedna rzecz się nie zmieniła,
przy Placu Łukasińskiego
Biblioteka zawsze była.

Więc Ci dzisiaj Jubilatko
życzeń złożyć nie unikam.
Przyjmij mój wyraz wdzięczności  – 
strykowskiego czytelnika.

I nowych książkowych moli,
jak mówi polskie przysłowie
życzę Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Strykowie.

Karolina Łysoń kl.VIa
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Czytaj ksiazki

                Każdy mądry człowiek, myślę, tym się chlubi,
Że gdy czas pozwala, bardzo czytać lubi.
Książek mamy mnóstwo, korzystaj z okazji,
By podczas czytania ruszyć w świat fantazji.
Świat nauki, przyrody, uniesień miłosnych,
Przygody, podróży, historii radosnych.
I historii smutnych dla tych, którzy wolą
Popłakać choć trochę nad cudzą niedolą.
Wybór jest ogromny, trzeba tylko chęci,
By książek czytanie kochać bez pamięci.
Bo czytanie książek, to nie czasu złodziej,
Ale wielki i hojny twej myśli dobrodziej.
Umiesz ładnie mówić, słów masz zasób duży
A i w ortografii też czytanie służy.
Wiedza twoja rośnie, jak po deszczu grzyby
I jesteś mądrzejszy – serio – nie na niby.

                                               Anna Zaczyńska

  Czytam bo lubie

      Jest takie miasteczko,
Stryków się zowie.
Tam moja szkoła,
Przy ulicy Targowej.
W tej szkole lekcja,
A na niej, wiesz -
Pani kazała napisać wiersz.
O bibliotece i o czytaniu,
O książkach, które uczą nas,
O tym, dlaczego jest takie ważne,
By w bibliotece spędzać czas.
Pani Kasia tam poleca:
Baśnie, wiersze i powieści,
A w nich rzeczy tak ciekawe,
Że się w głowie ledwo mieści.
Uwielbiam czytać i lubię ludzi,
Których mogę poznać tam,
Bo dzięki mojej bibliotece
Wspaniałych, mądrych przyjaciół mam.

                                  Maja Drożdżyk
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W Strykowskiej bibliotece

 Do biblioteki dzisiaj przyszłam,
po to, by znaleźć książkę,
której moc jest tak przyciągająca, 
że żadne dziecko jej się nie oprze.

Właśnie jej szukałam,
chodząc miedzy regałami,
gdy wzrok mój spoczął
na okładce z promiennymi kolorami.

Podchodzę, wyjmuję, czytam tytuł:
„Stryków”?
Otwieram na losowej stronie
 i ląduje w wielkim balonie!

Lecę nad Strykowem
i widzę dosłownie wszystko.
Łącznie z zalewem, aniołem, kościołem!
Nagle patrzę…
I znów jestem w bibliotece 
                                      
 Anna Kalinka kl.VIa

Stryków

 Gdzieś, w środku Polski,
nad Moszczenicą rzeczką.
leży Stryków - niewielkie miasteczko.
Małe, choć znane
i głośno o nim,
tu się krzyżują poprzez Polskę drogi.
Blisko związana z nim moja dola -
kiedyś przedszkole,
a teraz szkoła.
Nie jest to może Metropolia Świata,
lecz sercu memu bliska.
jak mama i tata.

 Sebastian Modliński kl.VIa

10



 Stryków to moje miasto

 Stryków, Stryków to jest miasto
dla każdego mieszkającego i przyjezdnego,
bo przyjmują tu każdego.

Tutaj wszystko jest co trzeba.
Jest przedszkole, szkoła, sklep i boisko też.
Boisko w Strykowie to najlepsza sprawa,
bo gram w piłkę i jest świetna zabawa.
                  
Tu kościółek, tam apteka,
a tam dalej biblioteka.

Słońce świeci, słońce praży i nad Zalew nas prowadzi.
I ten mały i ten duży bez wątpienia się zanurzy.
Potem spacer po chodniku
i zabawy na placu zabaw jest bez liku.
   
Jesteś głodny, wyczerpany
skocz na pizzę z kolegami.
Tu w pobliżu taxi jest
i zawiezie Cię tam gdzie chcesz.

 Piękne ulice i w dzień i w nocy.
Tesco i Biedronka zaślepiają nam oczy.
 Hotel 500 tu mamy i motokros bardzo znany.

Jest porządek i jest spokój
bo policja jest na boku.
A  jeżeli ktoś poczuje się źle 
to doktor szybko zajmie się.

Nic tu dodać i nic ująć
w Strykowie pięknie jest.
                                                                                    

                    Kacper Sadłowski          
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Ochota na czytaniePodrózowanie

 W czasie jednego wieczoru
Bez żadnego nadzoru
objechałam świat od strony wschodu
I to nie za pomocą samochodu,
Ale parowcem i w pociągu przez Azję
I na słoniu wierzchem też miałam okazję.
Od Europy przez Afrykę
Zobaczyłam Azję oraz Amerykę
I nie będę tego kryła,
Że ta sytuacja możliwa była
Dzięki książki czytaniu,
Która w wyobraźni podróżowaniu
Pomaga nam i w inny świat przenosi
Oraz na wyżyny marzeń wznosi.
Dzięki temu, że w bibliotece byłam
Świat cały za darmo zwiedziłam.

