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16 stycznia 2017 r. odbyło się uroczyste posiedzenie
Komisji Historycznej SPB w Muzeum Regionalnym
dzięki przychylności Dyrektora Muzeum Marka Tokarka.
W czasie spotkania dokonano podsumowania pracy
Komisji za 2016 r. Wykonania renowacji nekropolii na
cmentarzach Bełchatowa i Grocholic. Podsumowano wydanie kolejnego „Biuletynu nr 21” oraz udziału w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze samorządowe.

mgr Władysław Osmolski (1902-1958)

10 16 marca 2017r. pożegnaliśmy na cmentarzu w Beł-
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chatowie zasłużoną działaczkę społeczną ikonę historii
Bełchatowa i naszego stowarzyszenia – pierwszą przewodniczącą Komisji Historycznej SPB Panią Jadwigę Nadaną. Pożegnaliśmy Panią Jadwigę nekrologiem
w prasie. Kwiaty złożyli Aleksander Frączkowski, Grzegorz Siedlecki i Marek Wójcik.

22 marca 2017r. odbyliśmy posiedzenie Zarządu SPB w
Muzeum Regionalnym na którym określiliśmy wstępnie
24 plan działań Zarządu na 2017 r. Ustalono i wytypowano
grobowiec zasłużonego Bełchatowianina – nauczyciela,
żołnierza armii Andersa, Władysława Osmólskiego oraz
ustalono zadania w tym zakresie.

27

”

Z żalem i smutkiem pożegnaliśmy zmarłych
zasłużonych członków : Eugeniusza Zarzyckiego,
Włodzimierza Szafrańskiego, Zygmunta
Warcholińskiego, Jadwigę Nadaną, Eugeniusza
Cyranowskiego, Franciszkę Halinę Warcholińską
i Wiesławę Kruczek.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9
pażdziernika 2017 r w siedzibie Muzeum odbyło się
spotkanie kandydatów na nowych członków SPB
w obecności dyrektora Marka Tokarka,
a zarazem wiceprezesa Stowarzyszenia . Kandydaci
Renata Forusińska, Agnieszka Koszek, Katarzyna
Strzelecka, Małgorzata Świątek, Monika Tokarek
i Jolanta Wereszka zadeklarowały utworzenie nowej
komisji problemowej ds. kultury, oświaty
i młodzieży. Celem nowej komisji będzie nawiązanie
ściślejszej współpracy z placówkami kulturalnymi,
oświatowymi i z młodzieżą w szkołach. Tym samym
już zapraszają do współpracy sympatyków, sądzimy,
że i nowych członków SPB.

6 kwietnia 2017r. Zarząd SPB dokonał przeglądu aktywności członków i opłacenia składek. Zarząd ustalił,
że uroczystość 3 maja 2017r. – rocznicę Konstytucji 3-go
Maja przy kościele Matki Kościoła będzie prowadził
prezes Arkadiusz Kubik, a kwiaty złożą prezes Arkadiusz Kubik i wiceprezes Grzegorz Siedlecki.
20 maja 2017r. w Piotrkowie Tryb. w Sejmiku Stowarzyszeń Województwa Łódzkiego z ramienia Zarządu
SPB uczestniczył w Zjeździe wiceprezes Grzegorz Siedlecki.
21 maja 2017 r. wiceprezes SPB Aleksander Frączkowski uczestniczył w uroczystym odsłonięciu tablicy
ks. Potapskiego przy kościele NNMP w Bełchatowie.
15 sierpnia 2017r. w rocznicę Wojska Polskiego i święta
Maryjnego kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej przy
kościele NNMP złożyli prezes- Arkadiusz Kubik i Aleksander Frączkowski. Zdjęcia wykonywał Marek Wójcik.
Ciąg dalszy na str. 27
Opracował: Aleksander Frączkowski –
przewodniczący Komisji Historycznej SPB
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Historia pomnika
na Placu Wolności
W swojej historii obecny Plac Wolności przybierał różne nazwy.
Na początku był po prostu Placem, potem przez długo czas Nowym
Rynkiem. Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego przybrał
imię Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego, a po drugiej
wojnie światowej, w 1948 roku przybrał nazwę Placu Wolności i
utrzymał ją do czasów obecnych.

P

rzez wiele lat właśnie na tym
placu miał swoją siedzibę miejski magistrat. Widzimy to już
na „Planie sytuacyjnym części miasta
Bełchatowa” z roku 1863, sporządzonym przez inżyniera powiatu Piotrkowskiego, Błaszyńskiego. Obecność
tego urzędu predysponowała plac do
pełnienia funkcji reprezentacyjnych.
Tu w okresie międzywojennym odbywały się uroczystości państwowe oraz
różne manifestacje.

2. Obelisk na pamiątkę 10 lecia Niepodległości Polski
Pierwsze próby postawienia na
Nowym Rynku pamiątkowego monumentu miały miejsce już w latach
dwudziestych XX wieku. Mianowicie

na 24. posiedzeniu Rady Miejskiej,
odbytym 29 października 1928 roku,
ówczesny proboszcz bełchatowski a
jednocześnie radny miejski, ksiądz
Franciszek Jeliński, zaproponował
powołanie komisji do budowy obelisku:
„Radny ks. Fr. Jeliński po dłuższym przemówieniu stawia wniosek,
aby stworzyć Komisję, w skład której
by weszli Członkowie Rady obecni na
dzisiejszym posiedzeniu, którzy by zajęli się budową obeliska ufundowanego na pamiątkę 10 lecia niepodległości Polski. Obelisk możnaby zbudować
na miejscu w Bełchatowie i jako punkt
nadający się najlepiej gdzie by był
postawiony wskazuje Nowy Rynek.
Burmistrz K. Miętkiewicz i Wice Burmistrz Cz. Huzar popierają wniosek
Radnego ks. Fr. Jelińskiego.”

W wyniku głosowania Rada
Miejska przyjęła jednogłośnie następującą uchwałę:
„Rada Miejska upoważnia Magistrat do wydatkowania sum na
cel powyższy w ramach faktycznych
i sumę powyższą należy wstawić do
budżetu na rok 1929/1930.”
Niestety tego postulatu, zapewne z braku środków finansowych, nie
zrealizowano. O pamiątkowym obelisku nie ma wzmianki ani w budże
cie na rok 1929/1930 ani w latach
następnych.

3. Pomnik poświęcony bełchatowianom poległym w walkach o
Niepodległość
Na kolejne działania, których
celem miało być tym razem upamiętnienie bełchatowian poległych w
walkach o niepodległość ojczyzny,
trzeba było czekać następne 10 lat.
Ale już trzy lata wcześniej, 6 maja
1935 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu i Rady Miejskiej,
zwołane po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na tym posiedzeniu
uchwalono, aby:
„Przemianować miejscowy
obecny Nowy Rynek na Plac Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego.”
Dodajmy w tym miejscu, że w
czerwcu 1926 roku (zaledwie w miesiąc po zamachu majowym) Marszałek został honorowym obywatelem
Bełchatowa.
Do sprawy samego pomnika
powrócono dopiero w 1938 roku, w
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związku ze zbliżającą się 20. rocznicą odzyskania Niepodległości. Wtedy
to z inicjatywy Janusza Kępalskiego,
członka POW, odznaczonego Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem
POW, wieloletniego radnego z listy
Zjednoczenia Chrześcijańskiego a
także sekretarza Urzędu Miejskiego
postanowiono na placu J. Piłsudskiego zbudować pomnik poświęcony pochodzącym z Bełchatowa peowiakom
i żołnierzom ochotnikom, którzy oddali życie za ojczyznę w latach wojny
1918-1920.
Jak pisała Maria Baranowska w
artykule „Plac J. Piłsudskiego” zamieszczonym w 7 numerze Biuletynu
Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa w 2005 r.:
„Pomnik został ufundowany i
własnoręcznie wzniesiony przez towarzyszy broni. W tajemnicy gromadzili
oni materiały budowlane na pomnik
i przetrzymywali je na posesjach ludzi zaufanych: Janusza Kępalskiego,
Juliana Miętkiewicza i Juliana Zaleskiego. Dyskrecja obowiązywała dlatego, że w Radzie Miejskiej, złożonej z
członków pochodzenia wielonarodowościowego, Polacy nie mieli większości i nie mogli uzyskać funduszy i
pozwolenia na budowę pomnika.
Postument pod tablicę postawiono w ciągu jednej nocy, by uniknąć
konfliktu. Wtajemniczeni twierdzą, iż
nieprawdą jest, jakoby na postumencie miało być zamontowane popiersie
Marszałka J. Piłsudskiego, o czym
krążyła plotka wśród mieszkańców
Bełchatowa.”
W Muzeum Regionalnym w
Bełchatowie zachowała się fotografia
makiety pomnika. Na jej podstawie
można stwierdzić, że pomnik miał być
zwieńczony stylizowanym, nowoczesnym w rysunku, orłem w koronie.
Na frontonie pomnika widoczny jest
ponadto medalion, przedstawiający z
profilu głowę Marszałka Józefa Piłsudskiego (rysunek jest identyczny

jak na przedwojennej monecie 10cio złotowej). Poniżej, na wysokości
oczu stojącego, znajduje się tablica z
napisem.
11 listopada 1938 roku, podczas
obchodów Święta Niepodległości, na
niewykończonym jeszcze korpusie
pomnika (brakowało orła oraz meda
lionu marszałka Piłsudskiego), nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy.
W górnej jej części widniała odznaka
POW, otoczona datami 1918 i 1920.
Poniżej napisu „Peowiakom i ochotnikom miasta Bełchatowa poległym
w walkach o niepodległość Polski”
umieszczono nazwiska piętnastu
mieszkańców Bełchatowa. W kolejNapis pamiątkowy umieszczony na
ności alfabetycznej byli to: Kazimierz
budynku
gospodarczym majątku Dobiecin
Bednarek, Wiktor Bukowski, Franci
szek Chojnacki, Władysław Chojnacki, Antoni Cichuta, Ludwik Hajdys,
Stafan Hellwig, Jan Kowalski, Feliks została w koszu na bieliznę w ogroMiętkiewicz, Franciszek Pierzyński, dzie posesji Janusza Kępalskiego,
Leon Pietraszek, Władysław Pilc, a następnie przeniesiona do StaniLeon Rąbalski, Bronisław Stasiak i sława Kurskiego, gdzie przebywała
do końca okupacji. Po zakończeniu
Stanisław Trepka.
działań wojennych ponownie trafiła
Jak przebiegały uroczystości w ręce Janusza Kępalskiego, a po
odsłonięcia tablicy? Niestety żadna jego śmierci w 1967 roku pieczę nad
z codziennych gazet wychodzących nią przejęła córka Kępalskiego – Ja
w Piotrkowie (były to „Dziennik dwiga Nadana. Pod koniec lat 80. XX
Piotrkowski” i „Dziennik Narodowy”) wieku pani Jadwiga ujawniła zagadnie zamieściły o tym nawet wzmianki, kę zaginionej tablicy, którą obecnie
choć jednocześnie zrelacjonowały ob- można oglądać na placu przed koszernie przebieg podobnych uroczy- ściołem p.w. Św. Stanisława Biskupa
stości w Piotrkowie. Pozostają zatem Męczennika w Bełchatowie.”
jedynie relacje bełchatowian, którzy
Przez cały okres okupacji niepamiętają te wydarzenia.
otynkowany korpus pomnika, już
bez pamiątkowej tablicy, stał na
4. Okupacja niemiecka
placu, noszącym wtedy nazwę zwyTablica na placu Józefa Piłsud- cięzcy spod Tannenbergu i jednego z
skiego przetrwała niecały rok. We „idoli” Adolfa Hitlera, feldmarszałka
wrześniu 1939, w celu uchronienia jej Paula von Hindenburga (Hinden
przed zniszczeniem przez wkraczające burgplatz). Czy Niemcy mieli zamiar
do miasta oddziały niemieckie (Niem- wykorzystać istniejącą budowlę do
cy zajęli Bełchatów 6 września), Ja- zbudowania jakiegoś pomnika – nie
nusz Kępalski oraz towarzyszący mu wiemy, żadne źródła na to nie wska
Stefan Kaczmarek, zdjęli nocą z po zują. Tak czy inaczej nieotynkowany
mnika pamiątkową tablicę. Jak poda- korpus doczekał niezniszczony końją autorzy albumu „Bełchatów. Opo- ca wojny.
wieść o dwóch miastach. cz.1”:
„Po zdjęciu tablica zakopana
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pomnika, nazwanego teraz „Pomnikiem Wolności”. W przyjętej uchwale
stwierdzono:
„Po odczytaniu pisma Zarządu
Miejskiego w Bełchatowie oraz zreferowaniu sprawy przez ob. Radkego
Edmunda o pracach Komitetu Budowy Pomnika Wolności w Bełchatowie,
M.R.N. jednogłośnie uchwaliła Pomnik Wolności po zatwierdzeniu projektu pomnika przez Wydział Kultury
i Sztuki budować oraz przemianować
pl. Piłsudskiego na pl. Wolności. Do
wykonania powyższego u miarodaj
nych czynników oraz wszczęcie kroków do budowy upoważnić Zarząd
Miejski.”
Niestety, autor artykułu nie znalazł nigdzie informacji, jak miał wyglądać wspomniany pomnik.

