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W gêst¹ kniejê, co na po³udniu Mazowsza niewielkie pagórki pomiêdzy
rzekami Wolbórk¹ a Dobrzynk¹ porasta³a, zapu�ci³ siê by³ onegdaj na
³owy król Jagie³³o wraz z ca³¹ �wit¹. Gonili zwierza tak zapamiêtale, ¿e
usz³o ich uwadze, i¿ syn królewski zapodzia³ siê gdzie� w tym ferwo-
rze. Kiedy to sobie ³owczy i dworscy my�liwi u�wiadomili, strach pad³
na nich blady, wiêc ju¿ nie zwierza, a królewicza jêli tropiæ w gêstwinie.
Rozpierzchli siê we wszystkie strony, a dla animuszu pohukiwali sobie
wzajem, bo zmierzch ju¿ zapada³ i straszno siê po�ród drzew robi³o.
Miesi¹c srebrzysty wysoko stan¹³ na nieba bladawym granacie, gdy
bardziej gromkie i radosne �Tu¿ syyyyyn� siê rozleg³o i na wszystkich
zst¹pi³a ulga wielka.
Szczodrobliwy król W³adys³aw, gdy dopiero na biesiadzie siê dok³adnie
dowiedzia³, my�liwsk¹ przygodê postanowi³ uwieczniæ, lokuj¹c w miej-
scu odnalezienia ukochanego syna miasto. Od radosnego okrzyku
Tuszyn je nazwaæ kaza³ � by podkre�liæ, jak¹ wagê do spraw dynastycz-
nych przywi¹zywa³.

Ta legenda � jak to z legendami bywa � niewiele ma wspólnego z prawd¹
historyczn¹, ale piêknie brzmi, prawda?
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X-III tysi¹cl. � na ziemi tuszyñskiej obozuj¹ koczownicze gromady
p.n.e. ludzkie (znaleziska w Czarnocinie, w pobli¿u Tychowa

i Srocka, w Dziwlach, Grodzisku i Tuszynie-Lesie).

XVII-XIII w. � pierwsze formy trwa³ego osadnictwa (znaleziska w Czar-
p.n.e. nocinie i Romanowie).

X-V w. p.n.e.� do�æ liczne ju¿ osady ludzkie (�lady cmentarzysk w Tycho-
wie, Rzepkach i Wardzyniu).

I-V w. n.e. � rozwiniête formy osadnictwa w Czarnocinie (cmentarzy-
sko 14 grobów popielnicowych), �lady po m³ynie wodnym
Abraham (Abram) z I-II w. n.e.

X-XIII w. n.e.� osady ludzkie w Tuszynie i Grodzisku, wczesno�rednio-
wieczne obwa³owane grodziska w Rêkoraju i w Górkach
Du¿ych.

PRZEZ DZIEJE TUSZYNA SKRÓTEM
CZYLI

TUSZYÑSKIE KALENDARIUM

Rejony znalezisk archeo-
logicznych wokó³ Tuszy-
na � naniesione na nie-
mieck¹ mapê topogra-
ficzn¹ z 1909 roku
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1223 r. � ksi¹¿ê Konrad Mazowiecki aktem darowizny spisanym
w Brze�nie przekaza³ we w³adanie biskupowi Prus Christia-
nowi trzy wsie: Szarno, Rudki i Tuszyno. W�ród historyków
nie ma zgodno�ci co do tego, czy owo Tuszyno to faktycznie
pod³ódzki Tuszyn.

1260 r. � pierwsza wzmianka o osadzie Tuszyn; w tej to osadzie
ksi¹¿ê kujawsko-³êczycki Kazimierz Konradowic wyda³
dokument potwierdzaj¹cy prawo w³asno�ci opactwa cyster-
sów w Sulejowie do wsi Straszów.

1345 r. � arcybiskup gnie�nieñski Jaros³aw Bogoria Skotnicki
erygowa³ w Tuszynie ko�ció³ pw. �w. Witalisa.

1397 r. � wzmianka o tuszyñskim ko�ciele jako ma³ej, drewnianej
budowli.

1416 r. � 17 sierpnia król W³adys³aw Jagie³³o nada³ w Wi�licy
Dobkowi Kobyle z ¯arek przywilej ulokowania miasta w dzier-
¿awionej przez niego wsi Tuszyn.

Na arenê nowo¿ytnych dziejów TNa arenê nowo¿ytnych dziejów TNa arenê nowo¿ytnych dziejów TNa arenê nowo¿ytnych dziejów TNa arenê nowo¿ytnych dziejów Tuszyn wkroczy³ na dobre wraz z nadaniem muuszyn wkroczy³ na dobre wraz z nadaniem muuszyn wkroczy³ na dobre wraz z nadaniem muuszyn wkroczy³ na dobre wraz z nadaniem muuszyn wkroczy³ na dobre wraz z nadaniem mu
praw miejskich przez W³adys³awa Jagie³³ê. Od zarania swych udokumentowa-praw miejskich przez W³adys³awa Jagie³³ê. Od zarania swych udokumentowa-praw miejskich przez W³adys³awa Jagie³³ê. Od zarania swych udokumentowa-praw miejskich przez W³adys³awa Jagie³³ê. Od zarania swych udokumentowa-praw miejskich przez W³adys³awa Jagie³³ê. Od zarania swych udokumentowa-
nych dziejów cieszy³ siê statusem miasta królewskiego, w odró¿nieniu od miastnych dziejów cieszy³ siê statusem miasta królewskiego, w odró¿nieniu od miastnych dziejów cieszy³ siê statusem miasta królewskiego, w odró¿nieniu od miastnych dziejów cieszy³ siê statusem miasta królewskiego, w odró¿nieniu od miastnych dziejów cieszy³ siê statusem miasta królewskiego, w odró¿nieniu od miast
nale¿¹cych do dóbr ko�cielnych b¹d� szlacheckich. Jednak¿e miasto nie by³onale¿¹cych do dóbr ko�cielnych b¹d� szlacheckich. Jednak¿e miasto nie by³onale¿¹cych do dóbr ko�cielnych b¹d� szlacheckich. Jednak¿e miasto nie by³onale¿¹cych do dóbr ko�cielnych b¹d� szlacheckich. Jednak¿e miasto nie by³onale¿¹cych do dóbr ko�cielnych b¹d� szlacheckich. Jednak¿e miasto nie by³o
administrowane bezpo�rednio przez królewskich urzêdnikówadministrowane bezpo�rednio przez królewskich urzêdnikówadministrowane bezpo�rednio przez królewskich urzêdnikówadministrowane bezpo�rednio przez królewskich urzêdnikówadministrowane bezpo�rednio przez królewskich urzêdników, lecz przekazywa-, lecz przekazywa-, lecz przekazywa-, lecz przekazywa-, lecz przekazywa-
ne w dzier¿awê. Dzier¿awcy czêsto siê zmieniali � lepiej lub gorzej wp³ywaj¹cne w dzier¿awê. Dzier¿awcy czêsto siê zmieniali � lepiej lub gorzej wp³ywaj¹cne w dzier¿awê. Dzier¿awcy czêsto siê zmieniali � lepiej lub gorzej wp³ywaj¹cne w dzier¿awê. Dzier¿awcy czêsto siê zmieniali � lepiej lub gorzej wp³ywaj¹cne w dzier¿awê. Dzier¿awcy czêsto siê zmieniali � lepiej lub gorzej wp³ywaj¹c
na rozwój miasta, które ¿y³o g³ównie z rolnictwa i lokalnego handlu.na rozwój miasta, które ¿y³o g³ównie z rolnictwa i lokalnego handlu.na rozwój miasta, które ¿y³o g³ównie z rolnictwa i lokalnego handlu.na rozwój miasta, które ¿y³o g³ównie z rolnictwa i lokalnego handlu.na rozwój miasta, które ¿y³o g³ównie z rolnictwa i lokalnego handlu.

Król W³adys³aw II Jagie³³o � to z jego woli
Tuszyn otrzyma³ prawa miejskie

1439 r. � zapis w gnie�nieñskim s¹dzie konsystorskim o sporze
pomiêdzy tuszyñskim plebanem Piotrem a proboszczem
trzemeszeñskim Peregrynem na tle dziesiêciny, do której
ów Peregryn mia³ wcze�niej przyznane prawo.

1440 r. � spór o wójtostwo Tuszyna pomiêdzy Miko³ajem Koby³¹,
synem Dobka, a Sêdk¹, ¿on¹, a prawdopodobnie ju¿ wdow¹
po Janie Miêdzyrzeckim, by³ym wójcie.

1451 r. � wójtem Tuszyna by³ S¹dzisz, syn Miko³aja.
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1463 r. � w Tuszynie go�ci³ król Kazimierz Jagielloñczyk.

1472 r. � druga wizyta króla w mie�cie.

Król Kazimierz Jagielloñczyk go�ci³
w Tuszynie trzy razy � twarz z na-
grobka w katedrze na Wawelu

1484 r. � król Kazimierz Jagielloñczyk uczyni³ Tuszyn starostwem
niegrodowym.

1492 r. � trzecia wizyta królewska.

1496 r. � król Jan Olbracht zabezpiecza na dobrach tuszyñskich d³ug
w wysoko�ci 3200 z³otych wêgierskich zaci¹gniêty u Aukuta
(Adaukta) z Pniewa herbu Godziemba na wojnê z hospoda-
rem wo³oskim; d³ug nie zosta³ oddany, wiêc Tuszyn prze-
szed³ w rêce Pniewskich.

1504 r. � komisarze wydelegowani przez króla Aleksandra Jagiel-
loñczyka dokonali rozgraniczenia dóbr tuszyñskich od resz-
ty tutejszej królewszczyzny.

1508 r. � król Zygmunt Stary zezwoli³ Andrzejowi z Szamotu³ odku-
piæ Tuszyn od Pniewskich.

1511 r. � Tuszyn znalaz³ siê w rêkach £ukasza Górki, ziêcia Szamo-
tulskiego, odkupiony za 2000 z³otych wêgierskich i 200 z³o-
tych polskich.

1512 r. � arcybiskup gnie�nieñski ustanowi³ dekanat tuszyñski
obejmuj¹cy 23 parafie.

1532 r. � komisarze królewscy dokonali kolejnego rozgraniczenia
dóbr tuszyñskich i dóbr kapitu³y krakowskiej.

1543 r. � po¿ary spowodowa³y w Tuszynie du¿e straty.

1555 r. � kolejna seria po¿arów.

1558 r. � do starcia z Krzy¿akami Tuszyn ekspediuje dwóch
zbrojnych piechurów.

1565 r. � wed³ug przeprowadzonej w tym roku lustracji w Tuszynie
by³o 106 placów, 156 domów, a w mie�cie funkcjonowa³o
64 rzemie�lników: 15 browarników, 8 ko³odziejów, 7 kowali,



� 136 �

4 ku�nierzy, 10 piekarzy, 5 rze�ników, 2 stelmachów,
13 szewców; miasto dawa³o 116 z³otych i 8 groszy dochodu
rocznego.

1571 r. � wed³ug kolejnej lustracji w Tuszynie by³ rynek i by³o sie-
dem ulic: £êczycka, Targowa, Piotrkowska, Ko�cielna, Sie-
radzka i Tylna.

1585 r. � przy tuszyñskim ko�ciele funkcjonuje szkó³ka parafialna,
w której pracuje nauczyciel Marcin.

1605 r. � aktem z 20 sierpnia król nada³ miasto Tuszyn oraz wie�
o tej nazwie w do¿ywocie staro�cie piotrkowskiemu Maksy-
milianowi Przerêbskiemu.

1655 r. � do Tuszyna wkroczy³y wojska szwedzkie; miasto zosta³o
ograbione i spalone, uratowa³o siê tylko 40 domostw.

1660 r. � starosta i wójt Tuszyna Stefan Przerêbski sprowadza pierw-
sze grupy ¯ydów.

1661 r. � miasto z³upili ¿o³nierze rotmistrza Eustachego Tyszkiewi-
cza; zlecona przez króla lustracja wykaza³a, ¿e zachowa³o
siê tylko 48 ledwie egzystuj¹cych domostw.

1665 r. � podobnie post¹pili dragoni ksiêcia Radziwi³³a.

1670-1678 r.� proboszczem tuszyñskim by³ ks. Jan Kuczkowski;

Ludno�æ oddaj¹ca dziesiêcinê
� sztych z XVI wieku

Od po³owy XVII wieku zaczyna siê okres upadku miasta � z powodu klêsk po¿a-Od po³owy XVII wieku zaczyna siê okres upadku miasta � z powodu klêsk po¿a-Od po³owy XVII wieku zaczyna siê okres upadku miasta � z powodu klêsk po¿a-Od po³owy XVII wieku zaczyna siê okres upadku miasta � z powodu klêsk po¿a-Od po³owy XVII wieku zaczyna siê okres upadku miasta � z powodu klêsk po¿a-
rówrówrówrówrów, nieurodzaju, a nade wszystko grabie¿czych przemarszów ró¿nych wojsk., nieurodzaju, a nade wszystko grabie¿czych przemarszów ró¿nych wojsk., nieurodzaju, a nade wszystko grabie¿czych przemarszów ró¿nych wojsk., nieurodzaju, a nade wszystko grabie¿czych przemarszów ró¿nych wojsk., nieurodzaju, a nade wszystko grabie¿czych przemarszów ró¿nych wojsk.
Maleje liczba mieszkañcówMaleje liczba mieszkañcówMaleje liczba mieszkañcówMaleje liczba mieszkañcówMaleje liczba mieszkañców, ubywa domów, ubywa domów, ubywa domów, ubywa domów, ubywa domów, przybywa za� nieu¿ytków i pustych, przybywa za� nieu¿ytków i pustych, przybywa za� nieu¿ytków i pustych, przybywa za� nieu¿ytków i pustych, przybywa za� nieu¿ytków i pustych
parcel.parcel.parcel.parcel.parcel.
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� dziesiêcina od mieszczan tuszyñskich wynosi³a 45 kor-
ców i 7 garnców ¿yta � ka¿dej jesieni gospodarze zwozili na
plebaniê dziesiêcinê snopow¹, a w czasie kolêdy proboszcz
zbiera³ od ka¿dego domu po jednym groszu.

1693 r. � druga fala osadnictwa ¿ydowskiego.

1696 r. � kolejnych spustoszeñ miasta dokona³o zaanga¿owane
w walkê o koronê pomiêdzy Augustem II Sasem a Stanis³a-
wem Leszczyñskim wojsko wojewody inowroc³awskiego
Go³eckiego.

1703 r. � w Tuszynie znów pojawili siê grabie¿cy szwedzcy.

1704 r. � regiment kasztelana brzeskiego, rotmistrza Ludwika
Minora zatrzyma³ siê w mie�cie i ograbi³ je.

1708 r. � pierwsza wzmianka o tuszyñskim cmentarzu znajduj¹cym
siê przy niewielkim ko�ció³ku �w. Andrzeja stoj¹cym
w rynku.

1710-1711 r.� Tuszyn nawiedzi³y zaraza (morowe powietrze) i gradobi-
cia na przemian z suszami.

1734 r. � zbrojny oddzia³ szlachty sieradzkiej przeje¿d¿a³ przez
Tuszyn i, wzorem swoich poprzedników, z³upi³ miasto;
to samo uczyni³y oddzia³y rosyjskie popieraj¹ce Sasa.

1762 r. � po¿ar strawi³ ko�ció³ �w. Witalisa oraz ca³y Tuszynek
Staro�ciñski.

1765 r. � proboszcz Józef Strzelecki odbudowa³ plebaniê wraz
z zapleczem gospodarczym i postawi³ nowy ko�ció³
� drewniany na kamiennej podmurówce.

1766 r. � w Tuszynie zawi¹za³ siê cech piwowarów.

1768 r. � wojska rosyjskie na przemian z wojskami konfederacyjny-
mi nak³ada³y na miasto wysokie kontrybucje.

1775 r. � Tuszyn obejmuje w 50-letni¹ dzier¿awê ksi¹¿ê Mieczys³aw
Czetwertyñski; nowy dzier¿awca ustanowi³ roczny wymiar
czynszu p³aconego przez miasto na poziomie 602 z³otych
� od gruntów i ogrodów po 40 z³otych, od jarmarków
6 z³otych, od ³¹k 8 z³otych, od sklepów i sk³adów
106 z³otych, od ¯ydów 200 z³otych.

1776 r. � tuszynianie oburzeni na zbyt wysokie op³aty na rzecz
dzier¿awcy miasta z³o¿yli skargê do króla; Stanis³aw August
Poniatowski przyzna³ im racjê, orzekaj¹c, ¿e ksi¹¿ê nadu¿y-
wa swych praw i potwierdzi³ dla Tuszyna przywileje nadane
przez W³adys³awa Jagie³³ê.
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1777 r. � rezolucj¹ królewsk¹ z 24 czerwca prawo propinacji, czyli
produkcji i wyszynku napojów alkoholowych w miastach
królewskich (a wiêc takich jak Tuszyn) przys³ugiwa³o wy³¹cz-
nie staro�cie, a tak¿e proboszczowi; realizacjê tego prawa
mo¿na by³o w drodze dzier¿awy scedowaæ na inn¹ osobê,
co by³o powszechn¹ praktyk¹.

1779 r. � w sprawozdaniu z wizytacji generalnej w tuszyñskim
ko�ciele �w. Witalisa napisano, ¿e jest on drewniany, ca³y
obity deskami, po�rodku dachu ma wie¿yczkê, a w o³tarzu
g³ównym obraz Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, a nad nim obraz
przedstawiaj¹cy patrona.

1782 r. � w sprawozdaniu inwentaryzacyjnym Komisji Dobrego
Porz¹dku napisano, ¿e w Tuszynie by³o wówczas 111 drew-
nianych domów stoj¹cych w rynku i przy dziewiêciu ulicach,
mieszka³o za� w mie�cie 450 osób (chrze�cijan 364,
¿ydów 86), 8 domów sta³o pustych, a 47 dzia³ek niezabudo-
wanych; ludno�æ trudni³a siê przede wszystkim upraw¹ roli,
hodowl¹ byd³a, ogrodnictwem i pszczelarstwem; handlem
i rzemios³em zajmowa³o siê 19 osób, w tym 16 ¯ydów; s³aw¹
w okolicy cieszyli siê tuszyñscy bednarze i stolarze; pisaæ
potrafi³o tylko trzech tuszynian � land wójt, pisarz i radny;
w sprawozdaniu znalaz³a siê uwaga o tuszyñskim cmenta-
rzu: jest dooko³a parkanem niskim ogrodzony, w którym
furtek dwie, ale bez drzwi.

