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ddajemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Stowarzyszenia Przyjaciół
Bełchatowa. Tradycją staje się powoli to, że Biuletyny ukazują się corocznie
w czasie jesiennym, trochę nostalgicznym i pełnym zadumy, kiedy to członkowie
i sympatycy Stowarzyszenia kwestują na bełchatowskich i grocholickich
cmentarzach, a Bełchatowianie kierują swe myśli ku przeszłości naszego
miasta i ludzi w nim żyjących, których historie i działania staramy się ocalić
od zapomnienia.
Biuletyn, który mają Państwo w swoich rękach opowiada dziś między
innymi historię dwóch młynów – pióra Adama Chęcińskiego, Jest też rzecz
o Apoloniuszu Zawilskim – żołnierzu, historyku, pisarzu i dramaturgu, któremu
Bełchatów zawdzięcza swą historię. Jego życie, które stać by się mogło kanwą
wielu filmów przybliża nam Zbigniew Cybulski. Wspominamy w „Biuletynie”
kolejnego nietuzinkowego człowieka. Artykuł Piotra Kopka o Januszu Krzywańskim
opracowany na podstawie wspomnień rodzinnych stanowi barwne przedstawienie
tego wyjątkowo ciepłego człowieka – społecznika i przyjaciela – Zasłużonego
dla Powiatu Bełchatowskiego samorządowca i lekarza, który swoją działalnością
odcisnął trwałe piętno na współczesnej historii Bełchatowa.
Życzymy Państwu wraz z autorami, wydawcą i Zarządem SPB miłej lektury.
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Szanowni Państwo - Drodzy Darczyńcy
Nekropolie, to to nie tylko miejsca pamięci o zmarłych mieszkańcach,
to również cenne namacalne źródło tradycji i wiedzy o historii miasta i okolic, świadectwo istnienia i działalności poprzednich pokoleń,
tego kim byli, czym się zajmowali i ile znaczyli dla swoich najbliższych
i tych miejscowości, wszyscy ci ludzie, po których zostały już tylko pomniki nagrobne, pamięć i wspomnienia.
Bełchatowsko- Grocholickie
cmentarze są bez wątpienia tymi
miejscami, na których dzieje naszego miasta odcisnęły swoje
piętno. Mimo stosunkowo młodej
historii Bełchatowa i starszej Grocholic, wiele jest na tych cmentarzach historycznych nagrobków.
Uważamy, że wiele jest jeszcze do
odkrycia , bądź do odbudowania.
Pomniki i miejsca pamięci opowiadają dzieje ludzi, którzy tu kiedyś
mieszkali. Epitafia mówią wiele:
czasem o jego funkcji, o jego rodzinie, kim był dla środowiska, dla
swojego miasta. A i język ich był
różny: polski, niemiecki, hebrajski
lub rosyjski. I napisy też są rożne
na płytach nagrobnych. Uważamy
że nie można pozostawić tej historii samej sobie. Przeszłość istnieje,
dopóki ona jest w naszej pamięci
i została zapisana.
Stowarzyszenie Przyjaciół
Bełchatowa od 2003 roku regularnie w Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny kwestuje
wraz z sympatykami na naszych
cmentarzach. Kwesta pod nazwą
„Ratujmy Zabytki Naszych Nekropolii „ trwale wpisała się już
w pamięć bełchatowian i przybywających na nasze cmentarze,
którzy co roku aktywnie wspierają
odnowę starych, często zapomnianych, ale również zabytkowych
nagrobków, bądź miejsc pamięci
naszych przodków. Koncentrujemy nasze wysiłki na tym, aby odnowić nagrobek kogoś znanego,
zasłużonego dla historii naszych

miejscowości, naszej Ojczyzny.
Przykładem tego są odnowione
w pierwszej kolejności pomniki Jana Nepomucena Kempfiego,
Szymona Mielczarskiego, grobowiec Pieniążków. Kolejnymi były
odrestaurowane nagrobki Leopolda Tasbórskiego, Ludwika Czerwińskiego, rodziny Czerwińskich
i Strumiłłów, Leopolda Najsza, zabytkowe nagrobki z XIX wieku w
Grocholicach. Odrestaurowano w
całości nagrobek Olgi Iwanownej
z inskrypcją pisaną cyrylicą. Ufundowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Polaków represjonowanych
i wywiezionych do Niemiec tablicę pamiątkową przy Szkole Muzycznej na Placu Wolności.
Odnowiono i przeprowadzono
renowację grobowców, Leopolda Najsza, Eleoneory Kosteckiej
i Filipiny z Ostrzyckich- Paprockiej oraz krzyż z napisem Zuzanna Dzierzgowska, grobowiec Tekli
z Wesołowskich- Kempfi,grobowiec rodziny Gretkowskich, nagrobek Ewy Trabczyńskich- Moskalewskiej, grobowiec Romualda
Mielczarskiego- twórcy polskiego
ruchu spółdzielczego. Odnowiono
grobowce Mateusza Zielińskiego,
Stefana Lenczewskiego, Emilii
i Marka Kałkowskich ,Franciszka
Przeradzkiego oraz Alojzego Ende
w Grocholicach. Na tym cmentarzu wykonano kolejną renowację
zabytkowych krzyży i ich obudowę. W latach 2012- 2016 kolejno
odnowiono grobowce Julianny
Zawadzkiej z d. Hornich, Wojcie-

cha Zająca i Franciszki Szmidt z d.
Płoszyńskiej, a w Grocholicach na
nowym cmentarzu krzyż z grobem
dzieci Zarembów. W Bełchatowie
grobowiec przedwojennego burmistrza Konstantego Miętkiewicza,
a w Grocholicach kolejne trzy zabytkowe krzyże- dzieci Mateusza i
Marcyanny Zielińskich, Jgnacego
Jagodzińskiego oraz Walentego
Stanisa. W Bełchatowie pomnik
Seweryny Stokowskiej i i Tomasza
Mosińskiego oraz krzyż centralny.
W ostatnim roku w Grocholicach
odnowiono kolejno trzy krzyże
z ich obudową, między innymi
Marcina i Anny Kryzuw oraz Antoniego Frankiewicza. W Bełchatowie poprawiono obudowę
grobowca Leopolda Najsza i Gretkowskich. Pozostaje jeszcze do
wykonania pomnik Leona Pawlaka,powstańca z 1863 r., bełchatowskiego nauczyciela. Pragniemy
w uzgodnieniu z władzami miasta
ufundować tablicę upamiętniającą
cmentarz ewangelicki, na którym
spoczywają również zasłużeni
bełchatowianie. Sądzimy, że i w
2016 r odbędzie się kolejna kwesta
z udziałem członków stowarzyszenia, wolontariuszy, przedstawicieli
samorządów, świata kultury i sympatyków Stowarzyszenia.
październik 2016 r.
ZARZĄD I KOMISJA
HISTORYCZNA S P B
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Janusz Krzywański (1941 – 2013)– WSPOMNIENIE

Śpiewająco szedł
przez życie
Losy ludzi wyjątkowych należy zapisać dla potomnych, aby kolejne
pokolenia miały świadomość kto i z jakim poświęceniem budował naszą
małą ojczyznę. Bez wątpienia jedną z takich nietuzinkowych postaci naszego
regionu był zmarły trzy lata temu Janusz Krzywański.

U

rodził się wg metryki 09 października 1941 roku, ale tak naprawdę
29 września 1941 r. w miejscowości
Hipolity w powiecie wieluńskim. W
czasie wojny nie była to rzadka sytuacja, że data urodzin różni się od tej
wpisywanej w księgi urzędowe lub parafialne. Po ukończeniu szkoły podstawowej, mimo młodego wieku, podjął
pierwszą życiową decyzję, której pozostał wierny przez całe życie, postanowił, że zostanie weterynarzem. W roku
1960 skończył Technikum Weterynaryjne w pobliskim Lututowie i został
skierowany do odbycia stażu w Aleksandrowie Łódzkim. Nim w październiku 1963 roku, pierwszy raz zawitał
do Bełchatowa miał już za sobą zasadniczą służbę wojskową w Podoficer-

skiej Szkole Artylerii Przeciwlotniczej
w Koszalinie. 15 października Janusz
Krzywański rozpoczął pracę jako technik weterynarii w Państwowej Lecznicy dla Zwierząt w Bełchatowie i zdobywał doświadczenie zawodowe pod
okiem ikony bełchatowskiej weterynarii Henryka Bilińskiego, podobnie jak
inny znany weterynarz, wówczas rozpoczynający karierę zawodową, Bogdan Pakuła. Bełchatów był wówczas
spokojną mieściną, gdzie oprócz gospodarstw rolnych pracę mieszkańcom
dawała jedyna duża fabryka w okolicy
– Bełchatowskie Zakłady Przemysłu
Bawełnianego, wspomina ich późniejszy dyrektor Stanisław Półchłopek i po
chwili z nostalgią dodaje: z Januszem
połączyły nas dwie daty, ten sam rok

Swoje pierwsze kroki muzyczne Janusz Krzywański stawiał w zespole funkcjonującym
przy Młodzieżowym Klubie Kultury, działającym przy BZPB (grał na perkusji)
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urodzenia i data rozpoczęcia pracy
zawodowej, ja też zaczynałem pracę
zawodową 15 października, tyle że do
Bawełnianki trafiłem po studiach dwa
lata później niż Janusz do Weterynarii.
Właśnie wokół nieistniejącej dziś Bawełnianki toczyło się w tamtych czasach życie miasta. Młodzieżowy Klub
Kultury, działający przy BZPB, był
inicjatorem wielu imprez i przystanią
dla ludzi z artystyczną duszą. To tu Janusz Krzywański rozpoczął realizować
swoje muzyczne pasje, które po latach
stały się jego wizytówką. Pierwsze kroki muzyczne stawiał w zespole funkcjonującym przy MKK Bawełnianki.
Grał na perkusji. Postawny i przystojny perkusista, do tego ładnie śpiewający bardzo łatwo nawiązywał kontakty
z rówieśnikami. Na jednej z takich zabaw nasz wzrok w naturalny sposób
się przyciągnął i oboje wiedzieliśmy,
że znaleźliśmy swoje drugie połówki
życia - wspomina Krystyna Krzywańska, wówczas pracująca jako analityk laboratoryjny w Bawełniance. Po
kilkunastu miesiącach wzajemnego
poznawania się Janusz i Krystyna
stanęli na ślubnym kobiercu. W roku
1967 Janusz Krzywański, wielokrotnie
pokonując drogi wokół Bełchatowa
zdał egzamin na prawo jady. Nasza
ulubiona trasa wiodła do Grocholic,
gdzie w restauracji „Górnik” wraz z
instruktorem zatrzymywaliśmy się na
wspaniałe brizole. Ich smak był przez
nas nie raz przypominany przy okazji
wspólnych biesiad - wspomina Stanisław Półchłopek, rubasznie się przy
tym śmiejąc, który chodził wspólnie
z Januszem na kurs i tym samym Żukiem oraz SHLką uczył się jeździć.
Od 1 października 1973 roku postanowił codzienną pracę i życie rodzin-
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ne pogodzić ze studiami na Wydziale
Weterynarii SGGW w Warszawie. To
był szalony okres. Pracy było co nie
miara. Szczepienia zwierząt, wizytacje
gospodarstw, tylko dla nie wtajemniczonych tego zawodu mogą wydawać
się sielanką. Miesiące wyrzeczeń na
rzecz nauki zaowocowały zdaniem egzaminu na studia i zdobyciem jednego z zaledwie 20 indeksów, a później
zaliczaniu kolejnych lat. Janusz miał
wielką satysfakcję, a cała rodzina była
z niego szalenie dumna – mówi Krystyna Krzywańska. Po studiach, od 1
września 1978r. został kierownikiem
Specjalistycznego Punktu Weterynaryjnego na fermie trzody chlewnej w
Bukowiu Dolnym koło Bełchatowa.
W latach 70 w domowych pieleszach
słuchał Gąsowskiego, Szczepanika i
rozwijał głos operowy, który miał w
genach, ponieważ cała jego rodzina
była i jest rozśpiewana, a okolicznościowe spotkania w jego rodzinnym
gronie nie mogły obyć się bez śpiewania z braćmi.
Rodzina, praca, nauka - dokładnie w
takiej kolejności Janusz i Krystyna
Krzywańscy przez dziesiątki lat mieli
ułożone swoje priorytety życiowe. Na
świat przyszły ich dzieci: Beata (ur. w
1966r.) Paweł (ur. w 1969r.) i Marta
(ur. w 1976r.). Przez kolejne lata, to
właśnie dzieci stały się motorem napędowym życia codziennego. Dynamiczny rozwój Bełchatowa, jaki odbywał
się na oczach rodziny Krzywańskich,
również wciągnął ich w swój nurt. Jak
tysiące innych w roku 1980 Krzywańscy dostali przydział na mieszkanie w

bloku nr 1 na os. Okrzei. Mimo surowości czasów przełomu lat 70 i 80
starali się pielęgnować życie rodzinne,
rozwijać talenty swoich pociech. Ojciec zawsze wspierał nas w rozwoju
swoich pasji i nawet te które były dla
niego najbardziej odległe znajdowały
jego uznanie. Pozwolił nam rozwijać
skrzydła zawsze szanując nasze wybory i wspierając nas później w realizacji
życiowych planów. Wszyscy mogliśmy
na niego liczyć - wspomina najstarsza
córka Beata, która jest lekarzem stomatologii i mieszka w Bełchatowie
Wszystkie dzieci skończyły studia.
Najmłodsza Marta również jest lekarzem stomatologiem i wraz z rodziną
mieszka w Bełchatowie, a Paweł z
wykształcenia geodeta, żyje i pracuje
w Warszawie. Do dziś z uśmiechem
wszyscy wspominają wspólne wyprawy wakacyjne. Stałym miejscem rodzinnego wypoczynku przez wiele lat
było Grzybowo koło Kołobrzegu. Nim
mogliśmy nacieszyć się dziką, cichą
wówczas bałtycką plażą, spacerami
po brzegu morza do pobliskiej Karwii,
czekała nas wyprawa kultowym Fiatem
126p w pięć osób z bagażnikiem na dachu wysokości drugiego Malucha. To
były przygody! - opowiadają radośnie
wszystkie dzieci. Podróże są zresztą pasją całej rodziny, a wspomnienia
i zdjęcia stały się głównym punktem
familijnych spotkań do dziś. Zarówno
z dzieci jak i sześciorga wnuków był
szalenie dumny, co raz w sposób spontaniczny okazując im swoją miłość i
oddanie.
\W roku 1990 Janusz Krzywański zo-
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stał powołany przez Wojewodę Piotrkowskiego na Rejonowego Lekarza
Weterynarii w Bełchatowie, a po reformie administracyjnej kraju został
Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
którą to funkcję pełnił do końca swojej
zawodowej kariery (2009 roku). W międzyczasie Janusz Krzywański podnosił
swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z zakresu: chorób trzody
chlewnej (SGGW 1982 – 1984), prawa i administracji (Uniwersytet Warszawski 1996 – 1998). Po zmianach
ustrojowych w Polsce reaktywowano
samorząd lekarsko – weterynaryjny
w działalność którego bardzo mocno
się zaangażował, stając się przez lata
jego aktywnym członkiem. Piastował
wiele odpowiedzialnych funkcji, co
było niewątpliwie wyrazem szacunku
dla jego pracy i osoby. Był zastępcą
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Łódzkiej Okręgowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej oraz sekretarzem i
członkiem Rady tej Izby. Na szczeblu
krajowym był sędzią i jednocześnie
wiceprezesem Krajowego Sądu przy
Krajowej Izbie Lekarsko Weterynaryjnej w Warszawie oraz delegatem na
Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w
Toruniu w czerwcu 2005r. Nikt wcześniej, czy też później nie zdobył z naszego regionu tak wielkiego uznania
w środowisku weterynaryjnym jak Janusz Krzywański, przekładającym się
na funkcje będące wyrazem szacunku i
uznania dorobku zawodowego.
JanuszKrzywańskiznanybyłrównieżze
swej otwartości i ludzkiej życzliwości.

