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Witam serdecznie i zapraszam do zapoznania się z treścią kolejnego biuletynu Stowarzyszenia
Przyjaciół Bełchatowa.
Jak zawsze piszemy o ludziach, o mieszkańcach naszego miasta. Aspekt historyczny jest
dominujący w większości artykułów a wynika on z podstawowych celów statutowych naszego
Stowarzyszenia.
Zapraszamy Państwa do współredagowania biuletynu, do wstąpienia w szeregi naszego
Stowarzyszenia. Będzie nam raźniej w kilkudziesięcioosobowym gronie osób dla których motto
Stowarzyszenia „ W Miłości Wszystkiego Co Polskie Bądź Zawsze Z Nami” okaże się inspiracją
i zachętą do udziału w wydarzeniach które łączą lokalną społeczność.

Aktualny skład Zarządu

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Siedlecki
– prezes zarządu
Marek Tokarek 		
– wiceprezes
Adam Chęciński
– wiceprezes
Anna Mikołajewska
– sekretarz
Ewa Dziedzic
– skarbnik
Aleksander Frączkowski – członek zarządu
Piotr Kopek 		
– członek zarządu

Bolesław Marusiak

– przewodniczący

Członkowie komisji:

Ewa Paradecka
Halina Bęczkowska

Nowe władze Stowarzyszenia nadal będą realizować cele statutowe w oparciu o współpracę
z władzami Miasta, Powiatu i Muzeum Regionalnego.
Jestem

przekonany

,że

Państwa

indywidualne

podejście

i

ocena

bieżącej

działalno-

ści Stowarzyszenia spowoduje że wkrótce podejmiecie Państwo decyzję o dołączeniu
do nas. Zapraszam serdecznie.

Prezes Zarządu SPB
Grzegorz Siedlecki
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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-

Krótki żywot Towarzystwa Miłośników
Literatury Żydowskiej w Bełchatowie

12
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Klasy mundorowe w Zespole Szkół
PonadgimnazjalnychNr 3 w Bełchatowie
Kalendarium Stowarzyszenia Przyjaciół
Bełchatowa, ciąg dalszy

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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Dzielnica pierwszowojenna na ewangelickim
cmentarzu parafialnym w Bełchatowie

Łukasz Politański
Pobliskie miejscowości stały się wtedy areną walk o charakterze wybitnie
manewrowym. Walk stanowiących
– oczywiście w dużym uproszczeniu
– wycinek prowadzonych na szerszą
skalę działań prącej w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego 2 armii austrowęgierskiej gen. Edwarda von Böhm-Ermolli oraz stojącej na jej drodze
rosyjskiej 5 armii gen. Pawła Plehwe.
O tym jak wielkie piętno wywarły
działania wojenne na okolicznej ludności świadczy choćby fakt umieszczenia na elewacji zabudowań gospodarczych dobieckiego majątku napisu,
czytelnego w obecnej chwili jedynie
częściowo, a brzmiącego następująco:
„W czasie Wielkiej Europejskiej Wojny Rosyjskie wojska ustępując przed
naporem Niemiecko Austriackich sił
walczyły tutaj pozycyjnie od 3 do 15
grudnia …”
W wyniku trwających kilkanaście dni działań w regionie pojawiły się setki mogił żołnierskich.
Prymitywne pochówki organizowane
przez towarzyszy broni, nierzadko
w przypadkowych miejscach i przy
użyciu dostępnych aktualnie materiałów, wyrosłe w ferworze walki, wpisały się w pejzaż tutejszych pól, łąk
i lasów. Pomimo iż zawierucha wojenna powoli przetoczyła się na wschód,
a nowe austro-węgierskie władze
okupacyjne zaczęły ugruntowywać
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W celu wyjaśnienia historii dzielnicy wojennej zorganizowanej w 1917
roku na cmentarzu ewangelickim w Bełchatowie należy odwołać się
do wydarzeń mających miejsce w rejonie naszego miasta w ostatnich
dniach listopada i na początku grudnia 1914 roku.
swoje rządy na zajętym obszarze, problem dalszego postępowania w przypadku grobów wojennych pozostawał
nierozwiązany. Właściciele majątków
i gospodarstw wiejskich oczekiwali na
uregulowanie kwestii własnościowych
w stosunku do terenów zajętych pod
cmentarze polowe. Sposób grzebania
zmarłych – bardzo często w płytkich
mogiłach, w pobliżu zabudowań oraz
ujęć wody pitnej – wywoływał realne
zagrożenie epidemiologiczne. Nie bez
znaczenia była również presja czasu
powstała na skutek silnie postępującego procesu zacierania istniejących na
znakach nagrobnych informacji identyfikujących poległego. Zachowane
źródła wskazują jednoznacznie, że już
podczas wstępnej ewidencji przeprowadzonej w 1915 roku większość informacji nagrobnych uległa zatarciu,
a ich odczytanie stało się niemożliwe.
Kiedy wiosną 1915 roku południowa część Królestwa Polskiego
wraz z Piotrkowem Trybunalskim
znalazła się pod zarządem austro-węgierskim, zachowany został dawny podział na gminy i powiaty. Na szczeblu
powiatu utworzone zostały Komendy
Obwodowe Kreiskommanda podporządkowane bezpośrednio Generalnemu Gubernatorstwu Wojskowemu
w Polsce z siedzibą w Kielcach, a od
1 października 1915 roku w Lublinie.
Jednym z zadań utworzonej również

w Piotrkowie Tryb. Komendy Obwodowej było rozwiązanie kwestii mogił
wojskowych.
18 marca 1915 roku Naczelna
Komenda Etapów (Etappenoberkommando) przy dowództwie armii austrowęgierskiej wydała rozkaz ogólny Op.
Nr 31361 Soldatengräber Erhaltung
do Komendantur Etapowych Armii
(Armmee-Etappenkommando) podejmujący – po raz pierwszy – wątek
grobów wojennych, zasad grzebania
poległych czy miejsc ich pochówku
i zasad opieki nad nimi. Dotyczył on:
[...] pochówków oficerów, grobów
pojedynczych, opatrzonych wyraźnymi znakami i inskrypcjami, dokładnego oznaczania grobów masowych i
umieszczania na nich tablic pamięci,
ewentualnego likwidowania rozproszonych miejsc pochówku i przenoszenia zwłok na cmentarze miejscowe, ogradzania miejsc pochówku
położonych poza obrębem cmentarzy,
podejmowanych w razie konieczności
środków związanych z zakupem gruntu pod miejsca pochówku etc. [...]
W dalszej części rozkazu [...] zlecono placówkom wojskowym, by rościć
sobie prawo do wsparcia ze strony organów cywilnych. Dla terenu Austrii
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
wydało stosowne dyspozycje prawne
dotyczące współpracy odpowiednich
organów z placówkami terenowymi
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18 marca 1915 roku Naczelna
Komenda Etapów (Etappenoberkommando) przy dowództwie armii austro-

Napis pamiątkowy umieszczony na
budynku gospodarczym majątku Dobiecin

materiałów, wyrosłe w ferworze walki,
wpisały się w pejzaż tutejszych pól, łąk
i lasów. Pomimo iż zawierucha wojenna powoli przetoczyła się na wschód,
a nowe austro-węgierskie władze okupacyjne zaczęły ugruntowywać swoje rządy na zajętym obszarze, problem dalszego postępowania w przypadku grobów
wojennych pozostawał nierozwiązany.
Właściciele majątków i gospodarstw
wiejskich oczekiwali na uregulowanie
kwestii własnościowych w stosunku do
terenów zajętych pod cmentarze polowe.
Sposób grzebania zmarłych – bardzo często w płytkich mogiłach, w pobliżu zabudowań oraz ujęć wody pitnej – wywoływał realne zagrożenie epidemiologiczne.
Nie bez znaczenia była również presja
czasu powstała na skutek silnie postępu-

węgierskiej wydała rozkaz ogólny Op. Nr
31361 Soldatengräber Erhaltung do Komendantur Etapowych Armii (ArmmeeEtappenkommando) podejmujący – po
raz pierwszy – wątek grobów wojennych,
zasad grzebania poległych czy miejsc ich
pochówku i zasad opieki nad nimi. Dotyczył on: [...] pochówków oficerów, grobów pojedynczych, opatrzonych wyraźnymi znakami i inskrypcjami, dokładnego
oznaczania grobów masowych i umieszczania na nich tablic pamięci, ewentualnego likwidowania rozproszonych
miejsc pochówku i przenoszenia zwłok
na cmentarze miejscowe, ogradzania
miejsc pochówku położonych poza obrębem cmentarzy, podejmowanych w razie
konieczności środków związanych z zakupem gruntu pod miejsca pochówku etc.

[...] W dalszej części rozkazu [...] zlecono
placówkom wojskowym, by rościć sobie
prawo do wsparcia ze strony organów cywilnych. Dla terenu Austrii Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych wydało stosowne
dyspozycje prawne dotyczące współpracy odpowiednich organów z placówkami
terenowymi na obszarze działań wojennych, w szczególności w tych zarządzeniach podjęto stosowne środki w sprawie
zakładania katastrów grobów względnie
udostępnienia urzędom wojskowym materiałów do założenia takiego katastru
[...].
31 marca 1915 roku, a więc
niedługo po przesunięciu się frontu, Komenda Obwodowa w Piotrkowie wysłała
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pisma polecające poszczególnym wójtom

2) w Dobiecinie przy folwarku Zwierz-

personalia poległego, stopień, formację,

i proboszczom zbadanie i przygotowanie
sprawozdań odnoście mogił znajdują-

chów 2 groby w nich pochowano 6 austr.węg. ułanów.

jednostkę i armię, w której służył. W
przypadku braku danych zapisywano je-

cych się na terenie ich gmin i parafii. W

3) we wsi Korczewie 3 groby w nich 3

przygotowanych sprawozdaniach należało odpowiedzieć na cztery pytania: jaka

austr.-węg. żołnierzy.
4) w lasku przy wsi Zdzieszulicach Dol-

dynie liczbę poległych spoczywających
w poszczególnych mogiłach. Na karcie

liczba oficerów i żołnierzy armii austrowęgierskiej pochowana była na cmenta-

nych 6 grobów: w nich pochowanych,
a mianowicie w 1) 1 żoł. austr.-węg.; w

uzupełniano w przypadku przeniesienia
zwłok. Otrzymane materiały stanowiły

rzach znajdujących się obrębie tamtejszej

2) 6 niemieckich i 1 austr.-węg.; w 3) 1

bazę dla zbiorczych katastrów z terenu

gminy; w których miejscach i jak wielu
oficerów i żołnierzy pochowano w więk-

austr.-węg.; w 4) 1 austr.-węg.; w 5) 1
austr.-węg.; w 6) 1 austr.-węg. Razem 6

powiatu piotrkowskiego z podziałem na
żołnierzy austro-węgierskich, niemiec-

szych wspólnych grobach poza obrębem
cmentarzy; w których miejscach i jak

austr.-węg. i 6 niemieckich.
5) w ogrodzie przy folwarku Domiecho-

kich i rosyjskich. Z czasem te podstawowe materiały uzupełniane były o mapy

wielu oficerów i żołnierzy pochowano

wice 5 grobów:

i szkice sytuacyjne, dokładne relacje

w pojedynczych grobach; szczegółowo
i dokładnie wymienić wszystkie te gro-

w 1) jeden oficer 44 pułku piechoty Sza-

świadków wydarzeń – towarzyszy broni
czy mieszkańców miejscowości, w których wydarzenia te miały bezpośrednio

by, na których umieszczone są krzyże,
względnie jakiekolwiek nagrobki z napisami mieszczącymi w sobie imię, nazwisko, rangę, rodzaj wojska, broni itd.,
pochowanych.
Wszystkie dane należało dostarczyć do Kreiskommando pod karą odpowiedzialności karnej w ciągu 8 dni od
otrzymania polecenia. Zachowane materiały jednoznacznie wskazują, iż włodarze
gminni sumiennie wywiązywali się z narzuconych przez Kreiskommando zobowiązań. Z Gminy Bełchatówek stosowny
raport wpłynął już 10 kwietnia 1915 roku.
Z miejscowości, w których znajdowały
się groby żołnierzy, wymienione zostały:
osada Bełchatów, folwark Dobiecin oraz
wsie Myszaki, Kałduny, Zdzieszulice
Dolne i Domiechowice. Dwanaście dni
później do cesarskiej i królewskiej Komendy Obwodowej w Piotrkowie wpłynął kolejny raport, odnoszący się tym razem bezpośrednio do kwestii pochówków
żołnierzy austro-węgierskich. Czytamy w
nim, że: […] groby austr.-węg. oficerów i
żołnierzy znajdują się w obrębie tutejszej
gminy, a mianowicie:
1) w zagajniku Dobrzelowskim przy szosie 1 grób i 1 żołnierz austr.-węg.
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bo; w 2) dwóch austr.-węg. żołn. 44 pułku
piechoty Szabo Susło i Jozef Szymon; w
3) dwóch austr.-węg. żołnierzy; w 4) 1
austr.-węg. Tocht Janus 32 pułk piechoty;
w 5) trzech Szabo Józef 44 pułk piechoty,
Bozaj Józef i Szatchman Andreas 69 pułk
piechoty.
6) w ogrodzie Lejmana Edwarda w kol.
Bełchatów 1 grób, w niem pochowany 1
austr.-węg. żołnierz.
7) na cmentarzu ewangelickim w Bełchatowie 2 groby w nich dwóch austr.-węg.
żołnierzy. Razem 1 oficer 27 żołnierzy.
[…].
Przedstawione przez poszczególne urzędy i parafie dane posłużyły
następnie – oczywiście po przeprowadzeniu wcześniejszej weryfikacji – jako
podstawa do stworzenia szczegółowego
rejestru poległych. Najprawdopodobniej
1 października 1915 roku rozpoczął się
proces wypełnienia kart katastralnych
(rejestrowych). W odpowiednio przygotowanych formularzach opisywano od
jednego do kilku co najwyżej stanowisk,
przyjmując podział na groby pojedyncze
oraz masowe. Każde ze stanowisk umiejscawiano w terenie, określano właściciela tegoż terenu, datę powstania mogiły,

znajdowało się również miejsce, które

miejsce.
We wrześniu 1916 roku w poszczególnych Komendach Obwodowych
powołano Oddziały Grobów Wojennych
z zadaniem dalszego prowadzenia poszukiwań, ewidencji grobów oraz przygotowania planów ekshumacji i urządzania
cmentarzy wojennych. Niestety samo
zbieranie danych, choć niezwykle istotne,
nie rozwiązywało wielu z przedstawionych na wstępie problemów. Okazało się,
iż najprostszą drogą do ich wyeliminowania były komasacje grobów w specjalnie
do tego przeznaczonych miejscach.
Wiele trudności przysparza próba doprecyzowania terminu rozpoczęcia
prac ekshumacyjnych i komasacyjnych
na terenie gminy Bełchatówek i samego
Bełchatowa. Dysponujemy sprawozdaniami oraz listami płac datowanymi na
maj 1916 roku, co świadczy iż pewne
prace były już wtedy realizowane. I tak
na przykład w relacji Wójta Gminy Bełchatówek z 11 maja 1916 roku czytamy:
[...] Na żądanie Wachmistrza miejscowego Posterunku Żandarmskiego w dniu 8
bieżącego miesiąca Urząd Gminy dostar-
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czył 13 robotników do pracy przy odkopy-

Kreiskommando w Piotrkowie rozpoczę-

i Piaskową, niegdyś na terenie osady

waniu i przenoszeniu do ogólnego grobu
poległych w grudniu 1914 na terytorium

to organizację szeregu cmentarzy wojennych – najczęściej po jednym na terenie

Zamość, pochowano dwunastu żołnie-

m. Bełchatowa żołnierzy. Robotnikom
tym, na takież żądanie, wypłacone zostało

każdej gminy. Do końca okupacji austro-

rzy. Na obecnym cmentarzu katolickim,
znajdującym się według ówczesnej loka-

z kasy gminy 26 koron, czyli po 2 korony

węgierskiej udało się stworzyć między
innymi cmentarze w Borowej, Augusty-

lizacji, na granicy miejscowości Zamość–Lipy, pochowano czterech żołnierzy.

każdemu [...]. Tymczasem zachowane katastry podają, że prace ekshumacyjne na

nowie, Chynowie, Kuźnicy, Gomulinie,
Kamieńsku, Rogowcu i Trzepnicy.