Zarys planu miasta z pocz¹tku
XIX wieku (fot. materia³y w³asne)

Po drugim rozbiorze Polski TPo drugim rozbiorze Polski TPo drugim rozbiorze Polski TPo drugim rozbiorze Polski TPo drugim rozbiorze Polski Tuszyn zajêli Prusacyuszyn zajêli Prusacyuszyn zajêli Prusacyuszyn zajêli Prusacyuszyn zajêli Prusacy. Kres ich rz¹dów przynios³a. Kres ich rz¹dów przynios³a. Kres ich rz¹dów przynios³a. Kres ich rz¹dów przynios³a. Kres ich rz¹dów przynios³a
kampania napoleoñska, a wraz z ni¹ powstanie Ksiêstwa Wkampania napoleoñska, a wraz z ni¹ powstanie Ksiêstwa Wkampania napoleoñska, a wraz z ni¹ powstanie Ksiêstwa Wkampania napoleoñska, a wraz z ni¹ powstanie Ksiêstwa Wkampania napoleoñska, a wraz z ni¹ powstanie Ksiêstwa Warszawskiego,arszawskiego,arszawskiego,arszawskiego,arszawskiego,
w którego granicach znalaz³a siê ziemia tuszyñska.w którego granicach znalaz³a siê ziemia tuszyñska.w którego granicach znalaz³a siê ziemia tuszyñska.w którego granicach znalaz³a siê ziemia tuszyñska.w którego granicach znalaz³a siê ziemia tuszyñska.
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1785 r. � miasto Tuszyn wys³a³o ucznia na czteroletnie studia
medyczne do Krakowa (nieznane s¹ dalsze losy tego ucznia).

1789-1790 r.� wybucha³y kolejne po¿ary; na domiar z³ego silne wiatry
znosi³y piach z wydmowych wzgórz na pola orne, niszcz¹c
uprawy i wyja³awiaj¹c glebê.

1793 r. � w wyniku drugiego rozbioru Polski Tuszyn zajê³y w³adze
pruskie; narzuconym burmistrzem zosta³ niejaki Wache,
do pomocy mia³ dwóch radców � Antoniego Kostrzewskiego
i Busiakiewicza.

1797 r. � pruska kamera ekonomiczno-wojenna w Kaliszu orzek³a,
¿e ¯ydom wolno uprawiaæ propinacjê tylko tytu³em prawa
karczmy, a wiêc tam, gdzie jest ona przypisana do gruntu
jako prawo rzeczowe.

1801 r. � proboszcz Wojciech Jasiñski za³o¿y³ szko³ê elementarn¹,
w której podjê³o naukê 41 uczniów, a nauczycielem by³
Mejer.

1802 r. � trunkami handluje (a pewnie i je produkuje) czterech
Izraelitów: Aaron Fiszer, Dawid Jakub Hecht, Szaja Szulc,
Israel Susman.

1804 r. � uposa¿enie roczne burmistrza wynosi³o 100 talarów.

1804-1805 r.� wp³ywy do bud¿etu miasta od fabrykowania trunków
wynios³y 246 talarów 3 grosze, czyli prawie 25 procent
ca³ego przychodu.

1805 r. � burmistrz Wache sprzeniewierzy³ z bud¿etu miejskiego
73 talary, a jego prawa rêka od miejskich finansów, kalkula-
tor Hepner jeszcze wiêcej, bo 222 talary, co wysz³o na jaw
dopiero po opuszczeniu miasta przez Prusaków;
� Izraelici Hecht i Friede uzyskali od kamery kaliskiej po-
zwolenie na zbudowanie w Tuszynie browaru, komisarz
obwodu piotrkowskiego Dietrich nie wyrazi³ zgody na jego
uruchomienie, ale browarnicy zignorowali ten zakaz.

1806-1813 r.� na skutek rekwizycji wojennych na rzecz skarbu pañstwa
tuszynianie ponie�li ³¹czne straty w wysoko�ci 630 z³otych.

1806 r. � tuszynianin Icek Eizner otworzy³ szynk.

1807 r. � Tuszyn znalaz³ siê w granicach ustanowionego przez
Napoleona Bonapartego Ksiêstwa Warszawskiego, w depar-
tamencie kaliskim; 2 maja w wyborach powszechnych, tzn.
z udzia³em wszystkich obywateli miasta wybrano w³adze
samorz¹dowe; burmistrzem zosta³ Antoni Kostrzewski, ³aw-
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nikami Kazimierz Busiakiewicz i Pawe³ Gogolewski; w grud-
niu wszystkich 107 obywateli miasta z³o¿y³o przysiêgê na
wierno�æ ksiêciu warszawskiemu, królowi saskiemu Fryde-
rykowi Augustowi;

� przechodz¹ce przez Tuszyn wojsko napoleoñskie na³o¿y³o
na miasto obowi¹zek fura¿u � do kwatermistrzostwa w Piotr-
kowie tuszynianie dostarczyli prawie tysi¹c bochenków chle-
ba oraz znaczne ilo�ci ¿ytniej i pszennej m¹ki, owsa, siana
i s³omy; jako zap³atê z magazynów wojskowych dostali
129 garnców gorza³ki zwyk³ej i 29 garnców dobieranej;

� posesor starostwa Markowski osadzi³ ¿ydowskich aren-
darzy w trzech swoich karczmach.

1808 r. � w mie�cie powsta³ urz¹d pocztowy � pierwszym poczmi-
strzem zosta³ Mateusz Busiakiewicz; proboszcz Wojciech
Jasiñski doprowadzi³ do rozbiórki starego ko�cio³a i na jego
podmurówce zbudowa³ nowy, te¿ drewniany.

1810 r. � Wawrzyniec Surowiecki, autor opracowania �O upadku
przemys³u i miast polskich� nazwa³ Tuszyn miastem nêdz-
niejszym od wioski, mimo ¿e odbywa³o siê tam 12 niedziel-
nych jarmarków rocznie;

� dekretem królewskim z 26 lipca burmistrzowi przyznano
prawo s¹dzenia spraw policyjnych zagro¿onych kar¹ do

Po kongresie wiedeñskim TPo kongresie wiedeñskim TPo kongresie wiedeñskim TPo kongresie wiedeñskim TPo kongresie wiedeñskim Tuszyn znalaz³ siê w granicach Królestwa Polskiego. Douszyn znalaz³ siê w granicach Królestwa Polskiego. Douszyn znalaz³ siê w granicach Królestwa Polskiego. Douszyn znalaz³ siê w granicach Królestwa Polskiego. Douszyn znalaz³ siê w granicach Królestwa Polskiego. Do
miasta jê³a przybywaæ ludno�æ ¿ydowska; wielu ¯ydów podjê³o produkcjê go-miasta jê³a przybywaæ ludno�æ ¿ydowska; wielu ¯ydów podjê³o produkcjê go-miasta jê³a przybywaæ ludno�æ ¿ydowska; wielu ¯ydów podjê³o produkcjê go-miasta jê³a przybywaæ ludno�æ ¿ydowska; wielu ¯ydów podjê³o produkcjê go-miasta jê³a przybywaæ ludno�æ ¿ydowska; wielu ¯ydów podjê³o produkcjê go-
rza³ki i piwa oraz otworzy³o wyszynk.rza³ki i piwa oraz otworzy³o wyszynk.rza³ki i piwa oraz otworzy³o wyszynk.rza³ki i piwa oraz otworzy³o wyszynk.rza³ki i piwa oraz otworzy³o wyszynk.

Fryderyk August, król saski i ksi¹¿ê
warszawski � w czasach Ksiêstwa
Warszawskiego tuszynianie musieli
z³o¿yæ mu przysiêgê na wierno�æ
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5 dni wiêzienia lub 30 z³otych kary pieniê¿nej, przy czym
wyroki do 10 z³otych ferowane by³y bezapelacyjnie;

� w Tuszynie mieszka³o 125 ¯ydów.

1810-1817 r.� kadencja rady miejskiej, w której zasiadali: Mateusz
Busiakiewicz, Feliks Jarczyk, Marcin Wandy, Antoni Liszew-
ski, Franciszek Papieski; radê powo³ywa³ prefekt z listy kan-
dydatów wybranych na zebraniach gospodarzy; rada zbiera-
³a siê trzy razy w roku: 1 kwietnia, 1 pa�dziernika, 1 grudnia
oraz dodatkowo na ka¿de wezwanie prefekta.

1811-1814 r.� prawo do pobierania op³at targowych dzier¿awi³, za sumê
664 z³otych rocznie, Prokop Znaniecki.

1812 r. �na terenKsiêstwaWarszawskiegowkroczy³owojsko rosyjskie;

� liczbê jarmarków w Tuszynie zmniejszono do 10 w roku;

� za³o¿ono nowy cmentarz usytuowany na gruntach ko�ciel-
nych po³o¿onych na po³udniowy zachód od miasta,
w Tuszynku Poduchownym.

1813 r. � w Tuszynie zwerbowano 100 rekrutów, których sformowa-
no w oddzia³ skierowany do wsparcia si³ ksiêcia Józefa
Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem.

1814 r. � powsta³y dwie garbarnie.

1815 r. � Tuszyn w granicach Królestwa Polskiego jako czê�æ obwo-
du piotrkowskiego w województwie kaliskim.

1816 r. � w Tuszynie ustanowiono stanicê wojsk carskich; stacjono-
wa³ tam 1. szwadron II Pu³ku Strzelców Konnych licz¹cy
110 ¿o³nierzy, 8 oficerów i 94 konie.

1817 r. � Tuszyn liczy³ 801 mieszkañców;

� liczba koni sprzedanych na tuszyñskich jarmarkach wynio-
s³a 300;

� w Tuszynie by³o osiem karczm z wyszynkiem, w nastêp-
nych latach powsta³o sze�æ kolejnych szynków, a wkrótce
jeszcze cztery; do roku 1870 liczba karczm utrzymywa³a siê
w granicach 6-10, dzia³a³o tak¿e kilka nielegalnych; w Tuszy-
nie i okolicy produkowano tysi¹ce garnców wódki: wódki
prostej (tzw. szumówki), wódki s³odkiej (zaprawnej), spirytu-
su, okowity.

1818 r. � dekretem namiestnika z 31 maja zniesiono w miastach
Królestwa Polskiego rady miejskie, a utworzono urzêdy
municypalne z burmistrzem i ³awnikami;
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� Tuszyn liczy³ 945 mieszkañców, odbywa³o siê w nim znów
12 jarmarków w roku;

� Jan Jasiñski, komisarz wydzia³u policyjnego Komisji Woje-
wództwa Kaliskiego, tak w swoim raporcie scharakteryzo-
wa³ Tuszyn: Zamiast rynku znalaz³em w nim ogromn¹ paro-
wê. Budynki prawie wszystkie powinny byæ rozrzucone, bo
gro¿¹ niebezpieczeñstwem, mieszkañcy trudni¹ siê bardzo
mocno pijañstwem;

� na podstawie postanowienia namiestnika Królestwa Pol-
skiego z 31 grudnia 1916 roku o urz¹dzeniu rzemios³
w mie�cie powsta³y trzy cechy: piekarzy, szewców i kraw-
ców.

1819 r. � w cechy zorganizowali siê tuszyñscy sukiennicy, kowale
i rze�nicy; dozorca miast piotrkowskich specjalnym pismem
poleci³ burmistrzowi Tuszyna zabroniæ kobietom (tzw. �bab-
kom�) trudnienia siê akuszeri¹ bez upowa¿nienia lekarza
obwodowego; w Tuszynie osiad³ zawodowy cyrulik Neyman,
który puszcza³ krew, stawia³ bañki ciête, przystawia³ pijaw-
ki, rwa³ zêby lewarkiem, goli³ i strzyg³;

� w tuszyñskiej szkole elementarnej naukê pobiera³o tylko
28 uczniów.

1819-1831 r.� zorganizowano 14 ob³aw na wilki, które zagra¿a³y podró¿-
nym na drodze Piotrków � £ód� � £êczyca; ob³aw¹ objêto
rejon siêgaj¹cy D³utowa, Czarnocina, Andrespola i Pabianic.

1820 r. � Tuszyn zamieszkiwa³o 1064 mieszkañców.

� powsta³ cech tokarski;

� wzniesiono nowy budynek szkolny � parterowy, z dwoma
sieniami, czterema izbami i dwoma alkierzami, a obok by³a
stajnia, obora, wozownia i jednomorgowy ogród.

1821 r. � na tuszyñskich jarmarkach przeprowadzono 389 transak-
cji kupna-sprzeda¿y koni; powsta³y nowe cechy � ciesielski

W³adze Królestwa umie�ci³y TW³adze Królestwa umie�ci³y TW³adze Królestwa umie�ci³y TW³adze Królestwa umie�ci³y TW³adze Królestwa umie�ci³y Tuszyn na li�cie miast otwaruszyn na li�cie miast otwaruszyn na li�cie miast otwaruszyn na li�cie miast otwaruszyn na li�cie miast otwartych na osadnictwo fa-tych na osadnictwo fa-tych na osadnictwo fa-tych na osadnictwo fa-tych na osadnictwo fa-
brbrbrbrbryczne, ale w³adze miejskie zlekcewa¿y³y szansê na rozwój w³ókiennictwa, któr¹yczne, ale w³adze miejskie zlekcewa¿y³y szansê na rozwój w³ókiennictwa, któr¹yczne, ale w³adze miejskie zlekcewa¿y³y szansê na rozwój w³ókiennictwa, któr¹yczne, ale w³adze miejskie zlekcewa¿y³y szansê na rozwój w³ókiennictwa, któr¹yczne, ale w³adze miejskie zlekcewa¿y³y szansê na rozwój w³ókiennictwa, któr¹
z powodzeniem wykorzystano w wielu innych nieodleg³ych miasteczkach, gdziez powodzeniem wykorzystano w wielu innych nieodleg³ych miasteczkach, gdziez powodzeniem wykorzystano w wielu innych nieodleg³ych miasteczkach, gdziez powodzeniem wykorzystano w wielu innych nieodleg³ych miasteczkach, gdziez powodzeniem wykorzystano w wielu innych nieodleg³ych miasteczkach, gdzie
powsta³ ³ódzki region przemys³owypowsta³ ³ódzki region przemys³owypowsta³ ³ódzki region przemys³owypowsta³ ³ódzki region przemys³owypowsta³ ³ódzki region przemys³owy.....



� 143 �

i bednarski; nie licz¹c majstrów zgromadzonych w cechach,
w Tuszynie by³o 15 szewców, 3 tokarzy, 5 cie�li, 2 bednarzy,
3 stolarzy, 4 kowali, 5 piekarzy, 4 sukienników i po jednym
�lusarzu, garbarzu, siodlarzu, ku�nierzu, powro�niku i rze�-
niku;

� w mie�cie osiad³ i pocz¹³ leczyæ ludzi chirurg III klasy
Leybel (Leib) Jakub Neyman.

1822 r. � Tuszyn liczy³ 1265 mieszkañców; w mie�cie ustanowiono
areszt � w wynajêtym mieszkaniu.

1823 r. � do miasta dotar³o zarz¹dzenie w³adz Królestwa Polskiego
dotycz¹ce tworzenia osad fabrycznych � z poleceniem wy-
wieszenia go do publicznego wgl¹du, w Tuszynie mia³o wte-
dy po jednym warsztacie dwóch sukienników;

� na wniosek tuszynian Komisja Rz¹dowa Wyznañ Religij-
nych i O�wiecenia Publicznego dziesiêcinê na rzecz parafii
w naturze zast¹pi³a dziesiêcin¹ kwotow¹ w wysoko�ci
600 z³otych rocznie.

1824-1828 r.� uposa¿enie roczne burmistrza wynosi³o 900 z³otych.

1825 r. � Tuszyn po wyga�niêciu dzier¿awy Czetwertyñskiego prze-
szed³ na w³asno�æ skarbu Królestwa Polskiego; wkrótce znów
zosta³ wydzier¿awiony, kolejno: Walentemu Kobierzyckiemu,
Rafa³owi Wolskiemu, Andrzejowi Wêglañskiemu (w³a�ciciel
Górek Ma³ych);

� wzbogaceni na handlu wódk¹ tuszynianie Eizner i Szulc
stali siê enterprenerami (inwestorami i organizatorami
robót budowlanych) w £odzi � zbudowali 20 domów przy
ulicy Piotrkowskiej.

1826 r. � do tuszyñskiego magistratu zg³osi³ siê Ludwik Gietz chc¹-
cy za³o¿yæ fabrykê w³ókiennicz¹; otrzyma³ odmowê komisa-
rza obwodu piotrkowskiego z powodu braku pieniêdzy,
które siê pierwej nale¿¹ miastom, gdzie ju¿ s¹ zak³ady
fabryczne.

Przy kro�nie � rycina z drugiej po³owy XIX wie-
ku (fot. materia³y w³asne)
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1827 r. � prezes Komisji Województwa Kaliskiego Stanis³aw Piwni-
cki sporz¹dzi³ dokument, w którym stwierdzi³:�Miasto Tu-
szyn, jedno z miast w województwie tutejszym najforemniej
zabudowane, zawdziêcza swoj¹ postaæ ksiêciu Czetwertyñ-
skiemu, który po pogorzeli w roku 1790 (�) rêczny plan
restauracji miasta zaleci³;

� w Tuszynie by³o 20 czeladników: szewskich � 8, siodlar-
skich � 2, garbarskich � 2, krawieckich � 6, kowalskich � 1,
ku�nierskich � 1; ciekawostka: w cechu krawieckim pod-
starszym obrano Mo�ka Czerpañskiego, ale pozbawiono go
tej funkcji z uwagi na jego brzydkie wyznanie;

� w mie�cie wykryto �ród³a wód siarczano-¿elazowych,
co sta³o siê zachêt¹ do przyjazdów na kuracjê licznych
³odzian.

1828-1834 r.� uposa¿enie roczne burmistrza Tuszyna wynosi³o tysi¹c
z³otych.