Radosne chwile rodziny Krzywańskich
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Kwintesencją dorobku
zawodowego Janusza
Krzywańskiego było
pożegnanie z pracą
zawodową i odejście
na emeryturę
(15 maja 2009 roku)

Dziesiątki takich opowieści można przytoczyć z okresu jego życia.
Za tak wielkie pokłady empatii oraz
nietuzinkową postawę prospołeczną w roku 1998 przez słuchaczy Radia Bełchatów został uhonorowany tytułem Bełchatowianina Roku,
co jak sam pisał „uważam za bardzo
prestiżowe i sympatyczne wyróżnienie”, pokazujące jak wielką estymą
cieszył się w lokalnym środowisku.
Kilkukrotnie walczył o mandat radnego w lokalnych wyborach samorządowych. Był radnym powiatowym ostatniej kadencji (2010 – 2014) w trakcie
której pracował również w Zarządzie
Powiatu, reprezentując stowarzyszenie Ziemia Bełchatowska. Nigdy nie
był uwikłany w polityczne rozgrywki,
co jak sam mówił nie leżało w jego
naturze. Otwarty na problemy społeczne i gospodarcze potrafił o nich
rozmawiać rzeczowo i konstruktywnie z każdym bez względu na poglądy
polityczne. Przy tym był szarmancki
i elokwentny. Takich mężczyzn jak
Janusz, to w dzisiejszych czasach ze
świecą szukać - mówi wieloletnia radna powiatowa Elżbieta Kudaj. Honor,
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szczerość, uczciwość to
dewizy życiowe Janusza Krzywańskiego z
których był powszechnie znany. Przekonał się
o tym również były prezydent Bełchatowa Stanisław Wojtasik, który
w 1998 roku zaproponował mu start w wyborach do Rady Miejskiej
z listy stowarzyszenia
BIS, które pod koniec
ubiegłego wieku współrządziło Bełchatowem.
Janusz jednoznacznie
odmówił startu z naszej
listy, a powodem tego było wcześniej
dane słowo Bronisławowi Rogutowi,
że będzie kandydował z jego listy. Był
świadom tego, że lista Roguta nie ma
wielkich szans na mandat w wyborach
proporcjonalnych i tak faktycznie się
stało, ale był konsekwentny swojemu
słowu. Mówił „Staszek jak mógłbym
spojrzeć w oczy Bronka, gdybym go
tak zawiódł”. Wybory przegrał, ale
jako człowiek w oczach wszystkich zyskał, to co najważniejsze – szacunek,
wspomina dziś S. Wojtasik. Kwintesencją dorobku zawodowego Janusza Krzywańskiego było pożegnanie
z pracą zawodową i odejście na emeryturę. Na jego specjalne zaproszenie 15
maja 2009 roku przyjechali koledzy i
koleżanki weterynarze z całego kraju,
Główny Lekarz Weterynarii, przedstawiciele władz samorządowych miasta
i powiatu, gmin, województwa, reprezentanci zakładów pracy regionu
bełchatowskiego, znajomi i przyjaciele. Podziękowanie za pracę zawodową godne wyjątkowego człowieka.
W roku 2009 Rada Powiatu przyznała
mu tytuł Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego i przez to znalazł się w

wąskim gronie wybitnych obywateli
regionu. W uznaniu zasług dla rozwoju naszego kraju w roku 2000 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski
wręczył Januszowi Krzywańskiemu
Brązowy Krzyż Zasługi, a sześć lat
później z rąk Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego odebrał Złoty Krzyż
Zasługi. Za długoletnią służbę Złoty
Medal nadał mu w roku 2011 Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Wielką pasją Janusza Krzywańskiego był śpiew. Zapisał się nim
we wspomnieniach tysięcy osób. Odtwórcą pieśni operowych był wybitnym. Nie raz wprawiał w zachwyt słuchaczy, również tych przypadkowych,
swoim wykonaniem ‘O sole mio. Jak
śpiewał Brunetki, blondynki…, czy
Usta milczą, dusza śpiewa…, to porywał tłumy, bez względu na to jakie
było audytorium - wspomina jego
przyjaciel Janusz Mielczarek. Kiedyś,
mówi dalej, razem z Januszem spotkaliśmy się z wybitnym śpiewakiem
operowym Wiesławem Ochmanem.
Niczym impresario przedstawiłem Janusza Wielkiemu Mistrzowi, prosząc,
aby zechciał wysłuchać jego wykonania jednej z arii. Z nieukrywanym
zaskoczeniem i satysfakcją stwierdził
później, że ma on wybitny, naturalnie
ukształtowany głos i może mu wypisać certyfikat to potwierdzający. Z
kolei Barbara i Krzysztof Domagałowie wspominają jeden z wieczorów imieninowych: Głosem czystym,
zniewalającym i donośnym zaśpiewał
mi życzenia, których nigdy nie zapomnę - mówi Barbara Domagała. Na
zawsze doktor Sławomir Wolniak
zapamięta wieczór podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Klinikę Wolmed.
W czasie uroczystej kolacji zaśpiewał
dla gości „polski Pavarotti” Juliusz
Ursyn Niemcewicz. Po jego występie
kilku utworów nie odmówił sobie zaśpiewać też Janusz, który na koniec
otrzymał większe owacje od utytułowanego tenora! Niezapomniany wieczór – opowiada doktor Sławomir
Wolniak. Kolejny przyjaciel Janusza
Krzywańskiego, dyrektor artystyczny

Janusz Krzywański (1941 – 2013)– WSPOMNIENIE

Radośni Dziadkowie z wnukami -Zuzanną, Filipkiem i Majeczką (dzieci Marty i Borysa)

Teatru Muzycznego w Łodzi, wybitny
śpiewak operowy Zbigniew Macias
wspomina: Janusza poznałem na Balu
Charytatywnym w Zduńskiej Woli.
Gdy starszy, szczupły, wysoki mężczyzna szlachetną polszczyzną wygłosił
mowę, zaczął śpiewać. Miał dobrze
brzmiący głos tenorowy o spintowym
charakterze i jasnej, włoskiej barwie.
Śpiewał pięknie i pomyślałem, że byłby z niego niezły śpiewak operowy.
Tak zaczęła się ich przyjaźń. Innym
razem widząc, że wieczorek w kołobrzeskim sanatorium w którym przebywał wraz z żoną i przyjaciółmi jest
niemrawy pozwolił sobie zafundować

mini koncert, zapowiedziany dla żartu
przez Janusza Mielczarka i Stanisława Wojtasika, jako występ wybitnego, emerytowanego tenora polskich i
europejskich scen operowych. Wszyscy byli totalnie zdumieni – wspomina
J. Mielczarek. Z kolejnymi dźwiękami
wyciąganymi do góry na niebotyczne
dla normalnych ludzi poziomy, publika bawiła się coraz lepiej. Bisom nie
było tego wieczora końca, a my, jako
jego impresario, czuliśmy się przez
cały turnus sanatoryjny jak celebryci. Uciechy mieliśmy wszyscy co nie
miara - opowiada śmiejąc się Janusz
Mielczarek. Nikt z nas nie wiedział,
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że mniej więcej wtedy zaczęły mu doskwierać pierwsze objawy choroby z
którą starał się walczyć prze ostatnie miesiące życia - mówi jego żona
Krystyna. Ironia losu bywa okrutna,
bowiem wcześniej przez wiele lat walczył o moje zdrowie, pomagając zwalczyć chorobę nowotworową. Mimo, że
miałam momenty zwątpienia Janusz
nigdy nie pozwolił bym się poddała,
uparcie i skutecznie przeciągał mnie
na stronę życia, pokazując co to jest
dozgonna miłość i oddanie. Mnie się
udało wygrać z chorobą. Januszowi
niestety nie - mówi wzruszona Krystyna Krzywańska. Całe grono przyjaciół starało się pomóc mu w powstrzymaniu choroby. Pamiętam jak
będąc pacjentem warszawskiej kliniki,
starał się dzielnie znosić przeciwności
losu. Mimo ciężkiego stanu uśmiechał
się i puszczał oko na znak, że walczy,
że wierzy – wspomina doktor Jacek
Nowak. Niestety, walkę o życie przegrał.
Janusz Krzywański zmarł 16
listopada 2013 roku. W dzień jego
imienin 21 listopada, na pogrzebie
obok Rodziny tłumnie żegnali go
Przyjaciele i Znajomi. Odszedł człowiek, który swoim życiem, postawą,
otwartością zapisał się w pamięci tysięcy ludzi w sposób wyjątkowy.
Piotr Kopek
Na podstawie wspomnień
Rodziny i Przyjaciół

„Niegramotnyj ? pisarz ”
„Bo widzisz, mój dziadek ale twój nie, był pisarzem gminnym w Grocholicach”. Jak to, mój nie, skoro taką informację otrzymałem od siostry?
Nie z każdą siostrą ma się wspólnego dziadka, a szczególnie trudne
jest to w przypadku sióstr ciotecznych. Rozstrzyganie tej kwestii zajęło
parę chwil, ostatecznie uznaliśmy, że cioteczny dziadek też może być,
bo zawsze co dziadek to dziadek, szczególnie jeśli w rodzinie był zwany
„nasz car”.
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„Nasz car”, dlaczego? Wystarczy spojrzeć; ten mundur, wprawdzie szeregowca, ale ta sylwetka, to ułożenie ręki,
niby upozowane ale jakie dostojne,
a już samo spojrzenie ... no iście cesarskie. Jak napisał 17/30 lipca 1911 roku
ksiądz Leon Zaremba, proboszcz Parafii
p.w. N.M.P Matki Kościoła w Bełchatowie w latach 1893 - 1916, „nasz car”
był „kawalerem, tkaczem , dwudziestu
jeden lat od urodzenia, synem zmarłych Jana i Agnesy z domu Krzykała,
urodzonym i mieszkającym w osadzie
Bełchatów”. A więc był tkaczem, co
w ówczesnym Bełchatowie było zajęciem dość popularnym, bo wtedy z górnictwa, w Bełchatowie niewiele osób
się utrzymywało. Pozostał nam do wyjaśnienia temat pisarza i to gminnego,
na dokładkę w Grocholicach. Otóż, on
po prostu pomagał ludziom , pisząc im
listy, podania i inne formy pisarskie, wymagające umiejętności pisania, wszak
nie wszyscy ją posiadali i posiadają. Nie
był więc pisarzem gminnym a raczej
społecznym, a może i nie społecznym,

„Niegramotnyj ? pisarz”

bo nie wiem, czy nie pobierał od ludzi jakiegoś wynagrodzenia, obojętnie
w jakiej postaci. Narzeczoną miał
z Augustynowa ,więc mógł spotykać się
z nią w połowie drogi, w Grocholicach,
gdzie swój proceder pisarski uprawiał.
17/30 lipca (różnica między kalendarzem juliańskim a gregoriańskim) 1911
roku, data wcześniej już przytaczana,
odbył się w bełchatowskim kościele
ślub Ignacego i Frani. Kilka miesięcy
później został wcielony do armii carskiej, jako że nasze okolice zaborem
rosyjskim objęte były. „Nasz car”,
a właściwie dziadek Ignacy, dalej pisywał innym ale też pisywał sobie; zachowały się piękne listy do żony, ba sam
sporządził ozdobny akt urodzenia, kiedy
to 25 września 1912 roku, urodziła mu
się córka Władysława. Pisał jak umiał,
wkładał w to sporo serca, malując do
swojego pisania ozdoby i ilustracje. Do
wybuchu I Wojny Światowej do domu
nie wrócił a po jej wybuchu słuch o nim
zaginął i właściwie nie wiadomo czy
i jak i gdzie zginął.

Pozostała fotografia, na podstawie której, próbuję dochodzić w jakich formacjach mógł służyć; na razie wiem, że na
piersi dynda mu „Medal pamiątkowy
300-lecia panowania Romanowów”, za
zasługi, czy z urzędu, nadawany. Pozostał akt ślubu własnoręcznie przez księdza Zarembę spisany, który kończył się
następującymi słowami: „nowobriacznyje i pierwyj swidietiel niegramotnyje
– nowożeńcy i pierwszy świadek niepiśmienni. A przecież Ignacy pisał... tylko
nie po rosyjsku.
Tadeusz Maksimowicz

Nie dajmy zapomnieć!
Długo zastanawiałem się nad tematem artykułu,
dotarłem do wszystkich poprzednich numerów
„Biuletynu ...” i nie znalazłem nic o Pułkowniku
Apoloniuszu Zawilskim, a już 28 czerwca 1993
roku Rada Miejska doceniła jego zasługi dla
Bełchatowa, wyróżniając pierwszym w powojennej
historii tytułem „Honorowego Obywatela Miasta”.
Jak to możliwe, że nikt nie skreślił na Jego temat
żadnego ciepłego słowa - przecież zasłużył na nie.
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P

an Apoloniusz przez kilkanaście lat gromadził
informacje, które zaowocowały w 1967 roku wydaniem
monografii pt. „Bełchatów
i jego historyczne awanse”.
Dwa lata później nakładem
Naszej Księgarni ukazały się
zbeletryzowane losy dziedzica Edwarda Kaczkowskiego
pt. „Opowieść o sprzedanym
mieście”. O naszym mieście
traktuje również „Księga
o Bełchatowie” - wydana
w 1995 roku nakładem
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Stowarzyszenia Bełchatów
Mała Ojczyzna. Gorąco
zachęcam wszystkich Bełchatowian do ich lektury.
Autor, to człowiek obdarzony wiarą - fundamentem,
na którym oparło się Jego
wychowanie. Wiarą, która
miała zachować Go w równowadze ducha, żeby się nie
rozsypał - gdy przyjdą ciężkie chwile, gdy otoczą ludzie źli. Wierzył, że będzie
to, na co zasłużył przez całe
życie. Wiara jest wpisana w
los Polaka, wiara jako fundament - jako równowaga
ducha. Jeśli zatem chce się
być Polakiem, to trzeba żyć
tak, by zachować równowagę ducha i nie oszaleć z rozpaczy. Takim był, tak żył
i takie po sobie zostawił w
mych oczach wrażenie. Nigdy nie tracił nadziei, nawet
wbrew nadziei! Żył w trudnych czasach, los postawił
przed Nim wiele wyzwań, w
których odnajdował wzmocnienie - choć pogrążyć Go
miały.
W dobie powszechnej komputeryzacji zdawać by się mogło, że wystarczy kliknąć kilka razy
i już mamy wszystkie informacje, czym innym jest
jednak słowo pisane - a
osoba Jego zasłużyła sobie
po trzykroć nie tylko u Bełchatowian, ale u wszystkich
Polaków na wielki szacunek. W Internecie panuje
bowiem
uporządkowany
chaos, trzeba posiadać podstawowe informacje by
odnaleźć szerszy wątek,
a i tak pozyskaną wiedzę
należy poddać weryfikacji.
Zwolnijmy zatem, zatrzymajmy się choć na chwilę,
by dowiedzieć się słów kilka o tym człowieku - który
jeszcze całkiem niedawno kroczył pośród nas.

Żyjemy w wolnym kraju
między innymi dzięki takim
ludziom, którzy dla potomnych dzieje spisywali, abyśmy nie zapomnieli i nie dali
zapomnieć.
Pułkownik doktor
Apoloniusz Zawilski - oficer artylerii, historyk, pisarz i dramaturg - urodził
się 21 października 1912
w Kołodeżach w powiecie łuckim na Wołyniu,
syn Franciszka i Antoniny
zeStefanowiczów.Pochodził
ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Jastrzębiec,
a przodkowie zamieszkiwali
okolice Leżajska - skąd w
XIX wieku przywędrowali
nad Styr. Wychowywał się
w rodzinie wielodzietnej miał bowiem trzech braci i
trzy siostry. Swoją edukację
rozpoczął w polskiej czteroklasowej szkółce w Aleksandrówce, potem uczył się
w Nieświeczu, a od 1925
roku - po zdaniu egzaminu
do III klasy, uczęszczał do
Państwowego Gimnazjum
Humanistycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łucku.
Utrzymywał się z korepetycji, a w wakacje pracował
w domu na roli. Od 1926
roku udzielał się w I Drużynie Harcerzy im. Zawiszy
Czarnego w Łucku, gdzie w
roku 1929 został drużynowym - po roku zastępowym,
a ukończywszy kurs instruktorski, otrzymał stopień
podharcmistrza. W roku
1931 był już przybocznym
(zastępcą) hufcowego w
Łucku. Począwszy od roku
1928 redagował pisemko
szkolne „Żak” - to wówczas
po raz pierwszy ujawniły się
jego literackie i organizacyjne zdolności. W maju 1932
roku zdał egzamin maturalny i otrzymał świadectwo

Ćwiczenia w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu.

dojrzałości. 13 września
1932 roku rozpoczął służbę
wojskową w ramach Kursu
Podchorążych Rezerwy Piechoty 27 Dywizji Piechoty
przy 24 Pułku Piechoty w
Łucku. By w kolejnych latach kontynuować naukę w
Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu, którą ukończył z drugą lokatą w 1935
roku, otrzymując awans
na stopień podporucznika.
Jeszcze przed promocją
zadebiutował jako eseista
artykułem „Sentyment jako
moment wychowawczy” opublikowanym na łamach
„Polski Zbrojnej” Nr 118 z
1935 r.
Po uzyskaniu szlifów oficerskich, został skierowany
na praktykę do 15 Wielkopolskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Bydgoszczy.
Zaliczywszy
pozytywnie
praktyki dowódcze, 15
października 1935 roku
został promowany do stopnia podporucznika artylerii
służby stałej i objął stanowisko dowódcy plutonu
w 6 baterii II Dywizjonu tegoż Pułku. 19 marca 1939
roku awansowany do stopnia porucznika czasowo
pełnił obowiązki dowódcy
6 baterii. Podczas Kam-

panii Wrześniowej dowodził 8 baterią III dywizjonu
15 pal, która w składzie
15 Dywizji Piechoty, Armii „Pomorze” stoczyła
szereg pomyślnych walk
na trasie 300-kilometrowego
odwrotu.
Strzelała
na
10 kilometrów do kolumn
niemieckich
pod Koronowem, spędzała z pola piechotę wroga
na północ i południe od
Bydgoszczy,
zwycięsko
przeciwstawiła się natarciu
dużych sił nieprzyjaciela pod Śmiłowicami, brała bardzo aktywny udział
w dwudniowych, krwawych
walkach 15 Dywizji Piechoty pod Płockiem, gdzie
Niemcy pragnęli oskrzydlić nasze oddziały z jeszcze jednej strony, forsując
Wisłę z prawego brzegu na
lewy. 6 września walczyli z
hitlerowcami rejonie jeziora
Jezuickiego pod Pieckami
(11 kilometrów na południowy wschód od Bydgoszczy),
gdzie za rozbicie ogniem
baterii natarcia pododdziałów niemieckiej 50 DP por.
Zawilski został odznaczony na wniosek dowódcy 15
DP gen. Zdzisława Przyjałkowskiego Orderem Virtuti
Militari V klasy. Jednakże
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Nie dajmy zapomnieć!