5. Pomnik Wolności
Przez pierwsze lata powojenne
nowe władze Bełchatowa borykały
się z wieloma problemami. W porównaniu do okresu przedwojennego
ludność miasta zmalała z ponad 10ciu do zaledwie 3.5 tysiąca. Wiele
domów i fabryk bawełnianych, które zapewniały wcześniej pracę, było
zniszczonych. Nie było także ludności żydowskiej, która przed wojną zajmowała się handlem. Główną
troską władz były dostawy żywności,
remont zniszczonych domów, opieka
zdrowotna. Były ważniejsze sprawy
niż nieotynkowany korpus pomnika
na placu Wolności.
Jednak wraz z umacnianiem się
„władzy ludowej” wrócono także do
spraw ideologicznych. Na porządku
dziennym posiedzenia Miejskiej Rady
Narodowej miasta Bełchatowa, które
odbyło się w dniu 2 kwietnia 1948
roku pojawiła się sprawa budowy
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Efektem tej uchwały było zniknięcie nazwy placu Marszałka Piłsudskiego i pojawienie się placu Wolności. Natomiast sprawa rozpoczęcia budowy pomnika widocznie nie
postępwała dostatecznie szybko, bo
na posiedzeniu Zarządu Miejskiego,
odbytym w dniu 9 czerwca podjęta
została kolejna uchwała zatytuowana
„Sprawa budowy pomnika „Wolności” w Bełchatowie”, w której czytamy:
„W związku z tym, że sprawa uzyskania zezwolenia na budowę pomnika „Wolności” w Bełchatowie przewleka się, Zarząd Miejski upoważnia
ob. Burmistrza o poczynienie dalszych
starań.”
Na kolejny ślad działalności komitetu, nazwanego teraz Komitetem
Odbudowy Pomnika i Przemianowania nazw ulic natrafiamy w 1949 roku,
w protokole z posiedzenia Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej odbytego w dniu 24 listopada. W punkcie 5
porządku dziennego, noszącego tytuł
„Rozpatrzenie postanowień Komitetu
Przemianowania ulic” czytamy m.in.:
„Komitet Odbudowy Pomnika i

Przemianowania nazw ulic na posiedzeniu swym w dniu 9 listopada 1949
zaprojektował zmianę niektórych
nazw ulic miasta Bełchatowa …”
Dalej podano nazwy 8 przedwojennych ulic, które planowano zmienić. Były to ulice: P.O.W., Aleje Kaczkowskich, 11-go Listopada, Fabryczna, Piotrkowska, Pabianicka, Daszyńskiego i Limanowskiego. Postulat ten
zrealizowano w grudniu tego samego
roku na podstawie uchwały Miejskiej
Rady Narodowej. Niestety w uchwałach tych o pomniku „Wolności” nie
ma ani słowa.

6. Pomnik Braterstwa Broni
Dokładnie nie wiemy, jak zakończyła się sprawa pomnika „Wolności”. Być może nie zdołano przeforsować projektu przez Wydział Kultury i
Sztuki, albo, co bardziej prawdopodobne, zmieniły się realia polityczne.
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Tak czy inaczej sprawa wróciła
do porządku obrad Rady Miejskiej na
jej posiedzeniu w dniu 3 lutego 1955
roku. Referował ją radny Władysław
Anszpergier (taką pisownię podaje
protokół z posiedzenia – WS) stwierdzając, że:
„społeczeństwo naszego miasta
patrzy z politowaniem na wybudowaną przed paru latami podstawę pomnika, który stoi do tej pory w ładnie
urządzonym skwerku, lecz swym wyglądem szpeci otoczenie. Pomnik ten
miał być pomnikiem braterstwa broni zawartego w walce z hitlerowskim
okupantem pomiędzy żołnierzami
Armii Czerwonej a odrodzonym Wojskiem Polskim. Należy więc już w tym
roku zlikwidować ten pomnik maszego niedołęstwa i biernoty, gdyż szpeci
nie tylko wygląd naszego miasta, lecz
wydaje świadectwo nam samym. Trzeba więc poczynić starania w kierunku
wykończenia pomnika i szukania funduszy na ten cel.”
W dyskusji, która miała później
miejsce, jeden z radnych podkreślił,
że:
„sprawa ta była stawiana zaraz
po wyzwoleniu i były wysłane już projekty wykończenia pomnika do władz
wyższych, lecz z czasem pilniejsze
zadania zepchnęły sprawę wykończenia go na dalszy plan, aż wreszcie
sprawa poszła w zapomnienie. Należy
poczynić starania w kierunku zakończenia budowy”.
Inny radny (przemilczmy jego
nazwisko) zaproponował z kolei,
aby:

poprzez urządzanie
imprez dochodowych
i zbiórek, oraz że w
tym celu należałoby
powołać i wyłonić
komitet budowy po
mnika, któryby zajął
się tymi sprawami.”
Projekt pomnika
symbolizującego braterstwo broni popierali też inni radni:
„żyjemy w okresie dni wyzwolenia
(przypomnijmy,
że
posiedzenie odbywało się 3 lutego a od
działy Armii Czerwonej wkroczyły do
Bełchatowa 19 stycznia – WS) i projekt zapodany przez radnego Ceglarka jest słuszny, gdyż pomnik winien
symbolizować braterstwo broni żołnierza polskiego i radzieckiego przypieczętowane wylaną krwią na polach
walk z najeźdzcą hitlerowskim.”
Choć nie byli zgodni w sprawie
powołania komitetu budowy:
„… gdyż najpierw Prezydium
winno się zwrócić do odpowiednich
czynników, jak sprawę tę należy poprowadzić do zwycięskiego końca,
a następnie po otrzymaniu już właściwych informacji należy postawić
sprawę przed radą i wybierzemy ko
mitet.”
W rezultacie tej dyskusji radni

podjęli uchwałę (Nr. II/10/55) następującej treści:
„Miejska Rada Narodowa po
przedyskutowaniu zagadnienia dokończenia budowy pomnika w Beł
chatowie stwierdza, że wypowiedzi w
dyskusji na ten temat są zupełnie słuszne, że zapodany wniosek jest celowy i
w głosowaniu jawnym jednomyślnie
popiera dążenie społeczeństwa naszego miasta zdążające do wykończenia
pomnika. Aby żądaniom tym uczynić
zadość postanawia:
a) zobowiązać Prezydium Rady, aby
to poczyniło odpowiednie kroki w
celu dokończenia budowy pomnika i zwróciło się w tej sprawie do
odnośnych władz celem uzyskania
informacji, jak sprawę tę doprowadzić do zwycięskiego końca.

„wykończyć pomnik i cokół pomnika dać wyrażający braterstwo
broni, czyli żołnierza radzieckiego i
polskiego”. (podkr.– WS)
Głos w dyskusji zabrał też sekretarz prezydium rady miejskiej
podkreślając, „że budowa pomnika
jest konieczna że środki pieniężne należy poszukać wśród społeczeństwa
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b) uznać za słuszne wypowiedzi rady
i wykończony pomnik winien symbolizować braterstwo broni żołnierza polskiego i radzieckiego.
O przebiego prac przygotowawczych
informować radę na sesjach.”

7. Niespodziewany zwrot - pomnik
Adama Mickiewicza
Mimo powziętej w lutym uchwały o dokończeniu budowy pomnika
Braterstwa Broni, w lipcu 1955 nastąpił niespodziewany zwrot wydarzeń.
Oto, jak wynika z protokołu, na posiedzeniu Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej, które odbyło się 20 lipca,
a zatem w przeddzień święta Odrodzenia Polski, przewodniczący prezydium, Józef Wieczorkiewicz „omówił
sprawę istniejącego pomnika w parku
przy ul. Pl. Wolności, który podkreślił
iż został on doprowadzony do należytego porządku przez obtynkowanie
lecz należałoby teraz go uzupełnić
przez poświęcenie go komuś i umieścić tablicę.” (pisownia oryginalna wg
protokołu, podkr. – WS). W dalszym
ciągu wystąpienia Przewodniczący
Prezydium podkreślił, iż: „dochodzą
go podsłuchy (sic!) by poświęcić go
Adamowi Mickiewiczowi na rocznicę
śmierci umieszczając jego medalion
z odpowiednim napisem, oraz pod
kreślił iż medalion taki można kazać
zrobić w Warszawie którego cena wynosić będzie prawdopodobnie około
1500 zł.”
Tyle protokół. Pozostaje jednak
pytanie, co zdarzyło się między lutym
a sierpniem, że z pomnika braterstwa
broni żołnierzy polskich i radzieckich
zrobił się nagle pomnik Adama
Mickiewicza. Wyjaśnienia tego w dokumentach nie znajdziemy, pozostaje
zatem tylko snucie domysłów. Otóż
od grudnia 1954 roku rozpoczął się w
Polsce okres destalinizacji, spowodowany ucieczką na Zachód płk. Józefa
Światło, wysokiego funkcjonariusza
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i rozpoczęciem nadawania
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przez rozgłośnię radiową Wolna Europa cyklu audycji pt. „Za kulisami
bezpieki i partii”. W ogólnie panującej, antyradzieckiej atmosferze, władze nie widziały zapewne sprzyjają
cej atmostery dla budowania pomnika
polski – radzieckiego braterstwa.
Okazji do zmiany dostarczyła
zbliżająca się 100. rocznica śmierci
wieszcza (Mickiewicz zmarł w Konstantynopolu 26 listopada 1855 roku)
i ogłoszenie „Roku Mickiewiczowskiego”. W całym kraju planowano
liczne uroczystości a w Krakowie
przystąpiono do odbudowy, zniszczo
nego przez Niemców, pomnika poety,
stojącego przed Sukiennicami.
Wróćmy jednak do bełchatowskiego pomnika. Na posiedzeniu prezydium MRN, które odbyło się 31
sierpnia:
„Przewodniczący prezydium
Wieczorkiewicz Józef zapytał członków Prezydium, pokazując 2-ie pocztówki Adama Mickiewicza, która z
nich będzie się lepiej nadawać na zrobienie medalionu na pomnik.” Ponieważ członkowie prezydium nie mogli
się zdecydować ustalili, „by uzgod-

nić z wykonawcą tego medalionu, t.j.
Spółdzielnią w Warszawie, który będzie lepiej się nadawał.”
Porównując wizerunek poety na
zachowanej tablicy z licznymi jego
podobiznami dostępnymi w internecie autor doszedł do wniosku, że ostatecznie posłużono się rysunkiem, wykonanym w 1889 roku przez Michała
Andriollego, twórcy m.in. ilustracji
do „Pana Tadeusza” i wielu innych.
Ostatnim akcentem w sprawie
pomnika Adama Mickiewicza jest
protokół z posiedzenia Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej z 9 listopada 1955, w którym stwierdzono:
„Natomiast jeżeli idzie o odsłonięcie pomnika, to w dniu 10 listopada jest powołane zebranie szerokiego
aktywu z wszystkich zakładów pracy
przy współudziale przedstawicieli z
powiatu. Na tym posiedzeniu ustalony
zostanie porządek uroczystości oraz
cały przebieg dnia i wtedy zaprosimy
nie tylko całą radę, lecz także i szerokie masy społeczeństwa.”
Ostatecznie pomnik, z wmurowaną w istniejący stary korpus tablicą
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upamiętniającą poetę, odsłonięto w
100. rocznicę śmierci poety. Niestety i
tym razem, oba wychodzące w Łodzi
pisma codzienne, „Głos Robotniczy”
oraz „Dziennik Łódzki” (noszący wtedy przejściowo tytuł „Łódzki Express
Ilustrowany”) nie zamieściły o tym
wydarzeniu nawet wzmianki.
Tym samym, zamiast pomnika
Braterstwa Broni Żołnierza Polskiego i Radzieckiego, stanął ostatecznie
pomnik Adama Mickiewicza. Może i
dobrze się stało, bo dzięki temu unik
nięto w latach 90. XX wieku kontrowersji i sporów, jak to miało miejsce
podczas likwidacji pomników poświęconych Armii Radzieckiej w wielu innych miastach Polski.
Trzzeba wspomnieć, że przez wiele lat
pomnik A. Mickiewicza był jednym z
kilku zaledwie charakterystycznych
miejsc Bełchatowa. Robiono sobie
pod nim zdjęcia, widniał też na kilku widokówkach. Przetrwał do 1989

roku, kiedy to w ramach przebudowy placu Wolności został rozebrany.
Samą tablicę przeniesiono do Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Adama
Mickiewicza przy ul. gen. L. Czyżew
skiego, gdzie można ją oglądać do
dzisiaj. Natomiast w miejscu starego
pomnika stanął później mniejszy, z
popiersiem poety na kolumnie.

