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Czy wiedzą Państwo kim był Josef Tralmer? Czy znają Państwo
historię parafii ewangelickiej w Bełchatowie? Albo jakie były korzenie
bełchatowskiej „Skry”? Te i wiele innych interesujących artykułów
znajdą Państwo w najnowszym „Biuletynie” Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa. Przedstawiamy
go Państwu już tradycyjnie w czasie nadchodzącego dnia 1 Listopada – Wszystkich Świętych.
Dnia, w którym jak co roku będziemy wspominać naszych Drogich Zmarłych i pochylać się pełni
refleksji nad historią życia wszystkich tych ludzi, których praca i poświęcenie na trwałe wpisały
się w historię Bełchatowa.
Artykuły „Biuletynu” zostały pieczołowicie opracowane przez autorów, których pasja
i zaangażowanie w docieraniu do źródeł historycznych nie ma sobie równych. Serdecznie dziękuję
Koleżankom i Kolegom autorom: Małgorzacie Gołębiowskiej, Aleksandrowi Frączkowskiemu,
Witoldowi Selerowiczowi, Łukaszowi Politańskiemu i Bolesławowi Bojanowskiemu,
a także Krzysztofowi Borowskiemu i Markowi Rusakowi, bez których pomocy skład i druk tego
„Biuletynu” nie byłby możliwy.
Szanowni Państwo!
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa od roku 2015 działa w nieco zmienionym
składzie. Poniżej publikujemy nazwiska Koleżanek i Kolegów, którzy zgodnie z wolą Walnego
Zebrania zaangażują się w prace Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Życzę im samych sukcesów
i powodzenia w pracy społecznej, a naszym Drogim Czytelnikom – przyjemnej lektury.
Prezes Zarządu SPB
Arkadiusz Kubik
Aktualny skład Zarządu

Arkadiusz Kubik
– prezes zarządu
Aleksander Frączkowski – wiceprezes
Grzegorz Siedlecki
– wiceprezes
Anna
Mikołajewska-Antczak – sekretarz
Ewa Dziedzic
– skarbnik
Adam Chęciński
– członek zarządu
Barbara Frączkowska
– członek zarządu
Ewelina Młynarczyk
– członek zarządu
Janusz Nadany
– członek zarządu

Komisja Rewizyjna
Jan Wieczorkiewicz

– przewodniczący

Członkowie komisji:
Piotr Kopek
Halina Bęczkowska
Bolesław Marusiak
Mirosław Stasiak
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Historia  księdza  prałata
z  Bujen Szlaceckich
Pisząc o księdzu Władysławie
Mikołajewskim – prałacie,
pragnę ocalić od zapomnienia
jego dorobek kapłański. Ksiądz
Władysław był kapłanem, który
na trwale wpisał się w historię
Sieradza i księży działających
wśród wiernych na tym terenie.

P

arafia i dekanat należały wówczas
do diecezji Włocławskiej. Posługa
kapłańska ks. Mikołajewskiego
była pełniona w latach 1863 - 1929. Należy podkreślić, że jego kapłaństwo było
sprawowane poza ostatnim dziesięcioleciem , kiedy Polska była wykreślona
z mapy Europy i była pod zaborem
Rosji. Władysław Mikołajewski urodził się 18 czerwca 1840 roku , jako syn
Ludwiki Pągowskiej ,córki właściciela
majątku Rochówek i Alexandra Mikołajewskiego. Obecnie są to Bujny Szlacheckie gmina Zelów, powiat bełchatowski, dawniej pow. piotrkowski, faktycznie gubernia piotrkowska. Miejscem
urodzenia był dwór„ Rochówek „ , który
był przynależny do Bujen Szlacheckich
. Dworek Rochówek podobnie jak Bujny

Szlacheckie należały do parafii Łobudzice. Młody Władysław szkołę podstawową ukończył w Zelowie a średnią szkołę
w Piotrkowie Trybunalskim.
Odpowiednie wychowanie młodego
Władysława , wpajanie przez rodziców
zasad miłości do Ojczyzny zniewolonej
przez zaborcę oraz bliski kontakt z kościołem ukształtowały jego osobowość
do przyszłego kapłaństwa. Po ukończeniu szkoły średniej w Piotrkowie Trybunalskim wstąpił do seminarium we
Włocławku. Ukończenie seminarium
prawdopodobnie z wynikiem celującym
zostało docenione przez przełożonych
skierowaniem młodego kleryka na dalsze
studia teologiczne. Ksiądz Władysław
został skierowany na Akademię Teologiczną w Warszawie , którą ukończył

pod kierunkiem duchowym , ks. prof.
Zygmunta Goliana. Matylda Witkowska
w opisanej monografii p. t. „ Sieradzki
prałat i jego muza „ opisanej w „ Polska
Dziennik Łódzki „ z 16.01.2014 r. pisała
„ wpływ na jego wychowanie miał znany spowiednik i kierownik duchowy, ks.
prof. Zygmunt Golian „ .Ze wspomnień
rodzinnych Mikołajewskich, przekazywanych przez jego najbliższych, wynikało, że czas spędzony na studiach
Akademii Teologicznej i bezpośrednia
opieka ks. profesora była wielokrotnie podkreślana przez ks. Mikołajewskiego z rozrzewnieniem i estymą. Ze
wspomnień kuzynki Ewy Latosińskiej
prawnuczki wiadomo, że młody Mikołajewski brał także udział w powstaniu
styczniowym o czym się dowiedziała
dopiero kilka lat po jego śmierci . Według jej przekazów wuj Władysław brał
udział w powstaniu , w oddziale Mariana Langiewicza. Prześladowania carskie
powstańców styczniowych , prawdopodobnie spowodowały , że ks. Władysław nie ujawniał swojego uczestnictwa
w powstaniu , w trosce o losy swojej rodziny i księży z nim współpracujących
Kurii Włocławskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1863 r., które zapadły
mu w pamięci . W czasie uroczystego
przyjęcia z okazji jego prymicji ktoś
z członków..uroczystościzaprószyłogień.

Co nowego..

Wystawa
8 sierpnia 2015 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół
Bełchatowa wzięli udział w otwarciu wystawy
w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.
Na ekspozycję pod hasłem „Retrospekcje. Pejzaż – interakcja pomiędzy naturą a człowiekiem” złożyły
się prace zmarłego 6 lutego 2014 r.
długoletniego członka SPB Zygmun-

ta Warcholińskiego oraz jego wnuczki Liliany Warcholińskiej – studentki Wydziału Grafiki i Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Prezentowane prace połączył wspólny mianownik – natura jako źródło
inspiracji dla twórców i znaczący element ludzkiego życia. Przedstawiciele SPB jako wyraz uznania i podziękowania za niezwykle interesującą
wystawę złożyli kwiaty na ręce pań
Haliny Franciszki Warcholińskiej
i Liliany Warcholińskiej.
Oprac. Aleksander Frączkowski
i Małgorzata Gołębiowska
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Historia księdza prałata...

Unikatowe zdjęcia z drugiej połowy lat 20. XX wieku przedstawiają ks. Władysława
Mikołajewskiego w otoczeniu ministrantów oraz spacerującego
wokół klasztoru Sióstr Urszulanek

Jego rodzinny drewniany dworek „ rochowski” , prawdopodobnie kryty słomą, spłonął całkowicie . Po ukończeniu
studiów objął funkcję prefekta szkoły
podstawowej w Sieradzu. Powierzono
mu także obowiązki proboszcza parafii
w pobliskim Wróblewie . Proboszczem
Kolegiaty Sieradzkiej ( fary ) został
mianowany w dniu 7 sierpnia 1879
r. po śmierci poprzedniego dziekana
i proboszcza Michała Jarmickiego.
Instalacji nowego proboszcza Władysława Mikołajewskiego z upoważnienia konsystorza generalnego kaliskiego, dokonał; proboszcz z Kliczkowa
Małego , ks. kanonik kaliski Piotr Kobyliński. W Leksykonie Sieradzkim
– pracy zbiorowej i artykule Matyldy
Witkowskiej jest zapis, że w 1904 r.
był oddelegowany jako proboszcz sieradzki do Petersburga gdzie otrzymał
tytuł naukowy asesora kolegium duchownego Świętej Teologii.
W zachowanych listach do swojej
byłej uczennicy a póżniej przyjaciółki
Ignacji Piątkowskiej „ pisarki i poetki
sieradzkiej „poznanej w parafii Wróblew pisał do niej o swojej tęsknocie do Ojczyzny, o tym , że w Rosji
czuł się fatalnie . Pisał , „ Petersburg
– obrzydliwe mieścidło , klimat najokropniejszy , mieszkańcy tylko zajęci robieniem pieniędzy , niedzieli nie
odróżniają od dnia roboczego , muru4

ją, brukują”. Taki widok przedstawia
się moim oczom. Po jego powrocie do
Sieradza już nigdy więcej i dłużej nie
opuścił swoich parafian. W dokumentach , do których miał dostęp autor istnieją zapisy, że ks. prałat przez długie
lata przyjaźnił się ze wspomnianą już
Ignacją Piątkowską ,zwaną „ Nacią”,
córką właściciela pobliskiego majątku
Smardzew Ignacego Piątkowskiego.
Nacia odziedziczyła talent i zamiłowanie do nauki i sztuki po swym Ojcu.
Pan Ignacy po bliższym zapoznaniu się
z ks. Mikołajewskim, prosił wykształconego proboszcza o pomoc w poszerzonej edukacji jego ukochanej córki.
Pragnieniem jego było przygotowanie
córki do studiów na uczelniach europejskich, które zaczęły się otwierać
dla kobiet. Niestety nagła śmierć pana
Ignacego przekreśliła jego plany. Matka Ignasi zamysł ojca uznała za niedorzeczny i po uzyskaniu jej dorosłości
postanowiła wydać ją za mąż.
Ignacja została wydana za mąż za bogatego ziemianina Władysława Kuczborskiego, z którym małżeństwo nie
było szczęśliwe. Nie mieli dzieci, jej
bogaty małżonek roztrwonił swój majątek. Prawdopodobnie młoda Ignacja
będąc panienką kierowała skrycie swoje uczucia do warszawskiego literata
Witolda de Verbano Leszczyńskiego.
Młoda Nacia korzystając ze wsparcia

i porad ks. Mikołajewskiego już od 14
lat zaczęła pisać utwory do lokalnych
i ogólnopolskich gazet. Pomimo braku
wyższego wykształcenia ciągle doskonaliła swój warsztat literacki. Nie
mając wsparcia rodzinnego i szczęścia w miłości włączyła się w pracę
społeczną , publikowała utwory dla
dzieci i młodzieży w „ Płomyczku
i Płomyku „. Pokłosiem jej twórczości
były artykuły etnograficzne , szkice
powieściowe zamieszczane w „ Tygodniku Ilustrowanym”, ”Kaliszaninie „
i „ Ziemi Sieradzkiej „ .Z analizy materiałów żródłowych wynika, że długoletnia przyjaźń uzdolnionej Ignacji
i księdza Mikołajewskiego zaowocowała jej bogatym dorobkiem literackim a u księdza Władysława miała
ogromny wpływ na treść jego homilii
i nauk wśród wiernych, jego ojcowskokapłańskiego stosunku do ludzi , do
swoich parafian.
Skromność księdza , szacunek do
ludzi przyczyniało się ,że poza swoimi parafianami , doceniali go również
mieszkańcy innych wyznań , których
w Sieradzu nie brakowało . Można
stwierdzić , że jego żarliwe kazania,
jego serdeczne podejście do każdego
człowieka, bez względu na ich status
społeczny, że takim postępowaniem
już w tamtych czasach tworzył podwaliny dla prawdziwego ekumenizmu.
Był też tytanem spowiednika, do którego zawsze ustawiały się kolejki parafian. Służył zawsze swoim parafianom
i kościołowi . Tak było też w ostatnich
latach jego życia o czym pisał autor
sieradzkiego „Tygodnika ReligijnoSpołecznego„ „ DOBRY PASTERZ
„ , o czym wspomina także Ewa Latosińska z przekazów jej przodków
i rodziców. Z informacji rodzinnych
wynika , że ksiądz prałat Władysław
Mikołajewski utrzymywał także więzi
rodzinne ze swoją bliższą i dalszą rodziną do ostatnich dni swojego życia.
Obowiązki proboszcza kolegiaty sieradzkiej-parafii Wszystkich Świętych
sprawował nieprzerwanie do 1923 r
prawie 44lata. Doliczając posługę kapłańską w pobliskim Wróblewie i jako
seniora pod opieką sióstr Urszulanek ,
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szczególnie w roli spowiednika , daje
to prawie 60 lat kapłaństwa , zasłużonego kapłana dla ziemi sieradzkiej
i Kapituły Włocławskiej. W okresie
probostwa w sieradzkiej farze ks. Mikołajewski dokonał szereg działań w
zakresie konserwacji tej zabytkowej
świątyni. Nawiązał kontakty z ze znanym malarzem i konserwatorem , pod
jego kierownictwem został wykonany
remont głównego ołtarza, nastąpiła renowacja i konserwacja zabytkowych
monstrancji i relikwiarza . Artysta bywał częstym gościem na plebanii u ks.
Mikołajewskiego i w dowód przyjaźni
pozostały po nim w Kolegiacie obrazy
Chrystusa z krzyżem w ołtarzu głównym , św. Władysława w ołtarzu św.
Anny oraz św. Wawrzyńca w ołtarzu
Aniołów Stróżów. Podczas wizytacji fary przez bpa Stanisława Zdzitowieckiego postanowiono, że zostanie
przeprowadzona dalsza restauracja
świątyni i że należy wymienić organy.
Prace rozłożono na kilka lat z uwagi na ograniczoność środków finansowych i niezbyt bogatych parafian.
W kolejnych latach zostały naprawione, dach i wieża, zakupiono żyrandol,
dwa kandelabry, zainstalowano w prezbiterium cztery okna witrażowe, ułożono posadzkę terakotową a w nawach
bocznych wstawiono 9 okien kutych.
Zainstalowano na chórze balustradę
główną przez znaną firmę sieradzką
Kazimierza Lipińskiego a w 1914 r.
zakupiono i zamontowano osiemnastogłosowe organy . Na tamten okres dla
parafii i jej proboszcza był to poważny
wydatek. Potwierdzeniem niech będzie zachowany zapis na wewnętrznej
ścianie pudła II manuału ,następującej
treści:
W Imię Ojca i Syna i Ducha
Świetego . Amen. Roku Pańskiego 1915,
za pontyfikatu Papieża Benedykta XV-go
organ ten zbudowano w fabryce organomistrza warszawskiego Adolfa Homana
kosztem dobrowolnych ofiar poczciwych
i szlachetnych parafian sieradzkich.
Rok obecny jest strasznym rokiem europejskiej wojny. Biedna nasza Polska
przesiąkla na wskroś krwią. Setki miast
zburzonych, tysiące wsi zrównanych z
ziemią, milion ludzi dobrowolnie uciekło
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tuły kałańskie posiadał ,zostały także
wzbogacone o dorobek inwestycyjny
w sieradzkiej farze. Do osiągnięć należą także wspaniałe kazania, założenie z jego inicjatywy 24 czerwca 1907
r. w mieście koła Polskiej Macierzy
Szkolnej. Duch patriotyzmu tkwiący w
nim spowodował uroczyste pożegnanie plutonu sieradzkich ułanów dnia 3
Foto po lewej: Tak wyglądała
sieradzka kolegiata, w latach gdy
proboszczem był
ks. Władysław Mikołajewski, 1928
Foto na dole: 1905 roku zainstalowano na chórze balustradę, wykonaną w znanej sieradzkiej firmie
Kazimierza Lipińskiego, a nowe
osiemnastogłosowe organy
zakupiono w 1914 roku

