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Zabytki budownictwa przemysłowego i technicznego – to bardzo ważna część dziedzictwa kulturowego. 
W przeciwieństwie do takich zabytków jak kościoły, które powstały dla chwały Boga czy siedzib ziemskich bogatszej 
warstwy społecznej, które budowano często na chwałę danego rodu, obiekty przemysłowe powstały z powodu ich 
użyteczności dla człowieka. Budynki przemysłowe, które dziś uważamy za zabytki, powstały nie po to, by ówcześnie 
zachwycać kogoś swoją formą, lecz miały spełnić konkretne funkcje przemysłowe. Wznoszono je z powodów czysto 
użytkowych. Wielu z nich nie sposób jednak odmówić piękna i uroku. Bardzo często są one świadectwem rozwoju 
myśli technicznej człowieka i postępu technicznego. Niestety, przez długi czas ten rodzaj budownictwa był 
niedoceniany i bardzo często nie podejmowano prób jego zachowania. Z powodu upływu czasu i bierności osób, 
wiele nieczynnych obiektów przemysłowych i technicznych na zawsze zniknęło z krajobrazu, co jest ogromną stratą 
dla nas wszystkich.
Obecnie zachowane budynki – to tylko część obiektów przemysłowych, które funkcjonowały na naszym terenie. 
Po wielu obiektach nie został ślad, i ogół społeczeństwa nie wie o ich istnieniu. Dla przykładu, w 1902 r. Ajzyk Skórka 
otworzył w Wieruszowie garbarnię, a w lutym 1919 r. rozpoczęła działalność olejarnia Andrzeja Zimocha 
w Radostowie, a, jednak żaden z tych obiektów się nie zachował.
Przykładem niezachowanych zabytków są elektrownie w Wieruszowie i Lututowie. Wieruszowska elektrownia 
w 1922 r. posiadała silnik o mocy 75 koni mechanicznych i dynamo maszynowe. Lututowski zakład, w tym samym 
czasie, posiadał silnik o mocy 20 koni. W 1927 r. na terenie gminy Sokolniki działo 8 kuźni ręcznych. Od 1932 r. 
w Mieleszynku funkcjonował zakład, wydobywający torf i prasujący go przy pomocy motoru z silnikiem spalinowo-
naftowym Mascharys 6 Hp. W 1938 r. akceptację uzyskał projekt wzniesienia przez Abrama Erlicha w Młynku 
gm. Lututów budynku grabarni (parterowego, murowanego, o dachu jednospadowym). Grabarnia miała zostać 
wybudowana obok istniejącego już młyna i tartaku, i oddzielona od nich wysokim parkanem. To tylko kilka z wielu obiektów, 
które się nie zachowały do dziś. Warto wspomnieć, że jeszcze kilkanaście lat temu  pod Wieruszowem istniały pozostałości 
młyna Mesznary, wybudowanego w 1907 r.

WSTĘP
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Do połowy XX w. młynarstwo było jedną z najbardziej popularnych gałęzi przemysłu spożywczego na polskiej wsi. Nie dziwi więc fakt, 
że wszelkiego rodzaju młyny i wiatraki były zwyczajnym widokiem w jej krajobrazie. Również dziś tego rodzaju budynki są zabytkami, które się 
zachowały najliczniej.
Na terenie ziemi wieluńskiej dominowały młyny wodne i wiatraki. W okresie międzywojennym na terenie powiatu działały: piętnaście młynów 
wodnych, pięć młynów parowych i cztery motorowe. Aż dwadzieścia wiatraków mieliło zboże na ziarno. W obecnym powiecie wieruszowskim 
młyny wodne budowano bardzo często. Sprzyjały temu korzystne warunki hydrograficzne, tj. duża sieć rzek i kanałów z rzeką Prosną na czele. Młyny 
te wykorzystywały energię przepływu wody do napędzania turbiny wodnej, która wprawiała w ruch urządzenia do przemiału ziarna.
Młynów maszynowych i parowych było o wiele mniej. Często budowano je na miejscach wcześniej postawionych młynów wodnych lub wiatraków. 
Na terenie gminy Galewice w 1919 r. funkcjonowało 7 młynów. Jak donosiły władze policyjne, opłaty, jakie młynarze pobierali za usługę przemiału, 
były bardzo wygórowane.
W 1920 r. spalił się młyn parowy Szukały w Tyblach. Miejsce to nie było szczęśliwe, gdyż w 1923 r. obiekt ponownie padł ofiarą ognia. Tym razem 
również pobliski tartak został zniszczony. Wskutek pożaru w bardzo poważnym stopniu uległy uszkodzeniu budynki wraz z maszynami. Odbudowa 
trwała do 1924 r., a przez większość 1927 r. młyn był nieczynny.

W Polsce centralnej najpopularniejszym wiatrakiem był wiatrak typu koźlak. Jego podstawę stanowił kozioł ustawiony na ziemi. Kozioł - to słup 
z belkami, na którym obracano całą konstrukcję wiatraka (klatka) wraz z mechanizmem. Dzięki temu skrzydła wiatraka mogły być ustawiane zgodnie 
z kierunkiem wiatru. Do ustawienia wiatraka służył tzw. dyszel ciągnięty dzięki sile fizycznej. Tego typu obiekt posiadał trzy kondygnacje: dolną, 
środkową i górną; produkcja mąki odbywała się na ostatniej z nich. Urządzenia młyńskie były napędzane za pomocą drewnianego wału 
skrzydłowego i osadzonego na nim koła palecznego, średnica koła dochodziła nawet do 4 m. Z licznych wiatraków w powicie do dziś – w bardzo 
zniszczonej formie – zachował się tylko jeden koźlak.
Po II wojnie światowej wiele wiatraków rozebrano lub przerobiono na elektryczne, jednak w takiej postaci funkcjonowały one tylko przez pewien 
okres. Wynikało to m. in. z faktu, że wraz z postępującą elektryfikacją młyny elektryczne stawały się powszechnie dostępne.
W 1919 r. właściciel wiatraku w Parcicach przyjmował zboże do przemiału, nie mając na takie działanie odpowiedniego zezwolenia. 
Został obciążony karą finansową w wysokości 200 marek polskich. Również w wiatraku w Parcicach (nie wiadomo, czy tym samym) w 1920 r. doszło 
do tragicznego zdarzenia. Wskutek nieuwagi właściciela, przez tryby wiatraku został wciągnięty syn młynarza. W wyniku odniesionych obrażeń 
zmarł. W 1920 r. miejscowy posterunek Policji Państwowej prowadził dochodzenie w sprawie kradzieży kożucha i pierzyny 
w wieruszowskim wiatraku Wacława Wrześniackiego. Wiatrak ten miał działać od 1907 r. Z koźlaka w Kaskach w 1927 r. skradziono pasy transmisyjne 
młyna. W gminie Galewice jeszcze po 1945 r. znajdowała się spora liczba wiatraków (Cieszęcin, Dąbie, Galewice, Gąszcze, Kaski, Kaźmirów, Konaty), 
z których żaden nie przetrwał do dziś. Wiatrak w Gaszczach ogień strawił w latach siedemdziesiątych; na miejscu pogorzeliska jeszcze w 2013 r. 
można było zobaczyć nadpalone pozostałości kozła. Do lat pięćdziesiątych XX wieku w Radostowie wykorzystywano koźlak. Ostatecznie został on 
zniszczony w 2012 r. Był to jeden z dwóch wiatraków w tej miejscowości.

MŁYNY

WIATRAKI
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W 2007 r. ogień strawił młyn w Bolesławcu. Obok zamku i kościoła, był to najbardziej charakterystyczny zabytek miejscowości, a jego zniszczenie – to jedna 
z większych strat dla dziedzictwa regionu. Spaleniu uległ budynek, mający długoletnią historię. Młyn ten widoczny był już na rycinach Napoleona Ordy z połowy XIX w. 
Przypuszcza się, że zniszczony zabytek mógł pochodzić z XVIII w. W swej historii był wielokrotnie przebudowywany.  W ostatnim czasie pełnił funkcję restauracji 
i hotelu. Pozostał po nim nadpalony pomost i koło młyńskie. Jeszcze kilka lat temu stał komin, który groził zawaleniem i został rozebrany. Przypuszcza się, że brama, 
prowadząca do zlokalizowanego obok nowego hotelu, może w swej pierwotnej formie pochodzić z tego samego czasu, co młyn.
W Archiwum Państwowym w Łodzi oddział w Sieradzu zachowały się dokumenty archiwalne z przełomu lat 1929–1930 w sprawie młyna. 
Chodziło o dopuszczalny poziom spiętrzenia wód Prosny, kontrolowany przez jego urządzenie wodne. Osoby posiadające grunty przy rzeczce skarżyły się na lokalne 
podtopienia wskutek zastawiania wody. Młynarz Weiss odpierał owe zarzuty twierdząc, że nie on ponosił za to winę. Jego zdaniem, winne przyczyną podtopień było 
duże zamulenie i zarośnięcie Prosny, która w momencie intensywnych opadów wylewała. Dodatkowo Weiss tłumaczył zarzuty zawiścią ludzi, którzy mieli mu 
zazdrościć własności prywatnej. Od decyzji władz powiatowych, nakazujących obniżenie poziomu spiętrzenia wody, odwołał się do Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi.