100 mm haubica wz. 1914/1919 będąca na uzbrojeniu 15 pal porzucona na Wrześniowych bezdrożach

order ten otrzymał dopiero 9
stycznia 1947 roku, na podstawie oświadczenia majora
Panufnika.
Bateria przetrwała
całodzienne bombardowanie nad Bzurą - ogłuszające detonacje, w uszach
dzwony, w skroniach rozsadzające pulsowanie. Choć
zdawało się, że spod ich
ognia nie można wytknąć
nosa, odważyli się strzelać, i to całą baterią. Mimo
to 9 września znalazło się
kilka chwil by w Brześciu
Kujawskim
„wymienić”
przed ołtarzem sakramentalne „TAK” z żoną Haliną Gawryś. Nie było czasu
na świętowanie w pośpiechu wracał do baterii - bronić Ojczyzny w potrzebie, bo z nią pierwej brał
ślub. Żona towarzyszyła
żołnierzom
wypełniając
obowiązki
sanitariuszki,
cały czas była przy mężu
lub nieopodal stanowisk artyleryjskich, a oni powstrzymywali natarcie 4 niemieckiej dywizji pancernej spod
Sochaczewa.
W czasie odwrotu
do Puszczy Kampinoskiej
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mimo strasznych nalotów
bateria została nietknięta, zdawało się, że piekło
zstąpiło na ziemię. A na
nich nie spadła ani jedna bomba i cała bateria
- z wyjątkiem czwartego
jaszcza - dociągnęła do Puszczy i skryła się w jej cieniu.
Okazało się, że właśnie tutaj
na porucznika i jego ludzi
czeka cała gorycz, wszystko co najgorsze. Zdradziecka zasadzka zuchwałych
Niemców rozproszyła nasze oddziały, wpędzając na
bezdroża, z których nie było
wyjścia. 18 września 8 bateria dotarła w rejon miejscowości Polesie, dalszą drogę
zastąpił nieprzyjaciel. Porucznik Zawilski otrzymał
rozkaz wsparcia ogniem
piechoty. Kiedy pojechał
na pierwszą linię po informację o celach do ostrzału,
artyleria niemiecka zasypała
Jego baterię pociskami. Po
powrocie zastał tylko konających ludzi i dogorywające
konie skłębione z bezużytecznym żelastwem. Okazało się jednak, że nie wszyscy
zginęli lecz bezmyślnym
rozkazem jakiegoś ofice-

ra zostali rzuceni do ataku
pieszego. Pomimo rozkazu
porzucenia sprzętu porucznik zdołał wraz z ocalałymi
artylerzystami uruchomić 2
haubice i kompletując obsługi z przygodnie zatrzymanych żołnierzy ruszył w
dalszy marsz. Wkrótce jednak działa trzeba było zostawić z powodu całkowitego
wyczerpania koni. Haubice uszkodzono - 8 bateria
przestała istnieć - dalej przemieszczali się wymieszani z
piechotą - cel Warszawa.
Było samo południe 20 września, przy
pięknej, słonecznej pogodzie, gdy w okolicach miejscowości Laski dosięgły
Go kule z czołgowego kaemu. Został wzięty do niewoli, wstępnie opatrzony
przez małżonkę Halinę - dopiero po trzech dniach trafił
na „stół operacyjny”. Dwukrotnie operowany przez
austriackiego lekarza Breitwisera, wstępnie w blasku
lamp naftowych, ale główny zabieg ratowania nogi
wymagał więcej światła i
odbył się przy samochodowych reflektorach. Po tym

przez półtora roku trwało
leczenie i rekonwalescencja, do 9 stycznia 1940 Pan
Apoloniusz przebywał w
szpitalu w Laskach. Stamtąd
został przewieziony przez
siostry zakonne na Lubelszczyznę, by kontynuować
leczenie i uniknąć wywiezienia do oflagu. Leczył się
w szpitalach w Lubartowie
i Lublinie oraz w Szpitalu
Dzieciątka Jezus i Szpitalu
Ujazdowskim w Warszawie.
Ostatecznie 1 kwietnia 1941
r. otrzymał w Szpitalu Ujazdowskim zaświadczenie o
stałym inwalidztwie, a komisja PCK w Lublinie orzekła
52 % utratę zdrowia. Po długiej rekonwalescencji kontuzjowana noga, obroniona
przed piłą chirurgiczną, wróciła do jako takiej normy.
W roku 1977 Apoloniusz
Zawilski odnalazł w Wiedniu lekarza, który uratował
mu nogę przed amputacją
i podziękował za ratunek.
Korespondowali ze sobą, aż
do śmierci lekarza.
Zwolniony ze szpitala, zamieszkał w Lubartowie, podejmując wiele
dorywczych zajęć. W marcu
1941 wstąpił do ZWZ-AK,
przybrał pseudonim „Polek” i po niedługim czasie
został szefem wywiadu
„Stragan”. W okresie służby
konspiracyjnej został awansowany do stopnia kapitana
i wielokrotnie odznaczany.
Mijał czas Niemcy odnosili coraz więcej porażek na
froncie wschodnim - froncie z którym miało przyjść
ocalenie. Front „przyszedł”
- ale wraz z nim zaczęły
się obławy i aresztowania
wszystkich myślących inaczej. Delikatnie to ujmując
nowej władzy nadanej ze
wschodu, nie było po drodze

Nie dajmy zapomnieć!

Major Apoloniusz Zawilski

z członkami Armii Krajowej. Przyszła też kolej na
Niego, w celi usłyszał ultimatum: jeśli jako dyplomowany oficer odmówi służby w „odrodzonym Wojsku
Polskim”, to w czasie wojny
czeka go za to jedyny wyrok - przysłowiowa „kula w
łeb”. Po dwóch tygodniach
spędzonych w celi przyjął
mobilizację, lecz ze względu
na kontuzjowaną nogę badania lekarskie wykluczyły Go
ze służby liniowej. W dniu
3 sierpnia 1944 roku został
wcielony do Wojska Polskiego. Pracował w Wojskowym
Instytucie Naukowo-Wydawniczym na stanowisku
redaktora naczelnego „Bellony” w Lublinie. Pierwsze
posiedzenie komitetu redakcyjnego odbyło się 17 grudnia 1944 roku, a w styczniu
1945 ukazał się już pierwszy numer pisma. W lutym
Instytut został przeniesiony
do Łodzi, do dużego budynku przy ulicy Sienkiewicza
21. Dnia 30 kwietnia 1945
roku zmarła na gruźlicę
ukochana żona, osieracając
3 letnią córeczkę Beatkę.
„Bellonie”
poświęcił Zawilski, wydaną w
1999 roku książkę „Bellona,
jej
kontynuacje
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i przeobrażenia w osiemdziesięcioleciu 1918-1988”.
Za swą służbę został odznaczony 14 października 1945
Srebrnym Krzyżem Zasługi,
a 1 października 1946 Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski - w grudniu 1945 otrzymał też awans
do stopnia majora. 2 marca
1946 roku zawarł kolejny
związek małżeński z Haliną Joanną Józwicką, historykiem sztuki i żołnierzem
AK z Radomska. To ona
była pierwszą czytelniczką i
recenzentką Jego kolejnych
książek. Obserwując postępującą stalinizację życia

społecznego, nosił się z zamiarem opuszczenia służby
wojskowej. Dlatego też od
1948 roku rozpoczął studia
na Wydziale Dramaturgicznym Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej w Łodzi
kierowanej przez Leona
Schillera
(przeniesionej
wkrótce do Warszawy), którą ukończył w 1950 roku dyplomem kierownika literackiego teatrów. W roku 1949
po likwidacji Wojskowego
Instytutu Naukowo Wydawniczego został przeniesiony
do Warszawy na stanowisko
szefa wydawnictw fachowo-wojskowych w wydaw-

nictwie „Prasa Wojskowa”
(protoplasta Wydawnictwa
MON). Z dniem 30 lipca
1951 roku w stopniu majora został jednak zwolniony
z wojska z przyczyn politycznych i nigdzie nie mógł
znaleźć pracy. 19 listopada
1951 został aresztowany
w swoim mieszkaniu przez
Informację Wojskową, a następnie uwięziony w więzieniu na rogu ulic Gdańskiej
i Zielonej. W sfingowanym
procesie „odpryskowym” w
związku ze „sprawą” generałów Stanisława Tatara
i Jerzego Kirchmayera, podejrzanych o organizowanie

Fot. na górze: Sprawdzanie danych do prowadzenia ognia, poligon w Biedrusku 1938 rok - ppor.
Zawilski po środku
Fot. na dole: Na poligonie w Biedrusku latem 1938, drugi z lewej ppor. Apoloniusz Zawilski
(Piotr Zarzycki - 15 Wielkopolski Pułk Artylerii Lekkiej)
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oficerskiego spisku. Został
przewieziony do Warszawy
na ulicę Chałubińskiego do
aresztu Informacji, gdzie
przeszedł ciężkie śledztwo
w trakcie, którego wymuszono na nim zeznania i po
kilku dniach „przyznał się
do winy”. Naczelna Prokuratura Wojskowa postawiła
zarzut przynależności do
organizacji konspiracyjnej
w Wojskowym Instytucie
Naukowo-Wydawniczym
Sztabu Generalnego oraz
przekazywania wiadomości
o charakterze szpiegowskim. Szczegółowo określając zarzut brzmiał - „Udział
w spisku w wojsku w celu
obalenia siłą ustroju i szpiegostwo, a także przestępczą
działalność publicystyczną
na łamach Bellony”.
Wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego
z dnia 28 kwietnia 1952
roku został skazany na karę
śmierci. Prezydent Bolesław Bierut listopada 1952
roku nie skorzystał z prawa
łaski, zarządzając jednak
wstrzymanie
wykonania
kary do czasu porozumienia
się z organami śledczymi
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Mówiąc
wprost czekano na wyrok
głównych oskarżonych, by
później Wszystkich razem
unicestwić. W celi śmierci
nr 24 mokotowskiego więzienia spędził 3 miesiące,
spotkał wówczas generała
Emila Augusta Fieldorfa ps.
„Nil”, komendanta „Kedywu” KG AK. Kolejne
12 miesięcy oczekiwania
na wykonanie wyroku spędził w Cytadeli Warszawskiej, potem ze względu
na pogarszający się stan
zdrowia przewieziono Go
do szpitala więziennego we

Bydgoszczą, odziedziczonym po rodzicach, repatriantach z Wołynia. Następnie
był instruktorem Wydziału
Kultury Urzędu Miejskiego
w Łodzi, nauczycielem języka polskiego i historii w
Technikum Samochodowym
Nr 1 w Łodzi, kierownikiem
biura Techniki Naukowej
Organizacji Pracy i Kierowania, starszym referentem
wydawnictw Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Łodzi, referentem
w Fabryce Maszyn Górniczych w Piotrkowie Trybunalskim. Po odkryciu
złóż węgla brunatnego po
Bełchatowem, opracował
na zlecenie władz powiatowych historię tego miasta.
Później był korepetytorem,
przygotowywał młodzież
i dorosłych do egzaminów
maturalnych i wstępnych na
wyższe studia, podejmował
pracę chałupnika i drukarza
tkanin, a po tym pracownika
Kopalni Węgla Brunatnego
w Bełchatowie.
W 1967 roku przeszedł na emeryturę i od tego
czasu poświęcił się całkowicie pracy literackiej tworząc
pod pseudonimem Szczepan
Granica. Począwszy od 1969
roku wielokrotnie przebywał
za granicą - odwiedzając
między innymi Anglię, Francję, RFN i Stany Zjednoczone. Podróżując, spotykał się
z legendarnymi dowódcami
Polskich Sił Zbrojnych, gromadził informacje, konsultował zebrane wcześniej przekazy i poznawał inny świat
- zgoła odmienny od ówczesnej polskiej rzeczywistości.
Jego twórczość literacka i
historyczna została doceniona nadaniem w dniu 15 października 1975 roku Krzyża
Komandorskiego
Orderu

12

Wrocławiu. Decyzją Rady
Państwa z dnia 25 stycznia
1954 wyrok śmierci zamieniono Mu na dożywotnie w więzienie. Jednakże
z uwagi na fatalny stan
zdrowia i na skutek usilnych starań żony - 22 lutego
1955 roku został zwolniony
z więzienia. 6 kwietnia 1956
roku na fali „pierwszej odwilży” Naczelna Prokuratura Wojskowa wznowiła postępowanie w Jego sprawie,
które wkrótce umorzyła z
braku dowodów winy.
Po wyjściu na
wolność i podkurowaniu
się - 15 października 1955
rozpoczął pracę na stanowisku kierownika literackiego Teatru im. Wojciecha
Bogusławskiego w Kaliszu,
gdzie pracował do końca
roku 1956. Od 15 września
1957, do 30 września 1959,
był kierownikiem literackim Teatru Powszechnego
w Łodzi. Dzięki pomocy
profesor Stefanii Skwarczyńskiej, która w roku 1959
w „Pracach Polonistycznych” Uniwersytetu Łódzkiego opublikowała Jego
pracę z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, rozpoczął studia na Wydziale
Filologiczno-Historycznym,
uzyskując 1961 roku dyplom magistra polonistyki.
W tym samym roku, wkrótce po ukończeniu studiów
został zwolniony z pracy,
a nie mogąc znaleźć zajęcia - przez 25 lat imał się
różnych zawodów. Była to
praca dorywcza, z reguły
na kilka miesięcy - kończyło się zawsze tak samo
zwolnieniem z powodów
politycznych. Początkowo
przez półtora roku pracował
we własnym gospodarstwie
rolnym w Trzeciewcu pod

Odrodzenia Polski.
Na fali przemian
1989 roku - przy okazji jubileuszu wybuchu II Wojny
Światowej ruszyły także
sprawy Apoloniusza Zawilskiego. Wznawiano Jego
książki, przyznano stopień
pułkownika, uprawnienia
kombatanckie i odznaczenia.
27 grudnia 1995 roku Sąd
Najwyższy RP znów wrócił
do sprawy kary dożywocia
sprzed ponad czterdziestu lat.
Wraz z pozostałymi oskarżonymi w sprawie Tatara
i Kirchmayera - Apoloniusz
Zawilski uwolniony został
ostatecznie od zarzutów „z
powodu niepopełnienia czynu karalnego”. Dopiero ten
werdykt zamknął ostatecznie
kwestię Jego bezpodstawnego oskarżenia i skazania na
karę śmierci.
Na antenie łódzkiego radia Pan Apoloniusz
opowiedział wówczas swoim śpiewnym, wołyńskim
akcentem o przeżyciach z
Września i boju pod Bydgoszczą, a który otrzymał
Virtuti Militari. Wspomnienia podsumował takimi oto
słowy: „W 1939 udowodniliśmy naszą potrzebę istnienia w sercu Europy. Gdybyśmy nie walczyli, dalibyśmy
dowód odwrotny. Zatrzymaliśmy uderzenie dwóch
imperialistów; krzywdzące
jest to, że się nas nie docenia. Zginęło wtedy 67 tysięcy żołnierzy i oficerów,
a ostateczny cios zadano
nam w Katyniu, Charkowie, Ostaszkowie i Miednoje, gdzie zamordowano
22 tysiące. Do końca życia
będę walczył o to, żeby stała
się sprawiedliwość dla tych
poległych.”
8 listopada 1995
roku uzyskał doktorat na
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Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, a tematem pracy były „Bitwy polskiego
Września”. W 2002 roku
za całokształt twórczości
historycznej otrzymał tytuł doktora honoris causa
Polskiego Uniwersytetu na
Obczyźnie w Londynie.
Od 1989 roku był członkiem Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
w Łodzi. Przyrodni brat
Pana Apoloniusza, Franciszek Stefanowicz poległ pod Włodzimierzem
Wołyńskim jako żołnierz
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Dwaj rodzeni bracia - Czesław i Karol byli
żołnierzami Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie.
Trzech Zawilskich zostało
zamordowanych przez UPA
w czasie rzezi wołyńskiej.
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Jeszcze za życia został uhonorowany przez prezydenta
III RP awansem do stopnia podpułkownika - 10
sierpnia 1989 i pułkownika - 25 sierpnia 1995 roku.
Pisał jeszcze przed wojną,
debiutował w roku 1935 tekstem „Sentyment jako moment wychowawczy” w czasopiśmie „Polska Zbrojna”. Jako pisarz, nigdy nie
rozmawiał z czytelnikami
- ani z potomnymi tak,
by zyskać ich sympatię. Po prostu mówił to,
co miał do powiedzenia.
Jego osobiste doświadczenia stanowią podstawę
większości opowieści, które stworzył - co gwarantuje
autentyczność zapisu literackiego. W roku 1946 opublikował w „Kuźnicy” cykl
artykułów „Przyczyny klęski
wrześniowej”. Twórczość,

Zmarł w Warszawie 20 czerwca 2004 roku, a pięć dni później
- przy dźwiękach „Pierwszej Brygady” spoczął wśród dawnych
towarzyszy broni w Kwaterze Żołnierzy Weteranów Września
1939 roku (kwatera II C 27, rząd 2, grób 2)
Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

Apoloniusza Zawilskiego,
to dwa podstawowe nurty
- autobiograficzny i historyczny, które wzajemnie się
przeplatają. W nurcie autobiograficznym mieszczą się
powieści „Bateria została”
(1946, 1957, 1959, 1965,
1968, 1984, 2002 - łącznie VII wydań), „Grzegorza Mała” (1962), Szklane
zbocze (1963), Złota szabla
(1967), Testament (1975),
Spadkobierca
(1983)
oraz zbeletryzowane wspomnienia Kamienne zegary
(1973, 1987). Do nurtu historyczno-dokumentalnego zaliczyć należy przede
wszystkim: „Bitwę nad Bzurą” (1968), „Bitwy Polskiego Września” (1972, 1989
i 2009), w 1974 roku w Poznaniu ukazuje się praca
pisarza o Stanisławie Kaczkowskim, po tym „Bułgaria
trzynastu wieków” (1979),
„O wolność Bułgarii (1979),
„Grób Nieznanego Żołnierza” (1981), „Znów ożywają
kurhany” (1997), „Polskie
fronty 1918 - 1945” (1997)
oraz przekład i opracowanie naukowe książki Mikołaja Pawliszewa „Tygodnie
polskiego buntu 1861–
1864” (2003). Wcześniej
w 1967 roku z rosyjskiego
przełożył „Płonące brzegi”
Pawła Peremowa.
Pisał też dla młodych
czytelników - m.in. powieść
historyczną Misja (1986), za
którą uzyskał drugą nagrodę w konkursie na powieść
historyczną dla młodzieży.
Sprawdzał się także w roli
dramaturga, gdzie wyróżnić należy „Świt nad ziemią i nad wodami” (1955),
„Wrzesień” (premiera 1976)
oraz „Godzina „W” (1995)
dramat dokumentalny z powstania warszawskiego.