                                                            Karolina Pietrasiak

 Dzień niby jak każdy inny
Lecz wydaje się nieco dziwny
Niby szary niby nudny
Ale ten pozór chyba jest złudny
Bo wyjątkowego coś się stało
Na czytanie mi się zebrało
Patrzę w domu na półkę i o mało nie skonam
Nic oprócz Rowling i Percy’ego Jacksona?
W tej sytuacji manewr wykonuję wyjątkowy
Do miejskiej biblioteki wyruszam na łowy
Staję przed budynkiem, drzwi otwieram
I czuję jak się we mnie okrzyk radości wzbiera
Jednak ostry wzrok bibliotekarki
Wywołuje na mnie nagłe ciarki
Mało brakowało a byłoby krucho
Prawie zakłóciłem jej ciszę głuchą
Jednak za chwilę się opamiętuję
I szybko wszystkie półki przeszukuję
A tam Riordan, Bowden, Sapkowski
Asortyment był po prostu boski
Zmieniam więc w mediach status na „zajęty”
I tak spędzam ten dzień z nudy wyjęty.

                                                            Emilian Pałka
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W biblioteceStrykowski portal do
innego Swiata

	 Książka	jest	jak	portal	do	innego	świata.
Myślisz,	że	to	twierdzenie	jakiegoś	wariata?
O	nie!	Ja	ci	to	zaraz	udowodnię!
A	teraz	siądź	na	fotelu	wygodnie,
Otwórz	książkę	i	wczytaj	się	w	jej	akcje.
Na	pewno	wywoła	u	ciebie	silną	reakcję.
Przeniesiesz	się	do	świata	innego	
Czasem	lepszego	od	tego	znanego.

Książka	ma	także	to	na	celu,
Abyś	się	poczuł	jak	jeden	z	jej	bohaterów.
Autor	powieści	ma	w	głowie	teorię,
Że	czytelnik	zagłębi	się	w	jej	historię.
I	co?	Dalej	myślisz,	że	na	czytanie	czasu	szkoda?
Przecież	to	wspaniała	przygoda!

Portal	znajduje	się	niedaleko,
Nie	za	lasem,	nie	za	rzeką,
Biblioteka	w	centrum	Strykowa
Tajemnicze	przejście	chowa.

																																																Łukasz	Kwiatkowski

 Kiedy otwieram drzwi strykowskiej biblioteki
nigdy nie czuję się jak TEN OBCY.
Raczej mam wrażenie jakby to był
pewnego rodzaju TAJEMNICZY OGRÓD.
Przechodzę TĘDY I OWĘDY
między półkami z książkami.
Spotykam CHŁOPCÓW Z PLACU BRONI
oraz DZIEWCZYNKĘ Z PARKU.
Czuję się dobrze, wręcz niesamowicie
jak w AKADEMII PANA KLEKSA.

Zabieram się do czytania,
co nie jest dla mnie SYZYFOWĄ PRACĄ.
Wyglądam za okno, aby odpocząć
i widzę MAGICZNE DZREWO.
Zachwycam się przyrodą
niczym ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA.
Odpływam myślami jak LATARNIK,
czytając INWOKACJĘ z PANA TADEUSZA.
Przytomnieję i patrzę na zegarek,
czas opuścić to miejsce.
Biegnąc ze stertą książek, czuję się jak SIŁACZKA.
Następnego dnia wracam do DOMU TAJEMNIC,
By znów w królestwie książek być MAŁĄ KSIĘŻNICZKĄ.
                                                                                                  

Martyna Dziewulska
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W bibliotece

 W telefonie, komputerze, na tablecie
szukasz informacji w Internecie,
ale to nie jedyny sposób,
aby odpowiedzieć na pytania wielu osób.
Wszystko na kartach zapisane,
poukładane, posegregowane
znajdziesz w bibliotece.
Dlatego szukają tam mali i duzi spece.
Wiedza w książkach schowana,
wnet zostanie rozkodowana.
Dlatego niech każdy z Was wstanie
i nie tylko na ekranie,
ale również w bibliotece
spędzi trochę czasu.
                      
                    Nicola Boniecka kl.Vb

 W Strykowie moim mieście,
chcecie wierzcie lub nie wierzcie,
jest cudowna biblioteka,
która na dzieciaki czeka.

Jest tu „Pan Tadeusz” i „Krzyżacy”
jest Mickiewicz i Horacy,
od nich wszystkich półki się uginają
i na czytelników czekają.

Pani Marzena zawsze uśmiechnięta,
częstych gości dobrze pamięta
i zawsze chętnie pomoże
w tym bardzo trudnym wyborze.

Wziąć to, czy tamto? Baśń, czy legendę?
Bardzo szybko po nie przybędę.
Lepiej przed snem przeczytać jeden czy dwa rozdziały,
żeby później w szkole nie było „pały”.

Nasza biblioteka,
nie tylko z książkami na nas czeka,
lecz także z licznymi atrakcjami
między feriami a wakacjami.

Wyszedłem na Plac Łukasińskiego,
wracam do domu swojego.
Nie, jednak pójdę do parku,
posłuchać miejskiego gwarku.

Usiadłem na ławeczce,
może poczytam troszeczkę.
Siedzę i tak myślę sobie,
dobrze mi tu w Strykowie.

                                                      
Jan Dąbrowski    

Przyjazna biblioteka
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Biblioteka , biblioteka

 Biblioteka, biblioteka!
Mnóstwo przygód nas tu czeka.

Niepozorny budyneczek,
miła Pani, stos półeczek.

A w nich skryty kosmos cały,
wielka podróż w świat nieznany.