1829 r. � liczba tuszynian wynosi³a 1308 mieszkañców;

� obowi¹zuj¹ce w mie�cie op³aty targowe przedstawia³y siê
nastêpuj¹co: od sukienników � 2 z³ote, od handlarzy lnu
� 6 groszy, od rze�ników � 24 grosze, od kramarzy z ¿ela-
stwem � 15 groszy, od handlarza pierzem � 6 groszy,
od handlarzy w³oszczyzn¹ � 1 z³oty, od sprzeda¿y konia
� 2 z³ote, od sprzeda¿y sztuki byd³a � 1 z³oty, od ku�nierzy
� 1 z³oty;

� zgromadzenie kowalskie (cech) po wch³oniêciu tuszyñskich
stolarzy, stelmachów i �lusarzy zmieni³o nazwê na kowal-
sko-�lusarskie;

� osiedli³ siê w Tuszynie drugi lekarz, te¿ chirurg III klasy,
Franciszek Robert.

1830 r. � w mie�cie podjê³o pracê pierwszych dwóch garncarzy.

1831 r. � w Tuszynie by³o 1315 mieszkañców, w tym 350 ¯ydów;

W pierW pierW pierW pierW pierwszej po³owie XIX wieku Twszej po³owie XIX wieku Twszej po³owie XIX wieku Twszej po³owie XIX wieku Twszej po³owie XIX wieku Tuszyn liczy³ oko³o 1,5 tys. mieszkañców i wci¹¿uszyn liczy³ oko³o 1,5 tys. mieszkañców i wci¹¿uszyn liczy³ oko³o 1,5 tys. mieszkañców i wci¹¿uszyn liczy³ oko³o 1,5 tys. mieszkañców i wci¹¿uszyn liczy³ oko³o 1,5 tys. mieszkañców i wci¹¿
podstaw¹ egzystencji by³o w nim rolnictwo, drobne rzemios³o i lokalny handel.podstaw¹ egzystencji by³o w nim rolnictwo, drobne rzemios³o i lokalny handel.podstaw¹ egzystencji by³o w nim rolnictwo, drobne rzemios³o i lokalny handel.podstaw¹ egzystencji by³o w nim rolnictwo, drobne rzemios³o i lokalny handel.podstaw¹ egzystencji by³o w nim rolnictwo, drobne rzemios³o i lokalny handel.
Próby osadzenia w mie�cie na d³u¿ej majstrów tkackich siê nie powiod³yPróby osadzenia w mie�cie na d³u¿ej majstrów tkackich siê nie powiod³yPróby osadzenia w mie�cie na d³u¿ej majstrów tkackich siê nie powiod³yPróby osadzenia w mie�cie na d³u¿ej majstrów tkackich siê nie powiod³yPróby osadzenia w mie�cie na d³u¿ej majstrów tkackich siê nie powiod³y.....
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� od tego roku Tuszyn ma etatowego miejskiego dozorcê
policyjnego � pierwsz¹ osob¹, która objê³a tê funkcjê, by³
Andrzej Waligórski;

� w maju stacjonuj¹ce w mie�cie wojsko carskie zorganizo-
wa³o ob³awê z udzia³em 117 tuszynian na ukrywaj¹cych siê
w lesie ko³o Rydzynek powstañców � nikogo nie z³apano;

� nauczyciel Ignacy Szklannik popad³ w konflikt z maj¹cym
nadzór nad szko³¹ proboszczem Ignacym Borzêckim
� nauczyciela odwo³ano, ale po wyja�nieniu okoliczno�ci kon-
fliktu (ksi¹dz uciek³ siê wobec niego, na oczach uczniów,
do rêkoczynów) zosta³ przywrócony do pracy.

1832 r. � w mie�cie zakwaterowano 4. szwadron Irkuckiego Pu³ku
Huzarów.

1832-1834 r.� uposa¿enie roczne kasjera miejskiego wynosi³o 300 z³o-
tych.

1834 r. � nowy rynek utworzono u wylotu ulicy Piotrkowskiej.

1835 r. � w Tuszynie mieszka³o 68 osób wyznania ewangelickiego;

� dobra starostwa tuszyñskiego w³¹czone zosta³y jako ma-
jorat do ekonomii czarnociñskiej, która tytu³em donacji trafi-
³a w rêce lejtnanta Timofiejewa (Timofieja).

1835-1861 r.� uposa¿enie burmistrza wynosi³o 1200 z³otych.

1838 r. � powsta³o zgromadzenie (cech) garbarskie; w mie�cie
pojawi³ siê drugi cyrulik, Ludwik Cyckowski (Lewek Cyc).

1839 r. � rozporz¹dzeniem w³adz gubernialnych miasto Tuszyn od³¹-
czono od ekonomii czarnociñskiej i podporz¹dkowano bez-
po�rednio skarbowi Królestwa Polskiego; tuszyñski urz¹d
municypalny podj¹³ uchwa³ê w sprawie ulg dla za³o¿ycieli
fabryk.

1840 r. � Tuszyn liczy³ 1548 mieszkañców;

� do miasta przyjecha³o 18 tkaczy zainteresowanych podjê-
ciem produkcji tkanin, którzy zorganizowali siê w zgro-
madzenie (cech) tkackie;

� do tuszyñskiej szko³y uczêszcza³o 100 uczniów, uczy³ ich
Józef Kijewski; budynek szkolny by³ w marnym stanie, ale
miasto mog³o wyasygnowaæ tylko 137 rubli na bie¿¹-
cy remont.

1841 r. � w mie�cie mieszka³o 95 osób wyznania ewangelickiego;

� powsta³o zgromadzenie (cech) garncarskie;
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� na kwaterê do Tuszyna skierowano szwadron pu³ku dnie-
prowskiego.

1842 r. � w tuszyñskich lasach, w wyniku organizowanych ob³aw,
ujêto 12 zbiegów z wojska carskiego.

1843 r. � w dzieñ jarmarczny na ulicy znaleziono pijanego ch³opa,
ulokowano go do wytrze�wienia w stancji (areszcie), a naza-
jutrz burmistrz orzek³ wymierzenie mu kary ch³osty (5 plag).

1844 r. � rozpoczêto budowê drogi bitej ³¹cz¹cej Piotrków z £odzi¹,
tuszynianie wp³acili na ten cel 1000 z³otych oraz dostarczyli
kamienia polnego tyle, ¿e starczy³o na odcinek o d³ugo�ci
200 s¹¿ni.

1845 r. � zaborcze w³adze rosyjskie znios³y prawo propinacji,

� w Tuszynie mieszka³o 447 osób wyznania moj¿eszowego
i 65 ewangelików.

1847 r. � ustawa ograniczy³a s¹dowe kompetencje burmistrza
do rozpatrywania przestêpstw zagro¿onych: napomnieniem,
nagan¹, kar¹ pieniê¿n¹ do 10 rubli, aresztu do dni 7, ch³o-
sty do 20 razów.

1848 r. � po stopniowym opuszczaniu miasta przez tkaczy osadni-
ków w mie�cie funkcjonowa³ tylko jeden sukiennik � Marcin
Kie³basiñski;

� wybuch³a epidemia cholery, na któr¹ zachorowa³o 36 osób,
a 12 zmar³o.

1849 r. � w mie�cie funkcjonowa³y nastêpuj¹ce zgromadzenia maj-
strów (cechy): krawieckie (21 cz³onków, wszyscy wyznania
moj¿eszowego), kowalskie (10 cz³onków, wszyscy chrze�ci-
janie), garbarskie (5 cz³onków, sami moj¿eszowi), piekar-
skie (8 cz³onków, w tym 6moj¿eszowych), szewskie (11 cz³on-
ków, sami chrze�cijanie), rze�nickie (11 cz³onków, w tym
5 wyznania moj¿eszowego).

Do najbogatszych rodzin tuszyñskich nale¿eli: WDo najbogatszych rodzin tuszyñskich nale¿eli: WDo najbogatszych rodzin tuszyñskich nale¿eli: WDo najbogatszych rodzin tuszyñskich nale¿eli: WDo najbogatszych rodzin tuszyñskich nale¿eli: Wandziccyandziccyandziccyandziccyandziccy, Busiakiewiczowie,, Busiakiewiczowie,, Busiakiewiczowie,, Busiakiewiczowie,, Busiakiewiczowie,
KotliccyKotliccyKotliccyKotliccyKotliccy. Podstaw¹ ich majêtno�ci by³y posiadane nieruchomo�ci ziemskie. Do tej. Podstaw¹ ich majêtno�ci by³y posiadane nieruchomo�ci ziemskie. Do tej. Podstaw¹ ich majêtno�ci by³y posiadane nieruchomo�ci ziemskie. Do tej. Podstaw¹ ich majêtno�ci by³y posiadane nieruchomo�ci ziemskie. Do tej. Podstaw¹ ich majêtno�ci by³y posiadane nieruchomo�ci ziemskie. Do tej
grupy nale¿a³ te¿ miejscowy proboszcz.grupy nale¿a³ te¿ miejscowy proboszcz.grupy nale¿a³ te¿ miejscowy proboszcz.grupy nale¿a³ te¿ miejscowy proboszcz.grupy nale¿a³ te¿ miejscowy proboszcz.
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1850 r. � wybuch³ po¿ar, który strawi³ 31 budynków i szko³ê, naukê
przeniesiono do prywatnych pomieszczeñ odnajmowanych
od ¿yczliwych mieszczan;

� Tuszyn liczy³ 1669 mieszkañców, do najbogatszych pose-
sjonatów nale¿eli: Franciszek Wandzicki � 40 sk³adów
(placów), Franciszek Busiakiewicz � 40 sk³adów, F. Kotlicki
� 34 sk³ady, W. Soko³owski � 30 sk³adów, Stanis³aw Kie³ba-
siñski � 20 sk³adów, do proboszcza nale¿a³o 485 mórg,
56 prêtów gruntu, w tym 275 mórg, 56 prêtów lasu
(Tuszynek Poduchowny).

1854 r. � stacjonuj¹cy w Tuszynie szwadron carskiej konnicy wzmoc-
niono bateri¹ artylerii ciê¿kiej, na armaty trzeba by³o posta-
wiæ specjalne szopy;

� w mie�cie podj¹³ praktykê felczersk¹ Josek Neyman,
absolwent Gubernialnej Szko³y Felczerów Wojskowych
w Piotrkowie Trybunalskim, stypendysta miejski.

1856-1861 r.� uposa¿enie roczne kasjera miejskiego wynosi³o 75 rubli.

1857 r. � w Tuszynie by³o 1835 mieszkañców, a w�ród nich:
4 bednarzy, 2 ko³odziejów, 4 kotlarzy, 25 krawców, 5 m³yna-
rzy, 2 murarzy, 6 piekarzy, 10 rze�ników, 2 �lusarzy, 5 sto-
larzy, 18 szewców, 8 garbarzy oraz po jednym bednarzu,
garncarzu, ku�nierzu, tokarzu; zabudowê miejsk¹ stanowi-
³o 181 domów (tylko jeden murowany);

� biskup Marszewski, bêd¹c w Tuszynie z duszpastersk¹
wizyt¹, zobaczy³ ko�ció³ w fatalnym stanie i zaapelowa³ do
parafian o ofiary na budowê nowej �wi¹tyni; na ten apel
odpowiedzia³ w³a�ciciel ¯eromina Andrzej P³odowski darem
w postaci 10,5 tysi¹ca rubli w gotówce oraz budulca (ceg³a
i drewno).

Tablica pami¹tkowa fundatora
ko�cio³a Andrzeja P³odowskiego
� umieszczona w przedsionku tu-
szyñskiej �wi¹tyni (fot. materia³y
w³asne)
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1859 r. � ludno�æ Tuszyna liczy³a 1839 mieszkañców, osób wyzna-
nia moj¿eszowego by³o 657, ewangelików � 62.

1860 r. � liczbê jarmarków zmniejszono do sze�ciu w roku i prze-
niesiono z niedzieli na poniedzia³ek;

� burmistrz Antoni Brzycki w raporcie do zwierzchnich w³adz
napisa³: Na jarmarki przybywaj¹ fabrykanci, profesjoni�ci,
kupcy i kramarze oraz handlarze z miast fabrycznych, £odzi,
Pabianic, £asku, Lutomierska, Konstantynowa, Tomaszowa,
Piotrkowa i innych odleglejszych z wyrobami lnianymi, ko-
nopnymi, z tych¿e nawet odleglejszych miast ró¿ni profesjo-
ni�ci, handlarze b¹d� za sprzeda¿¹, b¹d� za kupnem
zje¿d¿aj¹ siê (�). Gdyby nie jarmarki uznane w okolicy za
najlepsze z o�ciennych miast, znaczenie miasta pod wzglê-
dem handlowym nie mia³oby ruchu rozwojowego�;

� wmie�cie znów wybuch³a epidemia cholery, na któr¹ zmar³o
6 osób.

1861-1865 r.� uposa¿enie roczne burmistrza wynosi³o 200 rubli,
a kasjera miejskiego 100 rubli.

1862 r. � pierwsz¹ w mie�cie aptekê otworzy³ Florentyn Lichowski;

� w wielkim po¿arze sp³onê³o 58 domów; dokonano regula-

Dom Romana Lipiñskiego
przy ulicy Tylnej 48, zbudo-
wany w 1865 roku � tak
wygl¹da³ w latach 60.
XX wieku (fot. mat. w³asne)

Mieszkañcy TMieszkañcy TMieszkañcy TMieszkañcy TMieszkañcy Tuszyna i okoliæ wykazali du¿¹ aktywno�æ w akcji powstañczejuszyna i okoliæ wykazali du¿¹ aktywno�æ w akcji powstañczejuszyna i okoliæ wykazali du¿¹ aktywno�æ w akcji powstañczejuszyna i okoliæ wykazali du¿¹ aktywno�æ w akcji powstañczejuszyna i okoliæ wykazali du¿¹ aktywno�æ w akcji powstañczej
w latach 1863-1864. £awnik miejski Zdzieniecki zorganizowa³ parw latach 1863-1864. £awnik miejski Zdzieniecki zorganizowa³ parw latach 1863-1864. £awnik miejski Zdzieniecki zorganizowa³ parw latach 1863-1864. £awnik miejski Zdzieniecki zorganizowa³ parw latach 1863-1864. £awnik miejski Zdzieniecki zorganizowa³ partiê powstañcz¹,tiê powstañcz¹,tiê powstañcz¹,tiê powstañcz¹,tiê powstañcz¹,
która wyruszy³a do walki w okolice Wielunia. W 1965 roku starktóra wyruszy³a do walki w okolice Wielunia. W 1965 roku starktóra wyruszy³a do walki w okolice Wielunia. W 1965 roku starktóra wyruszy³a do walki w okolice Wielunia. W 1965 roku starktóra wyruszy³a do walki w okolice Wielunia. W 1965 roku staryyyyy, drewniany, drewniany, drewniany, drewniany, drewniany
i wielokrotnie remontowany ko�ció³ �wi wielokrotnie remontowany ko�ció³ �wi wielokrotnie remontowany ko�ció³ �wi wielokrotnie remontowany ko�ció³ �wi wielokrotnie remontowany ko�ció³ �w. Witalisa doczeka³ siê budowli murowa-. Witalisa doczeka³ siê budowli murowa-. Witalisa doczeka³ siê budowli murowa-. Witalisa doczeka³ siê budowli murowa-. Witalisa doczeka³ siê budowli murowa-
nej. W 1870 roku ukazem carskim Tnej. W 1870 roku ukazem carskim Tnej. W 1870 roku ukazem carskim Tnej. W 1870 roku ukazem carskim Tnej. W 1870 roku ukazem carskim Tuszyn pozbawiono praw miejskich, co inter-uszyn pozbawiono praw miejskich, co inter-uszyn pozbawiono praw miejskich, co inter-uszyn pozbawiono praw miejskich, co inter-uszyn pozbawiono praw miejskich, co inter-
pretowane jest jako represja za udzia³ ludno�ci w insurekcji.pretowane jest jako represja za udzia³ ludno�ci w insurekcji.pretowane jest jako represja za udzia³ ludno�ci w insurekcji.pretowane jest jako represja za udzia³ ludno�ci w insurekcji.pretowane jest jako represja za udzia³ ludno�ci w insurekcji.
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cji nowego rynku: powiêkszono go przez poszerzenie ulicy
£owickiej i przed³u¿enie ulicy £êczyckiej.

1863 r. � 1 stycznia podj¹³ praktykê lekarz miejski Leopold £owicki
� jego subsydium (pensja) wynosi³o 120 rubli, a pochodzi³o
z dobrowolnego opodatkowania siê 280 zamo¿niejszych
tuszynian miesiêczn¹ sk³adk¹ w wysoko�ci od 15 do
90 kopiejek;

� 9 maja od strony ¯eromina wkroczy³a do Tuszyna zbrojna
partia licz¹ca 3 tysi¹ce powstañców, zniszczy³a symbole w³a-
dzy zaborczej (god³a, szlabany w barwach imperium rosyj-
skiego) i pomaszerowa³a w kierunku Rzgowa; ³awnik Tomasz
Zdzieniecki sformowa³ spo�ród tuszynian zbrojny oddzia³
i wyruszy³ na jego czele w okolice Wielunia, pojmano go
i przyp³aci³ to zes³aniem na Sybir;

� trzecia fala epidemii cholery.

1864 r. � na mocy ustawy uw³aszczeniowej maj¹tek ziemski parafii
zosta³ upañstwowiony i przekazany w dzier¿awê Fiszelowi
Tuszynerowi, proboszcz nie uzna³ tego faktu i nadal kaza³
fornalom uprawiaæ ziemiê wed³ug swoich poleceñ. Sprawê
za³atwiono urzêdowo w ten sposób, ¿e proboszczowi dano
w dzier¿awê kryty gontem folwarczny budynek mieszkalny
dla s³u¿by ko�cielnej;

� ukazem carskim szko³ê wyjêto spod kurateli parafii i pod-
porz¹dkowano opiece burmistrza, wprowadzaj¹c jednocze�-
nie jêzyk rosyjski jako jêzyk wyk³adowy;

� warzeniem piwa i paleniem gorza³ki oficjalnie zajmowa³o
siê w Tuszynie 15 osób, kowali by³o 7, szewców � 13, kraw-
ców � 4, ku�nierzy � 5, piekarzy � 10, ko³odziejów � 8,
stelmachów � 2, rze�ników � 5.