W
maszynopisie
pozostają jeszcze dwie prace
„Gorzki smak wyzwolenia” poświęcona wspomnieniom
z okresu służby w „odrodzonym” Wojsku Polskim w
pierwszych latach po wojnie
oraz „Defraudanci historii”
- ukazująca terror stalinowski w Polsce, będąca próbą
rozrachunku okresu PRL.
Apoloniusz
Zawilski po tych wszystkich
doświadczeniach miał prawo rozpamiętywać swoje krzywdy, nigdy jednak
tego nie uczynił. Pisząc
kolejne książki, przypominał w nich, że Polska
to
naprawdę
wielka
rzecz, że dla godnego życia trzeba niejednokrotnie być motywowanym
przez wartości, które człowieka przerastają, że należy w siebie inwestować,
jeśli chce się przysparzać
dobra bliźnim, narodowi
i Polsce. Ile pozostało w
nas z tych nauk? Czyż nie
za często skaczemy sobie
do gardeł - miast wspólnie
troszczyć się o dobro Ojczyzny naszej? Ile dziś dla
przeciętnego zjadacza chleba znad Wisły znaczą słowa
„Bóg, Honor i Ojczyzna”?
Czy dzieci w domu i szkole uczone są patriotyzmu,
czy w ogóle znają znaczenie
tego słowa?
W 2001 roku powołana do życia została
Kapituła Mundurowa im
gen. Janusza Głuchowskiego ustanawiając między
innymi statuetkę „Rogatywka ppor. Apoloniusza
Zawilskiego” wręczaną corocznie na wrześniowych
uroczystościach upamiętniających walki o Góry
Borowskie w 1939 roku.
Nie umniejszając w niczym
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dotychczas wyróżnionym
i samej idei powstania rzeczonej statuetki, ciśnie mi
się na usta kilka pytań.
Zgodnie z „Aktem Nadania Patronatu” - Kapituła może nadawać nagrody
i wyróżnienia ludziom kultywującym idee piłsudczykowskie i kawaleryjskie.
Czy wszyscy uhonorowani
rzeczywiście takim wartościom hołdują? Państwa
ocenie pozostawiam dotychczasowe nadania. Dlaczego
akurat „Rogatywka ppor.
Apoloniusza Zawilskiego”
- dlaczego podporucznika? Czy gen. Czyżewski
nie zasłużył się bardziej
dowodząc obroną Gór Borowskich? Nie przeczę Pan
płk dr Apoloniusz Zawilski
uczynił wiele dobrego dla
Polski i Polaków, walczył
dzielnie - ale daleko od Beł-
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chatowa, w którym pojawił
się wiele lat po wojnie. Warto też szanownej Kapitule
przyjąć do wiadomości, że
Apoloniusz pisze się przez
„jedno L” - oraz - że jeżeli o
Wrześniu 1939 mowa, to Pan
Zawilski od 19 marca 1939

”

roku był porucznikiem artylerii. Dwugwiazdkowym oficerem, bo tyle gwiazdek posiadał polski porucznik. Obecny
system „przyszedł” do nas
wraz ze „wschodnią cywilizacją” i jakoś nie ma zamiaru
wracać w rodzinne strony. Po

mieście „chodzą słuchy” - że
nazwy ulic zmieniać się będzie, może by tak za niewątpliwe zasługi imieniem Pana
Pułkownika którąś nazwać?
Uczmy się i pamiętajmy - narody bez pamięci znikają we
mgle zapomnienia.

Polska - to wspólny dom wszystkich Polaków, równych względem
sprawiedliwego prawa.
Dom,o który nie dbamy właściwie - zapominając, że tylko przejściowo
dzierżawimy Go od naszych wnuków. A może by tak miast często wzywać Boga na
świadka, zacząć po prostu od siebie wprowadzać Jego nauki w życie?
Wiara, nadzieja i miłość - to cnoty, którym hołdował Pułkownik Zawilski pójdźmy Jego śladem.
Zbigniew Cybulski
Bibliografia:
Zarzycki Piotr - 15 Wielkopolski Pułk Artylerii Lekkiej
Dymek Przemysław - 15 Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku
Zawilski Apoloniusz - Polskie fronty 1918-1945
Zawilski Apoloniusz - Bitwy Polskiego Września
Nowik Grzegorz - Pułkownik doktor Apoloniusz Zawilski 1912-2004 (PHW 3(203) z 2004)

Tajemnicza historia młynów
Michalaków i Lange

W

dawnych czasach młyny
odgrywały bardzo dużą rolę
w funkcjonowaniu wsi. Do
dnia dzisiejszego przetrwały nieliczne
albo zostały po nich opuszczone ruiny a po pozostałych nie ma już śladu.
Młyny poruszane siłą wody pojawiły
się na ziemiach polskich na początku XII wieku, najpierw w gospodarstwach klasztornych a potem świeckich. Ze względów ekonomicznych i
technicznych większa część młynów
była budowana nad małymi rzeczkami. Sercem każdego takiego młyna
było koło wodne. Jego najstarszym
typem było koło podsiębierne- napędzane nurtem wody od dołu. Młodsze a zarazem najczęściej spotykane
było koło nasiębierne (korytkowe)
wprowadzane w ruch wodą ze stawu
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górnego kierowanej niewielkim spadkiem z drewnianego korytka wspartego na słupach wbitych w podłoże. W
celu zapewnienia ciągłego dopływu
strumienia wody spiętrzano wodę w
stawie górnym, założonym powyżej
młyna. Stały poziom wody w stawie
zapewniało stawidło. Były to drewniane lub metalowe zasuwy umieszczone
na śluzie, podnoszone lub opuszczane
mechanizmem łańcuchowym albo poruszane korbą przekładni zębatej.
Obecnie
w
rejonie
Bełchatowa większa część młynów
wodnych nie przetrwała. Na terenie
miasta (dokładnie w Grocholicach)
zachowały się zabudowania tylko
dwóch młynów wodnych. Jeden przy
ulicy Wojska Polskiego, którego

początki sięgają co najmniej drugiej
połowy XVI wieku. Obecny młyn
został odbudowany w 1914 roku po
wielkim pożarze Grocholic. Drugi
młyn w Bugaju pochodzi z co najmniej
końca XVIII wieku.
Pod koniec XVIII wieku
na rzece Rakówce począwszy
od jej górnego biegu były młyny
w Myszakach,
Edwardowie,
Mokraczu, Politanicach, Binkowie,
Zdzieszulicach Dolnych, Zamościu,
Bugaju, Księży Młynie, Rząsawie
i Wierchu (Wyr Rząsawski- młyn
Michalaków).W okolicach 1830
roku nie było już młynów w
Myszakach, Mokraczu, Edwardowie.
Pod koniec XIX wieku przestał
istnieć młyn w Politanicach. W
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okresie
międzywojennym
nadal
funkcjonowały
w
miejscowości
Zamoście, Bugaj, Księży Młyn,
Rząsawa i Wierch (Wyr Rząsawski).
Przestał istnieć młyn na Binkowie.
Według spisu młynów wodnych
gminy Łękawa (z siedzibą w
Grocholicach) z 1920 roku, na terenie
gminy takie obiekty były: w Łęgu
własność Wilhelma Metza, w Wyrze –
Edwarda Hermana, Młyn Wójtostwo
– Adolfa Szmidta, Księży Młyn –
Zdzisława Goszery ( do 1918 roku
Jakuba Łuszczyka), Borowa – Józefa
Kosmali oraz młyn Grocholice –
Zamoście będący własnością Michała
Wiewiórowskiego. Po II wojnie
światowej na terenie gminy nadal
pracowały młyny w Zamościu, Bugaju,
Księży Młynie i Wyrze Rząsawskim
Od końca XVIII wieku do
około 1830 roku na rzece Widawce,
na jej części w pobliżu Bełchatowa
były młyny w Łękawie, Łęgu, Słoku
i Wawrzkowiznie. Na koniec XIX
wieku nie było już młyna w Łękawie ale
w tym czasie powstał młyn na Wyrze
Kurnoskim (młyn Lange). W okresie
międzywojennym jak i po wojnie nadal
one funkcjonowały w miejscowości
Łęg, Słok, Wawrzkowiznie i na Wyrze
Kurnoskim.
Położony w miejscowości
Wierch koło osady Rząsawa,
młyn dawniej nazywany „Wyrem
Rząsawskim albo Grocholickim”
usytuowany był na prawym północnym
brzegu rzeki Rakówki, około 1,5 km
w górę od jej ujścia do Widawki.
Nazwa „Wyr” pochodzi od prastarego
słowa „wir” które oznaczało teren
bagna, mokradła. Młyn ten potocznie
nazywany jest „Małym Młynkiem”
lub „Wyrem Michalaków”. W miejscu
tym osada młynarska istniała już co
najmniej pod koniec XVIII wieku.
Ostatni istniejący tutaj młyn podobno
był trzecim z kolei. Przedostatni był
małym parterowym drewnianym
młynem, osadzonym w części
produkcyjnej na palach nad wodą.
Część mieszkalna położona była na
lądzie. Cały budynek posiadał dach
kryty słomą. Młyn poruszany był kołem
wodnym. Wyposażony był jedna parę
kamieni śląskich, żubrownik, perlak
i jagielnik. Budynek z powodu jego
złego stanu rozebrano około 1890 roku.
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Na tym samym miejscu
wybudowano ostatni młyn,
jednopiętrowy, drewniany,
z dachem dwuspadowym
krytym gontem. Budynek
był
wielokrotnie
przebudowany. W 1935
roku wymieniono gonty
na papę. Około 1911 roku
rozebrano przylegający od
strony północnej drewniany
budynek mieszkalny. W
tym miejscu wybudowano
nowy parterowy, murowany
dom mieszkalny z dachem
Osada młynarska „Michalaków” lata 90 XX wieku
dwuspadowym krytym papą, z którego
wchodziło się bezpośrednio
do młyna. Na przeciwko
stała drewniana szopa,
która najczęściej służyła jak
schronienie dla czekających
w kolejce gospodarzy.
Około 1928 roku od strony
północnej dobudowano do
młyna małą turbinownię,
drewnianą, parterową z
dachem
dwuspadowym
krytym papą. Przed 1928
rokiem młyn posiadał 2
pary kamieni francuskich,
Widok współczesny – dom mieszkalny w osadzie
żubrownik,
perlak
i
młynarskiej „Michalaków”
jagielnik. Dopiero w 1928
roku zainstalowano turbinę
i dwie pary walców. W
ostatnich latach przed
wybuchem
II
wojny
światowej jego zdolność
przemiałowa wynosiła ok.
4-5 ton zboża na dobę. Osadę
młyńska na Wyrze kupili
pod koniec lat 20 Stanisław
i Wiktoria Michalak (z d.
Bogusławska) od Edwarda
Hermana.
Rodzina
Michalaków pochodziła z
Korablewa i tam posiadała
Widok współczesny – pozostałości
duże gospodarstwo rolne.
po młynie „Michalaków”
Po śmierci Stanisława w
1931 roku młynarzem- gospodarzem po Radomsko operowały siły 5 Armii
został jego syn Józef, który 1930 roku rosyjskiej. 17 listopada w okolicy
za żonę wziął Mariannę Balcerzak.
Kurnosa i Grocholic okopały się 67 i 66
pułk piechoty z 17 Dywizji Piechoty z I
W lasach okalających młyny Korpusu Syberyjskiego. Do większego
Michalaków i Lange nadal można starcia doszło 3 grudnia, kiedy to
znaleźć linie okopów. Często trudno austro- węgierska 31 Dywizja Piechoty
jest odróżnić z której wojny pochodzą. z rejonu między Nowym Janowem a
W tym miejscu także w czasie I wojny Słokiem oraz niemiecka 1 Gwardyjska
światowej trwały walki. Najpierw Rezerwowa
Brygada
Piechoty
kilkukrotnie przechodził tu front od strony Kaszewic uderzyli w stronę
ale bez większych starć. Pod koniec
listopada 1914 roku od Wielunia aż
15
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Rys po lewej: Plan osady młynarskiej
„Michalaków” - lata 50
Graf powyżej: Grafiki Młyna „Lange” autor Józef Skrobiński

Oleśnika na pozycje tymczasowo
okopanych na jego przedpolukawalerii rosyjskiej z 13 Dywizji
Kawalerii z Korpusu Kawalerii gen.
por. Tumanowa. Carscy kawalerzyści
wycofali się w stronę Grocholic. 5
grudnia w celu wsparcia broniących
się na południe od Grocholic
oddziałów
austrowęgierskich
Korpusu Kawalerii gen. Haueraprzerzucono z rejonu na południe od
Oleśnika w rejon Grocholic jedną
brygadę 31 DP. W tym czasie front
był bardzo nie stabilny. W wyniku
kilkukrotnych ataków rosyjskich
żołnierzy z III Korpusu Kaukaskiego
w rejonie Zdzieszulic Dolnych i
Augustynowa żołnierze KKaw. gen
Hauera opuścili swoje stanowiska.
Tylko dzięki wsparciu artylerii austrowęgierskiej i kontratakowi 62 Brygady
Piechoty gen. mjr. von Dani od strony
Rząsawy na północny wschód pozycji
rosyjskich udało się powstrzymać
kaukaskich kawalerzystów przed
zajęciem Grocholic. Jednak już 6
grudnia w wyniku podejścia carskich
wojsk z III Korpusu Kaukaskiego gen.
Irmanowa Austro- Węgrzy opuścili
swoje stanowiska nad Rakówką.
Rosjanie zajęli II Kurnos. Frontem
na południe za I Kurnosem okopali
się żołnierze austro- węgierscy z
62 Brygady Piechoty natomiast
na Oleśniku 3 Pułk Dragonów. W
dalszych dniach walki przeniosły się
na wschód. W pobliżu młyna na Wyrze
Rząsawskim w dwóch osobnych
grobach miało być pochowanych
dwóch żołnierzy. W czasie ekshumacji
16

z 1917 roku znaleziono ciało jednego
żołnierza piechoty austro- węgierskiej,
tj. Lukasza Michaliska. Został
pochowany na gminnym cmentarzu
wojennym w Rogowcu a potem w
latach 30 przeniesiono go na cmentarz
Ewangelicki w Bełchatowie. W 2008
roku ciało zostało ekshumowane
na cmentarz wojenny w Bartoszach
koło Ełku. Jakiś czas temu w okolicy
młyna Michalaków (ok 100 metrów)
znajdowała się samotna mogiła z
metalowym krzyżem na podmurówce
z betonu. Jeszcze nie tak dawno
uczniowie z szkoły w Oleśniku składali
na niej kwiaty. Kilka lat temu zbadano
mogiłę rzekomo pochowanego tam
we wrześniu 1939 roku polskiego
żołnierza. Okazało się że nie ma tam
nikogo. W związku z tym, że żołnierz
pochodził z niedalekiego Dłutowa,
rodzina w czasie wojny przeniosła
go na dłutowski cmentarz. Po wojnie
ktoś postawił krzyż a potem zrobiono
mogiłę.
Po zajęciu przez Niemcy Czech
oraz wyniku informacji wywiadupolskie plany obronne oparto na
założeniu że, główne uderzenie wroga
nastąpi z terenu Dolnego Śląska przez
Częstochowę- Piotrków Trybunalski
na Warszawę. Rzeka Widawka m. inn.
miała stać się główną przeszkodą dla
atakujących Niemców. Wzdłuż jej
brzegów ciągły się tereny podmokłe,
torfowe i bagienne z licznymi stawami
otoczone dużym kompleksem leśnym.
We wrześniu 1939 pozycje w pobliżu
młynów „Michalaków” i „Lange”

obsadzili żołnierze 84 pułku piechoty
Strzelców Poleskich 30 Dywizji
Piechoty. Pod koniec marca 1939
roku strzelcy zostali zmobilizowani
w Pińsku. Koleją przewieziono ich
do Ruśca. Z stamtąd pieszo dotarli
w rejon Chabielic. Pod koniec
czerwca do szkoły w Kurnosie
przeniesiono dowództwo pułku oraz
większość żołnierzy przeprowadziła
się do Kaszewic, przysiółka Borki
i Oleśnika. W tym czasie oprócz
ćwiczeń rozpoczęły się intensywne
roboty fortyfikacyjne- począwszy od
Księżego Młyna wzdłuż Rakówki,
Widawki w stronę Szczercowa. W
dniu 30 sierpnia żołnierze zostali
skierowani w rejon Działoszyna w
celu obsadzenia pozycji obronnych
na północnym brzegu Warty(za
wyjątkiem II batalionu który był tam
już od połowy sierpnia). Po trudach
marszu z 30-31 sierpnia, potem po
dwóch dniach budowy linii obrony, po
walce z wrogiem 2 września- strzelcy
3 września wrócili do pozostawionych
przez siebie okopów i schronów.
Pododcinek „Kaszewice” (od Słupi
do Oleśnika) objął I batalion 84
pułku piechoty strzelców poleskich
wraz z 1 plutonem kompanii
przeciwpancernej,
plutonami
pionierów i przeciwgazowego 84 pp.
Po obu stronach młyna Lange ryglem
na Kurnos okopali się żołnierze
1 kompani,
którzy ubezpieczali
wschodnie skrzydło 3 kompani
zamykającej przeprawę na Słupi.
Część Strzelców 2 kompani okopała
się po jednej i drugiej stronie młyna
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Michalaków skierowani w stronę
przeprawy Kuźnicy Kaszewskiej.
Pozostali zajęli stanowiska frontem
do drogi Rząsawa- Księży Młyn.
Ich lewym sąsiadem był I batalion
2 pułku piechoty Legionów mjr. J.
Kopeckiego okopany na pododcinku
„Księży Młyn”. Po drugiej stronie
Widawki zostały rozmieszczone
polskie wysunięte czaty, które od
nocy do południa 5 września stoczyły
pojedyncze walki z patrolami
niemieckimi i wycofały się za rzekę.
Około godziny 17-ej 5 września przed
młynem Michalaków na północnym
skraju lasu Wawrzkowizna pojawiły
się większe oddziały niemieckie.
Niemieccy żołnierze z II batalionu
(wspomagani w drugiej linii przez I
batalion) z 19 hanowerskiej Dywizji
Piechoty zaatakowali pododcinek
2 kompani kpt. J. Jeleniewicza.
Napastnicy zostali zatrzymani głównie
dzięki ostrzałowi polskiej artylerii (w
wyniku czego zapaliły się zabudowania
Rząsawy). Hanowerczycy zalegli na
otwartej równinie przed Rakówką.
W tym miejscu należy podkreślić, że
kapitan Jeleniewicz po zakończeniu
kampanii
wrześniowej
dostał
się do niewoli rosyjskiej i został
zamordowany 1940 roku w Katyniu.
W wyniku ostrzału prowadzonego
przez sprowadzonych przez Niemców
lekkich i ciężkich dział, w kilku
miejscach stanowisk 2 kompani doszło
do zapalenia w okopach faszyny. W
płomieniach zginęło kilku polskich
żołnierzy. Pod wieczór wzmógł się
ostrzał ogniem artylerii i moździerzy