8. Rewitalizacja placu Wolności i
pomnik J. Piłsudskiego
W 2017 roku przystąpiono do rewitalizacji placu Wolności. Obejmuje
ona stworzenie od strony zachodniej
tzw. „strefy patriotycznej” łącznie z
budową pomnika marszałka Józefa
Piłsudskiego, części centralnej przeznaczonej na spotkania i imprezy kulturalne oraz częsci wschodniej, przeznaczonej dla dzieci (autor pamięta
jeszcze, że już w latach pięćdziesiątych stały tam różne huśtawki).
W czerwcu tego
samego roku, pod patronatem prezydent
Bełchatowa,
rozpoczął działalność
Społeczny
Komitet Budowy Posągu
J. Piłsudskiego. W
jego skład, oprócz
wiceprezydentów
miasta, wchodzą radni, dyrektor bełchatowskiego Muzeum
Regionalnego oraz
dyrektor Miejskiego
Centrum Sportu. Zadaniem Komitetu będzie rozprowadzanie
cegiełek na budowę

pomnika, którego koszt oszcowano na
ok. 100 tyś. zł. Odsłonięcie pomnika
zaplanowano na 11 listopada 2018, w
setną rocznicę odzyskania niepodległości.
9. Zakończenie
Historia pomnika na placu Wolności ma wiele odsłon. Najpierw miał
to być obelisk na pamiątkę 10 lecia
odzyskania niepodległości w 1928
roku. W 20 rocznicę odzyskania niepodległości odsłonięto, na niewykończonym jeszcze cokole, tablicę upamiętniającą „Peowiaków i ochotników miasta Bełchatowa poległych w
walkach o niepodległość Polski”. Po
II wojnie światowej, w 1948 roku, w
związku ze zmianą nazwy placu miano
zamiar postawić „Pomnik Wolności”.
W 1955 roku radni miejscy uznali, że
” ... wykończony pomnik winien symbolizować braterstwo broni żołnierza
polskiego i radzieckiego.” W tym samym roku nastąpił gwałtowny zwrot
i na wykończonym cokole umieszczono tablicę poświęconą Adamowi
Mickiewiczowi. W tej formie pomnik
dotrwał do 1989 roku, po czym zastąpiony został przez kolumnę z popiersiem wieszcza. I teraz, po następnych
prawie 30 latach pojawi się na nim
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Witold Selerowicz
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Komendant Związku Strzeleckiego

MOJE WSPOMNIENIA Z PRACY
ZAWODOWEJ
I.
WSPOMNIENIA
Z MŁODOŚCI
Urodziłem się 05.11.1933r.
Lata wczesnej młodości spędziłem w Krośnie,
gdzie uczęszczałem do
szkoły podstawowej w
okresie II- wojny światowej.
Był to trudny okres okupacji niemieckiej. Okupant
dokonywał bardzo częstych
kontroli szkoły, represjonowano nauczycieli, którzy
próbowali uczyć, raczej
opowiadać historię Polski.
Widziałem łapankę mężczyzn i wywiezienie ich do
obozu w Majdanku, jako
zakładników za rozstrzelanie przez partyzantów Armii Krajowej folksdojczów
w 1943r., w dzielnicy Krosna
– Białobrzegi. To wydarzenie i wiele innych wywarło
na mnie olbrzymie wrażenie.
Wiedzieliśmy, że w razie inspekcji w szkole,
to podręczniki z historii i
geografii, które posiadało
kilku wybranych uczniów,
musieliśmy
natychmiast
wrzucić do pieca kaflowego. Zawsze przed budynkiem szkolnym wystawiane
były czujki uczniowskie,
które miały za zadanie
ostrzegać nauczycieli o
zbliżającej się obcej osobie,
a kierownictwo, jeżeli
uznało to za niebezpieczne,
ogłaszało alarm.
Świadectwa szkolne były
wypisywane w dwóch języ-
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kach: niemieckim i polskim,
mimo że języka niemieckiego nas nie uczono.
(ZDJĘCIE ŚWIADECTWA)
W kwietniu 1945r. zamknięto szkołę, gdyż zajęta została przez wojska radzieckie
na obóz jeniecki dla żołnierzy niemieckich wziętych do
niewoli, pędzonych pieszo,
a tylko ranni wiezieni byli
powozami konnymi. Widok
kilkuset jeńców, głodnych,
obdartych i wielu rannych,
zrobiło na mnie również
bardzo wielkie wrażenie,
bo przecież tych samych
niemieckich
okupantów
widywałem
codziennie
w mieście, jako butnych
i pewnych zwycięstwa.
Od roku szkolnego 1944/45
(po wyzwoleniu miasta
przez Armię Radziecką)
kontynuowałem nadal naukę w tej samej szkole podstawowej, którą ukończyłem w 1947r.
Następnie rozpocząłem naukę w Gimnazjum Tkackim,
przekształconym
w
późniejszym
okresie w Technikum Włókiennicze w KROŚNIE,
kończąc je w 1952 r.
W trakcie lat szkolnych odbywałem praktyczną naukę zawodu w
warsztatach
szkolnych,
a w czasie wakacji w roku
1950 skierowany zostałem
do Łódzkich Zakładów
Przemysłu Bawełnianego
„Rewolucja 1905 r.” w Ło-

dzi, ul. Senatorska 6.
W roku 1951 w miesiącach lipiec i sierpień, razem z kolegami szkolnymi zostaliśmy powołani
do obowiązkowej pracy w
tzw. „Hufcach Pracy Służby Polsce” i skierowani
do wykonywania niwelacji
terenu pod budowę Huty
SKAWINA. Była to praca bardzo ciężka i niebezpieczna, gdyż urobek ziemi
przewoziliśmy ręcznymi
wagoniko-wywrotkami kolejki szynowej na odległość
kilkuset metrów.
(ZDJĘCIE z OHP)
W trakcie pobierania nauki w szkole uczono nas
historii Polski najpierw wg
programu przedwojennego,
a od roku 1946 – dostosowanej do nowej rzeczywistości powojennej. Trudno
było nam zrozumieć a nauczycielom wytłumaczyć,
dlaczego toczyły się nadal
potyczki partyzantów z
nową władzą ludową, dlaczego zamożniejszych rolników nazywano kułakami,
dlaczego często wbrew ich
woli organizowano spółdzielczość rolniczą i dlaczego Władysław Gomułka
został internowany (Jego
dom rodzinny znajduje
się około 500 metrów od
siedziby szkoły podstawowej i około 1600 metrów
od Technikum Włókienniczego) do którego uczęszczałem. Pytaliśmy też dla-

czego zmieniono granicę
wschodnią Polski i Lwów
pozostawiono Ukraińcom.
Z tymi wątpliwościami spotykaliśmy się na co dzień,
gdyż do miasta przybyło
wielu repatriantów z tamtych terenów.
Omówione
wątpliwości
pozostały w mojej pamięci
do końca nauki, wywierając duży wpływ na moją
osobowość, w późniejszym
okresie życia.
II.
PIERWSZA
PRACA,
SŁUŻBA
WOJSKOWA I PRACA
W Ż.Z.P.B. W ŻARACH
Po ukończeniu technikum,
otrzymałem nakaz pracy
do Głuszyckich Zakładów
Przemysłu
Lniarskiego
w Głuszycy, pracując najpierw w administracji, a
od roku 1953 jako mistrz
tkacki w Tkalni Kamieńsk,
tychże zakładów.
Jesienią 1953r. zostałem powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
którą ukończyłem 23 października 1955r. Podczas
służby skierowany zostałem do szkoły samochodowej uzyskując prawo jazdy
na samochody ciężarowe
do 3 ton i pojazdy wojskowe specjalistyczne.
Brałem czynny udział w
życiu sportowym, będąc
zawodnikiem wojskowego klubu piłki nożnej, oraz
uprawiając biegi średnio dy-

Nie dajmy zapomnieć!

stansowe, uzyskując dyplomy za czołowe miejsca w
tej dyscyplinie, na szczeblu
dywizji. Uczestniczyłem
także w życiu kulturalnym
występując w wojskowych
zespołach artystycznych.
W czasie służby poznałem
moją przyszłą żonę Florentynę, z którą wziąłem ślub
w ostatnim tygodniu mojej
służby.
(ślubne zdjęcie)
Po ukończeniu służby
wojskowej podjąłem pracę w Żarskich Zakładach
Przemysłu
Bawełnianego w Żarach, najpierw w
charakterze mistrza tkackiego, a od roku 1957
na kierowniczych stanowiskach technicznych oraz
jako nauczyciel przedmiotów zawodowych na umowę zlecenia.
Podjęcie pracy w tych
zakładach znacznie ułatwiła mi kariera zawodnika piłki nożnej,
gdyż z-ca dyrektora Pan
Spaliński, był prezesem
Klubu Sportowego Włókniarz w Żarach. W krótkim
okresie otrzymałem mieszkanie, do którego wprowadziłem się wraz z rodziną
mieszkając tam do 31 sierpnia 1961 roku.
III.
PRACA
W
B.Z.P.B. W BEŁCHATOWIE
Pewnego majowego dnia
1961r. do Ż.Z.P.B. przyjechał dyrektor B.Z.P.B. Pan
Zenon Chyliński w towarzystwie zastępcy dyrektora ds. technicznych Pana
Bronisława Augustyniaka i
głównego technologa Pani
Marii Miętkiewicz.
Dyrektor
CHYLIŃSKI

był przeniesiony służbowo
do Bełchatowa z Ż.Z.P.B.
w Żarach pod kierownictwem, którego pracowałem
jako Kierownik Oddziału
Przygotowawczego.
Byłem bardzo zaskoczony, że dostrzegł mnie dawny mój dyrektor i przedstawił
towarzyszącej
delegacji. Wizyta miała
charakter zwiedzania pokrewnych zakładów włókienniczych i wymianę
doświadczeń zawodowych.
Po wizytacji przyszedł
czas na pożegnanie, w
trakcie którego dyrektor
zaproponował mi pracę
w B.Z.P.B. Ponieważ nie
zdecydowałem się na natychmiastową odpowiedź,
dostałem
24
godziny
na podjęcie decyzji. Następnego dnia odebrałem telefon
od dyrektora Chylińskiego
z ponowieniem propozycji
podjęcia pracy na zasadach
przeniesienia służbowego,
z mieszkaniem w nowo budowanym bloku i pracą dla
mojej żony.
Wstępnie przyjąłem propozycję przyjazdu do Bełchatowa i obejrzenia nowo
budowanych zakładów. Tak
też się stało, że kilkanaście
dni później, przyjechałem
do Bełchatowa i w towarzystwie
dyrektora
Chylińskiego
zwiedziłem uruchamianą tkalnię
i budowaną przędzalnię. W
trakcie zwiedzania spotkałem kolegów z Technikum
Włókienniczego z Krosna,
byli to: Marian Węgrzynek, Włodzimierz Rymarz,
Kazimierz Frydrych, Zdzisław Łukasik i Władysław
Pietrasz, którzy pracowali
przy uruchamianiu krosien
tkalni mechanicznej. Spotkani koledzy bardzo mnie