Kolejnych trzech żołnierzy, wyznania

tym terenie miały miejsce na przełomie
marca i kwietnia 1917 roku. Najprawdo-

Nieco inaczej przedstawiała się

mojżeszowego, spoczęło na kirkucie w
Zamościu–Lipach, a więc w miejscu, w

historia poległych pochowanych w rejonie Bełchatowa. W tym przypadku zre-

którym obecnie zlokalizowany jest częściowo park 1000 lecia. Jak wspomniano

zygnowano z tworzenia nowego cmentarza wojennego, poprzestając jedynie na

powyżej znaczna ilość mogił przeniesio-

podobniej roboty prowadzone w roku 1916
polegały na uporządkowaniu rozsianych
przypadkowo w terenie, tuż po walkach,
mogił polowych i przenoszeniu szczątków
poległych na wyznaczone, na cmentarzach
parafialnych miejsca. Rok później przystą-

wydzieleniu na tutejszym ewangelickim

piono natomiast do procesu scalania mogił uporządkowanych częściowo w 1916

do materiałów motywujących w sposób
bezpośredni podjęcie takiej decyzji, wyjaśnienie niniejszego postępowania nie

roku w jednym centralnym punkcie.
24 marca 1917 roku ukazało się
w Piotrkowie Trybunalskim obwieszczenie Dotyczące przekopywania grobów
wojennych. Dowiadujemy się z niego,
że zarówno robotnicy, sprzęt, jak i środki
transportu dostarczane były nieodpłatnie
przez poszczególne gminy. W przypadku
niestawienia się osób wytypowanych do
prac gminy mogły wynająć potrzebnych
pracowników, a kosztami obarczyć osoby
uchylające się od pracy. Cena wynajmu
jednego pracownika oszacowana została
na 3 korony, natomiast dwóch podwód na
10 koron.
Oczywiście nadmienić należy,
że nie we wszystkich przypadkach podejmowano decyzję o tworzeniu nowych
cmentarzy. Zarządzenie skierowane do
władz terenowych stwarzało zasadniczo dwie możliwości działania. Można
było przenieść ciała poległych na pobliskie nekropolie i ponownie pochować
w specjalnie do tego celu wydzielonych
dzielnicach, bądź dokonać ponownych
pochówków w nowo utworzonych cmentarzach wojennych. Ostatecznie na terenie

cmentarzu parafialnym dzielnicy wojennej. Choć autorowi nie udało się dotrzeć

wydaje się trudne. Bełchatów, podobnie
zresztą jak część pobliskich miejscowości, zamieszkiwała w znacznej mierze ludność narodowości niemieckiej.
Sprawa trafiła zatem na podatny grunt, a
przyszłość zorganizowanej w ten sposób
dzielnicy w opinii jej organizatorów wydawała się być bezpieczną.
Zachowane karty katastralne
wskazują, że na cmentarz ewangelicki
w Bełchatowie trafili ostatecznie żołnierze pochowani pierwotnie na terenie
miasta i kilku ościennych miejscowości.
W samym Bełchatowie najwięcej przeznaczonych do przeniesienia mogił polowych znajdowało się w ogrodzie pastora
Ernsta Daniela Behse, znajdującym się
nieopodal nieistniejącego już kościoła
ewangelickiego. W miejscu tym spoczęło dwudziestu jeden żołnierzy poległych
bezpośrednio w boju bądź zmarłych na
skutek poniesionych ran w szpitalu polowym w Bełchatowie. Na cmentarzu
ewangelickim w Zamościu – dokładnie
chodzi tutaj o cmentarz zlokalizowany
pomiędzy dzisiejszymi ulicami Kątną

nych w następstwie ekshumacji na cmentarz ewangelicki w Bełchatowie znajdowała się w ościennych miejscowościach.
Szesnastu żołnierzy pochowanych było
w ogrodzie Stanisława Pieniążka, właściciela majątku Domiechowice, jedenastu
spoczęło na łące Feliksa Otockiego, właściciela majątku Dobiecin, pięciu na łące
Jana Bala w Dobrzelowie (należy pamiętać, iż w katastrach nagminna jest niewłaściwa pisownia nazwisk), dwóch na polu
Antoniego Kusego (Guse) w Myszakach,
dwóch w Zwierzchowie, jeden w ogrodzie Tomasza Michela (Michali) w Woli
Kruszyńskiej, czterech w lesie Stanisława Łuczyckiego (Luczyckiego) w Woli
Rożniatowskiej, jeden w lesie w Stokach,
jeden na polu Ludwiki Kołodziejskiej w
Suchcicach, 8 w lesie i na polu Ignacego Cieślaka w Wielopolu oraz dwóch na
polu Józefa Zaręby w Oleśniku.
Łącznie zatem do przeniesienia
na bełchatowski cmentarz wytypowano
mogiły, w których pochowanych było 93
żołnierzy z wszystkich trzech walczących
armii. Ekshumacja poszczególnych grobów przeprowadzona została, zależnie od
miejsca, pomiędzy 17 marca, a 7 kwietnia
1917 roku. W wyniku prac ekshumacyjnych przedstawione w kartach katastralnych dane dotyczące szczególnie personaliów i jednostki, w której służył poległy
ulegały znaczącej korekcie, ale jest to
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temat wymagający oddzielnego opracowania. Po zakończeniu prac ekshumacyjnych i identyfikacyjnych ciała poległych
żołnierzy zostały przetransportowane na
ewangelicki cmentarz parafialny w Bełchatowie, gdzie spoczęły na specjalnie w
tym celu przygotowanej dzielnicy wojennej. Niestety zachowany szkic dzielnicy
posiada pewne braki w postaci pozbawionych numeracji mogił, w związku z
tym nie jest do końca możliwe określenie
położenia grobu, w którym spoczęli niektórzy z ekshumowanych żołnierzy.
Pozostaje pytanie, co działo się
dalej z zorganizowaną w Bełchatowie
dzielnicą wojenną? Odpowiedź jest dość
prosta. Jej losy splotły się na trwałe z losami tutejszego cmentarza ewangelickiego.
Kiedy w latach międzywojennych odrębne cmentarze wojenne, organizowane tak
pieczołowicie przez władze austro-węgierskie w 1917 roku, powoli popadały
w ruinę i zapomnienie, będąc ostatecznie
przedmiotem kolejnych ekshumacji i scaleń, przyszłość zorganizowanych w Bełchatowie kwater wydawała się spokojna.
Co ciekawe, w okresie II wojny światowej
dołączyły do nich następne pochówki –
dwanaście grobów pojedynczych z 1939
roku, po jednym grobie pojedynczym z
1942 i 1944 roku oraz mogiła masowa ze
102 poległymi z 1945 roku.
Ostatnia z wymienionych dat
okazała się być niezwykle istotną zarówno dla historii samego cmentarza, jak i
wydzielonej dzielnicy wojennej. W wyniku zbrodniczej działalności okupanta
z ulic naszego miasta zniknęli najpierw
Żydzi, następnie tereny te opuścić musieli sami Niemcy. Bełchatów stawał się
w miarę upływu czasu miastem jednonarodowym. Stara ewangelicka nekropolia
pozbawiona opieki sukcesywnie popadała w zapomnienie. Z roku na rok ubywało
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Plan dzielnicy pierwszowojennej na cmentarzu ewangelickim w Bełchatowie

na niej mogił świadczących o wielokul-

zgromadzonych w niej przeszło 90 lat

turowości miasta, które zaczęło tętnić nowym życiem. Gdyby nie przeprowadzona
w czerwcu 2008 roku ekshumacja mogiły

wcześniej wyruszyły – miejmy nadzieje
– w ostatnią już „podróż”, tym razem na

masowej z końca wojny, zapewne temat
tutejszej dzielnicy pierwszowojennej nigdy nie ujrzałby światła dziennego. Los
chciał jednak inaczej, a prochy żołnierzy

północ do Bartoszy koło Ełku.

Łukasz Politański
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Mieczysław Jan Mycke (1901 - 1943)

Komendant Związku Strzeleckiego
Mieczysław Jan Mycke, urzędnik samorządowy
i społecznik urodził się 24 września 1901 r.
w Piotrkowie Trybunalskim.Był synem Feliksa
i Walerii z Szulców Mycke.Miał siostrę
i czterech braci.

B

ył uczniem sławnego
Męskiego Gimnazjum
im. Bolesława Chrobrego
w Piotrkowie Trybunalskim, należał do harcerstwa.Wtedy
nauczył
się
introligatorstwa.Ta
umiejętność bardzo mu się
przydała.Oprawiał
swój
własny, liczący kilkaset
tomów księgozbiór.Wraz z
rodzeństwem - najstarszą
siostrą
Nowakowską,
braćmi Stefanem i Kazimierzem także uczniami gimnazjum Chrobrego, brali
udział w wojnie polsko
- bolszewickiej.Byli bohaterami tej wojny.Mieczysław
Mycke został odznaczony
m.in. Krzyżem Virtuti
Militari.Po wojnie, w stopniu podoficera pracował
w Rejonowej Komendzie
Uzupełnień. W Piotrkowie
Trybunalskim.Jako eksternista uzyskał wykształcenie
kończąc Szkołę Kupiecką
w Piotrkowie (późniejsza
“handlówka”).
W 1921 r. ożenił się
z Rozalią Węglewską,
absolwętką żeńskiej pensji p. Grabowskiej w Piotrkowie.Wiosną
1927.
z żoną i dwójką dzieci
(Włodzimierzem ur. w
1922 roku i haliną ur 1925
r.)przeniósł się do Kluk,
wsi leżącej wówczas w
powiecie
piotrkowskim,
gdzie objął stanowisko
sekretarza urzędu gminnego.Został również komendantem
Ochotniczej
Straży
Pożarnej.Bedąc
przewodniczącym gminnej komisji szkolnictwa
zainicjował budowę szkół
publicznych w Klukach,
Lubcu, i Kurnosie.Jego
żona Rozalia prowadziła od
1928 r. do września 1929 r.
(czyli od chwili urodzenia
trzeciego dziecka - Wandy
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Marian Wójcik
Barbary) pierwszą w Klukach placówkę pocztową
w
budynku
urzędu
gminnego.W tym czasie
M.Mycke brał udział w
ćwiczeniach wojskowych
w Lublińcu, Wągrowcu,
Śremie.Awansował do stopnia podporucznika rezerwy.
W 1934 r. przeniesiono
go na równorzędne stanowisko do Gorzkowic, 30 km
od Piotrkowa.Tu także
pracował społecznie w
Ochotniczej Straży Pożarnej
i Związku Strzeleckim.W
1935 r.przyjął propozycję
objęcia stanowiska sekretarza Urzędu Miejskiego w
Bełchatowie.
Od razu postanowił
opracować monografię miasteczka, które niedawno,
bo w 1925 r. odzyskało
prawa miejskie.M.Mycke
zbierał
i
gromadził
materiały z archiwów z
Bełchatowa, Piotrkowa i
Sieradza. Niestety pracy
tej nie zdążył sfinalizować.
Nadal działał w OSP, w
Bełchatowie został komendantem Związku Strzeleckiego.
Mieczysław Jan Mycke
- urzędnik samorządowoy
i społecznik. W 1935 r.
objął stanowisko sekretarza Urzędu Miejskiego w
Bełchatowie.Od razu został
komendantem
Związku
Strzeleckiego.
W Bełchatowie w czasie
jego kadencji w urzędzie
wyregulowano
rzekę
Rakówkę, która wcześniej
często
wylewała.Została
zorganizowana
Rzeźnia
Miejska,
mleczarnia,
areszt, Szkoła Publiczna nr
2 im.Adama Mickiewicza
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oraz Dom Strzelca przy
al.Kaczkowskiego (obecnie
1 Maja 45). Właśnie na Kaczkowskiego koncentrowała
się działalność patriotyczna, sportowa, związkowa
i towarzyska.Tam ochodzono święta państwowe,
tam organizowano capstrzyki, zawody sportowe,
wieczornice,
wystawy,
odczyty, bale.Wystawiano
nawet sztuki teatralne. Np.
sam komendant Mycke
wraz z żoną wystąpił w
wyreżyserowanym przez
siebie
“Zaczarowanym
kole” Lucjana Rydla.Na
pl.Józefa
Piłsudskiego
(dzisiejszy
pl.Wolności)
został wzniesiony obelisk poświęcony Polskiej
Organizacji
Wojskowej,
bełchatowskim
legionistom
i
peowiakom.
Mieczysław Mycke był
nie tylko projektodawcą
tych poczynań,ale brał
czynny udział w opracowaniu planów i ich wykonastwie, nie szczędząc
czasu i wysiłku, zachęcając
swoją postawą innych do
działania.