w głąb Rosji lub siłą do tego zmuszonych zostało.Drożyzna , głód,choroby-to
piekielny obraz dzisiejszej chwili. Jedyna nadzieja w Bogu Wszechmogącym.
Proboszczem i dziekanem jest Ksiądz
Władysław Mikołajewski, kanonik katedralny .Wikariuszami Ksiądz Marian
Kubowicz i Ksiądz Aleksander Walczykowski. Pasterzem naszej Diecezji kujawsko-kaliskiej jest biskup Stanisław
Zdzitowiecki. Modlcie się za tego co to
napisał. Ks.Władysław Mikołajewski…
Wspaniałe osiągnięcia duszpasterskie
księdza ,proboszcza,dziekana
i kanonika katedralnego , bo takie ty-

sierpnia 1920 roku , którzy w składzie
203 żołnierzy Ochotniczego Pulku Ułanów wsławili się następnie w bojach z
bolszewikami. Na uwagę zasługuje fakt
uczczenia pięćdzieciolecia kapłaństwa
księdza Jubilata Władysława Mikolajewskiego, poprzez nadanie w 1916 r.
„ Bibliotece Ziemi Sieradzkiej „ jego
imienia .
Ksiądz Władysaw Mikolajewski
swoją ziemską wędrówke zakończył
25 grudnia 1929 r w swoim przydzielonym mieszkaniu , koło klasztoru siostr
Dominikanek,które się nim opiekowały i dla których był ich kapelanem
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Pogrzeb jego stał się wielką manifestacją sieradzan , kapłanow i
gości,
żegnających swojego ukochanego
proboszcza zasłużonego dla Sieradza.
Zródła „Lekksykonu Miasta Sieradza i Dobrego Pasterza „ pisały , że za trumną księdza poza
licznie zgromadzonymi wiernymi
parafianami szli między innymi
rabin z przedstawicielami gminy żydowskiej, pastor kościoła
ewangelickiego, przedstawiciele
samorządów i różnych organizacji społecznych , wyznaniowych
oraz liczne szeregi młodzieży
szkolnej.
Kilka tysięcy ludu wiernego
kroczyło za trumną s p o c z y w
a j ą c ą na barkach co chwila innych przedstawicieli społeczeństwa sieradzkiego .
Kondukt żałobny prowadził sam
Pasterz diecezji Włocławskiej ks.
biskup Radoński w „ asystencji „
ks. biskupa Owczarka , ks. ks.prałatów i kanoników Kapituły Włocławskiej i Kaliskiej i czterdziestu
kilku Księży, z diecezji Włocławskiej, Częstochowskiej i Łódzkiej. Na wzniesieniu przed trumną
zmarłego prałata przy grobowcu
żegnali go: ks. A.Borowski prałat
Kapituły Włocławskiej i profesor
Uniwersytetu Warszawskiego ,
zaś wcześniej w świątyni ks.Bińkowski, który „ „ kreślił żywot
zmarłego kapłana „ . Zdaniem
autora niech będą wypowiedziane
słowa ks. Binkowskiego o wielkim autorytecie ks. Władysława
Mikołajewskiego
następującej
treści , „ On jako ojciec, dzielił
z wami chwile radości i chwile
smutku- chwile ucisku, chwile
wolności- chwile okropnej wojny
swiatowej i chwilę radosną zmartwychwstania Ojczyzny naszej.
To też dla mieszkańcow Sieradza
i okolicy był tą „ świętą relikwją
„, szanowaną przez wszystkichczczoną, nie tylko przez swoich,
ale i również innowierców
6

Historia księdza prałata...

– wszyscy mu hołd oddawaligdy on przechodził, czoła chyliły się przed nim.
Pamięć jego trwać będzie z pokolenia na pokolenie.

Opracował:
Aleksander Frączkowski

Materiały źródłowe:
„ Dobry Pasterz „- Tygodnik
religijno-społeczny Sieradz
19.01.1930
Leksykon miasta Sieradza,oprac.
praca zbiorowa Towarzystwa
Przyjaciół Sieradza
Sieradzki prałat i jego muza- Polska
Dziennik Łódzki z dn.16.01.2014
Wspomnienia : Ewy Latosińskiej i
archiwum autora.

Grobowiec sieradzkich kapłanów. Tu spoczął ks. Władysław Mikołajewski, zmarły 25
grudnia 1929 roku w wieku 90 lat.

Dr Władysław TurczynowiczWyżnikiewicz –
bohater nieznany
Wiele jest nazwisk wybitnych postaci
mieszkających niegdyś w okolicach
Bełchatowa, a całkowicie zapomnianych przez historię. Do osób takich
należał do niedawna Józef Turczynowicz, właściciel majątku Dobiecin – organizator i czynny uczestnik
powstania styczniowego w powiecie
piotrkowskim. Za udział w zrywie
narodowym początkowo więziony w
cytadeli warszawskiej, a następnie zesłany do miejscowości Omsk – miasta
obwodowego guberni tobolskiej. 4
stycznia 1873 roku (23 grudnia 1872

roku) w wyniku ogłoszonej amnestii
Józef Turczynowicz powrócił do Królestwa Polskiego i osiadł w majątku
Dobiecin, współwłaścicielami którego byli spokrewnieni z nim Wieczorkiewiczowie i Wojciechowscy.
Pomagał w wychowywaniu dzieci
swojej owdowiałej siostry Marii Wyżnikiewicz z domu Wieczorkiewicz,
usynawiając Władysława Wyżnikiewicza-Turczynowicza, uczonego pracującego nad szczepionką przeciw
dżumie. Całkowicie zasadne wydaje
się, zatem przybliżenie, choć pokrótce

Dr Władysław Turczynowicz - Wyżnikiewicz

tego niezwykle znanego i odważnego
badacza.
Bronisław Seyda w Dziejach medycyny w zarysie pisał o Władysławie Turczynowiczu-Wyżnikiewiczu:
[…] znakomity bakteriolog pochodził z Królestwa Kongresowego, był
uczniem Marcelego Nenckiego. Zasłużył się w szczególności jako autor cennych prac nad księgosuszem,
zwalczanym przezeń na ziemiach rosyjskich. Pracował również wiele nad
dżumą, którą w końcu sam się zaraził w Kronsztadzie w pracowni bakteriologicznej izolowanej na wyspie.
Cichy, skromny i ofiarny badacz w
walce o zwyciężenie choroby, sam jej
uległ jako prawdziwa ofiara poświęcenia się nauce w walce o dobro ludzkości. Ostatnim jego życzeniem przed
śmiercią było: „prochy moje zawieźcie do Polski”.
Kim zatem był bohater niniejszego
rysu biograficznego? Władysław Turczynowicz-Wyżnikiewicz urodził się
4 listopada 1865 roku w majątku Dobiecin pod Bełchatowem. Ochrzczony
został w kościele parafialnym w Bogdanowie. Jego rodzicami byli polscy
ziemianie, Jan Wyżnikiewicz i Maria
(Marianna) Wieczorkiewicz. Wychowaniem i losem Władysława zajął
się jego wuj, właściciel dóbr Dobiecin – Józef Turczynowicz. Władysław
pierwotnie kształcił się w Warszawie,
następnie w gimnazjum piotrkowskim, a w 1884 roku wstąpił w poczet słuchaczy Kazańskiego Instytutu
Weterynarii. Po ukończywszy w Kazaniu dwóch kursów przeniósł się do
mającego wówczas lepsze zaplecze
naukowe Instytutu Charkowskiego,
który ukończył w 1888 roku z uzyskaniem stopnia magistra. Jako jeden
ze zdolniejszych studentów, został
w Instytucie, gdzie pracował na stanowisku asystenta etatowego kliniki
terapeutycznej, a po obowiązkowych
zajęciach oddawał się badaniom bakteriologicznym. Dwukrotnie oddelegowano go do guberni archangielskiej
z zadaniem walki z rozprzestrzeniającą się wśród koni nosocizną. W 1892
roku Wyżnikiewicz został wydele-

gowany do Obwodu Kubańskiego w
celu zwalczania szerzącej się tam epidemii księgosuszu (zaraźliwa, ostro
przebiegająca choroba wirusowa bydła i dziko żyjących przeżuwaczy).
Duży wpływ na jego dalsze losy miała
znajomość z prof. Marcelim Nenckim
(1847–1901). Badacze współpracowali nad szczepionką przeciw zarazie
księgosuszu, która wówczas trawiła
kresy azjatyckich posiadłości Rosji.
Podkreślić należy, iż opracowana
przy jego współudziale modyfikacja
szczepionki Roberta Kocha przyczyniła się do znacznego rozwoju metod
zapobiegania tej choroby.
Na skutek starań prof. Nenckiego i
przy poparciu ks. Oldenburskiego w
1897 roku Wyżnikiewicz został wydelegowany do Kraju Zakaukaskiego
w celu praktycznego zastosowania
opracowanych wcześniej szczepień.
Pomimo niesprzyjających warunków,
dzięki olbrzymiej energii i poświęceniu bohater niniejszego biogramu
stworzył szczegółowy projekt zastosowania szczepień, który w 1899
roku został przedstawiony Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a następnie
oficjalnie przyjęty. Niestety ciężkie
warunki pracy odbiły się na zdrowiu
naukowca. Gdyby nie troskliwa opieka prof. Nenckiego oraz innych kolegów – lekarzy, życie młodego badacza
zakończyłoby się znacznie wcześniej.
Po powrocie do Petersburga Wyżnikiewicz został mianowany członkiem
honorowym i współpracownikiem Instytutu Medycyny Doświadczalnej. W
1901 roku na żądanie księcia Oldenburskiego delegowano go do Czyty w
obwodzie Zabajkalskim w celu założenia tam drugiej stacji doświadczalnej i zapoczątkowania szczepionki
księgosuszu na tamtejszych ziemiach.
Po śmierci prof. Nenckiego w 1901
roku, na życzenie ks. Oldenburskiego
objął on kierownictwo w położonym
w pobliżu Kronsztadu laboratorium
przeznaczonym między innymi do
badań nad metodami zapobiegania
dżumie guzowatej. Ostatnie lata życia
tego „ochotniczego zesłańca” nie były
łatwe. Fort Aleksandra wybudowany
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był na sztucznej wyspie w Zatoce
Fińskiej. Raz w tygodniu do jednej
z jego bram podpływała łódka, której przewoźnicy podawali na długich
żerdziach żywność i leki, a następnie
pośpiesznie odpływali. Życie w tym
miejscu toczyło się bardzo jednostajnie. Codziennie po założeniu ubrania ochronnego, na które składał się
podgumowany płaszcz przeciwdeszczowy, fartuch, specjalne spodnie i
wysokie kalosze, Wyżnikiewicz przechodził przez prysznic i kąpiel z sublimatu, po czym wchodził do strefy
zakażonej dżumą. Podobna procedura
obowiązywała podczas wychodzenia
z tej strefy. Pomimo wszystkich grożących niebezpieczeństw nigdy nie
okazywał lęku. Samodzielnie wszystko badał i sprawdzał.
Niestety dr Władysław Turczynowicz
-Wyżnikiewicz pozostał w forcie do
końca życia. Pomimo przestrzegania
restrykcyjnych środków ochronnych
zapadł na śmiertelną chorobę. Zmarł
16 stycznia 1904 roku. Drugi wypadek śmiertelnego zachorowania na
dżumę miał miejsce w tamtejszym
laboratorium dopiero w 1907 roku.
Ciała obu zmarłych zostały spalone w
piecach krematoryjnych fortu w 1917
roku, a placówkę zamknięto. Niestety
w wyniku zawieruchy rewolucyjnej
ostatnia wola dr. Wyżnikiewicza nie
została najprawdopodobniej spełniona – tego wybitnego Polaka nie pochowano na ojczystej ziemi.
Łukasz Politański
(Muzeum Regionalne w Bełchatowie)