zachęcali do podjęcia pracy, co stało się faktem i w
dniu 01.09.1961r. podjąłem
obowiązki kierownika oddziału przygotowawczego
tkalni. Oddział został zlokalizowany w południowowschodniej części nowego
budynku tkalni. Zakupiono
część nowych maszyn oddziału przygotowawczego
dla potrzeb modernizującej
się tkalni: nowe snowarki i
klejarki.
W latach siedemdziesiątych
zostały zakupione automatyczne wiązałki osnów
bezpośrednio na krosnach
tkackich, które wyraźnie
skracały czas ich wymiany.
Były to maszyny produkcji
radzieckiej.
W nowo uruchamianej
tkalni stopniowo wprowadzano wielowarsztatowy
system obsługi krosien.
Dotychczasowy
dwuwarsztatowy
zastąpiono
obsługą trzech, czterech
i sześciu krosien przez jedną tkaczkę. Zastosowano
mechanizm do automatycznego zatrzymywania
krosna z chwilą zerwania się nitki osnowy oraz
czujnik zrywu wątku.
Te mechanizmy były już
powszechnie stosowane w
przemyśle włókienniczym,
a w bełchatowskiej tkalni
były nowością.
Zmodernizowana tkalnia i
zastosowanie wielowarsztatowego systemu obsługi
wymagało bardzo wysokiej jakości produkcji Oddziału Przygotowawczego i służb pomocniczych,
zastosowania ulepszonej
technologii
produkcji,
lepszej organizacji pracy
i odpowiednio wykwalifikowanej załogi, a szczególnie kadry mistrzowskiej.
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Powstał więc nowy problem, gdyż pracujący mistrzowie Oddziału Przygotowawczego z wykształceniem niepełnym podstawowym i tylko przyuczeniem
do zawodu mieli olbrzymie
trudności z opanowaniem
procesu technologicznego
i prawidłową obsługą parku maszynowego. Zaistniała sytuacja wymuszała
poprawę organizacji pracy
i podejmowania ciągłej
współpracy z pokrewnymi
zakładami włókienniczymi.
We współpracy z Centralnym Laboratorium Przemysłu Bawełnianego i
Instytutu Włókiennictwa
w Łodzi wprowadziliśmy
nową technologię klejenia
osnów i szereg usprawnień procesu technologicznego nie tylko w tkalni, ale też i w przędzalni.
Ciągła myśl wyzwalała we
mnie chęć usprawnienia
procesu technologicznego,
co skutkowało opracowaniem
przeze
mnie
wielu
wniosków
racjonalizatorskich.
A oto niektóre z nich:
- zastosowanie pompy zębatej do tłoczenia klejonki w zestawie autoklawu
typu EM 4- 5, oraz w
korycie klejonki typu EM
4,
- opracowanie ruchomego
noża do rozcinania tkaniny
na krośnie przy produkcji
artykułów GK2/70x2,
- zastosowanie regulacji
napięcia osnowy przed korytem klejarskim,
opracowanie sposobu zainstalowania krosien nad dołami fundamentowymi
słupów
przy podpieraniu dachów
szedowych tkalni,
opracowanie automa-
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tycznego układu regulacji
temperatury w napawarce
klejarki,
- opracowanie łatwo spieralnego preparatu do klejenia osnów produkcji krajowej,
- opracowanie nowego prowadnika czujnika zrywu
nitki snowarki zespołowej
szybkobieżnej typu Elitex 2205.
Z powodu braku odpowiednio
kwalifikowanej
kadry technicznej na rynku bełchatowskim zaistniała potrzeba jej uzupełnienia z zewnątrz. W tym
celu nawiązałem kontakt z
Technikum Włókienniczym
w Krośnie i w roku 1962
udałem się do tegoż technikum w celu zwerbowania kilku techników. Chęć
rozpoczęcia pracy podjęło
6 absolwentek i 3 absolwentów. Większość z nich pracowało szereg lat w zakładach
na stanowiskach administracji, jako mistrzowie, a
nawet jeden z nich Stanisław Wojnar został kierownikiem wydziału przędzalni. Wszyscy zwerbowani
absolwenci z Krosna podjęli pracę w BZPB od dnia
03.08.1963r. Byli to:
- Wanda Waśko-Lasoń,
- Anna Kamońska-Rychlewska,
- Wanda Wierdak-Bebos,
- Danuta Frąc-Maląg,
- Maria Mastyka-Walęcka,
- Kazimiera Pitera-Gnida,
- Stanisław Wojnar,
- Władysław Jurczak,
- Kazimierz Gonet.
Na szeroką skalę organizowaliśmy kursy mistrzowskie
podnoszące kwalifikacje,
jak też przyuczaliśmy do
zawodu mistrza.
Jeszcze przed moim przyjazdem do Bełchatowa, w
12

celu zapewnienia stałego
dopływu wykwalifikowanych kadr, otwarto w 1960r.
- Przyzakładową Zasadniczą Szkołę Włókienniczą,
na bazie której powstał Zespół Szkół Zawodowych,
a w roku 1974 zorganizowano Wieczorowe Technikum Włókiennicze i Średnie Technikum Zawodowe
o kierunku włókienniczym
i mechanicznym. W Przyzakładowej Szkole Zawodowej pracowałem jako
nauczyciel
przedmiotów
zawodowych, na umowę
zlecenie do 1974r.
Od chwili wprowadzenia
maszyn do nowego budynku tkalni, a szczególnie klejarni, zaczęły się problemy
z niedostosowaniem konstrukcji dachów do bardzo
wilgotnego procesu technologicznego, brakiem ich
odpowiedniego ocieplenia i
mało skutecznej wentylacji.
Ta sytuacja groziła katastrofą budowlaną, szczególnie
w tej części obiektu tkalni.
W związku z powyższym
kierownictwo przedsiębiorstwa czyniło usilne starania
o wybudowanie nowego
budynku i przeniesienie
do niego maszyn oddziału
przygotowawczego. Szukano pomocy finansowej
we wszystkich ośrodkach
ówczesnych decydentów,
poprzez Związki Zawodowe, Komitet Wojewódzki
PZPR, Ministerstwo Przemysłu Lekkiego, a za ich pośrednictwem aż u Wicepremiera Pana Zenona Nowaka. Po usilnych staraniach,
w ramach obchodów X
rocznicy powstania Powiatu Bełchatowskiego, udało
się zaprosić wicepremiera
do odwiedzenia zakładu i
przy tej okazji przedstawić

istniejący, bardzo poważny,
problem nowo wybudowanych obiektów.
Był on związany z realną
możliwością zamknięcia
zakładów i pozbawienia
pracy blisko 2350 osobowej
załogi (wówczas najliczniejszej w całym powiecie
bełchatowskim).
W wyniku uzyskania poparcia przez ministerstwo, rozpoczęto prace
nad opracowaniem dokumentacji technicznej pod
nowy budynek Oddziału
Przygotowawczego. Zaczęto szukać nowych skutecznych rozwiązań technicznych konstrukcji dachu. W
tym celu organizowaliśmy
liczne wyjazdy służbowe
wraz z projektantem, do
pokrewnych zakładów włókienniczych. Zaproponowałem zastosować konstrukcję szedową, podobną do
istniejącej w Kudowskich
Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Kudowie. Po
długotrwałych staraniach
opracowano dokumentację
techniczną nowego budynku.
Budowę rozpoczęto w 1967
roku, a w dniu 30.09.1969r.
dokonano odbioru technicznego z ponowną przeprowadzką z budynku tkalni
wraz z montażem maszyn
w nowym obiekcie. Przeprowadzka była bardzo
utrudniona, gdyż należało
ją tak zorganizować, aby nie
dopuścić do postojów tkalni,
ze względu na brak osnów.
W trakcie uruchamiania
maszyn w nowym oddziale,
powstał następny problem
uruchomienia i opanowania
transportu podwieszonego
pomiędzy Oddziałem Przygotowawczym, a Tkalnią
oraz budową wyciągu to-

warowego transportującego
osnowy na przewlekalnię,
zlokalizowaną na piętrze
budynku. Był to wyciąg
specjalnej konstrukcji, tzw.
orczykowy. Inwestycja była
konieczna, gdyż produkowane osnowy były bardzo
ciężkie (120 ÷ 250 kg) a co
za tym idzie, transport ręczny był bardzo utrudniony
i niebezpieczny.
Ostatecznie,
transport
podwieszony oddano do
eksploatacji w 1970 roku.
W tym też roku, powołany
zostałem na stanowisko Kierownika Wydziału Tkalni,
którą to funkcję pełniłem
do 22.07.1974 roku.
Pracując zawodowo pełniłem dodatkowo szereg
funkcji społecznych w następujących latach:
- 1964 do 1968r. - jako
przewodniczący Zakładowego Koła Stowarzyszenia
Włókienników Polskich,
- 1967 do 1971r. - jako doradca techniczny w Klubie
Techniki i Racjonalizacji
w zakładzie,
- 1968 do 1973r. - jako
Przewodniczący Rady Robotniczej B.Z.P.B w Bełchatowie.
IV.
PRACA
W
UNIONTEX-e I STUDIA
ZAOCZNE
W latach 1973 ÷ 1974, w
ramach pomocy technicznej
dokonywaliśmy usługowego snucia i klejenia osnów
dla Ł.Z.P.B. im. Obrońców
Pokoju „UNIONTEX” w
Łodzi. Okazało się, że nasz
produkt był znacznie lepszej
jakości od produkcji osnów
wykonywanych z tego samego surowca, na podob-
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nym parku maszynowym,
w ich zakładach. Wzrosła
wydajność krosien o ponad 20% i to było głównym
powodem zaproponowania mi pracy w UNIONTEX-ie na stanowisku
kierownika oddziału przygotowawczego tkalni. W
celu omówienia warunków
pracy, w lutym udałem
się do Łodzi na rozmowę z
Dyrektorem Bajorem, który zaproponował mi również mieszkanie na Osiedlu
Retkinia. Propozycji tej nie
przyjąłem, tłumacząc się
dużą odległością od zakładu
pracy, co bardzo utrudniłoby
dokonywanie kontroli pracy
podległego mi oddziału w
godzinach popołudniowych
i nocnych. Przyznać muszę,
że przejściem do pracy w
UNIONTEX-ie nie byłem
zbyt mocno zainteresowany
z dwóch powodów:
- praca na stanowisku Kierownika Wydziału Tkalni układała mi się dobrze,
opanowana została technologia produkcji osnów i
organizacja pracy tkalni,
- wiosną 1974 roku rozpocząłem w Bełchatowie
budowę domu jednorodzinnego.
Za podjęciem pracy w Łodzi przemawiało też bardzo
dużo argumentów, przede
wszystkim ten, że dorastające moje dzieci miałyby
znacznie lepsze możliwości
studiowania i perspektywy
późniejszej pracy. Nie bez
znaczenia było i to, że ja
również zawsze myślałem
o podjęciu studiów wieczorowych lub zaocznych.
Tak się złożyło, że dyrekcja
Uniontex-u nie ustawała w
staraniach pozyskania mnie
do pracy i zaproponowała
mieszkanie zgodnie z moim

życzeniem, na ulicy Zarzewskiej (dzielnica Górna)
w odległości jednego kilometra od zakładu. Po spełnieniu tego warunku, podjąłem pracę od 23.07.1974r.,
pracując do 14.04.1980r.
na stanowisku kierownika
oddziału przygotowawczego tkalni I, zlokalizowanej na rogu ulic 8-Marca
i Kilińskiego. W tym
okresie podjąłem również zaoczne studia na
Uniwersytecie
Łódzkim
w Łodzi, uzyskując w dniu
05.01.1982r. tytuł magistra
ekonomii.
V.

POWRÓT

DO

B.Z.P.B. W BEŁCHATOWIE
Pomimo, że praca w Łodzi układała mi się bardzo
dobrze, to ciągle myślałem
o powrocie do Bełchatowa.
Najpierw czyniłem starania
podjęcia pracy w Elektrowni Bełchatów, później omówiłem już warunki podjęcia
pracy w B.Z.P.G. Stomil w
Rogowcu na stanowisku
głównego ekonomisty. Przyjeżdżając do Bełchatowa,
gdzie mieszkała moja żona,
widząc komin Bawełnianki
oraz pięknie rozbudowany zakład, nie ustawałem
w myślach powrotu do nich.
Tak też się złożyło, że prawie
w przeddzień podjęcia pracy
w Stomil-u zadzwonił
do mnie, ówczesny dyrektor BZPB – Stanisław
Półchłopek,
proponując
powrót do zakładu. Propozycję przyjąłem z zadowoleniem, podejmując
pracę od dnia 18.04.1980r.,
najpierw na stanowisku
kierownika działu zbytu,
a po kilkudziesięciu dniach,
tj. od 22.05.1980r. - jako
z-ca dyrektora ds. ekono-

miczno-handlowych.
Praca w kierownictwie
przedsiębiorstwa nałożyła
na mnie nowe obowiązki
kierowania działami: kadr i
szkolenia zawodowego, płac
i normowania, zaopatrzenia
wraz z całą gospodarką
magazynową, zbytu, transportu i administracyjnosocjalno-bytowym. Był to
również okres wzmożonej
działalności inwestycyjnej
przedsiębiorstwa, kontynuowano proces modernizacji
tkalni i przędzalni.
W roku 1984 uruchomiona została szwalnia, która
szyła bieliznę pościelową
i szlafroki frotte. Zorganizowanie szwalni wiązało się przede wszystkim z
powstaniem kilkudziesięciu nowych stanowisk pracy dla prządek i tkaczek
kierowanych
okresowo
do lżejszej pracy przez lekarzy zakładowych.
Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa rodził potrzebę
zatrudnienia pracowników
o nowych kwalifikacjach
oraz dobrze wykształconego personelu technicznego.
Dostęp do nowej kadry był
bardzo utrudniony z powodu
łatwego znalezienia pracy
w powstającym zagłębiu
górniczo-energetycznym w
Rogowcu, z którego skorzystało wielu pracowników uzyskując znacznie
wyższe zarobki, a często i nowe mieszkania.
W celu zabezpieczenia
niezbędnego
zatrudnienia wykupiliśmy budynek
po Hotelu Górniczym w
Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego, adaptując go
na hotel pracowniczy,
w którym zakwaterowaliśmy 40 pracowników.
Ponieważ hotel nie rozwią-