całej pozycji I batalionu poleskiego
84 pp z największym nasileniem na
pozycję 2 kompani. Około północy
wzmocnił tę kompanię jeden pluton
z 11 kompani 84 pp. W tym czasie
najspokojniej było na pozycji 1
kompani kpt. S. Matusiaka okopanej
w pobliżu młyna Lange. Była to teren
bagnisty w stronę którego biegła
jedna wąska droga. Niemcy tutaj
ograniczyli się do ostrzału z artylerii
oraz z ręcznych i ciężkich karabinów
maszynowych.
Kilku
strzelców
poleskich zostało rannych. W kolejnym
natarciu żołnierzom niemieckim z II
batalionu 73 pp udało się uchwycić
małe przyczółki za Rakówką po
obu stronach Rząsawy. Po nadejściu
zmroku
Hanowerczycy
zdobyli
Księży Młyn i zaprzestali natarcia.
W tym czasie doszło do przerwania
linii frontu pod Piotrkowem przez
dywizję pancerne wroga. W związku
z wydanym rozkazem, około godziny
1 w nocy 6 września żołnierze 84
pp niepostrzeżenie opuściły swoje
stanowiska. I batalion o świcie
osiągnął rejon dróg w Nowym Świecie
koło Bełchatowa i jako straż przednia
pułku udał się w stronę Domiechowic.
Rankiem 6 września teren w pobliżu
młyna Lange zajęli niemieccy żołnierze
z 59 pp a w pobliżu młyna Michalaka
z 73 pp (z 19 Dywizji Piechoty) i
poprzez Kaszewice, Kurnos, Oleśnik,
Grocholice dotarli popołudniu do
Bełchatowa.
W czasie okupacji młyn
Michalaków
został
przekazany

niemieckiej rodzinie z Ukrainy o
nazwisku Grossman (mieli 3 dzieci)
i tylko z krótkimi przerwami był
nieczynny. Rodzina Michalaków
musiała zamieszkać w wydzielonej
dla nich części domu. Nowy niemiecki
gospodarz nie znał się na młynarstwie
i był schorowany. W styczniu 1945
roku
Grossman-owie
uciekając
przed Sowietami zabrali ze sobą m.
inn. wóz, konie i krowę. Grossman
zginął koło Poznania a jego żonie z
dziećmi Rosjanie kazali wracać do
młyna. Niemka wróciła i zamieszkała
po niemieckim domu na Oleśniku a
potem została deportowana do NRD.
Jak weszli Sowieci w 1945 roku
zostawili 2 żołnierzy żeby pilnowali
osady młynarskiej. Sztab rosyjski
ulokował się w młynie Lange i czasami
przyjeżdżali do sąsiedniego młyna po
mąkę.
Z ostatnimi właścicielami
tego młyna jest związana historia
konspiracji anty komunistycznej,
a
dokładnie
z
oddziałem
kontrowersyjnego do dnia dzisiejszego
Ludwika Danielaka. Wiosną 1945
roku na bazie I batalionu 27 pułku
piechoty AK oraz osób wcześniej nie
związanych z podziemiem a ściganych
przez
służby
bezpieczeństwa
powstał
batalion
„Manewr”.
Przeorganizowany we wrześniu 1945
roku w organizację „Konspiracyjne
Wojsko Polskie”. Na naszym terenie
dowódcą jej bojowego oddziału został
najpierw K. Grzybowski a potem L.
Danielak. Od marca 1947 roku syn
17
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powrotem krzyże w klasach. Po kilku
miesiącach choroby wynikającej z
pobicia przez UB ksiądz zmarł w
listopadzie 1956 roku.

Młyn „Lange” - lata 60

właścicieli młyna tj. Ignacy Michalak
ps. „Lotnik” najpierw tylko wspierał
oddział Grzybowskiego. Natomiast na
początku 1948 roku wstąpił on czynnie
do oddziału Danielaka. Ignacy przed
wybuchem wojny służył w szkole
Podchorążych Piechoty w Jasińcu.
Walczył w kampanii wrześniowej na
terenie Górnego Śląska. W wyniku
odniesionej rany dostał się do niewoli
niemieckiej. Do Polski z Niemiec
wrócił w 1945 roku. W lipcu 1949
roku w obławie w Zdzieszulicach
Dolnych
został
postrzelony
i
dostał się w ręce funkcjonariuszy
Urzędu Bezpieczeństwa. Po kilku
miesiącach został skazany na karę
śmierci. Wyrok wykonano 3 marca
1950 roku w piwnicach więzienia w
Piotrkowie Trybunalskim. Rodzina
nie została poinformowana o miejscu
jego pochówku. Siostra Ignacego
Helena ps. Szarotka była łączniczką
oddziału. Aresztowano ją 16 sierpnia
1948 roku i została skazana na 10 lat
więzienia. Zwolniono ją warunkowo
1 grudnia 1953 roku. Niedaleko
młyna Michalaków oddział Danielaka
wykopał i zamaskował dwa ziemne
bunkry (jeden był koło Rząsawy), które
służyły jako tymczasowe schronienie,
magazyn z bronią i jedzeniem. 12
lutego 1948 roku grupa Danielaka
wykorzystała jeden z bunkrów do
przetrzymania trzech mieszkańców
Kucowa. Wracali oni z rozprawy
prowadzonej przeciwko członkom
KWP. Zostali oni zatrzymani na
18

drodze niedaleko Rząsawy i całą noc
przesłuchiwano ich w bunkrze. Za
świadkowanie przeciwko KWP zostali
rozstrzelani. Przy ciałach Danielak
zostawił kartkę z ostrzeżeniem: „Tak
zginie każdy Polak zdrajca, który za
judaszowskie pieniądze sprzedaje
swych braci bolszewickim oprawcom.
Wina została dowiedziona- wyrok
wykonało Kierownictwo Walki z
Bezprawiem”. Z bunkrem w rejonie
młyna jest związana jeszcze jedna
historia. Pewnego razu w bunkrze
jeden z ludzi Danielaka (pochodzący z
Bogdanowa) postrzelił się nieumyślnie
i zmarł. Został pochowany koło bunkra.
Częstym gościem Michalaków był
grocholski ksiądz proboszcz Teodor
Kwarto. Zapamiętany przez parafian
jako kapłan nadzwyczajnie wrażliwy
na ludzką krzywdę i biedę. Zawsze
jak przyjeżdżał do Michalaków to
był uroczysty poczęstunek a potem
wszyscy razem śpiewali patriotyczne
piosenki. Ksiądz nie odmawiał posługi
kapłańskiej żołnierzom podziemia.
Brat księdza był w AK. Przez te
częste wizyty w domu Michalaków
ksiądz później miał problemy. Był
kilkukrotnie przesłuchiwany, bity,
jednak UB nie znalazło żadnego
dowodu czynnej współpracy księdza
z podziemiem. Ostatni raz został
zatrzymany przez UB, gdy w szkole w
Grocholicach zostały zdjęte krzyże, a
ksiądz na zajęciach z religii wygłosił
mowę w obronie krzyży. Pod wpływem
słów księdza uczniowie zawiesili z

Z
relacji
mieszkańców
wynika że w tym czasie jedna z
najlepszych pszennych mąk w
rejonie Grocholic powstawała w
młynie Danielaków. Po zakończeniu
wojny młyn nadal pracował, z
przerwą w latach 1949- 1957 aż do
1962 roku. Józefowi Michalakowi
urząd wydał decyzję o zamknięciu
młyna,
najprawdopodobniej
z
powodu obecności brata i siostry w
podziemiu. Musiał za pracą wyjechać
pod Warszawę. M. inn. wtedy
ks. Kwarto rodzinie Michalaków
pomagał finansowo. Pod koniec lat
60 funkcjonowanie młyna ograniczało
się tylko do śrutowania zboża na
paszę dla zwierząt. W latach 70 był
już nieczynny. W domu, w jednej
części mieszkali Michalakowie a w
pozostałej Anastazja Pisarek siostra
Michalaka. W latach 90 zmarła
pani Pisarek i od tego czasu osada
była już nie zamieszkana. Obecnie
budynku młyna już nie ma ale zostały
jeszcze szczątki, elementy drewniane
budynku oraz betonowe słupyfundamenty. Obok nadal stoją ruiny
budynku mieszkalnego i zabudowań
gospodarczych.
Na prawym brzegu Rakówki,
niedaleko Kuźnicy Kaszewskiej,
około 2 km na południowy zachód
od osady młyńskiej Michalaków
położony był młyn „Lange” dawniej
nazywany „Wyrem Kaszewskim albo
Wyrem Kurnoskim”. Od głównej
asfaltowej drogi Nowy Świat-Słupia
prowadzi do niego szeroka, leśna
droga, miejscami brukowana, którą
przecinają tory kolejowe. Jeszcze
w latach 80 zanim kopalnia nie
wybudowała nowy przebieg Widawki,
młyn ten był położony nad tą rzeką.
Rzeka Rakówka wpadała 400 metrów
przed młynem do Widawki. Potocznie
nazywany jest „Dużym Młynem”
lub „Wyrem Lange”. Młyn Lange
powstał w ostatnich latach XIX
wieku lub na początku XX wieku,
w miejscu gdzie wcześniej nie było
żadnego młyna. Był to początkowo
budynek jednopiętrowy, drewniany,
z dachem dwuspadowym krytym
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papą. Kilkakrotnie przebudowany.
W 1914 roku od południowej strony
do młyna została dobudowana
turbinownia, drewniana, parterowa, o
dachu dwuspadowym krytym papą.
Przełomowym wydarzeniem w historii
tej osady młyńskiej jest jej zakup
przez rodzinę Lange. W 1910 roku
pochodzący z Kurnosa Leon Lange
wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
Tam poznał Marię Adamczyk urodzoną
w Polsce w miejscowości Oława z
powiatu zamościańskiego. Leon dostał
pracę w Chicago w fabryce Forda
(założonej w 1919 roku). Razem z
nim pracowali w fabryce z rodzinnego
Kurnosa: Pilc, Roman Kina, Adolf
Krauze i niejaki Engiel. W USA Leon
i Maria zawarli związek małżeński
i tam urodził się ich syn Henryk.
Młode małżeństwo wróciło do Polski
1921 roku. Pierwszym właścicielem
tej osady był Kopersztein. Kolejnym
właścicielem był Krokowicz, który
zadłużył się u tutejszego Żyda. Ten
ostatni z powodu nieuregulowania
długów wobec niego sprzedał w
1921 roku tą niewielką, zaniedbaną
osadę młyńską w pobliżu Kuźnicy
Kaszewskiej małżeństwie Lange,
którzy ją następnie rozbudowali i
zmodernizowali. Państwo Lange kupili
też w Łodzi trzy piętrową kamienicę.
Zanim w 1914 roku została
zainstalowana turbina to młyn ten
od jego początków poruszany był
kołem nasiębiernym. Początkowo
posiadał 2 pary kamieni francuskich,
żubrownik, perlak i jagielnik. Mniej
więcej około 1914 roku zainstalowano
w nim 2 pary walców. W 1926 roku
od strony północnej dobudowano
drewnianą szopę, częściowo z
dachem dwuspadowym i częściowo
jednospadowym krytym papą, w
której znajdował się niewielki tartak,
posiadający tylko jeden trak. Przed
wybuchem II wojny światowej w
młynie pracowały już 4 pary walców
oraz nadal działał perlak i jagielnik.
Zdolność
przemiałowa
młyna
wynosiła wtedy ok. 6-8 ton zboża na
dobę. Na przeciwko młyna znajdował
się okazały, drewniany dom- dworek
z gankiem, a przy nim zabudowania
tego gospodarstwa - murowana
stodoła ze spichlerzem oraz stajnie.
Dom na pietrze posiadał wędzarnie
a w piwnicach spiżarnie. Od strony

Rząsawy znajdowały się jeszcze dwa
domy mieszkalne z jedną stajnią po
których dziś nie ma śladu. Rolnicy
w osadzie mogli przenocować i
napoić konie. Na starym korycie rzeki
Widawki istniało niegdyś kąpielisko
z rozległą plażą, z której korzystali
mieszkańcy Bełchatowa, a nawet
odległej Łodzi. Tuż przed wybuchem
wojny Leon Lange umarł tragicznie.
W okresie wojny z krótkimi przerwami
młyn pracował i pozostawał w
zarządzie niemieckim. Spowodowane
to było tym że, Maria Lange nie
przyjęła obywatelstwa niemieckiego
i musiała opuścić swój dom.
Młynarzem został Mieczysław Bittner
(czasami zastępował go Zagórski),
a komisarzem- administratorem był
Adam Lemke, W. Isert, A. Baumann
na koniec w latach 1943-45 Hermann
Kettler. W tym czasie władze
okupacyjne wprowadziły przydziały.
Roczna ilość przemielonego zboża w
młynach przez każdego mieszkańca
wsi zależała od wielkości rodziny.
W dniu 12 stycznia z
przyczółka sandomierskiego ruszyła
w naszą stronę wielka ofensywa
wojsk radzieckich. Między 2 a 3 w
nocy 19 stycznia do Grocholic od
strony Bogdanowa weszły 4 czołgi
najprawdopodobniej z przedniej szpicy
93 brygady pancernej, 10 Korpusu
Pancernego z 4 Armii Pancernej.
Główne siły radzieckie zaczęły
wkraczać w rejon Grocholic dopiero
rano. Byli to Czerwonoarmiści z
280 Dywizji Piechoty i 350 Dywizji
Piechoty z 27 Korpusu Piechoty (lewe
skrzydło 13 Armii). Pod wieczór
19 stycznia osiągnęli oni rejon
Szczercowa. 22 stycznia od strony
Kamieńska w stronę Łasku chciał się
przebić między rosyjskimi pozycjami
mały oddział niemiecki. Skierował
on się na zaznaczony na mapach
brud, który był na rzece Rakówce ok
700 metrów przed młynem Lange.
Hitlerowcy zostali otoczeni przez
Sowietów, cześć poddała się w
Stefanowiznie, a pozostali przebili
się wzdłuż Widawki w stronę rzeki
Rakówki, którą tylko część żołnierzy
pokonała. Jak zaczął się ostrzał Józef
Michalak wyłączył młyn i z całą
rodziną schował się do piwnicy. Jak się
uciszyło widać było po drugiej stronie
rzeki ogniska. Sowieci sprzątali teren
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i żeby się ogrzać rozpalali ogniska.
W pewnym momencie do młyna
Michalaków zapukał mężczyzna w
samej bieliźnie. Był to niemiecki
żołnierz ukraińskiego pochodzenia,
który łamaną polszczyzną poprosił
o pomoc. Przeżył jatkę, bo udawał,
że nie żyje. Michalak dał mu buty i
ubranie i żołnierz odszedł. Podobno
Rosjanie później zabili go pod
Kurnosem. Niektórzy hitlerowcy
zginęli po stronie Rząsawy a wielu
utopiło się przy próbie pokonania
rzeki (lód nie wytrzymał, bo dzień
wcześniej
nastąpiło
ocieplenie).
Pozostali wpadli w zasadzkę już po
stronie Kurnosa. Ciała Niemców i ich
tabor zostały ograbione przez wojsko i
cywilów. Zmasakrowano zamarznięte
już zwłoki, obcinano palce i nogi żeby
zabrać obrączki lub buty. Niemcy
zostali po kilku dniach pochowani
przez mieszkańców Kurnosa i Rząsawy
w 2 zbiorowych mogiłach. Po stronie
Rząsawy pochowano 17 żołnierzy
(w tym jedną sanitariuszkę) a po
stronie Kurnosa 12 żołnierzy (których
pochowano w okopach z września
1939 roku). Dwunastu Niemców trafiło
do aresztu w Grocholicach. Kilka lat
temu żołnierzy z mogiły po stronie
Rząsawy ekshumowano na niemiecki
cmentarz wojenny w Siemianowicach
Śląskich. Różnorodność odkopanych
nieśmiertelników wskazała, że to
musiał być pododdział sanitarny z
rannymi. Z taboru niemieckiego 2
konie utopiły się w rzece a trzeciego
wyciągnęli Polacy i potem przez
wiele lat służył w młynie Lange. Po
zakończeniu działań wojennych do
gospodarstwa wróciła właścicielka
Maria Lange.
Z młynem Lange wiąże się
historia jaka tu wydarzyła się w 1945
roku. Wiosną tego roku kiedy zaczęły
się aresztowania wśród środowiska
Armii Krajowej, wielu żołnierzy
zaczęło się ukrywać. Miedzy innymi
dawny żołnierz 25 pułku piechoty
AK A. Arkuszyński ps. „Maj” został
komendantem
partyzanckiego
oddziału „Zryw” zbrojnej organizacji
zwanej Ruch Oporu Armii Krajowej.
Oddział przebywał w lasach w
okolicach Drzewocina (około 10 km
na zachód od Dłutowa). Okazało się
że około 15 partyzantów ma tylko do
dyspozycji jeden pistolet maszynowy
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i kilka karabinów z małą ilością
amunicji. „Maj” z partyzantami przy
pomocy swojego dawnego kompana
z AK, który był kierowcą spółdzielni
mleczarskiej w Łasku, udali się autem
spółdzielni po broń. Broń pochodziła
z rzutów i dawnego oddziału Maja
i była ukryta w gospodarstwie jego
rodziców w Dąbrowie (opoczyńskie).
Oficjalnie pojechali jako pracownicy
mleczarni po maszyny do produkcji
masła. Wracając z bronią, jadąc pod
prąd sowieckich oddziałów którzy z
zachodu prowadzili stada bydła i masę
poniemieckiego sprzętu dotarli do
młyna na Wyrze Lange. Tam mieszkał
Henryk Lange ps. „Znicz” dawny
żołnierz 25 pp AK. Na drugi dzień
do młyna przyjechało na motocyklu
dwóch żołnierzy sowieckich oraz
dodatkowo ciężarówka z dziesięcioma
żołnierzami. Gospodarz Henryk
Lange kazał „Majowi” udawać
„młynarczyka” natomiast pozostali
partyzanci ukryli się w lesie. W tym
samym czasie przed młynem stał
cały czas samochód z załadowaną
bronią. Rosjanie jednak przyjechali
po ryby. Wrzucili do stawu dwa
granaty i załadowali ogłuszone ryby
na swój samochód ciężarowy. Dwóch
Sowietów weszło do domu, w którym
pod kołdra leżał komendant „Maj” z
ukrytym pistoletem maszynowym i
granatem. Na szczęście szukali tylko
wódki, jedzenia i pojechali dalej w
tym celu do Bełchatowa. Zostawili
trochę ryb, z których żona gospodarza
zrobiła AK-owcom obiad. Partyzanci
połowę broni ukryli na terenie młyna,
natomiast resztę broni (tj. 2 erkaemy,
kilka pistoletów maszynowych i
karabinów z amunicją i kilku nastoma
granatami) zabrali do swojego oddziału
kwaterującego w lasach dłutowskich.
W maju 1945 roku do osady
młynarskiej przyjechał K. Załęski
ps. „Bończa” z trzema partyzantami.
Zastali tylko matkę Henryka Lange tj.
Marię Lange. Jej syn wyjechał na Dolny
Śląsk żeby kupić używany poniemiecki
samochód. Kobieta przyjęła ich
życzliwie a po kilku dniach dwóch
partyzantów wyjechało. Pewnego
dnia gospodyni wyjechała na imprezę
do Bełchatowa i wtedy w środku nocy
przyszło pięciu uzbrojonych ludzi,
Pewnego dnia gospodyni wyjechała
na imprezę do Bełchatowa i wtedy w
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Widok współczesny- dom mieszkalny w osadzie młynarskiej „Lange”