BOLESŁAWIEC

Spalone ruiny młyna w Bolesławcu Brama przed młynem w Bolesławcu



Jadąc z Czastar do Sokolnik na zachód od tej drogi, nie zobaczymy młyna od razu – jest on za domami. Dobudowany został do tartaku, powstałego ok. 1914 r. 
Nie znamy jednak dokładnej daty postawienia młyna. Już w 1918 r. w Czastarach pracował młynarz Franciszek, płacący podatek młynarski od tej działalności. 
We wrześniu 1921 r. z powodu złej obsługi lokomobili parowej wybuchł pożar, który w poważnym stopniu uszkodził młyn i tartak. Zniszczeniu uległa spora cześć 
wyposażenia. Wyjaśnieniem sprawy zajął się posterunek Policji Państwowej w Sokolnikach, gdyż istniało przypuszczenie podpalenia. Straty materialne miały być 
ogromne i dopiero w 1922 r. miano ponownie odbudować obiekty.

W 1929 r. zdolność przemiałowa młyna wynosiła 7 ton na dobę. Do 1938 r. napędzany był lokomobilą parową, kiedy to napęd zastąpiono silnikiem spalinowym na gaz 
ssany. Obecnie obiekt nie jest użytkowany. Drewniany piętrowy budynek na planie prostokąta został zbudowany na betonowej podmurówce. Posiada dach 
dwuspadowy, pierwotnie kryty był papą, a obecnie – eternitem. W późniejszym czasie, czyli po 1960 r., do młyna dobudowano parterowy budynek siłowni. 
We wnętrzu młyna częściowo zachował się park maszynowy, m.in. maszyny Pałaszewskiego.

CZASTARY

Młyn w Czastarach Młyn w Czastarach
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Młyn ten położony jest nad rzeką Wesołą, niedaleko jej ujścia do Prosny. Młyn Krupka znajduje się na zachód od Kamionki. Według lokalnej tradycji, w tym miejscu 
od dawna mielono zboże na mąkę. Istniejący do dziś budynek miał powstać na przełomie XIX i XX w. W 1912 r. młyn należał do synów Kowalskiego, a w 1931 r. kupił go 
Antoni Pilarski. Pierwotnie młyn posiadał 2 pary kamieni francuskich i żubrownik na kamienie śląskie oraz koło wodne podsiębierne. Około 1930 r. założono w nim 
turbinę, a w 1932 r. – jedną parę walców, śrutownik na kamienie francuskie i nowe kamienie czyszczące; wówczas młyn mógł przemielić od 1,5 do 2 ton zboża dziennie. 
W okresie międzywojennym młyn został rozbudowany. Pierwotnie stał tylko na palach drewnianych, w 1967 r. ustawiono również betonowe słupy. 
Młyn funkcjonował do lat osiemdziesiątych XX w. Palisada uległa częściowemu zniszczeniu wskutek powodzi w 1997 i 1998 r. i jest w złym stanie, co w przyszłości 
może doprowadzić do zawalenia się młyna.

Obecnie obiekt jest opuszczony, stopień jego zniszczenia – znaczny, obiekt jest zaniedbany, wymaga pilnych prac budowlanych dla jego zabezpieczenia oraz 
zagospodarowania. Budynek nie posiada szyb, a otwory okienne zabezpieczone są niedbale folią. Młyn – to budynek dwupiętrowy, zbudowany na planie prostokąta, 
o dachu dwuspadowym, krytym blachą. Od strony wschodniej na przełomie XIX i XX w. został dobudowany dom młynarza. Dom częściowo wyremontowano. Na obu 
budynkach wymieniono dach, zerwany w czasie wichury w 1995 r. Obok znajduje się niewielka zagroda młyńska. Obszar zagrody jest wykorzystywany gospodarczo. 
Przed młynem zachowała się klasyczna turbina wodna pracująca w układzie pionowym. Poprzez przekładnię stożkową przekazywała ona napęd na widoczne tu koło 
pasowe. Pasem transmisyjnym napędzane były urządzenia do mielenia mąki. Poza turbiną większość urządzeń młyńskich się nie zachowała.

KAMIONKA – KRUPKA GM. BOLESŁAWIEC 24h M
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Zapomniany młyn w Kamionce



W okresie międzywojennym w Mieleszynie funkcjonowały trzy młyny, zwane potocznie: „Chobot", „Grobla" i „Cieluch". W latach sześćdziesiątych XX w. dwa ostatnie 
już nie istniały, a zachowały się jedynie pozostałości pali. Młyn „Chobot" powstał po 1946 r., w miejscu rozebranego drewnianego, zbudowanego w 1906 r. lub 1910 r. 
Początkowo również był napędzany wodą, a następnie – prądem eklektycznym. W murowanym budynku znalazła się część urządzeń produkcyjnych i wodnych 
z wcześniejszego obiektu. Młyn – to murowany budynek na planie prostokąta o regularnym układzie okien. Poziomy kondygnacji oddziela gzyms. Młyn funkcjonował 
do 2004 r. Częściowo się zachowało wyposażenie, niektóre elementy urządzeń młyńskich znajdują się przed samym budynkiem. W pobliżu młyna zachowały się inne 
budynki. Prawdopodobnie najstarszy jest drewniany dom. Prawdopodobnie mieszkał w nim młynarz, pracujący we wcześniej działającym obiekcie.

MIELESZYN GM. WIERUSZÓW

Młyn "Cieluch" w Mieleszynie Młyn "Chobot" w Mieleszynie
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Po 1955 r. wyburzono drewniany motorowy młyn, powstały w 1919 r. W jego miejscu stanął murowany budynek, pełniący tę samą funkcję. Jest na planie prostokąta, 
ceglany, zbudowany na betonowym podpiwniczeniu. Dach jest dwuspadowy, częściowo zerwany. Układ okien symetryczny, jednak większość otworów okiennych 
jest pozbawiona szyb. Z większych fragmentów ścian odpadł tynk. Od kilkunastu lat budynek stoi opuszczony; jest w bardzo złym stanie budowlanym, grożącym 
w konsekwencji zawaleniem.

PICHLICE GM. SOKOLNIKI

Zrujnowany młyn w Pichlicach
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24h W perspektywie czasu, wkrótce nie będzie śladu po żadnym z dwóch młynów, jakie przed 1939 r. istniały w tej wsi. Już w latach sześćdziesiątych minionego wieku po 
młynie „Cegiełki" zachowały się znikome pozostałości, a obecnie nie ma po nim śladu. Niestety, ten los może spotkać także młyn „Zelnego". Jego stan wymaga 
natychmiastowych prac konserwatorskich. Znajduje się on nad Strugą Węglewską w okolicach ul. Porzecznej. Budowniczym młyna z 1910 r. był Antoni Zelny. 
Młyn początkowo posiadał koło wodne podsiębierne i 2 pary kamieni francuskich. Szacuje się, że pierwotnie jego zdolność przerobowa była na bardzo niskim 
poziomie. W 1929 r. miało to być 0,2 tony na dobę. W 1934 r. w młynie założono turbinę wodną. W 1946 r. dodano drugą parę walców. Młyn – to budynek drewniany, 
parterowy, zbudowany na palach wbitych w rzekę. Posiada dach dwuspadowy, kryty papą.

WĘGLEWICE GM. GALEWICE
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Obecnie istniejący młyn został wybudowany około 1920 r. przez rodzinę niemieckiego pochodzenia o nazwisku Janta (Jojte). Powstał w miejscu wcześniejszego 
młyna wybudowanego, jak się przypuszcza, w 1865 r. z inicjatywy rodziny Kazimierza Weryho-Darewskiego. Prawdopodobnie wcześniej istniała tu papiernia. 
Sugeruje to również lokalna nazwa przysiółka, w którym się on znajduje, czyli Papiernia właśnie. Budynek zbudowany na planie prostokąta, częściowo stoi na 
drewnianych palach i ceglanych słupach zanurzonych w Prośnie, częściowo – na betonowym fundamencie. To obiekt drewniany o murowanych w części północnej 
ścianach,. Posiada dach dwuspadowy, pokryty eternitem, o dłuższej połaci wschodniej.