Pani poda Ci książeczkę
i już ruszasz na wycieczkę.

Możesz przenieść się do kraju,
Poczuć się jak w małpim gaju.

Poznać globu zakamarki,
albo przenieść się do bajki.

Z Panem Kleksem łapać muchy,
z rudą Anią lepić kluchy.

Tutaj wszystko jest możliwe!
Chwyć za książkę – nuda minie.

Biblioteka, ta w Strykowie,
każde dziecko Ci to powie,
Jest najlepsza w naszym mieście,
nie znajdziecie nigdzie lepszej!
                                                 

 Katarzyna Rudnicka

 Już 7 dekad strykowska biblioteka istnieje.
Kiedy to tak szybko przeleciało, nikt nie wie,
jak strony podczas czytania ulubionej książki,
jak liście z drzew opadające w stożki.
Wiele ciekawych książek zostało wypożyczonych:
starych, nowych, chudych, grubych ,pogniecionych.
Na ciężkich półkach od ogromu ksiąg
znajdziesz wzruszający historii ciąg
i dla najmłodszych, i dla tych starszych, 
moc bajek, legend, horrorów strasznych.
A kiedy biblioteka jest już zamknięta, 
z bajek wydostaje się magia zaklęta. 
Po strykowskich ulicach wędruje nocą,
zagląda do okien, gdzie światła migocą,
szepcze do ucha książkowe opowieści,
których w głowie nikt nie pomieści.
Kiedy rano biblioteka jest już otwarta, 
cała ekipa czeka gotowa i zwarta,
aby kolejne książki czytać 
i świat magiczny ponownie odkrywać.
                          

 Julka Kwiatkowska kl.VIa

Magia biblioteki
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Biblioteka
 Biblioteka pełna wiedzy,
pełno książek i książeczek.
Każdy kto tam zajdzie,
szybko coś dla siebie znajdzie -
książki stare, nowe, aksamitne, kolorowe.
Kiedy ktoś, coś potrzebuje,
ona nam wszystko oferuje.
Miła pani nam pomoże,
wskaże gdzie, co znaleźć możesz.
Mądrość w książkach odnajdziemy,
dużo przygód przeżyjemy.
A gdy głowisz się nad referatem,
nie pisz go razem z bratem,
bo na ciebie zawsze czeka,
pełna książek biblioteka.

                                          Agata Szczepaniak kl.Vb

 O każdej porze roku w Strykowie
jest znakomicie.
Mógłbym w tym mieście,
spędzić całe swoje życie.
Stoi w centrum miasteczka
mała niepozorna biblioteczka.
Są tu wiersze Mickiewicza
i powieści Sienkiewicza.
Są też bajki i słowniki
oraz różne poradniki.
Znajdziesz fraszki Kochanowskiego,
nie brakuje tu niczego.
Czy jesteś mały czy duży,
warto w książce się zanurzyć.
Nasza miejska biblioteka
jest otwarta na każdego człowieka.

                                                          Mateusz Ciołek

***
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 Stryków miasto małe, 
lecz jest dla mnie doskonałe.
Jest tu zalew i mała plaża,
latem często kąpać mi się zdarza.

Duży ruch jest na ulicy,
często do magazynów
maszerują pracownicy.
Jest też mały skarb Strykowa,
biblioteka przebojowa.

Dużo książek w niej znajdziecie,
ciekawostek o całym świecie.
Spotkać się tam każdy może
i poczytać o każdej porze.
  
                                                       Martyna Pietrasik

Moje miasto

              Miasteczko, które centrum Polski na mapie wskazuje,
           zna je każdy, kto autostradą podróżuje.
           Stryków czasy Jagiełły pamięta
           i współczesnych atrakcjami zachęca.
          W Strykowie miejsc ciekawych jest bez liku.
         Miłośnicy motocrossu znajdą powód do zachwytu.
       Piękny zalew do sportów wodnych zachęca.
     Znajdziesz tutaj również ukojenie dla duszy i serca.
   Strykowska Biblioteka Miejska pięknymi książkami kusi,
 każdego lenia swą ciekawością do czytania zmusi.

                                                              Maciej Chojnacki

***
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W Strykowskiej bibliotece

 Biblioteka piękne miejsce,
pełne książek w naszym mieście.
Książka fajna sprawa,
i dla dziadka i sąsiada.
Wszyscy chętnie ją czytają,
i swą wiedzę pogłębiają.
Lektury i komiksy
czytam zawsze podczas pizzy.
Są też bajki i słowniki.
Opowieści strasznej treści.
Stryków czyta w dzień i w nocy
i otwiera swoje oczy.
Wszyscy tutaj przybywają,
do czytania zapraszają.
Biblioteka zaopatrzona,
książkami zawalona.
Teraz czyta każdy z nas
bo to jest fajny czas.
Znani autorzy
na nas czekają.
Swoje opowieści przedstawiają.
Książki dla nas otwierają,
do czytania zapraszają.

19

Każdy znajdzie coś dla siebie.
Nawet gdy siedzisz na drzewie.
Stryków nasze małe miasto
Wchłania książki niczym ciasto.
Łzy mi lecą po twarzy,
Niech nikt nie zauważy.
Dla każdego kilkulatka,
książka to zagadka.
Gdy ją czyta mama, tata,
to usypia mego brata.
Każda książka to przygoda,
nawet gdy boli noga.
Każdy książki dziś szanuje
Bo są one źródłem wiedzy.
Umysł nasz rozwijają
i w nauce pomagają.
Nasza pani w bibliotece,
czas organizuje,
z dzieciakami książki referuje.
Ci ca mają naście lat,
Znają już książkowy świat.
Pomagają i wspierają
Życie przetrwać pomagają.