Latem prowadził obozy
dla Orląt - młodzieży
strzeleckiej - nie tylko z
Bełchatowa ale i z okolicy.Organizuje obozy w
Sulejowie i Przygłowie
nad Pilicą.W 1938 r.
bełchatowscy
strzelcy
biorą udział w zjeździe
powiatowym
Związku
Strzeleckiego w Piotrkowie
Trybunalskim.Po
wybuchu II wojny światowej
Mieczysław mycke wywozi
miejskie archiwum do
Wolborza i wraz z żoną i
dziećmi udaje się do brata,
osadnika wojskowego koło
Kobrynia w województwie
poleskim, aby zostawić
tam rodzinę i zgłosić się do
swojego pułku.Nie zdołał
zrealizować tych planów.
17 września 1939 r. Armia
Czerwona zajęła wschodnie tereny Rzeczypospolitej
bez wypowiedzenia wojny.
Dziś Kobryń leży 50 km
od granic Polski. Rodzina
Mycke wróciła spod Przeworska do Bełchatowa.
M.Mycke zajął się w magistracie
inwestycjami.
Bełchatów po pół roku

Komendant Związku Strzeleckiego

okupacji niemieckiej nie
był już częścią Generalnego
Gubernatorstwa a Rzeszy,
częścią Kraju Warty.Zmienił
nazwę na Belchental.Stało
się to dzięki aktywności
mniejszości niemieckiej i
pastora Jakuba Gerhardta.
Komendant
Mycke
działał w ZWZ AK - Rejon Bełchatów.Pełnił bliżej
nieznane(na
terenach
przyłączonych do Rzeszy,
działalnośc była mocno
zakonspirowana) funkcje
dowódcze.Został
aresztowany 8 marca 1942 r.
jako oficer rezerwy Wojska
Polskiego.Po kilku dniach
został wywieziony do obozu w Radogoszczu w Łodzi,
a następnie do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Jako więzień polityczny nr
35 533 zginął tam 14 sierpnia 1943 r.
W obozie koncentracyjnym Auschwitz oprócz
Mieczysława Mycke zginął
także jego starszy brat Kazimierz, absolwent wydziału

prawa
Uniwersytetu
Lwowskiego a w Powstaniu
Warszawskim - najmłodszy
brat Juliusz (Tadek), absolwent Wyższej Szkoły
Politycznej w Warszawie.
Nazwiska i imiona trzech
braci zostały wykute na
wmurowanej w LO im
Bolesława Chrobrego w
Piotrkowie Trybunalskim
upamiętniającej uczniów
szkoły, którzy zginęli w
czasie II wojny światowej.
Marian Wójcik
na pdst. Biografii
M.J Mycke napisanej
przez jego córkę Wandę
Barbarę Koralczyk
Zdjęcia od córki Haliny
Trawińskiej

Wszystkich chętnych informujemy,
że działalność statutową
Stowarzyszenia można wspierać
poprzez wpłaty na poniższe konto:

38 8965 0008 2001 0007 3378
0001

mgr Władysław Osmólski (1902-1958)
Władysław Osmólski urodził się 1 lipca 1902 roku w
miejscowości Dziepółć, w powiecie radomszczańskim.
Był synem Stanisława i Amelii z domu Matyszkiewicz.W
Bełchatowie ukończył gimnazjum, a następnie Wyższy
Kurs Nauczycielski - w zakresie geografii w Wilnie na
Uniwersytecie im. Stefana Batorego. W tym czasie, przed
wybuchem II wojny światowej w 1939 roku, pracował
jako naucyciel w okręgu wileńskim.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na ten teren został
aresztowany i wywieziony na Kamczatkę do
pracy w fabryce obuwia
w o j s k o w e g o . Wa r u n k i
życia i pracy miał wówczas bardzo ciężkie.Gdy w
ZSRR utworzona została
10

Armia Polska na mocy
polsko-sowieckiego układu
z 30 lipca 1941 roku oraz
umowy wojskowej z 14
sierpnia 1941 roku z obywateli polskich deportowanych do ZSRR,żołnierzy
więzionych w latach 19391941 oraz osób cywilnych

amnestionowanych
w
1941 roku,wstąpił w jej szeregi. W marcu i sierpniu
1942 roku Armia Polska
w wyniku starań polskich
i porozumienia sowiecko
brytyjskiego
została
ewakuowana ze ZSRR do
Iranu.W lipcu 1943 roku
nastąpiło
sformułowanie
Drugiego Korpusu Polskiego
dowodzonego
przez gen. Władysława
Andersa. Z wojskiem Andersa Władysław Osmólski
przeszedł cały szlak bojowy
poprzez Iran,Palestynę i
Włochy.W Palestynie uczył
dzieci w Gimnazjum Polskim.Armia Andersa wzięła

czynny udział w bitwie
z Niemcami pod Monte
Cassino.
W latach 1945-1946
Władysław
Osmólski
studiował w Anglii na Polskim Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oxfrodzie.
Studia prawnicze ukończył
uzyskując tytuł magistra
prawa.Dyplom otrzymał 2
maja 1946 roku i powrócił
do kraju.
W roku szkolnym
1947/48
był
nauczycielem Miejskiego Gimnazjum Keodukacyjnego w
Bełchatowie. W latach 1948-

Nie dajmy zapomnieć!

1954 pracował jako nauczyciel geografii w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego
im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie.Był zastępcą dyrektora szkoły Stanisława Millera.Gdy ten został odwołany z
funkcji dyrektora w/w placówki szkolnej w styczniu 1952
rok, pełnił przez miesiąc obowiązki dyrektora szkoły - do
czasu powołania nowego dyrektora.
W ciągu pracy nauczycielskiej po wojnie nie chciano
mu zaliczyć kwalifikacji nabytych podczas studiów w Oxfordzie. Nostryfikacja dyplomu została dokonana 4 lipca
1951 roku przez Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, po uprzednim zdaniu przez Niego egazminów
z teori państwa i prawa, podstaw marksizmu - leninizmu,
ustroju radzieckiego i prawa państwowego.
W latach 1957-1958 pełnił funkcję sekretarza Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bełchatowie.Zmarł
nagle na zawał serca w drodze do pracy w ZNP - 20 marca
1958 roku.Bełchatowskie szkolnictwo i Związek Nauczycielstwa Polskiego poniosły niepowetowaną stratę z powodu śmierci mgra Władysława Osmólskiego, nauczyciela
szanowanego przez młodzież i społeczność Bełchatowa.
Marian Wójcik
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Władysław Osmólski we wspomnieniach
osób,które Go znały
Pan mgr Władysław Osmólski był moim nauczycielem geografii w latach 1950-1954 i wychowawcą przez
dwa lata w klasach: IX i X Liceum Ogólnokształcącego
w Bełchatowie.
Ten bełchatowianin był jednym z nielicznych
mieszkańców naszego miasta po II wojnie światowej,
który posiadał wyższe wykształcenie. Był On mądrym,
dobrym człowiekiem,nauczycielem życzliwym uczniom,
którzy darzyli Go uznaniem i sympatią. Uczył wychowanków nie tylko geograficznej wiedzy książkowej, lecz
także ciekawie i przystępnie starał się poprzez barwne
opowiadanie ukazywać uczniom piękno i bogactwa
świata oraz życie ludzi mieszkających na naszej planecie.
Dzielił się wiedzą i swymi spostrzeżeniami o poznanych
osobiście krajach,podczas żołnierskiej wędrówki z armią
gen. Władysława Andersa, w trudnych latach wojny.
Zachęcał ich do podróżowania w przyszłości po ziemi
ojczystej i dalekich krajach. Wdrażał wychowanków do
pracy nad kształtowaniem swych charakterów i dobrych
relacji z innymi ludźmi.
Justyna Marchewkowa
Mój mąż, Władysław Bańkowskim, nieżyjący już
od 1983 roku, w latach szkolnych był uczniem pana
Władysława Osmólskiego, nauczyciela geografii w klasach licealnych Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej
Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Adama
Mickiewicza w Bełchatowie.Swą pracę zawodową
rozpoczął jako urzędnik kadrowy w Bełchatowskich
Zakładach Przemysłu Bawełnianego przy ulicy Tadeusza
Kościuszki.
W roku 1958, przez okno pomieszczenia biurowego,
zauważył swego byłego nauczyciela słaniającego się
na nogach, w pobliżu budynku poczty. Natychmiast
pośpieszył Mu z pomocą.Podtrzymywał Go do czasu
przybycia lekarza, wezwanego telefonicznie przez pracownika poczty z pobliskiego Ośrodka Zdrowia. Lekarz
przybył bardzo szybko i starał się pomóc choremu, ale niestety pacjent zmarł.Według orzeczenia lekarskiego zgon
pana Władysława Osmólskiego nastąpił na skutek zawału
serca.Mąż bardzo przeżył śmierć swego nauczyciela.
Przez wiele lat, będąc na miejscowym cmentarzu,
zatrzymywaliśmy się przy grobie pana Władysława
Osmólskiego, a mąż za każdym razem ze wzruszeniem
wspominał bolesne dla niego wydarzenie z 1958 roku,
dotyczące śmierci szanowanego przez niego pedagoga,
który dosłownie zmarł na jego rękach.
Barbara Bańkowska
Mile wspomina również swgo nauczyciela geografii, mgr
Władysława Osmólskiego, z Liceum Ogólnokształcącego
w Bełchatowie, pani maria Organiściakowa, za ciekawie i
komunikatywnie podawaną wiedzę geograficzą o Polsce i
świecie oraz za życzliwy, serdeczny stosunek do uczniów.
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Władysław Osmólski we wspomnieniach osób,
które Go znały
Pamięta także bolesne przeżycie swojej Matki, Marii
Lucyny Borowskiej, gdy była jedną spośród wielu osób,
które znalazły się na ulicy Kościuszki, gdy na niej zasłabł
pan Władysław Osmólski i odchodził z tego świata.To
wydarzenie utrwaliła w wierszu i wyraziła swoje uznanie
oraz bełchatowian dla zmarłego i pożegnała w swoim imieniu, a także społeczeństwa bełchatowskiego.
Wiersz odczytał na pogrzebie mgr Władysława Osmólskiego uczeń Jerzy Jaszczak.
Śmierć Profesora Władysława Osmólskiego
Odszedłeś od nas tak niespodziewanie, z tragizmem na to
patrzymy.Dzisiaj dopiero w pełni doceniamy co bezpowrotnie tracimy.Stojąc nad Twoją otwartą mogiłą,żalem i
bólem skruszeni...Snując refleksje nieodpartą siłą, której
już nie da się zmienić.Byłeś dla nas, jak dobry Ojciec,
oświecałeś nas słowami i przykładem... Karmiłeś wiedzą
umysły gorące, nie zawsze doceniany.Stałeś jak żołnierz
na posterunku, po bohatersku zwalczając przeszkody.
Kroczyłeś cicho, bez odpoczynku - po cierniach swego
zawodu. Lecz nie umiera, kto się wsławił czynem choć ciało zimna mogiła pokryje.Twoje nauki, Twoje
idee - w umysłach naszych żyją.Zagrzani ducha Twego
przykładem, choć bezlitosna śmierć życie przecięła.
Pójdziemy dalej Twoim śladem, kontynuować Twoje
dzieło.Drogiego Profesora z żalem żegnamy, trudno
wyrazić słowy.Sercem wezbranym bólem i łzami - ze
czcią schylamy głowy.Choć młodość nasza przeminie, choć nas zmienią ludzie i czas.Pamięć nasza nie
zaginie...o drogim Zmarłym wśród nas.
Maria Lucyna Borowska
opracował:
Marian Wójcik
Bełchatów,20.03.1958 roku
Opracował
Marian Wójcik
Żródła:
1. Księga Ludności Miasta Bełchatowa, t. VIII - Archiwum
Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Informacje od rodziny Matyszkiewiczów i Osmólskich.
3. Informacje od dyrekcji I LO im. Władysława Broniewskiego w
Bełchatowie.
4. Wspomnienia, byłej uczennicy Justyny Marchewkowej o p.
Władysławie Osmólskim.
5. Wspomnienie Barbary Bańkowskiej o p. Władysławie Osmólskim.
6. Wspomnienie, byłej uczennicy, Marii Organiściakowej o.p.
Władysławie Osmólskim.
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Krótki żywot Towarzystwa
Miłośników Literatury
Żydowskiej w Bełchatowie
Witold Selerowicz
Przed II wojną światową społeczność żydowska
w Bełchatowie stanowiła ok.
45 procent populacji. Z racji
swojej odrębności, głównie
religijnej i językowej, żyła ona
jakby obok pozostałej ludności. Oprócz synagogi miała
swoją szkołę, łaźnię rytualną, cmentarz i sklepy. Także
życie społeczno – kulturalne.
O jednym z jego przejawów
opowiada niniejszy szkic.
1. Początki stowarzyszenia
Cała ta historia miała
swój początek 2 listopada
1931 roku. W tym dniu troje
mieszkańców Bełchatowa:
Abram Rubin Warszawski,
Marjem Goldblum oraz Icek
Juda Działowski skierowało
do starosty piotrkowskiego
pismo, w którym prosili o
zarejestrowanie „Żydowskiego Towarzystwa Miłośników
Literatury Żydowskiej imienia J. L. Pereca w Bełchatowie”.
Do pisma dołączone
były 3 egzemplarze Statutu
oraz notarialne potwierdzenie autentyczności podpisów
członków założycieli, dokonane w kancelarii notarialnej
rejenta Zagrzejewskiego w
Bełchatowie.
Po kilku dniach starosta powiatowy w Piotrkowie
przekazał zgłoszenie do posterunku Policji Państwowej w
Bełchatowie celem zaopinio
wania. W wyniku przeprowadzonego wywiadu starszy
posterunkowy z Bełchatowa
stwierdził w konkluzji, poda-

jąc wcześniej dane personalne założycieli, że:
„Zachowanie się wyżej
wymienionych pod względem moralnym i politycznym
dobre. Na ogół opinią cieszą
się bez zarzutu.”
W konsekwencji tego
stwierdzenia Starostwo Powiatowe w Piotrkowie w dniu
12 stycznia 1932 roku przekazało całą sprawę do decyzji
Urzędowi Wojewódzkiemu
w Łodzi z „wnioskiem o
uwzględnienie, gdyż założyciele cieszą się dobrą opinią i
żadnych przeszkód nie ma.”
25 marca 1932 roku
Urząd Wojewódzki, po
wprowadzeniu 11 poprawek,
zatwierdził Statut stowa
rzyszenia i wciągnął je do rejestru Stowarzyszeń i Związków pod numerem 3008,
ogłaszając ten fakt w Łódzkim
Dzienniku Wojewódzkim.
Tym samym Żydowskie Towarzystwo Miłośników Literatury Żydowskiej imienia J.
L. Pereca w Bełchatowie mogło rozpocząć działalność.
Co zawierał zatwierdzony statut stowarzyszenia?
W rozdziale I. „Nazwa
siedziba i cel Towarzystwa”,
po podaniu pełnej nazwy
oraz siedziby (był nią Bełchatów) określono w paragrafie
3, że „Celem T-wa jest praca
nad kształtowaniem i rozwojem kulturalnym członków
swych i krzewieniem wśród
nich literatury żydowskiej.”
Natomiast w paragrafie 4 podano:
„Dla osiągnięcia tego
celu Towarzystwu, z zacho-
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waniem obowiązujących praw i przepisów, przysługuje prawo:
a) urządzanie systematycznych bądź
pojedynczych pogadanek i odczytów
ze wszystkich dziedzin naukowych i
literatury,
b) utrzymywanie biblioteki i czytelni
we własnym lokalu,
c) urządzanie zabaw, wieczorów muzyczno-literackich, koncertów, wieczorów tanecznych, przedstawień
teatralnych, deklamacji oraz wycieczek zbiorowych,
d) utrzymywanie stosunków z towarzy
stwami o pokrewnych celach,
e) popieranie wszelkich prac, będących
w związku z celami towarzystwa,
przy zachowaniu istniejących przepisów i rozporządzeń rządowych.
Na zakończenie tego rozdziału znajduje się jeszcze stwierdzenie: „
Uwaga: Wszelka agitacja polityczna na
zebraniach – zabroniona.”
Zgodnie z rozdziałem IV Statutu,
władzami Towarzystwa były: a) Zarząd
oraz b) Ogólne Zebranie członków. Zarząd powinien składać się z 5 członków
oraz 3 zastępców, wybieranych spośród
członków w tajnych wyborach na jeden
rok.
Podczas Ogólnego Zebrania członków towarzystwa, które odbyło się dopiero w dniu 17 października 1932 r. w