Na początku funkcjonowania młyna posiadał on koło wodne podsiębierne, 2 pary kamieni francuskich, żubrownik i perlak. Urządzenia wodne zbudowane były 
z drewna. W 1929 r. moc przerobowa wynosiła 1,4 tony zboża na dobę. W 1935 r. zmodernizowano młyn przez zamontowanie nowej turbiny, 2 par walców i nowych 
urządzeń czyszczących. Po 1945 r. właściciele młyna uciekli do Byczyny. Obiekt przejął przesiedlony zza Buga Homza. Pochodził on z młyńskiej osady Brodowo, 
położonej nad Sułą, lewym dopływem Dniepru. Młyn stanowił rekompensatę za mienie pozostawione na Wschodzie. W 1961 r. młyn przebudowano na wodno-
elektryczny. Zachował się w stanie dobrym, dziś jest w rękach prywatnych. Obiekt wymaga jednak wymiany niektórych elementów drewnianych i zabezpieczenia 
całej konstrukcji. Od kilkunastu lat jest nieużytkowany, mimo to posiada prawie kompletne wyposażenie młyńskie i urządzenia wodne. W sąsiedztwie młyna stoi dom 
młynarza, przypuszczalnie z XIX w. oraz zabudowania gospodarcze.

WÓJCIN GM. ŁUBNICE

Nieczynny młyn w Wójcinie Dom przy młynie w Wójcinie 
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Największe zachowane młyny w powiecie znajdują się w Wieruszowie. Pierwszy z nich, wodny, zlokalizowany jest przy ul. Sportowej. To młyn „Pasternik”. Powstał on, 
jak się przypuszcza, nieopodal innego zniszczonego przez powódź młyna „Podzamkowego”. Istnieje przypuszczenie, że funkcjonował w tym miejscu już w XVII w. 
Z 1908 r. zachowała się jego fotografia, znacznie różniąca się od dzisiejszego budynku. W 1928 r. rozpoczęto jego przebudowę. Właścicielami zostali bracia Kazińscy. 
Jeden z nich zginął, uderzony w głowę przy montowaniu turbiny spalinowej. Prace trwały do 1934 r. Powstała wówczas bryła budynku, która (uwzględniając drobne 
przebudowy) się zachowała do dziś. Jest to budynek dwupiętrowy o dachu jednospadowym, pokrytym papą.
Z chwilą uruchomienia młyn posiadał 3 pary walców. W 1936 r. liczbę par walców zwiększono do 6, a trzy lata później – do 8. Na jego wyposażeniu znajdowały się 
urządzenia czyszczące: szmerglowe i szczotkowe. Napęd pochodził z turbiny.Zdjęcie  . Zrujnowany młyn w WieruszowieOd 1936 r. trwał spór właściciela młyna 
z Gminą Wyznaniową Żydowską w Wieruszowie. Ta druga miała wpuszczać zanieczyszczenia rytualne z mykwy do Prosny, o czym poinformowali właściciele młyna.
 Z kolei w młynie (przez wybudowanie nowych zapór) planowano podniesienie poziomu wód rzeki o około metr. Nie zgadzała się na to Gmina Wyznaniowa Żydowska, 
ponieważ – w jej opinii – utrudniłoby to dalsze działanie mykwy. Z braku źródeł nie jest znany finał sprawy. Wiadomo, że gmina żydowska miała dostosować swój 
budynek do obowiązujących przepisów sanitarnych, a do tego czasu miała zakaz wpuszczania wody z mykwy.
Przed 1939 r. młyn mógł przemielić 30 ton zboża na dobę. Jako motor służyła turbina wodna. Moc rozporządzalna na osi turbiny wynosiła prawie 87 kM. 
Do spiętrzenia wody służył jaz ruchomy, zastawkowy posiadający pięć otworów. W latach 1939–1945 dokonano licznych przebudówek w urządzeniach piętrzących 
wodę. Od 1946 r. w młynie były 2 perlaki. Dnia 18 lutego 1948 r. na wniosek Starostwa Powiatowego w Wieluniu, właściciel zainstalował przy młynie łatę 
wodowskazową, służącą do precyzyjnej kontroli stanu wód. W latach poprzednich występowały lokalne podtopienia – był to skutek działania młyna, a do starostwa 
napływały liczne skargi. W tym czasie obiekt był dzierżawiony przez Ignacego Gilla od rodziny Kazińskich. W 1948 r. starano się o wznowienie uprawnień wodnych na 
działanie młyna, gdyż ówczesne władze nie uznawały przedwojennych pozwoleń. W 1956 r. młyn został znacjonalizowany. Dziś obiekt jest opuszczony, zachowany 
w stanie dobrym.Zdjęcie  . Budynek dawnego młyna w Wieruszowie W dużo gorszym stanie zachowały się budynki młyna parowego Leonarda Rojewskiego przy 
ul. Ostrzeszowskiej. Pierwszy z nich jest zaadaptowany na potrzeby miejscowej firmy tapicerskiej, dookoła są hale produkcyjne. W bardzo złym stanie jest drugi 
budynek, znajdujący się w głębi podwórza. Prawdopodobnie przy obiekcie zachował się fragment przedwojennego muru.

WIERUSZÓW

Zrujnowany młyn w Wieruszowie Budynek dawnego młyna w Wieruszowie 
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Jedynie w Wyglądaczach, gmina Sokolniki zachowały się pozostałości wiatraka. Dokładna data jego powstania jest nieznana. Wiatrak miał dwuspadowy dach 
z niewielkim naczółkiem, o prostych połaciach, kryty gontem. Młyn wyposażony był w żeliwną głowicę. Obiekt nie jest uwzględniony w rejestrze zabytków i gminnej 
ewidencji zabytków. W porównaniu do stanu z 2012 r., nastąpiło dalsze jego zniszczenie. Wówczas istniały jeszcze fragmenty dachu i prawie kompletnie zachowana 
była klatka z obitką oraz drzwi wejściowe, mączne i zbożowe. Aktualnie stopień jego zachowania (w pięciostopniowej skali oceny zachowania wiatraków) należy 
określić, jako drugi. Obecnie młyn wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich, a jego konstrukcja grozi zawaleniem. Zachowała się klatka, lecz 
w porównaniu do 2012 r. pogorszył się stan zachowania obitki, zwłaszcza ściany odwietrznej i od strony drzwi. Zachował się również jeden z zastrzałów. Możliwe, że 
elementy do przemiału zboża znajdują się wewnątrz obiektu; zachowała się transmisja wewnątrz skrzyni. Być może transmisja ta pochodzi z XIX w., sama konstrukcja 
koźlaka może być starsza.