                                                      Filip Staciwa
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 Stryków, Stryków miasto małe,
na spacerze przejdziesz całe.
Tu jest park i zalew mały
Oto jest mój Stryków cały.

Pomnik, kościół, mała apteka
Miejska przytulna biblioteka.
Znajdziesz pewnie coś dla siebie
tu poczujesz się, jak w niebie.

Tu w Strykowie spędzisz mile
z koleżanką każdą chwilę.
Tu też pływasz, spacerujesz
Po prostu cudownie się relaksujesz.

Więc nie zwlekaj drogi kolego 
Przyjedź prędko do miasta mego.
Bo choć Stryków jest malutki
Bardzo sercu mi bliziutki.
                    

Aleksandra Stańczyk
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 Strof kilka o Strykowie i 
bibliotecznych chwilkach

Dzien niepoczytalny

 W dzień taki jak ten – nudny i szary
Niczym popękane chodniki na przedmieściach,
Najchętniej, wysączywszy do końca
Senne godziny ciągłej, markotnej rutyny
W sen by zapadła, spokojny, mocny
I jak hefejstosowe kowadło ciężki.
Jednak Morfeusz się nie lituje
I szczując wciąż koszmarami dnia kolejnego
Do trzeźwego porządku przywoła
„Vanitas vanitatum et omnia vanitas”.
Cóż mam robić? Gdzie się podziać, pytam.
Czuję wtem ucisk dziwny, ciąży coś przy boku.
Staję. Zerkam. Widzę... .Widzę Ciebie !
Książko! Stary druhu!
Zawsześ skora odpowiedzieć, gdy pytanie
Mnie nurtuje. Ty poradzisz, Ty zrozumiesz,
Ty jedna wiesz najlepiej jak kolory w życie 
wpleść.
Trzymajcie świat realny z daleka.
Dziś nie dzwońcie i nie piszcie , bo nie ma mnie
Wyjechałam na przygodę

PS książka ze mną jest.

Maria Gadomska

20



Swietna biblioteka
 W sercu Strykowa się znajduje.
Bilska każdemu, kto książki poszukuje.
W tym miejscu nie będziesz się nudził.
Odwiedza je mnóstwo ludzi.
Zaprasza od rana do wieczora.
Na książkę zawsze bowiem pora.
Tutaj przygoda z lekturą Cię czeka.
Bo to świetna biblioteka!

                                                     Bastian Budziarski

 Co nam książka może dać ? - ktoś spyta.
Książka to tajemnica wielka . Kryją
się w niej przygody różne. Marzenia 
są w niej nieograniczone. Gdy
czytamy to umysł pracuje, nie
ciało. Możemy mieć wyobraźnię,
bo książka to głębia wielka.
A czego książka uczy? każdy może zapytać.
A książka uczy co nasze Miasto Stryków
skrywa. Jakie legendy posiada i 
jaką historią zadziwia. Bo nasza
Gmina Stryków się nazywa i każdy
chętnie do niej przybywa, by zdobyć
wiedzę na tematów wiele. A
historia Strykowa, to ciekawa sprawa.
By jej się dowiedzieć, wartość książki
znajdź. Idź do biblioteki, ona siedemdziesiąt
lat ma. Znajdziesz tam wszystko co znaleźć
chcesz. Usiądź i czytaj w ciszy, co Gmina 
Stryków najlepszego w świecie ma.
Nasza biblioteka siedemdziesiąt lat liczy,
a przez te lata każdy w niej umysł ćwiczył.
A więc czytajmy i naszą bibliotekę
systematycznie odwiedzajmy!!
                                                                                     
 Natalia Ciesielska 

Wartosc ksiazki
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Biblioteka
 Oto Strykowska biblioteka,
Takie miejsce na was czeka.
Są tu bajki, są słowniki
I komiksy z „Myszką Miki”.

Wierszy także jest niemało,
Wszystko by się przeczytało.
Każda książka coś ma w sobie,
O tym autor wam opowie.

Skoro o autorach mowa,
Od ilości pęka głowa.
Znajdziesz tutaj: Sienkiewicza,
Jana Brzechwę, Mickiewicza!

Jesteś tu widziany mile.
Więc spędź z nami chociaż chwilę!
Z utęsknieniem na was czeka
Nasza gminna biblioteka!

Maria Przybysz 

Spacer z ksiazka
 Lektury to bzdury,
tak długo myślałam
dotąd dopóki do biblioteki nie powędrowałam.                                       
Wśród regałów z książkami szperałam.
Aż pewnych ciekawostek się dowiedziałam
i dalej z zaciekawieniem tajniki biblioteczne zgłębiałam.
Od tamtej pory miłośnikiem książek zostałam
i z wielkim zapałem kolejne czytałam.
Powieści przygodowe lubię najbardziej
i to one pobudzają moją wyobraźnię.
Dzięki nim z mojego Strykowa w jednej minucie
przenoszę się w inny wymiar przestrzeni.
Zwiedzam, podziwiam i marzę
Wszystko po to, aby móc więcej zrobić w przyszłości,
tu w rzeczywistości.
                                                                                   
Julia Ćwiek
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Biblioteka w Strykowie

 Na północ od Łodzi leży miasto,                                      
co Stryków się nazywa
i wiele ciekawych miejsc skrywa.                                      
W centrum Strykowa leży kraina kolorowa,
co czytelników w niej ciągle przybywa,
to miejsce biblioteką się nazywa.
Ludzie książki czytają i większą wiedzę po nich mają,
często tu zaglądają i książki wypożyczają.
Miło w domu płynie czas,
gdy dobra lektura wciągnie nas.
Książka rozweseli Cię nie raz,
choć rozstać się z nią przyjdzie czas.
Tego wiersza nadszedł już czas,
więc przeczytaj książkę choć raz.