zał pełnego zabezpieczenia
zatrudnienia,
zorganizowaliśmy codzienny dowóz
do pracy w systemie wielozmianowym dla około
95 pracowników ościennych miejscowości. Przewóz odbywał się zarówno autokarami własnymi,
jak też zorganizowanymi
przewozami komunikacji
państwowej.
Na pionie, którym kierowałem, spoczywały nie tylko
obowiązki zabezpieczenia
przedsiębiorstwa w niezbędne surowce, części zamienne i artykuły techniczne,
ale również zbyt produkcji, zaopatrzenie stołówki
zakładowej w podstawowe artykuły żywnościowe.
Początek lat osiemdziesiątych to przecież okres dużych niepokojów społecznych i stanu wojennego w
kraju. Podstawowa żywność była reglamentowana
i trudno dostępna. Dotkliwy brak żywności przy
równoczesnym nadmiarze
leżącej odłogiem ziemi na
wsi, zmuszał władze terenowe do przekazywania
zakładom pracy podupadłych gospodarstw rolnych w celu jej uprawy
i prowadzenia hodowli
zwierzęcej. Do prowadzenia produkcji rolniczej i
hodowli zwierzęcej były
zobligowane szczególnie
te przedsiębiorstwa, które prowadziły stołówki pracownicze. Dla naszego
przedsiębiorstwa
przydzielono
kilkuhektarowe
gospodarstwo
rolne we wsi Helenów.
Tym działem produkcji zajmował się dział socjalny.
Brak doświadczenia rolniczego,
odpowiedniego
sprzętu do uprawy roli, da-
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wał mizerne efekty w zbiorach plonów
i po dwóch latach gospodarowania zostaliśmy zwolnieni z tego obowiązku.
Na
wyższy
poziom
stawiano też sprawy socjalno-bytowe oraz rekreacji, wypoczynku
i sportu. Stale rozbudowywaliśmy i
unowocześnialiśmy istniejący od roku
1969 ośrodek wczasowy w Dziewulinach, cieszący się w okresie letnim
dużym powodzeniem głównie jako
ośrodek wczasów rodzinnych. Organizowaliśmy kolonie zagraniczne dla
starszej młodzieży szkolnej, wymianę
wakacyjną młodzieży szkoły przyzakładowej z młodzieżą węgierską. Nawiązaliśmy kontakty z pokrewnymi
zakładami włókienniczymi w Rosji,
w ramach których przyjęliśmy, do
naszego ośrodka wypoczynkowego
w Dziewulinach, delegację załogi
z Chabarowska, a przedstawiciele naszych zakładów uczestniczyli,
w ramach rewizyty bezdewizowej, na
wczasach w tym mieście.
Z działalnością przedsiębiorstwa,
ściśle wiązała się działalność klubu
sportowego SKRA, któremu prezesowałem w latach 1983 ÷ 1990r. Był
to klub przyzakładowy siatkówki męskiej, a od roku 1986 rozszerzyliśmy
działalność o sekcję siatkówki żeńskiej, której zawodniczki rekrutowały
się z młodzieży szkół bełchatowskich.
W tym samym czasie utworzyliśmy
sekcję brydża sportowego, który prowadził rozgrywki na szczeblu międzyzakładowym, a potem wojewódzkim.
W tym też okresie drużyna siatkówki
męskiej osiągała w rozgrywkach III
ligi coraz większe sukcesy, awansowała do II ligi.
W latach 1988 ÷ 1990 uruchomiliśmy
sklep przyzakładowy ze sprzedażą
przede wszystkim produkcji własnej,
czyli pościeli, a także szlafroków frotte. Po nasyceniu rynku lokalnego prowadziliśmy również sprzedaż obwoźną do sklepów i hurtowni oraz także
na targowiskach. Organizowaliśmy kiermasze dla załogi atrakcyjnych wówczas artykułów włókienniczych takich jak: firanki, zasłony,
kołdry, dywany, itp., których brak

14

Krótki żywot Towarzystwa Miłośników Literatury Żydowskiej

było na naszym rynku.
Całe kierownictwo przedsiębiorstwa
starało się czynić wszystko, aby zadowolić załogę, a przede wszystkim
podnieść efektywność ekonomiczną
przedsiębiorstwa, którego podstawowa produkcja i stosowane ograniczenia cenowe wyrobów nie nadążały za
bardzo wysoką inflacją w kraju.
W drugiej połowie lat 80-tych bardzo
uaktywniła się działalność związków
zawodowych, a przede wszystkim
Niezależnego Związku Zawodowego
„Solidarność”, którego roszczeniowa
postawa, nie tylko płacowa, bardzo
utrudniała prowadzenie racjonalnej
gospodarki przedsiębiorstwa. W tak
trudnej sytuacji myśli kierownictwa zakładu ukierunkowane były
nie tylko na poprawę wyników ekonomicznych, lecz przede wszystkim
na wzrost płac załogi. Nie tylko nasze przedsiębiorstwo, ale i wszystkie
ościenne branży włókienniczej, chcąc
przynajmniej dorównać szalejącej inflacji, podnosiły płace, za którą nie
nadążała wydajność pracy co w konsekwencji było początkami upadłości
przedsiębiorstw.
Po przepracowaniu 10 lat na stanowisku z-cy dyrektora ds. ekonomiczno-handlowych,
podjąłem
decyzję przejścia na wcześniejszą
emeryturę z dniem 31.08.1990r.
Gdyby niesprzyjające okoliczności
pracowałbym nadal w BZPB dzieląc
razem z całą załogą trudne lata dalszej działalności przedsiębiorstwa.
Po przejściu na emeryturę, rozpocząłem działalność gospodarczą pracując
przez dalsze 19 lat, tj. do 31.08.2010r.,
jako agent ubezpieczeniowy.
Wspominając lata wczesnej młodości
i lata mojej pracy, jestem przekonany,
że tamtych lat nie zmarnowałem.
W czasie wieloletniej pracy zawodowej byłem wielokrotnie wyróżniany
odznaczeniami i medalami, między
innymi:
- Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego (1967r.),
- Odznaką Zasłużonego Działacza
Związku
Zawodowego
Pracowników
Przemysłu

Włókienniczego, Odzieżowego i
Skórzanego (1969r.),
- Srebrnym Krzyżem Zasługi
(1969r.),
- Odznaką i Tytułem Racjonalizatora
Produkcji (1972r.),
- Medalem 40-lecia Polski Ludowej
(1984r.),
- Złotym Krzyżem Zasługi (1985r.),
- Odznaką za Zasługi dla Województwa Piotrkowskiego (1987r.),
- Medalem pamiątkowym „W Jubileusz 250-lecia Bełchatowa (1987r.),
- Dyplomem z okazji „100-lecia Istnienia Bawełnianki”.
Obecnie nadal aktywnie uczestniczę w
życiu społecznym i razem z dawnymi
kolegami z pracy zrzeszyliśmy się w
Kole Emerytów byłych pracowników
Bełchatowskich Zakładów Przemysłu
Bawełnianego, któremu przewodniczę. Począwszy od 1993 r, organizujemy spotkania Noworoczne.
Są to bardzo miłe spotkania, bo wynikają z potrzeby bycia razem choćby w
małym gronie z grupą ludzi, z którymi
przed laty pracowaliśmy.
W ostatnich latach zwiedziliśmy
Elektrownię
Bełchatów,
Przedsiębiorstwo
„SEMPERTRANS”
w Rogowcu, a w ubiegłym
roku
zorganizowaliśmy
wyjazd
do Zelowa zwiedzając Oddział Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Bardzo żywo interesujemy się losem Galerii „Bawełnianka”
wybudowanej przed kilkoma laty na
gruzach dawnych Zakładów Bawełnianych.
Na ostatnim Noworocznym spotkaniu
z uwagą wysłuchaliśmy informacji
przekazanej nam przez radnego Pana
Marcina Rzepeckiego, który poinfomował, że dobiegają końca sprawy związane z upadłością dawnych
właścicieli wybudowanej „Galerii”
i że w niedługim czasie jest nadzieja,
że Galeria, z nowymi właścicielami,
zostanie otwarta - oby tak się stało.
(ZDJĘCIE emerytów)
Dziękuję wszystkim współpracownikom, kolegom, całej Załodze, a przede
wszystkim dyr. Stanisławowi Pół-

Nie dajmy zapomnieć!
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chłopkowi, z-cy dyr. Andrzejowi Guślińskiemu oraz wszystkim kierownikom wydziałów i działów za wiele lat
wspólnej pracy, która choć była ciężką
i trudną, to nie była bezowocną.
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Zmiany nazw bełchatowskich ulic
Wszyscy wiemy, jakie emocje potrafią
wzbudzać nazwy ulic. Dzieje się tak
podczas wprowadzania nowych nazw,
ale przede wszystkim przy zmianie
nazw już istniejących, zwłaszcza jeśli
spory mają podtekst polityczny bądź
religijny.
Także w Bełchatowie wielokrotnie
następowały zmiany nazw głównych
ulic i placów. W poniższym artykule
przedstawimy te, które miały miejsce
od początków miasta aż do początków
XXI wieku.
2. Przed I wojną światową
Na najstarszym znanym planie Bełchatowa z 1836 roku kilka istniejących już wtedy ulic ma jedynie zwykłe, racjonalne określenia. Jest więc
„Rynek”, czyli dzisiejszy plac Narutowicza, a tzw. „wylotówki” noszą
funkcjonalne nazwy geograficzne w
rodzaju „ku Piotrkowu” czy „ku Pabianicom”. Oprócz tego jest jeszcze
„droga do Szczercowa”, droga „do
Łasku”, „do Grocholic” oraz „do
Dzieszulic” (wtedy wieś nazywała się
Dzieszulice a nie Zdzieszulice).
Podobne zasady obowiązywały i później. Na „Planie sytuacyjnym części
miasta Bełchatowa wykazującym położenie rynku tegoż miasta”, sporzą
dzonym w 1863 roku, pojawiają się
już oba place: „Rynek Stary” oraz
„Nowy Rynek”, a późniejsza ul.
Ewangelicka nazywa się „ulicą Piotrkowską”. Drogi wylotowe z miasta
noszą nazwy: „droga do Bełchatówka” oraz „szosa do Łodzi” (dziś J. Pił
sudskiego). Ta ostatnia nazwa wynika stąd, że w owym czasie nie było
jeszcze szosy z Wadlewa do Pabianic,
zatem przejazd do Łodzi musiał się
odbywać drogą okrężną przez Mzurki, Szydłów i Tuszyn. Natomiast w
miejscu dzisiejszej ulicy Kościuszki
widnieje jak poprzednio oznaczenie
„droga do Szczercowa”.
Na późniejszym o dwa lata „Planie sytuacyjnym posesji poklasztornej X.X.
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Franciszkanów w mieście Bełcha
towie”, sporządzonym w 1865 roku
przez budowniczego powiatu Piotrkowskiego Szpadkowskiego, oprócz
ulicy „Pabjanickiej” i „Piotrkowskiej”
występuje jeszcze „Ulica do dworu”
(dzisiejsza Kościuszki).
Jeszcze uboższy w nazwy jest, opisany po rosyjsku, „Odręczny plan
sytuacyjny osady Bełchatów” z 1894
roku. Plac Narutowicza to „Rynek” a
Plac Wolności - po prostu „Plac”. Jest
jeszcze „szosa do Piotrkowa” (ul. J.
Piłsudskiego) oraz „droga do Piotrkowa” (ul. gen. L. Czyżewskiego),
„szosa do Wadlewa” (ul. Pabianicka),
„szosa do Szczercowa” (ul. 9 Maja)
oraz „do Zdzieszulic” (ul. S. Okrzei).
Na wprost dzisiejszej ul. Hellwigów
pojawia się za to nowa nazwa „Aleja”.
3. Pierwsze zmiany w II Rzeczypospolitej
Pierwsza oficjalna informacja na temat nazw bełchatowskich ulic ma
związek ze staraniami o odzyskanie
praw miejskich po zakończeniu I wojny światowej. Jest to „Wykaz zabudowań według ulic m. Bełchatowa”.
Wymienione są w nim dwa place: Stary Rynek i Nowy Rynek oraz dziewięć ulic: Piotrkowska, Ewangelicka,
Ogrodowa, Pabjanicka, Kościuszki,
Aleje Kaczkowskich, Krótka, Cmentarna (dzisiejsza ul. H. Dąbrowskiego)
i Kempfinówka a także kolonia Beł
chatów (okolice dzisiejszej ul. Pileckiego).
Sprawa nazw dla nowych ulic stała się
pilna po odzyskaniu przez Bełchatów
praw miejskich, co nastąpiło 1 stycznia 1925 roku. Rada Miejska zajęła się
nią już na swoim piątym posiedzeniu,
które odbyło się 9 maja 1925 roku. W
imieniu Zarządu Miasta zreferował
ją urzędnik magistratu i działacz Polskiej Partii Socjalistycznej Czesław
Huzar stwierdzając m.in.: „miasto
Bełchatów pod względem nazw ulic