Widok współczesny- zabudowania gospodarcze osady młynarskiej „Lange”

środku nocy przyszło pięciu uzbrojonych ludzi, ubranych w mundury. Byli to
partyzanci od kpt. Warszyca i przyjechali tutaj w celu rekwizycji, sugerując się
niemieckim nazwiskiem właścicieli. „Bończa” znał dowódce oddziału bo razem
walczyli 25 pp AK. Wyjaśnił im że gospodarze to polscy patrioci. Goście zostali
na kolacji którą przygotowała kucharka, Niemka której mąż dostał się sowieckiej
niewoli. sowieckiej niewoli. Mieszkała tam też dziewczyna o imieniu Teresa, która
była dojarką kilkunastu krów. Goście opowiedzieli że musieli uciekać do lasu
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żeby uniknąć ubeckich prześladowań.
Rano ludzi kpt. Warszyca Bończa
podwiózł bryczką pod Bełchatów.
Niedługo później wrócił z zachodu
Henryk Lange z dwoma kolegami z
partyzantki. Na drugi dzień przyjechali
funkcjonariusze UB z Piotrkowa i
wszystkich wylegitymowali. „Bończa”
miał fałszywy dowód na osobę
urodzoną na Kresach. Pozostali mieli
prawdziwe dokumenty. Henryk Lange
urodził się w Chicago, drugi kolega w
Moskwie a trzeci w Genewie. To dla
UB było podejrzane i cała trójkę wzięli
do Urzędu Gminy w Bełchatowie. Tam
po potwierdzeniu danych wszystkich
zwolniono do domu, wrócili na Wyr ale
obawiając się o ponowne aresztowania
Henryk Lange z kolegami wyjechali.
„Bończa” pozostał w Wyrze i pomagał
w gospodarstwie. Wczesną jesienią
uznał, że nie może już się tak ukrywać,
chciał się uczyć, znaleźć pracę i
wyjechał z Wyru. Od 1946 roku osada
młyńska stała się miejscem schronienia
najpierw dla oddziału Grzybowskiego
a potem Danielaka. Tutaj mogli liczyć
na pomoc i wsparcie Henryka Lange,
który wtedy był już członkiem WiN-u
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Lange za kontakty z Danielakiem
został aresztowany na początku
lutego 1948 roku. Jednak w osadzie

jeszcze nie raz pojawiał się Danielak.
Między innymi w połowie 1953 roku.
W wyniku czego matka Henryka
Maria Lange została aresztowana we
wrześniu 1954 roku.
Największa
modernizacja
młyna nastąpiła w 1945 roku, kiedy
to podmurowano znaczną część ścian
mniej więcej do wysokości pierwszego
piętra. W latach 60-tych był to budynek
jedno piętrowy z nadbudówką, z
dachem dwuspadowym krytym papą.
Młyn działał aż do roku 1958. W tym
okresie wydarzył się wypadek. Przy
rozbieraniu jednej ze ścian budynku
mieszkalnego sąsiadującego z domem
młynarzy zginął niejaki Miłek. Znane są
jeszcze dwa wypadki śmiertelne- przed
wojną zginął syn właścicieli młyna, a
w 1945 roku pomocnik młynarza. W
latach 70-tych właściciele wyjechali
za granicę i młyn był już nieczynny,
w stanie zachowania dość złym.
Henryk Lange miał dwie córki Ewę i
Jolantę. Jedna z córek jeszcze w latach
90 mieszkała we dworze nieopodal
młyna. Potem właściciele przekazali
osadę w użytkowanie Strzelcom
z Bełchatowa. Obecnie po młynie
zachowały się tylko betonowe słupyfundamenty. W osadzie stoją jeszcze
ruiny zabudowań gospodarczych, oraz

Listopad 2016

zdewastowany dawny dom mieszkalny
(przypominający drewniany dwór).
XIX wieku koła wodne w
młynach zastąpiły maszyny parowe,
a w XX wieku silniki spalinowe i
elektryczne. Pod koniec XX wieku w
związku z budową wielkich zakładów
młynarskich i rozwojem sieci sklepów
małe młyny przestały być opłacalne.
Dzisiaj kiedy mijamy pozostałości
obu osad musimy wiedzieć, że na
wsi młynarza darzono wielkim
szacunkiem a zarazem posądzano go o
kontakty z mocami nadprzyrodzonymi.
Największy strach budziły młyny
opuszczone i spalone, które były przez
mieszkańców wsi omijane z daleka bo
podobno nocą takie miejsca wybierają
na swą siedzibę złe moce. Za jakiś czas
po osadach młyńskich nie będzie już
śladu. Przyroda zabierze to co człowiek
jej odebrał. Jednak będąc w pobliżu
młynów Michalaków i Lange czuję się
nadzwyczajny klimat tajemniczości.
Miejsc gdzie jeszcze nie tak dawno
tętniło życie w postaci czekających
w kolejce gospodarzy ze zbożem i
kręcącego się młyńskiego koła. Życie
toczy się dalej lecz nie ma miejsca w
nim dla starych drewnianych młynów
z nad rzeki Rakówki i Widawki.
Adam Chęciński

Źródła:
1. A. Arkuszyński „Maj”, Przeciw dwóm wrogom, Łódź
2009, s. 242-244
2. W. Baranowski, Katalog Zabytków Budownictwa
Przemysłowego w Polsce, Tom IV Zeszyt 5, Powiaty
Bełchatów i Łask- Województwo Łódzkie, Wydawnictwo
Polskiej Akademii Nauk 1972, s. 23-24
3. M. Bykowska, Ludwik Danielak „Bojar” Żołnierz
Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Warszawa 2013,
s.119, 123-125, 151-152, 194
4. A. Chęciński, Przełomowe dni stycznia 1945, Biuletyn
Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa nr 11 z czerwca
2007 roku, s.17-19
5. J. Gołaski, Atlas Rozmieszczenia młynów wodnych w
dorzeczach Warty, Brdy, i części Baryczy w okresie 17901960, część 5 Górna Warta, Poznań 2006, s. 89
6. P. Goździński, Józef Głowacki biografia żołnierzaHistoria wojennych losów żołnierza 84 pułku piechoty
Kwit z młyna Lange z 1943 roku
Strzelców Poleskich, Bełchatów 2011, s.21, 27
7. P. Reising, Opowieści generała „Bończy”, Piotrków
Trybunalski 2011, s. 125-130
8. A. Nawrocki, 84 Pułk Strzelców Poleskich, Pruszków 2002, s. 23-24,32
9. R. Peska, Nie damy by nas gnębił wróg, Bełchatów- Pabianice 1997, s. 129-134, 197-205.
10. Ł. Politański, Kaszewice, Kurnos, Trząs, Wydawnictwo Muzealne 1, Bełchatów 2011, s. 21,32
11. A. Wesołowski, Szczerców- Góry Borowskie 1939, Warszawa 2006, s. 164, 231, 234, 269, 287-288
12. APP - KuK Kreiskommando in Piotrków, sygn 52
Serdecznie dziękuje za pomoc Krzysztofowi i Danucie Hertel, Wandzie Michalak- Sękowskiej, Piotrowi Langkamer, Piotrowi Hertel,
Leszkowi Piątkiewiczowi, Andrzejowi Rzepeckiemu, Teresie Langkamer, Ireneuszowi i Ewie Kępa oraz Łukaszowi Politańskiemu.

21

Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa

Burmistrzowie

Bełchatowa w XIX wieku

”

Jak wiemy z historii, Bełchatów uzyskał prawa miejskie z rąk króla
Augusta III już w 1743 roku, a utracił je dopiero w 1870. Był więc
miastem u schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej, w czasach Księstwa
Warszawskiego, a także przez 55 lat w Królestwie Polskim. Z
racji niewielkiej początkowo liczby mieszkańców (w 1809 roku
liczył ich zaledwie 150) oraz faktu, że był miastem prywatnym, nie
miał początkowo władz miejskich. Sytuacja zmieniła się dopiero
w czasach Księstwa Warszawskiego, a później Królestwa Polskiego.

Powstaje więc pytanie, czy
znane są nazwiska ludzi, którzy w
tym okresie stali w na czele miej
skiego „aparatu władzy”. Zagadnieniu temu poświęcony jest niniejszy
artykuł.
Struktura władz miejskich za czasów Księstwa Warszawskiego i
Królestwa Polskiego
W okresie Księstwa Warszawskiego organizacja władze miejskich wzorowana była na wzorach
francuskich. W ustawie konstytucyjnej z 1807 roku w artykule 67
napisano (pisownia oryginalna):
„W każdej Municypalności
Administracyja będzie przy Burmistrzu, czyli Prezydencie.
Będzie w każdej Municypialności Rada Municypialna, skladająaca się z 10ciu członków, gdzie
iest 2500 mieszkańców, lub mniey;
z 20tu, gdie iest 5000 mieszkańców,
lub mniey; z 30stu w Miastach,
gdzie ludność przechodzi 5000
mieszkańców.”
Doprecyzowanie, co należało
do obowiązków burmistrza nastąpiło dopiero na początku 1809 roku i
znalazło wyraz w opublikowanym
w Dzienniku Praw tekście zawierającym „Tymczasową Organizacyą
dla wszystkich Gminów Mieyskich
i Wieyskich z wyłączeniem Miast
Warszawy, Poznania, Torunia i Kalisza”. Do głównych obowiązków
burmistrzów należało: podawanie
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do publicznej wiadomości wszelkich rozporządzeń rządu, administrowanie majątkiem państwowym i
dozór nad nim, dozór i kierowanie
robotami publicznymi, nadzór nad
instytucjami publicznymi i wszystkim, co należało do własności publicznej. Ponadto zobowiązani byli
do poboru podatków. Na końcu do
obowiązków burmistrzów należało
utrzymywanie porządku na podle
głym mu terenie:
„Szczególniejszym zaś jest
obowiązkiem w obwodzie Gminy i
gruntów do niej należących utrzy
mywać porządek, ochędóstwo, spokojność i bezpieczeństwo, tudzież
powzięcie środków ku zabezpie
czeniu zdrowia ludzi i zwierząt domowych, zgoła odbywać obowiązki
miejscowego policyjnego dozoru
podług ogólnych przepisów policji.”
Model z Księstwa obowiązywał również bez zmian w Królestwie Polskim. Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego, podpisana przez Aleksandra I na Zamku
Królewskim w Warszawie w dniu
15(27) listopada 1815 roku, w Rozdziale V „O Administracji Woiewódzkiey” stanowiła w art. 84:
„W miastach będą Urzędy Municypalne, w każdey zaś Gminie bedzie Wóyt, dla wykonywania roz
kazów Rządowych, jako ostatnie
ogniwo Administracji kraiowey.”
Szczegółową
organizację

władz miejskich, podobnie jak to
miało miejsce wcześniej w Księstwie Warszawskim, określał artykuł 69 rozporządzenia namiestnika
Królestwa Polskiego z lutego 1816
roku. Wynikający z niego zakres
kompetencji burmistrza był bardzo
rozległy. Jego obowiązki, określone
w art. 72 tego rozporządzenia, doty
czyły trzech dziedzin: administracyjnej, policyjnej i skarbowej.
Do zakresu obowiązków administracyjnych burmistrza należało
przede wszystkim: czuwanie nad
własnością miejską i zarządzanie
nią, przedstawianie do zatwierdzenia projektów budżetów miasta (wtedy nazywanych etatami)
oraz prowadzenie corocznych spisów ewidencji ludności, zasiewów,
zbiorów, bydła, i tym podobnych.
Burmistrz dokonywał rozkładu i
poboru podatków państwowych,
jemu też powierzono dozorowanie robót publicznych, rozkładanie
ciężarów w mieście na utrzymanie
w należytym porządku dróg i mostów oraz sprzętu gaśniczego (tzw.
„narzędzi ogniowych”). Do zakresu
obowiązków burmistrza należało
ponadto przeprowadzenie poboru rekruta, organizowanie kwate
runku dla wojska oraz wydawanie
zaświadczeń i paszportów. Do jego
obowiązków należały też sprawy
komunalne, szkolne i wyznaniowe.
Burmistrz pełnił także nadzór nad
urzędem lekarskim, czyli lazaretem
miejskim, więzieniem oraz urzędem
budowniczym. Do jego kompetencji należało także zabezpieczenie
pozostałości spadkowych oraz peł
nienie funkcji urzędnika stanu cywilnego. Zwoływane pod przewodnictwem burmistrza rady familijne
razem z nim decydowały o formie
opieki nad nieletnimi sierotami.
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Zakres obowiązków
burmistrza, określony w
art. 72 rozporządzenia
Namiestnika Królestwa z
1816 roku.

W miasteczkach prywatnych burmistrz pełnił często jeszcze funkcję
sekretarza rady opiekuńczej i ekonoma szpitala.
Do zadań „policyjnych”, które
wykonywać miał burmistrz, zaliczyć należy następujące: pełnienie
obowiązków sędziego spraw policyjno – karnych oraz sędziego tzw.
policji prostej, kontrola zgroma
dzeń i stowarzyszeń, bezpieczeństwo i porządek, utrzymanie sekcji
transportowych i aresztu, kontrola
pasa granicznego,. Ostatnim obowiązkiem burmistrza, zapisanym
w Artykule 72 należało: „Zapobie
ganie próżniactwu, tułaniu się i żebractwu”.
W zakres obowiązków skarbowych, oprócz wymienionego już
przygotowywania projektów bu
dżetu, należało pełnienie obowiązków kasjera miejskiego oraz tzw.
kontrolera handlowego. Oznaczało
to kontrolę nad handlem towarami miejskimi i przestrzeganie, aby
sprzedaż ich odbywała się zgodnie z obowiązującymi miarami

i wagami (tzw. nowopol
skimi).
Oprócz
burmistrza,
do urzędników w miastach
należeli ponadto ławnicy
miejscy. W czasach Księ
stwa Warszawskiego, w § 6
„Tymczasowej Organizacji
dla Wszystkich Gminów
Miejskich i Wiejskich”
znajdował się zapis, który
brzmiał następująco:
„Stosownie do miejscowej potrzeby przydaną
będzie do pomocy Burmistrzów, pewna liczba
Ławników, których Prefekt z pomiędzy Obywateli Gminy czytać i pisać
umiejących, provisorie mianuje, na
wysłuchaną wprzódy opinią Podprefekta, i podaje Ministrowi spraw
wewnętrznych, a ten w Imieniu Nas
Króla, potwierdza tę nominację lub
odrzuca.”
W prawie identycznej postaci
uregulowano te sprawy w Królestwie Polskim. Artykuł 69 rozporzą
dzenia namiestnika Zajączka z 3 II
1816 roku, określający organizację
władz miejskich, mówił:
„Stosownie do miejscowej potrzeby przydaną będzie do pomocy
Burmistrzów, pewna liczba Ław
ników…którzy niżey opisane obowiązki wspólnie z niemi sprawować
będą.”
Ławników mogło być od dwóch
do czterech. Na mocy tego postanowienia mieli oni pełnić obowiązki
kasjerów i sekretarzy miejskich. W
praktyce, na terenie małych miast
prywatnych, nie miało to częstego
zastosowania, ponieważ kasa miejska była zbyt uboga a burmistrz pełnił jednocześnie obowiązki sekretarza i kasjera. Rola ławników wzra-

stała jednakże w pewnych szczególnych okolicznościach. Artykuł 70
wspomnianego wyżej rozporządzenia mówił bowiem:
„W przypadku śmierci, choroby,
nieprzytomności, zawieszenia w
Urzędzie, lub innej momentalnej
przeszkody w pełnieniu obowiązków Burmistrza, pierwszy z porządku Ławnik zastępuje jego miejsce.”
Z reguły, z powodu braku odpowiednich funduszy, ławnicy pełnili swoje funkcje honorowo. Nosili
wtedy tytuł ławników honorowych.
Byli jedynie pomocnikami burmistrzów, bowiem na mocy par. 7
„Tymczasowej Organizacji” :
„Ławnicy w żadnym względzie nie
mogą sobie mieć od Burmistrza poruczonego Wydziału całkowicie do
zarządzania, lecz raczej przy samym
Burmistrzu zostania decyzja, i sam
za nią jest odpowiedzialnym.”