WYGLĄDACZE GM. SOKOLNIKI

Zrujnowane wiatraki w Wyglądaczach
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W okresie od drugiej połowy XIX w. do czasów I wojny światowej gorzelnictwo stało się – obok cukrownictwa i młynarstwa – jedną z najbardziej 
dochodowych gałęzi przemysłu spożywczego. W produkcji alkoholu przeważały przede wszystkim gorzelnie dworskie. Budynki stawiano z reguły przy 
majątkach ziemskich. Były to niewielkie zakłady, w których pracowało przeważnie kilka osób.
Wraz z rewolucją przemysłową unowocześniono proces produkcji alkoholu, a przez to produkowano taniej i szybciej, dając podstawy do rozwoju 
gorzelnictwa na znaczną skalę. Od lat dwudziestych XIX w. do parowej destylacji alkoholu zaczęto stosować pierwsze aparaty Pistoriusa, dzięki którym 
uzyskiwano wyrób już po pierwszej destylacji. Kolejnymi unowocześnieniami były m.in. dwukolumnowy aparat Coffey’a, umożliwiający produkcję 
alkoholu o mocy 90% i opracowanie przez Pierre’a Savalle’a wariantu kubowo-kolumnowego, dzięki któremu uzyskiwało się lepsze gatunki spirytusu.
W nowocześniej gorzelni, z przełomu XIX i XX w. znajdowały się takie maszyny i urządzenia jak: płuczka i elewator, aparat Henzego, kadź zacierowa, 
pompy, aparaty do destylacji, maszyna parowa z kotłem parowym. Większość zachowanych do dziś budynków gorzelni pochodzi z połowy XIX lub 
początku XX w. Powstałe wtedy budynki musiały być już murowane, zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami i planami. Budynki te miały 
często wygląd zbliżony do siebie; były modyfikowane ze względu na lokalne warunki i zamożność inwestora.Zdjęcie  . Budynek po gorzelni Teklinów-
NawrotówNiegdyś na ziemi wieluńskiej działało wiele gorzelni, dziś jednak po większości z nich nie pozostało ani śladu. Niepewny jest los gorzelni 
w majątku Teklinów-Nawrotów. Prawdopodobnie powstała ona w połowie XIX w. przy majątku Raczyńskich. Był to budynek murowany piętrowy, 
o dachu dwuspadowym. Pierwotnie gorzelnia była napędzana przez konie, z czasem zastosowano lokomobilę parową. Gorzelnia funkcjonowała na 
pewno do 1939 r. Jedne źródła podają, że rozebrano ją w latach 1946–1947, i w latach sześćdziesiątych zostały po niej jedynie gruzy. Inne stwierdzają, że 
w latach sześćdziesiątych częściowo zniszczony budynek gorzelni zaadaptowano na potrzeby mieszkalne i w tym stanie przetrwał do dziś. 
Ma to być budynek mieszkalny na południe od dworu. Obecnie na terenie powiatu wieruszowskiego zachowały się dwie gorzelnie.
Wraz z rewolucją przemysłową unowocześniono proces produkcji alkoholu, a przez to produkowano taniej i szybciej, dając podstawy do rozwoju 
gorzelnictwa na znaczną skalę. Od lat dwudziestych XIX w. do parowej destylacji alkoholu zaczęto stosować pierwsze aparaty Pistoriusa, dzięki którym 
uzyskiwano wyrób już po pierwszej destylacji. Kolejnymi unowocześnieniami były m.in. dwukolumnowy aparat Coffey’a, umożliwiający produkcję 
alkoholu o mocy 90% i opracowanie przez Pierre’a Savalle’a wariantu kubowo-kolumnowego, dzięki któremu uzyskiwało się lepsze gatunki spirytusu.
W nowocześniej gorzelni, z przełomu XIX i XX w. znajdowały się takie maszyny i urządzenia jak: płuczka i elewator, aparat Henzego, kadź zacierowa, 
pompy, aparaty do destylacji, maszyna parowa z kotłem parowym. Większość zachowanych do dziś budynków gorzelni pochodzi z połowy XIX lub 
początku XX w. Powstałe wtedy budynki musiały być już murowane, zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami i planami. Budynki te miały 
często wygląd zbliżony do siebie; były modyfikowane ze względu na lokalne warunki i zamożność inwestora.Zdjęcie  . Budynek po gorzelni Teklinów-
NawrotówNiegdyś na ziemi wieluńskiej działało wiele gorzelni, dziś jednak po większości z nich nie pozostało ani śladu. Niepewny jest los gorzelni 
w majątku Teklinów-Nawrotów. Prawdopodobnie powstała ona w połowie XIX w. przy majątku Raczyńskich. Był to budynek murowany piętrowy, 
o dachu dwuspadowym. Pierwotnie gorzelnia była napędzana przez konie, z czasem zastosowano lokomobilę parową. Gorzelnia funkcjonowała na 
pewno do 1939 r. Jedne źródła podają, że rozebrano ją w latach 1946–1947, i w latach sześćdziesiątych zostały po niej jedynie gruzy. Inne stwierdzają, że 
w latach sześćdziesiątych częściowo zniszczony budynek gorzelni zaadaptowano na potrzeby mieszkalne i w tym stanie przetrwał do dziś. 
Ma to być budynek mieszkalny na południe od dworu. Obecnie na terenie powiatu wieruszowskiego zachowały się dwie gorzelnie.yblach. Miejsce to 
nie było szczęśliwe, gdyż w 1923 r. obiekt ponownie padł ofiarą ognia. Tym razem również pobliski tartak został zniszczony. Wskutek pożaru w bardzo 
poważnym stopniu uległy uszkodzeniu budynki wraz z maszynami. Odbudowa trwała do 1924 r., a przez większość 1927 r. młyn był nieczynny.

GORZELNIE



Gorzelnia w Lubczynie jest jedyną działającą na obszarze ziemi wieluńskiej. Powstała ona w latach 1905–1906 przy majątku Sczanieckich. Jest to budynek murowany, 
piętrowy o dachu dwuspadowym, krytym papą. Przy niej wybudowano parterowy budynek destylarni. Napędzana była lokomobilą, pracowało w niej od 6 do 8 
osób.Zdjęcie  . Budynek po gorzelni w LubczynieW styczniu 1945 r. gorzelnia została splądrowana przez wojska Armii Czerwonej w takiej skali, że jeden z żołnierzy 
utopił się w kadzi z gorzelnianym spirytusem. 
Plądrowanie dotyczyło nie tylko samej gorzelni, ale większości budynków, za co później jeden z żołnierzy został dyscyplinarnie… zabity przez swoich przełożonych. 
Jak wspominają mieszkańcy Lubczyny, żołnierze sowieccy byli zbyt „zajęci” spożywaniem alkoholu. Umożliwiło to niemieckiej rodzinie Sznajderów – w czasie wojny 
mieszkającej w Jutrkowie i zarządzającej tym dobrami – ucieczkę i ocalenie życia. Wyjazd był możliwy dzięki pomocy Polaków, którzy dobrze wspominali tę rodzinę.

LUBCZYNA GM. WIERUSZÓW

Budynek po gorzelni w Lubczynie Budynek po gorzelni Teklinów-Nawrotów
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Gorzelnia w Lututowie powstała w 1892 r. w majątku Taczanowskiego. W latach 1909–1910 mogła wyprodukować 11829 wiader spirytusu. W tym czasie przyznano tej 
gorzelni prawo wyrobu 11099 wiader. Budynek położony jest przy ul. Klonowej w sąsiedztwie lokalnej szkoły rolniczej. W gorzelni od dłuższego czasu nie prowadzi się 
produkcji alkoholu, ale jeszcze w 2012 r. znajdowały się przed nią elementy wyposażenia.
Gorzelnia – to dwuczęściowy, ceglany otynkowany budynek. Zbudowany jest na rzucie prostokąta. Obiekt obudowany jest licznymi dobudówkami, jedna z nich, 
od strony wschodniej, pełni funkcję mieszkania. Część skrajna, od wschodu, jest parterowa z użytkowym poddaszem, od zachodu przylega do niej część piętrowa, 
dwuosiowa. Jest ona ozdobiona gzymsem z naczółkiem od strony północnej i południowej.
Obie części budynku przykryte są dachem dwuspadowym, o różnym układzie kalenic. Zarówno od strony północnej, jak i południowej w części parterowej okna 
są wielokwaterowe. W części niższej okna w większości są plastikowe. Obecnie budynek gorzelni jest wykorzystywany na potrzeby działającego tu skupu metali 
i węgla. Przed 2018 r. rozebrano komin zakładu.

LUTUTÓW

Budynek po gorzelni w Lututowie
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Wybudowana w okresie międzywojennym linia Kalety–Herby–Wieluń–Podzamcze miała bardzo ważne znaczenie dla regionu. W prasie lokalnej 
pisano wręcz o historycznej chwili. „Głos Ziemi Wieluńskiej” i „Wielunianin” pisały na swych łamach o „połączeniu tego regionu ze światem”, 
wskazując dotychczasowe problemy komunikacyjne regionu, jako odciętego od reszty kraju, „zabitego dechami”. Czytelnikom, spragnionym 
informacji, gazety miejscowe często relacjonowały postępy w budowie. Kosztowała ona 17 mln ówczesnych złotych i była jedną z pierwszych 
wielkich inwestycji okresu międzywojennego.
Otwarcie linii miało miejsce w listopadzie 1926 r. W uroczystości wzięli udział m. in.: wicepremier Kazimierz Batrel, minister przemysłu i handlu 
Eugeniusz Kwiatkowski i minister komunikacji Paweł Romocki. Całkowite zakończenie prac nastąpiło w lutym 1927 r., a w kwietniu tego roku 
rozpoczęły się regularne połączenia osobowe. Jednak to nie linia nr 181 była pierwszą koleją na tym terenie. I nie chodzi tu tylko o tramwaj konny 
kursujący na początku lat dwudziestych XX w. między Wieluniem, a Wieruszowem. W okresie zaborów, kiedy to finalnie po postanowieniach 
traktatu wiedeńskiego zachodnia część Wieruszowa dostała się w obręb zaboru pruskiego, doprowadzono do Podzamcza (Wilhelmsbruck) linie 
kolejową. Po odrodzeniu państwa polskiego linia ta znalazła się w granicach dwóch państw, co spowodowało jej marginalizację.
W 1926 r. władze polskie wykorzystały obiekty linii pruskiej na potrzeby linii 181. Wraz z wybudowaniem linii pojawiła się infrastruktura kolejowa. 
Poza budynkami powstały obiekty techniczne: mosty, wiadukty i przepusty. Wart uwagi jest żelazny most kolejowy na Prośnie. W czasie II wojny 
światowej został dwukrotnie umyślnie wysadzony w powietrze: najpierw przez wojsko polskie, a następnie niemieckie. Jak się powszechnie 
przyjmuje, jego konstrukcja nie została zupełnie zniszczona, gdyż w międzyczasie został odbudowany. Po 1945 r. został ponownie zamontowany, 
stał się przejezdny i do dziś pełni swą funkcję