Wszystkich chętnych informujemy,
że działalność statutową
Stowarzyszenia można wspierać
poprzez wpłaty na poniższe konto:
38 8965 0008 2001 0007
3378 0001
7
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Kim był Josef Tralmer?
Nazwisko to, nieznane młodszemu pokoleniu bełchatowian,
u najstarszych mieszkańców naszego miasta budzi niemiłe
wspomnienia. Tralmer był bowiem burmistrzem
i urzędowym komisarzem Bełchatowa w okresie okupacji.
Pojawił się w mieście w 1940 roku, obejmując na początku kwietnia stanowisko burmistrza, sprawowane do tego czasu przez pastora Jakuba Gerhardta.
Na tym urzędzie pozostał aż do stycznia 1945 roku, kiedy to razem z Niemcami
ewakuował się przed nacierającą Armią Czerwoną. Poniżej przedstawiamy jego
życiorys.
Josef Tralmer urodził się 23 lutego 1899 w Geiselhöring w Dolnej Bawarii, jako
syn Josefa i Karoliny z domu Löffler. Edukację rozpoczął od szkoły powszechnej, potem kontynuował naukę w szkole zawodowej. Idąc w ślady swojego ojca,
piekarza, przez trzy lata był uczniem a potem przez pięć lat czeladnikiem piekarskim. W 1925 roku został mistrzem piekarskim.
W wieku 18 lat, w trakcie pierwszej wojny światowej, został wcielony do wojska. Służbę odbywał w 8 kompanii 13 pułku piechoty w Ingolstadt. Od marca do
października 1918 roku był na froncie, gdzie został ranny. We wrześniu 1918
roku odznaczono go Krzyżem Żelaznym II klasy a na początku października
- Krzyżem Żelaznym I klasy. Miał też odznakę za rany. Po zakończeniu wojny

powrócił do rodzinnej miejscowości.
W roku 1929 przeprowadził się do miasteczka Diessen. Ożenił się z urodzoną
w tym mieście Teresą z domu Rauch,
z którą miał jednego syna i dwie córki.
Prawie dokładnie w swoje 33 urodziny, bo 21 lutego 1932 roku, wstąpił
do NSDAP oraz SA. Rozpoczynając
karierę partyjną od zwykłego członka
awansował błyskawicznie, aby przez
kolejne stopnie Schar-, Oberschari Truppführera dojść w 1936 do stopnia
Obertruppführera (odpowiednik stopnia starszego sierżanta w wojsku).
W NSDAP awansował na stanowiska
mówcy okręgowego (Kreisredner),
w powiecie Landsberg oraz kierownika (Ortsgruppenamtswaltera) w NSV.
W 1936 roku wziął udział w ósmym
zjeździe partyjnym, zwanym „Zjazd
Honoru” (odbył się on po wkroczenie
wojsk niemieckich do zdemilitaryzowanej Nadrenii, co w oczach przywódców NSDAP przywróciło niemiecki
honor).
W roku 1937 udało mu się, przy pomocy partyjnego kierownictwa powiatu jak i towarzyszy z SA, objąć posadę
burmistrza Diessen. W tym samym
roku Tralmer wystąpił z Kościoła katolickiego a w lipcu został wysłany przez
Foto od lewej: Ratusz w Geiselhöring.
Foto 2: Josef Tralmer w mundurze SA.
Foto na dole: Widok na miasteczko
Diessen od strony jeziora Ammersee.
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kierownictwo regionu Monachium Górna Bawaria do Koblencji, aby tam
oraz w innych miejscowościach brać
udział w pokazowych procesach przeciwko osobom duchownym. Miało to
na celu oddziaływać odstraszająco na
społeczeństwo.
W lutym 1938 roku czekał go kolejny awans w partyjnej karierze. Został
powołany w SA na oficerski stopień
Sturmführera (odpowiednik stopnia
podporucznika w wojsku). W wystawionej mu opinii można przeczytać
m.in. (wszystkie teksty niemieckie w
tłumaczeniu autora):
„Starszy sierżant Tralmer, mimo pełnionego urzędu burmistrza, który to
urząd zajmuje wiele czasu, jest dzielnym i pilnym SA-führerem. Tralmer
jest członkiem SA od 1932 roku i przez
swoich podkomendnych znany i lubiany jako przekonany narodowy socjalista. Wniosek o awans popieram.”
Wcześniej, charakteryzując jego cechy
osobiste, podpisany pod wnioskiem
SA-Oberführer (odpowiednik stopnia
pułkownika w wojsku) wymieniał następujące:
„Charakter bez zarzutu, dobra fizyczna
i umysłowa zdolność, pewne zachowanie, właściwe postępowanie w stosunku do podkomendnych, zachowanie w
czasie i poza służbą bez zarzutu.”
Składając przysięgę z okazji przyznanego awansu na stopień oficerski w
SA, Tralmer oświadczył:
„Przysięgam uroczyście, że świadom
obowiązków SA-Führera czuję się
niezłomnie związany z moim najwyższym wodzem Adolfem Hitlerem
i swój urząd, który otrzymuję z jego
ręki, będę wykonywał według jego
wytycznych i po jego myśli.”
O jego stosunku do spraw rasowych
świadczą najlepiej słowa, które znalazły się w kwestionariuszu personalnym, jaki wypełnił on przed swoją nominacją:
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Foto od lewej: Legitymacja Tralmera jako członka SA oraz Josef Tralmer w
mundurze Obertruppführera SA

wiadome nic, co stawiałoby moje aryjskie pochodzenie pod znakiem zapytania.
To samo dotyczy mojej żony.”
W tym czasie wygłaszał już w całym powiecie wiele przemówień pełnych propagandowych haseł o charakterze narodowosocjalistycznym.
Pełniąc urząd burmistrza Tralmer popełniał także różne niesprawiedliwości w
stosunku do ludności Diessen, jednakże nikt z mieszkańców miasteczka nie odważył się wystąpić przeciwko niemu, obawiając się konsekwencji z jego strony.
Na przełomie 1939/1940 ministerstwo spraw wewnętrznych Rzeszy zaapelowało do urzędników, aby dobrowolnie zgłaszali się jako kandydaci na stanowiska
cywilnych zarządców w okupowanej Polsce. Tralmer odpowiedział pozytywnie
na ten apel. Ponieważ był z przekonania zarówno członkiem partii narodowosocjalistycznej jak również nauki o czystości rasy, jego przeniesienie jako komisarza i burmistrza do Polski zostało poparte przez ówczesnego starostę oraz
kierownictwo powiatu.
Z tej okazji lokalna gazeta w notatce „Burmistrz Tralmer powołany (na urząd)
do Polski” donosiła:
Opinia o J. Tralmerze jako członku SA, wystawiona przez jego przełożonego.

„Oświadczam według mojej najlepszej
wiedzy, że mam czysto aryjskie pochodzenie i że dotychczasowy wynik
badania moich przodków nie wykazał
nic niewłaściwego oraz że nie jest mi
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„Burmistrz towarzysz partyjny J. Tralmer został przez Ministra Rzeszy ds. Wewnętrznych powołany na stanowisko komisarza do Pabianic (okręg Łódź). To
powołanie burmistrza Tralmera jest zaszczytnym wyróżnieniem. Jego odejście
z Diessen będzie przez nas wszystkich, którzy go poznaliśmy jako prawdziwego narodowego socjalistę i uczciwego Niemca, przyjęte ze smutkiem. Życzymy
towarzyszowi partyjnemu Tralmerowi na jego nowym, ciężkim i odpowiedzialnym stanowisku w Polsce wiele szczęścia.”
W ten sposób na początku 1940 roku Josef Tralmer przybył do Polski i objął
stanowiska najpierw burmistrza a potem i rządowego komisarza Bełchatowa.
Mieszkańcy miasta zapamiętali go jako szczupłego mężczyznę wyglądającego
na 35-40 lat, wzrostu średniego, o twarzy pociągłej, z ciemnymi, krótko ostrzyżonymi włosami. Języka polskiego nie znał, choć niewykluczone, że rozumiał
pojedyncze słowa. Mieszkał sam (rodzina pozostała w Diessen) na pierwszym
piętrze na plebanii kościoła katolickiego, który został zamknięty i zamieniony na
skład pożydowskich mebli. Podobno trzymał nawet konia do jazdy wierzchem.
Przez te pięć lat swoich rządów w Bełchatowie Tralmer zapisał w historii miasta
czarną kartę. To za jego czasów w marcu 1942 roku aresztowano a następnie rozstrzelano członków pierwszej na terenie miasta organizacji ruchu oporu: Tyszkę,
Szelągowskiego, Kowalczyka i Kulika.

Fragment wniosku o awans dla Tralmera, omawiający jego cechy charakteru
oraz treść przysięgi złożonej przez Josefa Tralmera po mianowaniu go na stopień
Sturmführera SA.
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To on sprawował władzę w mieście,
gdy utworzono getto, gdy miała miejsce słynna egzekucja 10 Żydów, to on
przeprowadził likwidację getta i wywózkę ludności żydowskiej do obozu
zagłady w Chełmie nad Nerem.
Jedynym pozytywnym rezultatem pobytu Tralmera w Bełchatowie pozostał
budynek Urzędu Miasta (przy ul. Kościuszki), oddany do użytku w 1942
roku. Do jego budowy wykorzystano
cegły ze zburzonych w 1939 roku domów. Na parterze budynku znalazła się
stołówka prowadzona przez niemiecką
organizację „Mutter und Kind” oraz
delegatura Urzędu Zdrowia z Pabianic.
Pierwsze piętro zajmowały pomieszczenia urzędowe, w tym duża sala posiedzeń. Na tyłach budynku powstała
łaźnia mająca 10 wanien oraz prysznice
(funkcjonowała ona jako jedyna łaźnia
miejska jeszcze wiele lat po wojnie).
Zbliżający się koniec wojny oznaczał
dla Tralmera zakończenie jego „narodowo-socjalistycznej misji” w Bełchatowie. Uciekając przed nacierającą
Armią Czerwoną ponownie znalazł się
w Diessen. Tam, w ostatnich dniach
wojny, został jeszcze powołany do
Wehrmachtu, ale z powodu stanu zdrowia natychmiast zdemobilizowany. Po
upadku III Rzeszy znalazł się w obozie
dla żołnierzy Wehrmachtu, z którego
jednak został wkrótce zwolniony.
Mając świadomość odpowiedzialności
za działalność w Trzeciej Rzeszy, nie
wrócił już do Diessen, ale do końca
1947 roku ukrywał się w różnych miejscowościach i miastach Bawarii. W
ostatnim miejscu pobytu (Kehhlheim
nad Dunajem), przeszedł na podstawie
fałszywych danych proces denazyfikacji (miał być jakoby uciekinierem z
Sudetów) i otrzymał papiery uchodźcy.
Chcąc ostatecznie zatrzeć za sobą ślady, w lipcu 1946 roku zapisał się nawet
do Partii Komunistycznej.
W tym czasie był już jednak poszukiwany przez władze amerykańskiej
strefy okupacyjnej za zbrodnie popełnione w czasie wojny. Tralmera udało
się w końcu odnaleźć. 1 grudnia 1947
roku został aresztowany i osadzony w
więzieniu. Zeznania przeciwko niemu
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złożyło m. in. siedmiu byłych mieszkańców Bełchatowa, przebywających w tym
czasie w okolicy Landsbergu.
Oskarżono go o popełnienie zbrodni wojennych. Niestety, wskutek braku bezpośrednich dowodów winy oraz umiejętnej obronie (przedstawił zeznania świadków z których wynikało, że zawsze wypełniał tylko rozkazy) udało mu się uniknąć procesu. Amerykanie odrzucili również polski wniosek o jego ekstradycję.
W rezultacie Tralmera oskarżono przed sądem niemieckim jedynie o zwykłe
przestępstwa kryminalne (wymuszanie okupu itp.). Sprawa toczyła się przed sądem w Landshut. Podobno świadkami byli (ale chyba nie bezpośrednio przed są-
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dem, raczej odczytano tylko ich zeznania złożone w Polsce) Stefan Zochniak
i Józef Wieczorkiewicz. Również i w
tym procesie, zakończonym w grudniu
1953 roku, Tralmera uniewinniono
„z braku wystarczających dowodów
winy”. Zmarł na wolności w 1960
roku.
Tak więc za swoją działalność w czasie
wojny „burmistrz i komisarz rządowy”
Bełchatowa Josef Tralmer nie poniósł
żadnej kary. Gdyby jego ekstradycja
do Polski powiodła się, otrzymał by
zapewne surowy wyrok wieloletniego
więzienia.
Witold Selerowicz
Źródła:
1. Instytut Pamięci Narodowej –
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Akta Josefa
Tralmera.
2. Żydowski Instytut Historyczny,
Warszawa, Dokumenty niemieckie.
3. „Litzmannstädter Zeitung”, 1942.

Notatka w gazecie informująca o powołaniu Tralmera na nowy urząd

Historia parafii ewangelickiej
w Bełchatowie
W 1937 roku parafia ewangelicko-augsburska w Bełchatowie
święciła jubileusz 100-lecia swojego powstania. Nikt wtedy nie
mógł przypuszczać, że już za niespełna 8 lat parafia ta przestanie
istnieć. Przyczyniła się do tego II wojna światowa, w wyniku
której Bełchatów opuściła prawie cała ludność niemiecka, w
większości wyznania ewangelickiego. Pozostał po nich kościół
oraz cmentarze w Bełchatowie i okolicznych wsiach. Dzisiaj
po kościele nie ma już śladu a zapomniane i zdewastowane
cmentarze są trudne do rozpoznania.
Dlatego też celem niniejszego artykułu jest przypomnienie historii
tej, istniejącej 108 lat, parafii.