Burmistrzowie miasta
w XIX wieku
Niezastąpionym źródłem informacji dla ustalenia nazwisk burmistrzów Bełchatowa są, zachowane w
Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, akta Komisji Rządowej Spraw
Wewnętrznych. Należą do nich
preliminarze budżetowe na kolejne
lata (zwane wtedy „Etatami”) oraz
coroczne sprawozdania z wykonania budżetu, tzw. „Rachunki Kassy
Ekonomicznej miasta Bełchatowa”.
Oprócz tego w aktach znajdują się
dwa opisy statystyczne miasta za
lata 1864 oraz 1865, nazwane „Wiadomości statystyczne o mieście Bełchatowie w Powiecie Piotrkowskim
Okręgu Piotrkowskim położonem,
pod względem gruntowych jego
praw i obowiązków”. Ponadto wy
korzystane zostały też akta personalne urzędników Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego, znajdujące się w
Archiwum Państwowym w Łodzi.
Zrekonstruowana na tej podstawie lista burmistrzów miasta w XIX
wieku przedstawia się następująco
(w nawiasach lata sprawowania
funkcji):
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1. Franciszek Woźniacki
(1809 - 1812)
Pierwszy burmistrz Bełchatowa został powołany dekretem „Najjaśniejszego Pana” Fryderyka Augusta w 1809
roku. Wcześniej był nauczycielem w podłódzkim Rzgowie. Niestety, jak sam pisał „w roku 1809 za Burmistrza
nominowany, który Urząd już 2 i pół roku bezpłatnie i do
tego momentu sprawuję, będąc przy tym i Administratorem Konsumcyjnym na bardzo szczupłym z perrcepty (tj.
dochodów) procencie.”
Nie mogąc ze szczupłej pensji utrzymać rodziny zwracał się kilkakrotnie do Podprefekta Powiatu Piotrkowskiego o wyznaczenie mu pensji. Niestety miasto nie miało na
ten cel żadnych funduszów. Ówczesny dziedzic Bełchatowa, Józef Kaczkowski, na żądanie, aby „obmyślił fundusz
na Pensyę dla Burmistrza”, odpowiedział, że gdyby miał
wyznaczyć pensję dla burmistrza, to woli raczej sam nim
zostać. Ostatecznie Woźniacki przestał pełnić swój urząd
w 1812 roku.
2. Podpis Franciszka Woźniackiego.
3. Opinia o pracy Franciszka Woźniackiego jako burmistrza
Beł¬chatowa z 1812 roku.

2. Jakub Gostyński

(od 1825 do 16 listopada 1827)
Po odejściu Woźniackiego Bełchatów przez kilkanaście
lat nie miał burmistrza. Następny właściciel miasta, syn Józefa - Leon Kaczkowski, który kupił od ojca miasto w 1814
roku, także nie chciał wyznaczyć pensji dla burmistrza.
Zamiast tego rozpoczął z władzami długotrwały spór, aby
to jemu powierzono obowiązki burmistrza miasta. Wobec
odmowy posunął się w swej zapalczywości nawet do tego,
że zaproponował Prefektowi Departamentu Kaliskiego, aby
Bełchatów przemianowano na gminę wiejską, a wtedy on
zostałby automatycznie wójtem. Takie traktowanie sprawy
o „mały włos” nie skończyło się tragicznie dla miasta, bowiem w 1820 roku tzw. Dozorca Miast Ignacy Czerwiński
rzeczywiście zaproponował, aby Bełchatów zamienić na
osadę wiejską. Jak pisał dosłownie:
„Miasteczko to już z powodu małej ludności, toż samo
małej ilości zabudowań i wreszcie z powodu tego, że żadnych na utrzymanie potrzeb magistrualnych nie posiada
funduszów, kwalifikuje się, aby na osadę wiejską zamienione zostało…”
Sytuację uratował dopiero Stanisław Kaczkowski, który został kolejnym właścicielem miasta po śmierci brata w
1824 roku. Natychmiast zadeklarował, że „odziedziczywszy po mim Bełchatów, nie tylko miasteczkiem utrzymać
go pragnę i fundusz na Burmistrza obmyślę, ale nadto usiłować będę powiększyć w nim osadę przez sprowadzenie rze
mieślników większej liczby.” Sama nominacja burmistrza,
która nastąpiła 9 sierpnia 1826 roku, była już tylko konsekwencją tej deklaracji.
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4. Pismo z Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji
in¬gormujące o nominacji Jakuba Gostyńskiego na burmistrza
Bełchatowa.

Burmistrzowie Bełchatowa w XIX wieku

Jakim urzędnikiem był Gostyński, nie wiemy. Ale to
za jego zarządu rozpoczął się rozwój Bełchatowa. Liczba
mieszkańców miasta, które w 1810 roku liczyło tylko 150
osób, wzrosła w roku 1825 do ponad 300. W mieście mieszkało już 56 kupców i rzemieślników (preliminarz budżetowy na lata 1825-1830 wymienia m.in. 16 sukienników
wyrabiających tkaninę wełnianą, 1 płóciennika wyrabiającego tkaninę lnianą, 2 postrzygaczy, 2 garbarzy, 2 handlarzy
suknem, 2 kuśnierzy i 1 handlarza skór. Ponadto w mieście
mieszkało 7 szewców, 5 krawców, 4 piekarzy, 2 stolarzy
oraz ślusarz, kowal, bednarz, cieśla, rymarz i szklarz. Listę
kupców i rzemieślników uzupełniają: 1 kramarz, 4 szynkarzy soli oraz 1 rzeźnik.

3. Kajetan Kędzierski

(od 1828 do kwietnia 1830)
Jakub Gostyński zmarł 16 listopada 1827 roku. Zgodnie z życzeniem dziedzica, a był nim wtedy nadal Stanisław Kaczkowski, na stanowisko zastępcy Burmistrza
został powołany niejaki Kajetan Kędzierski, były strażnik
pograniczny w Województwie Kaliskim.
Mianowanie Kędzierskiego było chyba decyzją nietrafną, bo już 23 kwietnia 1830 roku Komisja Województwa Kaliskiego (odpowiednik dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego) poleciła Komisji Obwodu Piotrkowskiego, aby
„Kajetana Kędzierskiego, niezdolnego sprawowania obowiązków Burmistrza w Bełchatowie usunęła, a w miejsce
jego zastępcę ustanowiła”. Zachowały się też pisma dzie
dzica Kaczkowskiego, w którym zarzuca Kędzierskiemu,
że ten odjechał do Warszawy nie przekazawszy swoich
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5. Podpis burmistrza Jakuba Gostyńskiego oraz ławnika Jakuba
Lewickiego na sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 1826.
Ławnik Jan Komornicki podpisał się tylko krzyżykami.

obowiązków („Po takim wykonaniu rozkazów P.S. Kommissyi Woiewódzkiej wszelkie Akta, Księgi sznurowe, dowody i depozyta processowe, utensylia, plomby i pieczęć,
zostały w ręku Pani Burmistrzowej Kędzierskiej…”).
Dla interesujących się bliżej historią miasta należy w
tym miejscu wspomnieć, że za zachowanym sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 1828, oprócz podpisów
burmistrza Kędzierskiego oraz ławników honorowych Józefa Lewickiego i Franciszka Węcławskiego, widać po raz
pierwszy odcisk pieczęci miasta Bełchatowa. Przedstawia
ona herb Królestwa Polskiego (dwugłowy orzeł Cesarstwa
Rosyjskiego, na piersi którego widnieje polski orzeł biały
na tarczy herbowej). U góry widnieje napis „Królestwo
Polskie”, u dołu „Magistrat Miasta Bełchatowa” a poniżej
„Pow. Piotrkowski”. Fakt istnienia pieczęci miejskiej odnotowany jest po raz pierwszy w roku 1826.
6. Podpis burmistrza Kajetana
Kędzierskiego oraz ławników
Le¬wickiego i Franciszka
Węcławskiego na sprawozdaniu z
wy¬konania budżetu za rok 1829.

4. Mikołaj Olszewski

(od połowy maja 1830 do 10 listopada 1831)
Miejsce usuniętego Kajetana Kędzierskiego zajął
Mikołaj Olszewski. Swój urząd burmistrza i jednoczesnie
kasjera miasta sprawował jedynie przez półtora roku, do
listopada 1831. Ale to właśnie za jego rządów nastąpiło
Powstanie Listopadowe, po upadku którego Królestwo

Polskie straciło wszelką samodzielność. Wprowadzono
stan wojenny i cenzurę, zniesiono polski sejm i wojsko,
a konstytucję zastąpiono tzw. Statutem Organicznym.
Sam dziedzic Stanisław Kaczkowski, jak pisze Apoloniusz Zawilski, podczas powstania zajął „stanowisko ob
serwatora”. Choć był posłem, nie brał udziału w obradach
sejmu, który na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 1831 r.
uchwalił akt detronizacji cara Mikołaja I jako króla Polski.
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Ta postawa spowodowała najpewniej, że ominęła go konfiskata majątku, ale jego polityczni przyjaciele (razem z
braćmi Niemojowskimi należał do tzw. „stronnictwa kaliszan”) zapłacili wysoką cenę.
7. Podpis burmistrza Mikołaja Olszewskiego oraz ławnika Józefa
Lewickiego na sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 1830.

5. Karol Ryzner

(od 1831 do końca 1832)
Za jego krótkiej kadencji liczba mieszkańców miasta
wzrosła do ponad 800 osób i zrównała się z Grocholicami.
Z ważnych dla miasta wydarzeń należy wymienić ukończenie, w 1832 roku, budowy kościoła ewangelickiego
(sama parafia erygowana została kilka lat później). Korzystając z zamieszania prawnego, spowodowanego Powstaniem Listopadowym, burmistrz Ryzner (albo jego następca Węgrowski) dokonał bezprawnego, zdaniem dziedzica
Stanisława Kaczkowskiego, włączenia w obręb miasta
liczącej kilka domów tzw. Kolonii Budy, leżącej w rejonie dzisiejszego skrzyżowania ulic 9 Maja, Czaplinieckiej,
Lipowej i Wojska Polskiego.

8. Podpis Karola Ryznera jako burmistrza i Kasjera oraz
ławników Lewickiego i Cieślakiewicza na sprawozdaniu
z wykona¬nia bu-dżetu za rok 1831.

6. Wojciech Węgrowski

(od stycznia 1834 do grudnia 1838).
Urodził się w Tarczynie koło Warszawy 18 kwietnia
1802 roku. Naukę pobierał najpierw w szkole elementarnej w Tarczynie, później chodził do Szkoły Wojewódzkiej
w Warszawie. Pracę rozpoczął już w wieku 12 lat jako pomocnik dozorcy magazynu. Później był aplikantem przy
obrońcy sądowym w Warszawie oraz w wydziale dóbr i
lasów Komisji Wojewódzkiej. Karierę urzedniczą rozpo
czął jako kancelista przy Urzędzie Municypalnym miasta
Tarczyna, następnie przez 6 lat pracował jako archiwista
(aktuariusz) w Ekonamii Rządowej Korabiewice. Od 1831
roku był urzędnikiem zbierającym podatki (sekwestratorem) a w 1832 roku zatrudniono go w biurze Obwodu
Piotrkowskiego na stanowisku aplikanta a później kancelisty. Stąd w 1833 roku przeniósł się już bo Bełchatowa,
najpierw jako zastępca, a potem (z nominacją z 31 grudnia
1833) burmistrz, Kasjer miejski i kontroler Handlu.
Był burmistrzem miasta przez pięć lat. Na okres jego
urzędowania przypada spór dziedzica z władzami, dotyczący ponownego włączenia w granice miasta Kolonii Budy,
którą Węgrowski przyłączył do miasta. Spór zakończył
się ostatecznie zwycięstwem Stanisława Kaczkowskiego,
bo Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych Duchownych
i Oświecenia Publicznego w piśmie z marca 1838 roku
stwierdziła, że „żądane wyłączenie Osady Budy z pod administracji Burmistrzowskiey może być dozwolone…” Z
innych ważnych dla miasta wydarzeń należy wspomnieć
erygowanie parafii ewangelickiej, które nastąpiło w 1837
roku.
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9. Nominacja dla Wojciecha Węgrowskiego na stanowisko
burmistrza Bełchatowa.
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Zmieniła się też, niestety, ogólna sytuacja eko
nomiczna. Po upadku powstania listopadowego wprowadzona została granica celna między Królestwem a Cesarstwem Rosyjskim, co znacznie utrudniło wymianę handlową (zniesiono ją dopiero 20 lat później). Rozwój przemysłu włókienniczy uległ zahamowaniu, bo w miejsce sukna,
które produkowano wcześniej na rynek rosyjski, rozwinęła
się produkcja tkanin bawełnianych. W konsekwencji osłabł
także nieco ruch osadniczy na terenie miasta i okolic, choć
nie zanikł zupełnie.
Swoją posadę burmistrza Bełchatowa Wojciech Węgrowski stracił w grudniu 1838 roku, kiedy to został z niej usunięty
za to, że w cukierni w Piotrkowie „odważył się śpiewać wiersze ubliżające Najwyższej Osobie Najjaśniejszego Pana”.
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10. Podpis burmistrza Wojciecha Węgrowskiego oraz ławników
Cieślakiewicza i Lewickiego na sprawozdaniu z wykonania budżetu
za rok 1834.

Został
aresztowany
w Zamościu.

i

osadzony

w

twierdzy

7. Teodor Jaworski
(1839)

Urodził się w 1812 roku. W 1831 rozpoczął pracę
jako pisarz więzienny (najprawdopodobniej w Piotrkowie). Później był aplikantem i kancelistą etatowym w Biurze Obwodu Piotrkowskiego, wreszciepod koniec 1838
roku przeszedł na stanowisko Zastępcy Burmistrza, Kasjera i Kontrolera Handlu w Bełchatowie. W lutym 1838
Komisarz Obwodu Piotrkowskiego rekomendował go, za
aprobatą dziedzica Kaczkowskiego, na stanowisko p.o.
burmistrza. W piśmie do Rządu Gubernialnego Kaliskiego
pisał:
„Pan Jaworski ukończywszy kompletny kurs Szkoły
Sześcioklasowej (było to w zasadzie gimnazium, przyjmowano do niej dopiero po ukończeniu szkoły elementarnejWS), jeszcze w ciągu zaburzeń krajowych w roku 1831

posiada chlubne Świadectwo do Stanu Służby dołączone,
od którego to czasu aplikując w Biurze moim a póżniej
będąc kancelistą etatowym dowiódł przez ciąg pobytu
swego nieprzestanne dowody wzorowej konduity (czyli
prowadzenia się-WS), pilności i uzdatnienia.”
Gdy nie otrzymał posady burmistrza, wrócił do
Piotrkowa na stanowisko kancelisty etatowego w Biurze
Obrowdu Piotrkowskiego. Jego podpis jako Burmistrza
i Kasjera Miasta widnieje na jednym ze sprawozdań budżetowych.
11. Podpis Teodora Jaworskiego jako Burmistrza i Kasjera
miasta oraz ławników Cieślakiewicza i Lewickiego na
sprawozdaniu z wykonania budżetu.

8. Piotr Olizarowicz

(październik 1839 - marzec 1843)
Urodził się w 1895 roku we wsi Chomontów w guberni grodzieńskiej. Pomiędzy 1814 a 1818 rokiem służył
w Wojsku Polskim w stopniu starszego sierżanta, potem
rozpoczęła się jego kariera urzędnicza. Najpierw był przez
rok aplikantem w biurze Komisarza Obwodu Rawskiego
a następnie przez 11 lat nauczycielem w szkołach elementarnych w Rawie, Jeżewie i Strykowie. Od wrzesnia 1831
do października 1834 pełnił funkcje posłańca oraz kanceli
sty w biurze Komisarza Obwodu Rawskiego, po czym na

krótko (6 miesięcy) został zastępcą Burmistrza miasta
Skierniewica. Przez następne kilka lat pracował znowu
w biurze komisarza w Rawie, aby w końcu otrzymać posadę z-cy Burmistrza i Kontrolera Kasowego w Jeżewie.
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Stamtąd to, został nominowany na stanowisko burmistrza
w Bełchatowie.
Pozostawał na tej posadzie 3 i pół roku, bowiem w
maju 1842 roku został zawieszony w obowiązkach burmistrza w związku z podejrzeniami o nadużywania władzy na
posadzie burmistrza Jeżewa. W styczniu 1843 roku przekazał swój urząd na ręce następcy, Ambrożego Wysockiego. W procesie, który zakończył się w kwietniu 1843 roku
został skazany na trzy miesiące aresztu publicznego.
Za jego kadencji, w 1842 roku, dotychczasowe urzędy municypalne przemianowano na magistraty. Szczęśliwie dekret ten nie wprowadził żadnych zmian co do kompetencji władz miejskich, ani też różnic między organizacją magistratów w miastach rządowych i prywatnych. W
roku 1939 powstał w Bełchatowie cech tkacki, a w 1843
roku rozpoczęła działalność szkoła elementarna. Ważnym
wydarzeniem w dziejach miasta był pożar, który wybuchł
3 maja 1842 roku i strawił prawie połowę zabudowań miasta.
Olizarowicz, wcześniej burmistrz Jerzowa w Guberni Mazowieckiej, był Rosjaninem. Wszystko wskazuje na
to, że swoją posadę zawdzięczał w dużej mierze lojalności wobec władz w okresie powstania listopadowego. Jego
stosunki z dziedzicem, Ludwikiem Kaczkowskim, nie
układały się poprawnie. Wynika to bezpośrednio z listu
jego żony do senatora Pisarewa (Dyrektora Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych) z lipca 1843
roku, w którym skarży się na dziedzica Kaczkowskiego.
Pisze w nim dosłownie:
„Gdy zaś mąż mój Piotr Olizarewicz w nagrodę wierności dla prawego Rządu w r 1838 przez Wysoką Kommissyą Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych został
przeznaczony na Burmistrza Bełchatowa – Wy Kaczkowski
mieszkania ani ogrodu dla mego męża nie przeznaczył.”
I dalej:
„Że zaś Wy Kaczkowski zaraz na początku urzędowania mego męża dał się słyszeć, że będzie usiłował wszelkiemi sposobami starać się szkodzić mężowi memu, jedynie za to, że jest Rosjaninem i do prawego Rządu przy-

Nominacja dla Piotra Olizarowicza na stanowisko burmistrza
Bełchatowa.

chylny, i że nie z jego woli, lecz z woli wysokiego Rządu
do Bełchatowa przeznaczony został – czego już po części
przez niegodne intrygi dokonał – gdyż mąż mój suspendo
wany został…”
Po opuszczeniu Bełchatowa Olizarewicz przeniósł
się do Warki, gdzie otrzymał posadę ławnika i sekretarza
magistratu. Zmarł w 1850 roku.