1865 r. � w zupe³nie nowym miejscu, na skrzy¿owaniu ulic, które
dzi� nosz¹ nazwy ¯eromskiego i £owicka, stan¹³ murowany
ko�ció³, ale proboszcz Rzewuski nie chcia³ siê do niego prze-
nie�æ i �urzêdowa³� w starym ko�ciele;

� na 201 domów sze�æ by³o murowanych;

� na jarmarkach w Tuszynie przeprowadzono 425 pomy�l-
nych transakcji kupna-sprzeda¿y koni; prawo do pobiera-
nia op³at targowych mia³ w dzier¿awie Kazimierz Sowiñski;
op³ata dzier¿awna z prawem do polowania wynosi³a rocznie
45 z³otych, op³ata za dzier¿awiony ogród miejski � 70 z³otych;
ceny ¿ywno�ci: bochenek ¿ytniego chleba o wadze 3 funtów
16 ³utów � 13 groszy, bochenek o wadze 1 funta; 24 ³uty
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� 6 groszy, bu³ka pszenna 22-³utowa � 6 groszy, funt miêsa
wo³owego � 12 groszy, funt cielêciny � 12 groszy, funt bara-
niny � 12 groszy, funt wieprzowiny � 15 groszy, funt s³oniny
� 1 z³oty, garniec piwa � 12 groszy, kwarta wódki � 12 gro-
szy, krowa � 36�60 z³otych, cielê � 7�8 z³otych, �winia
30�50 z³otych, baran � 8�9 z³otych.

1865-1869 r.� uposa¿enie roczne burmistrza wynosi³o 250 rubli,
a kasjera miejskiego 150 rubli.

1866 r. � dozorców miejskich zast¹pi³a nowa s³u¿ba, stra¿ ziem-
ska; tuszyñski areszt przeniesiono do odrêbnego, specjal-
nie na ten cel przeznaczonego budynku.

1867 r. � Tuszyn zabudowany by³ 201 domami, w tym 7 murowany-
mi, oraz 500 pobudowaniami gospodarczymi (drewnianymi);

� proboszcz Szymon Kupczyñski przeniós³ parafiê do nowe-
go ko�cio³a; po wyga�niêciu kontraktu i wyje�dzie z miasta
lekarza £owickiego, jego miejsce zaj¹³ felczer Szaja
Koprowski, ale tylko na rok.

1868 r. � w Tuszynie pojawi³ siê nowy lekarz � Antoni Strzy¿owski;
now¹ aptekê otworzy³ Józef Tegazzo;

�w Tuszynie zamieszka³a rodzina Rejmontów z rocznym
synemW³adys³awem, znanym pó�niej jako pisarz W³adys³aw
Stanis³aw Reymont.

1869 r. � miasto liczy³o 2301 mieszkañców, w tym 861 ¿ydów
i 42 ewangelików, statusem mieszczan cieszy³o siê
300 osób, przynale¿no�ci¹ do szlachty 6 � tuszynian, po
jednym przedstawicielu mia³o duchowieñstwo �wieckie
i zakonne, 19 mieszkañców wykazano jako wys³u¿onych
szeregowców (prawdopodobnie chodzi³o o emerytów wojsko-
wych), reszta to w³o�cianie; przekrój zawodowy: z rolnictwa
¿y³o 206 tuszynian, z rzemios³a � 91, z handlu � 66, urzêd-
ników pañstwowych by³o 8, duchownych � 3, wo�niców
� 2, nadto jeden robotnik fabryczny i jeden my�liwy.

W mie�cie zamieszka³a rodzina Rejmentów z synem W³adys³awem, którW mie�cie zamieszka³a rodzina Rejmentów z synem W³adys³awem, którW mie�cie zamieszka³a rodzina Rejmentów z synem W³adys³awem, którW mie�cie zamieszka³a rodzina Rejmentów z synem W³adys³awem, którW mie�cie zamieszka³a rodzina Rejmentów z synem W³adys³awem, który w Ty w Ty w Ty w Ty w Tu-u-u-u-u-
szynie skoñczy³ szko³ê elementarszynie skoñczy³ szko³ê elementarszynie skoñczy³ szko³ê elementarszynie skoñczy³ szko³ê elementarszynie skoñczy³ szko³ê elementarn¹ i wyjecha³ do Wn¹ i wyjecha³ do Wn¹ i wyjecha³ do Wn¹ i wyjecha³ do Wn¹ i wyjecha³ do Warszawyarszawyarszawyarszawyarszawy, by wyrosn¹æ na, by wyrosn¹æ na, by wyrosn¹æ na, by wyrosn¹æ na, by wyrosn¹æ na
wielkiego pisarza, laureata Nagrody Nobla, znanego powszechnie jako W³ady-wielkiego pisarza, laureata Nagrody Nobla, znanego powszechnie jako W³ady-wielkiego pisarza, laureata Nagrody Nobla, znanego powszechnie jako W³ady-wielkiego pisarza, laureata Nagrody Nobla, znanego powszechnie jako W³ady-wielkiego pisarza, laureata Nagrody Nobla, znanego powszechnie jako W³ady-
s³aw Stanis³aw Reymont. W zasiedzia³ej za� tuszyñskiej rodzinie Zwierzyñskichs³aw Stanis³aw Reymont. W zasiedzia³ej za� tuszyñskiej rodzinie Zwierzyñskichs³aw Stanis³aw Reymont. W zasiedzia³ej za� tuszyñskiej rodzinie Zwierzyñskichs³aw Stanis³aw Reymont. W zasiedzia³ej za� tuszyñskiej rodzinie Zwierzyñskichs³aw Stanis³aw Reymont. W zasiedzia³ej za� tuszyñskiej rodzinie Zwierzyñskich
przyszed³ na �wiat Aleksanderprzyszed³ na �wiat Aleksanderprzyszed³ na �wiat Aleksanderprzyszed³ na �wiat Aleksanderprzyszed³ na �wiat Aleksander, któr, któr, któr, któr, który pó�niej ws³awi³ siê jako publicysta i polityk.y pó�niej ws³awi³ siê jako publicysta i polityk.y pó�niej ws³awi³ siê jako publicysta i polityk.y pó�niej ws³awi³ siê jako publicysta i polityk.y pó�niej ws³awi³ siê jako publicysta i polityk.
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1870 r. � ukazem carskim z 19 maja Tuszyn pozbawiony zosta³ praw
miejskich i zdegradowany do rangi zwyk³ej (nawet nie gmin-
nej) wsi; nim do tego dosz³o, w mie�cie by³o piêæ garbarni,
jedna fabryka sukna i olejarnia, 5 m³ynów wodnych, 4 m³yny
wiatraczne, hurtownie, gorzelnie, browary, sklepy, karczmy,
apteki, kolektura loterii pañstwowej; funkcjonowa³o 13 rze�-
ników, 3 piekarzy, 2 bednarzy, 6 kowali, 3 ko³odziejów,
24 krawców, 3 ku�nierzy, 2 malarzy, 5 stolarzy, 2 szklarzy,
15 szewców, po jednym cie�li, czapniku, kotlarzu, �lusarzu,
rymarzu; dzia³alno�ci¹ handlow¹ zajmowa³o siê 36 detali-
stów, 6 kupców i kramarzy, dystrybutor tytoniu, faktor, czyli
po�rednik handlowy, 15 przekupniów; dochód miasta wyno-
si³ 2647,16 rubla.

1878 r. � wybuch³ kolejny po¿ar, który strawi³ znaczn¹ czê�æ stare-
go ko�cio³a �w. Witalisa, ruinê rozebrano.

1880 r. � proboszcz Jan Motylewski poleci³ z resztek spalonego
ko�cio³a postawiæ plebaniê przy nowej �wi¹tyni;

� 3 lutego w tuszyñskiej rodzinie znanej z zacno�ci urodzi³
siê Aleksander Zwierzyñski � dziennikarz i polityk okresu
miêdzywojennego, któr y za konspiracyjn¹ dzia³alno�æ
antyhitlerowsk¹ podczas drugiej wojny zosta³ aresztowany
przez w³adze sowieckie i w moskiewskim procesie szesna-
stu skazany na 8 miesiêcy wiêzienia;

� elementarn¹ szko³ê w Tuszynie ukoñczy³ W³adys³aw
Rejment (Reymont) i wyjecha³ do Warszawy z zamiarem nauki
zawodu krawca.

1882 r. � 19 wrze�nia biskup Cho�ciak-Popiel dokona³ konsekracji
nowego budynku ko�cio³a �w. Witalisa;

Ko�ció³ �w. Witalisa widziany od strony prezbiterium
(fot. A. Gramsz)
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� 26 wrze�nia przyszed³ na �wiat w Tuszynie Stanis³aw
Kie³basiñski, wybitny chemik.

1883 r. � Tuszyn zamieszkiwa³y 3282 osoby, z których 115 trudni³o
siê rêkodzie³em, najwiêcej by³o krawców i garncarzy
� po 20, szewców by³o 12, rze�ników � 10, piekarzy i stola-
rzy � po 7, resztê rêkodzielników stanowili m³ynarze.

1884 r. � w nowym rynku, naprzeciwko ko�cio³a zbudowano szko³ê
z prawdziwego zdarzenia � murowan¹, choæ parterow¹
(elementarna szko³a by³a jednoklasowa);

� w mie�cie zorganizowano stra¿ ogniow¹, do której wst¹pi-
³o 130 ochotników, jednak naczelnik powiatu ³ódzkiego
� w obawie o podtrzymywanie ducha narodowego polskiego
� poleci³ j¹ rozwi¹zaæ (rok 1884 pozosta³ w stra¿ackiej
tradycji jako rok powo³ania tuszyñskiej OSP).

1885 r. � zbudowano drewnian¹ synagogê; w nowym budynku szko-
³y elementarnej naukê podjê³o 198 dzieci.

1887 r. � w tuszyñskiej szkole uczy³o siê 325 dzieci.

1890 r � 15 maja w Tuszynie urodzi³ siê Wac³aw Borowy, wybitny
filolog, znawca literatury polskiej i bibliotekarz.

1895 r. � 8 lipca w rodzinie tuszyñskiego m³ynarza i posiadacza
sk³adu opa³owego Eljasza Adlera przyszed³ na �wiat jako
ósme dziecko syn Jankiel, który wyrós³ na wybitnego,
cenionego w ca³ej Europie malarza.

1897 r. � szko³ê przekszta³cono w dwuklasow¹.

1902 r. � ponownie powo³ano stra¿ ogniow¹ (z inicjatywy tuszyñskie-
go lekarza i spo³ecznika Stanis³awa Skalskiego) z preze-
sem Czes³awem Westerskim i naczelnikiem W³adys³awem
Zwierzyñskim.

1903 r. � tuszyñska stra¿ ogniowa mia³a ju¿ swój sztandar, moto-
pompê oraz orkiestrê dêt¹, której kapelmistrzem zosta³
Stefan Krysiñski;

Dwukrotnie powo³ywano do ¿ycia tuszyñsk¹ stra¿ ogniow¹, poniewa¿ za pierDwukrotnie powo³ywano do ¿ycia tuszyñsk¹ stra¿ ogniow¹, poniewa¿ za pierDwukrotnie powo³ywano do ¿ycia tuszyñsk¹ stra¿ ogniow¹, poniewa¿ za pierDwukrotnie powo³ywano do ¿ycia tuszyñsk¹ stra¿ ogniow¹, poniewa¿ za pierDwukrotnie powo³ywano do ¿ycia tuszyñsk¹ stra¿ ogniow¹, poniewa¿ za pierw-w-w-w-w-
szym razem carskie w³adze nie zalegalizowa³y jej z obawyszym razem carskie w³adze nie zalegalizowa³y jej z obawyszym razem carskie w³adze nie zalegalizowa³y jej z obawyszym razem carskie w³adze nie zalegalizowa³y jej z obawyszym razem carskie w³adze nie zalegalizowa³y jej z obawy, ¿e bêdzie podsycaæ, ¿e bêdzie podsycaæ, ¿e bêdzie podsycaæ, ¿e bêdzie podsycaæ, ¿e bêdzie podsycaæ
nastroje patriotyczne. W mie�cie powsta³a te¿ ochronka dla dzieci oraz kó³konastroje patriotyczne. W mie�cie powsta³a te¿ ochronka dla dzieci oraz kó³konastroje patriotyczne. W mie�cie powsta³a te¿ ochronka dla dzieci oraz kó³konastroje patriotyczne. W mie�cie powsta³a te¿ ochronka dla dzieci oraz kó³konastroje patriotyczne. W mie�cie powsta³a te¿ ochronka dla dzieci oraz kó³ko
rolnicze. Wybuch³a wojna, wokó³ Trolnicze. Wybuch³a wojna, wokó³ Trolnicze. Wybuch³a wojna, wokó³ Trolnicze. Wybuch³a wojna, wokó³ Trolnicze. Wybuch³a wojna, wokó³ Tuszyna toczy³y siê ciê¿kie boje, które przesz³yuszyna toczy³y siê ciê¿kie boje, które przesz³yuszyna toczy³y siê ciê¿kie boje, które przesz³yuszyna toczy³y siê ciê¿kie boje, które przesz³yuszyna toczy³y siê ciê¿kie boje, które przesz³y
do historii batalistyki jako bitwa o £ód�.do historii batalistyki jako bitwa o £ód�.do historii batalistyki jako bitwa o £ód�.do historii batalistyki jako bitwa o £ód�.do historii batalistyki jako bitwa o £ód�.
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� rozpoczê³a dzia³alno�æ samorz¹dowa kasa kredytowo-
-oszczêdno�ciowa pod nazw¹ Tuszyñskiego Towarzystwa
Po¿yczkowo-Oszczêdno�ciowego.

1907 r. � powsta³o Kó³ko Rolnicze im. �w. Izydora, którego za³o¿y-
cielem by³ ks. Feliks Balcerzak.

1909 r. � obszar tuszyñskiego cmentarza powiêkszono o 4 morgi
i ogrodzono solidnym parkanem;

� ma³¿onkowie Katarzyna i Józef Ga� postawili pierwsz¹
w Tuszynie kamienicê.

1910 r. � z inicjatywy ks. Stefana Rylskiego powsta³a ochronka
dla dzieci.

1912 r. � liczba rzemie�lników wzros³a do 146: krawców by³o 30,
szewców � 20, rze�ników � 6, piekarzy � 6, stolarzy � 9,
cie�li � 6, stelmachów � 2, bednarzy � 2, trepiarzy � 13,
murarzy � 9, blacharzy � 2, kaflarzy � 2, kowali � 11, ryma-
rzy � 5, powro�ników � 4, webrów (tkaczy) � 12, zegarmi-
strzów � 2, introligatorów � 2, garncarzy � 2, jeden kotlarz
i jeden malarz.

1913 r. � ksi¹dz proboszcz napisa³ i wyda³ drukiem monografiê
Tuszyna zatytu³owan¹ �Tuszyn w piotrkowskiej ziemi�.

1914 r. � 2 sierpnia gubernator piotrkowski, szambelan Jaczewski,
wyda³ rozporz¹dzenie o w³¹czeniu guberni w kr¹g terytoriów
dzia³añ wojennych, a nastêpnego dnia major Wasiljew og³o-
si³ dla £odzi i okolic stan wojenny oraz powszechn¹ mobili-
zacjê; 19 sierpnia do Tuszyna wkroczy³y po raz pierwszy
oddzia³y pruskie, ale pó�niej wskutek ciê¿kich bojów, które
przesz³y do historii batalistyki jako bitwa o £ód�, Tuszyn
kilkakrotnie przechodzi³ z r¹k do r¹k;

Projekt fragmentu ogrodzenia cmentarnego z 1909 roku
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� 20 sierpnia zarz¹d £ódzkiej W¹skotorowej Elektrycznej
Kolejki Dojazdowej, nie bacz¹c na wybuch wojny, pole-
ci³ jej dyrekcji przyst¹piæ do budowy linii tuszyñskiej;

� 21 listopada na Tuszyn spad³ grad pocisków artylerii
pruskiej, która ostrzeliwa³a osadê ze Rzgowa � kilka poci-
sków trafi³o w ko�ció³, mocno go uszkadzaj¹c;

� 15 grudnia wojsko pruskie ostatecznie wkroczy³o do
Tuszyna, aby go okupowaæ do koñca wojny.

1915 r. � stra¿acy wykupili opuszczon¹ halê fabryczn¹ przy ulicy
Szkolnej i urz¹dzili w niej salê widowiskow¹;

� w listopadzie pruskie w³adze okupacyjne specjalnym
rozkazem poleci³y kontynuowaæ budowê linii kolejki dojaz-
dowej z Chocianowic przez Rudê Pabianick¹ do Tuszyna.

1916 r. � proboszcz Muznerowski doprowadzi³ do zbudowania
murowanej plebanii;

� 18 kwietnia nast¹pi³o oddanie do u¿ytku linii kolei dojaz-

Oddanie tuszyñskiej linii tramwajowej (reprodukcja zdjêcia
z publikacji �£ódzka podmiejska komunikacja tramwajowa
1901�2001� Wojciecha Zródlaka, Jerzego Wojtowicza i Marci-
na Kaczyñskiego, EMI-PRESS, £ód� 2001)

Mimo wojny zbudowano i oddano do u¿ytku tuszyñsk¹ liniê tramwajow¹ ³¹cz¹c¹Mimo wojny zbudowano i oddano do u¿ytku tuszyñsk¹ liniê tramwajow¹ ³¹cz¹c¹Mimo wojny zbudowano i oddano do u¿ytku tuszyñsk¹ liniê tramwajow¹ ³¹cz¹c¹Mimo wojny zbudowano i oddano do u¿ytku tuszyñsk¹ liniê tramwajow¹ ³¹cz¹c¹Mimo wojny zbudowano i oddano do u¿ytku tuszyñsk¹ liniê tramwajow¹ ³¹cz¹c¹
miasto z £odzi¹. Po wojnie, w odrodzonej Polsce, podjêto usilne starania o przy-miasto z £odzi¹. Po wojnie, w odrodzonej Polsce, podjêto usilne starania o przy-miasto z £odzi¹. Po wojnie, w odrodzonej Polsce, podjêto usilne starania o przy-miasto z £odzi¹. Po wojnie, w odrodzonej Polsce, podjêto usilne starania o przy-miasto z £odzi¹. Po wojnie, w odrodzonej Polsce, podjêto usilne starania o przy-
wrócenie Twrócenie Twrócenie Twrócenie Twrócenie Tuszynowi praw miejskich, co sta³o siê faktem w 1923 roku. Przyst¹pio-uszynowi praw miejskich, co sta³o siê faktem w 1923 roku. Przyst¹pio-uszynowi praw miejskich, co sta³o siê faktem w 1923 roku. Przyst¹pio-uszynowi praw miejskich, co sta³o siê faktem w 1923 roku. Przyst¹pio-uszynowi praw miejskich, co sta³o siê faktem w 1923 roku. Przyst¹pio-
no do elektrno do elektrno do elektrno do elektrno do elektryfikowania miasta.yfikowania miasta.yfikowania miasta.yfikowania miasta.yfikowania miasta.
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dowej do Tuszyna; w odró¿nieniu od kolei funkcjonuj¹cej
w £odzi i doje¿d¿aj¹cej do Pabianic na tuszyñskim odcinku
nie by³a ona zelektryfikowana, poniewa¿ wymaga³oby to
zwiêkszenia mocy elektrowni w chocianowickiej zajezdni,
co zwi¹zane by³o ze zbyt wysokimi kosztami � kolej mia³a
napêd parowy.

