
HISTORIA POMNIKA NASZEGO PATRONA 
 
W 220. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza warto przypomnieć historię pomnika  naszego 

Patrona, który do 2017 r. znajdował się w parku przy pl. Wolności.  
 Dzisiejszy plac Wolności po I wojnie światowej był tzw. targiem końskim, oficjalnie zwany Nowym 

Rynkiem, na którym odbywały się targi koni, bydła i produktów rolnych. 
 W 1935 roku po śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Nowy Rynek nazwano placem 
Józefa Piłsudskiego. 

W dniu 11 listopada 1938 r. na placu tym został odsłonięty pomnik z tablicą upamiętniającą 
15 nazwisk legionistów i członków Polskie Organizacji Wojskowej obywateli miasta Bełchatowa i gminy 
Bełchatówek, którzy w latach 1918-1920 polegli w obronie Ojczyzny. Pomnik ten został ufundowany 
i własnoręcznie wzniesiony przez towarzyszy broni, którzy pragnęli w ten sposób uczcić 20-tą rocznicę 
odzyskania niepodległości Polski. Dokonali tego dzieła dosłownie przez jedną noc z 10-tego na 11-tego 
listopada 1938 r. Pomnik budowano nocą przy blasku palących się pochodni i świateł latarek w pośpiechu -  
w atmosferze napięcia i powagi. Organizatorzy nie posiadali uchwały Rady Miasta na budowę pomnika. 
Przy budowie pomnika pracowali: Janusz Kępalski, Władysław Miętkiewicz, Antoni Kostelecki, 
Julian Zalewski i inni.  

W krótkim czasie, bo niespełna 10 miesięcy od tamtej pamiętnej nocy listopadowej 1938 roku 
nadchodzi wrzesień 1939r. i długie lata mrocznej okupacji hitlerowskiej. 

3 września 1939 roku Janusz Kępalski i Stefan Kaczmarek (mistrz murarski) wymontowali tablicę 
z pomnika i ukrywali ją przez cały okres okupacji.  

Po zakończeniu okupacji nowe władze miasta nazwały plac Józefa Piłsudskiego placem Wolności. 
Do roku 1955 pomnik stał jako bezimienny. 

W związku z 100-tną rocznicą śmierci Adama Mickiewicza Prezydium Rady Miejskiej podjęło 
uchwałę o wykorzystaniu obelisku na pomnik poświęcony Adamowi Mickiewiczowi. Inicjatorem uchwały 
budowy pomnika był przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej - Józef Wieczorkiewicz. 
Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Jerzy Gogolewski w warszawskiej firmie zamówił tablicę - 
płaskorzeźbę z popiersiem poety i napisem: „Mieszkańcy Bełchatowa Adamowi Mickiewiczowi 1855-
1955” . 

Rozbudowano dawny postument i wmurowano tablicę poświęconą wieszczowi. 
W dniu 26 listopada 1955 r. w 100-tną rocznicę śmierci poety nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika. 

Pomnik Adama Mickiewicza na pl. Wolności w wersji: popiersie na cokole, z prawej strony, 
pod cokołem tablica z tekstem „Adam Mickiewicz 1798-1855” został wzniesiony w listopadzie 1989 r. 
z inicjatywy władz miasta. Prezydentem miasta Bełchatowa był wtedy Stanisław Wojtasik. 

Tablica z poprzedniego pomnika, na której było popiersie Adama Mickiewicza w roku 1988 została 
wywieziona na plac PGKM (ul. Pabianicka).  

Rozmowy pana Jacka Organiściaka - nauczyciela, byłego kierownika Wydziału Oświaty 
z panią Jadwigą. Nadany, która w 1991 roku skierowała  pismo do prezydenta Edwarda Olszewskiego, 
w efekcie doprowadziły do odnalezienia tablicy i przekazania jej Szkole Podstawowej nr 2. 

W dniu 5 maja 1992 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z popiersiem 
Adama Mickiewicza na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie. 
Przed umieszczeniem na budynku szkoły tablica została poddana renowacji, ponieważ uległa zniszczeniu. 
W wykonaniu tego przedsięwzięcia pomogła Dyrekcja KWB „Bełchatów”. Napis, obramowanie i finalne 
zamontowanie zawdzięczamy warsztatom szkolnym ZSE-G w Bełchatowie. Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej nr 2 w tym czasie była pani Elżbieta Michalak. 

W roku 1999 w budynku przy ul. Czyżewskiego przestała funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 2, 
a w jej miejsce powstał Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, w skład którego wchodzi 
III Liceum Ogólnokształcące i Publiczne Gimnazjum nr 2. 

W czasie remontu szkoły i renowacji zewnętrznej budynku w 2003 r. zdjęto z budynku napis 
z płaskorzeźbą poety. Dopóki istniała szkoła przy ul. Czyżewskiego, płaskorzeźba z popiersiem 
Adama Mickiewicza znajdowała się na ścianie w holu przy wejściu do szkoły.  

W listopadzie 2005 r. SZSO nr 2 zorganizował obchody 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza, 
kulminacją których był uroczysty przemarsz młodzieży pod stary pomnik poety. 



Wiązanki złożyli przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta oraz wiceprezydent 
miasta a delegacje naszej szkoły jeszcze wielokrotnie do 2017 r. składały symboliczne kwiaty w dowód 
pamięci i czci Patrona i Wieszcza.  

1 września 2012 r. SZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza został przeniesiony do nowego budynku, 
a tablica z popiersiem Wieszcza wraz z dwoma innymi tablicami upamiętniającymi dwa ważne akcenty 
dla najstarszej szkoły w mieście znalazła swoje miejsce w głównym holu pierwotnej jej siedziby /poniższe 
zdjęcia/. 

 

 
 
Popiersie Adama Mickiewicza zaś wraz z tablicą ze starego pomnika zdobi wejście do nowej 

siedziby SZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza  na os. Dolnośląskim. 
 

Marian Wójcik 
 

 W zebraniu materiału do przedstawionego  
 opracowania pomagała  p. Jadwiga  Nadany. 