9. Ambroży Wysocki
(1843-1850)

O Ambrożym Wysockim właściwie nie mamy żadnych wiadomości (nie zachowały się akta jego służby),
mimo że urzędował w Bełchatowie przez 7 lat. Urząd burmistrza objął w dniu 18 maja 1843 roku, jak o tym świadczy „Protokół Instalacyjno Tradycyjny (słowo tradycja
oznaczała wtedy oddanie urzędu – WS) Urzędu Burmistrza Miaqsta Bełchatowa Pu Ambrożemu Wysockiemu w
dniu 6/18 Maja 1843”.
Co zdarzyło w mieście za czasów jego urzędo
wania? W zasadzie możemy mówić o dwóch rzeczach.
W 1843 roku wznowiła działalność szkoła elementarna a
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w 1848 powstała pierwsza apteka, założona przez Piotra
Cisarzewskiego (lub Cieszkowskiego).
W listopadzie 1850 roku Ambroży Wysocki został
przeniesiony na posadę burmistrza do Działoszyna. Była
to jakby „wymiana” z dotychczas tam działającym JózefemMajewskim, którego władze, dla uspokojenia nastrojów mieszkańców tego miasta, zdecydowały się przenieść
w inne miejsce.
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Podpis burmistrza Wysockiego oraz ławników Cieślakiewicza
i Lewickiego na protokole przekazania kasy miejskiej.

10. Józef Majewski

(listopad 1850 – lipiec 1862)
Józef Majewski, syn Mikołaja, urodził się w 1804 roku.
Kształcił się w Wieluniu, gdzie ukończył Szkołę Wydziałową.
Swoją służbe urzędniczą rozpoczął w 1823 roku jako aplikant
Biura Obwodu Sieradzkiego. W roku 1831 został nominowany na kasjera miasta łasku, gdzie pracował do lipca 1835 roku.
Stamtąd przeniesiony został na stanowisko ekspedytowa poczty
w Działoszynie. Od marca 1838 do listopada 1850 sprawował
urząd burmistrza tego miasta. Niestety dopuścił się wtedy nadużyć, które spowodowały koniec jego kariery w tym mieście a
także wszczęcie śledztwa. Jak orzekła Komisja Rządowa Spraw
Wewnętrznych i Duchownych w pismie z października 1850:
„z powodu nadużyć, temże śledztwem wykrytych i w sześciu
pozycjach rozporządzeniem powyższem szczegółowo wykazanych, rzeczony Burmistrz Majewski, obok skazania na poniesienie kosztów śledztwa, do sądowej odpowiedzialności zakwalifi
kowanym zostaje, jak niemniej że dla usunięcia powodu do skarg,
jakie przeciwko niemu ze strony mieszkańców ciągle były zanoszone, Majewski przeniesiony być ma na takiżz Urząd do miasta Bełchatowa, a tamtejszy Burmistrz Anastazy (naprawdę na
imie miał Ambroży) Wysocki w jego miejsce do Działoszyna.”
Temu burmistrzowi zawdzięczmy pierwszy spis mieszkańców
miasta, sporządzony w 1860 roku. Według tego spisu Bełchatów liczył wtedy 1499 mieszkańców. Przeważali Żydzi (1139
osób, co stanowiło 76% wszystkich mieszkańców). Drugą
pod względem liczebności grupę stanowili Polacy (325 - 22%
mieszkańców miasta). Za Niemców podawało sie tylko 35 osób,
co stanowiło 2% mieszkańców. Tak mały odsetek dowodzi, że
większość imigrantów uważała się już za Polaków. Jeśli chodzi
o wyznania, to w mieście było 212 katolików, 148 ewangelików
augsburskich oraz 4 ewangelików reformowanych. Cała ludność
żydowska była wyznania mojżeszowego. Na 1860 rok przypada
także powstanie poczty, która mieściła się, w nieistniejącym już
budynku przy ulicy Kościuszki. Pierwszy poczmistrzem został
Szymon Mielczarski, późniejszy ostatni burmistrz Bełchatowa.
Na dokumentach z tego okresu pojawia się nowa pieczęć miasta. W jej centrum znajduje się dwugłowy orzeł Cesarstwa
Rosyjskiego, na piersi którego widnieje tarcza herbowa z wizerunkiem św. Jerzego na koniu. U góry widnieje napis „POWIAT PIOTRKOWSKI” a u dołu „MAGISTRAT M: BEŁ
CHATOWA”. Po zakończeniu „misji” w Bełchatowie Józef
Majewski otrzymał w lipcu 1862 roku posadę burmistrza
w Sczercowie.

Pismo Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych
zarządzające przeniesienie Józefa Majewskiego do Bełchatowa oraz
podpis burmistrza Majewskiego oraz ławników Helminshansa
i Ginelli w „Rachunku Kassy Ekonomicznej Miasta Bełchatowa”
za rok 1861
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11. Franciszek Pękawski
(1863 – 1864).

Jego urzędowanie przypada już na okres, kiedy nowymi właścicielami Bełchatowa, po zmarłym 19 stycznia
1862 roku Ludwiku Kaczkowskim, zostali jego dwaj synowie, Edward i Aleksander Kaczkowscy. W 1863 roku
bracia czynnie poparli rozpoczynające się właśnie powstanie styczniowe. Chociaż, jak pisze Apoloniusz Zawilski,
„Okolice Bełchatowa nie nadawały się do działań powstańczych z powodu zupełnego niemal braku lasów i ubóstwa
sąsiadujących z miastem wiosek”, między Nowym Światem a Domiechowicami doszło jednak do potyczki kosy
nierów Marcina Urbańskiego z oddziałem Kozaków.
Jedną z przykrych konsekwencji przegranego powstania była dla miasta kasacja zakonu franciszkanów,
która nastąpiła w 1864 roku. W tym samym roku umiera
też jeden z właścicieli, Aleksander Kaczkowski.

Podpis burmistrza Pękawskiego oraz ławników Helminshansa
i Ginelli w „Wiadomościach statystycznych o mieście
Bełchatowie” z roku 1864.

12. Szymon Mielczarski
(od 1865 do 1870)

Według „Listy Stanu Służby” Szymon Mielczarski
urodził się w roku 1826. Po ukończeniu „nauk prywatnych” rozpoczął pracę jako tzw. Ekspedytor Poczty w Bełchatowie. Postanowieniem z dnia 24 listopada 1864 roku
Gubernator Cywilny Warszawski nominował „dotychczasowego ekspedytora poczty Szymona Mielczarskiego na
Burmistrza miasta Bełchatowa z płacą do posady tej eta
tem oznaczoną.”
Sześcioletni okres jego urzędowania jako burmistrza
przypada na czasy, poprzedzające bezpośrednio utratę praw
miejskich. Mszcząc się za powstanie styczniowe, władze
carskie zmieniły w 1866 roku podział administracyjny Królestwa Polskiego. Utworzono nową gubernię piotrkowską,
zmieniono skład należących do niej powiatów. Postanowiono także znacznie ograniczyć liczbę miast, co bezpo
średnio dotknęło Bełchatowa. 10 września 1870 nastąpiła
utrata praw miejskich. Już jako osada miasto znalazło się
w gminie Bełchatówek, której wójtem był w pewnym
okresie Szymon Mielczarski. Wcześniej, bo 18 grudnia
1867 roku, odbyła się w Kaliszu licytacja dóbr Bełchatów.
Nowym właścicielem został Niemiec ze Szczecina, Ernst
Ludendorff. Załamany po tej stracie Edward Kaczkowski
umiera w 1868 roku.
Ostatnie z dokumentów sygnowanych przez burmistrza Mielczarskiego opatrzone są kolejną wersją pieczęci
miasta. W jej środku, jak poprzednio, widzimy dwugłowego orła Cesarstwa Rosyjskiego, jednak napisy na pieczęci
są już dwujęzyczne (przypomnijmy, że w roku 1866 dziesięć guberni Królestwa Polskiego włączono bezpośrednio
do Cesarstwa Rosyjskiego a język rosyjski stał się językiem
urzędowym). U góry widnieje napis „ПЕТРОКОВСКИЙ
УЭЗДЪ”, poniżej po polsku „POW: PIOTRKOWSKI”.
Na dole pieczęci zaś „MAGISTRAT M: BEŁCHATOWA”
i po rosyjsku „МАГИСТРАТ Г: БЕЛХАТОВА”
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Nominacja dla Szymona Mielczarskiego na stanowisko Burmistrza
Miasta Bełchatowa.
Na dole: Podpis burmistrza Mielczarskiego oraz ławników
Helminshansa i Ginelli na wykazie poboru podatków na rok 1868.
Na dokumencie dwujęzyczna pieczęć miasta.
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Zakończenie
Na tym kończy się przegląd włodarzy miejskich Bełchatowa, odczytany na podstawie akt osobowych urzędników oraz akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Dzięki temu poznaliśmy nazwiska 12 burmistrzów którzy stali na czele Urzędu Municypalnego a
później Urzędu Miasta w Bełchatowie w XIX wieku. Z reguły na swoje posady przychodzili „z zewnątrz”, a po kilku latach urzędowania odchodzili do innego miasta. Tylko jeden z nich, Szymon Mielczarski, był trwale związany z naszym miastem. Po utracie praw miej
skich był nawet wójtem bełchatowskiej gminy. Zmarł w Bełchatowie w 1897 roku, jego grób znajduje się na miejscowym cmentarzu.

Witold Selerowicz
Źródła:
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
Archiwum Państwowe w Łodzi.

Fot poniżej: Podpis burmistrza Mielczarskiego oraz ławników
Helminshansa i Ginelli w „Wiadomościach statystycznych
o mieście Bełchatowie” z roku 1865.

Historia Straży w Ludwikowie
Ś

Na jej pięćdziesięciolecie

wiadkowie żyjącypodają,żeOchotnicza
Straż Pożarna w Ludwikowie powstała
w marcu 1966 r. Inicjatorem jej powstania
był Jan Szczepański prezes OSP Grocholice
, były wiceprezes Zarządu Powiatowego
Ochotniczych Straży Pożarnych młodego
powiatu bełchatowskiego . Zainicjował
zebranie Komitetu założycielskiego
składającego się z 14 mieszkańców wsi
Ludwików. Jednostka OSP Ludwików
została założona w marcu 1966 r
Pierwszym prezesem został wybrany
Łukasz Frączkowski a naczelnikiem
Marian
Wiśniewski,
wiceprezesem
Stefan Zambrowicz, skarbnikiem Józef
Janus, sekretarzem Zygmunt Terkiewicz
a gospodarzem Stefan Kochański.
. W 1967 r. odkupiono od osoby prywatnej
budynek po starej szkole w której po
wyzwoleniu uczyła się młodzież wsi
Ludwikowa i Nowego Światu. Wykupiony
budynek przez strażaków pełnił funkcję
strażnicy do czasu wybudowania nowej.
Organizowano w niej spotkania strażaków,
mieszkańców oraz organizowano zabawy

taneczne dla pozyskania środków
finansowych na podstawową działalność
straży. W latach 1969 do 1984 roku na
podstawie wówczas obowiązujących
przepisów OSP prowadziła działalność
prewencyjną, dokonując
okresowych
kontroli pod względem bezpieczeństwa
pożarowego
gospodarstw rolnych
Ludwikowa i Nowego Światu W 1969
roku prezesem został wybrany Franciszek
Telążka, a naczelnikiem Adam Hertel. Od
1970 do 1974 roku obowiązki prezesa
pełnił Stefan Kochański. Wówczas podjęto
uchwałę o budowie garażu na gruntach
Wspólnoty Łąkarskiej. W 1974 roku funkcję
prezesa objął Czesław Nowaczyński
a naczelnika Adam Hertel. Zarząd ten
zadecydował o budowie nowej strażnicy dla
OSP. Budowę zakończono w 1982 roku. W
1985 roku prezesem został wybrany Adam
Hertel a naczelnikiem Zdzisław Kochański.
Od 1991 do 1996 roku prezesem był
Zdzisław Kochański a naczelnikiem Adam
Hertel. W trakcie trwania tej kadencji do
strażnicy dobudowano sanitariaty i garaż.

W 1996 roku prezesem został Adam Hertel
a naczelnikiem Jerzy Telążka. Wówczas
pozyskano w darowiźnie od Urzędu Miasta
Bełchatowa pierwszy samochód pożarniczy
marki Żuk. Jednocześnie w tym roku
jednostka po raz pierwszy wzięła udział
w zawodach sportowo-pożarniczych. W
latach 2006 – 2015 prezesem był wybierany
Jerzy Telążka a naczelnikiem Zbigniew
Karkoski. W tym okresie dzięki staraniom
Zarządu OSP Ludwików przy wsparciu
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
i Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Bełchatowie i
sfinansowaniu władz gminy Bełchatów ,
Starosty Bełchatowskiego i pomocy wielu
instytucji, został zakupiony dla jednostki
upragniony nowy lekki samochód
pożarniczy marki IVECO. Następnie przy
dużym wkładzie własnym członków OSP
zakupiono używany średni samochód
gaśniczy marki MAGIRUS-DEUTZ.
Samochody te zostały doposażone
w sprzęt gaśniczy i techniczny.
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Historia Straży w Ludwikowie - na jej pięćdziesięciolecie
Wyposażenie straży w dwa samochody
pożarnicze i w nowoczesny sprzęt ożywiło
działalność druhów strażaków. Straż stała
się atrakcyjna dla młodych , którzy zaczęli
wstępować w szeregi OSP Ludwików.
Druhowie
podnosili
kwalifikacje
strażackie na ćwiczeniach i uczestniczyli
w szkoleniach prowadzonych przez
Powiatową Komendę Państwowej Straży
Pożarnych w Bełchatowie. Druhowie
aktywnie uczestniczyli i uczestniczą we
wszystkich akcjach do których OSP
była i jest zadysponowana. W ostatnich
latach notowano kilkadziesiąt wyjazdów
rocznie. OSP bierze udział w zawodach
pożarniczych i podnosi kwalifikacje
swoich druhów. Pragnieniem Zarządu i
druhów Ludwikowa jest zakwalifikowanie
się jednostki do Krajowego Systemu
Ratowniczo –Gaśniczego, który nobilituje
zakwalifikowaną straż. Z uwagi na to, że
OSP nie jest w systemie jest kładziony
duży nacisk na działalność prewencyjną i
kulturalną. Straż od początku swego istnienia
bierze czynny udział w uroczystościach
państwowych , samorządowych strażackich
i kościelnych. W swojej działalności i na
zebraniach druhowie doszli do przekonania
, że OSP Ludwików na zbliżające się 50lecie jej istnienia winna otrzymać sztandar
za swoją społecznie pożyteczną działalność
. Na zebraniu w 2015 r przyjęto wstępną
uchwałę o potrzebie nadania sztandaru.
Uchwała walnego zebrania z dnia 6 marca
2016 r. upoważniła Zarząd i powołany
Komitet Organizacyjny obchodów 50-lecia
i fundacji sztandaru do podjęcia działań
organizacyjnych w zakresie pozyskania
fundatorów na ufundowany i przyznany
sztandar oraz przygotowania uroczystości
jubileuszowych a także ustalenia jej terminu.
Nowo wybrany Zarząd w składzie: Elżbieta
Komicz ,naczelnik Artur Madej, wiceprezes
Jerzy Telążka, z-ca naczelnika Adrian

Białek, sekretarz Sylwester Marczak,
skarbnik Beata Kowalczyk obecnie
Herudzińska, kronikarz Marek Rusak i
pełniący funkcję gospodarza sali Zdzisław
Kochański Decyzją Zarządu powołany
został Komitet Organizacyjny Obchodów
i Fundacji Sztandaru w składzie:1/
Aleksander Frączkowski- honorowy prezes
ZOP ZOSP RP 2/ Sławomir Stemplewskiprezes ZOM ZOSP RP w Bełchatowie
3/ Zdzisław Kochański –senior OSP
Ludwików 4/ Ryszard Frączkowski – senior
OSP Ludwików i członek wspierający
– Włodzimierz Kochański. Honorowy
patronat
zaproponowano
Kamilowi
Ładziakowi – wójtowi Gminy Bełchatów.
Zarząd OSP i Komitet Organizacyjny
jako Komitet Organizacyjny w krótkim
czasie dokonał formalności prawnych
i organizacyjnych, które upoważniły
organizatorów do opracowania szaty
graficznej sztandaru i zlecenia jego
wykonania. Pierwowzór sztandaru wykonał
Marek Rusak-kronikarz OSP. Komitet
organizacyjny uzgodnił finał uroczystości
na dzień 18 września 2016 r. Równocześnie
pozyskano fundatorów i sponsorów na
sztandar i organizację Jubileuszu 50cia. Pomimo wielu przeciwności dzięki
uporowi Zarządu i Komitetu , uroczystość
poprzedzona mszą św. odbyła przy udziale
zaproszonych gości ,władz samorządowych
, strażackich, księży ,zaproszonych delegacji
strażackich,pocztów
sztandarowych,
orkiestry OSP Grocholice, i rodzin
strażackich.Po poświęceniu i otrzymaniu
sztandaru jednostka i wyróżnieni druhowie
zostali odznaczeni wyróżnieni. Uroczystość
została zakończona uroczystą defiladą
pododdziałów i pojazdów strażackich. W
czasie uroczystego obiadu dh Prezes OSP
Ludwików Elżbiecie Komicz , wręczono
kwiaty i listy gratulacyjne. Sponsorom
wręczono podziękowania.

Opracował; Aleksander Frączkowski na podstawie sprawozdania i własnych materiałów