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA



Stacja kolejowa w Wieruszowie jest najbardziej rozbudowana w całym powiecie. Pierwotnie miała być jedną z wielu stacji na linii Wrocław–Warszawa, która 
połączyłaby Królestwo Prus z Cesarstwem Rosyjskim. W zamyśle ta linia miała być jedną z ważniejszych w Prusach, ostatecznie dla państwa pruskiego stała się 
drugorzędna, tracąc w 1879 r. status kolei głównej. Ze względu, na fakt, że w zaborze rosyjskim nie podjęto finalnie tej inwestycji, stacja Wieruszów stała się końcowa na 
linii kolejowej, prowadzącej do Kępna, a dalej do Oleśnicy.
 
Mimo nieprzedłużenia linii przez zabór rosyjski, stacja (zlokalizowana przy samej granicy państwowej), stała się ważnym miejscem wymiany handlowej. Wybudowano 
tu komorę celną i zorganizowano lokalne targowisko. Sporym zainteresowaniem miały się cieszyć zwierzęta, dla których wybudowano zagrody. Podzamcze stało się 
ważnym punktem przeładunkowym towarów, przywożonych z terenu zaboru rosyjskiego. Transportowano głownie drewno, węgiel i zboże. 
 W 1914 r. przy stacji wybudowano hotel „Centralny” (przy ul. Ostrzeszowskiej 1), z którego często korzystali robotnicy, udający się z tej stacji na „saksy”. W okresie 
międzywojennym pełnił on rolę mieszkań pracowniczych.
Przebudowując stację Podzamcze na potrzeby linii kolejowej do Wielunia i dalej do Kalet, początkowo wyprowadzono tor w kierunku stacji Czastary, prowadzący przez 
teren dawnego targowiska. Wybudowano też most kolejowy, ponieważ tor stacji pruskiej kończył się ok 1 km od Prosny. Następnym etapem prac było przedłużenie 
torów stacyjnych. W trakcie prac przebudowano niektóre budynki stacji. Ze stacji w Kępnie przeniesiono stalową kładkę dla pieszych, dzięki której osoby przechodziły 
nad torowiskiem. W 1928 r. wybudowano także dwie nastawnie „Wr” i „Wr 1”.
 
Redakcja „Głosu Ziemi Wieluńskiej” informowała, że – mimo agitacji władz samorządowych Wieruszowa – kolej nie zdecydowała się na wybudowanie stacji 
w samym Wieruszowie, a postanowiono jedynie stacji wykorzystać starą stację z XIX. w. Było to krzywdą dla mieszkańców Wieruszowa, ze względu na odległość. 
Gazeta informowała też o planach wybudowania nowego dworca na Podzamczu, w miejscu istniejącego, plany jednak nie zostały zrealizowane. Stacja Podzamcze 
miała bardzo duże znaczenie dla rozwoju tej części Wieruszowa.
Po 1945 r. rozbudowano torowisko, zelektryfikowano i zmodernizowano stację, zachowując istniejący układ przestrzenno-funkcjonalny. Do 1981 r. przebudowano 
głowice rozjazdowe stacji i semafory kształtowe zastąpiono świetlnymi. W następnej dekadzie postawiono budynek zaplecza drogowego oraz zlikwidowano tor piąty. 
Jednak, wraz ze stopniowym spadkiem liczby przejeżdżających pociągów, stacja ta straciła na znaczeniu, co spowodowało ostatecznie zamknięcie dworca z kasami i 
rozbiórkę części torowiska. W 2002 r. służby konserwatorskie oceniły stan zabytkowej infrastruktury kolejowej jako dobry.
Stacja Wieruszów – to bardzo cenny przykład zespołu stacji kolejowej, sięgającej swymi początkami drugiej połowy XIX w. W większości zachowała ona swój plan oraz 
bryły poszczególnych budynków. Stacja składa się z kilku budynków o różnej kubaturze, pochodzących z kolejnych etapów budowy i rozbudowy, 
i jej modernizacji. Kilka z budynków zostało już rozebranych.
 
Najcenniejszym obiektem jest budynek dworca. Został wzniesiony w 1872 r., a więc na samym początku istnienia stacji. Stanowi przykład nielicznych już budynków 
dworcowych, wznoszonych w pierwszych latach rozwoju kolejnictwa. Architektura dworca jest typowa dla pruskiego, tymczasowego budownictwa kolejowego. 
Obiekt został zbudowany na planie wieloczłonowym, o bryle rozczłonkowanej. Budynek jest częściowo murowany z cegły, częściowo – o konstrukcji szkieletowej 
wypełnionej cegłą. Część muru z zewnątrz jest  oszalowana deskami.
W czasie działania stacji mieściły się tu kasy, poczekalnia, restauracja. Na piętrze były pokoje administracyjne i mieszkania pracowników. Od kilkunastu lat dworzec jest 
zamknięty. W 2018 r., na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, PKP SA przeprowadziło prace konserwatorskie przy zabytku, 
by zatrzymać proces jego dalszego zniszczenia. Celem prac było zabezpieczenie przed dalszą degradacją i zachowanie dla przyszłych pokoleń. Od kilku lat PKP SA 
bezskutecznie szuka nabywcy obiektu.
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Drugim, spośród najcenniejszych obiektów na stacji, jest wieża ciśnień z 1906 r. To jeden z ciekawszych przykładów zabytków przemysłowych i technicznych. 
Wieża ciśnień zbudowana jest na planie koła, jednak sam zbiornik wieży powstał na planie ośmiokąta. Trzon obiektu jest dwukondygnacyjny o wyglądzie ściętego 
stożka, zwieńczony głowicą, gdzie się znajdował zbiornik na wodę. Budynek jest ozdobiony ceglanym gzymsem Trzon został zbudowany z cegły klinkierowej i cegły 
pełnej. W 2002 r. stan obiektu oceniono na dobry. Jednak już w 2011 r., z uwagi na stan techniczny, ze względów bezpieczeństwa przeprowadzono rozbiórkę dachu. 
Bardzo negatywnie wpłynęło to na stan wieży. Odnowiono ją w trakcie renowacji dworca. Jest ona jednym z elementów kształtujących krajobraz kulturowy tej stacji.
Pomiędzy dworcem a wieżą ciśnień (obecnie wykorzystywaną jako dom wielorodzinny) znajduje się powstała w 1872 r. dwustanowiskowa parowozownia. 
Jest to budynek na planie prostokąta, ceglany, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, z dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Od strony torowiska 
dobudowana została parterowa dawna maszynownia o dachu jednospadowym. W 1927 r. parowozownię przebudowano na budynki mieszkalne, a obrotnicę 
zdemontowano. Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku w budynku mieściła się przychodnia kolejowa.
Budynek jest wtórnie tynkowany i pozbawiony większych detali architektonicznych. Jedynie lizeny zdobią go na części ścian. Pierwotnie okna były zamknięte łukiem 
odcinkowym. Również w tym samym roku, co parowozownię, postawiono pracowniczy budynek mieszkalny (obecnie pod adresem ul. Kolejowa 6).
Przy wieży ciśnień, od strony torowiska zbudowano w 1906 r. budynek pompowni. Powstał w czasie, gdy modernizowano stację m.in. poprzez przebudowanie ramp 
i torowiska oraz założenie nowej instalacji wodnej. Jest to obiekt typowy dla tej epoki. To niewielki ceglany parterowy budynek, postawiony kalenicowo w stosunku 
do torów. Posiada dach dwuspadowy, z dużym centralnie położonym świetlikiem. Obiekt zdobią ceglane lizeny, gzyms schodowy i zamknięte łukiem odcinkowym 
drzwi i okna. Obecnie pełni funkcję magazynku. Po 2002 r. rozebrano szalet stacyjny wybudowany w tym samym roku, co dworzec. Znajdował się on około 10 m na 
zachód od niego. Do 2017 r. nad torami istniała żelazna kładka dla pieszych, która została rozebrana. Podobny los spotkał magazyn ekspozytury kolejowej.

