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Pierwszy rozdzia³ tej ksi¹¿ki zatytu³owano �Zapraszamy do Tuszyna�
i jest to przes³anie ca³ej publikacji. Nie bêd¹c klasycznym przewodni-
kiem, ksi¹¿ka prezentuje wszystko, co w naszym mie�cie i gminie godne
jest zainteresowania. To w rzeczy samej zachêta, by na mapie poszukaæ
Tuszyna, zobaczyæ, jak tu dojechaæ i� wsi¹�æ w samochód. Prawdê mó-
wi¹c, wielu tak ju¿ czyni, zw³aszcza przedsiêbiorcy i handlowcy, dla któ-
rych tuszyñskie bazary s¹ istotnym elementem dzia³alno�ci na co dzieñ.
Czyni tak te¿, przynajmniej od czasu do czasu, wielu mieszkañców woje-
wództwa ³ódzkiego, dla których nasza gmina jest miejscem relaksu i re-
kreacji. Tu bowiem, po�ród lasów porastaj¹cych obficie niewielkie pagór-
ki, mo¿na nasyciæ p³uca zdrowym powietrzem, a oczy widokami godnymi
malarskiego czy fotograficznego pejza¿ysty.
Nasz niewielki w istocie Tuszyn cieszy siê ciekaw¹ histori¹ miasta

utworzonego przez króla i d³ugo pozostaj¹cego w domenie w³adcy pañ-
stwa, co historycy nazywaj¹ królewszczyzn¹. W jego dziejach odbicie maj¹
dzieje ca³ej Rzeczypospolitej � rozwój do XVII wieku, a potem stopniowy
upadek. Upad³a rozdarta rozbiorami Rzeczpospolita i upad³o miasto
� trac¹c w drugiej po³owie XIX wieku prawa miejskie.
Tuszyn odzyska³ swój miejski status w miêdzywojniu i zyska³ s³awê co

najmniej z dwóch powodów. Wyj¹tkowo zdrowotne warunki klimatyczne
sprawi³y, ¿e powsta³o tu du¿e sanatorium przeciwgru�licze, a podobne
walory da³y powód do stworzenia nowej dzielnicy nazwanej Tuszynem-
-Lasem, wzorowanej na modnej w zachodnioeuropejskiej architekturze
idei miast ogrodów.
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Sanatorium ju¿ wprawdzie nie ma, ale walory klimatyczne i krajobra-
zowe pozosta³y, a miasto i gmina pracowicie tworz¹ swoj¹ wspó³czesn¹
to¿samo�æ w warunkach wolnorynkowej przedsiêbiorczo�ci i inicjatywy.
Nasze miasto mo¿e siê poszczyciæ kilkoma znamienitymi postaciami,

w których ¿yciorysach siê zapisa³o. W Tuszynie wychowa³ siê i zdoby³
elementarne wykszta³cenie noblista W³adys³aw Stanis³aw Reymont, tu
urodzili siê wybitny malarz Jankiel Adler i znany chemik prof. W³adys³aw
Kie³basiñski � by wymieniæ te spo�ród wielu innych postaci zwi¹zanych
z naszym miastem.
Zagorzali tury�ci � znu¿eni ju¿ nieco b³yskotliwymi woja¿ami po zna-

nych kurortach i masowo odwiedzanych miejscach opisanych w najs³yn-
niejszych przewodnikach � na tuszyñskiej ziemi znajd¹ prawdziwy spokój
i smak odkrywania ma³ych byæ mo¿e, ale jak¿e istotnych w zawrotnej
zadyszce wspó³czesno�ci, rado�ci z wolnego czasu.
W³adze gminy otwarte s¹ na przybyszów. Wszystkich � i tych, których

do Tuszyna sprowadza dobrze pojêty interes, i tych, którzy szukaj¹ chwil
zapomnienia od tego wszystkiego, co materialne.
Pobyt w naszym mie�cie i gminie z t¹ ksi¹¿k¹ w rêku mo¿e sprawiæ, ¿e

Czytelnik odkryje w sobie nowe spojrzenie na miejsca, które dot¹d �zali-
cza³� bez jakiejkolwiek g³êbszej refleksji. Szczerze i serdecznie tego Pañ-
stwu ¿yczê.

Burmistrz Miasta Tuszyna

Witold Ma³ecki
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The first chapter of this book is entitled �Welcome to Tuszyn�
and this is exactly the essence of the whole publication. Far from
being a classical guide-book, it presents everything that is intere-
sting in our town and gmina. It encourages the Reader to look for
Tuszyn on the map, check how to get there, get into the car and�
drive! Frankly speaking, many people are already doing that, espe-
cially entrepreneurs and traders, for whom the markets in Tuszyn
are a part of their everyday work. Many inhabitants of the £ód�
voivodeship do the same, at least occasionally. For them, our gmina
is a place of relaxation and recreation. Here, among the forest-
covered small hills, everybody may breathe healthy air and delight
their eyes with views worthy of a painter�s or a photographer�s
attention.
Our small Tuszyn has an interesting history to boast of. It was

established by a king and remained a royal property for a long
time. The history of Tuszyn reflects the history of the whole coun-
try � it was developing till the 18th c., and then gradually declined.
Decline was what happened to Res Publica, torn by the partitions,
and to the town of Tuszyn, which lost the municipal rights in the
second half of the 19th c.
Tuszyn regained its urban status during the interwar period and

became famous for at least two reasons. The exceptional healthy
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local climate made it possible to build a large sanatorium for pa-
tients with tuberculosis, as well as to create a new district, called
Tuszyn-Las, based on the idea of the garden-cities, popular in the
West-European architecture.
Although the sanatorium does not exist any more, the climatic

and landscape advantages have remained, and the town and the
gmina are working hard to create their modern identity in the con-
ditions of the free market economy.
Our town is proud of the fact that it was a part of the lives of

some famous characters. It is here that the Nobel prize winner,
W³adys³aw Stanis³aw Reymont was brought up and received prima-
ry education, or that an outstanding painter, Jankiel Adler, and a
famous chemist, Professor W³adys³aw Kie³basiñski were born, to
mention just a few well-known names associated with our town.
Fervent tourists, perhaps a little exhausted after their specta-

cular journeys to renowned resorts and places described in the
most famous guidebooks and packed with visitors, will find true
peace and quiet on the Tuszyn land and discover the joy of spen-
ding their free time in a more peaceful way, resting from the frenzy
of everyday life.
The gmina authorities warmly welcome visitors � all of them:

those who are attracted to Tuszyn by the business opportunities
and those who want to forget about the material world for a while.
Staying in our town and gmina with this book in his or her hand
may give the Reader a chance to look differently at the places
which they have been �ticking off the list� without much deeper
thought so far. That is what I sincerely and cordially wish all of you.

The Mayor of Tuszyn

Witold Ma³ecki
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Turystykê uprawia siê dzi� na rozmaite sposoby i z ró¿norakich pobu-
dek. Tylko podstawowa cecha jest zawsze ta sama � jest to zmiana miej-
sca, przemieszczenie siê, czyli wyjazd poza �rodowisko zamieszkania,
aby przez pewien czas przebywaæ gdzie indziej ni¿ tam, gdzie przebiega
nasza codzienno�æ. Do�æ d³ugo utrzymywa³ siê pogl¹d, ¿e turyst¹ jest
wy³¹cznie osoba, która wyrusza z domu w celu odbycia podró¿y na dale-
kiej trasie, by podziwiaæ egzotyczne krajobrazy b¹d� zabytkowe budowle,
zwiedzaæ miejsca znane z zapisanych w historii wydarzeñ, czy przynaj-
mniej biernie wypoczywaæ w renomowanych kurortach i tym podobnych
miejscach. Od pewnego czasu to spojrzenie uleg³o weryfikacji � turysty-
ka jest masowym ruchem spo³ecznym, bo rozwój komunikacji sprawi³, ¿e
spo³eczeñstwa przybra³y cechê mobilno�ci jako podstawow¹ niemal for-
mê spêdzania wolnego od pracy czasu.
Je�dzimy, wiêc jeste�my turystami. Coraz czê�ciej opuszczamy miesz-

kanie nie tylko w czasie urlopu. Na wyjazdy przeznaczamy weekendy,
zw³aszcza tak zwane d³ugie, ba � gotowi jeste�my gdzie� jechaæ niemal
w ka¿d¹ woln¹ chwilê. A w drogê gnaj¹ nas najrozmaitsze powody, w³¹cz-
nie z prozaicznym poczynieniem zakupów. Je�li za� o to ostatnie chodzi,
to bywa, ¿e przekracza siê nawet granice pañstw (choæ w jednocz¹cej siê
Europie tych granic ubywa) po to tylko, by nape³niæ baga¿nik po¿¹danymi
artyku³ami � bo tam, gdzie siê jedzie, s¹ w wiêkszym wyborze, s¹ tañsze
lub po prostu trochê inne, a wiêc z konsumenckiego punktu widzenia
atrakcyjne.
Niechaj Czytelnik wybaczy autorom to cokolwiek przeteoretyzowane

wprowadzenie do ksi¹¿ki, która z za³o¿enia ma byæ swego rodzaju prze-
wodnikiem po Tuszynie i okolicach. Okre�lenie swego rodzaju jest jak
najbardziej na miejscu, poniewa¿ nie maj¹ Pañstwo w rêkach klasyczne-
go bedekera. Niech ciesz¹ siê posiadaniem owych klasycznych przewod-

WSTÊP
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ników Kraków, Wroc³aw, Mazury, Podkarpacie i inne turystyczne per³y
w Polsce. Niech typowy przewodnik turystyczny po ziemi tuszyñskiej
powstanie pod auspicjami PTTK czy Regionalnej Izby Turystycznej, niech
s³u¿y ludziom w formie folderu, broszury czy choæby na stronach inter-
netowych. Nasz �przewodnik� ma byæ tylko jak snop �wiat³a rzucony na
tuszyñsk¹ ziemiê, aby lepiej dostrzec ma³e atrakcje tego rejonu ziemi
³ódzkiej. Aby te ma³e, ale jak¿e czasem potrzebne, atrakcje nie umknê-
³y uwadze tych, którym akurat ten obszar uwagi odpowiada. Bo stara
prawda mówi, ¿e nie ma na kuli ziemskiej miejsc, które nie by³yby inte-
resuj¹ce.