Nowi osadnicy
III rozbiór Polski oznaczał ostateczny kres I Rzeczypospolitej. Bełchatów już dwa lata wcześniej, bo po
II rozbiorze, znalazł się na terytorium
Prus. Wtedy to rozpoczął się pierwszy napływ ludności niemieckiej na
polskie ziemie. Proces ten nasilił się
szczególnie po roku 1815, kiedy to
Aleksander I, cesarz Rosji i król Polski, umożliwił gospodarczy rozwój
kraju. Specjalnym ukazem z 1816
roku zniósł cła za wwożone przez
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Ilustracja na górze:
„Proiekt urządzić się maiącej parafii Wyznania Ewangelickiego w Mieście
Bełchatowie” przygotowany przez Leona Kaczkowskiego.
Ilustracja po prawej:
Fragment pisma St. Kaczkowskiego z 1836 roku w sprawie zobowiązań na rzecz
parafii.

nowych osadników mienie a ponadto zwolnił ich, oraz ich synów, od służby
wojskowej. Zwabieni korzystnymi warunkami, osiedlali się na roli, zakładając nowe osady. Nosiły one zresztą często niemieckie nazwy (Grafenort,
Kelchenhof, Deutschland). Ponadto już w 1818 roku hrabia Colona-Walewski
rozparcelował, a następnie sprzedał stu ewangelickim rodzinom część swojego majątku w okolicach Kleszczowa. W skład przekazanych osadnikom terenów wchodziły osady Kleszczów, Kuców, Gatka, Sławek, Nowy Folwark
i Modrzewiec. Z kolei w 1821 roku osadnicy założyli, leżące na północ od
Bełchatowa, wsie Kałduny i Myszaki oraz Rasy. Równie licznie przybywali
rzemieślnicy, którzy z kolei na miejsce osiedlenia wybierali prywatne miasto
Bełchatów. Główny strumień osadników przypadł na lata 1824 – 1830.
2. Początki starań o parafię
Już Leon Kaczkowski, ówczesny dziedzic Bełchatowa, starał się ściągnąć
nowych rzemieślników do swojego miasta. Byli to głównie Niemcy wyznania
ewangelickiego, ale także Polacy należący do kościoła rzymsko-katolickie-

go. W tym celu należało zapewnić
im swobodę praktykowania religii.
W przypadku ewangelików chodziło
nie tylko o niedzielne nabożeństwa,
chrzty, śluby i pogrzeby, ale także o
przygotowanie dzieci do konfirmacji,
która w tym kościele zajmuje ważne miejsce. W tym celu niezbędny
był kościół i parafia, w której pieczę
nad wiernymi sprawował by pastor.
Wizyty duchownego z Piotrkowa,
któremu administracyjnie podlegał
Bełchatów, nie wchodziły w rachubę,
bo i tam nie było stałego pastora (pastorzy przyjeżdżali z Łasku, Iłowa i
Brużyc).
Za początek starań o ustanowienie parafii ewangelickiej w Bełchatowie należy uznać rok 1822. Wtedy
to Leon Kaczkowski wystosował w
tej sprawie pismo do Konsystorza
Ewangelickiego. Według późniejszej
relacji jego brata, Stanislawa (pisownia uwspółcześniona):
„Poprzedzający mnie dziedzic
Bełchatowa Leon Kaczkowski, powodowany zgłaszaniem się tak miejscowych jak i w okolicy mieszkających
Ewangelików oświadczył Rządowi
w roku 1822 chęć założenia parafii,

Widok elewacji bocznej i przedniej kościoła.
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a pochwalną od W. Kommissarza
Obwodu dnia 20 Kwietnia 1822 odebrawszy odpowiedź, udał się do Konsystorza, który przychylną rezolucją
Swoją w Aktach P.S. Wojewódzkiej
znajdującą się, w roku jeszcze 1823
czy 1824 wydaną, miasto Bełchatów
za miejsce Parafii dogodne uznał.”
Leon Kaczkowski zamierzał objąć zasięgiem nowej parafii 2 miasta,
8 wsi, 11 kolonii, 1 folwark oraz 16
osad, w sumie 38 miejsc, w których
mieszkali ewangelicy. Były to (kolejność według planu parafii i ówczesnej pisowni): Grocholice, Dobrzelów, Kałdony, Myszaki, Drużbice,
Kącik, Rassowy, Kociszew, Grabostaw, Kuźnica, Pawłowo, Bocianicha, Zabłoty, Jamborek, Kaszewice,
Bożydar, Pulko, Trząs, Dutschland,
Grafenort, Bełchatów, Bełchatówek,
Bieńkow, Borowa, Budy, Napoleonów, Mokracz, Rząsawa, Wawrzkowizna, Mazurowa Wola, Zawadów,
Augustinów, Kleszczów, Kuczów,
Rogowiec, Danielów, Alexandrów i
Spinalów.
Najliczniej zamieszkałe przez
ewangelików były (liczba ewangelików w nawiasach): Kałduny (206),
Myszaki (198), Rasy (219), Pawłowa Kolonia (231), Zabłoty (118),
Dutschland (193), Kleszczów (246),
Kuczów (252), Rogowiec (119), Kolonia Danielów (174) i Kolonia Spinalów (164). Co charakterystyczne,
większość wyznawców Marcina Lutra mieszkała na wsi. W Bełchatowie
było tylko 56 ewangelików, a w Grocholicach mieszkały tylko 2 osoby,
wyznające tę religię. Plan ustanowienia parafii przewidywał także, że budowa kościoła, domu dla pastora oraz
sługi kościelnego wynosić może ok.
12 tysięcy złotych polskich.
Niestety, do powstania parafii
wtedy jeszcze nie doszło. Kontynuując starania zmarłego w 1824 roku
brata, nowy dziedzic Stanisław Kaczkowski skierował 8 czerwca 1825
roku pismo do Komisji Rządowej
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego (czyli ówczesnego mi-

Ilustracja: Przekrój poprzeczny kościoła

nisterstwa), w którym powrócił do
sprawy parafii ewangelickiej w Bełchatowie pisząc:
”W miasteczku moim Bełchatowie znajduje się kilkadziesiąt familii
fabrykantów Ewangelickiego wyznania, w okolicy zaś osiadło w ciągu lat
kilku świeżo zeszłych około sześćset
familii tegoż wyznania. Od dawna
było ich życzeniem aby mogli mieć
Kościół w Bełchatowie, jakoż już w
tej mierze zrobione były niektóre starania. Gdy teraz majętność ta przeszła w ręce moje, niniejszym robię
oświadczenie, że gdy prześwietna
Komisja zezwoli na wystawienie Kościoła ofiarować będę:
1. Plac na Kościół, mieszkania potrzebne dla pastora i sługi kościelnego.
2. Kilka morgów gruntu, dla tegoż
pastora i sługi.
3. Sto tysięcy cegły palonej.
4. Wszystkie belki, kozły i łaty.”

mila leżące” (według ówczesnej pisowni): Kałdony, Rassowy, Myszaki,
Kurnos, Trząs, Bożydar, Hollendry,
Borowskie, Hollendry Kamieńskie.
Ale także dalsze, choć licznie zamieszkałe przez ewangelików osady:
Kleszczów, Kuczów, Rogowiec, Spinalów i Danielów Kolonia. Najdalej,
bo w odległości dwie i pół mili od
Bełchatowa (prawie 19 km) położo-

Jeśli chodzi o zasięg terytorialny
przyszłej parafii dziedzic Kaczkowski widział w niej, oprócz Bełchatowa, następujące osady i kolonie
„wszystkie bliżej lub mało dalej jak
Rzut poziomy kościoła
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Ilustracje od góry: Mapa okolic
Bełchatowa z zaznaczeniem miejscowości
tworzacych parafię ewangelicką (liniami
ciągłymi zaznaczono „oddział osad
Bełchatowskich”, przerywanymi –
„oddział osad Kleszczowskich”).
Plebania kościoła ewangelickiego (po
prawej), za nią tzw. dom kantora, w
którym mieściła się szkoła ewangelicka.
Kościół ewangelicki – widok od strony
placu targowego.

ne były: Grabostów, Kuźnica, Pawłow Kolonia, Bocianicha, Zabłoty i
Jamborek.
Uzasadniejąc zaś samo miasto
jako siedzibę parafii oraz miejsce do
wybudowania kościola, pisał dziedzic: „Miasteczko Bełchatów leży
w środku prawie wymienionych Kolonii i samymi fabrykantami przez
Brata obsadzone; a teraz przeze mnie
podług możności, bez żadnej pomocy
od Rządu znacznie podnoszące się,
tego przynajmniej wyglądać będzie.”
Co jednak charakterystyczne, w samym mieście Bełchatowie mieszkało wtedy tylko 56 ewangelików, a na
przedmieściu Bełchatówek – 12.
3. Budowa kościoła
W 1826 roku Stanisław Kaczkowski rozpoczął budowę kościoła,
gdy nagle pojawiły się trudności.
Przypisać je należy braku jednomyślności u samych ewangelików.
Oto bowiem w 1828 roku ewangeliccy mieszkańcy Kleszczowa i okolic
(osady Kleszczów, Kuczew, Nowy
Folwark, Rogowiec, Dayczland,
Spinalew Danielow, Alexandrow,
Konstantynów, Błota Krupińskie,
Łuszczanowice i Wójtowstwo Brzeźnica) zapragnęli mieć własną parafię.
Według nich, z powodu „zbytniej
odległości Miasta Bełchatowa” wynoszącej przeszło 2 mile (15 km) a
także z powodu „trudnej przeprawy w
czasie wylewu wody”. Jednoczesnie
zadeklarowali zebranie odpowiedniej
kwoty na wybudowanie budynków
kościelnych oraz pomieszczeń dla pastora i kantora (kantor zajmował się
nauczaniem najmłodszych dzieci).
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Budowa kościoła została ukończona już w 1932 roku, ale decyzji
o powstaniu parafii ciągle nie było.
Trwała natomiast wymiana pism i
działały rozliczne komisje. Choć nie
było jeszcze obiecanego domu dla
pastora, dziedzic Bełchatowa pisał
do Superintendenta Ewangelickiego
w Kaliszu 4 maja 1836 roku:
„Chcąć przyspieszyć przyprowadzenie do skutku od tylu lat toczącego się interesu parafii Ewangelickiej
w Bełchatowie, mam honor załączyć
Wielmożnemu
Superintendentowi
urzędową deklaracje przed rejentem
Powiatu Piotrkowskiego zdziałana,
iż rocznie na wieczne czasy summą zł 300 dla utrzymania systematu
(czyli ułożonej według planu całości
– przyp. WS) nowej parafii przykładać się będę.
Załączam wraz ręczne rysy rozporządzenia (tzn. plany budynków
– przyp. WS) dla pastora i kantora,
które moim kosztem tymże wystawię. Aby zaś uregulowanie Parafii
Ewangelickiej nie cierpiało zwłoki,
dopóki pomienione domy nie staną oddam dwa domy z posiadanych
przeze mnie, każdy cztery izby mający, na tymczasowe pomieszczenie
Kantora i Pastora.
Gdy do tego Kościół jest zupełnie wykończony o czem Superintendent naocznie się przekonał, mam
niepłonną nadzieję, iż regulacja Parafii w Bełchatowie wkrótce do skutku
przyjdzie.”
4. Opis nowej świątyni
Jak wyglądała światynia przeznaczona dla ewangelików? Stojący
na narożnej działce, u zbiegu późniejszej ulicy Ewangelickiej i ówczesnego nowego placu targowego, kościół usytułowany był na osi północ
– południe.
Liczył w podstawie 45,5 łokcia
długości (26,2 m), 19 łokci (11 m)
szerokości oraz mierzył 22 łokcie
(12,5 m) do szczytu dachu. Nawa
głowna o wysokości 7,5 metra posiadała na ścianach bocznych po trzy

Dom parafialny w trakcie nadbudowy

rzędy okien: mniejsze na parterze i
większe na piętrze. Od strony frontowej kościół posiadał wieżę z wysokim hełmem, który sięgał wysokości
25 metrów (nie licząc krzyża). Dwuspadowy dach nawy głównej wsparty
był na 8 żeliwnych słupach.
Po obu stronach nawy umieszczono w dwóch rzędach w sumie 20
ławek dla wiernych. Za ołtarzem
znajdowała się niewielka zakrystia.
Z kolei z nawy głównej prowadziły, po obu stronach wejścia, schody
na piętro. Tam również umieszcono
ławki dla wiernych, po 2 rzędy z każdej strony.
5. Ustanowienie parafii Bełchatowsko-Kleszczowskiej
Dopiero w 1936 roku mieszkańcy Kleszczowa zgodzili się należeć
do parafii w Bełchatowie, pod warunkiem jednak, że każdego miesiąca
odbywać się będą u nich 2 nabożeństwa oraz że prowadzić się będzie
dla nich odrębne księgi stanu cywilnego (w tym miejscu wspomnijmy,
że samodzielną parafię mieszkańcy
Kleszczowa uzyskali dopiero w 1847
roku). Tym samym ostatnie przeszkody na drodze ustanowienia parafii w
Bełchatowie zostały ostatecznie pokonane.
Za datę ustanowienia ewangelickiej parafii Bełchatowsko-Kleszczowskiej (bo taką nazwę otrzymała)