WIERUSZÓW
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Dworzec kolejowy Wieruszów Wieża ciśnień



Stacja ta wybudowana została w typowej stylistyce małych stacji kolejowych okresu międzywojennego. Budynek jest na planie prostokąta, nakryty dachem łamanym, 
pokryty dachówką. Od strony torowiska – ryzalit ozdobiony po bokach lizenami i gzymsem. W szczycie umieszczony jest oculus. 

Obecnie budynek pełni funkcję mieszkalną.

PIECZYSKA GM. WIERUSZÓW

Budynek dawnej stacji PKP w Pieczyskach
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Stacja PKP Czastary zbudowana jest we wsi Józefów. Przed samą stacją w miejscowości Jaśki znajduje się dom torowy. Sama stacja składa się z budynku dworca, 
szaletu, magazynu i budynku mieszkalnego. Jak większość budynków kolejowych tej linii, zabudowania stacji nie powstały na podstawie planów indywidualnych, ale 
planów ogólnych. Było to działanie celowe, by ograniczyć koszty projektowania. Stacja ta, poza przystankiem osobowym, pełniła również rolę przystanku 
towarowego. Miała dwa tory główne. Za peronami odgałęział się tor boczny, prowadzący do magazynu towarowego i drogi ładunkowej, kończący się kozłem 
oporowym od strony Wieruszowa.
Stacja Czastary była miejscem krwawych i tragicznych zdarzeń. W nocy z 17 na 18 lutego 1946 r. oddział partyzancki Stanisława Panka „Rudego" zatrzymał pociąg 
relacji Poznań–Katowice i rozstrzelał 9 żołnierzy sowieckich. Partyzanci szybko zostali złapani, a względem nich władze sowieckie zastosowały najsurowszy wymiar 
kary. Była to kara śmierci, którą wykonano w brutalny sposób.

CZASTARY – JÓZEFÓW (JAŚKI KOŁO CZASTAR – DOM TOROWY)

Budynek stacji PKP Czastary-Józefów
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Od średniowiecza do XIX wieku podstawowym materiałem budowlanym na ziemiach polskich było drewno i kamień. Z upływem czasu, ważnym 
materiałem okazała się glina ceglarska.
W drugiej połowie XIX w. cegła stawała się coraz bardziej popularnym materiałem budowlanym. Wzrost zapotrzebowania na cegłę – wraz 
z rewolucją przemysłową – przyczynił się do zakładania dużych cegielni, produkujących nie tylko na miejscowe potrzeby. W 1856 r. opracowano 
mieszadło pionowe do przeróbki gliny oraz prasę parową. W 1858 r. F. Hoffmann skonstruował piec kręgowy do wypalania cegły. W 1910 r. K. Keller 
skonstruował automatyczny ucinacz do cegły. Dzięki m. in. takim wynalazkom można było produkować cegły na skalę przemysłową, 
w przeciwieństwie do wcześniejszego ręcznego ich wyrabiania.
Na terenie ziemi wieluńskiej powstało kilka dużych cegielni. Niestety, większość z nich została rozebrana lub znajduje się w stanie grożącym 
zniszczeniem. Jeszcze do 2019 r. istniały pozostałości zabudowań cegielni w Walichnowach (komin i fragmenty ścian).
Cegielnia powstała ok. 1928 r. W tym czasie obiekt składał się z kilku nowoczesnych, jak na owe czasy, budynków. Cegielnia napędzana była 
lokomobilą parową. W 1930 r. zakład zatrudniał 30 osób produkując rocznie 1 100 000 sztuk cegieł.
W 1950 r. polskie cegielnie upaństwowiono. Po tym czasie zakład przeszedł modernizację. Okres lat dziewięćdziesiątych przyniósł zniszczenie 
zakładu. Zachował się budynek z piecem Hofmanna z cegielni w Galewicach, jednak jest bardzo zniszczony. Jedyną zachowaną cegielnią na 
omawianym terenie jest cegielnia Podzamcze. Obecnie znajduje się ona we wsi Świba, na terenie powiatu kępińskiego. Jak informuje nazwa, 
historycznie jest związana z Wieruszowem.
Na wyposażeniu cegielni nadal jest piec powstały w 1900 r.

CEGIELNIE

Cegielnia
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Z racji zwartych kompleksów leśnych przemysł drzewny stanowił istotną część lokalnej gospodarki. W okresie międzywojennym funkcjonowało tu 
kilka nowoczesnych, jak na owe czasy i dużych zakładów. Nie zachował się do dziś wybudowany na początku XX w. tartak parowy w Czastarach. 
Przed wybuchem I wojny światowej pracowało w nim 10 robotników. W 1931 r. funkcjonariusze policji prowadzili dochodzenie w sprawie dużej ilości 
drewna złożonego na placu przy tartaku. Sprawa nie dotyczyła kradzieży drewna, lecz faktu, że drewno było nieokorowane. Władze 
administracyjne nakazały właścicielowi okorowanie drewna i spalenie kory. Tłumaczono to tym, że w korze miało się znajdować dużo larw 
owadów, co w przyszłości byłoby zagrożeniem dla miejscowych lasów. W 1934 r. zakład posiadał lokomobilę parową o mocy 40 kN.
W 1927 r. właściciel majątku Galewice, Kazimierz Czapski, otrzymał zgodę na wybudowanie tartaku parowego. Musiał jednak dokonać pewnych 
drobnych modyfikacji względem pierwotnego planu. Jedną lokomobilę planowano zainstalować w tartaku, drugą – w młocarni. Sprawa 
uruchomienia się opóźniała, ponieważ Czapski nie dostarczył w wyznaczonym czasie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do 
uzyskania pozwolenia. Sprawa przeciągała się do 1928 r. Już w 1926 r. Czapski uruchomił tartak bez wymaganego zezwolenia, za co miał zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
Tartak zlokalizowany był w Galewicach przy drodze na Osiek. Zbudowany był w ryglówkę, oszlalowany deskami, pokryty papą. W 1933 r. 
w Radostowie otwarto tartak przed uzyskaniem ostatecznej decyzji. W związku z tym nakazano wstrzymanie w nim prac do czasów spełnienia 
określonych warunków, dotyczących dostosowania obiektu. Napędzany był kotłem parowym firmy „C. Jachne i syn Landsberg" z 1905 r. Opalana 
trocinami była lokomobila, która w 1934 r. pracowała w tartaku na Młynku pod Lututowem; po tym tartaku nie ma dziś śladu.
Prężnie działający tartak istniał w Tyblach, jednak już po 1945 r. nie zachowały się żadne budynki z okresu międzywojennego. Do 1924 r. mały tartak 
Szukały został zakupiony przez Żydów i bardzo rozbudowany. Wymiary magazynu produkcyjnego wynosiły 40 m długości i 30 m szerokości. 
W tartaku działały dwa traki napędzane silnikiem spalinowym na koks. W okresie międzywojennym średnio produkowano około 15 m² desek. 
Pracowało w nim od 30 do 40 osób, na dwie zmiany. Za pomocą lokomobili parowej napędzany był również dziś już nieistniejący drewniany tartak 
w Węglewicach.Do dziś zachował się budynek tartaku parowego Leonarda Rojewskiego w Wieruszowie. Koncesję na prowadzenie działalności 
otrzymał on 11 lutego 1924 r. Przed nim właścicielem tartaku był Leon Gintra, który w 1909 r. otrzymał od władz gubernialnych koncesję na 
prowadzenie tartaku. W 1934 r. tartak parowy posiadał jeden gater, o mocy przerobowej 6m3 w ciągu 3 godzin. Obecne jest to dom jednorodzinny, 
stojący obok parku linowego przy ul. Marianów.

