1851 r.

Z pierwszych kart historii cukrowni w Dobrzelinie.

.


Kto ciężko pracuje, niech sie o tem
dowie, Cukier wzmacnia kości, daje
siłę, zdrowie.

.
Innocenty II
Papież 1130-1143

Lata 90. Magazyn.

Chachulski Leopold dyrektor fabryki cukru.
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1859 r.

Towarzystwo Rolnicze nagradza za przyczynienie się do podwyższenia produkcji krajowej. Dobry zarządca staje na straży
doli pracujących i troskliwości o byt mieszkańców.

Ludwik Białowiejski, zarządca folwarku Dobrzelin pobierał nauki w kraju,
przechodził szczeble administracji gospodarskiej i doszedł doświadczeniem
do wysokiej znajomości rolnictwa.

1861 r.
1 r.
186

Wieś mazowiecka w XIX w.

1863 r.
Powstanie Styczniowe na ziemi dobrzelińskiej.
Administratorem majątku Dobrzelin w 1863 r. był Józef Nadolski - jego wnuczką maleńka Marysia - późniejsza Maria
Nadolska Hołubska, która zapisała historię z Dobrzelina
w 1863 roku.

1863 r.
Powstanie Styczniowe na
Ziemi dobrzelińskiej.
1863 rok.


W tym dwutygodniku należącym do
ubogiej Parafii i Kościoła p.w. św. Barbary ukazał się cykl wspomnień małej Marii , która pozostawiła dla nas historię
burzliwych i tragicznych dni z 1863 roku ,
które miały miejsce w Dobrzelinie.
Daremnie szukać tej historii w książkach.
Wydarzenia sprzed 150 lat są opisane w
cieniutkich i pożółkłych zeszycikach .
……” nasza „ historia leży w bardzo odległej od nas Parafii koło Sosnowca.

Świeży, czerwcowy poranek roku Pańskiego 1863 zalewał ziemię potokami słońca. Na bocznym ganku dobrzelińskiego dworu stał pan Józef Nadolski i patrzał w stronę wsi, gdzie pomiędzy dwoma rzędami chat bielał trakt
do Pniewa. W ciszę poranku wmieszał się daleki turkot...
z pomiędzy chat wyłaniał się szereg ładownych wozów,

ciągnęły pod dwór. I cóż Mikołaju - spytał pan Józef - nie zwróciliście niczyjej uwagi?
E nie, jaśnie panie! Wszystko poszło jak z płatka. Do dobrzelińskiego dworu... przyjechała broń powstańców styczniowych.
Dworek mazowiecki
Z XIX w.

Edmund Callier (18331893) wybitny dowódca
powstania styczniowego w
1863. Walczył pod Dobrzelinem.

Wieś mazowiecka.

Władysław Laurysiewicz.
Dyr. Cukrowni Dobrzelin
Organizator powstania
z 1863 r.

W imię Ojca i Syna! Czy mi się w oczach ćmi?! Wiatraki! Z wiatrakami w stronie Żychlina działo się coś
niezwykłego. Dziadek miał zorganizowaną sygnalizację, zawsze był uprzedzony skąd idą Moskale. Co robić? Jezus Maria! Co robić?!
Wozy w podwórze! Żywo! Skrzynie ustawić w tej starej pralni co stoi na uboczu.
Tymczasem dzwoniąc strzemionami i brzęcząc szablą,
przymaszerował przed dom oddział dragonów.
Rewizja! – rozkazał pułkownik dragonów.

Zaczęły sie bardzo systematyczne poszukiwania. Przewrócono pałac od piwnic do strychu, budynki gospodarcze
i fabryczne, rewizja doszła do gorzelni.
Nic nie znaleziono! Pułkownik dosiadł
konia, szwadron sformował czwórki.
Adjutant podjechał kłusem do pułkownika. Wasze wysokorodje deska wyłamana!!! Podważone bagnetami wieko
odskoczyło i z głębi błysnęły srebrne
guzy mundurów. Zakotłowało sie
przed pałacem...

STR.
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W 1866 roku, właścicielem cukrowni staje się spółka
udziałowa na czele której stoi Jan Gotlib Bloch.

Jan Bloch.

Jan Gotlib Bloch
(1836-1902),
polski bankier
i przedsiębiorca.

Herb nadany
Janowi Blochowi,
przez cesarza
Aleksandra III

Aleksander III
Romanow.

Jan Bloch (1836 - 1902) – polski bankier i przedsiębiorca, "król kolei żelaznych",
twórca linii kolejowych w Rosji, w tym "Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej".
Kupował i modernizował cukrownie, m.in."Dobrzelin" w kutnowskiem.

Król kolei żelaznych w XIX w.

1870 r.

CHOLERA W DOBRZELINIE.



CHOLERA
w Dobrzelinie.

1874 r.

Osadę fabryczną i folwark Dobrzelin kupuje
Dobrzelińskie Towarzystwo Fabryk Cukru.
Główny udziałowiec Jan Bloch.

Pierwszy polski kandydat do pokojowej
nagrody Nobla

Alfred Nobel.

UWAGA na dzień 30 IX 2012: Komitet Nagrody Nobla ujawnia
nazwiska osób nominowanych dopiero po upływie 55 lat.
Stąd też dane do roku 1957 są potwierdzone przez Komitet.