i dzielnic jest upośledzone, gdyż nie
ma właściwych nazw takowych”.
Zaproponował zatem: drogę do Politanic nazwać ulicą Polną, Olsztyn
– Poprzeczną, Nowy Rynek - Placem
Prezydenta Narutowicza, Cmentarną ulicą Stefana Okrzei a Aleje Kaczkow
skich - Aleją 1 Maja. Dalej Czesław
Huzar postulował, aby zmienić nazwę
Kolonii Bełchatów (początkowy odcinek dzisiejszej ulicy Czaplinieckiej)
na ulicę Łąkową, ulicę Ewangelicką
na Piłsudskiego, Dworską (dzisiejsza 9 Maja) na Mostową a Zamość na
Cmentarną. Na zakończenie wyjaśnił
zasługi osób, których imieniem nazywać się będą ulice w mieście.
Jak można dzisiaj uzasadnić zmiany
proponowane przez Huzara?
Nowa nazwa Starego Rynku miała w
oczywisty sposób uczcić zmarłego
tragicznie przed trzema laty pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej,
natomiast zmiana nazwy ulicy Ewangelickiej na ul. Piłsudskiego miała
wskazywać na zasługi Józefa Piłsud
skiego w odzyskaniu niepodległości.
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Co prawda istniejąca nazwa ulicy
była już zakorzeniona w świadomości
mieszkańców od ponad pół wieku (na
jej końcu stał kościół ewangelicki
zbudowany w 1832 roku oraz szkoła
ewangelicka), ale zasługi Józefa Pił
sudskiego były wtedy uznawane powszechnie.
Natomiast propozycja zmiany nazwy
Alei Kaczkowskich na 1 Maja miała chyba związek ze składem Rady
Miejskiej, w której przeważali socja
liści oraz radni z różnych partii żydowskich, reprezentujący ludność
robotniczą.
Z kolei zmiana nazwy ulicy Cmentarnej na ul. Stefana Okrzei była spowodowana tym, że jako ulicę Cmentarną proponował Huzar nazwać drogę
obok kolonii Zamość (rozciągającą
się za mostem po prawej stronie).
Była to propozycja o tyle mająca sens,
że na Lipach istniały już trzy cmentarze: ewangelicki (pomiędzy dzisiejszymi ulicami Piaskową i Kątną),
nowy cmentarz katolicki oraz cmentarz żydowski (na terenie dzisiejszego
Parku Tysiąclecia przy ul. Lipowej).
Natomiast przy dotychczasowej ulicy Cmentarnej istniał od 1809 roku,
pierwszy bełchatowski cmentarz katolicki, ale już od bardzo dawna nie
chowano na nim zmarłych.
Z innych propozycji Huzara droga do
Politanic rzeczywiście biegła przez
pola (potem nazwano ją po prostu ulicą Wschodnią, bo biegła na wschód),
droga do Olsztyna biegła w poprzek
pól a po prawej stronie drogi do Domiechowic były ówcześnie łąki. Natomiast zmiana nazwy ulicy Dworskiej
na Mostową miała zapewne uhonorować jedyny wtedy w Bełchatowie
most.
Po zreferowaniu sprawy przez Huzara rozpoczęła się dyskusja, w której
radny Zelman Pudłowski, reprezentujący Żydowski Związek Robotniczy
„Bund”, zaproponował niespodziewanie, aby zmienić nazwę ulicy Pabianickiej (zamieszkałej głównie przez
ludność żydowską) na J. L. Pereca.
Ponieważ żadnej zmiany nazw ulic
nie zdołano wtedy uchwalić, sprawa

to znalazła się ponownie na porządku
dziennym dopiero po pół roku (na posiedzeniu Rady Miejskiej, odbytym w
grudniu 1926 roku).
Przewodniczący obradom v-ce burmistrz Konstanty Miętkiewicz odczytał projekt nowych nazw ulic w mieście, opracowany przez Urząd Miasta.
Proponował on mianowicie (pisownia
według oryginału):
„przedmieście Lipy nazwać ulica Lipowa, droga do Czaplińca ul. Łąkowa, droga do Grocholic ulica Częstochowska, ulica Dworska zamienić na
ulicę Mostową, drogę do Zdzieszulic
nazwać ulicą Stefana Okrzei, Aleje
Kaczkowskich pozostawić bez zmiany,
ulicę Tadeusza Kościuszki pozostawić
bez zmiany, ul. Stary Rynek zamienić
na ul. Rynek Poniatowskiego, ul. Pabianicką pozostawić bez zmiany, ul.
Ewangelicką pozostawić bez zmiany,
ul. Piotrkowską pozostawić bez zmiany, ulicę od Piotrkowskiej w stronę
Pabianickiej nazwać ulicą Niecałą.
Nowy Rynek zamienić na ulicę Rynek I-go Prezydenta Narutowicza,
ulicę Cmentarną pozostawić bez
zmiany, drogę do Politanic nazwać
ulicą Wschodnią, ulicę łączącą ulicę Cmentarną z drogą do Politanic
nazwać ulicą Poprzeczną, ul. Kępfi
nówka zamienić na ulicę Łączną, drogę na targowicę nazwać ul. Targową
a przedmieście Olsztyn nazwać ulicą
Olsztyńską.”
Zanim jednak doszło do głosowania
kilkoro radnych zgłosiło własne wnioski. Radny Liberman ponowił wcześniejszy wniosek Zalmana Pudłowskiego, aby ulica Pabianicka zmieniła
nazwę na ul. J.L. Pereca. Radny La-

ske proponował z kolei, aby nazwę
Stary Rynek pozostawić bez zmiany.
Natomiast radny Feld chciał, żeby ul.
Ewangelickiej nadać nazwę ul. Jero
zolimskiej (podobnie jak Pabianicka,
ulica ta była zamieszkała głównie
przez ludność żydowską).
Za wnioskiem radnego Libermana
opowiedziała się większość członków
Rady Miejskiej co w praktyce oznaczało, że ul. Pabianicka została zamie
niona na ul. J.L. Pereca. Natomiast
wnioski radnych Laskego i Felda nie
uzyskały większości. Cały zaś projekt Zarządu Miasta, dotyczący zmian
nazw ulic, z uwzlędnieniem poprawki
radnego Libermana, został przez Radę
Miejską przyjęty jednogłośnie.
Tym samym nazwa Stary Rynek została zmieniona na Rynek Poniatowskiego. Późniejsze wydarzenia dowodzą jednak, że część dotycząca zmiany nazwy Starego Rynku oraz ulicy
Pabianickiej nie została przez Zarząd
Miasta zrealizowana.
4. Uhonorowanie Marszałka J. Piłsudskiego
W dniu 16 maja 1935 roku, zaledwie
4 dni po śmierci Marszałka Józefa
Piłsudskiego, odbyło się uroczyste
posiedzenie Zarządu i Rady Miejskiej
pod przewodnictwem wiceburmistrza
Stanisława Millera. Porządek dzienny
przewidywał w punkcie pierwszym
„oddanie Hołdu zmarłemu Józefowi
Piłsudskiemu Pierwszemu Marszałkowi Polski i odczytanie Orędzia
Pana Prezydenta Rzeczy-Pospolitej
Polskiej” (tak w oryginale – WS).
Następnie Rada Miejska, „dla uczczenia pamięci zmarłego Józefa Piłsud17
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skiego Pierwszego Marszałka Polski”,
uchwaliła jednogłośnie:
„1. Wyasygnować z Kasy Miejskiej
sumę Zł 100 na kopiec.
2. Przemianować miejscowy obecny Nowy Rynek na Plac Pierwszego
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
3. Zwrócić się do Władz szkolnych z
prośbą o przemianowanie nowo budującej się szkoły z imienia Adama
Mickiewicza na szkołę imienia Józefa
Piłsudskiego Pierwszego Marszałka
Polski.”
Wysłano także depesze kondolencyjne
na ręce „Pani Marszałkowej Piłsudskiej” i „Pana Wojewody Łódzkiego
Hauke-Nowaka”.
5. Ostatnie zmiany przed wybuchem II wojny światowej
Do sprawy nazw ulic powrócono jeszcze w czerwcu 1936 roku, na 4 posie-
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dzeniu Rady Miejskiej. W 6 punkcje
porządku dziennego znalazł się „Wybór Komisji w sprawie uchwalenia
nazw ulic”. W tej sprawie przyjęto
uchwałę następującej treści:
„Ponieważ na terenie miasta powstało
kilkanaście nowych ulic, zachodzi konieczność nazwania ich. W związku z
tym przewodniczący proponuje, aby
wybrać Komisję, któraby opracowała
nazwy ulic i przedłożyła Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.”
Po krótkiej dyskusji Rada Miejska
wybrała komisję, w skład której weszło 7 radnych: Antoni Kostelecki,
Zalman Pudłowski, pastor Jakób Gerhardt, Mendel Feld, Bolesław Kłysik,
Zygmunt Giernat i Julian Skrzypiński.
Kolejna, a zarazem ostatnia już przed
II wojną światową zmiana nazw, połączona z nadaniem nazw ulicom jeszcze ich nie mającym, miała miejsce na

posiedzeniu Rady Miejskiej 30 lipca
1938 roku. Zaraz na początku rozpatrywania punktu porządku dziennego, którym było uchwalenie zmian
nazw ulic i nadanie nowych nazw,
radny Mendel Feld postawił wniosek, „aby sprawę tę zdjąć z porządku
obrad i odesłać do Komisji, która w
tej sprawie została specjalnie przez
Radę Miejską powołana, a której w
ogóle nie powołano na posiedzenie i
obecny projekt został wniesiony tylko
po zaopiniowaniu przez Magistrat.”
Niestety, wniosek radnego upadł,
po czym przewodniczący zebraniu
wiceburmistrz Stanisław Miller rozpoczął odczytywanie projektu Magistratu, który przedstawiał się następu
jąco:
”ulicę Zdzieszulicką nazwać ulicą Stefana Okrzei,
ulicę Cmentarną nazwać ulicą 6
Sierpnia,
ulicę Wschodnią nazwać ulicą P.O.W.,
ulicę Ogrodową nazwać ulicą Ignacego Daszyńskiego,
ulicę Dworską nazwać ulicą 11 Listopada,
ulicę Częstochowską nazwać ulicą
Limanowskiego,
Plac Stary Rynek placem, Gabryela
Narutowicza,
Dzielnicę Kozi Rynek, dzielnicę Podgórze,
ulicę Adamówkę ulicą Łąkową.”
Projekt przewidywał także nadanie
nazw 13 ulicom, które ich dotychczas
nie miały. W emocjonal
nej dyskusji, która się
następnie wywiązała, zabierał głos głównie radny Zalman Pudłowski.
Zaaproponował przede
wszystkim, aby Stary Rynek nazwać imieniem Lekierta. Wystąpienie Pudłowskiego zostało przerwane przez Stanisława
Millera, który „wyraził
zdziwienie, że radny Pudłowski więcej ceni jakiegoś Lekierta, bundzistę,
niż ś.p. Gabryela Naruto-
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wicza, pierwszego Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.”
Niezrażony tym radny Pudłowski
zaproponował z kolei zmianę nazwy
ulicy Ewangelickiej i chciał jeszcze
mówić w sprawie Prezydenta Narutowicza, ale spotkał się ze zdecydowaną reakcją przewodniczącego, który
odebrał mu głos, zabraniając mówić
o Prezydencie, ponieważ do tego nie
ma prawa, gdyż o tych rzeczach mogą
mówić tylko Polacy. Sprawę załagodził radny Kryze, którego wniosek za
pozostawieniem nazwy ulicy Ewange
lickiej przeszedł większością głosów.
Ostatecznie Rada Miejska Bełchatowa projekt nazw ulic i zmian nazw
ulic, przedstawiony przez Zarząd
Miejski, większością głosów uchwaliła bez zmian.
Ta uchwała oznaczała, że odtąd 21
ulic w Bełchatowie miało swoje nazwy, w tym nazwy zmieniono 9 ulicom. Jedną z najważniejszych była
zmiana nazwy Starego Rynku na plac
Gabriela Narutowicza. Nowa nazwa,
być może z racji przyzwyczajenia do
starej, przez ludność Bełchatowa ra
czej nie była, poza obiegiem oficjal-

nym, używana. Upowszechniła się
dopiero po II wojnie światowej, kiedy
to odnosiła się już do zmniejszonego
powierzchniowo placu.
Oprócz Starego Rynku zmianiono
także (w porządku alfabetycznym):
1. ulicę Adamówkę na Łąkową, 2.
Cmentarną na 6 Sierpnia, 3. Dworską
na 11 Listopada, 4. Ogrodową na Ignacego Daszyńskiego, 5. Wschodnią na
POW, 6. Zdzieszulicką na Stefana
Okrzei, Częstochowską na Bolesława
Limanowskiego. Ponadto dzielnicy
Kozi Rynek nadano nazwę Podgórze.
Nadano także nazwy 13 ulicom, które
dotychczas ich nie miały. Były to (w
porządku alfabetycznym): Fabryczna (pierwsza poprzeczna na zachód
od Piotrkowskiej), Kempfinówka
(od Wschodniej do projektowanej
Niecałej), Krótka (od Fabrycznej do
Ogrodowej, pierwsza równoległa do
Piotrkowskiej), Kwiatowa (od Zdzie
szulickiej do Al. Kaczkowskich),
Nadrzeczna (od Dworskiej w kierunku południowym po zachodniej
stronie Rakówki), Niecała (od Targo
wej do Piotrkowskiej), Podmiejska
(pierwsza na wschód za Ogrodową),
Polna (druga za Ogrodową w kierunku północnym), Południowa (od