Filip Cwanda kl.Vb

,Moje miasto

 Witam w Strykowie,
 oto jest miasto moje. 
Jest w nim Publiczna Biblioteka,
 która na wszystkich czytelników czeka.

Stryków - miasto małe,
 piękne i rodzinne.
W naszym Strykowie, 
każdy sobie pomoże.
Wiele pokoleń rodzin tu żyło
 i wszystko długo i szcczęśliwie sie toczyło.

Julia Bartczak kl.VII
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 Jest miasteczko dość nieduże,
ale skromne w swej naturze,
są dwie szkoły i apteka,
trzy pizzerie, biblioteka.

Książek jest tam bardzo dużo,
i tych dobrych, i tych znanych,
prawie nigdy się nie nużą,
wynalazek doskonały.

Stryków - miastem ludzi mądrych,
po książki sięgają często,
to jest właśnie ich atutem,
edukacji to zwycięstwo.

Książki ćwiczą wyobraźnię,
uczą myśleć dobrze i odważnie,
horyzonty nam poszerzają
i po marzenia sięgać pozwalają.

Kornel Lewandowski kl.VII

Strykowska biblioteka
 Strof kilka o Strykowie i 
bibliotecznych chwilkach

      Jest takie miejsce w naszym mieście Stryków,
gdzie różnych książek znajdziesz bez liku.
Więc gdy Ci smutno lub gdy się nudzisz
spotkasz tu wielu ciekawych ludzi.

To Gminna Publiczna Biblioteka
jest co dzień otwarta i na Ciebie czeka.
Wypożycz książkę jedną lub dwie
niech wyobraźnia poniesie Cię.

Po dniu męczącym i lekcjach w szkole
odpręż się w domu na krześle przy stole.
Przygotuj lampkę by nie psuć wzroku,
ładną zakładkę połóż na boku.

 Przeżywaj przygody z bohaterami,
walcz z rycerzami, lataj z wróżkami.
Postać zmyślona czy też prawdziwa,
gdy czytasz wydaje się jak żywa.

Dowiesz się również rzeczy ciekawych
z encyklopedii, słowników grubawych.
Więc pamiętajcie koleżanki i koledzy
kochajcie książki bo to świat wiedzy!

                                        Sebastian Majchrzak
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Kto go dziś dogoni 
złowi go zaraz.
Są tu też lasy 
i pola zielone.
Jest tu Dom Kultury,
W którym zajęć dużo.
Mieszkają tu ludzie
bardzo kochani,
zawsze pomogą,
ale mogą też zranić.

Najlepsze u nas są imprezy
i burmistrz jak należy.
Mieszkańcy bigosik ugotują
i wszystkich poczęstują!
I młody i starszy
pełnym tchem wypowie,
że jest wielkim szczęściarzem,
bo mieszka w Strykowie.

                                       Julia Sujczyńska

 Mieszkańcem Strykowa być 
to świetna sprawa!
Każdy znajdzie coś dla siebie
od samego rana!

Jedni swój czas poświęcą dla sportu,
drudzy zaś pogłębią swą wiedzę
w bibliotece,
w samym sercu miasta,
gdzie można obok parku
zjeść kawałek ciasta.

Potem pójść na lody,
dla małej ochoty.
I iść do parku
obok małej rzeczki,
by posłuchać rechotu
małej żabeczki.
W Moszczenicy pływa:
Bączek i Karaś.
            

  Nasza ojczyzna

25



26

***   
 W małej bibliotece w Strykowie
Czas płynie trochę wolniej
Kiedy znajdziesz się wśród książek
Poczujesz się o wiele spokojniej

Kroków kilka i jesteś na miejscu 
Gdy popchniesz lekko drzwi
Ciepłą atmosferę poczujesz już na wejściu
Więc nie obawiaj się ani chwili

                                        
Wybór jest tu bez liku
Dramaty, kryminały, romanse
Znajdziesz także coś innego
Science-fiction, i inne różne niuanse

Sięgniesz po jedną książkę
I o całym świecie zapomnisz
Z każdą kolejną stroną
Coraz więcej marzeń uwolnisz

Pędź do biblioteki naszej, czytelniku
Bo ona już na ciebie czeka
Bo w niej, w środku miasta
Czas tak szybko nie ucieka.

                                           Julia Zasada 
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Magiczne miejsce

     Jest pewne magiczne miejsce w Strykowie.
To Biblioteka Miejska, Panie i Panowie.
W niej książki równo na półkach ułożone,
tak, jakby do tego zostały stworzone.
W każdej z tych książek historia jest zamknięta.
Każda niezwykła, każda przepiękna.
Książka otwiera świat nam nieznany.
Nigdy nie wiemy co tam spotkamy.
Wszelki czytelnik znajdzie coś dla siebie.
Poezję, fantazę, komedię.
Biblioteka to taki magazyn.
Gromadzi historie różnych pisarzy.
By dojść do książki, którą przeczytamy,
musimy regałów labirynt przejść cały.
Korytarzem krętym więc podążamy,
aż w końcu znajdziemy, czego szukamy.
Więc wszyscy chętnie tutaj wracamy,
bo wielu historii jeszcze nie znamy.