TARTAKI

Budynek dawnego tartaku parowego w Wieruszowie 



Prawdopodobnie od początku XIX w. rozpoczęła działalność papiernia w Mirkowie. W XIX w. funkcjonowała z przerwami. Miała powstać w miejscu 
wcześniej istniejącego młyna. Produkowano w niej papier czerpany ręcznie. Osobno stały budynki klejarni i domu majstra. W 1871 r. zakład zakupiła 
grupa warszawskich przemysłowców, modernizując go, co było impulsem do dużego rozwoju. Od 1874 r. oficjalnym właścicielem papierni była 
Spółka Akcyjna Mirkowskiej Fabryki Papieru, a sam zakład znacznie rozbudowano. W 1884 r. pracowało w nim ponad 500 robotników. Jednak już 
kilkanaście lat później, decyzją władz carskich zakład przeniesiono do Warszawy wraz z całym wyposażeniem. Decyzję taką tłumaczono względami 
strategicznymi, gdyż znajdował się on bezpośrednio przy granicy. Działanie zakładu miało również sprzyjać przemytowi. Jeszcze w 1893 r. 
prosukowano tu papier.
Nieistniejący trzykondygnacyjny budynek główny zbudowany był na palach stojących w Prośnie. Przy fabryce stał wysoki komin. Z cała pewnością 
większość budynków papierni rozebrano. Możliwe, że niektóre obecne domy stoją na fundamentach budynków zakładu. Według mieszkańców, 
po papierni na pewno zachował się budynek, obecnie mieszkalny. Jest to jednak przypuszczenie. Zarys wizerunku papierni ukazany jest na 
pocztówce z okresu zaborów.
Bardzo ciekawym zakładem przemysłu drzewnego była nieistniejąca dziś fabryka zapałek w Wieruszowie. Powstała ona w 1883 r. i działała do 
początków XX w. W szczytowym okresie działalności zatrudniała kilkanaście osób. W jej skład wchodziło kilka budynków drewnianych 
i murowanych. Ostatni budynek zakładu rozebrano po 1960 r.

PAPIERNIA I FABRYKA ZAPAŁEK
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Budynek dawnego kompleksu papierni w Mirkowie 
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IEObiektami wartymi wspomnienia są budynki gospodarcze, znajdujące się m. in. przy dawnych majątkach ziemskich. Są to spichlerze, obory 
i magazyny. Właśnie takim budynkiem był – postawiony w połowie XIX wieku w stylu neogotyku – nieistniejący dziś ceglany spichlerz 
w Sokolnikach. Znajdował się przy ul. Północnej. Posiadał centralnie umieszczony ryzalit, bogato zdobiony, w którym znajdowała się brama. 
W narożnikach były dekoracyjnie ozdobione wieżyczki. Już w 1959 r. stan spichlerza oceniono na bardzo zły, wykazując 50% jego zniszczenia. 
Jeszcze do 1989 r. istniały spore pozostałości jego zabudowy.

MAGAZYNY, OBORY I SPICHLERZE PODWORSKIE

Przy drodze na Wyszanów w majątku Lubczyna znajduje się zwarty ciąg budynków gospodarczych. Są to dawne budynki trzech obór, stajni i spichlerza. Przypuszcza 
się, że budynki mogły powstać w latach 1900–1912. Wraz z budynkiem dworu, murowaną zabudową mieszkaniową i wspomnianą gorzelnią tworzyły zespół 
folwarczny. Są to obiekty zbudowane na planie wydłużonych prostokątów. Wszystkie wyżej wspomniane budynki są murowane o prostej formie bez większych 
detali architektonicznych. Wart uwagi jest budynek spichlerza znajdujący się pomiędzy oborami. Jest dwupiętrowy, z poddaszem użytkowym, o dachu 
dwuspadowym o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. Posiada symetryczny układ małych okien. W latach dziewięćdziesiątych spichlerz wykorzystywany był jako 
magazyn nawozów. Do 1989 r. żaden z budynków nie przechodził większych modernizacji.

LUBCZYNA GM. WIERUSZÓW

Budynek gospodarczy z początków XX w. w Lubczynie Budynek gospodarczy z początków XX w. w Lubczynie 



Budynki dawnych spichlerzy w Lututowie  
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Założenie pałacowo-parkowo-folwarczne znajduje się przy ul. Klonowskiej. Zachował się dwór, kilka budynków gospodarczych i oficyny. Od lat czterdziestych XX w. 
dwór z terenem przyległym był siedzibą kilku różnych szkół. Rolę te pełni do dziś. Najcenniejszy jest budynek starego spichlerza znajdujący się bezpośrednio przy 
dworze. Nazywany jest również lamusem, gdyż taką później pełnił funkcję. Położony jest pomiędzy rogiem rynku lututowskiego a dworem. Powszechnie uznaje się, 
że powstał w 1792 r., czego dowodem mają być drzwi parterowe z wykutą ową datą. Przypuszcza się, że około drugiej połowy XIX w. budynek podwyższono. 
W spichlerzu, przez krótki czas, istniało prowizoryczne prosektorium pobliskiego Technikum Weterynarii, działającego tu w latach 1954–1960.
W latach osiemdziesiątych spichlerz gruntownie wyremontowano od środka, adaptując go na nowe potrzeby. Dokonano wtedy m.in. wymiany stropów i wydzielono 
pomieszczenia pod zakład fryzjerski. W latach 1986–1987 do ściany szczytowej obiektu dobudowano nowy magazyn. Po 1989 r. wymieniono pokrycie dachu na 
istniejące do dziś. Jeszcze do niedawna pomieszczenia lamusa częściowo były wykorzystywane przez zakład fryzjerski.
W pomieszczeniach parteru i piętra znajdują się zbiory etnograficzne maszyn rolniczych z okolicznych wiosek. Jest to ceglany dwupiętrowy budynek na planie 
kwadratu. Bryła budynku jest zwarta, podpiwniczona, z wysokim użytkowym poddaszem. Dach dwuspadowy, pokryty blachodachówką. Poziomy kondygnacji parteru 
i pietra są oddzielone gzymsem na elewacji. Częściowo zachowały się narożne lizeny. Na poziomie piętra zaznaczone są duże płyciny w kształcie poziomego 
prostokąta. Otwory okienne są w kształcie prostych prostokątów. Na ścianach szczytowych są dwa bliźnie otwory okienne sklepione od góry półkoliście. Na wysokości 
poddasza od strony dworu widoczny jest nadwieszony kaferek [ten element architektoniczny jest również znany jako lukarna – przyp. red.] nakryty daszkiem 
dwuspadowym z okapami.
W 2007 r. służby konserwatorskie oceniły stan zachowania spichlerza na średni. Zwrócono uwagę na bardzo duże ubytki w tynkach elewacyjnych, częściowo 
w boniowaniu oraz występujące duże zwilgocenia, i zagrzybienie piwnic i ścian. W porównaniu do 2007 r. obecnie tynk w bardzo dużym stopniu odpadł. Również do dziś 
w otworach okiennych nie zamontowano brakujących szyb. Drugi spichlerz znajduje się przy gorzelni. Jest on bez wątpienia dużo młodszy od pierwszego. Możliwe, 
że powstał wraz z wcześniej opisywaną gorzelnią. Jest to (zbudowany na planie kwadratu o zwartej bryle) ceglany dwupiętrowy budynek z poddaszem. Jest nakryty 
dachem łamanym, tzw. polskim, pokrytym blachą. W narożach jest ujęty ceglanymi szkarpami. Na zakończeniu ich wysokości jest gzyms międzykondygnacyjny.
 Służby konserwatorskie oceniły stan spichlerza jako średni. Z zabudowań gospodarczych zachowały się także dwie obory dworskie,

LUTUTÓW
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IEW złym stanie budowlanym zachowały się budynki gospodarcze majątku Teklinów-Nawrotów, powstałe w XIX w. Do dziś istnieją obora i wozownia połączona ze 
źrebiarnią, położone na południe od dworu. Pralnia, kuźnia połączoną ze stelmacharnią i budynek mieszkalny znajdują się na przeciwległym końcu założenia. 
Obora i wozownia zostały gruntownie wyremontowane po 1960 r., i przerobiono je na tuczarnię i warchlarnię. Obecnie obora jest prawie zupełnie pozbawiona 
pokrycia dachowego, co grozi jej całkowitym zniszczeniem. W elewacji budynku zwracają uwagę jedynie zwieńczone łukiem odcinkowym otwory okienne, ceglane 
lizeny i również ceglany gzyms miedzykondygnacyjny, i gzyms w zwieńczeniu ścian szczytowych. Dobudowana do niej ścianą szczytową wozownia, znacznie niższa 
od sąsiedniego budynku, też jest bez większych detali architektonicznych. Jej dach również jest bardzo zniszczony, budynek grozi zawaleniem.
Pozostałe budynki posiadają dach, lecz zostały znacznie przebudowane. Pralnia – to niewielki ceglany budynek przy dworze, pełniący obecnie funkcję magazynku. 
Budynek mieszkalny ( zapewne służby dworskiej) po 1954 r. został zamieniony na chlew. Przy nim stał również wcześniej spichlerz dworski, który został wyburzony, 
a w jego miejsce w latach siedemdziesiątych wybudowano nowy chlew. Kuźnia i stelmacharnia zostały przerobione na inne potrzeby, m.in. stajnie. Od strony 
zachodniej założenia folwarcznego, naprzeciw dworu, stały stodoła, spichlerz i chlew. Zostały rozebrane przed 1960 r., z uwagi na zawalenie się ścian nośnych. 
Zachowała się niewielka dokumentacja zdjęciowa prac gospodarczych w majątku sprzed 1939 r.