Fot. UM Tuszyn
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Nowadays, tourism is practiced in a variety of ways and for
different reasons. There is one thing that is always present the-
re � changing the place of stay and moving away from home in
order to spend some time somewhere different from where we
live every day. For quite a long time it was believed that a tourist
is just a person who leaves home in order to go on a long jour-
ney, to admire exotic landscapes or historical buildings, visit fa-
mous historical sites or at least relax at a popular holiday resort.
However, this approach has changed. Tourism is a common so-
cial phenomenon, because due to the progress in transport tech-
nology, the increased mobility enabled the basic form of spen-
ding leisure time to develop.
We travel so we are tourists, more and more often leaving our

home not only during the holidays. We travel at the weekends,
especially if they are extended. In fact, we are ready and happy
to go somewhere if we only have a free moment. We are urged to
do it for a variety of reasons, ordinary shopping included. It hap-
pens that we even go abroad (though at present, in Europe, the-
re are fewer and fewer formal borders to cross) for the sole pur-
pose of filling up our car boots with different products, as the
place where we are going offers a greater variety of them, they
are cheaper or simply different, which makes them attractive
from the shopper�s point of view.
Dear Reader, please forgive the authors this perhaps slightly

too theoretical introduction to a book, which is to be a kind of a
guide to Tuszyn and the area around it. It seems to be the right

INTRODUCTION
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way to describe this publication, as the book you are holding in
your hands is not a typical guidebook. You will find classical gu-
ides telling you about Krakow, Wroclaw, the Mazurian Lakes, the
Carpathian Mountains and other tourist gems in Poland. Let PTTK
(Polish Tourist and Sightseeing Society) or the Regional Tourist
Chamber prepare and publish a typical guidebook to the Tuszyn
land, in the form of a brochure or on-line information. Our �gu-
ide� is to be like a beam of light shed on this part of the £ód�
region in order to highlight its small attractions, to save them
from oblivion, and to confirm the old truth that there are no unin-
teresting places in this world.



� 17 �

Tuszyn na mapie Polski
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O gminie

Gmina Tuszyn po³o¿ona jest w �rodkowej czê�ci
województwa ³ódzkiego, w powiecie ³ódzkim wschod-
nim. Blisko�æ £odzi (22 km) sprawia, ¿e obszar gminy
zalicza siê do ³ódzkiej aglomeracji miejskiej jako frag-
ment jej po³udniowego pasma rozwojowego. W bliskim
s¹siedztwie Tuszyna le¿¹ te¿ miasta: Rzgów (10 km),
Pabianice (17 km), Piotrków Trybunalski (25 km), Be³-
chatów (31 km), Tomaszów Mazowiecki (36 km). S¹-
siednie gminy to: D³utów, Czarnocin, Grabica, Mosz-
czenica, Brójce, Rzgów, Pabianice.
Powierzchnia gminy Tuszyn wynosi oko³o 130 kilo-

metrów kwadratowych, co stanowi 26 procent po-
wierzchni powiatu, a 0,7 procent powierzchni wojewódz-
twa. Te dane lokuj¹ tuszyñsk¹ gminê na drugim pod
wzglêdem powierzchni miejscu w powiecie.



� 20 �

Wykaz ulic w so³ectwach gminy Tuszyn

B¹dzyñ: Barbary, G³ówna, Jana, Je¿ynowa, ks. Brzóski, Nadrzeczna,
Norberta, Paw³a, Sporna, Stanis³awowska, Wac³awa, W³adys³awa, Zbi-
gniewa.
Dylew: Czy¿emiñska, Dylewska, Tuszyñska, W³o�ciañska.
Garbów: Aleksandrówek, Garbówek, Kruszowska, Prosta.
G³uchów: D³uga, Go³ygowska, Grabiñska, Krzywa, Rolnicza.
Górki Du¿e: Jutroszewska, Le�na, Polska Wola, Wac³awów, Zielonka.
Górki Ma³e: Dworska, Dylewska, Szczukwiñska, Tuszyñska.
Jutroszew: brak ulic.
Kruszów: Centralna, Krzywa, Po³udniowa, Szkolna, Trybunalska, Wolbor-
ska, ¯eromiñska.
M¹koszyn: Ludowa, Sieros³awska, Tylna, Wspólna.
Modlica: brak ulic.
Rydzynki: Borowikowa, G³ówna, Iglasta, Kanarkowa, Komarowa, Lazuro-
wa, Le�na, Letnia, Ma³a, Mazurska, Mi³a, Pogodna, Ptasia, Rozrywkowa,
Rzeczna, Sadowa, S³oneczna, S³owicza, Spokojna, Stanis³awa, �piew-
na, �wierkowa, Têczowa, Ukryta, Urocza, Wczasowa, Wspólna, ¯abia.
Syski: Grabicka, Kolonia Sysecka, Ludowa, Piotrkowska, Porêbska, Szla-
checka, Wodziñska.
Szczukwin: Gliniana, Piaskowa, Polna, Wodziñska.
Tuszynek Majoracki: Garbowska, Hetmañska, Husarska, Kasztelañska,
ks. �ciegiennego, Kwiatowa, Owocowa, Piotrkowska, Rycerska, Sado-
wa, Staropolska, Staro�ciañska, Trybunalska, Tysi¹clecia, U³añska,
Wschodnia.
Wodzin Majoracki: Le�na, Ludowa, Majoracka, Okupniki, Szkolna, Wo-
dziñska.
Wodzin Prywatny: Go³ygowska, Ludowa, Polna, Szkolna, Zielona.
Wodzinek: Krótka, £¹czna, £ódzka, Srocka.
Wola Kazubowa: Boczna, Górecka, Graniczna, Sadowa, Zacisze.
Zofiówka: Barwna, Ba�niowa, Cienista, Ciep³a, Cisowa, Cmentarna, Eg-
zotyczna, G³ówna, Grzybowa, Ja³owcowa, Jasna, Kolorowa, Konarowa,
Kwiatowa, Miodowa, Naw³ociowa, Nowa, Ogrodowa, Przylesie, Rajdowa,
Senna, Spacerowa, Stanis³awowska, Strumykowa, Szumna, Szyszkowa,
Weso³a, Zabawna, Zaciszna, Z³ota, Zródlana.
¯eromin: Kolonijna, Ogrodzonka, Patok, Stara Wie�, Tuszyñska.
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ZAPRASZAMY NA ZIEMIÊ TUSZYÑSK¥
CZYLI

TUSZYN DLA TURYSTÓW
I INNYCH GO�CI

Fot. E. Stasinowski
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Tuszyn nie mo¿e siê pochwaliæ po³o¿eniem w spektakularnie fascy-
nuj¹cych stronach � daleko st¹d do gór, wcale nie bli¿ej do krainy je-
zior, a do morza jeszcze dalej. Brak tu omsza³ych sw¹ zabytkow¹ zacno-
�ci¹ budowli czy ekscytuj¹cych z jakichkolwiek innych powodów obiek-
tów. Ma za to Tuszyn bardzo dogodne, a rzec mo¿na, ¿e wrêcz atrakcyj-
ne, po³o¿enie pod wzglêdem komunikacyjnym. Le¿y niemal w �rodku
Polski, nieodlegle od (rych³ego ju¿) skrzy¿owania dwóch autostrad A1
i A2, przy trasie A1 ³¹cz¹cej £ód� z �gierkówk¹�. W chwili, kiedy powsta-
je ta ksi¹¿ka, wokó³ Tuszyna trwa budowa kilku innych odcinków nowo-