uznać należy dzień 15 kwietnia 1837
roku, w którym to Komisja Rządowa
Spraw Wewnętrznych, Duchownych
i Oświecenia Publicznego zatwierdziła w Warszawie budżet przyszłej
parafii.
W skład parafii weszło w sumie
40 osad (łącznie z miastami Bełchatowem i Grocholicami), które podzielone zostały na dwiegrupy: A.
tzw. oddział osad Bełchatowskich
i B. oddział osad Kleszczowskich.
Były to, używając nazw z oficjalnego
dokumentu (w nawiasach liczba rodzin ewangelickich):
A. Oddział osad Bełchatowskich: 1. Bełchatów–miasto (42),
2. Karczewice (5), 3. Mokracz (3),
4. Kałdony (48), 5. Pawlow (39), 6.
Mysiaki (52), 7. Grafenort (25), Kurnos (18), Rassowy (31), Kolchenhoff
(16), Tokacz Młyn (1), Kuźnica Młyn
(4), Bogdanów (1), Domiechowice
(1), Huta Bukowska (1), Dobiecin
(1), Politanice (1), Zwierzchów (1),
Drużbice (4), Kącik (4), Głupice (1),
Marszew (4), Bocianiska i Zabłocka
Kolonia (34), Smugi (1), Trząs (1),
Pulko (1), Rząsawa (2), Mikorzyce
(1), Grocholice Miasto (9).
Jak widać z tego zestawienia, najwięcej rodzin ewangelickich mieszkało w Kałdunach, Pawłowie, Myszakach, Grafenorcie i Rasach. W
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Bełchatowie było łącznie 137 ewangelików, natomiast w Grocholicach –
tylko 24 osoby. To ostatnie wynikało
zapewne z faktu, że Grocholice były
miastem biskupim i tam osiedlanie
się ewangelików było utrudnione.
W sumie „oddział osad Bełchatowskich” liczył 352 rodziny z 1720
mieszkańcami.
B. Oddział osad Kleszczewskich (jak wtedy pisano): Kleszczew
(70), Kuczew (25), Nowy Folwark
(28), Rogowiec (17), Duczland (42),
Spinalew (30), Danielew (30), Aleksandrów (8), Konstantynów (14),
Błota Krupińskie (9), Łuszczanowice (18). W sumie „oddział osad
Kleszczewskich” liczył 291 rodzin z
1582 mieszkańcami. W całej zaś parafii Bełchatowsko-Kleszczowskiej
mieszkały 643 rodziny ewangelickie,
w sumie 3303 osoby.
Aby parafia mogła funkcjonować, musiała mieć jakieś żródła
finansowania. Jak wynika z zachowanych dokumentów, jej przychody
miały wynosić rocznie 2638 złotych
polskich 14 groszy, w tym 300 złotych dobrowolnej składki od dziedzica Ludwika Kaczkowskiego, określanego poczatkowo w dokumentach
jako „Patron Parafii Bełchatowskiej”.
Jednak główną pozycją była obowiązkowa składka od wyznawców
w wysokości 3 zł 15 gr rocznie od
1 huba (czyli 24 mórg) ziemi, która
to suma, jak napisano, „pod żadnym
względem nie jest uciążliwa”. Dawalo to 1007 zł od osad zgrupowanych w „oddziale Bełchatowskim”
oraz 1330 złotych od osad „oddziału
Kleszczowskiego. Różnica w wysokości opłat brała się stąd, że składkę liczono od powierzchni gruntu a
osadnicy w okolicach Kleszczowa
mieli więcej ziemi. Budżet uzupełniały dochody niestałe z „woreczka
kościelnego” (148 zł rocznie) i opłat
za metryki (100 zł rocznie).
Ilustracje od góry:
Parafialna orkiestra dęta (1936 r).
Pastor Gerhardt wśród konfirmowej młodzieży – lata trzydzieste XX wieku.
Pastor Gerhardt (w środku) z członkami rady parafialnej. Po lewej ręce pastora
wikary Horn.
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grodzenie dla sługi kościelnego 100
zł rocznie. Inne pozycje w budżecie
były dużo niższe: na składkę ogniową
z kościoła i zabudowań plebańskich
przeznaczono rocznie 40 zł, na pensję dla kasjera – 60 zł, na materiały
piśmienne dla domu kościelnego 18
zł a na ewentualną reparację kościoła
50.
Ustanowienie nowej parafii oznaczało także wprowadzenie nowych
ksiąg stanu cywilnego dla członków
gminy. I tak pierwszy wpis do księgi
urodzeń miał miejsce 4 czerwca 1937
roku. Majster młynarski August Förster, lat 27, mieszkający w Bełchatowie przy ulicu Piotrkowskiej w domu
pod numerem 61 zgłosił, że dnia
dwudziestego pierwszego maja o
godz. 7 rano jego żona, Anna z domu
Andres, lat 20, urodziła córkę. Na
chrzcie, odbytym własnie 4 czerwca,
dziecku temu nadano imię Emilia, a
rodzicami chrzestnymi były Karolina
Szybińska i Apolonia Gusch.
Pierwszy ślub w parafii odnotowano 20 sierpnia tego samego roku.
32 letni folusznik (ten, co wałkuje
sukno – przyp. WS) Jan Klinsporn,
zamieszkały na Pustkowiu Wierzchy
w gminie Kluki, syn Krystiana i Krystyny z Harckwartów, pojął za żonę
17 letnią Annę Luizę Zinke, córkę
Krystiana „gospodarza we wsi Rassowy gminy Kącikowskiej” i nieżyjącej już Anny Lodyny z Weberów.
Naturalną koleją rzeczy również
i księga zgonów nie pozostała pusta.
Pod numerem 1 został zapisany zgon
Ernestyny Liss, córki gospodarza
Fryderyka i jego żony, Karoliny z
Worpusów, która zmarła 26 czerwca
1837 roku w Kurnosie, w wieku zaledwie 8 tygodni.
6. Działalnośc kolejnych pastorów
parafii
1. Pierwszym administratorem
parafii Bełchatowsko-Kleszcowskiej
został Edward Lembke, absolwent
Gimnazjum Pijarów w Warszawie,
który studia teologiczne ukończył na
Uniwersytecie w Królewcu. Na swo-

im urzędzie pozostał do 1845 roku.
Jego główną troską było zapewnienie
wykształcenia młodzieży ewangelickiej. W 1837 roku założył szkoły w
Hucie Poraj i Pawłowie Szkolnym,
później także w Rasach (1842), Kałdunach i Myszakach (1843). Próbował także doprowadzić do powstania
szkoły ewangelickiej w Bełchatowie,
ale nie urzeczywistnił swoich zamiarów, napotkawszy na silny opór kolejnego właściciela miasta, Ludwika Kaczkowskiego. Za jego czasów
miał miejsce grożny pożar w 1842
roku a w latach 1844-1845 w mieście
panował głód.
2. Następcą pastora Lembkego
został Gustaw Ludwik Schwarz, który studiował filozofię na uniwersytecie w Warszawie a następnie teologię
w Berlinie. Od 1846 roku przez 19 lat
pozostawał pastorem w Bełchatowie.
Był pierwszym duchownym ewangelickim w Królestwie Kongresowym,
który spełniał się także czynny pisarz
(wydał m.in. dzieło „Chrystus i jego
święci”). W trosce o los młodzieży
ewangelickiej rozpoczął starania o
utworzenie w Bełchatowie szkoły dla
młodych ewangelików (z niemieckim
jako językiem wykładowym). Jak
pisał do dziedzica miasta Ludwika
Kaczkowskiego: „Z głębokim bólem
widzę, jak nasza młodzież podupada”. Po siedmiu latach jego działania
odniosły skutek i w 1852 roku szkoła
ewangelicka powstała. Niestety trudny charakter pastora doprowadził go
do zatargu nie tylko z dziedzicem,
ale też i z wszechwładnym przewodniczącym rady parafialnej, fabrykantem Augustem Müllerem.
3. Kolejny bełchatowski pastor,
Edward Adolf Fiedler, objął swój
urząd w 1865 roku i piastował go
przez 38 lat, aż do swojej śmierci w
1903 roku. Był znany przede wszystkim jako kaznodzieja. Z charakteru
„skromny i cichy, odznaczający się
prostotą obyczajów, pozostawił po
sobie dobrą pamięć zarówno pośród
własnych parafian i mieszkańów
Bełchatowa”. Inni pastorzy „aż do
ostatnich czasów na synodach i kon-
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ferencjach pastorskich chętnie witali
jego sądziwą i aż do końca prawie
krzepką postać, ujmującą swoją prawością, miłym obejściem i szczerym
zainteresowaniem się sprawami kościelnymi”.
W roku 1865 sprzedał stary dom
pastora na ulicy Ogrodowej. Zakupił plac obok probostwa, na którym
później wybudowano dom (tzw. dom
kantora), w którym umieszczono jednoklasową szkołę elementarną dla
dzieci ewangelickich. To jemu zawdzięczała parafia zabezpieczenie jej
roszczeń, gdy dobra Bełchatów zostały w 1866 roku wystawione na licytację. Od nowego właściciela, Ernsta
Ludendorfa ze Szczecina, wyegzekwował na drodze sądowej, należny
parafii przydział drewa na opał.
Na rok 1870 przypada ważny
moment w historii parafii. W związku
z akcją zasiedlania Wołynia, z Bełchatowa wyjechało wtedy około 300
ewangelików, uszczuplając znacznie stan parafii. Natomiast w 1872
rozpoczął się rok głodu, który dał
się we znaki szczególnie osadnikom
gospodarującym na słabych glebach.
W konsekwancji w wielu wsiach
(Zwierzyniec, Stoki, Wola Mikorska,
Janów, Rasy, Kelchenhof ) zostały
zamknięte szkółki ewangelickie, prowadzone przez kantora (tzw. kantoraty). Liczna chrztów spadła ze 190 w
roku 1870 do 125 w 1875. Zmalała
także znacząco liczba małżeństw. W
ostatnich latach swego życia pastor
Fiedler podjął się gruntownej reperacji kościoła, zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz. M.in. zainstalowano
nowe organy a plac kościelny odgrodzono od placu targowego żelaznymi
sztachetami (dotrwały chyba aż do
czasów zburzenia kościoła).
Pastor Fiedler zmarł 31 grudnia
1865 roku. W nekrologu, który ukazał się po jego śmierci w „Zwiastunie
Ewangelicznym”, zrelacjonowano
szczegółowo pogrzeb zmarłego:
„Toteż na pogrzeb ś.p. ks. Fiedlera zebrały się tłumy, aby oddać
mu ostatnią przysługę. Już we wtorek
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nale znać swoich poprzedników, w
swojej publikacji z okacji 100-lecia
parafii w Bełchatowie, nic o nim nie
wspomina.
5. Krótko proboszczem parafii
ewangelickiej był także Leon May.
Urodzony w 1874 roku na Litwie
odbył studia teologiczne na uniwersytecie w Dorpacie. W 1902 roku
ordynowany na duchownego, został
wikariuszem w ewangelickiej parafii
Świętej Trójcy w Łodzi, a od 1906
roku przez 5 lat przebywał w Bełchatowie. O jego działalności w parafii
nic więcej nie wiadomo.

Foto: Fasada kościoła po renowacji w 1928 r. oraz wnętrze kościoła .

dnia 2 kwietnia wieczorem, przy wyprowadzaniu zwłok do kościoła, zeszło
się bardzo wiele ludu, do którego przemówił w języku polskim ks. wikariusz
Fabian z Piotrkowa. W dzień pogrzebu już od rana pobożni oczekiwali w
przepełnionym kościele na rozpoczęcie obchodu żałobnego, na który, oprócz
wyżej wspomnianego (tj. ks. Fabiana), przybyli ks. Superintendent piotrkowski Müller oraz ks. ks. pastorowie Haefke z Kleszczowa, Schmidt z Pabianic
i Skierski z ewangelicko-reformowanej parafii w Zelowie.”
Po nabożeństwie, które odbyło się o godz. 4 po południu, kondukt żałobny ruszył na cmentarz. Chór kościelny wykonywał w kościele i w drodze
pieśni religijne, orkiestra dęta grała marsza żałobnego. Straż ogniowa utworzyła szpaler. Nad grobem zmarłego przemawiali: ks. Fabian po polsku, ks.
Haetke po niemiecku a także ks. Skierski. Obrzęd zakończył się modlitwą i
pożegnaniem zmarłego ks. Supewrintendent Müller. Jako dowód uznania dla
działalności pastora należy wspomnieć, że wkrótce po pogrzebie wierni postanowili z własnych składek postawić zmarłemu pomnik.
4. Po śmierci pastora Fiedlera nastąpił okres częstych zmian na stanowisku pastora. Od 1903 roku urząd administratora parafii w Bełchatowie sprawował Jan Stanisław Fabian, wikary z Piotrkowa. Zajmował się tym aż do
mianowania proboszczem ks. Maya, co nastąpiło w roku 1905. Bełchatowscy
parafianie namawiali go do ubiegania się o urząd miejscowego proboszcza,
jednak z powodów formalnych (wystąpił już wcześniej o posadę w Radomiu, której jednak w końcu nie otrzymał) nie zgłosił swojej kandydatury.
Uzdolniony nie tylko naukowo ale i literacko, należał do współredaktorów
„Zwiastuna Ewangelicznego”, czasopisma dla ewangelików, wydawanego w
języku polskim od 1863 roku. Intensywna praca w terenie nadwyrężyła jego
zdrowie. Zmarł w Warszawie 28 października 1907 roku i tam został pochowany.
Historyk polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pastor Eduard Kneifel, wymienia jako administratora parafii w tym samym czasie ks.
Bernharda Erdmanna, poprzednio wikarego w Zgierzu i administratora w Zagórowie koło Słupcy. Jednak J. Gerhard, który jako proboszcz musiał dosko-
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6. Mianowany w 1913 roku
proboszczem w Bełchatowie Ernst
Behse spędził w naszym mieście
równo 10 lat. Jego urzędowanie
przypadło na trudny okres I wojny
światowej oraz zaraz po niej. Znany był ze swojego proniemieckiego
nastawienia. Doprowadziło go to do
ostrego konfliktu z rosyjskim generałem Hellenschmiedem, przez co
musiał nawet na pewien czas przenieść się do Piotrkowa. Po wojnie
pastor Beshe walczył m.in. o wprowadzenie języka niemieckiego jako
wykładowego do 3 klasowej szkoły
powszechnej w Bełchatowie. Wcześniej udało mu się to w szkołach w
Kałdunach, Myszakach, Pawłowie,
Pawłowie Szkolnym i Pożdżenicach.
Ten stan trwał tam do 1934 roku,
później niemiecki był nauczany jako
język obcy. Opisując czasy pastora
Beshego J. Gerhardt stwierdził, że
panujący powszechnie upadek moralny i pijaństwo mężczyzn powodowalo, że wierni nie czuli się w kościele
jak u siebie. Dlatego pastor skupił się
od poczatku na tym, żeby przywrócić
kult pracy i dobre obyczaje, co mu
się zresztą udało.
Pastor Beshe zmarł nagle 4 lipca 1923 roku. Uroczystości pogrzebowe o charakterze manifestacyjnym
odbyły się 5 lipca na miejskim cmentarzu ewangelickim.
7. W dniu 1 listopada 1924
roku urząd pastora w Błchatowie objął Jakob Gerhardt. Początkowo jego
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urzędowanie nie wzbudzało kontrowersji. Wprowadził m.in. regularne
nabożeństwa dla dzieci i młodzieży.
Z jego inicjatywy doszło też w 1928
roku do remontu kościoła, a w 1936
do nadbudowania piętra domu parafialnego.
Wybudowano też ogrodzenia
na 9 cmentarzach należących do parafii. To dzięki niemu powstała parafialna orkiestra dęta oraz reaktywowano chór śpiewaczy. Założył też dla
ewangelików kasę oszczędnościową.
Głównym powodem do dumy
pastora było jednak doprowadzenie
do zbudowania kościoła i powstania
parafii ewangelickiej w Zelowie w
1936 roku.
Od listopada 1936 roku pastotrowi Gerhardtowi pomagał w pracy jako wikariusz ks. Richard Horn.
Urodzony w 1910 w Łodzi, studiował teologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1936 był wikarym w
Bełchatowie, później w Szopienicach
(1937-1939), a w czasie wojny (19401945) proboszczem w Dziepłoci koło
Radomska. Po wojnie przebywał w
Niemczech Zachodnich.
Po dojściu do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera pastor Gerhargt