Bełchatowie, członkami Zarządu zostali: Józef Machabański, Pinkus Litma
nowicz, Marjem Goldblum (przewodnicząca), Abram Rubin Warszawski
(sekretarz) oraz Icek Działowski. Natomiast zastępcami: Idel Majer Kochmański, Szlama Gliksman oraz Fajga Zil
bersztajn.
Niestety nie wiemy, ilu członków
liczyło całe Towarzystwo. Dokładniejsze informacje pochodzą dopiero z października roku następnego, kiedy to viceprezes a zarazem sekretarz towarzystwa
Abram Warszawski, w piśmie do Staro
stwa Powiatowego w Piotrkowie podał
następujący skład zarządu: 1. Mania
Goldblum lat 39 – przewodnicząca, 2.
Abram Warszawski lat 33 – sekretarz i
vice-przewodniczący, 3. Szlama Glik
sman lat 32 – członek zarządu, 4. IdelMajer Kochmański lat 40 – skarbnik, 5.
Hinda Szmulewicz lat 27 – członek zarządu. Do pisma dołączona została także lista członków czynnych, licząca 25
nazwisk (łącznie z członkami zarządu).
Wszyscy wymienieni byli mieszkańcami Bełchatowa.
2. Zagrożenie istnienia
Po zaledwie dwóch latach od
zarejestrowania nad towarzystwem zaczęły zbierać się czarne chmury. Oto bo

Prośba o zarejestrowanie Towarzystwa Miłośników Literatury Żydowskiej
oraz Pierwsza strona statutu z poprawkami Urzędu Wojewódzkiego

wiem 16 kwietnia 1934 roku do komendanta posterunku Policji Państwowej
w Bełchatowie wpłynął meldunek od
Stefana Wasiaka, przodownika (odpowiednik sierżanta) służby śledczej o następującej treści (pisownia i interpunkcja
oryginalna):
„Zgłaszam, że drogą poufnych
informacji uzyskałem wiadomość, że
Stowarzyszenie Miłośników Literatury Żydowskiej pn. Biblioteka Pereca w
Bełchatowie organizuje tu imprezy jak
zabawy (a) dochody uzyskane z tych zabaw przeznaczane są na cele organizacji
komunistycznych.
Wobec powyższych wiadomości,
w dniu 12.04 br. udałem się do Zarządu
wyżej wymienionego Stowarzyszenia
i zażądałem okazania mi dowodów, na
jaki cel zostały przeznaczone dochody z
zabawy zorganizowanej w dniu czwartego i siódmego kwietnia br. Sekretarz
tego stow. Warszawski oświadczył, że
dochody przeznaczone zostały na cele
stowarzyszenia. Dowodów stwierdzających to okazać mi nie mógł, gdyż jak
sam się wyraził, stowarzyszenie nie prowadzi księgowości i żadnych dowodów
nie posiada.
Warszawski okazał mi jedynie rachunek przychodu i rozchodu sporządzony na oddzielnej kartce. Były tam
umieszczone pozycje w rozchodzie, że
sala kosztuje 45 zł, zapłacono tylko 40
zł, że dozorcy sali wypłacono 4 zł - dozorca nie otrzymał nic. Orkiestra 35 zł
- otrzymała 30 zł. Powyższe wydatki
zostały przeze mnie sprawdzone u osób
zainteresowanych.
Ze względu, że Stow. Miłośników
Liter. Żydowskiej nie prowadzi żadnej
księgowości przeto niemożliwym jest
skontrolowanie na jakie cele zużywane
są dochody z imprez, oraz że członkowie tego Stowarzyszenia rekrutują się
przeważnie z elementu komunistycznego, gdyż były już aresztowania wśród
członków za działalność komunistyczną, przeto wnioskować można, że informacja podana na wstępie doniesienia
jest prawdziwą, wobec czego niniejsze
przedkładam do decyzji.”
Następnego dnia komendant posterunku w Bełchatowie przesłał ten mel-
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ników Literatury Żydowskiej

Patron Towarzystwa Icchok Lejbusz Perec (1851-1915); Pierwsza strona meldunku przodownika służby śledczej Wasiaka oraz
Lista członków Towarzystwa w 1933 roku.

dunek do Wydziału śledczego Komendy
Powiatowej Policji w Piotrkowie, a stamtąd trafił on do Starostwa Powiatowego.
Teraz sprawy potoczyły się szybko. W dniu 19 kwietnia, na polecenie
Starostwa, w Bełchatowie przesłuchano
członka zarządu stowarzyszenia, Abrama Rubina Warszawskiego oraz jednego
z zastępców, Idela Majera Kochmańskiego. Przesłuchań dokonał Tadeusz
Widner, referent bezpieczeństwa. Abram
Warszawski zeznał, co następuje:
„Jestem założycielem i sekretarzem
zarządu wspomnianego Towarzystwa
od czasu jego powstania. Prezesem jest
Marjem Goldblum, skarbnikiem IdelMajer Kochmański, członkami zarządu
są Szlama Gliksman i Hinda Szmule
wicz, mieszkańcy Bełchatowa.
Do listopada 1933 roku posiadaliśmy własny lokal przy ulicy Pabianickiej
nr 36. Członkowie schodzili się i czytali
dzienniki i grali w szachy. Urządzaliśmy
też zabawy. Prezeska dziesięć miesięcy temu wyjechała do Łodzi z powodu
choroby swego dziecka. Żadnych wska
zówek co do działalności nie dawała i
zebrań zarządu nie zwoływała.
Na polecenie Starostwa żądające
podania składu zarządu zwołałem zebranie zarządu. Protokół przebiegu zebrania
był spisany do książki protokołów, którą odniosłem do rodziców prezeski. Na
zebraniu tym wybrano Goldblumową
ponownie prezeską bez jej wiedzy, o
czym zawiadomiłem ją pisemnie. Nadmieniam, że księga kasowa i protokołów
znajduje się u prezeski. Ja posiadam pie-
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częć i statut. Dochody uzyskane z urządzanych imprez nie były wpisywane do
księgi kasowej, lecz zapisywane przez
skarbnika na różnych kartkach.”
Następne wyjaśnienia dotyczyły
rozliczenia finansowego zabaw, które miały miejsce w dniach 3-go i 7-go
kwietnia 1934 roku. W tej sprawie Warszawski zeznał, że:
„Dnia 3.kwietnia br. odbyła się zabawa, z której uzyskano 11 zł 50 gr. dochodu i kwota ta została przesłana przez
siostrę prezeski dla doręczenia kuzynce
prezeski celem, aby ta uregulowała ra
chunek w szpitalu za chore dziecko
Goldblum Marjem. Postanowienie to
zadecydowałem osobiście.
Sprawozdanie z zabawy urządzonej
w dniu 7 kw. br. jeszcze nie zostało sporządzone ale przewiduję deficyt przeszło
20 zł. Książki kasowej i protokołów nie
mogę okazać, ponieważ znajdują się one
u rodziny prezeski. O wymienione książki nie miałem zamiaru dowiadywać się,
gdyż wiem, że prezeska ma przyjechać
do Bełchatowa. Przed świętami Wielkiej
Nocy wyjechała do Portugalii.”
Najciekawsza część zeznań dotyczyła składu i samego funkcjonowania
towarzystwa. Na ten temat Warszawski
zeznał, że:
” Stowarzyszenie liczy 32 członków. Składki po 50 gr. miesięcznie były
ściągane do czasu zlikwidowania lokalu. Lokal zlikwidowano w listopadzie
1933 roku. Członkowie przybywający
do czytelni (nie będący członkami Stowarzyszenia) posiadali legitymacje wy-

dane przez zarząd. Obecnie z powodu
niemożności znalezienia odpowiedniego
lokalu stowarzyszenie działalności nie
prowadzi.”
Drugi przesłuchiwany tego dnia,
Idel Majer Kochmański, zeznał jedynie,
że:
„Byłem członkiem stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Literatury Żydowskiej imienia J. L. Pereca w
roku 1932. Byłem dwa razy w lokalu i
od tej pory nic z tym stowarzyszeniem
nie mam wspólnego. Składek nie płaciłem i członkiem zarządu nie byłem i nie
jestem.”
Zeznanie to stoi w jawnej sprzeczności ze składem zarządu, który podał
Abram Warszawski w październiku 1933
roku w oficjalnym piśmie do Starostwa
w Piotrkowie, w którym Kochmański
został wymieniony jako skarbnik.
Kolejne przesłuchanie odbyło się
w dniu 24 kwietnia 1934 roku. Przesłuchiwaną była Hinda Goldblum, siostra
przewodniczącej stowarzyszenia Marjem Goldblum, a przesłuchującym był
przodownik służby śledczej Stefan Wasiak. W raporcie do komendanta Policji
Państwowej w Bełchatowie Wasiak tak
zrelacjonował jej słowa, dotyczące pieniędzy z zabawy:
„Rozpytana na powyższe okoliczności Hinda Goldblum, lat 25, z zawodu
trajbiarka, panna, zam. w Bełchatowie,
ulica Pabianicka 27 zeznała, że od Warszawskiego pieniędzy żadnych nie otrzymała, aby zapłacić rachunek w szpitalu
za chore dziecko jej siostry Goldblum

Nie dajmy zapomnieć!

Marjem. Dodała przy tem, że miała pieniądze ze Stow. Miłośników Literatury
Żydowskiej dostać, lecz ich nie otrzymała. Z jakiego powodu nie wie.”
Dalej następuje komentarz Wasiaka:
„Z powyższego zeznania wynika,
że otrzymane informacje przeze mnie,
że Stow. Miłośników Literatury Żydowskiej organizuje imprezy na cele komunistyczne są prawdziwe, gdyż Warszawski
nie może usprawiedliwić, gdzie podział
dochody z zabaw. Oświadczył, że dał je
Hindzie Goldblum, co jest nieprawdą.”
Najbardziej interesująca jest dalsza
część raportu, która zawiera następujące
sformułowania:
„Dochody uzyskane z zabaw
organizowanych w dniu 3 i 7 kwietnia br.
obrócono na propagandę komunistyczną
w związku z obchodem 1 maja. Zaznaczyć należy, że Stow. Miłośników Literatury Żydowskiej jest przybudówką
komunistycznych organizacji, gdyż pod
osłoną legalnego stowarzyszenia prowa
dzi działalność komunistyczną.”
Jako dowód na powyższe tezy Wasiak stwierdza:
„Dowodami tego są: przede
wszystkim, założyciel tego stowarzyszenia Warszawski po zalegalizowaniu
stowarzyszenia rozpoczął na jego terenie
działać na korzyść komunizmu. Biblio
teka, jaka tam istnieje, zawiera dzieła
prawie że o ideologii komunistycznej.
Do świetlicy stowarzyszenia uczęszczali
znani komuniści, a ponadto kilku członków tego Stowarzyszenia pociągnięto do
odpowiedzialności karnej a następstwem
było ich ukaranie…
… Sekretarza stow. Warszawski tłumaczy, że wymienieni nie byli członkami
stowarzyszenia, lecz tylko przychodzili
do świetlicy i wypożyczali książki. Sprawa ta przedstawia się nieco inaczej, gdyż
wszyscy którzy wypożyczali książki byli
członkami Stowarzyszenia i posiadali legitymacje.”
Wasiak wymienia także nazwiska
skazanych za działalność komunistyczną, podając jednocześnie wysokość
kary:
„Hofman Gitla skazana na 3 lata
więzienia, Polakowska Sura - skazana na

3 lata więzienia, Żółty Abram - skazany
na 3 lata więzienia, Przedborski Perec - 3
lata więzienia, Lewkowicz Czarna – 1 i
pół roku więzienia, Kiper Szmul – 1 i pół
roku więzienia, Jochowicz Eljan – 1 i pół
roku więzienia,, Wilhelm Chaskiel –półtora roku więzienia i wielu innych.”
Na zakończenie raportu Wasiak
przedstawia wniosek końcowy:
„Ze względu, że wyżej wymienione Stowarzyszenie prowadzi nadal działalność komunistyczną, przeto niniejsze
przedkładam do decyzji.”
3. Zawieszenie i rozwiązanie Towarzystwa
Teraz sprawy potoczyły się błyskawicznie. Jeszcze tego samego dnia, 24
kwietnia 1934 roku, Starosta Powiatowy
Piotrkowski skierował na ręce sekretarza
Towarzystwa Abrama Rubina Warszawskiego pismo następującej treści:
„Do Zarządu Żydowskiego Towarzystwa Miłośników Literatury Żydowskiej im. J.L. Pereca w Bełchatowie
Działając na podstawie art. 61 Prawa o stowarzyszeniach z dn. 27 X.1932,
w myśl art. 16 tegoż Prawa zarządzam
zawieszenie, z dn. Dor. Działalności
Stow. p.n.”Żyd. T-wo Miłośników Literatury Żydowskiej im. J.L. Pereca” w
Bełchatowie, ponieważ działalność stowarzyszenia wykracza przeciwko obowiązującemu prawu i ustalonemu statutem zakresowi i sposobowi działania
oraz z uwagi na to, że stowarzyszenie nie
odpowiada warunkom swego prawnego
istnienia mianowicie: nie prowadzi ksiąg
kasowych, dochody uzyskane z urządzanych imprez obraca na cele nieprzewidziane statutem oraz nie zwołuje zebrań.
Decyzja niniejsza jest natychmiast
wykonalna zgodnie z art. 16 wspomnianego Prawa.
Przeciw powyższej decyzji przysługuje Zarządowi Towarzystwa …
prawo odwołania się do Urzędu Woje
wódzkiego w Łodzi przez Starostwa
pow. Piotrkowskie w ciągu 14 dni, licząc
od dnia następnego po dniu otrzymania
niniejszego.”
Pismo podpisał starosta powiatowy
Strzemiński.
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Tego samego dnia starosta skierował do Wydziały Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pismo, w
którym załączając wszystkie akta stwierdzał:
„Z uwagi na to, że wspomniane
T-wo obraca dochody z imprez na cele
komunistyczne, nie prowadzi żadnych
działań i rekrutuje się z ludzi znanych na
terenie Bełchatowa jako działaczy bądź
sympatyków K.P.P., proszę o rozwiązanie tego stowarzyszenia.”
W odpowiedzi Wydział Śledczy za
żądał jeszcze od Starostwa w Piotrkowie
nadesłania w terminie 14 dni „ książki
protokołów, książki kasowej itp. dowodów, na podstawie których Urząd Wojewódzki Łódzki mógłby podjąć decyzję
co do rozwiązania Żydowskiego Towa
rzystwa Miłośników Literatury Żydowskiej im. J.L. Pereca w Bełchatowie.”
Zawiadamiając starostwo powiatowe o doręczeniu Abramowi Warszawskiemu decyzji o zawieszeniu Towa
rzystwa, posterunek Policji Państwowej
w Bełchatowie pisał, że:
„Niniejszą korespondencję Posterunek przedkłada po wykonaniu z tem,
że statut i pieczęć (stara) żydowskiego
Towarzystwa Miłośników Literatury Żydowskiej imienia J.L. Pereca w Bełchatowie zdeponowana (jest) na Posterunku
P.P. w Bełchatowie.
Zaś ks. Kasową i inne dokumenty
posiadała prezeska Mania Goldblum,
przebywająca obecnie w Portugalii, wobec czego Warszawski nie wie, gdzie
obecnie takowe się znajdują.”
Brak tych dokumentów i niemożliwość ich uzyskania w krótkim czasie
przeważyły szalę. W dniu 13 stycznia
1936 roku Urząd Wojewódzki zawiadomił starostwo w Piotrkowie, że:
„W związku z pismem Starostwa
Powiatowego Piotrkowskiego z dn.
22.X.1934 r. Urząd Wojewódzki Łódzki poleca przekazać za pokwitowaniem
pozostały majątek rozwiązanego z wymienionego w nagłówku stowarzyszenia, w postaci 2 stołów, 3 ławek i 1 szafy
stolarzowi, któremu należność w wys. zł.
40 - za te przedmioty nie została przez
stowarzyszenie uregulowana.
Jednocześnie Urząd Wojewódzki
Łódzki zawiadamia, że Żydowskie Tow.
15
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Miłośników Literatury Żyd. Im. J.L. Pereca w Bełchatowie zostało wykreślone
z rejestru stowarzyszeń i związków
(podkreślenie moje - WS).”
4. Zakończenie
Tak więc po dwóch i pół roku Żydowskie Towarzystwo Miłośników Literatury Żydowskiej im. J.L. Pereca w Bełchatowie przestało istnieć. Co możemy
dzisiaj powiedzieć o jego działalności? Z
zachowanych dokumentów nie wynika