Przez Tuszyn przebiega krajowa trasa A1 (fot. UM Tuszyn)
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Tuszyn, jedno z wielu miast po³o¿onych na Ni¿u �rodkowopolskim (fot. UM
Tuszyn)

czesnej sieci polskich dróg, co oznacza, ¿e ju¿ niebawem mo¿liwo�æ
dojazdu na ziemiê tuszyñsk¹ bêdzie jeszcze lepsza. Uwzglêdniaj¹c wiêc
to, co ju¿ zosta³o stwierdzone, stwierd�my dalej, bez silenia siê na gór-
nolotno�æ i to, ¿e Tuszyn jest po prostu jednym z wielu gminnych miast
po³o¿onych na Ni¿u �rodkowopolskim. Typow¹ dla nizinnego krajobrazu
monotoniê rozprasza tu pofa³dowanie terenu charakteryzuj¹ce po³u-
dniowo-wschodni¹ czê�æ Niecki £ódzkiej, a definiowane jako makrore-
gion Wzniesieñ Po³udniowomazowieckich na Wysoczy�nie Be³chatow-
skiej (318 m n.p.m.). Zawdziêczaæ to nale¿y �rodkowopolskiemu lodow-
cowi, który ukszta³towa³ teren moren dennych i pól sandrowych wzgó-
rzami moreny czo³owej zwanymi Pagórkami Tuszyñskimi (oko³o 300 m
n.p.m.) usytuowanymi na po³udnie i po³udniowy zachód od miasta. Na
pó³noc i pó³nocny zachód od Tuszyna wystêpuje krajobraz wydmowy
poros³y du¿ymi kompleksami le�nymi.
Pod³o¿em geologicznym ziemi tuszyñskiej jest lekko ugiêta warstwa

jurajska wype³niona utworami kredy i trzeciorzêdu � przykryta lu�nymi
utworami czwartorzêdu: piaskami, ¿wirami, mu³kami, i³ami, glinami
morenowymi oraz lokalnymi g³azowiskami. Obszar gminy tuszyñskiej
mo¿na wiêc podzieliæ na dwie czê�ci: centraln¹ � z przebiegaj¹cym po-
³udnikowo pasmem wzniesieñ, i pozosta³¹ � o znacznie mniejszych wy-
soko�ciach wzglêdnych.
Pagórki Tuszyñskie, powsta³e z moreny falistej, sw¹ kulminacjê osi¹-

gaj¹ w Górkach Ma³ych na wysoko�ci 228 m n.p.m.; najni¿ej po³o¿ony
jest pó³nocno-wschodni obszar gminy, gdzie dno doliny Wolbórki osi¹ga
wysoko�æ 192,5 m n.p.m.
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Obszar gminy Tuszyn le¿y na dziale wodnym Odry i Wis³y � przebiega
po³udnikowo przez Borow¹ Górê i Wzgórza Radomszczañskie do Pagór-
ków Tuszyñskich � w dorzeczu Warty i Pilicy. Przez gminê p³yn¹ dwie
rzeki: Dobrzynka i Wolbórka. Górny bieg Dobrzynki, dop³ywu Neru wp³y-
waj¹cego do Warty, zahacza o teren gminy na zachodzie, Wolbórka (do-
p³yw Pilicy) ma swoje �ród³a w pó³nocno-zachodniej czê�ci Tuszyna-Lasu,
p³ynie przez rejony miasta zwane Grzêdami i Kêpic¹.

W pobli¿u Górek Ma³ych zaczyna siê bieg Dobrzynki (fot. E. Stasinowski)
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Wolbórka p³ynie przez pó³nocn¹ czê�æ gminy Tuszyn (fot. u góry); u do³u � rzeka
Dobrzynka (fot. E. Stasinowski)
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Jeden z ¿eromiñskich stawów (fot. E. Stasinowski); na zdjêciu dolnym � akwen
o�rodka �M³ynek� (fot. UM Tuszyn)

W gminie brak naturalnych zbiorników wodnych, ale w jej pó³nocno-
-wschodniej czê�ci s¹ akweny sztuczne � stawy ¿eromiñskie o ³¹cznej
powierzchni prawie 100 hektarów i dwa stawy O�rodka Sportu i Rekre-
acji �M³ynek� o ³¹cznej powierzchni 3 hektarów.
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Jedena�cie procent powierzchni gminy (2 657 hektarów) zajmuj¹ lasy.
Dominuje w nich drzewostan iglasty � sosny i �wierki, ale wystêpuj¹
tak¿e brzozy i olchy, a w podszycie: ja³owce, je¿yny, leszczyny i maliny.

Las li�ciasty w okolicach Tuszyna (fot. E. Stasinowski)
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�wiat zwierzêcy jest typowy dla Polski �rodkowej: wystêpuje zwierzy-
na ³owna � dziki, lisy, sarny, zaj¹ce, kuropatwy, z ptaków � miêdzy inny-
mi b¹ki, bieliki, b³otniaki zbo¿owe, bociany czarne, z owadów � jelonki
rogacze, koziorogi dobosze, modraszki baniaczki, szlaczkonie borówkowe.
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Faunê i florê tuszyñskich lasów z upodobaniem fotografuje miejscowy le�niczy
Marek Pawlak; zdjêcia zamieszczone na tych stronach s¹ jego autorstwa
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W tuszyñskim klimacie dominuje wp³yw wilgotnych mas powietrza
polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego. Roczna suma opadów
wynosi oko³o 600 milimetrów, okres wegetacji ro�lin trwa 210-215 dni.
Dominuj¹ gleby brunatne, ale s¹ te¿ po³acie gleby bielicowej i pseudo-
bielicowej. Na pó³nocno-wschodnim obszarze gminy, ko³o Modlicy
wystêpuje czarnoziem, a na samej pó³nocy tak¿e gleby murszowe.
Z kolei w okolicach Zofiówki i B¹dzynia spotyka siê mady � o niskiej
bonitacji. Pod u¿ytki rolne zajête jest ponad 14 480 hektarów, co sta-
nowi 14,7 procent ca³ego obszaru gminy. Dominuj¹ gospodarstwa ma-
³oobszarowe (2-10 hektarów), tylko kilka z nich siêga 40-50 hektarów.
Uprawia siê g³ównie ¿yto, ziemniaki i pasze.
Z punktu widzenia gospodarki gminê Tuszyn kwalifikuje siê jako rol-

nicz¹, ale w samym Tuszynie i pobliskim G³uchowie funkcjonuj¹ du¿e
centra handlowe typu bazarowego. Jest to handel przede wszystkim
odzie¿¹, g³ównie hurtowy (G³uchów), lecz w stoiskach tuszyñskich mog¹
siê zaopatrywaæ równie¿ detali�ci. Miasto Tuszyn posiada stosunkowo
dobrze rozwiniêt¹ sieæ us³ug (patrz rozdzia³: Tuszyñskie od A do Z).

Fot. MOKSiT
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Gmina liczy 11 906 mieszkañców, co stanowi 18 procent ludno�ci
ca³ego powiatu i 0,44 procent ludno�ci województwa. Pod tym wzglêdem
Tuszyn zajmuje drugie miejsce w powiecie. W Tuszynie jest 7 202 miesz-
kañców, reszta zamieszkuje w 20 so³ectwach gminy (patrz: So³ectwa
w rozdziale Tuszyñskie od A do Z). Najludniejszym so³ectwem jest Tu-
szynek Majoracki � oko³o 546 mieszkañców, najmniej ludnym B¹dzyñ
� 84 mieszkañców.
Stopieñ zwodoci¹gowania gminy wynosi 98 procent, skanalizowania

� 14,7 procent, zgazyfikowania � 26,3 procent.
Powy¿sze dane statystyczne dotycz¹ stanu z 12 kwietnia 2012 roku.

Fot. MOKSiT

Fot. E. Stasinowski
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Tuszyñskie Centrum Handlowe

Pojêcie wspó³czesnej turystyki nie odnosi siê do zwiedzania wy³¹cznie
miejsc s³yn¹cych z zabytkowych budowli czy wyj¹tkowo piêknych krajobra-
zów. W statystykach podró¿y turystycznych ujmuje siê równie¿ przyjazdy
w celach czysto merkantylnych. Tuszyn jest przyk³adem tej tendencji, s³y-
nie bowiem w ca³ej Polsce, a nawet na terenach na wschód od jej granic,
jako miejsce doskona³ego handlu, g³ównie odzie¿¹. Istniej¹ce tu bazary-
-targowiska, zarówno gminne, jak i prywatne, sta³y siê jednym z pierw-
szych w kraju przyk³adów przedsiêbiorczo�ci nowego typu, jaka zaistnia-
³a w Polsce po przemianach ustrojowych. Tuszyn, który w przesz³o�ci
cieszy³ siê stosunkowo ograniczon¹ s³aw¹ targów koñskich, sta³ siê
w koñcówce XX wieku znacz¹cym o�rodkiem handlu bazarowego, gdzie
codziennie dochodzi³o do transakcji liczonych na tysi¹ce, a liczba kupuj¹-
cych grubo przekracza³a liczebno�æ populacji zamieszkuj¹cej ca³¹ tu-

Fot. UM Tuszyn
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szyñsk¹ gminê. Tutejsze centrum handlowe w nastêpnych latach rozwoju
gospodarki rynkowej nieco utraci³o ze swej niebywa³ej atrakcyjno�ci (han-
del w Polsce wci¹¿ jest dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹), ale zako-
dowane zosta³o jako jedno z tych miejsc, dok¹d je�dzi siê w interesach

albo po prostu po dobre zakupy. Nie jest równie¿ tajemnic¹, ¿e dziêki
handlowi targowiskowemu stan dochodów bud¿etowych gminy, nawet
mimo wahañ koniunkturalnych in minus, przedstawia siê ze wszech miar
zadowalaj¹co.