1917 r. � liniê kolei przed³u¿ono do Kruszowa.

1918 r. � w po³owie listopada na zebraniu gromadzkim wsi Tuszyn
wybrano na so³tysa Antoniego Defeciñskiego, podso³-
tysem zosta³ Franciszek Zwierzyñski; jedna z pierwszych
decyzji pierwszej powojennej w³adzy wsi w odrodzonej
Polsce dotyczy³a uruchomienia szko³y, nastêpnie podjêto
starania o przywrócenie Tuszynowi praw miejskich; dla
zapewnienia samorz¹dowi odpowiednich dochodów posta-
nowiono nawi¹zaæ do tuszyñskich tradycji jarmarczno-targo-
wych: na targi koñskie przeznaczono ulice £owick¹ i Tyln¹,
ulicê Brzeziñsk¹ � namiejsce handlu byd³em i trzod¹ chlewn¹,
a stary rynek � na handel wyrobami rzemie�lniczymi i nabia-
³em; dotacjê z nadwy¿ek Kasy Zapomogowo-Po¿yczkowej
wykorzystano na remont zbiornika przeciwpo¿arowego oraz
na op³acenie stró¿ów nocnych.

1919 r. � szko³a uzyska³a status 7-letniej szko³y powszechnej.

1919-1920 r.� wydatki w tym roku bud¿etowym wynios³y 25 700 marek.

1920 r. � ludno�æ Tuszyna liczy³a 3 490 osób.

1921 r. � ³ódzki lekarz Stanis³aw Justman zwróci³ siê do samorz¹-
du tuszyñskiego z wnioskiem o wydzier¿awienie mu oko³o
20 mórg lasu na zbudowanie sanatorium � zamiaru nie
zrealizowa³;

� w budynku przy ulicy Zródlanej 16 rozpoczê³a dzia³alno�æ
¿ydowska szko³a Bet-Jakób � oficjaln¹ koncesjê uzyska³a
dwa lata pó�niej, mia³a 75 uczniów w trzech oddzia³ach.

1922 r. � Tuszyn zosta³ zelektryfikowany; pr¹d pochodzi³ z elektrow-
ni, na której uruchomienie koncesjê dostali Anna i Jakub
Szymczakowie do spó³ki z W³adys³awem K³odziñskim; elek-
trownia by³a zobowi¹zana p³aciæ podatek lokalny w wysoko-
�ci 4 procent od przychodu oraz zapewniæ bezp³atne o�wie-
tlenie placów i ulic.

1924 r. � 1 stycznia na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 14 listopada 1923 roku Tuszyn odzyska³ prawa
miejskie; 13 lipca odby³y siê wybory Rady Miejskiej Tuszy-
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na, 7 sierpnia powo³ano zarz¹d miejski z burmistrzem
Józefem Domowiczem;

� ze wzglêdu na niewywi¹zywanie siê z warunków umowy
przez A. i J. Szymczaków miasto przejê³o elektrowniê i prze-
kaza³o w dzier¿awê innej osobie.

1925 r. � Tuszyn przyst¹pi³ do Zwi¹zku Miast Polskich;

� 1 lipca £ódzka Kasa Chorych naby³a le�n¹ dzia³kê o po-
wierzchni 135,89 hektara w Tuszynku Poduchownym i zleci³a
mierniczemu in¿. I. ¯enowowi wykonanie pomiarów i planu
pod budowê pawilonu sanatoryjnego oraz dróg i alejek wokó³ niego.

1926 r. � 7 lutego uroczy�cie przekazano do u¿ytku dwa miejskie
obiekty � ³a�niê i rze�niê; decyzj¹ w³adz nadrzêdnych liczbê
jarmarków zredukowano do jednego w miesi¹cu, ale na
skutek ostrego protestu tuszyñskiego magistratu przywró-
cono stan poprzedni, czyli co wtorek jarmark, co pi¹tek targ.

1927 r. � z inicjatywy proboszcza Józefa Pe³czyñskiego powsta³o
przedszkole parafialne, którego kierowniczk¹ zosta³a Cecy-
lia Zubczyñska;

� 31 lipca uroczy�cie otwarto pawilon sanatorium gru�licze-
go na 100 ³ó¿ek dla dzieci z wykryt¹ chorob¹ i dzieci
z tzw. kontaktem chorobowym;

� niesnaski w radzie miejskiej sprawi³y, ¿e zrzek³ siê man-
datu radny Jan Kotlicki, co przyczyni³o siê do skrócenia
kadencji o rok i przeprowadzenia przyspieszonych wyborów;

� zelektryfikowano liniê tramwajow¹, ale tylko do Tuszyna;
na odcinku do Kruszowa nadal kursowa³a kolejka parowa.

1927-1930 r.� naprawiono zniszczenia wojenne w bryle ko�cio³a i nieco
j¹ rozbudowano wed³ug projektu Oskara Sosnowskiego;

� 1 pa�dziernika rada miejska podjê³a uchwa³ê o rozparce-
lowaniu 250 mórg lasu miejskiego na obszarze Poddêbiny
z przeznaczeniem na now¹ dzielnicê o nazwie Tuszyn-Las.

£ódzka Kasa Chor£ódzka Kasa Chor£ódzka Kasa Chor£ódzka Kasa Chor£ódzka Kasa Chorych podjê³a starania o zbudowanie w Tych podjê³a starania o zbudowanie w Tych podjê³a starania o zbudowanie w Tych podjê³a starania o zbudowanie w Tych podjê³a starania o zbudowanie w Tuszynie Poduchownymuszynie Poduchownymuszynie Poduchownymuszynie Poduchownymuszynie Poduchownym
sanatorium przeciwgru�liczego, a rada miejska podjê³a uchwa³ê o parcelacjisanatorium przeciwgru�liczego, a rada miejska podjê³a uchwa³ê o parcelacjisanatorium przeciwgru�liczego, a rada miejska podjê³a uchwa³ê o parcelacjisanatorium przeciwgru�liczego, a rada miejska podjê³a uchwa³ê o parcelacjisanatorium przeciwgru�liczego, a rada miejska podjê³a uchwa³ê o parcelacji
lasu miejskiego Poddêbina pod now¹ dzielnicê nazwan¹ Tlasu miejskiego Poddêbina pod now¹ dzielnicê nazwan¹ Tlasu miejskiego Poddêbina pod now¹ dzielnicê nazwan¹ Tlasu miejskiego Poddêbina pod now¹ dzielnicê nazwan¹ Tlasu miejskiego Poddêbina pod now¹ dzielnicê nazwan¹ Tuszynem-Lasem we-uszynem-Lasem we-uszynem-Lasem we-uszynem-Lasem we-uszynem-Lasem we-
d³ug bardzo wówczas no�nej idei miasta ogrodu. Zbudowano now¹ dwupiê-d³ug bardzo wówczas no�nej idei miasta ogrodu. Zbudowano now¹ dwupiê-d³ug bardzo wówczas no�nej idei miasta ogrodu. Zbudowano now¹ dwupiê-d³ug bardzo wówczas no�nej idei miasta ogrodu. Zbudowano now¹ dwupiê-d³ug bardzo wówczas no�nej idei miasta ogrodu. Zbudowano now¹ dwupiê-
trow¹ szko³ê.trow¹ szko³ê.trow¹ szko³ê.trow¹ szko³ê.trow¹ szko³ê.
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1928 r. � w tuszyñskim magistracie by³o piêæ etatów urzêdniczych:
sekretarz-referent, pomocnik sekretarza, kancelista-po-
borca, maszynistka, wo�ny;

� powo³ano do ¿ycia s¹d grodzki;

� uchwa³¹ Rady Miasta Tuszyna z 1 sierpnia burmistrzowi
Józefowi Domowiczowi przyznano tytu³ Honorowego Obywa-
tela Miasta wraz z nagrod¹ w postaci dwóch dzia³ek w Tu-
szynie-Lesie;

� 28 kwietnia uchwa³¹ rady miejskiej jedn¹ z parcel
w Tuszynie-Lesie, o powierzchni 1024metrów kwadratowych,
przyznano Ko�cio³owi pod budowê kaplicy rzymskokatolickiej;

� 6 maja odby³o siê uroczyste otwarcie Tuszyna-Lasu:
w centrum nowej dzielnicy ods³oniêto obelisk z tablic¹
pami¹tkow¹;

� na podstawie wydanego pierwszego regulaminu s³u¿by
wewnêtrznej Stra¿ Ogniowa zmieni³a nazwê na Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna, która podlega³a ministrowi spraw wewnêtrz-
nych; tuszyñsk¹ OSP jako korpus podzielono na cztery od-
dzia³y: toporników, sikawkowy, wodny i porz¹dkowy; zaczêto
regularne szkolenia ochotników na kursach I, II i III stopnia.

1928-1929 r.� wykupiono 150 dzia³ek w Tuszynie-Lesie z 615 przygoto-
wanych do sprzeda¿y.

1929 r. � inspektor powiatowy Edward Szczerbiñski w protokole
polustracyjnym napisa³ m.in.: Tuszyn poza miastem Zgie-
rzem jest najbogatszym w�ród pozosta³ych trzech miast
w powiecie, z do�æ znacznym maj¹tkiem zawartym w nieru-
chomo�ciach;

� przedszkole wziêto pod zarz¹d samorz¹du tuszyñskiego,
nadano mu imiê Królowej Jadwigi, ale zachowa³o status
placówki prywatnej;

� 29 listopada nast¹pi³o przeniesienie szko³y do nowego,
dwupiêtrowego budynku z 13 izbami lekcyjnymi przy ulicy

Józef Domowicz � burmistrz Tuszyna w la-
tach 1924-1931, inicjator wielu przedsiê-
wziêæ inwestycyjnych w mie�cie
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Piotrkowskiej 13; od 15 wrze�nia w szkole dzia³a³a mêska
dru¿yna harcerska im. Tadeusza Ko�ciuszki.

1930 r. � 31 sierpnia uroczy�cie ods³oniêto przed szko³¹ pomnik
za³o¿yciela miasta, króla W³adys³awa Jagie³³y � burmistrz
Domowicz uzna³, ¿e uroczysto�æ ta oznacza tak¿e obchody
500-lecia miasta; z tej okazji ukaza³a siê drukiem monogra-
fia miasta zatytu³owana �Civitas Tusinensis� autorstwa
Józefa Litwina.

1930-1931 r.� ci¹g s¹dowych sporów pomiêdzy burmistrzem Domowi-
czem a jego adwersarzami zakoñczy³ siê skazaniem burmi-
strza na grzywnê 500 z³otych (z zamian¹ na 75 dni aresztu)
za znies³awienie;

1931 r. � 20 wrze�nia zmar³ Józef Domowicz; wed³ug s¹dowego
spisu maj¹tek po zmar³ym wart by³ 50 201 z³otych, a d³ugi
burmistrza wynosi³y 41 700 z³otych;

� Helena Defeciñska za³o¿y³a przy OSP Kobiecy Korpus
Sanitarny �Samarytanki�.

1931 r. � zrezygnowano z eksploatacji odcinka linii tramwajowej
z Tuszyna do Kruszowa, toru jednak nie rozebrano � w³a�ci-
ciel cegielni, Mazaraki, u¿ywa³ go do przewozów towarowych.

Pierwszy pawilon sanatorium przeciwgru�liczego w Tuszynku
� zdjêcie z okresu miêdzywojennego

Przed now¹ szko³¹ ods³oniêto pomnik W³adys³awa Jagie³³yPrzed now¹ szko³¹ ods³oniêto pomnik W³adys³awa Jagie³³yPrzed now¹ szko³¹ ods³oniêto pomnik W³adys³awa Jagie³³yPrzed now¹ szko³¹ ods³oniêto pomnik W³adys³awa Jagie³³yPrzed now¹ szko³¹ ods³oniêto pomnik W³adys³awa Jagie³³y, sanatorium systema-, sanatorium systema-, sanatorium systema-, sanatorium systema-, sanatorium systema-
tycznie rozbudowywano, a w mie�cie funkcjonowa³o kilka jednostek produkcyj-tycznie rozbudowywano, a w mie�cie funkcjonowa³o kilka jednostek produkcyj-tycznie rozbudowywano, a w mie�cie funkcjonowa³o kilka jednostek produkcyj-tycznie rozbudowywano, a w mie�cie funkcjonowa³o kilka jednostek produkcyj-tycznie rozbudowywano, a w mie�cie funkcjonowa³o kilka jednostek produkcyj-
nych: rze�nia miejska, tkalnia jedwabiu, browarnych: rze�nia miejska, tkalnia jedwabiu, browarnych: rze�nia miejska, tkalnia jedwabiu, browarnych: rze�nia miejska, tkalnia jedwabiu, browarnych: rze�nia miejska, tkalnia jedwabiu, browar, wytwór, wytwór, wytwór, wytwór, wytwórnia wód gazowanych,nia wód gazowanych,nia wód gazowanych,nia wód gazowanych,nia wód gazowanych,
elektrownia, m³yn motorowy i olejarelektrownia, m³yn motorowy i olejarelektrownia, m³yn motorowy i olejarelektrownia, m³yn motorowy i olejarelektrownia, m³yn motorowy i olejarnia.nia.nia.nia.nia.
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1932-1933 r.� zbudowano drugi pawilon sanatoryjny.

1933 r. � od 15 wrze�nia dzia³a³a ¿eñska dru¿yna harcerska
im. Emilii Plater oraz dwie dru¿yny m³odszoharcerskie
�Zuchów� i �Wilcz¹t�.

1934 r. � ¿ydowsk¹ szko³ê przeniesiono do nowego budynku przy
ulicy Remiszewskiego 15 � placówka by³a dotowana przez
magistrat sum¹ 2 200 z³ rocznie, a w programie nauczania
mocno podporz¹dkowana doktrynie Agudas Israel.

1935 r. � utworzony kilka lat wcze�niej na obszarze starego rynku
skwer miejski uchwa³¹ rady miejskiej nazwano parkiem
im. Józefa Pi³sudskiego, na resztkach rynku wytyczono nowe
ulice: Ko�cieln¹, £ask¹, Chmieln¹.

1936 r. � tuszyñska OSP liczy³a 110 druhów, wszyscy mieli
mosiê¿ne kaski, pasy z toporkiem oraz mundury galowe
(marynarka i czapka).

1937 r. � w pa�dzierniku ca³a rada pedagogiczna tuszyñskiej szko³y
pojecha³a do £odzi na ogólnopolski strajk nauczycieli, który
by³ protestem przeciwko faszyzacji kraju.

1938 r. � rozpoczêto budowê nowej remizy stra¿ackiej � przy ulicy
Zródlanej; uruchomiono miejsk¹ pralniê us³ugow¹; do
zamieszkania przeznaczono dwa bloki w Tuszynku dla pra-
cowników zatrudnionych w sanatorium, jeden dla pracowni-
ków umys³owych, drugi dla fizycznych.

1939 r. � przyst¹piono do budowy dwóch pawilonów sanatoryjnych;

� w Tuszynie by³o 15 sklepów masarskich, 14 ogólnospo-
¿ywczych, 10 piekarni, 4 sklepy z artyku³ami ¿elaznymi,
2 sklepy galanteryjne, 5 sk³adów zbo¿owych, 3 sk³ady drew-
na, 5 sk³adów wêgla, 2 cukiernie, jeden sklep monopolowy,
7 restauracji, kilka hoteli; produkcja odbywa³a siê w rze�ni
miejskiej, tkalni jedwabiu �Olszenko i Synowie�, browarze
A. Endego, wytwórniach wód gazowych Adlera, Kolskiego,
Pasiñskiego, elektrowni dzier¿awionej przez S. Paturaja,
m³ynie motorowym Sz. Przedborskiego i dwóch wiatrakach
� Królikowskiego i Kubiaka, w olejarni M. Parzêczewskiego,
tartaku Sz. Defeciñskiego; rzemios³o tuszyñskie stanowili:
jeden bednarz, 3 blacharzy, 2 brukarzy, 4 cie�li, 3 dekarzy,
4 fryzjerów, 4 garncarzy, 2 ko³odziejów, jeden kominiarz,
7 kowali, 35 krawców i krawcowych, jeden malarz, jeden
miotlarz, 4 murarzy, 6 ogrodników, 3 pantoflarzy, 3 powro�-
ników, 5 rymarzy, 7 stolarzy, 35 szewców, 4 szklarzy,
7 �lusarzy, 3 trepiarzy, 2 trumniarzy, jeden zdun, 2 zegami-
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strzów, nadto siostry zakonne z ochronki zajmowa³y siê
koszykarstwem i introligatorstwem; w mie�cie funkcjonowa-
³y cztery instytucje obs³ugi finansowej: Rolniczy Bank Spó³-
dzielczy, Komunalna Kasa Oszczêdno�ci, Powszechna Kasa
Oszczêdno�ci, ¯ydowski Bank Ludowy; by³ urz¹d Poczty
Polskiej i rêczna centrala telefoniczna, choæ w mie�cie zain-
stalowane by³y tylko cztery telefony; w�ród tuszynian by³o
153 posiadaczy radioodbiorników (37 � lampowych, reszta
mia³a s³uchawkowe radia detektorowe), trzech tuszynian mia-
³o w³asne samochody, czterech � motocykle, jeden � moto-
rower; w Tuszynie by³o kino, posterunek Policji Pañstwowej,
na którym pracowa³o piêciu funkcjonariuszy, i areszt, kance-
laria adwokata Wyrzyñkiewicza, biuro pisania podañ E. Dobka
i kancelaria rejenta P. Malkowskiego; tuszyñska Kasa Cho-
rych zatrudnia³a dwóch lekarzy, dwóch felczerów, trzy akuszerki
i dentystkê, zwierzêta leczyli weterynarz Jachimski i starszy
felczer weterynarii B¹czkowski; z kasy miejskiej op³acany
by³ rakarz, który na zlecenie magistratu wy³apywa³ wa³êsa-
j¹ce siê psy i koty oraz usuwa³ padlinê;

� na pejza¿ ¿ycia spo³eczno-politycznego sk³ada³a siê
dzia³alno�æ nastêpuj¹cych organizacji: ko³o Narodowej
Demokracji, grupy Komunistycznej Partii Polski i Polskiej
Par tii Socjalistycznej, ¿ydowska organizacja �Szlamej
Emunej Israel (od 1935 roku jako �Agudas Israel�), Zwi¹-
zek Strzelecki, Przysposobienie Wojskowe i Wychowania
Fizycznego, Towarzystwo Gimnastyczne �Sokó³�, ¯ydowski
Klub Sportowy �Makabi�, ¿ydowska organizacja harcerska
�Be-tori�, Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej
(YMCA), Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej
(YWCA). Katolickie Stowarzyszenie �¯ywej Ró¿y�, Chór ko-
�cielny �w. Witalisa, Ko³o My�liwskie, Stowarzyszenie �wie-
tlicy Reymontowskiej, Ko³o Absolwentów Szko³y w Tuszynie
oraz wspomniane ju¿ organizacje: OSP z Orkiestr¹ Dêt¹, ZHP.