zaczął ujawniać swoje pronazistowskie poglądy. To powodowało, że
jego działalność nie była przez władze polskie akceptowana. Gdy w
1937 roku został na zjeździe w Tomaszowie wybrany seniorem diecezji, ministerstwo nie zatwierdziło tej
decyzji.
W lipcu 1938 roku został aresztowany pod zarzutem popełnienia
przestępstw dewizowych. W wyniku
procesu, który miał miejsce w Bełchatowie w lutym 1939 roku, został
skazany na 1 rok i 3 miesiące więzienia. Wypuszczony po przegranej
przez Polskę kampanii wrześniowej
wrócił do Bełchatowa, gdzie został
burmistrzem. To on był inicjatorem
przyłączenia miasta do III Rzeszy,
co nastąpiło ostatecznie na początku
1940 roku. W Bełchatowie pozostawał do 1941 roku.
8. Ostatnim bełchatowskim pastorem był Robert Liersch. Urodzony
w 1897 roku studiował teologię w
Warszawie. Pracował początkowo
jako wikary w Łucku (1929-1930) a
później jako proboszcz w Torczynie
na Wołyniu (1930-1939). Po agresji
Niemiec na Polskę został prewencyjnie aresztowany, jak wielu innych
pastorów z Wołynia, przez polską
policję i umieszczony w obozie inter-
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nowanych. Po zwolnieniu był przez
rok pastorem w Zelowie a następnie
(1941-1945) w Bełchatowie, zastępując na tym stanowisku J. Gerhardta.
Czasy jego urzędowania wiążą się z najciemniejszym okresem w
dziejach miasta. To wtedy pojawiła
się na kościele ewangelickim tablica
„Für Polen verboten”, co oznaczało także zakaz wstępu dla Polaków
wyznania ewangelickiego. W styczniu 1945, uciekając przed frontem
rosyjskim, znalazł się w w Bawarii,
gdzie potem mieszkał. Zmarł w 1949
roku.
7. Zakończenie
Na tym kończy się historia
parafii ewangelicko-augsbutskiej w
Bełchatowie. Kościół oraz budynki
parafialne przetrwały II wojnę światową. Przez pierwszy rok po wojnie,
traktowane jako mienie poniemieckie, nie miały stałego opiekuna. Od
marca 1946 roku sam kościół został
przydzielony parafii rzymsko-katolickiej w Bełchatowie (funkcjonował
jako kościół szkolny pod wezwaniem
św. Stanisława Kostki). W latach
pięćdziesiątych odbywały się w nim
np. niedzielne msze dla młodzieży.
Autor przypomina sobie także urządzane w nim przedstawienia jasełkowe. Póżniej, nie remontowany, zaczął
popadać w ruinę. Ostatecznie został
rozebrany w roku 1984 (w książce
„Bełchatów. Opowieść o dwóch miastach. Cz. 1” podana jest data 1986).
Witold Selerowicz

Brama kościoła z napisem „Für Polen verboten” – zdjęcie wykonane w okresie
okupacji

Źródła:
- Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta
Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego.
- J. Gerhardt, 1837-1937 Festschrift
anlässlich Jahrhundertfeier der evang.luth. Gemeinde zu Belchatow, bmw,
bdw.
- E. Kneifel, Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen,
Selbstverlag des Verf., Niederbayern,
bdw.
- J.S. Fabian, Ś.p. ks. Edward Fiedler,

„Zwiastun Ewangeliczny”, 1903.
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Zaczęło się w Kurnosie
Nikomu nawet przez myśl by nie przeszło, że klub, który rodził się w
trudnych warunkach, będzie jednym z najsilniejszych klubów nie tylko w
Europie, ale i na świecie.
Natomiast mało który z kibiców pasjonujących się zmaganiami siatkarzy
Skry wie, że korzenie bełchatowskiej piłki siatkowej mają swój początek
w Kurnosie.

Foto: W trakcie i przed meczem – boisko LO

B

ełchatowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego patronowały
wówczas piłce nożnej i nie były w
stanie utrzymać drugiej sekcji. Zapaleńców tej wspaniałej dyscypliny wymagającej dużego wysiłku
i wkładu pracy „przygarnęły” Ludowe Zespoły Sportowe, a była to
jesień 1957 roku. Drużyna występowała pod firmą „LZS Kurnos”.
Kierownikiem zespołu a równocześnie i zawodnikiem był Roman
Próchnicki, ikona w historii bełchatowskiej siatkówki. Pierwszymi zawodnikami sekcji byli: Aleksander
Kopytek, Czesław Sobala, Józef
Szewczyk, Eugeniusz Święciak,
Kazimierz Chojnicki, Tadeusz
Folkman. Znaczna większość to
mieszkańcy Bełchatowa.
Pierwsza drużyna piłki siatkowej
– powiedział nieżyjący już Aleksander Kopytek – została zorganizowana w 1957 roku przez Radę
Powiatową LZS w pobliskim Kurnosie, a zespół występował pod firmą „LZS Kurnos”.
Pierwsze rozgrywki odbywały
się na boiskach otwartych m.in.
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na polanie w kurnoskim lesie.
- Stałem na skrzyżowaniu
dróg w Kurnosie – wspomina ówczesny mieszkaniec
Kurnosa Zenon Kaczmarski – i czekałem na przyjazd
drużyny, aby ją zaprowadzić
na polanę w lesie, gdzie było
boisko.
Już na początku swej działalności siatkarze zdobyli
III miejsce w rozgrywkach o
puchar Wojewódzkiego Zarządu Gminnych Spółdzielni, co stanowiło nie małą
sensację. W 1959 r. zespół
zgłoszony został do rozgrywek w Kl. B. W okresie tym
do drużyny dołączyli: Włodzimierz Szewczyk, Stefan
Politański, Janusz Doman,
Jerzy Jankowski, Roman
Feliksiak. Trenerem, zawodnikiem i kierownikiem
zespołu był Roman Próchnicki, osoba, która zasłużyła
się dla rozwoju piłki siatkowej w Bełchatowie. Próchnicki zmarł w 1994 roku.

W
sezonie
1961/62
opiekę
nad
klubem
przejęły
największe zakłady w mieście tj.
Bełchatowskie Zakłady Przemysłu
Bawełnianego, a zespół przybrał
nazwę Robotniczy Klub Sportowy
Skra. Zespół jednocześnie zdobywa awans do ligi okręgowej. Wypadek to szczególny bowiem w skład
ligi okręgowej wchodziły przede
wszystkim bardzo dobre zespoły
łódzkie oraz zespoły z terenu województwa - Lechia Tomaszów oraz
PTC Pabianice, zespoły posiadające przy tym bardzo dobre warunki
treningowe i duże możliwości finansowe, podczas gdy bełchatowscy siatkarze nie posiadali nawet
własnej sali a wszystkie mecze gospodarzy rozgrywali w Piotrkowie.
W tych warunkach po rocznym pobycie zespół został ponownie zdegradowany do klasy „A”. Historia
powtarza się i w sezonie 1962//63

W 1968 roku siatkarze Skry przygotowywali się
do nowego sezonu na obozie w Krzeczowie nad
Watrą. Na zdjęciu: Jerzy Karasiński, Andrzej
Hochman, Roman Jankowski, Krzysztof Zaręba,
Jan Kaczmarek, Tadeusz Tylman, Krzysztof
Kubiak, Włodzimierz Szewczyk, Eugeniusz Szyc.
Trener Aleksander Kopytek robi zdjęcie.
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– bełchatowska Skra ponownie powraca do grupy drużyn walczących w
lidze okręgowej.
W tym też okresie, 22 lipca 1963 roku została oddana do użytku pierwsza w Bełchatowie sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego o wymiarach 14x24x6. Sala stała się bazą
szkoleniową, pozwalając prowadzić pracę szkoleniową przez cały
rok. Teraz już siatkarze nie musieli rozgrywać wszystkich meczy ligowych na boiskach przeciwnika: w Łodzi, Piotrkowie czy Pabianicach.

Foto na górze: od strony lewej, sekretarz KM/G PZPR Tadeusz Wilk, Roman Próchnicki,
Zdzisław Trawiński – działacz, Włodzimierz Szewczyk, z prawej – Aleksander Kopytek.
Foto na dole strony: Rok 1969, sala LO. Aleksander Kopytek, Włodzimierz Szewczyk,
Krzysztof Zaremba, Marek Krakowiak, Leszek Wojciechowski, Tadeusz Jędrzejczyk,
Zbigniew Wróblewski, Grzegorz Kasprzak, Eugeniusz Szyc.

W inauguracyjnym spotkaniu Skra
wygrała 3:2 z Lechią Tomaszów,
niewątpliwie najsilniejszym zespołem w tym okresie w okręgu
łódzkim. Od tego czasu siatkarze
bełchatowskiej Skry zaliczani są
do grona najlepszych. Wprawdzie
jeszcze tylko raz w sezonie 1963/64
nastąpił spadek do kl. „A”, ale pobyt w tej grupie trwał tylko rok.
Od 1965 r. Skra już na stałe została włączona do Ligi Okręgowej, a
rok później została mistrzem Spartakiady Wojewódzkiej. Szczególnie
piękną kartę w historii zespołu stanowiły Spartakiady Wojewódzkie.
Oto ich historia:
Rok
Rok
Rok
Rok

1962
1963
1964
1965

– Pabianice – 2 miejsce
– Piotrków – 4 miejsce
– Tomaszów – 2 miejsce
– Łask – 2 miejsce

I wreszcie rok 1966 – mistrzostwo
województwa.
Już dla historii i dla wysokiej oceny
tego sukcesu podać należy skład zespołu, który w skali kilkunastu powiatów zdobył miano najlepszego:
Włodzimierz Szewczyk, Aleksander
Kopytek, Kazimierz Chojnicki, Jerzy Szyc, Stefan Politański, Antoni
Pawłowski, Roman Feliksiak.
Siatkarze znaleźli również uznanie we władzach sportowych województwa. Józef Szewczyk został
powołany do kadry województwa
LZS, Włodzimierz Szewczyk na
mecz z Bydgoszczą, a Grzegorza
Kasprzaka powołano do kadry młodzieżowej naszego okręgu. W tym
okresie do sukcesów Skry w bardzo
dużym stopniu przyczynili się A.
Kopytek i Wł. Szewczyk.
Oprócz już wymienionych zawodników, do roku 1970, w zespole
m.in. grali: Aleksander Forusiński,
Jerzy Nowacki, Tadeusz Jędrzejczyk, Konrad Kłysik, Zbigniew
Wróblewski, Ryszard Kaczmarek,
Wacław Szwedowicz, Ryszard Kubisiak. W 1970 r. w sekcji piłki
siatkowej było zrzeszonych 20 zawodników
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W roku 1976 następuje zmiana nazwy klubu z RKS Skra na Międzyzakładowy Klub Sportowy Skra.
Patronat w dalszym ciągu miały
BZPB i Spółdzielnia Pracy „Czyn
Majowy” oraz Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Prezesem pozostaje Stanisław Półchłopek – dyrektor BZPB.
Bardzo ważnym wydarzeniem historii klubu było przekazanie 27 listopada 1977 r. sekcji piłki nożnej
Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
Bolesław Bojanowski

W 40 rocznicę powstania klubu został nadany Skrze sztandar, który niestety zaginął..