Fot. UM Tuszyn

Fot. UM Tuszyn
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Ko�ció³ �w. Witalisa

Ko�ció³ �w. Witalisa � kszta³t, w jakim go dzi� ogl¹damy, uzyska³ na
pocz¹tku drugiej po³owy XIX wieku, a sta³o siê to za spraw¹ imæ Andrzeja
P³odowskiego, posiadacza ziemskiego, w³a�ciciela maj¹tku ¯eromin.
On to w roku 1857 tak g³êboko siê by³ przej¹³ apelem goszcz¹cego
w Tuszynie biskupa Marszewskiego o ofiarê na now¹ �wi¹tyniê, ¿e prze-
kaza³ na ten cel 10,5 tysi¹ca rubli, nadto budulec w postaci drewna
i ceg³y. Murowany ko�ció³ stan¹³ pod dachem w 1865 roku, w ca³kiem
innym miejscu ni¿ wcze�niejszy � drewniany i niewielki.
Bo trzeba wiedzieæ, ¿e tuszyñsk¹ parafiê erygowano ju¿ w pierwszej

po³owie XV wieku, nim Tuszyn sta³ siê miastem, a ma³y � nieparafialny
jeszcze � ko�ció³ek postawiono tam prawdopodobnie w XIV wieku. Je�li
kogo� te dzieje interesuj¹ bardziej, mo¿e odszukaæ miejsce, gdzie drew-
niana �wi¹tynka sta³a; upamiêtnia j¹ umieszczony na niewielkim nasypie
kamieñ.
Zatrzymawszy wzrok na bryle istniej¹cego ko�cio³a, warto wiedzieæ,

¿e podczas walk frontowych w 1914 roku zosta³a ona powa¿nie uszko-
dzona przez pociski pruskiej artylerii ostrzeliwuj¹cej obszar Tuszyna
z baterii ustawionej w Rzgowie. Zniszczenia usuniêto w latach 1927-1930

Ko�ció³ �w. Witalisa w ca³ej okaza³o�ci swej XIX-wiecznej bry³y (fot. R. Gramsz)
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pod nadzorem architekta Oskara Sosnowskiego, który � korzystaj¹c z tej
okazji � nieco powiêkszy³ budowlê od strony prezbiterium, czyni¹c j¹ nie-
co bardziej harmonijn¹. W sumie nie jest to jednak obiekt godny g³êbsze-
go podziwiania i trzeba siê zgodziæ z historykami sztuki, którzy zaliczaj¹
tuszyñski ko�ció³ do tzw. budowli bezstylowych.
Ciekawsze jest wnêtrze, gdzie znajduj¹ siê � przeniesione ze starego

ko�cio³a � elementy pochodz¹ce z XVII wieku: tabernakulum, obrazy Matki
Boskiej w o³tarzu g³ównym oraz patrona �wi¹tyni, natomiast w kruchcie
warto zerkn¹æ na kamienn¹ tablicê upamiêtniaj¹c¹ g³ównego fundatora

XVII-wieczny obraz Matki Boskiej
U do³u: wspó³czesne malowid³a
okienne autorstwa Andrzeja P¹gow-
skiego (fot. E. Stasinowski)
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ko�cio³a. Wspó³czesne ju¿ dzie³a sztuki to malowid³a okienne znanego
malarza P¹gowskiego wykonane w latach siedemdziesi¹tych XX wieku
i pochodz¹ce z tego samego okresu (choæ wykonane ju¿ nie przez P¹gow-
skiego) malowid³a �cienne.
Tuszyñski ko�ció³ nie jest, jak siê ju¿ rzek³o, per³¹ architektoniczn¹,

ale mo¿e zachêciæ do jego zwiedzania kilka ciekawostek. Zacznijmy od
tajemnicy dotycz¹cej patrona �wi¹tyni. Jest nimmêczennik za wiarê �wiêty
Witalis. Rzecz jednak w tym, ¿e w historii Ko�cio³a jest dwóch �wiêtych
mêczenników o tym imieniu. Obaj ¿yli i zginêli w pocz¹tkach chrze�cijañ-
stwa na ziemi w³oskiej � jeden za rz¹dów okrutnego Nerona, drugi ponad
dwie�cie lat pó�niej. Obecnie niemal niemo¿liwe do ustalenia jest, czy
w czasie erygowania ko�cio³a chodzi³o o pierwszego ze �wiêtych, który
jest te¿ g³ównym patronem Rawenny, czy te¿ o drugiego, pod którego
wezwaniem jest jeden z ko�cio³ów Bolonii. Niewiele tu wyja�nia wspo-
mniany obraz z wizerunkiem �wiêtego, bo artysta malarz uciek³ siê do
daleko id¹cej alegorii.
Za ciekawostkê mo¿na tak¿e uznaæ stosunek do nowo wybudowane-

go, murowanego ko�cio³a ówczesnego tuszyñskiego proboszcza, ksiê-
dza Rzewuskiego. Otó¿ mimo ¿e ko�ció³ by³ ju¿ gotowy, ksi¹dz nie chcia³
siê do niego przenie�æ ze starej, mocno ju¿ zniszczonej �wi¹tyni z drew-
na. A czyni³ w ten sposób na z³o�æ swoim parafianom, bo oci¹gali siê
z p³aceniem dziesiêciny. Progu nowego ko�cio³a nie przest¹pi³ do samej
�mierci, a oficjalnego przeniesienia parafii dokona³ dopiero nastêpny pro-
boszcz, ksi¹dz Szymon Kupczyñski.

Kamieñ ustawiony w miejscu, gdzie sta³ stary tuszyñski ko�ció³ � u zbiegu ulic
Staro�ciañskiej, Jana Paw³a II i �ciegiennego (fot. K. Brzeziñski)
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Pomnik Jana Paw³a II
(fot. R. Gramsz)

Figura Matki Boskiej przed tuszyñskim ko�cio³em,
z prze³omu XIX i XX wieku (fot. E. Stasinowski)
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W ka¿dym mie�cie miejscem, gdzie przybysz intuicyjnie szuka �wia-
dectw przesz³o�ci, jest cmentarz. Tuszyñska nekropolia ma 200 lat, a za
jej budowniczego uchodzi ówczesny proboszcz parafii �w. Witalisa ksi¹dz
Wojciech Jasiñski � brat ws³awionego w warszawskich potyczkach po-
wstania ko�ciuszkowskiego Jakuba Jasiñskiego. Na cmentarzu dominuj¹
mogi³y wspó³czesne, ale uwa¿ne oko dostrze¿e po�ród nich kilka nie�le
zachowanych nagrobków wyra�nie historycznych. Najstarsze z nich to
nagrobek szlachcica Kazimierza Krzysztoporskiego z 1839 roku i Marian-
ny Kie³basiñskiej z 1851 roku. Pochyliæ g³owê trzeba nad zbiorow¹ mogi³¹
� jak na wszystkich polskich cmentarzach � ofiar drugiej wojny �wia-
towej.

Tuszyñski cmentarz przy ul. ks. �ciegiennego istnieje ju¿ dwie�cie lat i zajmuje
obszar oko³o 2,5 hektara; najstarsze zachowane nagrobki pochodz¹ z po³owy
XIX wieku (fot. UM Tuszyn)

Cmentarz
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Fot. R. Gramsz

Fot. R. Gramsz

Fot. R. Gramsz
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Budynki z XIX wieku

Wêdrowanie po Tuszynie u�wiadamia tury�cie, ¿e w gruncie rzeczy
nie ma tu �wiadectw 600-letniej historii miasta. Nawet uk³ad ulic z grub-
sza tylko nawi¹zuje do dawnych czasów, trudno wiêc sobie wyobraziæ, jak
owo dawne miasto mog³o wygl¹daæ. No có¿, jak wiêkszo�æ miast na
Mazowszu mia³ Tuszyn zabudowê drewnian¹, a ¿e jego ludno�æ ¿y³a g³ów-
nie z rolnictwa, miejskie domy niewiele ró¿ni³y siê od wiejskich chat. Czê-
sto trawi³y je po¿ary, a je�li nie one, to wilgoæ i zmursza³o�æ. Taka tu
jednak by³a budowlana tradycja, która przetrwa³a do XIX wieku, a nawet
nieco d³u¿ej. Tu i ówdzie da siê jeszcze zobaczyæ taki rodem z koñca
XIX wieku dom, choæ po tylu przeróbkach i ró¿nego rodzaju modyfika-
cjach, ¿e tylko wysoko�æ i pozosta³e gabaryty jako tako dokumentuj¹
przesz³o�æ miasta, i to wcale nie tê najdawniejsz¹.

Dziewiêtnastowieczny rodowód ma ratusz, wci¹¿ spe³niaj¹cy sw¹ pier-
wotn¹ funkcjê, choæ dzi� jest to budynek o piêtro wy¿szy. Jego nie nazbyt
strzelista (raczej ciê¿ka, czworok¹tna) wie¿a z zegarem to obiekt wdziêczny
do fotografowania � dobitnie symbolizuje szacowny status miejsko�ci
Tuszyna.
Podobn¹ do ratusza metrykê ma budynek stoj¹cy nieopodal � na pla-

cu Reymonta, tu¿ przy ko�ciele. Pierwotnie te¿ by³ parterowy, a by³a
w nim najpierw szko³a, pó�niej � kiedy w okresie miêdzywojennym dobu-
dowano piêtro � pospo³u s¹d grodzki, posterunek policji i poczta; dzi�
mieszkaj¹ tam ludzie.