1939 r. � 2 marca Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych RP wyda³o

Zatwierdzony zosta³ herb miasta � bia³y orze³ na czerZatwierdzony zosta³ herb miasta � bia³y orze³ na czerZatwierdzony zosta³ herb miasta � bia³y orze³ na czerZatwierdzony zosta³ herb miasta � bia³y orze³ na czerZatwierdzony zosta³ herb miasta � bia³y orze³ na czerwonej tarczywonej tarczywonej tarczywonej tarczywonej tarczy. Sta³o siê to. Sta³o siê to. Sta³o siê to. Sta³o siê to. Sta³o siê to
na krótko przed wybuchem drugiej wojny �wiatowej. Wna krótko przed wybuchem drugiej wojny �wiatowej. Wna krótko przed wybuchem drugiej wojny �wiatowej. Wna krótko przed wybuchem drugiej wojny �wiatowej. Wna krótko przed wybuchem drugiej wojny �wiatowej. Wojska hitlerowskie wkro-ojska hitlerowskie wkro-ojska hitlerowskie wkro-ojska hitlerowskie wkro-ojska hitlerowskie wkro-
czy³y do Tczy³y do Tczy³y do Tczy³y do Tczy³y do Tuszyna 7 wrze�nia 1939 roku, daj¹c pocz¹tek 4,5-letniej okupacjiuszyna 7 wrze�nia 1939 roku, daj¹c pocz¹tek 4,5-letniej okupacjiuszyna 7 wrze�nia 1939 roku, daj¹c pocz¹tek 4,5-letniej okupacjiuszyna 7 wrze�nia 1939 roku, daj¹c pocz¹tek 4,5-letniej okupacjiuszyna 7 wrze�nia 1939 roku, daj¹c pocz¹tek 4,5-letniej okupacji
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decyzjê dotycz¹c¹ herbu Tuszyna, okre�laj¹c, ¿e ma on przed-
stawiaæ or³a bia³ego na czerwonej tarczy, zwróconego w pra-
wo, z dziobem, szponami i koron¹ w kolorze z³otym;
� 7 wrze�nia do Tuszyna wkroczy³y oddzia³y 8. armii
Wehrmachtu.

1939-1944 r.� okres okupacji hitlerowskiej.

1941 r. � w lesie Molenda hitlerowcy rozstrzelali grupê Polaków
przywiezionych na miejsce ka�ni ciê¿arówk¹ (dzi� w tym
miejscu jest symboliczny grób polskich ¿o³nierzy poleg³ych
w wojnie obronnej 1939 roku).

1945 r. � wojsko i funkcjonariusze okupacyjnej w³adzy opu�ci³y
miasto w po³owie stycznia; w nocy z 18 na 19 stycznia na
tuszyñskim odcinku szosy Piotrków � £ód� pojawi³y siê pierw-
sze czo³gi z 16. Brygady 4. Armii Pancernej 6. Korpusu Zme-
chanizowanego, dzia³aj¹cego w ramach I Frontu Ukraiñskie-
go; tej samej nocy rejon Tuszyna i Rzgowa zajê³y radzieckie
wojska dzia³aj¹ce w ramach I Frontu Bia³oruskiego: 9. Kor-
pus Pancerny i 7. Gwardyjski Korpus 69. Armii, by ostatecz-
nie przekazaæ go nadci¹gaj¹cym po sforsowaniu Pilicy
si³om 33. Armii, 12. i 38. Korpusowi Piechoty;

� 24 stycznia do Tuszyna przyjecha³ starosta Roman
Witkowski, by otworzyæ miejscowy wydzia³ powiatowy, jedno-
cze�nie powo³ano tymczasowy zarz¹d miasta z bur-
mistrzem Stefanem Kulczyckim na czele; tego samego dnia
na walnym zebraniu wznowiono dzia³alno�æ Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej; 25 lutego przeprowadzono wybory do Rady Miej-
skiej Tuszyna (burmistrzem zosta³ Józef Kotlicki), a pierwsze
jej posiedzenie odby³o siê 27 lutego; w marcu odwo³ano
J. Kotlickiego, burmistrzem zosta³ Kazimierz Bartoszczyk,

Symboliczny grób
nieznanych ¿o³nierzy
poleg³ych we wrze-
�niu 1939 roku � las
Molenda
(fot. A. Gramsz)
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jednak po dwóch dniach urzêdowania z³o¿y³ rezygnacjê i funk-
cjê burmistrza powierzono Zygmuntowi Pytce;

� Tuszyn-Las uczyniono punktem etapowym Pañstwowego
Urzêdu Repatriacyjnego i od kwietnia w opuszczonych
domach zaczêto lokowaæ przesiedleñców z dawnych Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej;

� 28 lutego otwarto w mie�cie pierwszy spó³dzielczy sklep
spo¿ywczy, za jego lad¹ stanê³a Maria Warchuliñska;

� w lutym Stanis³aw Szymanek uruchomi³ szko³ê (naukê
podjê³o 700 uczniów, szko³a pracowa³a na trzy zmiany);

� w kwietniu do Tuszyna przyjechali przedstawiciele Komisji
Badania Zbrodni Hitlerowskich, by ustaliæ dwa miejsca do-
konania masowych zbrodni (w lesie garbowskim i na tere-
nie obecnego rezerwatu Molenda) � ekshumowano cia³a
pomordowanych i uroczy�cie z³o¿ono je na tuszyñskim cmen-
tarzu;

� na prze³omie kwietnia i maja uruchomiono liniê tramwa-
jow¹, pocz¹tkowo tylko do Chocianowic, poniewa¿ zburzony
wiadukt kolejowy przy ulicy Pabianickiej w £odzi tarasowa³
dalsz¹ trasê;

� w czerwcu burmistrzem ponownie zosta³ Józef Kotlicki;

� we wrze�niu uruchomiono Szko³ê Podstawow¹ nr 2 w Tu-
szynie (mie�ci³a siê w tym samym budynku co Szko³a nr 1,
mia³a 197 uczniów w piêciu oddzia³ach) oraz miejskie przed-
szkole;

� 15 grudnia na kontrolê urzêdu miejskiego przyjecha³
wojewódzki lustrator, który stwierdzi³ wiele uchybieñ w pra-
cy urzêdników.

1946 r. � 12 marca przyjecha³a do Tuszyna druga inspekcja ze sta-
rostwa powiatowego, która potwierdzi³a zarzuty z grudnia
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poprzedniego roku; odwo³ano Józefa Kotlickiego, nowym
burmistrzem zosta³ Stefan Pigu³owski, który jednak¿e w lip-
cu z³o¿y³ rezygnacjê;

� w maju na powrót otwarto sanatorium Tuszynek;

� Szkole Podstawowej nr 2 przyznano budynek po przedwo-
jennym Domu Rodzin Policyjnych w Poddêbinie; w roku szkol-
nym 1946/1947 szko³a ta mia³a sze�æ oddzia³ów, w któ-
rych uczy³o siê 176 uczniów;

� tuszyñska Ochotnicza Stra¿ Po¿arna liczy³a 32 cz³onków
i za swoje g³ówne zadanie organizacyjne uzna³a odbudowê
potencja³u bojowego jednostki, zbudowanie wie¿y-wspinalni
i reaktywowanie orkiestry dêtej; uda³o siê zebraæ 18-osobo-
wy sk³ad �grajków�;

� opracowano za³o¿enia rezerwatu Molenda jako terenu
ochrony jod³y.

1947 r. � od 18 grudnia funkcjê burmistrza pe³ni³ Stefan Szczegiel-
ski;

� w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie uczy³o siê
211 uczniów w siedmiu oddzia³ach;

� powsta³y dwa ko³a ³owieckie �Tur� i �¯ubr�.

1948 r. � 15 stycznia powo³ano do ¿ycia Miejsko-Gminn¹ Bibliotekê
Publiczn¹ w Tuszynie, z siedzib¹ w nowym rynku, obecnie
plac Reymonta (biblioteka dysponowa³a 700 ksi¹¿kami);

� powsta³o drugie w mie�cie przedszkole, w Tuszynie-Lesie
(poniemiecki hangar);

Nieistniej¹cy ju¿ budynek szkolny w Poddêbinie (fot. E. Stasi-
nowski)
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� 31 maja sanatorium Tuszynek przesz³o pod zarz¹d Zak³a-
du Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Warszawie (dysponowa³o
wtedy 670 ³ó¿kami, a zatrudnia³o 342 osoby;

� 20 czerwca uroczy�cie po�wiêcono nowy sztandar OSP
(stary zagin¹³ podczas wojny);

� 15 sierpnia po³¹czone walne zgromadzenie cz³onków
zrzeszonych w Wiejskiej Spó³dzielni �Rolnik� w Tuszynie,
Gromadzkiej Spó³dzielni w Kruszowie, tuszyñskim oddziale
Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców �Spo³em� i Robotniczej
Spó³dzielni Spo³em� w Pabianicach Oddzia³ w Tuszynku-Sa-
natorium podjê³o uchwa³ê o po³¹czeniu wszystkich tych spó³-
dzielni w jeden spó³dzielczy organizm o nazwie: Gminna Spó³-
dzielnia �Samopomoc Ch³opska� w Kruszowie z siedzib¹
w Tuszynie; w grudniu walne zgromadzenie Spó³dzielni
�Samopomoc Ch³opska� podjê³o uchwa³ê o utworzeniu Spó³-
dzielczego O�rodka Zdrowia w Tuszynie funkcjonuj¹cego jako
przychodnia miejska (pod koniec roku spó³dzielnia mia³a
13 w³asnych placówek: sklepy, piekarniê, masarniê, maga-
zyn materia³ów budowlanych, magazyn zbo¿owy, magazyn
nawozów sztucznych; stra¿ack¹ orkiestrê dêt¹ przej¹³ urz¹d
miejski;

� proboszcz parafii pod wezwaniem �w. Witalisa ks. Leon
Dêbicki doprowadzi³ do budowy parkanu z ceg³y grodz¹cego
teren cmentarza.

1949 r. � 21 lipca przychodnia przyjê³a pierwszych pacjentów;

� OSP zakupi³a pierwszy samochód (z demobilu, za 550
tysiêcy z³otych pochodz¹cych z po¿yczki zaci¹gniêtej w KKO
w £odzi);

� w Tuszynie powsta³ Ludowy Zespó³ Sportowy.

1950 r. � nowym burmistrzem zosta³ Stanis³aw Strójw¹s; wesz³a
w ¿ycie reforma administracyjna znosz¹ca samorz¹dno�æ
terytorialn¹, takie okre�lenia jak burmistrz i rada miejska
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wysz³y z u¿ycia; w my�l nowych przepisów w³adzê miejsk¹
sprawowa³a miejska rada narodowa, a pierwsz¹ osob¹ tej
w³adzy by³ przewodnicz¹cy prezydium rady;

� sanatorium Tuszynek przejê³o Ministerstwo Zdrowia i zmie-
ni³o jego nazwê na Pañstwowe Sanatorium Przeciwgru�licze
w Tuszynku ko³o £odzi (zwiêkszono liczbê ³ó¿ek do 700, zbu-
dowano trzeci blok mieszkalny dla personelu, powsta³ ¿³obek
i przedszkole).

1950-1951 r.� powsta³y dwie nowe spó³dzielcze jednostki produkcyjne
wytwórnia wód gazowanych i grêplarnia we³ny; liniê tramwa-
jow¹ przed³u¿ono o 150-metrowy odcinek prowadz¹cy
od krañcówki do magazynów GS.

1952 r. � GS �SCh� zakupi³a budynek przy ulicy Piotrkowskiej i otwo-
rzy³a w nim restauracjê pod nazw¹ �Tuszynianka�.

1953 r. � przewodnicz¹cym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
zosta³ W³odzimierz Kulczycki, wkrótce zast¹pi³ go Antoni
Lewandowski; wykonano nowe wej�cie na cmentarz: a¿u-
row¹ bramê i dwie furty.

1954 r. � przewodnicz¹cym PMRN zosta³ Kazimierz Burski, ale jesz-
cze w tym samym roku ust¹pi³ z tej funkcji na rzecz Broni-
s³awa Lejmana; dosz³o do buntu stra¿aków w zwi¹zku z od-
górnym zakazem ich udzia³u w obchodach �wiêta Bo¿ego
Cia³a (procesji);

� od wrze�nia w sanatorium zacz¹³ funkcjonowaæ pierwszy
w Polsce szpitalny oddzia³ urologiczny licz¹cy 30 ³ó¿ek.

1955 r. � na czele Prezydium Miejskiej Rady Narodowej stan¹³ Bog-
dan Justkiewicz;

� Gminna Spó³dzielnia �Samopomoc Ch³opska� wzbogaci³a
siê o olejarniê i rozlewniê oleju rzepakowego.

1956 r. � ojcem miasta zosta³ Józef Kurpesa;

Poniemiecki hangar w Tu-
szynie-Lesie, w którym w la-
tach 1948-1957 funkcjono-
wa³o Przedszkole nr 2,
a pó�niej studio filmów dla
dzieci Se-Ma-For (fot.
A. Gramsz)
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� dwa wa¿ne wydarzenia stra¿ackie: w gara¿u OSP pojawi³
siê nowy samochód bojowy marki Star-20, 15 lipca powo-
³ano OSP nr 2 w Tuszynie-Lesie;

� powsta³o Ko³o £owieckie �Grabica�.

1957 r. � w styczniu w tuszyñskim sanatorium zaczêto stosowaæ
resekcjê tkanki p³ucnej;

� Przedszkole nr 2 przeniesiono do nowego budynku; do
hangaru po przedszkolu wprowadzi³ siê Oddzia³ Filmów
Kukie³kowych Wytwórni Filmów Fabularnych w £odzi.

1958 r. � uroczy�cie obchodzono w Tuszynie 400-lecie Poczty Pol-
skiej;

� przewodnicz¹cym prezydium zosta³ Józef Zdyb;

� przychodnia zdrowia wzbogaci³a siê o izbê porodow¹;

� �Samopomoc Ch³opska� zmieni³a nazwê na: Gminna Spó³-
dzielnia �Samopomoc Ch³opska� w Tuszynie;

� w OSP powsta³a m³odzie¿owa dru¿yna po¿arnicza; stra¿
zas³u¿y³a siê miastu opanowaniem po¿aru w kinie �Plon�;

� 14 wrze�nia zosta³ wpisany do rejestru rezerwat Molenda

Józef Zdyb przewodniczy³ prezy-
dium tuszyñskiej rady narodowej
w latach 1958-1973 � na zdjêciu
z 1963 roku (ze zbiorów Jerzego
Zdyba, podczas uroczysto�ci po³o-
¿enia kamienia wêgielnego pod
budynek Szko³y Podstawowej nr 2)
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z drzewostanami jod³owo-dêbowymi i jod³owo-sosnowymi
z domieszk¹ �wierka oraz buka i grabu (na ziemi tuszyñskiej
powsta³ te¿ drugi rezerwat, Wolbórka, jako obszar ochrony
�ródliska rzeki, lasu olszowego oraz motyla szlaczkonia
borówkowca).

1959 r. � ogrodzenie cmentarza, ze wzglêdu na jego z³y stan tech-
niczny, rozebrano ceg³a po cegle i zbudowano na nowo.

1960 r. � Oddzia³ Filmów Kukie³kowych w Tuszynie-Lesie pod now¹
nazw¹ Se-Ma-For zacz¹³ masow¹ produkcjê filmów rysun-
kowych i animowanych dla dzieci.

1962-1964 r.� GS �SCh� uruchomi³a kolejne punkty us³ugowe: krawiec-
ki, malowania mieszkañ, repasacji poñczoch, tapicerski,
szklarski, magiel elektryczny, pralniê chemiczn¹ oraz punk-
ty produkcyjne � stolarniê i wytwórniê lodów.

1963 r. � w Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczê³o dzia³alno�æ Liceum
Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych jako filia II Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Pabianicach;

� w OSP powo³ano spo³eczny komitet rozbudowy stra¿nicy.

1964 r. � w czerwcu w tuszyñskim sanatorium powsta³ oddzia³
chirurgii ogólnej licz¹cy 20 ³ó¿ek;

� w Tuszynie-Lesie oddano do u¿ytku budynek Szko³y
Pomnika Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego, gdzie znalaz³a
siedzibê SP nr 2, której nadano imiê Stefanii Sempo-
³owskiej.

1965 r. � GS �Samopomoc Ch³opska� odda³a do u¿ytku pawilony
handlowo-us³ugowe przy ulicy Reymonta.

1966 r. � popiersie W³adys³awa Jagie³³y powróci³o na swoje pier-
wotne miejsce, przed budynek Szko³y nr 1, sk¹d zosta³o
usuniête przez hitlerowskiego okupanta;

� 1 czerwca tuszyñskie sanatorium przekszta³cono w Woje-
wódzki Szpital Przeciwgru�liczy dla Województwa £ódzkiego
w którym by³o 782 ³ó¿ka, w tym 534 dla chorych na gru�licê;

� co dziewi¹ty mieszkaniec Tuszyna mia³ telewizor, co sie-
demdziesi¹ty pierwszy � telefon, co siódmy � radioodbior-
nik, co 267. � samochód, w co drugiej rodzinie by³a pralka
elektryczna, a prawie w ka¿dej rower.