Martyna Bukowska

Wesołe Dni

      Kiedyś czytałam książkę o Strykowie
I cały czas chodzi mi po głowie
I ja już wiem, że Tobie też spodoba się.
Zaczynała się tak : Był sobie kiedyś szlak,
Prowadzący do łąki na której były same biedronki.
Nad tą łąką nad Strykowem
Tęcza zawsze najwspanialszym jest kolorem.
Gdy smutno Ci do biblioteki Strykowskiej przyjdź.
Właśnie tam znalazłam tę książkę
Więc idź na tę dróżkę i wypij szczęścia puszkę
Pamiętaj, że Stryków radość przyniesie Ci, niczym 
wesołe dni.
                                                                                                                                                      

                                                                 Oliwia Jarosz 
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O naszej bibliotece...

    Książka towarzyszy człowiekowi przez całe życie, a jej rola w kształtowanie osobowości jest nieoceniona. 
W każdej cywilizacji, która przyswoiła naukę czytania i pisania powstawały i powstają biblioteki, które służyły 
pomocą czytelnikowi w rozwijaniu siebie i swoich zainteresowań. Każda biblioteka to skarbnica wiedzy i myśli 
ludzkiej stworzona dla potomnych.
   Biblioteka w Strykowie powołana została do życia przez Miejską Radę Narodową w Strykowie. Swoją działalność 
rozpoczęła 16 stycznia 1949 roku. Usytuowana została w budynku przy Placu Łukasińskiego 4 zajmując powierzchnię 
52 m². W dniu otwarcia liczyła 560 książek, a jej kierownictwo powierzono Marii Stachowicz - nauczycielce tutejszej 
szkoły podstawowej. 
   W 1959 roku po odejściu na emeryturę Marii Stachowicz w latach 1960 - 1967 biblioteką zarządzała Krystyna 
Lubowiecka, zaś od 1968 stanowisko kierownika objęła Krystyna Madej. Reforma podziału administracyjnego kraju 
z 1975 roku spowodowała, że nadzór merytoryczny nad biblioteką od Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Brzezinach przejęła Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im Ludwika Waryńskiego w Łodzi.
  W listopadzie 1975 roku na mocy uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Stryków utworzono Miejską i 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Strykowie oraz powierzono jej nadzór merytoryczny nad filiami w gminie Stryków 
tj. w Bratoszewicach, Dobrej, Koźlu, Niesułkowie i Swędowie. Na mocy tejże uchwały biblioteka główna oraz 
filie utraciły swoją autonomię. Włączone zostały w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultury w 
Strykowie, później Centrum Oświaty, Kultury i Sportu Gminy i Miasta Stryków (1992 r.) a następnie Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Strykowie (1996 r.).
   W 1982 roku powiększono powierzchnię lokalu o 30 m² zajmując sąsiadujące z biblioteką pomieszczenie po 
klubie miejskim. Zmienione zostało także ogrzewanie z węglowego na elektryczne. 
    Początek lat 90 XX wieku był niezwykle trudny dla bibliotekarstwa ze względu na zmianę zasad finansowania 
bibliotek. Na władze samorządowe nałożono obowiązek samodzielnego utrzymania placówek bibliotecznych. 
Decyzja ta ujawniła ich nieprzygotowanie  i pociągnęła za sobą koszty, na  pokrycie których samorządowi 
brakowało środków finansowych. W styczniu 1991 r. z powodu braku funduszy zostały zamknięte na dwa lata trzy 
filie: w Bratoszewicach, Niesułkowie i Swędowie. Brak pieniędzy odbił się także głęboko na zakupach książek i 
prenumeracie czasopism. W tym okresie nie było kupowanych nowości wydawniczych, a wpływy zarejestrowane 
w księgach inwentarzowych to przede wszystkim dary od czytelników. 
  Zmiany organizacji terytorialnej państwa wprowadzone w 1999 r. wymogły dostosowanie bibliotek publicznych 
do nowego podziału administracyjnego. Ponownie, po 25 latach powołano do życia powiaty. W 2001 r. nadzór 
merytoryczny nad bibliotekami w gminie objęła Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zgierzu. 
   W marcu 2004 roku w ramach programu IKONKA nad którym patronat objęło Ministerstwo Informatyzacji 
zainstalowane zostały w bibliotece 3 zestawy komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu dla czytelników. 
   Zgodnie z nowelizacją ustawy o bibliotekach z 2001 roku o zakazie łączenia bibliotek z innymi instytucjami, 29 
listopada 2005 roku Rada Miejska w Strykowie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnej gminnej jednostki 
organizacyjnej, samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie. Uchwała 
obowiązuje od 01.01.2006 roku. Nadany został statut w którym określone zostały cele i podstawowe założenia 
organizacyjne. Kierownikiem nowej instytucji została Marzena Rusek.
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  Początek 2008 roku to okres wzmożonych prac remontowych w pomieszczeniach biblioteki. Założono panele 
ścienne, nowe wykładziny podłogowe, wymieniono wszystkie meble. Spowodowało to, że lokal zyskał bardzo 
dużo na estetyce i stał się przyjazny dla czytelników.  Zakupione zostały zestawy komputerowe dla pracowników 
oraz niezbędny sprzęt elektroniczny.
  Od 2012 roku Biblioteka jest partnerem w wojewódzkiej kampanii pt. „Łódzkie czyta” organizowanej przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. W tym też roku brała udział w wojewódzkim konkursie pt. „Działanie w partnerstwie, partnerstwo 
w działaniu” zajmując w nim zaszczytne 3 miejsce. 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie systematycznie realizuje zadanie pomnażania zbiorów biorąc 
pod uwagę wszystkie warunki środowiskowe w których funkcjonuje oraz potrzeby czytelnicze i informacyjne 
użytkowników. Zasób biblioteczny liczy 14.159 książek. Ze względu na uniwersalny charakter gromadzonych zbiorów 
biblioteka obsługuje wszystkie grupy wiekowe i zawodowe czytelników. Na koniec 2018 roku zarejestrowano 
845 czytelników, 8.319 odwiedzin, 17.784 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz oraz 1.727 udostępnień zbiorów na 
miejscu. Do dyspozycji czytelników są gazety codzienne oraz bogata oferta czasopism. Dbanie o czytelnika to 
priorytetowy cel, jaki postawiła sobie nasza biblioteka. 
  Oprócz działalności ustawowej Biblioteka prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową, której 
celem jest upowszechnianie czytelnictwa oraz zaspokajanie zainteresowań kulturalnych czytelników. W działalności 
tej preferowane są wszystkie formy pracy z czytelnikiem, m.in. spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
lekcje biblioteczne, głośne czytanie, konkursy czytelnicze, wiedzowe i plastyczne. Organizujemy Tydzień Bibliotek, 
Narodowe Czytanie, Światowy Dzień Pluszowego Misia, akcentujemy wydarzenia i rocznice związane z książką i 
czytelnictwem. 
    Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie służy mieszkańcom realizując określone funkcje społeczne wynikające 
z szeroko rozumianej edukacji, oświaty i kultury. Zaspokaja potrzebę kontaktu z książką, jest ośrodkiem informacji, 
placówką, która poprzez popularyzowanie zbiorów rozbudza i kształtuje nawyki czytelnicze w środowisku. Bardzo 
ważna jest współpraca ze środowiskiem, z Ośrodkiem Kultury, z przedszkolami i ze  szkołami. 
      70 lat działalności instytucji to liczne zmiany, wieloletni trud bibliotekarzy, lata lepsze i gorsze. Wszystko to złożyło 
się na obecny kształt strykowskiej książnicy. Przez te wszystkie lata biblioteka borykała się z wieloma problemami, 
ale zawsze starała się działać na rzecz użytkowników. Historia biblioteki to nie tylko dzieje lokalu, wyposażenia, 
to również władze miasta i pracownicy, którzy w minionych latach tworzyli jej historię. Dzięki ich pracy biblioteka 
jest ważnym punktem na mapie kulturalnej miasta i Gminy Stryków. Jednak głównymi współtwórcami biblioteki 
są czytelnicy, bez których jej istnienie byłoby niemożliwe. Biblioteka realizuje zadania własne Gminy Stryków w 
dziedzinie upowszechniania wiedzy i kultury, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, 
informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.  W swojej działalności kieruje się maksymą powieściopisarza 
i publicysty Jana Wiktora: „Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary 
nieprzeliczone tłumy, a nigdy nie poskąpi ani mądrości, ani światła.”