Takie by³y tuszyñskie domy w XIX i znacznej czê�ci XX wieku � coraz trudniej to
sobie wyobraziæ (fot. ze zbiorów Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Za-
bytków w £odzi)
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Dziewiêtnastowieczny rodowód maj¹ te dwa obiekty � budynek przy placu Rey-
monta, który powsta³ jako szko³a; potem mia³y tam siedzibê s¹d grodzki, po-
sterunek policji i poczta, która jest do dzi� (fot. A. Gramsz)

Tuszyñski ratusz sw¹ pierwotn¹ funkcjê pe³ni do dzi� (fot. R. Gramsz)
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Wiek XX, okres miêdzywojenny

D³ugotrwa³¹ miejsko�æ Tuszyna w³adza carska unicestwi³a, ale po
pó³wieczu trwaj¹cej egzystencji na prawach nawet nie gminnej wsi,
w 1923 roku prawa miejskie zosta³y przywrócone. W odrodzonej Polsce
odradza³ siê te¿ w swej miejsko�ci Tuszyn. Mia³ prê¿nego burmistrza
� nazywa³ siê Józef Domowicz � który rozumia³, ¿e miasto musi mieæ
miejskie inwestycje. Pod jego rz¹dami powsta³a miejska ³a�nia, miejska
rze�nia (ubojnia), szko³ê przeprowadzono do budynku z prawdziwego
zdarzenia, a przed szko³¹ stan¹³ � jak przysta³o na miasto � pomnik.
Kogo, jak nie tego, kto nada³ Tuszynowi prawa miejskie, czyli króla W³ady-
s³awa Jagie³³y. Wszystkie te obiekty mo¿na dzi� zobaczyæ. Zabytkami
w sensie dos³ownym trudno by je wprawdzie nazwaæ, ale zabytkow¹ war-
to�æ sentymentaln¹ maj¹ z pewno�ci¹. Je�li nie dla wszystkich, to przy-
najmniej dla tych, którzy wywodz¹ siê z tuszyñskich rodzin, mieszkaj¹
gdzie indziej, a przywi¹zuj¹ wagê do swych korzeni.

To by³a tuszyñska ³a�-
nia...

...a to rze�nia

Zdjêcie górne � Andrze-
ja Gramsza z 2002 roku,
dolne � ze zbiorów Miej-
skiego O�rodka Kultury,
autorstwa Aleksandry
Nowak, laureatki kon-
kursu fotograficznego



� 45 �

Interesuj¹cy epizod wpisany jest
w dzieje pomnika W³adys³awa Ja-
gie³³y. Odlane w br¹zie popiersie
króla � wed³ug modelu artysty Mie-
czys³awa Szubelskiego � w okresie
okupacji hitlerowskiej spotka³ los
podobny do innych polskich pomni-
ków. Naje�d�cy zrzucili je z coko³u i
przeznaczyli na przetop. Odlew do-
tar³ jednak tylko do stacji £ód� Kali-
ska. Tam eskortuj¹cym przesy³kê tu-
szynianom uda³o siê wykra�æ popier-
sie i ukryæ a¿ w Zgierzu, gdzie prze-
le¿a³ nieznaleziony przez Niemców
do koñca wojny.
Na swoje miejsce przed budynek

szkolny Jagie³³o powróci³ dopiero
w 1966 roku. Wcale nie dlatego,
i¿by go do tej pory w Tuszynie nie
by³o. Wróci³ do swojego miasta krót-
ko po zakoñczeniu dzia³añ wojen-
nych. Tyle ¿e na skutek dziwnego
zarz¹dzenia ówczesnych w³adz po-
stanowiono go umie�cæ nie tam,
gdzie sta³ w okresie miêdzywojen-
nym, a pod dachem szko³y, w holu.
Dopiero obchody tysi¹clecia pañ-
stwa polskiego sta³y siê okazj¹ do
przywrócenia pierwotnej lokalizacji.

Mieszkañcy Tuszyna na uroczysto�ci po�wiêcenia nowego gmachu szko³y
w roku 1929 (fot. z �Kroniki tuszyñskiej OSP�)

Popiersie W³adys³awa Jagie³³y przed
budynkiem Szko³y Podstawowej nr 1
(fot. R. Gramsz)
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Z kadencj¹ burmistrza Domowicza nierozerwalnie zwi¹zane s¹ jesz-
cze dwa tuszyñskie przedsiêwziêcia inwestycyjno-organizacyjne i to ta-
kie, które mocno wykraczaj¹ poza lokalno�æ � powstanie Tuszyna-Lasu
i sanatorium w Tuszynku.
Tuszyn-Las to jakby drugi organizm miejski, oddzielony od Tuszyna

starego drog¹ krajow¹ nr 1. Mimo tego rozdzielenia jest integraln¹ czê-
�ci¹ miasta, nieposiadaj¹c¹ ¿adnej administracyjnej odrêbno�ci. A prze-
cie¿ jest odrêbny, ciesz¹c siê swoj¹ w³asn¹, oryginaln¹ to¿samo�ci¹.
G³ówna jej cecha to metrykalna m³odo�æ � Tuszyn-Las bêdzie obchodzi³
swoje stulecie dopiero w 2028 roku. Powsta³ w okresie miêdzywojennym
mo¿na by rzec na pniu, choæ ta przeno�nia w tym przypadku akurat abso-
lutnie nie pasuje. Bo miasto stworzono wprawdzie na obszarze lasu, ale
nie by³o wielkiego wyrêbu, po którym zosta³yby tylko pnie, aby móc przy-
st¹piæ do budowy, a wrêcz odwrotnie � obowi¹zywa³y prawne ogranicze-
nia pozwalaj¹ce wyci¹æ na ka¿dej dzia³ce budowlanej �ci�le okre�lon¹
ilo�æ drzew (nie wiêcej ni¿ 33 procent drzewostanu). Wszystko dlatego,
¿e inicjatorzy ca³ego przedsiêwziêcia � burmistrz Domowicz i starosta
³ódzki Aleksy R¿ewski � zara¿eni byli modn¹ wówczas w zachodniej Euro-
pie ide¹ miast ogrodów. Te miasta mia³y stwarzaæ zamieszkuj¹cym je
ludziom pe³ny na co dzieñ kontakt z przyrod¹ � jakby mieszkali w ogro-
dzie (st¹d nazwa idei). W tuszyñskim przypadku chodzi³o o las, nie ogród,
pod miasto przeznaczono zalesiony obszar o powierzchni 250 mórg zwa-
ny Poddêbin¹. Uroczysta inauguracja Tuszyna-Lasu odby³a siê 6 maja
1928 roku. Nie oby³o siê bez aktu erekcyjnego wmurowanego w funda-
menty tablicy pami¹tkowej.
Tuszyn-Las rozwija³ siê jako miasto urokliwych willi i pensjonatów

wypoczynkowych. Ich w³a�cicielami byli g³ównie ³ódzcy przedsiêbiorcy, któ-
rzy na walorach klimatycznych poznali siê ju¿ w XIX wieku. Letni¹ por¹
chêtnie i licznie uciekali z przemys³owej, zadymionej £odzi na zalesione
tuszyñskie pagórki. Zosta³o tak do dzisiaj � Tuszyn-Las to siedlisko

Stoj¹cy do dzi� budy-
nek przedwojennego
pensjonatu w Tuszy-
nie-Lesie, przy ulicy
B. Prusa 10
(fot. A. Gramsz)
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Nieliczne zamieszkane budynki z okresu miêdzywojennego w Tuszynie-Lesie
(fot. K. Brzeziñski)
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domów jednorodzinnych, których wci¹¿ przybywa, bo kto nie chcia³by miesz-
kaæ w domu, do którego okien zagl¹daj¹ sosnowe ga³êzie�
Klimat przedwojennego miasta ogrodu rozwia³ siê gdzie� po�ród so-

sen. Ju¿ tylko kilka sfatygowanych up³ywem czasu dawnych willi do niego
nawi¹zuje. Tuszyn-Las to najzupe³niej wspó³czesne miasto � ze wspó³cze-
snymi szko³ami, sklepami, wspó³czesnym ko�cio³em, ba, nawet z cmen-
tarzem. Rzec by mo¿na, ¿e nie ma tam co zwiedzaæ, gdyby nie pozyskana
dla ko�cio³a �w. Krzysztofa w 2011 roku relikwia � �wi¹tobliwa pami¹tka
po polskim papie¿u Janie Pawle II. Jest to skrawek tkaniny nas¹czony
krwi¹ Ojca �wiêtego przelan¹ na skutek poczynionego na jego osobê
zamachu.
To te¿ jest powód, dla którego warto odwiedziæ Tuszyn. Dla osób, dla

których pamiêæ o JPII jest nieprzemijaj¹c¹ warto�ci¹, odmówienie �Zdro-
wa� Mario� w Jego intencji w �wi¹tyni, gdzie jest odrobina Jego krwi,
stanowi wa¿ne prze¿ycie.