TEKLINÓW-NAWROTÓW GM. WIERUSZÓW

Budynki gospodarcze we wsi Nawrotów 



M
A

G
A

Z
Y

N
Y, O

B
O

R
Y

 
I S

P
IC

H
LE

R
Z

E
 P

O
D

W
O

R
S

K
IE

Wapiennik – to piec służący do wypalania skał wapiennych dla uzyskania wapna palonego. Na terenie powiatu wieruszowskiego tylko w Bolesławcu 
spotkamy ten typ budowli przemysłowej. Jest to obiekt ceglany w kształcie ściętego stożka. Przypuszcza się, że powstał on w XIX w. Wapiennik jest 
mocno zniszczony.

WAPIENNIKI

Najprostszymi przykładami zabytków przemysłowych i techniki na naszym terenie są pozostałości po odkrywkowych kopalniach. Metodą 
odkrywkową (głównie w północnej części powiatu) na stosunkowo mała skalę wydobywano przede wszystkim rudy żelaza. Kopalnie istniały 
w Gąszczach, Konatach, Kuźnicy Skakawskiej, Mieleszynie, Osieku, Plęsach, Spolem, Załoziu i Żelazie. W Gąszczach, podobnie jak w wielu innych na 
tym terenie, surowiec wydobywano od lat trzydziestych XX w. Transportowano go do stacji kolejowej, skąd wywożono do hut w Częstochowie lub 
na Górnym Śląsku. W Kuźnicy Skakawskiej istnieje lokalna tradycja, według której w epoce nowożytnej była tu kuźnica wodna, wykorzystująca 
lokalne pokłady żelaza. Według mieszkańców, ruda z odkrywki Spolem i w Załoziu, wydobywana w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny 
światowej, do dziś jest zgromadzona na małych kupkach. Ruda z Pląs miała zawierać najwyższy procent żelaza i była najwartościowszym surowcem. 
We wszystkich przypadkach zachowały się znikome ślady po prowadzeniu odkrywki. Trudno dziś odnaleźć z całą dokładnością miejsca, gdzie 
dokonywano odkrywek.

ODKRYWKI RUDY

Teren odkrywki rudyWapiennik z ok. XIX w. w Bolesławcu 



Niestety, po wielu obiektach przemysłowych i technicznych nie pozostał żaden ślad materialny. Czy pozostało po nich cokolwiek? Wspomnieniem 
istnienia młyna w Chróścinie (o tym, że kiedyś tam stał, nie wiedzą nawet sami mieszkańcy tej wsi) jest nazwa przysiółku Chróścin-Młyn. Tam jeszcze 
po 1960 r. istniało zniszczone zabudowanie. Było ono typowym przykładem budownictwa młynarskiego. W 1946 r. miejscowy młynarz zwracał się 
do wieluńskiego starostwa, apelując o zapobieżenie kłusownictwu na terenie osady młyńskiej przez wędkarzy. Również nazwa Młynek pod 
Lututowem sugeruje, że w tym miejscu działał młyn. 
Bardzo cennymi źródłami są materiały archiwalne. Czasem jest to jedyne miejsce, skąd badacz może pozyskać informacje o danym obiekcie. Dzięki 
materiałom archiwalnym wiemy, że wspomniany wyżej młyn w Młynku z 1938 r. był to dwupiętrowy drewniany budynek. Zachował się wniosek 
i dokumentacja do Starostwa Powiatowego w Wieluniu o wybudowanie w 1928 r. wiatraka w Żdzarach. Podobne materiały zachowały się 
o wiatraku w Popielinie. Młynarz z Popieliny lekceważył obowiązek zarejestrowania młyna i mielił zboże bez uprawnień. Wyrokiem Sądu Pokoju 
w Wieruszowie został skazany na karę grzywny w wysokości 50 zł, która mogła zostać zamieniona na 7 dni aresztu. Sam wiatrak miał zostać 
zamknięty do czasu uzyskania odpowiedniej koncesji.
Po spalonym przed kilkunastu laty młynie Bezula w gminie Łubnice zachowały się tylko fundamenty. Sam młyn powstał przed 1913 r. Zachował się 
opis techniczny do planu hydrometrycznego. Taka dokumentacja się zachowała również dla młyna w Cieszęcinie, który powstał na przełomie XIX 
i XX w. Także na temat młyna Cegiełki w Weglewicach zachował się spory materiał archiwalny.
Zachowała się bogata dokumentacja o wznowienie uprawnień wodnych młyna w Chobocie z 1939 r., kiedy to jego właścicielką była Maria Larowa. 
Dokumentacja zawiera plany młyna i jego dokładny opis wraz z przekrojem niwelacyjnym nurtu Prosny. Sprawa wznowienia wspomnianych 
uprawnień nie przeszła łatwo. O nieudzielenie pozwolenia wnioskowali mieszkańcy Opatowa i Mieleszyna. Skarżyli się oni, że w wyniku spiętrzenia 
wody ich łąki były zalewane. Jednak ich skarga nie skutku została rozpatrzona pozytywnie. W sprawę zaangażowany był również pełnomocnik 
majątku w Siemianicach i Starostwo Powiatowe w Kępnie. Decyzją władz administracyjnych właścicielka musiała zamienić tamę kamienną na jaz 
ruchomy oraz zabezpieczyć wybrane odcinki rzeki przez ustawienie osłony faszynowej.
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Brama synagogi z ok. XIX w. w Wieruszowie Słup geodezyjny z okresu zaborów na Podzamczu



Co ciekawe, w sprawie znajduje się odpis z czasów budowy młyna, kiedy to administracja zaborcza Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Prus 
podpisywały porozumienie o budowie obiektu na granicy. Zachowały się szczegółowe interesujące materiały, dotyczące uruchomienia cegielni 
Józefa Kręskiego w Walichnowach. Są to m.in. ryciny, prezentujące wygląd budynku oraz schemat budowy pieca i komina 
z dokładnym opisem technicznym.
Jednak warto zaznaczyć, że poza budynkami w powiecie wieruszowskim warte uwagi są inne obiekty przemysłowe i techniczne. Jednym 
z najbardziej znanych jest słup geodezyjny z okresu zaborów, znajdujący się przy Niesobie na Podzamczu.
Ciekawym przykładem zabytków budownictwa technicznego są pompy wodne. W dobie poprzedzającej powszechne istnienie wodociągów 
stanowiły przedmiot użytku dnia codziennego. Dziś są już rzadko spotykane. W powiecie wieruszowskim takie pompy zobaczymy w Wieruszowie, 
Pieczyskach i Lututowie. Wart odnotowania prawdopodobnie jedyny zachowany element związany z wieruszowską synagogą – jej metalowy płot, 
obecnie znajdujący się przed jedną z posesji na ul. Warszawskiej w tym samym mieście.
Budynki przemysłowe i obiekty techniczne warte są zachowania. Kiedyś licznie istniejące, znikają z naszego krajobrazu, a przecież są materialnym 
dowodem rozwoju przemysłu i techniki. Najlepszym przykładem takich budynków są zwykłe wiejskie drewniane i murowane stodoły. Jeszcze 
kilkanaście lat temu był to normalny widok w krajobrazie wiejskim. Dziś stanowi on sporą rzadkość. W Chróścinie zachowało się kila tego typu 
budynków, stojących obok siebie.
Zabytki techniki i przemysłu – to ruchome i nieruchome obiekty materialne, które człowiek stworzył po to, by przetrwać i poprawić warunki swojej 
egzystencji. Pojęcie to obejmuje nie tylko wielkie dzieła geniuszu ludzkiego, lecz również drobne obiekty, które lokalnie świadczą 
o postępie i myśli ludzkiej. To ważna część dziedzictwa kulturowego.
Niniejszy tekst powstał dzięki Starostwu Powiatowemu w Wieruszowie. Kierownictwo Starostwa Powiatowego pragnie zainteresować zarówno 
mieszkańców jak i turystów zabytkami przemysłowymi i techniki powiatu wieruszowskiego.
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Pompa wodna na lututowskim rynku Zabytkowa stodoła w Chróścinie 
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