Marzena Rusek
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie 
ludzkość wymyśliła”                     - Wisława Szymborska







Stryków jest miastem o bogatej przeszłości. W tym roku obchodzi 625 lecie nadania praw miejskich. 
Pierwsza wzmianka o Strykowie, jako osadzie wiejskiej pochodzi z 1387r. Prawa miejskie otrzymał w 
1394 roku z rąk króla Władysława Jagiełły na prośbę ówczesnego właściciela Deresława Tłuka, 
podskarbiego łęczyckiego. Rangę miasta podniósł Władysław Jagiełło, nadając jego właścicielowi 
prawo do pobierania grobelnego za przeprawę przez Moszczenicę. Nadane przywileje oraz dogodne 
położenie na skrzyżowaniu dróg ze Zgierza do Łowicza oraz z Łęczycy do Rawy Mazowieckiej przyczyniło 
się do rozwoju gospodarczego miasta. Stryków stanowił w tym okresie ważny węzeł komunikacyjny 
łączący Mazowsze z południową Wielkopolską i Śląskiem.
W połowie piętnastego wieku Stryków był już miastem średniej wielkości o czym może świadczyć 
liczba 6 żołnierzy pieszych wystawionych przez miasto na wojnę pruską w 1459 r. Niestety rozwój 
miasta hamowały powtarzające się pożary. Z ich powodu Stryków zostaje przez kolejnych władców 
zwolniony z różnych opłat. Umożliwiło to poprawę sytuacji bytowej i ekonomicznej mieszczan, a także 
ponowny rozwój handlu oraz rzemiosła. O randze Strykowa w tych latach może świadczyć fakt, iż było 
to trzecie pod względem liczby ludności miasto w regionie, po Rzgowie i Pabianicach.
Rozwój gospodarczy Strykowa w XV i XVI w. został przerwany przez najazd Szwedów w 1656 r., kiedy 
to liczba ludności spadła 10-krotnie. 
Za panowania króla Zygmunta II Augusta, Stryków otrzymał w 1744 r. przywilej organizowania 8 
jarmarków rocznie: w Nowy Rok, na św. Macieja, w pierwszą niedzielę po uroczystości św. Józefa, 
w Wielki Czwartek oraz w dni św. Apostołów Piotra i Pawła, św. Małgorzaty, św. Łucji i św. Barbary, a 
także prawo do cotygodniowego targu w niedzielę. 
Stryków pod koniec XVIII w. był jednym z pierwszych miast w regionie, w którym ulokowała się 
wytwórczość sukiennicza, a na przełomie XVIII i XIX w. stał się ważnym ośrodkiem produkcji tekstylnej. 
Stryków wg ankiety pruskiej z 1793 r. liczył 1047 mieszkańców, kilkukrotnie przewyższając pod tym 
względem sąsiednie Głowno (321 mieszkańców), Łódź (191) czy Zgierz (315). Szybki rozwój miasta był 
możliwy dzięki działaniom podjętym przez ówczesnego właściciela Strykowa, Feliksa Czarneckiego. 
Dzięki niemu Stryków zyskał również najnowocześniej zaplanowany i rozbudowany układ przestrzenny 
miasta. Układ ten, choć nie w pełni zrealizowany, jest nadal czytelny w strukturze współczesnego 
Strykowa. W części zachodniej znajdowało się Stare Miasto, które posiadało pochodzący z okresu 
lokacji, prostokątny rynek, a granicę wyznaczała rzeczka Moszczenica, ulica Łukasiewicza oraz 
przestrzeń między ulicami Stryjowską a Stodolnianą, z krańcem miasta przy zbiegu dzisiejszych ulic 
Kościuszki i Kolejowej oraz ulicy Stodolnianej. Natomiast Nowe Miasto, było przykładem awangardowej 
XIX-wiecznej myśli urbanistycznej. Układ zaprojektowano z trójkątnym rynkiem i z promienistym 
układem dróg. 