Relikwiarz z krwi¹ papie¿a Jana Paw-
³a II przechowywany w ko�ciele
�w. Krzysztofa w Tuszynie-Lesie

Na zdjêciu dolnym: ko�ció³ sfotogra-
fowany przez E. Stasinowskiego
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Do architektury z okresu miêdzywojennego (zdjêcie górne) nawi¹zuj¹ wspó³-
czesne budynki powstaj¹ce w Tuszynie-Lesie (fot. K. Brzeziñski)
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Drugim powojennym przedsiêwziêciem tuszyñskim by³o stworzenie
sanatorium przeciwgru�liczego Tuszynek � równie¿ w lesie, nieco dalej
na po³udniowy zachód od nowej dzielnicy. To las w³a�nie stwarza³ warun-
ki klimatyczne, które uznano za idealne do leczenia gru�licy.

Otwarty w 1927 roku obiekt w kolejnych latach poddawano sukcesyw-
nej rozbudowie i sta³ siê jedn¹ z najwiêkszych placówek sanatoryjnych
w kraju. W latach osiemdziesi¹tych XX wieku sanatorium przekszta³cono
w szpital, który mimo poddawania go kolejnym zmianom organizacyjnym,
napotyka³, niestety, coraz wiêksze problemy finansowe i ma je do dzisiaj,
jak wiele szpitali w Polsce.

Pawilon numer 1 Sanatorium Przeciwgru�liczego w Tuszynku. U do³u: mali pa-
cjenci sanatorium podczas tzw. werandowania (zdjêcia archiwalne)

Sanatorium
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Przyroda i rekreacja
Tuszyñskie lasy oraz niewielkie wzniesienia terenu dawno ju¿ uznano

za idealne warunki do koj¹cego cia³o i g³owê wypoczynku. Pierwsi poznali
siê na tym co zamo¿niejsi mieszkañcy £odzi, którzy ju¿ od po³owy XIX
wieku zaczêli ca³ymi rodzinami wyje¿d¿aæ w te okolice latem na tzw. letni-
ki. Ta forma rekreacji wychodzi ju¿ co prawda z mody, ale tuszyñska zie-
mia nie utraci³a swoich walorów klimatycznych i wci¹¿ jest miejscem chêt-
nie odwiedzanym w celach rekreacyjnych przez mieszkañców £odzi, Pa-
bianic i innych wiêkszych miast pod³ódzkich, którzy ceni¹ sobie bliski
kontakt z natur¹ na wyci¹gniêcie rêki. Weekendowy wypad w okolice

Fot. E. Stasinowski
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Pomys³ na �cie¿kê rowerow¹ zrodzi³ siê w Gimnazjum nr 1 w Tuszynie
i nosi ona imiê patrona szko³y Józefa Domowicza. Przedsiêwziêcie,
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w którego ramach wykonane zosta³y tablice informacyjne, oznaczenia
w terenie i foldery informacyjne sfinansowa³ Urz¹d Miasta w Tuszynie.
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Tuszyñskie lasy s¹ piêkne o ka¿dej porze roku (fot. E. Stasinowski)
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Tuszyna doskonale regeneruje si³y � tym bardziej ¿e prowadz¹ przez nie
piesze szlaki turystyczne okalaj¹ce £ód�, a w samym Tuszynie jest pra-
wie 30-kilometrowa �cie¿ka rowerowa.
�cie¿ka nosi imiê wspomnianego ju¿ burmistrza Józefa Domowicza.

Zaczyna siê w mie�cie, ale prowadzi przez ró¿norodne tereny � miejskie
ulice, wsie, miejsca typowo rekreacyjne, typowo le�ne, a tak¿e rolnicze.
Trasa wiedzie w pobli¿u krytej p³ywalni, dwóch stadnin koni, o�rodka re-
kreacyjnego (ostatnio w remoncie � przyp. z 2012 roku), zahacza te¿
o rezerwat Molenda.
Rezerwat ten zajmuje obszar 142,45 hektara i jest terenem ochrony

jod³y, poniewa¿ w tych w³a�nie okolicach koñczy siê pó³nocny zasiêg wy-
stêpowania tego gatunku. Drzewostan tworz¹ skupiska jod³owo-dêbowe
i jod³owo-sosnowe z domieszk¹ �wierka, buka oraz grabu. Liczne jod³y
siêgaj¹ wysoko�ci 50 metrów, a ich wiek wynosi od 100 do 150 lat.
Jod³owe podrosty i naloty �wiadcz¹, ¿e jest to naturalne siedlisko gatun-
ku. Z chronionych ro�lin wystêpuj¹ tu tak¿e: barwinek, bluszcz, lilia z³oto-
g³ów, rosiczka, wawrzynek, wilcze ³yko, a wiosn¹ piêknie kwitn¹ ³anowo
rosn¹ce konwalia i zawilec gajowy. W Molendzie widuje siê bociana czar-
nego, trzeba mieæ jednak odrobinê szczê�cia.
Indywidualnie po terenie rezerwatu nie wolno siê poruszaæ, ale zorga-

nizowane grupy do�æ ³atwo mog¹ otrzymaæ odpowiednie zezwolenie
w Nadle�nictwie Kolumna b¹d� w Le�nictwie Tuszyn.
Niestety, drugi tuszyñski rezerwat Wolbórka po³o¿ony jest z dala od

szlaków. Obejmuje teren o powierzchni tylko nieco ponad 32 hektarów,
a utworzono go dla ochrony �ródliska rzeki o tej nazwie, lasu olszowego
oraz motyla szlaczkonia borówkowca. W rezerwacie s¹ dwa zespo³y
le�ne � olsz i ³êg olszowych � oba trudno dostêpne ze wzglêdu na bogac-
two runa i podszytu. Bywa, ¿e tam w³a�nie gnie�dzi siê bocian czarny.
W tuszyñskich lasach � choæ nie na terenach objêtych rezerwatami

� tereny polowañ maj¹ dwa tuszyñske ko³a ³owieckie � Tur i ¯ubr. Trzecie
ko³o w gminie, o nazwie Grabica, poluje g³ównie na nomen omen polach,
bo lasu na jego terenie jest ledwie 490 hektarów.

Fot. M. Pawlak
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Jazda rowerem zim¹ nie jest, z wiadomych wzglêdów, wskazana.
W Tuszynie mo¿na jednak skorzystaæ z pojazdów konnych. Jad¹c kuli-
giem po za�nie¿onych drogach, mo¿na napawaæ siê widokami drzew, któ-
re w zimowej szacie wygl¹daj¹ równie piêknie, jak latem.
W sprawie organizacji kuligu mo¿na siê zwracaæ do jednej z dwóch na

terenie gminy stadnin koni � �Ranczo w Dolinie� oraz w Zofiówce.

Fot. E. Stasinowski
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Fot. E. Stasinowski
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P³ywalnia kryta
Obiekt jest dum¹ Tuszyna � spe³nia wszelkie wymogi homologacyjne

FINA. Sk³ada siê z trzech segmentów:
� niecki sportowej o wymiarach 25 x 12,5 m, g³êboko�æ 1,35-1,80 m,
zej�cie schodkowe,

� niecki dydaktyczno-rekreacyjnej o powierzchni 90 metrów kwadra-
towych, g³êboko�æ 0,70-1,00 m, gejzery, masa¿e karku, masa¿e
podwodne, zej�cie schodkowe,

� brodzika dla dzieci o powierzchni 20 metrów kwadratowych, g³êbo-
ko�æ 0,40 m, zej�cie schodkowe.

P³ywalnia Oceanik jest dum¹ Tuszyna (fot. R. Gramsz)
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Dodatkowe atrakcje:
� �lizgawka o d³ugo�ci 60 m z nieck¹ hamowania i monitoringiem
wlotu,

� dwie wanny do hydromasa¿u,
� sauna parowa dla sze�ciu osób,
� sauny fiñskie, dwa zespo³y czteroosobowe z nieckami i natryskami
sch³adzaj¹cymi,

� dwa solaria,
� masa¿ rehabilitacyjny.

Ponadto w obiekcie:
� bar-kawiarnia z widokiem na halê basenow¹, dla oko³o 40 osób,
� galeria widokowa dla 50 osób,
� szatnie odpowiadaj¹ce wymogom tego typu obiektu,
� zaplecze dla osób niepe³nosprawnych,
� sanitariaty wyposa¿one w zawory czasowe.

Fot. R. Gramsz
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Wyposa¿enie techniczne obiektu:
� zaplecze dla ratowników i instruktorów,
� niezbêdne pomieszczenia magazynowe,
� zaplecze administracyjno-socjalne,
� pomieszczenia techniczne i technologiczne,
� wentylacja mechaniczna z odzyskaniem ciep³a,
� uzdatnianie wody basenowej w systemie zamkniêtym (chlorowanie
z automatycznym systemem dozowania, wspomagane lampami UV
z automatycznym systemem czyszczenia filtrów).

W okresie letnim korzystaæ mo¿na tak¿e z basenu odkrytego w Miej-
skim O�rodku Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie � patrz rozdzia³:
Tuszyñskie od A do Z.