(na podst książki Klub Skra Bełchatów
Piłka siatkowa, autor B.Bojanowski)

Tadeusz Kowalczyk ps. „Sosna”
(1917-1942)

7 marca 1942 r. Niemcy rozstrzelali
Tadeusza
Kowalczyka,
Zygmunta
Kulika i Jana Tyszke. Wszyscy
byli żołnierzami Armii Krajowej.
Bełchatów pamięta o swych obrońcach.
- Panią Stefanię poznałem w Szkole
Podstawowej nr 2 im.Adama Mickiewicza,
w której pracowałem od 1954 r. Stefania
Bykowska była sekretarką. Na emeryturze
była sekretarką w zarządzie oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego. –
Często odwiedzaliśmy panią Stefanię z
Jadwigą, moją żoną. Stefania była siostrą
Tadeusza.
Tadeusz Kowalczyk PS. Sosna urodził
się 4 kwietnia 1917 r. Miał siedmioro
rodzeństwa, cztery siostry: Mariannę,
Helenę, Annę i Stefanię oraz trzech braci:
Antoniego, Franciszka, Jana. On był
najmłodszy. – Stefania wspominała go ze
szczególnym wzruszeniem.
Kowalczykowie byli patriotami. Antoni
Kowalczyk, najstarszy BRT Tadeusza
czasieIwojnyświatowejnależałdoPolskiej
Organizacji Wojskowej. Rozkazem z
6 sierpnia 1919 r. podpisanym przez
Edwarda Rydza-Śmigłego (późniejszego
marszałka) został odznaczony krzyżem
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POW. Krzyż mu przyznano „za pracę w
organizacji POW i walkę o niepodległość
Ojczyzny”. Antoni Kowalczyk mieszkał
w Rozprzy, był sekretarzem w gminie.
Podczas II wojny światowej należał
do Armii Krajowej. Nosił pseudonim
Wilczek. Był dowódcą w Rozprzy. Działał
także w okolicy Borowej Góry i wsi
Kielchinów. Gdy Rosjanie weszli na nasze
ziemie został aresztowany i wywieziony
do Wrocławia; na szczęście udało mu się
uciec. Po wojnie zamieszkał w Łodzi.
Tadeusz Kowalczyk, jak wspomina jego
siostra Stefania Bykowska, był dobrym i
wrażliwym dzieckiem, bardzo dobrze się
uczył. Był uczniem Szkoły Powszechnej
im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie,
drużynowym w Związku Harcerstwa
Polskiego. Jego największym marzeniem
była dalsza nauka. Gdy skończył szkołę,
do jego ojca przyszedł kierownik
Stanisław Miller. Powiedział, że Tadeusz
koniecznie powinien uczyć się dalej.
Niestety warunki materialne rodziny
na to nie pozwalały. Tadeusz nie mógł
zostać uczniem gimnazjum w Piotrkowie
Trybunalskim. W Bełchatowie szkoły
średniej przecież nie było.
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Po ukończeniu szkoły zaczął więc
pracować w warsztacie stolarskim ojca.
Niedosyt wiedzy wynagradzał sobie
czytaniem książek. Recytował z pamięci
„Pana Tadeusza” Mickiewicza. Zapisał
się także do Strzelca, był komendantem
Orląt. Gdy 1 września 1939 r. wybuchła
wojna, poszedł na zbiórkę Strzelca i
razem z innymi kolegami wziął udział w
„wyprawie orląt” na wschód Polski. Poszli
wszyscy, razem z komendantem Związku
Strzeleckiego Strzelec Mieczysławem
Mycke. Dotarli do Kowala, gdy 17
września napadł na Polskę Związek
Radziecki. Wtedy postanowili wrócić do
Bełchatowa. Wrócili w październiku 1939
Do Związku Walki Zbrojnej przystąpił
w 1940 r. potem do Armii Krajowej. Był
jednym z bliskich współpracowników
komendanta
Rejonu
AK
Jana
Szelągowskiego. W marcu 1942 roku
został aresztowany przez gestapo. 7 marca Tadeusza
Kowalczyka, Zygmunta Kulika i Jana Tyszke
Niemcy zastrzelili w ogrodzie Balda (obecnie I LO
im. Władysława Broniewskiego przy ul. 1 Maja).

Foto og góry, od lewej: Warta Honorowa
Związku Strzeleckiego z dnia 19 maja 1935
roku. Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12
maja 1935 roku. Dworek J.N. Kępalskiego.
Przy wejściu ganek i kolumny w budynku po
prawej stronie siedziba Związku Strzeleckiego, po lewej Związku Rezerwistów po I
Wojnie Światowej. Dekoracja dla uczczenia
marszałka Piłsudskiego. Dom Janusza i Natalii Kępalskich – Bełchatów Nowy Rynek 9
(Plac Wolności 18). Po śmierci Piłsudskiego
– Plac Marszałka Piłsudskiego, w czasie
okupacji Hinderburg Plac. Kopia zdjęcia p.
Stefanii Bykowskiej z archiwum M. Wójcika.
Foto środkowe: Stefania Bykowska (z domu
Kowalczyk, siostra Antoniego i Tadeusza)
na cmentarzu, przy pomniku zamordowanych Akowców, gdzie jest pochowany jej
brat Tadeusz Kowalczyk
Foto na dole oraz po prawej: Miejsce rozstrzelania Akowców. Obecnie boisko I LO
im. Władysława Broniewskiego.

Opracował: Marian Wójcik
na podstawie wspomnień
P. Stefanii Bykowskiej
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„Śmierć ogrodnika w niczym nie zagraża drzewu.
Ale jeśli drzewo będzie zagrożone, ogrodnik umiera dwukrotnie.”
(„Twierdza” Antoine de Saint-Exupéry)

Drzewa umierają,
stojąc

(Refleksja przy okazji Światowego
Dnia Drzewa - 10.09.2015 r.)

Wpisuje się harmonijnie niemal w każdą przestrzeń. Miastu dające oddech, ambona nad łąkami, szumiące a capella, solo, w leśnym chórze.
Drzewo. Przyjaźń między ludźmi a drzewem trwa od dawna. „Puszcz
przepastne krainy” dawały schronienie, co odwzajemniano mentalnie - kultem drzewa. Dąb i lipa były dla Słowian drzewami świętymi. W
czasach pogańskich uważali dąb za Axis Mundi (środek wszechświata).
Wyobrażano sobie, że wszechświat to ogromny dąb, w którego koronie żyją bogowie, na poziomie pnia - ludzie, a korzenie stanowią krainę
umarłych. Cień dobrego drzewa cenili poeci, a wśród nich ten, który zapisał się w polskiej kulturze szczególnie, opiewając czarnoleską lipę.
Bierzemy znacznie więcej niż ofiarujemy. Czasem co prawda wyróżnimy
naszych liściasto-iglastych towarzyszy świątecznym akcentem np. ustanawiając Światowy Dzień Drzewa lub nazywając „pomnikiem przyrody”.
Czasem niestety, gdy drzewa umierają – odwracamy głowy.

Na terenie powiatu bełchatowskiego znajduje się około 60 pojedynczych drzew i 2 aleje, które uznano
za pomniki przyrody. Nie zawsze
znamy ich - obejmującą życie wielu
pokoleń - historię. Nie zawsze i nie
wszyscy mamy wpływ na kondycję
drzew. Zawsze jednak warto przyglądać się sędziwym dębom, brzozom czy lipom i odczytywać z ich
niesionych przez wiatr westchnień
opowieść o miejscu i czasie, w którym tworzymy z nimi niepojętą
wspólnotę zwaną życiem.

Dąb
Cygański

***
„I Bóg słuchał wzruszony, słuchał duszą bezkreśną,
A w tej duszy mu było ruczajno i leśno,
I coś jeszcze miarkował i coś dumał na stronie
I biegł żywcem do grajka i wyciągał swe dłonie!
Święci, wiedząc, co czynią, w nagłej cudom podzięce
Poklękali radośnie wziąwszy siebie za ręce,
Bo od kiedy świat światem, a śmierć jego obrębem,
Po raz pierwszy Bóg płacząc obejmował się z dębem!” („Dąb” B. Leśmian)

Dąb Cygański
- na terenie Gminy Kluki, w połowie drogi pomiędzy Klukami a Parznem
(dąb szypułkowy - Quercus robur , symbol
długowieczności, dostojeństwa i siły)
Był taki dąb. Otaczała go tajemnica. Opisała - legenda sprzed wieków.
Utrwalił się w lokalnej świadomości jako ślad obecności królowej Jadwigi. Jak wiadomo, obrana na zjeździe w Radomsku w 1384 r. królem Polski Jadwiga Andegaweńska – od 1386 r. była żoną Władysława Jagiełły.
Zmarła, mając około 30 lat, w 1399 roku. Jak wieść niesie, ona to właśnie, w końcu XIV wieku, znalazła pod kluckim dębem schronienie podczas burzy. Celem podróży królowej po kluckich drogach, bezdrożach i
leśnych ostępach było obdarowanie parafii i kościoła w Parznie ornatem,
ponoć własnoręcznie przez Jadwigę wyhaftowanym. Nad orszakiem królewskim, zaskoczonym w środku lasu ulewnym deszczem i zagrożonym
24

piorunami, czuwała widać Opatrzność, gdyż okazało się, że na polanie pod dębem rozbił swój obóz cygański tabor. Cyganie zapewne nie
tylko udzielili królowej pomocy,
ale i cześć wyrazili należną jej majestatowi. Taką opowieść przechowała legenda. Z niej wziął dąb swoją nazwę: Dąb Cygański. W 1996 r.
został uznany za pomnik przyrody.
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Tabliczka informacyjna umieszczona przy nim mówiła
o wieku około 900 lat – co jednak budziło
wątpliwość dendrologów. Wyrósł
na wysokość ok.
22 m, obwód w pierśnicy drzewa (mierzony
na wysokości ok. 130 cm) - 502 cm,
co oznacza, że - jeśli pień ma regularny kształt - średnica pnia to ok.
160 cm. W kilkusetletniej historii
Dębu Cygańskiego niestraszne mu
były wichry i burze, nie zniszczyły
go mroźne zimy ani upalne lata, nie
zagroziły mu działania frontowe
ostatniej wojny, które toczyły się
w tej okolicy. A jednak - kto nie pojechał w to miejsce do 20 sierpnia
2012 roku, by podziwiać okazałe
drzewo, zaległości tej odrobić już
nie zdoła. W pełni lata 2012 roku
kilkusetletni dąb niemal doszczętnie spłonął. Pleśń, grzyby i mrówki zakończą w naturalny sposób
dzieło zniszczenia, któremu początek dał człowiek. Uchwałą nr 110/
XXII/2012 Rady Gminy Kluki z dnia
25 października 2012 r. „zniesiono
status pomnika przyrody drzewa należącego do gatunku dąb szypułkowy „Dąb Cygański” zlokalizowanego
w oddziale 154d, na terenie Nadleśnictwa Bełchatów ustanowionego
jako pomnik przyrody na podstawie
rozporządzenia Nr 4/96 Wojewody
Piotrkowskiego z dnia 4.11.1996
roku w sprawie uznania za pomniki
przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Piotrkowskiego z 1996
roku, Nr 21, poz.75). Zniesienie pomnika przyrody nastąpiło z uwagi
na utratę wartości przyrodniczej
spowodowanej zniszczeniem na
skutek spalenia i przewrócenia się
drzewa.”

w. znajdują się od ponad 300 lat
. Okazałe dęby szypułkowe są pomnikami przyrody o obwodach od
340 do 500 cm i wysokości 23-30
metrów.

Dęby szypułkowe w
Głupicach, gmina Drużbice

„ Brzozy są bezpartyjne,
brzozy są apolityczne,
ja od brzóz wszystko przyjmę,
bo śliczne.” (W. Broniewski)

Są takie dęby. W Głupicach, obok
zrujnowanego dworu pochodzącego z przełomu wieków XVIII i XIX

Nie wszystkie dęby rosnące wokół
dworu w Głupicach są w dobrej
kondycji. Jedno z potężnych drzew
ciężko choruje. Rażone piorunem
zachowało jedynie boczne gałęzie,
z których, dzięki siłom witalnym
drzewa, wiosną wyrastają liście.
Dąb silny jak dąb - nie poddaje się
losowi. W Głupicach z dużego dworskiego parku pozostały już jedynie
te drzewa, silne i dorodne, które zasłużyły na miano pomników przyrody. Pozostają świadkami zdarzeń
dziejących się w tej okolicy, czasem
dramatycznych jak te – dla sędziwych drzew stosunkowo niedawne
- związane z wydarzeniami II wojny
światowej czy okresem bezpośrednio powojennym. Od początku wojny majątkiem w Głupicach zarządzali
Niemcy. Na miejscu wysiedlonych
ziemian zamieszkali osadnicy z Łotwy lub Estonii. W połowie stycznia
1945 roku opuścili majątek. Bezpośrednio po wyzwoleniu Głupic przedwojenny właściciel Julian Walicki
wrócił do rodzinnego opuszczonego
przez Niemców dworu.
Procesy
społeczne zapoczątkowane reformą
rolną miały jednak swą niepohamowaną dynamikę. Majątek został rozparcelowany, zastąpiło go państwowe
gospodarstwo rolne. Fali przemian
opierały się jedynie głupickie dęby argumentem nieprzemijającej urody,
„zasiedzenia” i sędziwego wieku.
***

Aleja Brzóz – pomnik przyrody przy drodze 483 na odcinku
Szczerców – Lubiec
(brzoza brodawkowata Betula pen-

dula, gatunek osiągający wiek do
200 lat)
Jest taka aleja. Lokalna wiedza o
okolicznościach jej powstania jest
niewielka. Bazując na informacji
osoby, która brała udział w sadzeniu brzóz tworzących tę unikalną
grupę drzew ( i która posadziła 18
z kolei brzozę po lewej stronie drogi w kierunku Łasku), można przy-

Aleja Brzóz przy drodze wojewódzkiej
483 między Szczercowem a Lubcem.
Z prawej – jedna z brzóz o czarnej korze

jąć, że drzewa posadzono tu około
1928 r. Sadzili je m.in. uczniowie
szkoły podstawowej ze Szczercowa, prawdopodobnie pod opieką
nauczyciela matematyki i muzyki - A.(?) Miarki. Z jakiej okazji?
Trudno dziś to ustalić. Jeśli datą
sadzenia drzew był dokładnie rok
1928, być może inicjatywa posadzenia brzóz wzdłuż drogi prowadzącej do Łasku i Łodzi związana
była
z 10. rocznicą odzyskania
niepodległości. Często wszak drzewo kojarzono z wolnością, symbolizowało nadzieję, upamiętniało
ważne wydarzenia. To jednak tylko
przypuszczenie. Faktem bezspornym jest natomiast, że w wyniku
lokalnej ekologicznej inicjatywy
powstała aleja złożona co najmniej
z 498 brzóz brodawkowatych , w
25
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tym: 3 brzozy stanowiące wielką osobliwość botaniczną - o czarnej korze.,
Ciemny kolor kory te wyjątkowe drzewa zawdzięczają brakowi tzw. betuliny, która pniom „typowych” brzóz nadaje białą barwę i stanowi płaszcz
ochronny drzew zapewniający odporność zarówno na silne nasłonecznienie, jak i niekorzystne temperatury. Dawniej brzozy o czarnej korze
uważano za osobny gatunek . Brzoza „czarna” w Polsce spotykana jest
głównie na Podkarpaciu i w Tatrach, a pojedyncze okazy - w Kampinoskim Parku Narodowym i … w powiecie bełchatowskim, w miejscowości
Zagadki przy drodze wojewódzkiej 483.