Krótki

ywot Towarzystwa Miło

niestety, żeby wypełniało wszystkie pięć
celów, określonych w paragrafie 4 rozdziału pierwszego statutu. Pewne jest, że
urządzało zabawy, bo od niejasnego rozliczania dochodów z tych zabaw rozpoczęło się „prześwietlanie” towarzystwa
przez policję. Nie wiadomo natomiast,
czy urządzało pogadanki i odczyty, bo
nie dysponujemy plakatami ani zaproszeniami na takie spotkania. Nie wiemy
także, czy w lokalu wynajmowanym na
siedzibę Towarzystwa istniała biblioteka,
ile i jakich książek posiadała, czy urzą-

ników Literatury Żydowskiej

dzano przedstawienia teatralne i wspólne wycieczki. A może, tak jak twierdzili
funkcjonariusze Policji Państwowej i
które to stanowisko podzielały władze,
Towarzystwo było tylko przykrywką dla
działalności komunistycznej. Dzisiaj się
już tego nie dowiemy, chyba że znajdą
się dalsze dokumenty.
Witold Selerowicz
Źródło:
Archiwum Państwowe w Piotrkowie
Tryb., Starostwo Powiatowe Piotrkowskie, sygn. 1454

Decyzja o zawieszeniu działalności
Towarzystwa oraz Prośba starosty o
rozwiązanie Towarzystwa

Kaliszanin z Bełchatowa
(Jak Stanisław Kaczkowski funkcję posła sprawował)

Stanisław Kaczkowski, polski poseł na sejmy odbywające się
w latach 1820, 1825 i 1830-1831 jest przedstawicielem rodziny
Kaczkowskich zarządzających, dzierżawiących i władających
przez kilkadziesiąt lat XIX w. miastem Bełchatowem wraz z
przyległościami.
Anna Mikołajewska
Ojciec Stanisława, Józef z Kaczek
h. Świnka Kaczkowski również znany był z działalności polityczno-społecznej. Jak głosi nekrolog w „Kurierze Warszawskim” to „dziedzic dóbr
Wroników w obwodzie piotrkowskim
guberni kaliskiej, niegdyś oficer
Gwardii Koronnej Stanisława Augusta, potem różne aż do późnej starości
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sprawował godności obywatelskie,
odznaczony przez króla saskiego Medalem Zasługi; urodzony 11 III 1756,
zmarły 25 VII 1840, pochowany w
grobie familijnym obok syna [….] i
małżonki […..] w kościele Franciszkanów w Bełchatowie, miasteczku
niegdyś jego, a obecnie jego wnuka
[Ludwika – dop. A.M.]”.

Józef Kaczkowski Portret namalowany
przez Klemensa Iwaszkiewicza 1
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Był Józef także uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej – polskiego powstania narodowego przeciw
Rosji i Prusom w 1794 r., o czym w
nekrologu z 1840 r. nie wspomniano.
Cóż, znak czasu. To, co u schyłku
XVIII w. było powodem do dumy,
w drugim ćwierćwieczu XIX w. przemilczano. Najmłodszy z czterech
synów Józefa Kaczkowskiego i Bogumiły z Chrzanowskich, Stanisław
urodził się ok. 1784 r.
Przeżył zawieruchę dziejów, będąc posłem ziemi sieradzkiej, właścicielem Bełchatowa i okolicznych dóbr ziemskich,
a następnie właścicielem majątku w
Chojnem, odziedziczonym w całości
po śmierci żony Izabeli z Babskich z
Babska h. Radwan.
BEŁCHATOWSKIE DOMINIUM
Stanisław Kaczkowski przejął zarząd nad bełchatowskim majątkiem w
1824 r.,
po nagłej śmierci
brata Leona, który dzierżawione bełchatowskie dobra - dawne dominium
Rychłowskich - nabył na własność w
1820 r. Leon Kaczkowski okazał się
sprawnym zarządcą majątku i energicznym przedsiębiorcą. Mimo trudności związanych z wojną w latach
1812 – 1813 (jako dzierżawca dóbr)
potrafił wykorzystać dobrą koniunkturę dla rozwijającej się w mieście produkcji włókienniczej. Bełchatowska
manufaktura składająca się wówczas
z przędzalni, postrzygalni, gręplarni,
farbiarni
folusza, zawdzięczała
jego staraniom wartościową przez
wiele lat umowę dostaw sukna dla
wojska. W konsekwencji korzyści z
rozwoju produkcji tej płynących rosło znaczenie Bełchatowa. Utrwalała
się też, ku zadowoleniu bogacących
się mieszkańców, zmiana charakteru
miasta - z rzemieślniczo-rolniczego
na przemysłowy. Rozwój miasta był
znaczącą zasługą Leona Kaczkowskiego i – paradoksalnie – on także
przyczynił się do jego kłopotów. Nie
pojawiły się one bez przyczyny. Był
bowiem Leon Kaczkowski człowiekiem przedsiębiorczym, zdolnym,
lecz także dumnym, ambitnym i
upartym. Znane było uchylanie się

przez niego od regulowania zaległości od dochodów z młynów, które
doprowadziło w marcu 1819 r. do
egzekucji wojskowej. Innym razem,
kiedy
w ustawie z
1818 r. postanowiono, że właściciele miast muszą opłacać utrzymanie
burmistrza, Leon Kaczkowski uchylał się od opłat, proponując, że sam
będzie burmistrzem. Kiedy władze
nie wyrażały na to zgody, odmawiał
przez kilka lat płacenia składki. Stanowisko właściciela Bełchatowa, w
1822 r. także Domiechowic, Wronikowa pod Parzniewicami, Bińkowa,
Westkowa i Czaplińca, pozostawało
niezmienne do jego nagłej śmierci
w marcu 1824 r. Majątek, w tym
bełchatowski dwór, odziedziczyli
bracia Stanisław i Franciszek oraz
ojciec, Józef, następnie w wyniku
rodzinnych ustaleń właścicielem
dóbr został Stanisław.
W chwili śmierci Leona, w 1824
r. Stanisław Kaczkowski był deputowanym sieradzkim.
Wraz z
braćmi Bonawenturą i Wincentym
Niemojowskimi stał się jednym
z przywódców tzw. opozycji kaliskiej. Wiązała go z Niemojowskimi
nie tylko podobna wizja ustroju państwowego, ale w późniejszym okresie
również względy rodzinne, bowiem
ok. 1830 r. najstarszy syn Stanisława Kaczkowskiego, Ludwik ożenił
się
z bratanicą Bonawentury i
Wincentego – Julią Niemojowską.
Co ciekawe więzy
te umocnione zostały i w następnym pokoleniu,
kiedy to osiemnastoletnia wnuczka
Stanisława Kaczkowskiego, Emilia
Kaczkowska, córka Ludwika i Julii
z Niemojowskich, wyszła za mąż za
brata matki - Ludwika Niemojowskiego. Ślub Emilli
z Kaczkowskich i Ludwika Niemojowskiego
odbył się 22 października 1854 r. w
Grocholicach.
Stanisław Kaczkowski zarządzał
majątkiem bełchatowskim w latach
1824 -1835.
Czas ten obejmuje
okres największej politycznej aktywności zarówno Niemojowskich

jak
i Stanisława Kaczkowskiego. Niewykluczone więc,
że w ciszy bełchatowskiego dworu,
między wieczorem a świtem porządkował Kaczkowski myśli i wiedzę,
układał plany poselskich wystąpień,
przeżywał porażki i sukcesy kaliszan. Na ścianach tego dworu wisiały
wówczas być może portrety rodziny
Kaczkowskich, w tym: Stanisława,
namalowane ok. 1825 r. m.in. przez

„Stanisław Kaczkowski s. Józefa z
Kaczek Dziedzic dóbr Bełchatów”
Portret namalowany
przez Klemensa Iwaszkiewicza ok. 1825 r.2

portrecistę Klemensa Iwaszkiewicza.
Czy w progach swej bełchatowskiej
siedziby gościł Niemojowskich, nie
wiadomo. Wiadomo natomiast, że
w 1825 r. przyjmował kaliszan w
majątku w Chojnem. Od początku
działalności poselskiej towarzyszyło Kaczkowskiemu przekonanie, iż
warto podejmować legalne próby
reform nawet na forum niedoskonałego parlamentu Królestwa Polskiego pod rządami cara Aleksandra
I, a później Mikołaja I. Próby takiej legalnej działalności podejmował wspólnie z innymi kaliszanami
konsekwentnie, dopóki było to możliwe.
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POSELSKA MISJA I PASJA
Trudno dociec czy związki rodzinne Kaczkowskich i Niemojowskich „wspólnota ciał
i dusz” - miały
swe dopełnienie we wspólnocie umysłów małżonków Ludwika Kaczkowskiego i Julii z Niemojowskich czy
Ludwika Niemojowskiego i Emilii
z Kaczkowskich. Między Stanisławem Kaczkowskim a Wincentym i
Bonawenturą Niemojowskimi wspólnota umysłów istniała niewątpliwie.
Być może u podstaw ich podobnego
światopoglądu legła analogiczna zachodnioeuropejska edukacja. Stanisław Kaczkowski (ur. ok. 1784 r.) do
społecznej misji polskiego posła na
Sejm był dobrze przygotowany. Miał
za sobą nauki pobierane
w
konwikcie pijarów na warszawskim
Żoliborzu, a później studia prawnicze
we Frankfurcie nad Odrą. Tak wyedukowany Stanisław Kaczkowski w
1808 r. r.
w czasach
Księstwa Warszawskiego, , powołany
przez ministra Feliksa Łubieńskiego,
pełnił funkcję zastępcy prokuratora
przy Trybunale Kaliskim, później prezesa Rady Powiatowej w Sieradzu i członka Rady Wojewódzkiej w
Kaliszu.
Bonawentura Niemojowski (ur. 1787
r.) i Wincenty Niemojowski (ur.1784
r.) synowie Feliksa herbu Wieruszowa, łowczego i cześnika wieluńskiego i Anieli z Wierusz-Walknowskich
h. Wieruszowa, również odbyli studia
prawnicze na uniwersytetach zachodnioeuropejskich (Halle, Erlangen).
Posłami byli obaj bracia od 1820 r.
Po powrocie z zagranicy po studiach Niemojowscy osiedli w rodzinnym Marchwaczu pod Kaliszem,
Kaczkowski – w Bełchatowie i też w
majątku żony w Chojnem, w powiecie
sieradzkim.
Kaczkowskiemu i Niemojowskim
przyszło żyć w czasach trudnych. Należeli do pokolenia, do którego odnieść
18
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można Mickiewiczowską charakterystykę: „urodzony
w
niewoli, okuty w powiciu”. Jako posłowie na sejm w latach dwudziestych
XIX w. dostrzegali potrzebę zreformowania parlamentu i wyobrażali
sobie dokonanie zmian na wzór francuski, z zasiadaniem posłów według
zasady: lewica – prawica - centrum.
W kwestiach gospodarki opowiadali
się za rozwojem i postępem technologicznym,
a także za
umiarkowanymi reformami agrarnymi – oczynszowaniem chłopów. Stanisław Kaczkowski wydał drukiem
„Myśli o handlu naszym” i „Rzut oka
na Żydów”. Postulował tu m.in. równouprawnienie Żydów i ich uaktywnienie zawodowe. W 1820 r. podpisał
petycję, by dobra rządowe sprzedawać
wyłącznie chłopom i drugą - w sprawie zakazu sprowadzania materiałów
angielskich i wzięcia pod ochronę
rodzimego przemysłu włókienniczego. Był więc Stanisław Kaczkowski
nie tylko człowiekiem wykształconym
i świata ciekawym,
ale też na świat i ludzi otwartym. Nie
kierował się żadnymi uprzedzeniami
religijnymi czy narodowościowymi,
czemu wyraz dawał m.in., oceniając
pozytywnie rolę Żydów w handlu,
czy budując dla ewangelików kościół jako zachętę do osiedlania się.
Nic też dziwnego, że Bełchatów bez
przeszkód stawał się miastem wielonarodowym i wielowyznaniowym, a
w konsekwencji – wielokulturowym.
„Pan wielkiej nauki i wielkiego serca”
- pisał o Kaczkowskim biograf rodziny, Ignacy Toczkiewicz. Nawet jeśli
– jak się uważa - sprytem i skutecznością nie dorównywał
w
kwestiach gospodarczych Stanisław
Kaczkowski swemu bratu, Leonowi,
to w swojej działalności politycznej
potwierdził wielokrotnie rodzinny rys
charakteru – upór, odwagę i wierność
przekonaniom.
OBROŃCA KONSTYTUCJI
Z 1815 R.
Kiedy Stanisław Kaczkowski rozpoczynał karierę posła sieradzkiego,

obowiązywała Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego (zwana też
Konstytucją Królestwa Polskiego) z
dnia 27 listopada 1815 r. będąca wypełnieniem postanowień Kongresu
Wiedeńskiego. Nie była to konstytucja niezależnego narodu, zatwierdzona przez Sejm, lecz tzw. konstytucja
oktrojowana, czyli nadana odgórnie,
przez cesarza Rosji i króla Polski
- Aleksandra I. Trzeba jednak podkreślić, że akt ten zaliczany był (i jest) do
najbardziej liberalnych w pokongresowej Europie. Jak inni kaliszanie, tak
Kaczkowski był zwolennikiem utrzymania politycznego status quo, jakie
powstało po Kongresie Wiedeńskim
w oparciu o Konstytucję Królestwa
Polskiego z 1815 r.
Dziś określilibyśmy Kaczkowskiego państwowcem, legalistą. Jego
poglądy wyraźnie korespondowały
z poglądami Benjamina Constanta,
uchodzącego za jednego z ojców liberalizmu. W kręgu zainteresowania
Kaczkowskiego znalazła się przede
wszystkim ta część myśli francuskiego filozofa i polityka, która dotyczyła wizji ustrojowej – sformułowanej
przez Constanta nowoczesnej teorii
monarchii konstytucyjnej opartej
o trójpodział władzy Monteskiusza
poszerzony o władzę królewską. Entuzjastą tych idei był też Wincenty
Niemojowski, który opublikował
wybór pism politycznych Constanta
zatytułowany „O monarchii konstytucyynéy i rękoymiach publicznych”.
W zaistniałych po Kongresie Wiedeńskim realiach politycznych myśl kaliszan charakteryzował liberalizm, z
jednoczesną wolą działania legalnego,
prawnego w ramach Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego. Koncepcja taka wydawała się kaliszanom
racjonalna i wystarczająca. Metoda
postępowania kaliszan w Sejmie polegała
na totalnej krytyce.
Poddawali szczegółowej analizie
zgodność postanowień rządu z artykułami konstytucji. W przypadku stwierdzenia sprzeczności lub
uchybienia – bezwzględnie dyskredytowali cały projekt. Przydatność
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praktyczna kolejnych projektów
nie była dla nich najistotniejszą –
liczyła się wyłącznie litera prawa.
Prawnicze umiejętności argumentacji nierzadko przyczyniały się do
skuteczności tej taktyki.
Kaliszanie wręcz pedantycznie pilnowali porządku prawnego. Kwestionowali każdy projekt, który w najdrobniejszym stopniu budził wątpliwości
zgodności z konstytucją
z
1815 r. Swoisty puryzm formalny i
skuteczność kaliszan od początku ich
poselskiej działalności sprawiały, że
mieli oni wśród posłów licznych przeciwników. Bynajmniej nie dlatego,
że inni posłowie forsowali tezy rewolucyjne czy narodowowyzwoleńcze.
Przeciwnie, główni oponenci kaliszan
to w latach dwudziestych konserwatywni magnaci i arystokracja. Uważali oni poglądy posłów związanych

dukcji sukna w porównaniu z 1822 r.
wyniósł 66 %.