1967 r. � Spó³dzielczy O�rodek Zdrowia przekszta³cono w Powia-
tow¹ Przychodniê Obwodow¹, obejmuj¹c¹ podstawow¹
opiek¹ lekarsk¹ tak¿e mieszkañców Andrespola, Andrzejo-



� 168 �

wa, Czarnocina, G³uchowa, Ksawerowa, Nowosolnej, Wi�nio-
wej Góry i Rzgowa;

� przy ulicy Tysi¹clecia oddano do u¿ytku nowy budynek
przedszkolny, do opuszczonego przez przedszkole lokalu przy
ulicy H. Sawickiej przeprowadzono bibliotekê publiczn¹;

� OSP nr 2 wzbogaci³a siê o murowan¹ remizê, która stanê-
³a w Poddêbinie;

� przed³u¿ono liniê tramwajow¹ o 400 metrów, by na lewo
od wylotu do ulicy Piotrkowskiej zbudowaæ jednotorow¹ pêtlê.

1970 r. � w lipcu oddano do u¿ytku po remoncie stra¿nicê przy ulicy
Zródlanej.

1971 r. � 15 sierpnia uroczy�cie po�wiêcono sztandar OSP nr 2.

1972 r. � w szpitalu przeciwgru�liczym oddano do u¿ytku pawilon C
przeznaczony dla diagnostyki oraz szpitalnej administracji;

� Gminna Spó³dzielnia �Samopomoc Ch³opska� na zaku-

Przedszkole nr 1 przy ulicy Tysi¹clecia (fot. MOKiS)

Przewodnicz¹cym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli ojcem miasta, by³Przewodnicz¹cym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli ojcem miasta, by³Przewodnicz¹cym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli ojcem miasta, by³Przewodnicz¹cym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli ojcem miasta, by³Przewodnicz¹cym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli ojcem miasta, by³
Józef Zdyb � bardzo dobrJózef Zdyb � bardzo dobrJózef Zdyb � bardzo dobrJózef Zdyb � bardzo dobrJózef Zdyb � bardzo dobry gospodarz.y gospodarz.y gospodarz.y gospodarz.y gospodarz.
Ze wzglêdu na konieczno�æ poszerzenia drogi Piotrków TZe wzglêdu na konieczno�æ poszerzenia drogi Piotrków TZe wzglêdu na konieczno�æ poszerzenia drogi Piotrków TZe wzglêdu na konieczno�æ poszerzenia drogi Piotrków TZe wzglêdu na konieczno�æ poszerzenia drogi Piotrków Trrrrrybunalski � £ód�ybunalski � £ód�ybunalski � £ód�ybunalski � £ód�ybunalski � £ód�
zlikwidowano liniê tramwajow¹.zlikwidowano liniê tramwajow¹.zlikwidowano liniê tramwajow¹.zlikwidowano liniê tramwajow¹.zlikwidowano liniê tramwajow¹.
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pionych terenach rozpoczê³a budowê piekarni, bazy obrotu
rolnego, magazynów i sk³adów materia³ów budowlanych;

� dla tuszyñskiego LZS, przekszta³conego w Miejski Klub
Sportowy Jagiellonia, zbudowano boisko do pi³ki no¿nej
w Tuszynie-Lesie.

1972-1974 r.� artysta malarz P¹gowski z Warszawy wykona³ malowid³a
okienne w ko�ciele �w. Witalisa.

1973 r. � przewodnicz¹cym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Tuszynie zosta³ Jerzy Zdyb; wprowadzono nowy podzia³
administracyjny kraju, przywracaj¹c gminy jako jednostki
podstawowe z naczelnikami jako ich szefami i oddzielaj¹c
gminne rady (organy uchwa³odawcze) od gminnych urzêdów
(organy wykonawcze); naczelnikiem gminy Tuszyn zosta³ Jan
Szczygielski.

1974 r. � 1 wrze�nia podjê³a dzia³alno�æ Zasadnicza Szko³a Zawo-
dowa Dokszta³caj¹ca jako filia tego typu szko³y w Pabiani-
cach, a nastêpnie w Piotrkowie;

1975 r. � w wyniku drugiego etapu reformy administracyjnej kraj
podzielono na 49 województw i zlikwidowano powiaty; Tuszyn
przyporz¹dkowano województwu piotrkowskiemu;

� szpitalowi zmieniono � na krótko � nazwê na Wojewódzki
Szpital Chorób P³uc dla Województwa £ódzkiego, by w grud-
niu nadaæ mu kolejn¹ nazwê: Specjalistyczny Zespó³ Opieki
Zdrowotnej Gru�licy i Chorób P³uc dla Województwa Piotr-
kowskiego; Powiatow¹ Przychodniê Obwodow¹ przekszta³-
cono na Przychodniê Rejonow¹ Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Piotrkowie Trybunalskim.

1975-1976 r.� �ciany ko�cio³a �w. Witalisa zosta³y pokryte od wewn¹trz
polichromi¹.

1976 r. � przychodniê zdrowia przeniesiono do budynku przy ulicy
Parkowej 4;

� 17 pa�dziernika po�wiêcono now¹ kaplicê cmentarn¹.

1978 r. � 17 czerwca o godzinie 6.55 z placu Niepodleg³o�ci w £odzi
wyjecha³ ostatni tramwaj do Tuszyna, w powrotn¹ drogê
wyruszy³ z Tuszyna o godzinie 8.17, by zakoñczyæ bieg na
³ódzkim �Górniaku� o godzinie 9.25; tramwaj zast¹piono lini¹
autobusow¹ nr 254.

1979 r. � Gminna Spó³dzielnia �SCh� rozpoczê³a budowê dwupiê-
trowego budynku handlowo-us³ugowego przy ulicy Parkowej
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(spó³dzielnia dysponowa³a wówczas maj¹tkiem o warto�ci
ponad 51 milionów z³otych, liczy³a 2600 cz³onków, a zatrud-
nia³a 243 pracowników etatowych;

� z okazji 95-lecia tuszyñskiej OSP ufundowano nowy sztan-
dar jednostki.

1981 r. � biblioteka publiczna podjê³a dzia³alno�æ w nowej siedzibie
urz¹dzonej w budynku GS przy ulicy Parkowej;

� boisko Jagiellonii po rozbudowie zyska³o status stadionu.

1982 r. � szko³a zawodowa zaczê³a funkcjonowaæ jako samodzielna
Zasadnicza Szko³a Zawodowa, po³¹czona organizacyjnie
z Okrêgowym Zak³adem Transportu i Maszyn Drogowych
w Tuszynie.

1984 r. � wmie�cie uroczy�cie fetowano 100-lecie Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej: w uroczysto�ci wziê³o udzia³ 27 jednostek OSP
z okolicy i delegacje czterech jednostek Zawodowej Stra¿y
Po¿arnej, tuszyñska jednostka otrzyma³a nowy samochód
bojowy, zapad³a te¿ decyzja o zbudowaniu nowej stra¿nicy
na placu przy ulicy Zródlanej, obok starej remizy;

� 1 wrze�nia erygowano parafiê pod wezwaniem �w. Krzysz-
tofa w Tuszynie-Lesie.

Ko�ció³ �w. Krzysztofa w Tuszynie-Lesie
(fot. E. Stasinowski)

ErErErErErygowano drug¹ tuszyñsk¹ �wi¹tyniê, ko�ció³ �wygowano drug¹ tuszyñsk¹ �wi¹tyniê, ko�ció³ �wygowano drug¹ tuszyñsk¹ �wi¹tyniê, ko�ció³ �wygowano drug¹ tuszyñsk¹ �wi¹tyniê, ko�ció³ �wygowano drug¹ tuszyñsk¹ �wi¹tyniê, ko�ció³ �w. Krzysztofa w T. Krzysztofa w T. Krzysztofa w T. Krzysztofa w T. Krzysztofa w Tuszynie-Lesie.uszynie-Lesie.uszynie-Lesie.uszynie-Lesie.uszynie-Lesie.
W kraju uwolniono cenyW kraju uwolniono cenyW kraju uwolniono cenyW kraju uwolniono cenyW kraju uwolniono ceny, wiêc w zwi¹zku z tym na poboczach tuszyñskiej szosy, wiêc w zwi¹zku z tym na poboczach tuszyñskiej szosy, wiêc w zwi¹zku z tym na poboczach tuszyñskiej szosy, wiêc w zwi¹zku z tym na poboczach tuszyñskiej szosy, wiêc w zwi¹zku z tym na poboczach tuszyñskiej szosy
zacz¹³ kwitn¹æ spontaniczny handel najrozmaitszymi arzacz¹³ kwitn¹æ spontaniczny handel najrozmaitszymi arzacz¹³ kwitn¹æ spontaniczny handel najrozmaitszymi arzacz¹³ kwitn¹æ spontaniczny handel najrozmaitszymi arzacz¹³ kwitn¹æ spontaniczny handel najrozmaitszymi artyku³ami.tyku³ami.tyku³ami.tyku³ami.tyku³ami.
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1985 r. � 27 lutego 103 cz³onków za³o¿ycieli stworzy³o Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ w Tuszynie, która 28 maja wpisana zosta³a
do stosownego rejestru (pierwszy spó³dzielczy blok zasie-
dlony zosta³ 29 czerwca);

� tuszyñski ZOZ zakupi³ budynek w Tuszynie-Lesie, wyre-
montowa³ go i urz¹dzi³ hotel dla 35 pielêgniarek;

� 18 grudnia po�wiêcono ko�ció³ �w. Krzysztofa w Tuszynie-
-Lesie.

1987 r. � 30 marca tuszyñski szpital zatrudnia³ 588 osób,
w tym 70 lekarzy i 147 pielêgniarek;

� w kwietniu rozpoczêto budowê nowej stra¿nicy OSP.

1988 r. � 23 czerwca zmar³ ksi¹dz Henryk Wo�niak, inicjator budo-
wy ko�cio³a �w. Krzysztofa i pierwszy proboszcz tej parafii;
nowym proboszczem zosta³ ks. Zdzis³aw Góra;

� 2 pa�dziernika stra¿acy wprowadzili siê do nowej stra¿ni-
cy; budynek starej przekazano w u¿ytkowanie firmie
�Parex�.

1989 r. � przychodniê zdrowia przeniesiono do nowej siedziby przy
ulicy ¯eromskiego 24/26;

� uwolnienie cen w kraju i pocz¹tki prywatyzacji da³y asumpt
grupce co bardziej przedsiêbiorczych tuszynian do roz-
stawienia wzd³u¿ drogi Piotrków � £ód� prowizorycznych kra-
mów, z których sprzedawano tekstylia i inne artyku³y; wkrót-
ce miasto przeznaczy³o na ten cel teren po by³ej strzelnicy
sportowej w Tuszynie-Lesie, a le�niczemu Markowi Pawla-
kowi powierzono obowi¹zek pobierania od sprzedaj¹cych
op³aty targowej (da³o to pocz¹tek Tuszyñskiemu Centrum
Handlowemu).

1990 r. � gdy 20 stycznia zlikwidowano centralny zwi¹zek i wojewódz-
kie zwi¹zki spó³dzielni, Gminna Spó³dzielnia �Samopomoc
Ch³opska� w Tuszynie sta³a siê jednostk¹ samodzieln¹,
samorz¹dn¹ i samofinansuj¹c¹ siê (w tym momencie za-
trudnia³a 109 pracowników, a dzia³alno�æ jej polega³a na
prowadzeniu m³yna, piekarni, ubojni zwierz¹t, restauracji
�Tuszynianka� i �Ada�, magazynu zbo¿owego, oddzia³u
Handlowego Obrotu Rolnego, punktów skupu skór, we³ny,
z³omu stalowego i metali kolorowych, makulatury, 22 skle-
pów z artyku³ami spo¿ywczymi oraz przemys³owymi);

� kolejna reforma administracyjna przywróci³a samorz¹d-
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no�æ terytorialn¹ (wraz z tytu³em burmistrza), burmistrzem
Tuszyna zosta³ Eugeniusz Waszkiewicz;

� w stra¿nicy OSP zainstalowano radiostacjê bazow¹ o za-
siêgu 150 kilometrów, budynek pod³¹czono do miejskiej sieci
wodoci¹gowej oraz do gazoci¹gu.

1991 r. � zrodzi³a siê inicjatywa stworzenia cmentarza w Tuszynie-
-Lesie;

� w ramach prywatyzacji jedyne tuszyñskie kino podjêli siê
prowadziæ pañstwo Herscy, ale d³ugo w tym zamiarze nie
wytrwali i kino przesta³o istnieæ.

1991-1998 r.� okres ukazywania siê prywatnego miesiêcznika �Tuszyñ-
skie Wiadomo�ci i Pogl¹dy�, którego redaktorem naczelnym
by³ Ryszard Cichy.

1992 r. � przedszkole dla dzieci pracowników sanatorium po³¹czo-
no organizacyjnie z Przedszkolem Miejskim nr 1 i zaczê³o
funkcjonowaæ jako jego filia;

� miasto wydzier¿awi³o plac u zbiegu ulic �ciegiennego
i Staro�ciñskiej o powierzchni 36 144 mkw. pod nowe
targowisko nazwane Gie³d¹ Roln¹;

� przy ko�ciele �w. Krzysztofa w Tuszynie-Lesie stanê³a
dzwonnica z dwoma dzwonami ufundowanymi przez rodzinê
Kopañskich z Rydzynek; 14 marca proboszcz tej parafii
przyj¹³ z r¹k arcybiskupa W³adys³awa Zió³ka nominacjê na
kanonika.

1993 r. � przychodniê rejonow¹ przekszta³cono w O�rodek Zdrowia
w Tuszynie;

� na terenie stra¿nicy oddano do u¿ytku budynek gospodarczy;

� zwodoci¹gowano cmentarz;

� funkcjonowanie biblioteki publicznej zintegrowano organi-
zacyjnie z Miejskim O�rodkiem Kultury i Sportu.

Przydro¿ny handel tak siê rozwin¹³, ¿e przeznaczono na ten cel teren o po-Przydro¿ny handel tak siê rozwin¹³, ¿e przeznaczono na ten cel teren o po-Przydro¿ny handel tak siê rozwin¹³, ¿e przeznaczono na ten cel teren o po-Przydro¿ny handel tak siê rozwin¹³, ¿e przeznaczono na ten cel teren o po-Przydro¿ny handel tak siê rozwin¹³, ¿e przeznaczono na ten cel teren o po-
wierzchni ponad 35 tysiêcy metrów kwadratowych, gdzie powsta³o szybko roz-wierzchni ponad 35 tysiêcy metrów kwadratowych, gdzie powsta³o szybko roz-wierzchni ponad 35 tysiêcy metrów kwadratowych, gdzie powsta³o szybko roz-wierzchni ponad 35 tysiêcy metrów kwadratowych, gdzie powsta³o szybko roz-wierzchni ponad 35 tysiêcy metrów kwadratowych, gdzie powsta³o szybko roz-
wijaj¹ce siê targowisko.wijaj¹ce siê targowisko.wijaj¹ce siê targowisko.wijaj¹ce siê targowisko.wijaj¹ce siê targowisko.
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1994 r. � Tuszyn doczeka³ siê pierwszego pos³a na Sejm, zosta³
nim lekarz i biznesmen Grzegorz Marciniak;

� przy stadionie w Tuszynie-Lesie zbudowano korty tenisowe.

1995 r. � Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ przekszta³cono w Zespó³
Szkó³ Ponadpodstawowych z dwoma profilami kszta³cenia:
zasadniczym zawodowym i licealnym;

� Bank Spó³dzielczy w Tuszynie przy ulicy £owickiej og³osi³
upad³o�æ;

� sporz¹dzono akt notarialny i dokonano odpowiedniego
wpisu do ksi¹g wieczystych cmentarza w Tuszynie-Lesie,
na jego terenie ustawiono ¿elazny krzy¿, a 12 listopada
cmentarz po�wiêci³ biskup Adam Lepa; pierwszego pochów-
ku dokonano 30 listopada.

1996 r. � lukê po banku spó³dzielczym zape³ni³ Bank PEKAO SA
I Oddzia³ w Tuszynie, który podj¹³ dzia³alno�æ w okaza³ej
siedzibie tu¿ przy urzêdzie miasta;

� sporz¹dzono plan cmentarza w Tuszynie-Lesie, podzielono
teren na kwatery, wytyczono aleje i zaznaczono lokalizacjê
przysz³ej kaplicy;

� zacz¹³ ukazywaæ siê �Miesiêcznik Tuszyñski� jako czaso-
pismo samorz¹dowe, ale jego byt nie trwa³ d³ugo;

� powsta³o Stowarzyszenie Regionalne �Wolbórka�, które
zaczê³o wydawaæ, nieregularnie, biuletyn zatytu³owany
�Archiwum Wolbórki�.

1996-1997 r.� wed³ug rankingu Instytutu Badañ nad Gospodark¹
Rynkow¹ tuszyñskie targowiska (targowisko urzêdu miasta
i targowisko �U Janka� Mag-Tex) lokowa³y siê w pierwszej
czwórce tego typu przedsiêwziêæ gospodarczych w kraju,

Ok³adka efemerycznego miesiêcz-
nika samorz¹dowego
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obroty Tuszyna szacowano na gigantyczn¹ sumê 1,9 biliona
z³otych; targowiska da³y bezpo�rednio zatrudnienie ponad
5 tysi¹com osób.