Fot. R. Gramsz

Fot. UM Tuszyn
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Hala jest obiektem u¿yteczno�ci publicznej s³u¿¹cym zarówno celom
sportowym, jak i organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez okoliczno�cio-
wych. Odp³atno�æ za korzystanie z obiektu:
� wynajem sali � 50 z³/godz.
� wynajem dla zrzeszonych klubów � 20 z³/godz.
� wynajem sektora � 20 z³/godz.
� wynajem sektora dla grup uczniowskich � 10 z³/godz.
Przy wykupie karnetu na trzy miesi¹ce 20 procent zni¿ki.

Hala sportowa
Tuszyn, ul. Tysiaclecia 8, tel. 42 232 13 94

Fot. R. Gramsz
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Si³ownia � 4,00 z³/godz., karnet na korzystanie 8 razy w miesi¹cu
� 25,00 z³.
Wynajem hali na akcje charytatywne i imprezy okoliczno�ciowe wspie-

rane przez urz¹d miasta � 200 z³/godz.

Funkcjonuj¹ca od lutego 2002 roku hala sportowa s³u¿y m³odzie¿y i innym
mieszkañcom Tuszyna (fot. R. Gramsz)

Fot. UM Tuszyn

Fot. R. Gramsz
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Miejski O�rodek Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Noworzgowska 20a, tel. 42 614 25 89
Od 2008 roku o�rodek funkcjonuje w nowym, atrakcyjnym obiekcie,

który przez ca³y rok têtni intensywnym ¿yciem kulturalnym. Wiele organi-
zowanych imprez ma charakter cykliczny � przypisane s¹ okre�lonym
porom roku lub konkretnym datom.

Fot. R. Gramsz

Fot. R. Gramsz
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�cianka wspinaczkowa na zewn¹trz Miejskiego O�rodka Kultury, Sportu i Tury-
styki jest nie lada atrakcj¹, g³ównie dla dzieci i m³odzie¿y (fot. ze zbiorów
MOKSiT)
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Co roku w styczniu MOKSiT jest miejscem imprez w ramach Wielkiej
Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy, choinki dla dzieci oraz obchodów Dnia
Babci i Dnia Dziadka. W lutym organizowane s¹ imprezy dla dzieci, które
maj¹ ferie, w marcu � imprezy z okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet,
w kwietniu odbywaj¹ siê doroczne konkursy recytatorskie, w maju � ob-
chody Dnia Matki, w czerwcu � Dzieñ Dziecka i Dzieñ Tuszyna. W czasie
wakacji, w lipcu i sierpniu, o�rodek organizuje rajd rowerowy, pikniki
rodzinne, Jarmark Rydzyñski, we wrze�niu � Do¿ynki, w pa�dzierniku
� Imieniny Kubusia Puchatka, w listopadzie � uroczysto�æ �wiêta Niepod-
leg³o�ci, a w grudniu spotkania op³atkowe, wieczór kolêd.
O�rodek posiada filiê w Tuszynie-Lesie, przy ulicy B. Prusa 7.

Tuszyñska WO�P, jak w ca³ym kraju, gra w pierwsz¹ niedzielê stycznia, a w tym
miesi¹cu o�rodek organizuje jeszcze imprezê choinkow¹ dla dzieci (fot. MOKSiT)
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Zimowa Feriada dla dzieci oraz uroczysto�æ z okazji Miêdzynarodowego Dnia
Kobiet to sta³e pozycje w lutym i marcu (fot. MOKSiT)
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Cykl zabaw z okazji Dnia Dziecka w czerwcu i wakacyjny Piknik Familijny inte-
gruj¹ tuszyñskie rodziny (fot. MOKSiT)
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Nie ma wakacji bez rajdu rowerowego, a zbioru p³odów rolnych � bez uroczysto-
�ci do¿ynkowych (fot. MOKSiT)
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Pe³ne �miechu i rado�ci s¹ hucznie obchodzone w MOKSiT imieniny Kubusia
Puchatka, a podnios³ego nastroju patriotycznego � uroczysto�ci z okazji �wiê-
ta Niepodleg³o�ci Polski � 11 listopada (fot. MOKSiT)
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Grudzieñ to szopka wigilijna � zdjêcie górne, a doroczna impreza pod has³em
Plejada daje okazjê do zaprezentowania dzieciêcych talentów estradowych
(fot. MOKSiT)
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W ramach o�rodka funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna, której
ksiêgozbiór liczy 25 tysiêcy woluminów, a korzysta z niego 1700 czytelni-
ków. Biblioteka ma filiê w Tuszynie-Lesie, ul. B. Prusa 2, tel. 42 614 27 10,
oraz punkt biblioteczny w �wietlicy o�rodka w Tuszynie, ul. Szpitalna.

Miejska Biblioteka Publiczna

Fot. MOKSiT
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Biblioteka otwarta jest codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzi-
nach od 8 do 16, jej filia w Tuszynie-Lesie: w poniedzia³ki od 9 do 16,
w �rody i pi¹tki od 9 do 18, w czwartki od 8 do 16, tak¿e w soboty
od 9 do 13.

Fot. MOKSiT

Fot. MOKSiT



� 73 �

Nim opu�cimy miasto, zatrzymajmy wzrok na stylizowanej fasadzie
budynku stoj¹cego w samym �rodku miasta przy ulicy £owickiej. Niedaw-
no wyremontowany obiekt nic nie straci³ ze swojej klasycystycznej urody,
choæ jeszcze kilkana�cie lat temu wydawa³o siê, ¿e elewacja ulegnie znisz-
czeniu.

Fot. R. Gramsz

Fot. E. Stasinowski
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Tuszyn wpisany w ich ¿yciorysy
S¹ miasta, które odwiedza siê tylko dlatego, ¿e wpisane zosta³y do

¿yciorysów s³awnych ludzi. Tropi¹c losy takich ludzi, chce siê zobaczyæ te
miejsca, gdzie przyszli na �wiat b¹d� spêdzili wiele lat ¿ycia � by szukaæ
charakterystycznych rysów, które byæ mo¿e odegra³y jak¹� rolê w kszta³-
towaniu siê ich niezwyk³ych osobowo�ci. Niewielki Tuszyn mia³ szczê�cie
do takich postaci, co nie zawsze jest podkre�lane, a o czym niew¹tpliwie
warto wiedzieæ.

Czy wiadomo powszechnie, ¿e tu spêdzi³ dzieciñstwo noblista W³ady-
s³aw Stanis³aw Reymont? Rodzice, pañstwo Rejmentowie � bo tak brzmia-
³o rodowe nazwisko pisarza � przeprowadzili siê do Tuszyna z Kobieli
Wielkich w 1868 roku, gdy W³adzio mia³ ledwie rok, a sta³o siê to za
spraw¹ brata pani Rejmentowej Szymona Kupczyñskiego, który by³ pro-
boszczem tuszyñskiej parafii. Zacny ksi¹dz po prostu pomóg³ rodzinie,
której niezbyt siê wiod³o w zapad³ych Kobielach � zatrudni³ szwagra jako
organistê, a nadto u¿yczy³ do zamieszkania dom nale¿¹cy do parafii. Ów
dom sta³ w s¹siedztwie parku dworskiego Czetwertyñskich, jako ¿e ksi¹-
¿ê Micha³ Czetwertyñski w XVIII wieku obj¹³ w posiadanie dzier¿awê sta-
rostwa i wójtostwa tuszyñskiego i dobrze sobie poczyna³ jako gospodarz,
przechodz¹c do historii jako ten, który starannie odbudowa³ miasto po
wielkim po¿arze w 1790 roku.
Trudno dzi� napotkaæ �lady zarówno ksi¹¿êcego dworu, jak i domu,

gdzie mieszkali Rejmentowie, ale co starsi tuszynianie pamiêtaj¹ teren
zwany niegdy� �Sadzawkami� � zapewne od znajduj¹cych siê tam oczek
wodnych, a tam mniej wiêcej by³y owe budynki.

Pomnik W³adys³awa
Stanis³awa Reymonta na
tuszyñskim placu jego
imienia (fot. ze zbiorów
Marka Busiakiewicza)
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W tuszyñskiej szkole odby³ ma³y W³adzio naukê elementarn¹, lecz wuj
proboszcz � cz³ek oczytany, za erudytê wrêcz uchodz¹cy � nie by³ chyba
z poziomu nauczania zadowolony, bo dodatkowo podsuwa³ malcowi ró¿-
ne ksi¹¿ki ze swojej biblioteki do przeczytania, a w koñcu przekona³ ro-
dziców, by pos³ali ch³opca na uzupe³nienie wiedzy do szko³y w Bêdkowie.
I na tym w³a�ciwie koñczy siê tuszyñski epizod przysz³ego pisarza.

Wiadomo, ¿e zaraz po ukoñczeniu szko³y wyjecha³ do Warszawy, by tam
uczyæ siê dalej, ale w zawodzie� krawca. Nie spêdzi³, jak wiadomo, dal-
szego ¿ycia na szyciu ubrañ, ale tuszyñskie lata zapad³y mu w pamiêæ nie
tylko z powodu m¹drego wuja Szymona, ale jeszcze ciotki Walerii Kup-
czyñskiej, której mê¿em by³ le�niczy z Molendy. Wiele czasu spêdza³ W³a-
dzio w le�niczówce wujostwa, a gajowy, niejaki Pawe³, próbowa³ go nawet
przysposabiaæ na my�liwego. Na pró¿no zreszt¹, bo ch³opak smyka³ki do
polowañ nie mia³, co gajowy mia³ jakoby skomentowaæ cierpk¹ uwag¹:
Ju¿ to nie masz duszy do strzelby, bêdzie z ciebie co najwy¿ej pisarczyk.