nież Stanisław Kaczkowski z trudem
zachował mandat posła.

Skoro tak wielką wagę przykładali kaliszanie do przestrzegania litery
prawa, jak to określali ich przeciwnicy – do „formułek” i zapisów konstytucji z 1815 r., nie mogli kaliszanie
nie zareagować na zmianę konstytucji
wprowadzoną przez cara Aleksandra I
w lutym 1825 r.

W IMIĘ EWOLUCJI

Artykuł dodatkowy zasadniczo wyłączył dotychczasową jawność obrad sejmowych. Ograniczeniem tym
Aleksander I prowadził właściwie do
usunięcia publiczności z sali obrad.
Stanisław Kaczkowski w swoich
wystąpieniach sejmowych zdecydowanie zaprotestował przeciw
utajnieniu obrad sejmu, broniąc
Artykuł
dodatkowy
zasadniczo
wyłączył
dotychczasową
jawność obrad
sejmowych.
Ograniczeniem
tym Aleksander
I prowadził
właściwie
do usunięcia
publiczności z sali
obrad.

z Niemojowskimi za zbyt odważne
społecznie. Wystąpienia Stanisława
Kaczkowskiego w sejmie prawdopodobnie nie pozostawały bez wpływu na stan finansów bełchatowskiej
manufaktury i kondycję posiadłości.
Prawdopodobnie w ramach restrykcji wobec niepokornego posła nastąpiło wstrzymanie dotychczasowych
intratnych zamówień rządowych na
dostawy bełchatowskiego sukna przeznaczone dla wojska. Wyraźny regres
w związku
z działalnością
poselską Kaczkowskiego odnotowano już w 1824 r., kiedy to spadek pro-

zażarcie wcześniejszych zapisów
konstytucji przyznających takie
prawo. Sprzeciw ten dziś wydaje się
oczywiście uzasadniony. Wówczas
powodował wrogość wielu środowisk
i przysparzał przeciwników politycznych. Używano wobec kaliszan przemyślnych podstępów
i
sztuczek prawnych, aby wykluczać
ich z obrad. W przypadku Wincentego
Niemojowskiego, uznawanego przez
władze carskie za niebezpiecznego
doktrynera/pieniacza, doszło nawet
do zastosowania aresztu domowego
na okres pięciu lat 3. W 1825 r. rów-

W niniejszym opracowaniu nie
ma miejsca na szczegółową analizę wewnętrznej walki ugrupowań
politycznych toczącej się w latach
dwudziestych XIX w. Trzeba jednak
przypomnieć, że układ sił w Sejmie
tworzyły wówczas zasadniczo dwa
obozy o dość wyrazistych poglądach:
konserwatyści i kaliszanie. Pamiętać
też warto, że lata dwudzieste XIX w.
to czas wschodzącej epoki romantyzmu w Polsce, tej, której religią stała
się Mickiewiczowska „Oda do młodości” z zawołaniem: „Mierz siły na
zamiary/ Nie zamiar podług sił”. Na
początku lat dwudziestych XIX w.
w Sejmie polskim idee romantyczne
niewielu jeszcze miały wyznawców,
entuzjastów i piewców z prostej przyczyny – w polskich sercach i duszach
idee te dopiero zaczynały kiełkować.
Dopiero w okresie powstania listopadowego funkcjonowała w Sejmie
również jako trzecia siła, określana
jako „partia ruchu”, grupa radykalnych posłów związanych z Towarzystwem Patriotycznym, domagających
się podjęcia działań zbrojnych, stawiających sobie
za cel
wywalczenie niepodległości Polski w
granicach z 1772 r. Spór o romantyzm toczył się zasadniczo wśród literatów, humanistów i publicystów,
a przeszedł do historii kultury jako
wyrosła z konfliktu „młodych” i „starych” walka klasyków
z
romantykami. Specyfika polskiej sytuacji politycznej – nieistnienie suwerennego państwa polskiego - sprawiła,
że polski romantyzm zyskał szczególną barwę
- wolnościową, narodowowyzwoleńczą. W
tym kontekście Mickiewiczowskie
sformułowanie „Mierz siły na zamiary/ Nie zamiar podług sił” pozostało
nie tylko deklaracją młodości, lecz
w społecznym odbiorze stawało się
również wołaniem o czyn – by niemożliwe (czytaj: odzyskanie wolności) uczynić możliwym.
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W konflikcie „młodych” i „starych”
trzeba by umieścić kaliszan, a z nimi i
Stanisława Kaczkowskiego, po stronie
„starych”. W postawie politycznej
kaliszan początku lat dwudziestych
oznaczało to dążenie do zmian świadomie kreowanych, kontrolowanych, przebiegających ewolucyjnie,
stopniowo, na miarę możliwości,
odpowiednio do aktualnej sytuacji,
czyli - działanie legalne, pokojowe,
niekonfrontacyjne.
Powiedzieć
można: jako droga rozwoju nie rewolucja lecz ewolucja. W latach
dwudziestych właściciela Bełchatowa i innych kaliszan zdecydowanie
nie przekonywali polscy romantycy
w roli ideologów społecznych, wzywających do zbrojnego wystąpienia
przeciw władcy. Bieg dziejów sprawi
jednak,
że stanowisko to wymagać będzie weryfikacji.
W CZTERY OCZY Z WIELKIM
KSIĘCIEM KONSTANTYM
Działalność sejmowa właściciela
Bełchatowa spowodowała, że w lutym 1826 r. został aresztowany przez
carskich żandarmów i przewieziony
do więzienia w Warszawie. Incydentowi temu warto poświęcić nieco więcej uwagi.
Jak wspomina sam Kaczkowski 23
lutego 1826 r. około godziny dziesiątej wieczorem odwiedzili go w majątku w Chojnem pp. Cywiński, komendant żandarmerii
w
województwie kaliskim, Mikuszewski, komendant sieradzki i oficer kozaków. Na pytanie Cywińskiego przeszukującego jego księgozbiór, czy nie
ma jakich ksiąg zakazanych, odparł
Kaczkowski: „Proszę powiedzieć,
które zakazane, to ja odpowiem, czy je
mam czy nie.” Po tej wymianie zdań
komendant zdecydował wszelkie „papiery” spakować i zabrać, a samemu
Kaczkowskiemu nakazano szykować
się do drogi do Sieradza do generała
Djakow z Warszawy. Wkrótce przetransportowano posła Kaczkowskiego
na kwaterę w Sieradzu. Tam spędził
bezsenną noc, spodziewając się, że
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nadchodzący dzień przyniesie mu
kolejną podróż – do Warszawy, gdzie
czeka go prawdopodobnie rozmowa z
policją carską. Perspektywa ta przywodziła myśli mroczne, gdyż zwłaszcza po 1825 r. sejmowa działalność
Kaczkowskiego i innych kaliszan,
występujących m.in. w obronie konstytucyjnego prawa do jawności obrad
nie była aprobowana - jak się domyślał
– ani przez cara Aleksandra, ani przez
jego brata - Konstantego, ani przez
cara Mikołaja I. Kaczkowski osadzony został w warszawskim więzieniu,
na które zamieniono klasztor karmelitów. Nieznający powodów uwięzienia
Kaczkowski usłyszał po kilku dniach
„Będziesz pan pewnie słuchanym.
Jest tu komitet, przed którym będziesz
stawionym.” Po dwunastu dniach w
środku nocy doprowadzono go przed
oblicze zasiadających w owym „komitecie”, wśród których był komisarz carski, Mikołaj Nowosilcow na
czele. Kilka dni później w lewym pawilonie Bruhlowskiego pałacu odbyło
się spotkanie posła Kaczkowskiego z
wielkim księciem Konstantym. Namiestnik carski prowadzoną w języku francuskim rozmowę rozpoczął
od przeprosin, że musiał Kaczkowski
cierpieć niewygody więzienia, a w
dalszej jej części inicjował wielokrotnie wymianę uścisków, uśmiechów i
ucałowań. Zaskoczony przebiegiem
zdarzeń Kaczkowski usłyszał następnie słowa następujące: „Wy, panowie
Polacy, nie mieliście lepszego przyjaciela nad nieboszczyka cesarza (Aleksandra I zm. w 1825 r. – dop. A. M.)
i mnie. Gdybyście nie mieli na sejmie
20-roku i ostatnim (1825 r. – dop. A.
M.) głów gorących tak jak Waćpan
i inni panowie (np. Niemojowscy –
dop. A. M.), to cesarz,
by
wiele więcej dla was zrobił, niż zrobił. Ale mieliście głowy gorące i obraziliście cesarza.” Ton tej rozmowy
czy - jak wynika ze wspomnień Kaczkowskiego – monologu nie zmienił
się do chwili pożegnania. „Przebacz
okolicznościom, wiesz co się dzieje w
Rosji, bądźmy przyjaciółmi” – powiedział Konstanty na pożegnanie.

Zwolniony po 23 dniach więzienia
powrócił Stanisław Kaczkowski do
działalności sejmowej. W 1829 r. stał
się obiektem kolejnych intryg pochodzących głównie
od
sejmowych oponentów i tylko zręczność prawnicza pozwoliła mu uniknąć
skreślenia z listy sejmowej. O atakach,
którym podlegał, napisze Kaczkowski
sarkastycznie po latach: „Cała tłuszcza pseudozacności gniewała się na
czcicieli konstytucji danej. [kaliszan
- dop. A.M.] Z tego to drobniuchnego źródełka wypływały: uwięzienie
Wincentego Niemojowskiego, wykluczenie z sejmu na zasadzie podstępnie
namówionego procesu kryminalnego
Bonawentury Niemojowskiego, deputacja częstochowska, skasowanie
antykonstytucyjne rady wojewódzkiej
kaliskiej.”
NIE MA MIKOŁAJA
W 1883 r. ukazały się w Krakowie
Dzieła Stanisława Kaczkowskiego wydane nakładem Stanisławy z
Kaczkowskich Byszewskiej, córki

Karta tytułowa: Stanisław Kaczkowski,
Dzieła. Tom II, Kraków 1883
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Stanisława Kaczkowskiego. W T
2. czytamy: „O sejmie a mianowicie Izbie poselskiej w powstaniu
polskim 29 listopada 1830 r. Pamiętniki z urzędowania mojego Izbie
poselskiej kongresowego Królestwa
Polskiego w latach 1825-1831”.
Sejm 1830-1831 roku był sejmem
wyjątkowym. Jego obrady rozpoczęły
się na Zamku Królewskim w Warszawie w 18 grudnia 1830 r., po wybuchu
powstania listopadowego
i
trwał nieustająco, z niewielkimi przerwami, zakończony po kapitulacji
Warszawy,
w Płocku
we wrześniu 1831 r. Stanisław Kaczkowski był uczestnikiem obrad tego
Sejmu.
Powstanie listopadowe utrwaliło się
w świadomości Polaków jako porozbiorowy zryw patriotyczny zakończony klęską. Spór o jego sens, przebieg,
skutki czy przyczyny niepowodzenia
toczy się od XIX w. i zapewne będzie
jeszcze nieraz podejmowany przez
historyków, publicystów czy literatów. Rzadko jednak zwraca się przy
okazji tego dyskursu uwagę na działanie i rolę Sejmu w tym czasie. Okazję
taką stwarza właśnie lektura Dzieł t.
II S. Kaczkowskiego. Trzeba dodać,
że wrażenia z obrad Sejmu w latach
1825-1831 poddał Kaczkowski refleksji, a ich opisanie nastąpiło – jak
wyznaje autor
ok. 1840
r. Obszerny materiał pióra Stanisława
Kaczkowskiego opublikowany został
niemal 30 lat po śmierci autora. Głos
biorącego udział w wydarzeniach zawsze wiele wnosi do dyskusji. I oto
Stanisław Kaczkowski - poseł na sejm
w latach 1825-1831 taki właśnie głos
nam pozostawił. Powie ktoś: opinie
subiektywne. Zapewne. Czyż jednak
prawem uczestnika nie jest opowiedzieć?
Rozpoczął Kaczkowski relację o wydarzeniach sejmowych z 1830 r. cytatem
z Krasickiego
„Ogłaszaj potomności jak los cnotę
nęka/ Pisz coś widział, poczciwość
prawdy się nie lęka.” Do podjęcia
tematu skłoniły go najwyraźniej głosy

ostrej krytyki wobec Sejmu Królestwa
Polskiego (1830-1831), którą Kaczkowski uważał za nieuprawnioną. W
reakcji na tę krytykę stwierdził mocno: Sumienie i należna troskliwość
o przechowanie prawdy dla potomności nakazuje nam okazać, że Sejm
powstania dziś niemogący się bronić
piśmiennie, nie jest padłem, które by
lada robakowi toczyć wolno było”.
[…] Zapewniam, że jak nigdy w życiu nie postępowałem powodowany
własnym interesem ani klientelą, tak
nie upośledzę pisma mojego duchem
stronnictwa. Z równą miłością prawdy będę chciał odpierać fałsze i niesłuszne zarzuty, jak przyznawać uchybienia. Nie znajdzie tu czytelnik opisu
spraw zakulisowych; lecz te tylko,
których uczęszczająca na posiedzenia
sejmowe publiczność świadkiem być
mogła. W tomie 2 Dzieł Kaczkowski
podjął się obrony Sejmu powstania
listopadowego. Odniósł się również
krytycznie m.in. do tez zawartych w
opracowaniu Maurycego Mochnackiego Powstanie narodu polskiego w
roku 1830 i 1831.
18 grudnia 1830 r. – jak pisze
Kaczkowski - „Izba jednym głosem
oświadczyła,
że rewolucję 29 listopada 1830 r. uznaje
za powstanie narodowe”. Manifest
sejmowy z 20 grudnia 1830 r. głosił:
połączenie na jednym czole koron samodzierżcy
i króla konstytucyjnego było potworem politycznym, który długo istnieć nie mógł...
Zaręczona wolność osobista zgwałcona, zapełniono więzienia, wojenne
sądy postanowione na osoby cywilne,
rozciągnięto sromotne kary na obywateli, których całą winą było, że ducha i charakter narodowy ratować od
zepsucia i zguby zamierzali...” Manifest ten był uwerturą do, nieco łagodniejszej w tonie, uchwały podjętej 25
stycznia 1831 r.
o
pozbawieniu tronu polskiego cesarza
Rosji Mikołaja I.
Od tej pory faktyczne kompetencje
monarchy i inicjatywę ustawodawczą
przejął Sejm, a kompetencję ustawo-