Wschodniej na południe), Poprzeczna
(biegnąca skośnie od Cmentarnej do
Wschodniej), Północna (od Wschodniej na północ), Pusta (trzecia w kie
runku północnym za Ogrodową) oraz
Wąska (od Nowego Rynku do projektowanej Niecałej).
Niestety przy tej okazji znowu nie
sporządzono żadnego planu miasta
ani nawet szkicu.
6. Okupacja niemiecka
Uchwalone w lipcu 1938 roku nowe
nazwy ulic przetrwały zalednie nieco
ponad rok. Po przegranej przez Polskę kampanii wrześniowej Bełchatów
znalazł się na krótko w granicach Generalnej Guberni a 20 listopada został włączony do III Rzeszy. W kon
sekwencji oznaczało to m. in. zmianę
nazw wszystkich ulic z polskich na
niemieckie (tematyce tej będzie poświęcony osobny artykuł).
7. Po wojnie
Wkroczenie do miasta w dniu 19 stycznia 1945 roku oddziałów Armi Czerwonej oznaczało dla bełchatowian
zakończenie okupacji i możliwość powrotu do starych porządków. Niestety, tak się nie stało. Nowa, „ludowa”
władza zaczęła wkrótce wprowadzać
swoje własne, „ludowe” porządki.
Pierwszą wzmiankę o zmianie nazw
ulic znajdziemy w protokole z inauguracyjnego, 1 posiedzenia Miejskiej
Rady Narodowej w dniu 19 stycznia
1946 roku (była to I-sza rocznica
wkroczenia do miasta Armii Czerwonej). W puncie 3 porządku dziennego
tego posiedzenia znalazło się „Przemianowanie ulicy Ewangelickiej na
ulicę 19-go Stycznia”. W protokole
czytamy dosłownie:
„Aby upamiętnić dzień oswobodzenia miasta Bełchatowa przez Armię
Czerwoną w dniu 19 stycznia 1945
r. i znieść zarazem ostatnie nazwy
niemieckie w mieście Miejska Rada
Narodowa postanowiła zatwierdzić
uchwałę Prezydium M.R.N. w sprawie
przemianowania ulicy Ewangelickiej
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na ulicę 19-go Stycznia”.
Kolejne zmiany miały miejsce w 1948
roku i związane były z ideą budowy
tzw. „Pomnika Wolności”. Na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej,
odbytym w kwietniu 1948 roku powzięto bowiem uchwałę następującej
treści:
„Po odczytaniu pisma Zarządu Miejskiego w Bełchatowie oraz zreferowaniu sprawy przez ob. Radkego Edmunda (był wtedy burmistrzem Bełchatowa
- WS) o pracach Komitetu Budowy
Pomnika Wolności w Bełchatowie,
M.R.N. jednogłośnie uchwaliła Pomnik Wolności po zatwierdzeniu pro
jektu pomnika przez Wydział Kultury
i Sztuki budować oraz przemianować
pl. Piłsudskiego na pl. Wolności. Do
wykonania powyższego u miarodaj
nych czynników oraz wszczęcie kroków do budowy upoważniono Zarząd
Miejski.”
Mimo powzięcia tej uchwały placu
chyba oficjalnie nie przemianowano,
skoro po przeszło roku do sprawy
powrócono ponownie. W protokole
z posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej odbytego w lipcu 1949 roku,
w punkcie 6 „Przemianowanie placu
Piłsudskiego na plac Wolności”, czytamy bowiem co następuje:
„Przewodniczący powiedział, że dzisiejsze posiedzenie jest ku czci 5-tej
rocznicy P.K.W.N., uroczystość jest
dla nas bardzo wielka i stąd zapro
ponował w dniu dzisiejszym plac
imieniem J. Piłsudskiego zmienić na
imię Wolności.
W dyskusji wszyscy członkowie Rady
podzielili wniosek prezesa Rady Narodowej.
Uchwała Nr. 33.
Miejska Rada Narodowa postanowiła
w dzień 5-tej rocznicy P.K.W.N. zmienić nazwę placu Piłsidskiego na imię
„Wolności” z dniem 22 lipca 1949.”
Omawiając tę lakoniczną uchwałę
trzeba sobie wyobrazić, jak musiała
się nowej władzy nie podobać stara
nazwa „Plac Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego” oraz stojący
na nim, choć niewykończony, duży
obelisk z ukrytą na początku wojny
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tablicą poświęconą bełchatowianom,
poległym w walce o niepodległość
ojczyzny.
Teraz zmiany zaczęły następować
szybko. Jeszcze tego samego roku, na
posiedzeniu Rady Miejskiej odbytym
w dniu 22 grudnia, powzięto kolejną
uchwałę w sprawie przemianowania
ulic. Brzmiała ona następująco (całą
pisownię zachowano zgodnie z oryginałem):
„Uchwała Nr 67
Przedłożony wniosek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej opracowany
przez Komitet Odbudowy Pomnika i
Przemianowania nazw ulic w sprawie
niektórych nazw ulic m. Bełchatowa,
które były nieodpowiednie postanowiono uchwalić wg następującej kolejności.
1. ul. P.O.W. przemianować na ul. Generała K. Świerczewskiego
2. ″ Aleje Kaczkowskich na 1-go
Maja
3. ″ 11-go Listopada na 9-go Maja
4. ″ Fabryczną dotychczas bez nazwy
na ul. Fabryczną
5. ″ Piotrkowską na Armii Czerwonej
6. ″ Pabianicką na Marszałka Józefa
Stalina
7. ″ Daszyńskiego na Henryka Sienkiewicza
8. ″ Limanowskiego na Wojska Polskiego.”
Komentując te zmiany należy w
pierwszym rzędzie podkreślić fakt, że
zmieniono nazwy ulic, które w przedwojennej Polsce miały duże symbo
liczne znaczenie. I tak ul. 11 Listopada, który to dzień symbolizował
przedwojenne święto państwowe, zastąpiono 9-go Maja, kiedy to, według
Związku Radzieckiego, zakończyła
się II wojna światowa. Ponadto ulicę
P.O.W. przemianowano na ul. Gen. K.
Świerczewskiego. Ten uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, i niechlubny
dowódca 2 Armii Wojska Polskiego,
stawał się nowym bohaterem ludowego państwa.
Jednakże najważniejsze wydaje się
przemianowanie ul. Pabianickiej na
ul. Marszałka Józefa Stalina. „Wódz
Światowego Proletariatu”, jak go

nazywano w czasach epoki stalinizmu
doczekał się bowiem w Bełchatowie
ulicy już w 1949 roku, a zatem na 4
lata przed swoją śmiercią (przypomnijmy tu, że zmianę Katowic na
Stalinogród uchwalono dopiero 2 dni
po śnierci J. Stalina, która nastąpiła 5
czerwca 1953 roku).
Jakby dopełnieniem całej sprawy było
przemianowanie ulicy Piotrkowskej
na ulicę Armi Czerwonej. Natomiast
raczej żadnych negatywnych skoja
rzeń nie budziło przemianowanie
ulicy Limanowskiego na ul. Wojska
Polskiego.
Dawni właściciele miasta, Kaczkowscy, też stracili „swoją” ulicę, którą
przemianowano na 1-go Maja. Natomiast trudno jest zrozumieć, dlaczego nie powrócono do przedwojennej
nazwy ul. I. Daszyńskiego tylko przemianowano ją na ulicę Henryka Sienkiewicza.
Z niewiadomych natomiast przyczyn
„zapomniano” o ulicy 6-go Sierpnia
(jej nazwę zmieniono dopiero w 1951
roku nadając jej imię Jarosława Dąbrowskiego, jednego z przywódców
Komuny Paryskiej).
8. Popaździernikowa odwilż
Po tajemniczej śmierci Bolesława
Bieruta w Moskwie w marcu 1956
roku (łączono ją z wysłuchaniem
tajnego referatu nowego sekretarza
KPZR Nikity Chruszczowa na temat
stalinowskich zbrodni) oraz tzw. wydarzeniach poznańskich w czerwcu
tego roku, do władzy w Polsce doszła
nowa ekipa rządowa pod przywódz
twem Władysława Gomułki. Rozpoczął się proces destalinizacji.
Na tej fali wróciła znowu sprawa
nazw ulic. Była przedmiotem obrad
na siódmej sesji Miejskiej Rady Narodowej, która odbyła się w dniu 30 paź
dziernika 1956 roku. Projekt zmian
referował ówczesny przewodniczący
prezydium, Józef Wieczorkiewicz. W
interesujcej nas sprawie zaproponował, aby (uchwała Nr. VII/19/56):
„1. Nazwać ulicą Hanki Sawickiej
ulicę nowowybudowaną od ulicy Tar-
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gowej do ul. Armii Czerwonej,
…
14. Ulicę Stalina zmienić i przywrócić jej dawną nazwę Pabianicka, dołączając do ulicy Pabianickiej – Bełchatówek.”
Jak z tego widać, Bełchatów pozbył
się w końcu ulicy Stalina, choć jednocześnie zyskał jako patrona nowej
ulicy rodzimą komunistkę, Hankę
Szapiro.
9. Likwidowanie śladów dawnej
przeszłości
Wprowadzone w latach 40-tych i 50tych nazwy ulic przetrwały do początku lat 90-tych. Wtedy to, na mocy
uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie nr 35 z 30 lipca 1990 roku, powołano 8-mio osobową komisję doraźną
ds. zmiany nazw ulic i placów w mieście Bełchatowie.
Efekty jej działania nastąpiły szybko.
Uchwałą Nr 49/V/90 z dnia 27 sierpnia 1990 roku (informacje te zawdzięczam uprzejmości p. red. Ewy Drzazgi) zmieniono nazwę ul. K. Świerczewskiego na gen. L. Czyżewskiego
oraz Armii Czerwonej na ulicę Józefa
Piłsudskiego (ale niestety nie powrócono już do ulicy Piotrkowskiej). Jednocześnie osiedle Świerczewskiego

przemianowano na osiedle Żołnierzy
POW. Pojawienie się ulicy gen. Cyżewskiego w Bełchatowie wymusiło
zmianę nazwy takiej ulicy, istniejącej
już w Grocholicach (Uchwałą z 25
września nadano jej nazwę Powstańców 1863 roku). Natomiast zmiana
nazwy ulicy Hanki Sawickiej miała
miejsce w styczniu następnego roku
(Uchwała Nr 3/I/91). Zastąpił ją gen.
Stefan Rowecki.
I na tym w zasadzie zakończono
przywracanie dawnych nazw ulic,
zmienionych w pierwszych latach powojennych. Pozostały natomiast bez
zmian nazwy: plac Narutowicza, plac
Wolności, ul. 19-go Stycznia, ulice 1
Maja i 9 Maja oraz ul. Wojska Pol
skiego.
10. Ostatnie zmiany
Ostatnie zmiany miały miejsce przed
rokiem, w sierpniu 2017 roku. Wynikały one bezpośrednio z uchwalonej w
dniu 1 kwietnia 2016 roku tzw. ustawy
dekomunizacyjnej, która mówi o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego poprzez
nazwy dróg, ulic, mostów i placów.
Wypełniając zalecenia Instytutu Pamięci Narodowej, zmienione zostały
(uchwałami z dnia 31 sierpnia 2017 r.)

następujące nazwy interesujących nas
ulic: ulicy 9 Maja nadano nazwę Rotmistrza Witolda Pileckiego a ulicy 19
Stycznia nadano nazwę Lecha i Marii
Kaczyńskich.
11. Zakończenie
Na zakończenie tego szkicu wypada
jeszcze wspomnieć, że jedyną ulicą,
która od początku powstania nie zmieniła swojej nazwy, była ul. Kościuszki
(po wojnie została tylko przedłużona
aż do początku Pabianickiej). W przeciwieństwie do niej, inne ulice noszące imiona postaci historycznych, były
na takie zmiany narażone, w zależności od zmieniającej się sytuacji politycznej.
Z gwałtowną rozbudową Bełchatowa
następującą począwszy od lat siedemdzisiątych XX wieku oraz z przyłączeniem do niego Grocholic związane
jest pojawienie się wielu nowych ulic.
Wszystko to jednak nie wchodzi już
w zakres niniejszego artykułu.
Witold Selerowicz

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ BEŁCHATOWA W 2017 r i 2018 r
Posiedzenie Prezydium Komisji Historycznej SPB z udziałem prezesa
Zarządu Grzegorza Siedleckiego odbyło się 18 września 2017 r. Celem
posiedzenia było zaakceptowanie tematów przygotowywanych przez poszczególnych autorów, którzy przedłożyli swoje propozycje do Biuletynu.
Biuletyn zaplanowano wydać w 2017
r, który postanowiono rozprowadzać
w czasie planowanej kwesty w 2017
r na cmentarzach Bełchatowa i Grocholic.
W dniu 25.X. 2017 r na posiedzeniu Zarządu SPB, omówiono
organizację kwesty w dniu 1 i 2 li-

stopada na cmentarzach Bełchatowa i
Grocholic p t „ Ratujmy Zabytki Naszych Nekropoli”. Ustalono zasady i
odpowiedzialnych za odbiór plakietek
z drukarni pana K. Iwańskiego i odbiór „ Biuletynów” z drukarni „ Marland „.Zostały przydzielone zadania
odpowiedzialnym członkom Zarządu
i wyznaczonym członkom Stowarzyszenia oraz miejsce w OSP Bełchatów
dla liczenia zebranej kwesty.
Dnia 11 listopada 2017 r delegacja
SPB brała udział w uroczystości
Święta Niepodległości przy kościele
św. Stanisława Biskupa
10 stycznia 2018 r w siedzibie SPB

odbyło się posiedzenie Komisji Historycznej . Na tym posiedzeniu dokonano podsumowania pracy Komisji
za 2017 r i aktywności jej członków.
Stwierdzono , że pomimo trudności
związanych z pozyskiwaniem środków finansowanych udało się wydać
kolejny Biuletyn nr 22/2017 . SPB ,
którego autorami byli: mgr Łukasz
Politański, Marian Wójcik, dr Witold
Selerowicz, mgr Anna Mikołajewska,
mgr Janusz Góra i mgr Aleksander
Frączkowski. Oceniono prace renowacyjne nekropolii ,zabytkowych
krzyży na cmentarzu Grocholic i pomnika w Bełchatowie.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa

Kaliszanin z Bełchatowa

Na podstawie wcześniejszej decyzji Zarządu SPB przy zgodzie Dyrektora Muzeum Marka Tokarka 13 stycznia 2018 r w Muzeum, odbyło się
uroczyste zebranie i spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa. W spotkaniu uczestniczyły władze miasta Bełchatowa na czele z Panią
Prezydent Mariolą Czechowską .
Kolejne posiedzenie Zarządu SPB odbyło się 25 stycznia 2018 r w siedzibie
Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Zarząd zastanawiał się skąd można
pozyskać środki finansowe na wydanie kolejnego Biuletynu Stowarzyszenia.
Brak środków był spowodowany nieuwzględnieniem złożonego wniosku do
samorządu miasta i powiatu z uwagi na problemy rejestrowe w Sądzie Rejestrowym w Łodzi. Problemy rejestrowe, które miał nowo wybrany Zarząd
Stowarzyszenia, uniemożliwiły pozyskanie środków finansowych od samorządów. Zarząd krytycznie ocenił opłacanie składek przez niektórych członków
SPB. Zarząd także rozpatrzył, potrzebę ponownego założenia tablicy upamiętniającą pamięć bełchatowskich Żydów pomordowanych przez Niemców hitlerowskich.
Członkowie Zarządu i Stowarzyszenia 7 lutego 2018 r wzięli udział w promocji wydawnictwa albumowego p t „Bełchatów na karcie pocztowej, która
odbyła się w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. Publikacja tego wydania
przez Muzeum , była pokłosiem wcześniejszych działań Komisji Historycznej
SPB. Komisja gromadziła widokówki i przygotowywała publikację. Niestety z
braku finansów , jego wydanie przez Stowarzyszenie stało się niemożliwe . Jest
faktem, że najwięcej widokówek pochodziło ze zbiorów naszych członków,
Pana Marka Tokarka i Mariana Wójcika.
6 marca 2018 r Zarząd SPB spotkał się z kierownictwem Urzędu Miasta Bełchatowa na czele z Panią Prezydent Mariolą Czechowską. Na spotkaniu zostały
omówione zasady współpracy Stowarzyszenia z władzami miasta. Pani Prezydent została zapoznana z zamierzeniami Stowarzyszenia , które będą realizowane przez Zarząd i członków w najbliższym okresie. Pani Prezydent zadeklarowała wspieranie finansowe działań Stowarzyszenia. Omówiono wstępnie z
inicjatywy Pani Prezydent , potrzebę odbycia spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia z udziałem członków rodziny i władz miasta dla przypomnienia życiorysu , jej osiągnieć. Spotkanie postanowiono odbyć w Muzeum
Regionalnym dla uczczenia I rocznicy jej śmierci.
W zakresie renowacji kolejnych grobów i krzyży 16 i 17 marca członkowie Zarządu w osobach Adama Chęcińskiego, Grzegorza Siedleckiego i Aleksandra
Frączkowskiego dokonali przeglądu grobów i krzyży do kolejnej renowacji w
2018 r. na cmentarzach Bełchatowa i Grocholic.
W Muzeum Regionalnym, 20 marca członkowie SPB wzięli aktywny udział
aukcji na której zbierano środki finansowe na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Kolejne zebranie Komisji Historycznej SPB z udziałem władz miasta – obecnej Prezydent Marioli Czechowskiej i Wiceprezydenta Łukasza Politańskiego
odbyło się dnia 12 lipca 2018 r na . którym prezes Zarządu SPB Grzegorz
Siedlecki przedstawił relację z przebiegu IV Sejmiku Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego. Zostało ono zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej przy wsparciu finansowym władz miasta
Kutna i powiatu kutnowskiego, 30 czerwca 2018 r, pod hasłem „ Regionaliści z
małych ojczyzn dla Ojczyzny wielkiej w 100-lecie odzyskania niepodległości „
. W obradach Sejmiku uczestniczyli: G. Siedlecki , A. Frączkowski, A. Chęciński, H. Bęczkowska , B. Marusiak i Zygmunt Gorczyca ,który jest Prezesem
Stowarzyszenia Przyjaciół byłych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego . Zebrani przedstawiciele stowarzyszeń zasugerowali aby V Sejmik Wojewódzki odbył się w Bełchatowie. Obecni członkowie SPB, zadekla-
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rowali wstępnie gotowość organizacji
kolejnego Sejmiku Wojewódzkiego ,
o ile zostanie to zaakceptowane przez
Zarząd Stowarzyszenia i uzyska aprobatę i pomoc władz miasta Bełchatowa i Muzeum Regionalnego. Obszerna relacja z obrad Sejmiku , także
zdjęciowa znajduje się pod adresem
:http://regionalizmpolski.pl/?iii-sejmik-stowarzyszen-regionalnychwoj.-lodzkiego-2018,71.}
Posiedzenie Komisji Historycznej wraz z Zarządem SPB odbyło
się 27 lipca 2018 r w siedzibie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
Było poświęcone omówieniu udziału członków SPB w uroczystościach
związanych ze „ 100-leciem Niepodległej „ i uroczystością odsłonięcia
pomnika Józefa Piłsudskiego planowanej na 11 Listopada 2018 r w rocznicę Święta Niepodległości. Ponadto
przygotowano uchwałę i wniosek o
nadanie tytułu „ Zasłużony dla Miasta
Bełchatowa „ długoletniemu i zasłużonemu działaczowi Stowarzyszenia
Przyjaciół Bełchatowa, Marianowi
Wójcikowi. Uchwałę o nadanie tytułu
przyjęto jednogłośnie. W posiedzeniu
uczestniczył Wiceprezydent Miasta
Łukasz Politański.
W dniu Święta Wojska Polskiego 15
sierpnia 2018 r delegacja Zarządu
SPB uczestniczyła w uroczystości i
złożyła kwiaty pod pomnikiem żołnierzy przy kościele farnym na ul. T.
Kościuszki. W dniu 25 sierpnia, Stowarzyszenie wzięło udział w kiermaszu stowarzyszeń w miejskim parku
przy Narutowicza.
W dniu 30 sierpnia 2018 r na Sesji
Rady Miasta nadano Marianowi Wójcikowi tytuł Zasłużonego dla Miasta
Bełchatowa. W uroczystości uczestniczyli także członkowie Zarządu SPB.
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Dnia 6 września 2018 r w bełchatowskim Muzeum odbyła konferencja na
temat „ Przedwojenny Bełchatówmiasto trzech kultur „. Referaty przedstawili : Ewa Pirucka- Paul, Andrzej
Selerowicz i Łukasz Politański- wiceprezydent Miasta Bełchatowa oraz
X
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konferencji uczestniczyli także nasi członkowie SPB i Zarządu. Wśród nich
byli ; bracia Tomasz i Józef Trawińscy, małżeństwo Sztajnertów, członkowie
Zarządu , Ewa Dziedzic, A. Mikołajewska, G. Siedlecki, M. Tokarek, który był
współorganizatorem konferencji, A. Frączkowski, B. Marusiak i inni członkowie stowarzyszenia. W czasie konferencji wysłuchano referatów przedstawicieli społeczności żydowskiej, niemieckiej i polskiej. Po wystąpieniach nastąpiły pytania i dyskusja.
W dniu 16 pażdziernika 2018 na Zarządzie SPB odniesiono się do tematyki
prezentowanych referatów i potrzeby zachowania pewnej równowagi między
prezentowanymi tekstami tych trzech kultur: polskiej- żydowskiej- niemieckiej.
Stwierdzono potrzebę kolejnych spotkań w celu wyjaśniania i eliminowania
rozbieżności w odkrywaniu historii tych społeczności, które zamieszkiwały
przedwojenny Bełchatów .Podtrzymano stanowisko wydania „Biuletynu” stowarzyszenia i pozyskania niezbędnych środków finansowych. Ustalono również organizację kwesty p t . Ratujmy zabytki naszych nekropolii. Ustalono,
że podstawowa zbiórka odbędzie się dnia 1 listopada z możliwością kwesty
również 2 listopada 2017 r .Ustalono dodruk plakietek na kwestę i wykonanie
banerów. Prezes G. Siedlecki zobowiązał się do uzyskania w MSW i A zezwolenia na kwestę. A. Frączkowski zobowiązał się uzyskać w OSP Bełchatów
zgody na liczenie zebranej kwoty i pobrania osłonek z Banku Spółdzielczego na kompletowanie zebranego bilonu. Organizację i przygotowanie kwesty
przyjęli na siebie G.Siedlecki, M. Tokarek, A. Frączkowski, A. Chęciński, B.
Marusiak, za liczenie zbiorki odpowiedzialna została E. Dziedzic. Postanowiono odbyć jeszcze robocze spotkanie odpowiedzialnych członków Zarządu
SPB 30 pazdziernika o godzinie 16 oo .
Pierwszego listopada 2018 r odbyła się kolejna zbiórka na cmentarzach Bełchatowa i Grocholic zorganizowana przez Zarząd i Komisje Historyczną SPB
z udziałem wolontariuszy i młodzieży szkół bełchatowskich nr 5 i 12 . W kweście p t . „Ratujmy zabytki naszych nekropolii- aby ocalić od zapomnienia
„, wzięli udział : G.Siedlecki, M. Tokarek, A. Frączkowski, Adam Chęciński,
B. Marusiak , małżeństwa I. i J. Zatorscy, M. i G. Gryczka, J. Mękarski, J. i
K. Pawlikowskie, M. Stasiak, K. Jewgiejuk, Ł. Politański, M. Danielczyk, U.
Stankiewicz, M. Polak, E. Kaczmarek, A. Janiszewska, G. Muskała, M. Gościński, E. Kępa, I. Kępa, K. Magnucki, K. Ładziak, M. Jasiński, D. Matyśkiewicz, S. Matyśkiewicz, M. Broncel, B. Herudziński, P, Lesiak, M. Kierzyńska.
Liczenie kwesty zostało przeprowadzone pod nadzorem Ewy Dziedzic, które
odbyło się w siedzibie OSP Bełchatów przez członków Zarządu SPB i członków OSP Bełchatów .Dokonane przeliczenie kwesty , po zsumowaniu wszystkich puszek biorących udział w zbiórce i sporządzeniu protokołu potwierdziło,
że zostało zebranych łącznie 16.025,20 złotych. Stwierdzamy, że była to najwyższa kwota w porównaniu do lat poprzednich. Zarząd SPB serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom na ten szczytny cel. Wyrażamy również gorące
podziękowanie wszystkim wolontariuszom i młodzieży, którzy przyczynili się
do tak wysokiego wyniku kwesty 2018 r. / zdjęcia /
Dnia 11 listopada , w Święto Niepodległości uczestniczyli również członkowie
SPB, którzy, składali kwiaty pod pomnikiem żołnierzy POW , przy kościele
Św. St. Biskupa i przy odsłoniętym pomniku Józefa Piłsudskiego przez delegację stowarzyszenia. Kwiaty składali: A. Frączkowski, B.Marusiak i M. Stasiak.
W odsłonięciu pomnika brali udział, zasłużeni członkowie stowarzyszenia ,zasłużeni dla miasta Bełchatowa Tomasz Trawiński i Marian Wójcik. Ponadto w
uroczystej mszy
świętej przy kościele NNMP uczestniczyli także prezes G. Siedlecki i wiceprezesi A. Chęciński i M. Tokarek oraz inni członkowie SPB. Stowarzyszenie
dołożyło także swoją„ cegiełkę” do budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsud-

skiego w Bełchatowie.
W dniach 29-30 listopada 2018 r prezes Grzegorz Siedlecki i członkowie
SPB Tomasz i Józef Trawińscy uczestniczyli w obradach OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
POŚWIĘCONEJ „ 100-CIU odzyskania niepodległości przez POLSKĘ „ .
Konferencja odbyła się w Rezydencji
„ Dwór Polski „w Domiechowicach
przy ul. Czaplinieckiej 144 zorganizowana przez Dyrektora IPN w Łodzi
dr Dariusza Roguta.
Opracował: Aleksander Frączkowski
– przewodniczący Komisji Historycznej SPB
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