W 1996 r. tę sędziwą, wówczas około 68-letnią brzozową aleję uznano
za pomnik przyrody, co oznacza docenienie wyjątkowych walorów tego
miejsca, ale też obowiązek objęcia drzew szczególną ochroną. Ktokolwiek
jechał drogą 483 w kierunku Łasku - między Szczercowem a Lubcem, musiał zwrócić uwagę na rosnące po obu stronach drogi okazałe drzewa. Od
wielu lat witają kierowców niepowtarzaną soczysto-optymistyczną zielenią wiosenno-letnich liści, bogate w szum i szelest, żegnają – jesiennie,
strojne w złoto, zimą – nagie, wiotkie, piękne.
W okresie od lipca 2006 r. do sierpnia 2013 r. liczba brzóz z alei uległa zmniejszeniu łącznie o prawie 100 drzew. W 2006 r. - o 10 drzew,
w 2007 r. – o 55 drzew, w 2013 r. – o kolejne 33 drzewa. Miały od 7885 lat. Drzewa tego gatunku w dobrych warunkach osiągają wiek do 200
lat. Można by rzec, że drzewa z Alei Brzóz – zginęły, będąc w sile wieku.
Jak stwierdzono w uchwale Rady Gminy Szczerców XXXII/295/13 z 8
sierpnia 2013 r. : „33 drzewa z gatunku brzoza brodawkowata utraciły
wartości przyrodnicze i krajobrazowe”. Z dołączonego do uchwały „Wykazu drzew do usunięcia” wynika, że ok. 86-letnie brzozy brodawkowate
o obwodach od 50 - 140 cm, wysokości ok. 20-25 metrów, rosnące po
obu stronach drogi wojewódzkiej 483, obumarły całkowicie lub w 80%,
pnie pozbawione są częściowo lub całkowicie kory, u wielu brak czubka”.
Aktualnie pomnikiem przyrody jest aleja złożona z 400 drzew.
***
„Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!
Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie
Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie. („Na lipę” J.
Kochanowski)

Lipy przy modrzewiowym kościele pw. Świętej Trójcy w Kaszewicach,
gmina Kluki
(Lipa drobnolistna - Tilia cordata długowieczna, według Słowian
chroniąca przed piorunami i złymi duchami, dla starożytnych Greków symbol niewinności i czystości)
Bywają takie lipy. Przedstawiać ich nie trzeba. Wiadomo – sama słodycz.
Zapach kwiatów, smak miodu, ba – nawet smak liści. Lipa uważana jest za
drzewo obdarzone pozytywną energią, korzystnie wpływające na zdro26

wie człowieka. Opiewana przez
poetów, zasługuje na ich uwielbienie. Zasługują na uwielbienie ci,
co ją opiewają. Nie ma co prawda
w Czarnolesie lipy, która cenił Kochanowski. Rosną tam znacznie
młodsze przedstawicielki tego gatunku. Są natomiast okazałe i sędziwe lipy rosnące w Kaszewicach
przy kościele z początku XVII wieku. Mają się dobrze. Najokazalsza z
kilkunastu okazałych – pomników
przyrody, ma podobno obwód 630
cm. Wiek lip sięga być może czasu
budowy kościoła w Kaszewicach w
1612 r.
Czy kaszewickie lipy osiągną wiek
najstarszej ponoć lipy w Europie rosnącej w Niemczech, tj. ok.
1200 lat? Trzeba zauważyć, że w
Polsce nie ma drzew tak starych
jak w Niemczech. Naszym zachodnim sąsiadom dynamiczny rozwój gospodarczy, przemysłowy,
technologiczny nie przeszkodził w
zachowaniu zabytkowych drzew.
Rosną w dużym ogrodzie o charakterze naturalistycznym. Przysiadły
nisko, wysoko wzniosły ramiona.
Gleba tu VI klasy, teren podmokły,
lokalnie zmeliorowany. Dotychczasowe warunki widocznie lipom odpowiadały, gdyż w ciągu około 70
lat utworzyły pnie, których obwód
mierzony na wysokości około 90
cm (powyżej drzewa rozgałęziają
się) wynosi 460, 480 i 265 cm. Widać ręka sadzących je – Rodziców
właścicielki ogrodu – była szczęśliwa. Niedawno otrzymały imiona.
Od kilkudziesięciu lat są dla rodziny
symbolem ciepła, spokoju, zdrowia.
Ich cień – miejscem odpoczynku i
inspiracją twórczą. Ot, prywatny raj.
W tradycji słowiańskiej lipa uważana była obok dębu za drzewo
,,święte,” otaczana czcią za piękno
oraz miododajne kwiaty mające
moc leczniczą. W folklorze - kojarzona z tym, co ,,żeńskie”: płodnością, życiem rodzinnym - stanowiła od wieków symbol szczęścia i
spokoju. Słowianie poświęcili lipę
bogini zwanej Łada, dla germanów

Drzewa umierają, stojąc

wiązała się ona z boginią miłości
Freją, u Litwinów była atrybutem
Lajmy, bogini urodzin i losu. Lipy
wyznaczały świętą przestrzeń,
chroniły święte źródła. Podobnie
jak dębów, nie wolno ich było niszczyć, rąbać i palić.
***
Według danych GUS (Rocznik Statystyczny 2013 r.) w Polsce znajduje się ponad 36 tys. pomników
przyrody, wśród nich ok. 30 tysięcy
pojedynczych drzew, ok. 3670 grup
drzew, ok. 730 alej. W powiecie
bełchatowskim formalnie uznano
ponad 60 takich obiektów – w tym:
pojedyncze drzewa i 2 aleje. Kilka z
nich przedstawiono powyżej. Wokół naszych domów, wzdłuż ulic,
nad wodami, w parkach, w lasach
wzrastają, potężnieją niezliczone
drzewa. Obdarzają nas przyjaznym,
naturalnym pięknem, niezależnie
od tego czy mają obwód mniejszy
czy większy niż 314 cm w pierśnicy. Chcą w zamian miejsca do życia
- ziemi, powietrza, wody. Ile z nich
zachowa lub poprawi swą kondycję przy naszej pomocy? Ile z nich
„utraci wartości przyrodnicze i kraFoto: Potężne lipy rosnące wokół
kościoła pw. Świętej Trójcy w
Kaszewicach oraz Lipa Słowianka
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jobrazowe” z naszym niszczącym udziałem? „Spieszmy się kochać” dęby,
brzozy, lipy z okolic Bełchatowa. Ratujmy i ochraniajmy również żywe
zabytki regionu – dzieła przyrody, których czas przekracza okres trwania
naszego życia. „Śmierć ogrodnika w niczym nie zagraża drzewu. Ale jeśli
drzewo będzie zagrożone, ogrodnik umiera dwukrotnie”.

Anna Mikołajewska-Antczak

O tym jak Zelów kupiono...
O tym jak Zelów kupiono
Początek miastu Zelów dała wieś założona w XIII w. Pierwsze wzmianka dotycząca miejscowości pochodzi
z 1402 r. z księgi „Liber Boneficiorum” Jana Łaskiego. Jej nazwa
początkowo brzmiała Szelyów, a
potem Zeliów. Niegdyś uważano,
iż pochodzi ona od kapusty, która
według czeskich kolonistów osiadających się na tych terenach, bardzo
dobrze się uprawiała. Jako, że „zeli”
to po czesku kapusta, to stąd miała
wywodzić się nazwa Zelowa. Dzisiaj
jednak przyjmuje się, że ma związek
ze staropolskim imieniem Żel, bądź
precyzyjniej od pseudonimu „Zeleti”, co znaczy tyle co „pragnąć”.
XV i XVI w. obfitowały w wojny religijne, konflikty katolickich królów

z religijnymi reformatorami, ale
dopiero klęska poniesiona przez
czeskie wojska pod Białą Górą w
1620 r. spowodowała emigrację blisko 30 tys. ewangelickich rodzin.
W I poł. XVIII w. osiedlili się na
Śląsku zajętym przez wojska pruskie. Nie minęło 100 lat, a Czesi
ponownie byli zmuszeni ruszyć w
wędrówkę. Przełomowym rokiem
dla dziejów Zelowa był 1802. Po
pół roku negocjacji, 21 grudnia, nastąpiło podpisanie umowy o sprzedaży majątku Zelów. Stronami
byli: sprzedający – Józef Świdziński, herbu Półkozic, zaś kupującymi – osadnicy czescy, ewangelicy,
członkowie kościoła braci czeskich,
ze swym przedstawicielem Aleksandrem de Korwin Petrozelinem.
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O tym jak Zelów kupiono...
Pierwsi przywódcy religijni wybrani zostali w 1803 r., a byli nimi: Maciej Lukaszek
z Sacken, Fryderyk Prowaznik z Tabory
Wielkiego i Jan Weselowski z Bachowic.
Natomiast 1807 r. po raz pierwszy wybrano sołtysa, którym wybrany został Jan Andersz, późniejszy wójt Zelowa. W latach
1821-1825 powstawał (pierwszy w regionie) kościół ewangelicki. Akta erekcyjny
Zelowa niestety nie zachował się. Wiedza
na jego temat pochodzi z tradycji, i można
przypuszczać, iż jego zawartość jest analogiczna do tego typu dokumentów w innych koloniach wygnańczych w Prusach.

Jako, że Zelów znajdował się, w momencie zakładania miasta w zaborze pruskich,
to akt założycielski podpisany został przez
króla Fryderyka Wilhelma III. Mieszkańcy
osady otrzymali od niego przywilej wyznaniowej wyłączności, który monarchę
nic nie kosztował, a zapewniał miastu porządek oraz spokój. Doświadczenie pruskiej kancelarii królewskiej z kolonistami
pokazywało, że bracia czescy pomimo
gotowości do integrowania się z większościowym kościołem luterański, z trudem
to czynili. Wobec czego przyznanie przywileju stanowiło niejako zabezpieczenie przed

ewentualnymi problemami z osadnikami.
Pierwsi mieszkańcy Zelowa przybyli
na te tereny, z pruskiego wówczas Śląska.
Większość osadników była rolnikami,
bądź chałupnikami. Zapoczątkowali oni
na tym terenie, przemysł włókienniczy,
zajmując się głównie rękodzielnictwem
tkackim. Prawdopodobnie Petrozelin był
jedynym szlachcicem, w tej grupie przybyszów. Praktycznie przez następnych 100
lat gmina Zelów był narodowościowoi wyznaniowo niemal jednorodna. W 1827
r. miejscowość liczyła 847 mieszkańców
i 142 domy.
Ewelina Młynarczyk

Wydarzenia roku 2014
1.
W latach 2013 i 2014 pożegnaliśmy następujących członków Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa: Janusza
Krzywańskiego, znanego lekarza weterynarii i społecznika oraz Zygmunta Warcholińskiego – malarza, długoletniego,
aktywnego członka SPB.
2.
Braliśmy udział w uroczystościach patriotycznych: Święto Niepodległości, Święto Wojska Polskiego. Jak co
roku współorganizowaliśmy Święto Konstytucji 3 Maja. W trakcie tych uroczystości przedstawiciele Stowarzyszenia
składali wiązanki pod tablicami i pomnikami.
3.
Przyznaliśmy tytuły Honorowych Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa następującym osobom:
Stanisława Grzybowska, Marian Sobutkowski, Eugeniusz Cyranowski, Zdzisław Kwiatkowski, Witold Selerowicz,
Wiktor Jacek Cybulski, Wiesława Kruczek, Halina Rygier, Halina Franciszka Warcholińska, Marian Wójcik.
4.
21 maja 2014 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SPB, podczas którego wybrano nowy
Zarząd Stowarzyszenia. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Z funkcji członków
Zarządu zrezygnowali Małgorzata Gołębiowska i Bolesław Marusiak. Wybrano Komisję Rewizyjną.
5.
W maju 2014 roku długoletni członek SPB Marian Wójcik otrzymał tytuł Zasłużonego dla Powiatu
Bełchatowskiego. Tytuł wręczono podczas jubileuszowej uroczystości samorządowej.
6.
Jak co roku organizowaliśmy i czynnie uczestniczyliśmy w kweście cmentarnej.
Z datków zebranych podczas kwesty odnowiliśmy krzyże na cmentarzach
w Grocholicach i Bełchatowie oraz pomnik rodziny Miętkiewiczów.
7.
24 września braliśmy udział w zorganizowanym w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie spotkaniu z
emerytowanymi oficerami lotnictwa. Spotkanie poświęcone było rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz
zestrzelenia samolotu obok wsi Patoki (gmina Drużbice).
Oprac. Aleksander Frączkowski i Małgorzata Gołębiowska
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