Fotokopia Facsimile aktu detronizacji
(Oryginał w Bibliotece Polskiej w Paryżu, papiery sejmowe, sygn. nr 379)4

dawczą – Rząd Narodowy. Wśród
podpisujących akt detronizacji byli
kaliszanie, a wśród nich właściciel
Bełchatowa, poseł Stanisław Kaczkowski. Osoby, które nie podpisały
aktu detronizacji z 25 stycznia 1831
r., Sejm wykluczył wkrótce ze swojego grona.
Warto podkreślić, że w tym czasie
Kaczkowski – legalista z krwi i kości – podjął wysiłek dostosowania
prawa do zaistniałej sytuacji. Zmiany polegać miały na tzw. odnowieniu
izby (Sejmu)– sprowadzającym się
zasadniczo do ponownego wyboru
reprezentantów narodu, weryfikacji
mandatów dotychczasowych. Było
to uzasadnione tym, że na mocy obowiązującego prawa posłowie nie byli
uprawnieni do podejmowania decyzji, które po uznaniu przez Sejm powstania listopadowego za narodowe
jednak podejmowali (!) Argumentował Kaczkowski: „Dwa są sposoby
nabycia władzy – przez przywłaszczenie
i przez układ (per factum et per pactum) (…) Niechaj nowo
obrani, sankcyą narodu przyozdobieni zasiądą te miejsca nieszczęściami i
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sławą ojczyzny pamiętne; niechaj dopełnią cośmy opuścili lub rozpoczęli.
Wszak zarozumiałość jest tylko samolubów udziałem, a uszanowanie dla
praw narodu jest tych udziałem, co
nie dla siebie żyć pragną”6. Izba nie
podzieliła poglądów Kaczkowskiego
i innych kaliszan. Według kaliszanina z Bełchatowa z punktu widzenia
prawa rządy tego okresu zasadniczo
pozostawały uzurpacją.
W GODZINIE PRÓBY
Po wybuchu powstania listopadowego Sejm powierzył generałowi Józefowi Chłopickiemu funkcję dyktatora. O decyzji tej powie Kaczkowski:
„Dyktatury nienawidziłem” i wywiedzie niezgodność z konstytucją pomysłu dyktatury, dostrzegając w nim
groźny precedens. Wkrótce oceni
Kaczkowski także sposób sprawowania funkcji przez kolejnego dyktatora
– generała Skrzyneckiego. Przyczyny tej krytyki wnoszą do politycznej
myśli Kaczkowskiego element nowy.
Według właściciela Bełchatowa brak
wiary w powodzenie powstania, brak
woli walki, nadużycie kompetencji,
nieudolność to wielka wina Skrzyneckiego. Napisze po latach: Rząd (po bitwie pod Ostrołęką) pod sąd powinien
go oddać, albo przynajmniej jako niezdolnego pokazać sejmowi…”
Kiedy czytamy te słowa Kaczkowskiego, nie sposób nie dostrzec zdecydowanej zmiany podejścia do walki
zbrojnej jako metody działania. Cóż
bowiem się okazuje?
Ten sam
Stanisław Kaczkowski, który w latach
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dwudziestych XIX w. był niewątpliwie zwolennikiem nowoczesnej teorii
monarchii konstytucyjnej z władzą
królewską sprawowaną przez Aleksandra I a następnie cara Mikołaja I,
zwolennik wyłącznie parlamentarnej
metody walki o prawa, tenże Kaczkowski w godzinie próby - w obliczu
trwającego powstania listopadowego
podpisuje sejmowy akt wypowiedzenia posłuszeństwa królowi – carowi
Mikołajowi I – akt detronizacji.
Ten sam Stanisław Kaczkowski, który w latach dwudziestych nie agitował
w żadnym razie do wystąpienia zbrojnego przeciw carowi Mikołajowi I, w
sytuacji trwających walk polsko-rosyjskich w latach 1830-1831 należy
do Towarzystwa Patriotycznego 7 ,
gromi brak woli walki i nieudolność
generałów Chłopickiego i Skrzyneckiego.
Ten sam Kaczkowski stawia za wzór
postawę Bonawentury Niemojowskiego, który
u schyłku powstania przyjął funkcję prezesa Rządu
i w czasie obrony Warszawy pozostał
w niej do końca walk, inaczej niż
większość spośród posłów wcześniej
wygłaszających gromkie i płomienne
nawoływania do walki.
On też angażuje cały swój pisarski
temperament, aby rozprawić się z
tymi, którzy
na sejm
1830-1831 zrzucali odpowiedzialność
za losy powstania oraz z tymi, którzy
dopuszczali się knowań, dążyli do
układów i potajemnie je prowadzili,
mając na względzie wyłącznie pry-

watną korzyść.
Prawdą jest, że wewnętrznego przekonania o słuszności stopniowego,
ewolucyjnego egzekwowania i uzyskiwania krok po kroku nowych praw nie
wyzbył się Kaczkowski nigdy. Prawdą jest jednak i to, że - wobec uznania
przez Sejm powstania listopadowego
za narodowe - Kaczkowski oczekiwał
od jego inicjatorów, dyplomatów i wodzów pełnego poświęcenia, mądrości,
odwagi, a nade wszystko - szacunku
dla życia i poczucia wspólnoty losu z
ofiarnie i bohatersko walczącymi żołnierzami. Dlatego bezlitośnie piętnuje postawy inne, komentując z goryczą: „Z rana 25 września (1831) pod
eskortą
5 szwadronów jazdy wyruszył sejm i skompromitowani.
Niektórzy senatorowie i posłowie wydalili się za granicę, poświęcając się
na tułactwo: drudzy pozostali w kraju,
poddając się losowi przysposobionemu przez znakomitości rewolucyjne,
jako to deputatów do Wierzbna, Petersburga, dyktatorów, dyplomatów,
naczelnych wodzów, ambasadorów,
reformistów, klubistów, jenerałów,
dowódców itd. Od tego widoku Bóg
odwrócił oczy,
a szatan
zgrzytnąwszy, rzekł: jeszcze nie tu koniec nieszczęść waszych, Polacy”. 8
POPOWSTANIOWE LOSY
Relacja Stanisława Kaczkowskiego z wydarzeń lat 1830 – 1831 prowadzi do wniosku, że uważał on, iż
większość posłów sejmu powstania
listopadowego działała w tym okresie
w imię narodowego interesu, podejAkt zgonu
Stanisława
Kaczkowskiego
sporządzony w
Grocholicach
23 kwietnia
1855 r.
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mując wszelkie wysiłki, aby doprowadzić do wyzwolenia spod władzy
cara Mikołaja I i dając dowód postaw patriotycznych. Jak wiemy, na
narodowe wyzwolenie czekać mieli
Polacy jeszcze długie dziesięciolecia. Powstanie listopadowe stanowiło dopiero początek tej trudnej drogi.
Następnego etapu wolnościowych dążeń – powstania styczniowego 1864
r.– nie dożył żaden z liderów opozycji
kaliskiej. Bonawentura Niemojowski
opuścił Królestwo Polskie po zakończeniu walk polsko-rosyjskich. Zmarł
w Paryżu w 1835 r. Jego brat Wincenty uwięziony przez Rosjan zginął
w drodze na Syberię w 1834 r. Stanisław Kaczkowski w 1835 r. przekazał
bełchatowski majątek swemu synowi
Ludwikowi, a sam osiadł w majątku ż
ony
w Chojnem,
gdzie znaczną część czasu poświęcił na analizy historyczne, naukowe,
twórczość literacką czy translatorską.
Świadkami tych prac przez kilkadziesiąt lat były drzewa bełchatowskiego
parku i chojneńskiego zacisza. Zmarł
19 kwietnia 1855 r. w Bełchatowie.
Oprócz dworów w Bełchatowie i w
Chojnach, dóbr ziemskich oraz rękopisów pozostawił poseł Kaczkowski
szczególny dowód pasji poznawczych
i erudycji - wyjątkową bibliotekę,
z której potężnych zasobów czerpał wiedzę i społeczną wrażliwość.
CYTATY Z KACZKOWSKIEGO
Ocena wydarzeń powstania listopadowego dokonana przez Stanisława
Kaczkowskiego zawarta w tomie 2
Dzieł posłużyła badaczom tamtego
czasu, historykom. Naukowe autorytety przywołują lub wręcz zgadzają
się z opiniami i interpretacjami Kaczkowskiego (por. W. Bortnowski Kaliszanie, S. Ziółek Sejm Królestwa
Polskiego…).
Sięgnijmy na koniec do słów dotyczących m. in. oceny Sejmu początku
XIX w. zapisanych przez Stanisława
Kaczkowskiego - posła ziemi sieradzkiej zarządzającego w latach posło-

wania bełchatowskim majątkiem.
Wydaje się, że wiele z nich zachowało aktualność mimo upływu bez mała
200 lat.
Nauczyliśmy się przyczyn [problemów naszej ojczyzny] szukać w naszym
własnym łonie,
w sobie
winowajców upatrywać, sobie przyganiać, siebie łajać i prześladować
(…) Jest to może znamieniem chrześcijańskiej pokory; w polityce jednak
jest szkodliwym nasieniem nieufności
i zasłoną prawdy: ponieważ jadowity niepowodzeń postrzegacz zamyka
oczy na wszystko dobre i same tylko
wyszukuje winy; winowajca nie mogąc usunąć się spod wyrzutów sumienia, chce przynajmniej dla świata,
który nim pogardza, oskarżać innych
w nadziei zasłonienia czynów własnych; szyderstwa nie krytyki godny
zarozumialec, na słabiuchnych chcący biegać nogach, choć za każdym
krokiem upada, nie własne niedołęstwo, lecz ścieżki i drogi przeklina
(…) Wszelki więc mniej pomyślny naszych usiłowań narodowych wypadek,
samych nieledwie prześladowców
między piszącymi znajduje, a rzadko
takiego, co by zgłębiwszy przyczyny,
rozpatrzywszy się w toku okoliczności, wydawał bezstronne wyroki. 9
Sąd o sprawach narodów niełatwo
się wytrawia. Był czas, kiedy Targowica miała pochlebców, a Sejm
Czteroletni – prześladowców (…) [A
jednak] umiemy dziś oddawać, co się
komu należy. 10
Zawsze jedna przyczyna - nie miał
mandatu powstającego narodu. Izby
poselskiej nie dała odnowić koteria.
11

Oryginalność i twórczość bez zapasu wiedzy jest źródłem oschłym, niemającym czym wytrysnąć. 12
Zawieruchy socjalne wszczynają ludzie, ale wypogodzone zmiany przynosi dopiero niewidoma ręka czasu.
13

Anna Mikołajewska
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Klasy mundurowe w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 w Bełchatowie

Janusz Góra

W dobie międzynarodowego odprężenia, wydawało nam się wszystkim,
że naszej Ojczyźnie nic nie może zagrażać. Pamiętać jednak należy, iż
niepodległość, suwerenność, wolność
i demokracja nie są nam dane raz na
zawsze. Wartości tych trzeba nieustannie strzec i ciągle je umacniać.
Często zapominamy o tym, czym jest
dla nas wszystkich Ojczyzna i jak powinniśmy dbać o nasze wspólne dobro. Na naszych oczach realizowana
jest reforma oświaty, która obejmuje
szerokie pole przemian. Zmierza ona
do poprawy funkcjonowania systemu
szkolnictwa. Dostarcza uczniom narzędzi do rzeczywistego zrozumienia
współczesnego i przyszłego świata
oraz kierowania sobą.
Wychowanie patriotyczne i
obronne młodzieży zawsze zajmowało wysoką pozycję w polskich szkołach. Było czynnikiem stymulującym
i kształtującym system wartości młodych ludzi. Pojęcie „Ojczyzna”, „Patriotyzm” były traktowane jako wartości nadrzędne. Jednym z elementów
tego wychowania było utworzenie w
1998 roku eksperymentalnej klasy o
profilu przysposobienia wojskowego
w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi. W roku szkolnym 1999/2000
dochodzi do rozszerzenia eksperymentu. Założeniem było utworzenie
po jednej klasie o tego typu profilu w
każdym województwie. Miały to być
klasy wzorcowe dla dalszego rozszerzania programu w tym województwie. Tego typu klasy były wspólnym
przedsięwzięciem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W województwie łódzkim od 1 września 1999 roku powołano tego typu klasę w IV Liceum Ogólnokształcącym
w Bełchatowie. Jako jednostkę patronacką władze wojskowe wyznaczyły
24