1998 r. � jeszcze jedna reforma administracyjna kraju: podzia³ na
16 województw i przywrócenie powiatów, Tuszyn � w woje-
wództwie ³ódzkim, w powiecie ³ódzkim wschodnim;

� w mie�cie powo³ano Stra¿ Miejsk¹ oraz Komisariat
Policji;

� szpital, pod now¹ nazw¹ Szpitala Rejonowego Gru�licy

i Chorób P³uc w Tuszynie, posiada³ oddzia³y: chorób p³uc,
wewnêtrzny, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej,
urologiczny, anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,
rehabilitacji narz¹dów ruchu oraz Oddzia³ Pomocy Dora�nej;

W lipcu 1996 roku tuszyñskie bazary odwiedzi³a premier RP Han-
na Suchocka, po stoiskach oprowadza³ j¹ burmistrz Tuszyna Eu-
geniusz Waszkiewicz (fot. MOKiS)

TTTTTuszyñskie targowisko staje siê g³ównym ogniwem ekonomicznym miastauszyñskie targowisko staje siê g³ównym ogniwem ekonomicznym miastauszyñskie targowisko staje siê g³ównym ogniwem ekonomicznym miastauszyñskie targowisko staje siê g³ównym ogniwem ekonomicznym miastauszyñskie targowisko staje siê g³ównym ogniwem ekonomicznym miasta
i wa¿nym miejscem na gospodarczej mapie ca³ego kraju � wyrazem tego jesti wa¿nym miejscem na gospodarczej mapie ca³ego kraju � wyrazem tego jesti wa¿nym miejscem na gospodarczej mapie ca³ego kraju � wyrazem tego jesti wa¿nym miejscem na gospodarczej mapie ca³ego kraju � wyrazem tego jesti wa¿nym miejscem na gospodarczej mapie ca³ego kraju � wyrazem tego jest
m.in. wizyta w Tm.in. wizyta w Tm.in. wizyta w Tm.in. wizyta w Tm.in. wizyta w Tuszynie premier Hanny Suchockiej.uszynie premier Hanny Suchockiej.uszynie premier Hanny Suchockiej.uszynie premier Hanny Suchockiej.uszynie premier Hanny Suchockiej.
Wmurowano kamieñ wêgielny pod nowy budynek Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-Wmurowano kamieñ wêgielny pod nowy budynek Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-Wmurowano kamieñ wêgielny pod nowy budynek Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-Wmurowano kamieñ wêgielny pod nowy budynek Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-Wmurowano kamieñ wêgielny pod nowy budynek Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych.zjalnych.zjalnych.zjalnych.zjalnych.
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� lekarz tuszyñskiej przychodni B. Karpiñski (kierownik
poradni K) uzyska³ tytu³ Lekarza � Przyjaciela Kobiet,
przyznawany przez czytelników �Twojego Stylu�.

1999 r. � o�rodek zdrowia podporz¹dkowano urzêdowi gminy,
nadaj¹c mu nazwê Samorz¹dowej Przychodni Zdrowia;

� 2 pa�dziernika oddano do u¿ytku nowy obiekt Szko³y
Podstawowej nr 1; w starym budynku, po modernizacji,
znalaz³o siedzibê Gimnazjum nr 1; drugie tuszyñskie gimna-
zjum podjê³o dzia³alno�æ w budynku Szko³y Podstawowej
nr 2;

� 5 pa�dziernika postawiono w stan likwidacji Se-Ma-For.

2000 r. � 5 kwietnia ksi¹dz Stanis³aw Wieteska, proboszcz parafii
pw. �w. Witalisa od 1971 roku, otrzyma³ od papie¿a Jana
Paw³a II nominacjê na pra³ata;

� po nieudanej fuzji z ³ódzkim klubem Orze³, na skutek
trudno�ci finansowych przesta³ istnieæ Miejski Klub Sporto-
wy Jagiellonia; jego maj¹tek oraz zawodników przej¹³
zarejestrowany 10 stycznia Miejski Klub Spor towy
2000 Tuszyn;

� 26 wrze�nia w Gimnazjum nr 2 w Tuszynie podjê³o dzia³al-
no�æ ko³o Stowarzyszenia Regionalnego �Wolbórka�.

2001 r. � GS zatrudnia³a ju¿ tylko 61 pracowników i 3 uczniów,
prowadzi³a kilka sklepów spo¿ywczych i dwa przemys³owe,
a w ofercie handlowej mia³a sprzeda¿ w³asnej produkcji
piekarniczej, opa³u, �rodków do produkcji rolnej, gazu pro-
panu-butanu;

� we wrze�niu wmurowano kamieñ wêgielny pod budynek
szko³y ponadpodstawowej, któr¹ widziano ju¿ g³ównie jako
tuszyñskie liceum (w uroczysto�ci wziêli udzia³ arcybiskup
³ódzki W³adys³aw Zió³ek i starosta powiatu ³ódzkiego wschod-
niego Miros³aw J. Owczarek);

� bibliotekê publiczn¹ przeprowadzono do lokalu po Banku
Spó³dzielczym przy ulicy £owickiej.

2002 r. � w lutym oddano do u¿ytku halê gimnastyczn¹ dla uczniów
Szko³y Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1, hala zosta³a
tak skonstruowana, ¿e z powodzeniem mo¿e s³u¿yæ tak¿e
imprezom miejskim;

� 26 lipca tuszyñski komisariat policji wprowadzi³ siê do
nowej siedziby przy ulicy ¯eromskiego;
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� tuszyñski szpital zatrudnia³ 450 osób � po pozbyciu siê
gospodarstw pomocniczych nadmiernie obci¹¿aj¹cych koszty
funkcjonowania;

� papie¿ Jan Pawe³ II na krakowskich B³oniach po�wiêci³
sztandar Liceum Ogólnokszta³c¹cego Jego imienia w Tuszy-
nie, budynek szko³y oddano do u¿ytku;

� 15 kwietnia do Krajowego Rejestru S¹dowego wpisane
zosta³o Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rynku Tar-
gowiskowego z siedzib¹ w Tuszynie, Poddêbina 75;

� zakoñczy³ sw¹ pos³ugê proboszcza i przeszed³ na emery-
turê ks. pra³at Stanis³aw Wieteska; probostwo parafii
�w. Witalista przej¹³ ksi¹dz Henryk Le�niewski, który przy-
by³ do Tuszyna z Milejowa pod Piotrkowem Trybunalskim;

� tuszyñska biblioteka publiczna posiada³a w swych zbio-
rach 21 tysiêcy pozycji ksi¹¿kowych i mia³a filiê w Tuszynie-
-Lesie.

Przybywa miastu nowych obiektówPrzybywa miastu nowych obiektówPrzybywa miastu nowych obiektówPrzybywa miastu nowych obiektówPrzybywa miastu nowych obiektów. Powstaje hala gimnastyczna dla uczniów. Powstaje hala gimnastyczna dla uczniów. Powstaje hala gimnastyczna dla uczniów. Powstaje hala gimnastyczna dla uczniów. Powstaje hala gimnastyczna dla uczniów
Szko³y Podstawowej nr 1 i Gimnazjum, w której z powodzeniem mo¿na organi-Szko³y Podstawowej nr 1 i Gimnazjum, w której z powodzeniem mo¿na organi-Szko³y Podstawowej nr 1 i Gimnazjum, w której z powodzeniem mo¿na organi-Szko³y Podstawowej nr 1 i Gimnazjum, w której z powodzeniem mo¿na organi-Szko³y Podstawowej nr 1 i Gimnazjum, w której z powodzeniem mo¿na organi-
zowaæ wiêksze imprezy o charakterze ogólnomiejskim. Komisariat policji prze-zowaæ wiêksze imprezy o charakterze ogólnomiejskim. Komisariat policji prze-zowaæ wiêksze imprezy o charakterze ogólnomiejskim. Komisariat policji prze-zowaæ wiêksze imprezy o charakterze ogólnomiejskim. Komisariat policji prze-zowaæ wiêksze imprezy o charakterze ogólnomiejskim. Komisariat policji prze-
nosi siê do nowej siedzibynosi siê do nowej siedzibynosi siê do nowej siedzibynosi siê do nowej siedzibynosi siê do nowej siedziby. Nowy budynek na sw¹ siedzibê maj¹ tak¿e �wiadko-. Nowy budynek na sw¹ siedzibê maj¹ tak¿e �wiadko-. Nowy budynek na sw¹ siedzibê maj¹ tak¿e �wiadko-. Nowy budynek na sw¹ siedzibê maj¹ tak¿e �wiadko-. Nowy budynek na sw¹ siedzibê maj¹ tak¿e �wiadko-
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Arcybiskup metropolita ³ódzki W³adys³aw Zió³ek z dyrektork¹
Hann¹ Jachimsk¹ podczas uroczystego wmurowania aktu erek-
cyjnego nowego gmachu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych (fot.
z archiwum szkolnego)
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� przy ulicy Rzgowskiej otwarto Salê Królestwa, obiekt s³u-
¿¹cy spotkaniom cz³onków Zgromadzenia �wiadków Jeho-
wy;

2003 r. � tuszyñska Spó³dzielnia Mieszkaniowa posiada³a
10 bloków z 220 mieszkaniami; 130 cz³onków spó³dzielni
(spo�ród 260 zrzeszonych) cieszy³o siê posiadaniem spó³-
dzielczego w³asno�ciowego prawa do lokalu; kapita³em
spó³dzielni by³a te¿ kot³ownia osiedlowa i 60 boksów
gara¿owych.

2004 r. � zakoñczono modernizacjê gminnej oczyszczalni �cieków.

2007 r. � oddano do u¿ytku kryt¹ p³ywalniê.

2008 r. � oddano do u¿ytku nowy Dom Kultury w Tuszynie, siedzibê
Miejskiego O�rodka Kultury, Sportu i Turystyki.

2010 r. � oddano do u¿ytku boisko Orlik;

� w wyborach samorz¹dowych wybrano nowych radnych,
zostali nimi: Ryszard Cichy, Zofia Gumola, Hanna Jachim-
ska, Agnieszka Jadwiszczak, Ewa Kotecka, Barbara
Koz³owska, Marcin Król, Bogdan Lesiak, Andrzej Ma³ecki,

Ksi¹dz pra³at Stanis³aw Wieteska, d³u-
goletni proboszcz parafii pod wezwaniem
�w. Witalisa (fot. E. Stasinowski)

Nastêpca ksiêdza pra³ata Wiete-
ski na probostwie parafii �w. Wi-
talisa, ksi¹dz Henryk Le�niewski
(fot. A. Gramsz)
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Iwona Parczewska, Grzegorz P³onek, Kazimierz Sêk, S³awo-
mira Skrzepiñska, Krzysztof Wiliñski, Agnieszka Witkow-
ska. Przewodnicz¹cym rady zosta³ Andrzej Ma³ecki, a wice-
przewodnicz¹cymi Barbara Koz³owska i Grzegorz P³onek.

Cz³onkowie w³adz samorz¹dowych Tuszyna.
Od prawej w dolnym rzêdzie: przewodnicz¹cy rady � Andrzej Ma³ecki, zastêpca
burmistrza � Maria Kopczewska, wiceprzewodnicz¹ca rady � Barbara Koz³ow-
ska, radni: Agnieszka Witkowska, Iwona Parczewska, S³awomira Skrzepiñska,
Ewa Kotecka, Bogdan Lesiak, Kazimierz Sêk. Od lewej w górnym rzêdzie: Krzysz-
tof Wiliñski, Hanna Jachimska, Agnieszka Jadwiszczak, Zofia Gumola, Ryszard
Cichy, wiceprzewodnicz¹cy rady � Grzegorz P³onek, burmistrz � Witold Ma³ec-
ki, sekretarz � Beata Krawczyk.
Na zdjêciu brak Marcina Króla i skarbnika Haliny Modzelewskiej.
(fot. E. Stasinowski)
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W sk³ad nowego zarz¹du gminy weszli: Witold Ma³ecki � bur-
mistrz, Maria Kopczewska � zastêpca burmistrza, Beata
Krawczyk � sekretarz, Halina Modzelewska � skarbnik.

2011 r. � uporz¹dkowano skwer w centrum starego Tuszyna, który
w okresie miêdzywojennym nosi³ oficjaln¹ nazwê parku
im. J. Pi³sudskiego.

(fot. R. Gramsz)
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The legend

A long, long time ago, King Jagie³³o and his companions wande-
red into the thick forests covering the small hills in the south of
Mazowsze, between the Wolbórka and Dobrzynka rivers, in pur-
suit of wild game. They were chasing the beast so fervently,
that they did not notice that the King�s son had lost his way.
When the hunters finally realized what had happened, they qu-
ailed and instead of the beast they started to track down the
prince in the thicket. They scattered in all directions, and they
hooted like owls to screw up their courage, as it was getting
dark and something horrible seemed to be lurking among the
trees. The silvery moon was shining in the dark-blue sky, when
a loud and cheerful cry was heard: �Tu¿ syyyyyn!� (�Here is the
son!)�. Everybody sighed with great relief.

It was only at the evening feast that the good king learnt about
everything in detail. He decided to commemorate the hunting
adventure by building a town at the site where his son had been
found. It was to be called Tuszyn, from the joyous cry when the
boy was recovered, to show how important the dynastic matters
were for the king.

This legend, as it happens with legends, has little
to do with the historical truth, but sounds wonderful, doesn�t it?
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The modern history of Tuszyn began when it was given munici-
pal rights by King W³adys³aw Jagie³³o in 1416. From the very begin-
ning it enjoyed the status of the royal town, in contrast to the
towns which belonged to the Church or noblemen. However, the
town was not administered directly by the king�s officials, but it
was leased. The leaseholders changed quite often � sometimes
to the advantage and sometimes to the disadvantage of the town,
which depended mainly on farming and local trade.

In the middle of the 17th c. the town started to decline due to
frequent fires, poor harvest, but mostly because of various tro-
ops, plundering its territory. The number of inhabitants and ho-
uses was decreasing and the amount of wasteland was growing.

The end of the 18th c. brought the second partition of Poland
and Tuszyn was occupied by the Prussians. They remained in po-
wer until Napoleon�s campaign, when The Duchy of Warsaw was
established in 1807. It included Tuszyn and the surrounding area.
After the Congress of Vienna in 1815, Tuszyn became a part of
the Kingdom of Poland. Jewish people started to settle in the
town, many of them taking up the production and sale of vodka
and beer.

Tuszyn�s history in a nutshell
or the Tuszyn Calendarium
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In the early 19th c. the Kingdom�s authorities put Tuszyn on the
list of towns open to industrial settlement, but the town authori-
ties ignored this chance for improvement. However, Tuszyn star-
ted to flourish anyway. In 1918-1922 its population increased by
25% and many guilds were established there.

In 1930 Tuszyn had about 1,500 inhabitants, but it still depen-
ded on farming, crafts and local trade. Several attempts to bring
weavers to the town turned out to be unsuccessful.

The richest citizens of Tuszyn were the Wandzicki, Busiakiewicz
and Kotlicki families. Their wealth came from their landed proper-
ty. The group included the local parish priest as well.

The inhabitants of Tuszyn and the surrounding area took active
part in the uprising in 1863-1864. The town lay judge, Zdzieniecki,
organized a party, which was fighting near Wieluñ. In 1865 the
old, wooden St Witalis church received a brick building. In 1870,
on the strength of the tsar�s resolution, Tuszyn was deprived of
the municipal rights, which was interpreted as a form of repres-
sion to punish the people for their participation in the insurrec-
tion.
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In 1868, the Rejment family arrived in the town, together with
their son W³adys³aw, who graduated from the elementary school in
Tuszyn and left for Warsaw to become a great writer, the Nobel
Prize winner, commonly known as W³adys³aw Stanis³aw Reymont.
The old Zwierzyñski family welcomed a new member � Aleksander,
who later became a renowned journalist and politician.

In 1884 and 1902, the Tuszyn fire brigade was formed. It hap-
pened twice, because the first time the Russian authorities did
not legalize it for fear that it would instigate patriotic feeling. There
also appeared an orphanage and a farmers� self-group was set
up. Compared to 1918, the population of the town doubled and
exceeded 3200 inhabitants.

In 1914 the First World War broke out. The area around Tuszyn
became a battlefield; the combat went down in history as the
battle of £ód�.

Despite the war, a tram line was still connecting Tuszyn with
£ód�. After the war, the authorities were fighting to return the mu-
nicipal rights to Tuszyn, which finally happened in 1923. The town
was electrified.

In 1925, the £ód� Sickness Fund endeavoured to build a sana-
torium for patients with tuberculosis in Tuszyn Poduchowny and
the town council decided to parcel the forest of Poddêbina for the
purpose of building a new district, called Tuszyn-Las, following the
fashion for garden-cities. A new, two-storey school building was
erected. The statue of W³adys³aw Jagie³³o was unveiled in front of
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the school, the sanatorium was being systematically enlarged, and
the town gained a slaughterhouse, a silk weaving plant, a brewery,
a sparkling water factory, a power plant, a motor mill and an oil
mill.

The town crest was approved; it presented a white eagle on a
red shield. It happened shortly before the next war broke out.
Hitler�s army entered Tuszyn on 7th September 1939, beginning
the four and a half year long occupation by Germans, who are still
remembered for their plan to exterminate the Jews and persistent
persecution of Poles. In January 1945 the Red Army drove the
German troops from the town.

After World War II the town was gradually being rebuilt and rela-
tively quickly regained stabilization. The school education was re-
sumed, the cooperative trade was developing, a public library was
opened and the sanatorium started to admit patients again. In the
first months after the war it accommodated a military hospital.

Trade, service and industrial activity was thriving; soon an oil
mill and a bottling plant were opened. A health centre started to
admit patients and a People�s Sports Team was organized, pro-
moting physical culture.
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In 1958, the 400th anniversary of the Polish Mail was celebra-
ted in Tuszyn, which was widely commented in the whole £ód�
voivodeship. In 1960, a division of the Se-Ma-For Film Studios was
established in Tuszyn-Las.

Children started to learn at a new school � one of the Monu-
ments of the Polish State Millennium, and the statue of W³ady-
s³aw Jagie³³o, removed by the Nazi occupant, reappeared in front
of the Primary School No 1.

In 1973, Józef Zdyb was elected Chairman of the National Town
Council (�the town father�). He greatly contributed to the develop-
ment of Tuszyn.

In 1978, the tram line was removed because it was necessary
to widen the road between Piotrków Trybunalski and £ód�. Trams
were replaced with buses.

In 1984, the second church in Tuszyn-Las � St Christopher�s �
was founded. In 1989 the free market economy was introduced in
Poland. As a result, traders selling a variety of goods appeared
along the road to Tuszyn.

The by-the-road trading developed so much that an area of over
35,000 m2 was designated for this particular activity. The first
market place appeared there in no time and it was expanding fast.
In the next few years it became the main economic element of the
town and an important place on the country�s economic map. Tu-
szyn was even visited by the Prime Minister, Hanna Suchocka.
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A foundation stone was laid at the new building for the group of
Secondary Schools.

In 2010 � 2012, numerous new buildings appeared in Tuszyn,
including a gym for the students of the Primary School No 1 and
the Gymnasium, which is large enough to organize larger public
events there. The police station has been moved to new premi-
ses. Also the Jehovah�s Witnesses have received a new building
for their meetings. Other new establishments include a culture
club, a public library, a swimming pool and a new football pitch.
The town is building an ecological sewage plant, as well.
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The silvery moon was shining in the dark-blue sky, when a loud and
cheerful cry was heard: �Tu¿ syyyyyn!� (�Here is the son!)�.