Stryków wczoraj i dziś

3535



Na szczycie rynku zaplanowano okrąg, w którym „jurysdykcyje kraiowe się odbywają”. Zaprojektowano 
tu również mieszkania dla urzędników. We wschodniej pierzei rynku umiejscowiono Kościół Ewangelików, 
a w zachodniej znalazł się ratusz miejski. Kościół katolicki znalazł się w południowym narożniku rynku, 
zaś Bożnica przy ulicy odchodzącej z zachodniego narożnika. W miejscu, gdzie trakt prowadzący z 
Warszawy do Wrocławia „wchodził” w nową strukturę miejską zaplanowano lokalizacje oberży oraz 
austerii. 
Po II rozbiorze Polski Stryków znalazł się w zaborze pruskim, by potem być w Księstwie Warszawskim, 
a następnie w Królestwie Polskim. Stryków na początku XIX w. nadal należał do większych miast w 
regionie, niemal dorównując liczbą ludności Brzezinom, a trzykrotnie przewyższając pod tym względem 
Łódź i Zgierz. Za czasów Księstwa Warszawskiego był siedzibą powiatu brzezińskiego, a także powołanej 
przez rząd pruski Powiatowej Komisji Sprawiedliwości tzw. Sądu Pokoju dla powiatów brzezińskiego i 
rawskiego. Sąd Pokoju istniał w Strykowie do 1857 r., po czym został przeniesiony do Brzezin. Pod koniec 
XIX wieku Stryków traci prawa miejskie, które odzyskuje w 1923 roku.
Jednym z najtragiczniejszych okresów w rozwoju ludnościowym miasta była II wojna światowa. 
Działania wojenne, w tym masowe aresztowania ludności polskiej, eksterminacja ludności pochodzenia 
żydowskiego oraz opuszczenia tych terenów przez ludność niemiecką podążającą na zachód wraz 
z wycofującą się armią, spowodowały zmniejszenie zaludnienia o 45 %. Także bliskie sąsiedztwo 
rozwijającej się Łodzi i Zgierza przyczyniło się do zmniejszenia roli gospodarczej miasta. 
Na przestrzeni wieków Stryków wydał również wielu znamienitych obywateli. Wywodzą się z niego 
między innymi: historyk, poeta, dyplomata i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Maciej Stryjkowski 
(1547 - 1593);  twórca polskiego drukarstwa Łazarz Andrysowicz (zm. 1577); wybitny polski geolog, 
petrograf i profesor Uniwersytetu w Wilnie Paweł Radziszewski (1890 – 1931); inicjator powołania do życia 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego pierwszy rektor ks. Idzi Benedykt Radziszewski (1871-1922); 
znany cyrkowiec i siłacz ZISHE, Zygmunt Breitbart  (1893 - 1925) oraz budowniczy mostów i burmistrz 
miasta Strykowa Antoni Jabłoński (1860 - 1926). 
Stryków w swej długiej i burzliwej historii doświadczyły liczne pożary w XVIII i XIX w., zniszczenia wojenne, 
ale przeżywał także okresy świetności i rozwoju gospodarczego. Obecnie dzięki lokalizacji węzła 
komunikacyjnego autostrad środkowoeuropejskich A1(Gdańsk –Wiedeń) i A2 (Berlin – Moskwa) miasto 
stało się jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych tej części Europy. Stryków wraz terenami 
wiejskimi stanowi najlepiej rozwijającą się pod względem inwestycyjnym i gospodarczym gminę w 
Polsce. 

Wydział Promocji i Rozwoju na podstawie publikacji
„Monografia Miasta i Gminy Stryków”
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