25 Brygadę Kawalerii Powietrznej w
Tomaszowie Mazowieckim. Dla jednostki patronackiej, jak i szkoły, tego
typu działalność była czymś zupełnie
nowym. Odbyły się spotkania władz
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie i Dyrekcji szkoły z Dowództwem
jednostki patronackiej. W wyniku
tych spotkań, jak i również kontaktów
z Ministerstwem Obrony Narodowej
i Ministerstwem Edukacji Narodowej, a w szczególności po spotkaniu
w naszej szkole z udziałem Ministra
Lipki, doszło w marcu 2000 roku do
podpisania porozumienia. Ustalało
ono zasady współpracy władz wojskowych ze Starostwem Powiatowym
w Bełchatowie w sprawie prowadzenia klasy eksperymentalnej. Regulowało również zasady funkcjonowania, finansowania i zabezpieczenia
logistycznego tej klasy. Na podstawie
tego porozumienia doszło w kwietniu
2000 roku do podpisania porozumienia o współpracy między Dyrektorem
szkoły, a Dowódcą 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
Nie czekając na te ustalenia,
od września 1999 roku rozpoczęły
się zajęcia programowe z przysposobienia wojskowego. W przypadku
naszej szkoły w prowadzenie klas o
profilu przysposobienia wojskowego,
obok szkoły i jednostki patronackiej,
zaangażowana była również 1001
Jednostka Strzelecka „Strzelec”OSW
w Bełchatowie. Aby ustalić zasady
współpracy między szkołą, a Jednostką Strzelecką, przygotowałem odpowiednie porozumienie. Dzięki temu
porozumieniu ze względu na fakt, że
od Tomaszowa Mazowieckiego dzieli
nas około 60 kilometrów, przyjęliśmy
wspólnie zasadę, że to, co jest możliwe do zrealizowania na terenie szkoły
i „Strzelca” niekiedy przy współpracy
oficera z jednostki wojskowej, reali-

zujemy w Bełchatowie.
Pozostała część zajęć była realizowana na terenie jednostki patronackiej
jak również na obozach szkoleniowych takich jak w Zamościu w 2000
roku i w Gliniku w 2001, 2002, 2003
roku.
Na obozach w Gliniku (2002 i 2003)
młodzież z tych klas przystąpiła do
egzaminów ministerialnych kończących cykl nauczania przysposobienia
wojskowego w klasach profilowanych
wojskowo.
Eksperyment to nie tylko było samo
wojskowe przygotowanie młodzieży,
ale było to coś więcej. Młodzież brała
udział w cyklu spotkań z konsultantami do spraw psychoprofilaktyki z jednostki patronackiej. Prowadzone były
zajęcia programowe z kształcenia obywatelskiego. Przedstawiciel jednostki
opiniował opracowany przeze mnie
dla tych klas program wychowawczy. W 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim młodzież była przygotowywana
do udziału w zawodach obronnych i
do części praktycznej programu TV
„Niezwykła 7”.
Uczestniczyliśmy w bełchatowskich
obchodach święta Odzyskania Niepodległości, 60 Rocznicy Zbrodni
Katyńskiej, uroczystościach obchodów rocznicy obrony Gór Borowskich we wrześniu 1939 roku. Obroną
tego odcinka dowodził gen. Ludwik
Czyżewski patron naszej szkoły oraz
wielu innych uroczystościach i obchodach na terenie Bełchatowa.
Nasza młodzież z klas wojskowych
została w 2001 roku zaproszona do
udziału w uroczystościach II rocznicy
wstąpienia Polski do NATO. Uroczystości te odbyły się w 25 Brygadzie
Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie
Mazowieckim. Gościem honorowym
był Premier Jerzy Buzek. Wraz z żoł-
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nierzami Brygady młodzież miała
zaszczyt uczestniczyć w uroczystej
defiladzie.
W 2002 roku delegacja młodzieży z
pocztem sztandarowym brała udział
w centralnych uroczystościach obchodów Święta 3 Maja przed Grobem
Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W obchodach tych młodzież reprezentowała
naszą szkołę oraz 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.
Organizowane były wycieczki do
szkół wojskowych. Byliśmy między
innymi w Wyższej Szkole Oficerskiej
we Wrocławiu i Poznaniu.
Odwiedziliśmy również Jednostkę
Straży Granicznej w Przemyślu, a będąc już w tych terenach miło spędziliśmy kilka dni w Bieszczadach.
Młodzież z klas profilowanych wojskowo brała i to z dużymi sukcesami
udział w zawodach Sportowo – Obronnych o puchar Dowódcy 25 Brygady
Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie
Mazowieckim. Za zajęcie I miejsca
w zawodach użyteczno – bojowych i
zdobycie pucharu Fair Play Dowódca
Brygady uświetnił obchody Święta
Patrona Szkoły organizując na naszym boisku szkolnym pokazy sprawności komandosów w walce wręcz i
desantowania z helikoptera Mi 8.

Przez pewien okres uczniowie wydawali własną gazetkę, w której opisywali najważniejsze wydarzenia z życia klas profilowanych wojskowo.
Uczniowie brali udział w rożnego
rodzaju konferencjach i spotkaniach
poświęconych obronności organizowanych przez Ministerstwo Obrony
Narodowej.
W tym okresie rozwijała i pogłębiała
się współpraca między szkołą a jednostką patronacką. Zapraszaliśmy się
wzajemnie na uroczystości szkolne i
wojskowe.
W trakcie realizacji eksperymentu
klas profilowanych wojskowo nawiązałem obok 1001 Jednostki Strzeleckiej „Strzelec”OSW w Bełchatowie
również współpracę z Obroną Cywilną, Państwową Strażą Pożarną i Policją. Wspomagały nas również inne
instytucje, stowarzyszenia oraz osoby
prywatne.
W dniu 15 kwietnia 2004 r. odbyło się
spotkanie w Warszawie, podczas którego dokonano podsumowania eksperymentu z klasami o profilu przysposobienia wojskowego, funkcjonującymi w wytypowanych szkołach ponadgimnazjalnych w latach 1998-2003.
Podczas tego spotkania stwierdzono, że eksperyment ten był ciekawym i pouczającym doświadczeniem
edukacyjnym oraz pedagogicznym.

Poszerzając ofertę edukacyjną, pozwolił znacznej grupie młodzieży
realizować swoje zainteresowania
problematyką obronną, jednocześnie
kształtując postawy odpowiedzialności obywatelskiej. W trakcie eksperymentu kształtował się żywy i prężny
ruch społeczny na rzecz promocji
wojska, obronności i bezpieczeństwa
powszechnego, dający młodzieży
okazję do poszerzenia wiedzy oraz
kształtowania wielce przydatnych –
jak się okazało – umiejętności w tym
zakresie. Doświadczenia związane z
przygotowaniem społeczeństwa do
skutecznego radzenia sobie w sytuacji
zagrożenia, np. powodzią, pożarami,
katastrofami ekologicznymi, wypadkami komunikacyjnymi oraz terroryzmem potwierdzają, że edukacja w
tej dziedzinie powinna mieć charakter
powszechny.
Zasugerowane zostało jednocześnie,
że powinny być wprowadzone w
szkołach ponadgimnazjalnych dodatkowe zajęcia o charakterze proobronnym w ramach godzin będących do dyspozycji dyrektora szkoły.
Realizacja tych zajęć cieszących się
dużym zainteresowaniem wśród młodzieży mogłaby odbywać się w oparciu o autorskie programy nauczania.
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Widząc potrzebę istnienia tych klas
i bazując na zdobytych doświadczeniach w trakcie realizacji eksperymentu opracowałem program autorski
dla klas tzw. wojskowych z rozszerzonym przysposobieniem obronnym.
Od roku 2009 klasy te funkcjonują
na podstawie opracowanej przeze
mnie innowacji pedagogicznej.
Dużym ułatwieniem przy prowadzeniu tych klas była zgoda Dowódcy
7 Dywizjonu Ułanów Lubelskich z
25 Brygady Kawalerii Powietrznej z
Tomaszowa Mazowieckiego na kontynuowanie dalszej współpracy.
Opracowaliśmy porozumienie, które
zostało uaktualnione do nowego stanu
prawnego.
Dzięki temu nowemu porozumieniu
mogliśmy nadal organizować na terenie 25 BKP obozy szkoleniowe dla
młodzieży z klas tzw. wojskowych.
Obecnie od kilku lat o realizację takich obozów występujemy z rocznym
wyprzedzeniem na podstawie wniosku składanego poprzez jednostkę
patronacką do Ministerstwa Obrony
Narodowej. Po akceptacji takiego
wniosku zostajemy ujęci w planie
współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi na
dany rok. Z nieukrywanym zadowoleniem muszę stwierdzić, że niewiele
tego typu klas w Polsce jest ujętych w
takim planie. W ramach realizacji tej
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innowacji młodzież z tzw. klas wojskowych obok obozów ma możliwość
utrzymywania na bieżąco kontaktów
z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej
w Tomaszowie Mazowieckim poprzez
wycieczki, udział w świętach jednostki oraz zapraszanie jej przedstawicieli
na uroczystości szkolne. Współpracujemy również z Delegaturą Żandarmerii Wojskowej w Tomaszowie
Mazowieckim i Wojskową Komendą
Uzupełnień w Sieradzu.
Nawiązałem
również
współpracę
z
Okręgowym
Klubem
Strzelectwa
Sportowego
„10- ka” w Radomsku. Z klubem tym
mamy również podpisane porozumienie. Dzięki uzyskiwanym dotacjom
między innymi ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację
zajęć strzeleckich możemy w klasach
mundurowych zrealizować tematy ze
strzelectwa. Zajęcia strzeleckie z broni sportowej i broni bojowej długiej i
krótkiej przeprowadzamy na strzelnicy w Kamieńsku i Radomsku.
Jakiś czas czyniłem starania aby rozszerzyć profile klas „mundurowych”.
Nie było to łatwe, ale w końcu się
udało. Kolejnym etapem rozwoju tego
typu klas w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.3 w Bełchatowie było
utworzenie klas tzw. policyjnych i
tzw. strażackich, dla których opracowałem programy autorskie, a następ-

nie innowacje pedagogiczne.
Klasy tzw. policyjne powstałe
w roku szkolnym 2008/2009, zostały objęte patronatem przez Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie.
Między Komendą a Szkołą zostało
podpisane odpowiednie porozumienie
regulujące zakres współpracy.
Przy realizacji innowacji pedagogicznej współpracujemy z Wojewódzkim
Ośrodkiem Szkolenia Policji w Łodzi
z siedzibą w Sieradzu. Młodzież z
tych klas miała możliwość zapoznać
się z bazą dydaktyczną i zakresem
działania Wyższej Szkoły Policji w
Szczytnie.
Na bieżąco współpracujemy z jednostką patronacką uczestniczymy w zajęciach na terenie tej jednostki. Wraz z
policjantami młodzież w ramach praktyki uczestniczy przy zabezpieczeniu
niektórych imprez sportowych na
terenie Bełchatowa. W ramach zajęć
dydaktycznych na terenie szkoły prowadzone są zajęcia specjalistyczne z
podstaw wiedzy policyjno – prawnej
przez oddelegowanego zgodnie z porozumieniem policjanta.
Przedstawiciele tych klas brali i to z
dużymi sukcesami udział w Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych w
Pile.
Klasy tzw. strażackie powstały w roku szkolnym 2009/2010 jako
wspólne przedsięwzięcie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Bełchatowie
i Zespołu Szkół Ponadgomnazjalnych
Nr.3 w Bełchatowie. W celu określenia ram współpracy zostało podpisane odpowiednie porozumienie.
Istotnym elementem porozumienia,
obok udostępnienia do celów dydaktycznych specjalistycznego sprzętu,
było oddelegowanie funkcjonariusza
do prowadzenia z młodzieżą specjalistycznych zajęć z podstaw wiedzy
pożarniczej. Zajęcia te odbywają się
na terenie szkoły jak również w PSP
i OSP w Bełchatowie. Uczniowie z
tych klas czynnie są angażowani do
działań na terenie szkoły takich jak
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Ż życia Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa
w 2016 r. i 2017 r.
22 sierpnia 2017r. Zarząd SPB na swoim posiedzeniu
zatwierdził wykonanie renowacji grobowca ś.p. Władysława Osmólskiego na cmentarzu w Bełchatowie i renowację krzyża i tablicy na grobowcu. Postanowiono
koniecznie ubiegać się o środki finansowe na Biuletyn
SPB. Zatwierdzono sprawozdanie dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie. Ustalono termin walnego Zebrania SPB na dzień 21.09.2017r.
W dniach 2 i 3 września 2017r. delegację SPB uczestniczyły we mszy św. i uroczystościach rocznicowych
poświeconych żołnierzom września. Dnia 2 września delegacja SPB w składzie: wiceprezes Aleksander Frączkowski i członkowie Stanisława Grzybowska
oraz Marek Wójcik złożyli kwiaty na cmentarzu przed
pomnikiem i oddali hołd żołnierzom września, a dnia
3 września prezes Arkadiusz Kubik i wiceprezes Grzegorz Siedlecki uczestniczyli na Borowej Górze we mszy
świętej i złożyli kwiaty przed pomnikiem żołnierzy –
obrońcom Gór Borowskich.
przygotowywanie i przeprowadzanie próbnych ewakuacji.
Uczestniczą również w zawodach z pierwszej pomocy
przedmedycznej i turniejach wiedzy pożarniczej. W ramach realizacji innowacji młodzież z tych klas uczestniczy
w zajęciach specjalistycznych na terenie Wojewódzkiego
Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
z siedzibą w Sieradzu. W czasie wycieczek zapoznała się
z bazą dydaktyczną oraz z zasadami rekrutacji w Szkołach Aspirantów Pożarnictwa w Częstochowie i Krakowie.
Dbamy również o kultywowanie tradycji pożarniczych,
dlatego systematycznie z kolejnymi rocznikami młodzieży
zwiedzamy Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne
Ziemi Łódzkiej w Wolborzu.
Uważam, że sukcesem istnienia tego typu klas
„mundurowych” jest fakt, że naukę w nich podejmuje
również młodzież z ościennych powiatów, są również
przypadki, że z innych województw.
Uczniowie z tych klas, co jest ważne, nie sprawiają
większych trudności wychowawczych. Praktycznie nie
ma przypadków, aby wchodzili w konflikt z prawem.
W ramach prewencji ogólnej już od kilku lat organizuję
dla nich wycieczki do Aresztu Śledczego w Piotrkowie
Trybunalskim. Młodzież w formie przestrogi może zapoznać się ze sposobami odbywania kary.Klasy mundurowe mimo panującego niżu demograficznego, który obecnie dotarł do szkół ponadgimnazjalnych cieszą
się wśród młodzieży nadal dużym zainteresowaniem.
Powinno to jeszcze bardziej mobilizować mnie i inne
osoby i instytucje zaangażowane w prowadzenie innowacji klas „mundurowych” do jeszcze większego zaangażowania i rozszerzania atrakcyjności tego typu szkół.

Dnia 18.09.2017r. Komisja Historyczna ustaliła ostatecznie tematy dla „Biuletynu” SPB i jego realizację.
Dnia 21.09.2017r. w siedzibie Muzeum Regionalnego
w Bełchatowie, dzięki życzliwości Dyrekcji odbyło się
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, na którym dokonano podsumowania pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej SPB za ubiegłą kadencję. Wybrano nowy Zarząd
i Komisję Rewizyjną ( informacja o składzie w „Biuletynie”). Przyjęto także program działania i zadania dla
nowego zarządu na kolejną kadencję.
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Myślę, że tak się obecnie dzieje, gdyż praca ta została doceniona i mam nadzieję że weszła w nową jakość dzięki podpisaniu porozumienia, w myśl którego nasze klasy
„mundurowe” zostały objęte również patronatem Społecznej Akademii Nauk. Klasy „mundurowe” wkomponowały się obecnie na stałe w środowisko lokalne. Nadają
mu nieco kolorytu i pokazują, że nasza młodzież mimo
wszystko kultywuje i uznaje takie wartości jak Ojczyzna,
patriotyzm, honor i obowiązkowość.
Celem istnienia tych klas jest również ukierunkowanie
zainteresowań młodzieży i umożliwienie jej świadomego
wyboru przyszłej drogi zawodowej. Dla mnie jako pomysłodawcy i prowadzącego te klasy to duże wyzwanie organizacyjne i pedagogiczne.

Janusz Góra
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