W rodzinie tuszyñskiego kupca, w³a�ci-
ciela sk³adu opa³owego i m³yna, przyszed³
na �wiat w 1895 roku Jankiel Adler. Te¿
opu�ci³ wcze�nie rodzinne miasto, by
kszta³ciæ siê na z³otnika, ale rych³o siê
okaza³o, ¿e jego zdolno�ci siêgaj¹ dalece
wy¿ej, odby³ wiêc studia ar tystyczne
w Warszawie, a potem jeszcze w Jugos³a-
wii i Niemczech. Sta³ siê znanym mala-
rzem i grafikiem przypisanym do kierun-
ku nazwanego ¿ydowskim ekspresjoni-
zmem. Mieszka³ i tworzy³ najpierw w War-
szawie, utrzymuj¹c bliskie kontakty ze
�rodowiskiem ³ódzkich malarzy ¿ydow-
skich, a w 1920 roku opu�ci³ kraj, by za-
mieszkaæ w Düsseldor fie, sk¹d czêsto
udawa³ siê w podró¿e artystyczne do Fran-
cji i Hiszpanii. Po doj�ciu do w³adzy Hitle-
ra Adler przeprowadzi³ siê do Pary¿a,
a gdy wybuch³a wojna � do Szkocji. Zmar³

Praca J. Adlera �Moi rodzice�
jest w zbiorach ³ódzkiego
Muzeum Sztuki
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w 1949 roku, pozostawiaj¹c cenny dorobek � obrazy olejne, akwarele,
rysunki i szkice. Odtwarza³ to, co go fascynowa³o � ¿ydowski folklor, w¹t-
ki talmudyczno-biblijne, w³asne prze¿ycia wojenne (w 1940 roku zaci¹gn¹³
siê do polskiej armii we Francji, bra³ udzia³ w bitwie pod Dunkierk¹)
� uciekaj¹c siê do eksperymentów formalnych w ujêciach abstrakcjoni-
stycznych i surrealistycznych.

Z podtuszyñskim ¯erominem zwi¹zane s¹ te¿ losy mieszkaj¹cej na
Kresach Wschodnich pisarki Marii Rodziewiczównej. Przyja�ni³a siê z
posiadaczami maj¹tku Mazarakimi, czêsto przyje¿d¿a³a do nich w odwie-
dziny. W latach Wielkiego Kryzysu (lata 30. XX wieku) Aleksander Maza-
raki pomaga³ jej materialnie, �l¹c ziemniaki i inne p³ody rolne. Gdy pod-
czas okupacji Rodziewiczówna znalaz³a siê w obozie przesiedleñców w
£odzi, pan Mazaraki wydoby³ j¹ stamt¹d i umie�ci³ w swym drugim dwor-
ku w ¯elaznej pod Skierniewicami. Wycieñczona wojennymi prze¿yciami
pisarka zmar³a w 1944 roku; jej cia³o spoczê³o na cmentarzu w ¯elaznej
obok kwatery rodziny Mazarakich.

Z zasiedzia³ej tuszyñskiej rodziny pochodzi³ Aleksander Zwierzyñski,
znany w okresie miêdzywojennym publicysta i polityk z terenów Wileñ-
szczyzny. W czasie wojny dzia³a³ w konspiracji, od 1941 roku bêd¹c pra-
cownikiem Delegatury Rz¹du Polskiego w Londynie. Prezesowa³ Zarz¹do-
wi G³ównemu Stronnictwa Narodowego, od 1944 roku by³ wiceprezesem
Rady Jedno�ci Narodowej. W marcu 1945 roku zosta³ aresztowany wraz
z piêtnastoma dzia³aczami niepodleg³o�ciowymi przez funkcjonariuszy

Maria Rodziewiczówna
fot. ze zbiorów K. Brzeziñski

Aleksander Zwierzyñski
fot. ze zbiorów K. Brzeziñski
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NKWD i UB, wywieziony do Moskwy i postawiony przed s¹d pod zarzutem
szpiegostwa przeciwko Armii Czerwonej. Po odbyciu kary wiêzienia wró-
ci³ do kraju, zmar³ w rodzinnym Tuszynie w 1958 roku. Na jego grobie
harcerze w 1992 roku umie�cili tablicê z inskrypcj¹: Aleksander Zwie-
rzyñski/Syn ziemi tuszyñskiej/Ofiara re¿imu stalinowskiego/Skazany
w procesie szesnastu.

Z Tuszyna wywodzi³ siê wybitny naukowiec, chemik Stanis³aw Kie³ba-
siñski. Jego badania przyczyni³y siê do wprowadzenia przemys³owej pro-
dukcji kauczuku syntetycznego, zas³yn¹³ te¿ wynikami badañ nad syntez¹
leków arsenobenzenowych. By³ tak¿e organizatorem procesów dydaktycz-
nych (pozostawi³ po sobie prê¿ne placówki dydaktyczno-naukowe w Poli-
technice £ódzkiej i Akademii Medycznej w £odzi). Zmar³ w 1955 roku,
jego mogi³a jest na tuszyñskim cmentarzu.

W Tuszynku w roku 1890 urodzi³ siê wybitny jêzykoznawca, krytyk
literacki i bibliotekoznawca Wac³aw Borowy. Zajmowa³ siê badaniami
porównawczymi nad przek³adami i wersyfikacj¹, kierowa³ Katedr¹ Litera-
tury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, by³ cz³onkiem Polskiej Aka-
demii Umiejêtno�ci i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Znaczne
zas³ugi po³o¿y³ przy kompletowaniu i katalogowaniu zbiorów uniwersytec-
kich, wyszkoli³ wielu wybitnych bibliotekarzy. Hitlerowsk¹ okupacjê prze-
¿y³ w Warszawie, gdzie odznaczy³ siê niezwyk³ym bohaterstwem w czasie
walk powstañczych � przy ratowaniu ksiêgozbioru Biblioteki Uniwersytec-
kiej. Zmar³ w 1950 roku w Warszawie i tam spocz¹³ na cmentarzu.

Wac³aw Borowy
fot. ze zbiorów K. Brzeziñski

Stanis³aw Kie³basiñski
fot. ze zbiorów K. Brzeziñski
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Co warto zobaczyæ w gminie Tuszyn
¯eromin
Nieco na wschód od Tuszyna, przy drodze do Czarnocina, po³o¿ony

jest ¯eromin. Warto tam pojechaæ g³ównie dla skupiska urokliwych sta-
wów, które s¹ pozosta³o�ci¹ po dawnym kompleksie gospodarczym
z dworem i zabudowaniami folwarcznymi.
Pierwsze wzmianki o tej posiad³o�ci pochodz¹ z koñca XIV wieku;

w wieku XVI ¯eromin nale¿a³ do sieradzkiego pisarza ziemskiego Stani-
s³awa Gomoliñskiego, pó�niej przeszed³ w rêce Bykowskich � starego
rodu herbu Gryf osiad³ego w centralnej Polsce. W nastêpnych latach po-
siad³o�æ mia³a kolejnych w³a�cicieli, w�ród których by³ Andrzej P³odow-
ski, o którym wspomnieli�my jako o fundatorze tuszyñskiego, murowane-
go ko�cio³a. Nastêpni w³odarze maj¹tku, rodzina Mazarakich, zas³ynêli
z umiejêtno�ci gospodarskich. Z maj¹tku uczynili nowoczesne wysokoto-
warowe gospodarstwo rolno-produkcyjne ze zmeliorowanymi polami
i ³¹kami, hodowl¹ ryb w stawach, gorzelni¹, m³ynem i ku�ni¹.
Z dawnych zabudowañ zachowa³y siê w niez³ym stanie dworskie czwo-

raki zwane belwederkami, dwór, niestety, sp³on¹³ w 1998 roku.

Tak do niedawna wygl¹da³y XIX-wieczne zabudowania folwarczne, zwane
belwederkami, w ¯erominie (fot. E. Stasinowski)
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¯eromiñskie stawy (fot. E. Stasinowski)
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Kruszów

Zrekonstruowany dwór mo¿na podziwiaæ w Kruszowie na po³udniowy
wschód od Tuszyna. Otacza go podworski park ze star¹ alej¹ lipow¹
i podwójnym szpalerem grabów � drzewa maj¹ oko³o dwustu lat. Niew¹t-
pliw¹ osobliwo�æ turystyczn¹ stanowi 400-letni jesion rosn¹cy w pobli¿u
dworu, który jest nie tylko pomnikiem przyrody, ale tak¿e �wiadkiem hi-
storii polskiego kina. Drzewo uwieczni³ w swej �Ziemi obiecanej� Andrzej
Wajda � w sekwencji scen z wizyty trzech bohaterów filmu u rodziców
Karola Borowieckiego.
Warto te¿ wiedzieæ, ¿e a¿ do Kruszowa wiod³a niegdy� linia tramwajo-

wa z £odzi.

Dwór w Kruszowie (fot. A. Gramsz)


