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Henryka Tylusia pierwszy raz spotka-
łem w 1994 r. (a mo e rok wcze niej). 
Rozmawiałem z nim o mo liwo ci zorga-
nizowania praktyk studenckich w Szadku. 
Potem padła propozycja przygotowania 
monografii miasta obchodz cego swoje 
700-lecie. Pan Burmistrz był człowiekiem 
niezwykle yczliwym. Robił wra enie osoby 
otwartej na innych. Dbał o interesy miasta 
i gminy. Dbał o dobro mieszka ców. To on 
mi zasugerował, aby na pierwszej stronie 
przygotowywanej do druku monografii 
miasta pojawiła si  dedykacja „mieszka -
com Szadku”. ałuj , e nie miałem okazji 
pozna  go bli ej. Ciepło wspominam te 
kilka, mo e kilkana cie, rozmów w jego 
gabinecie. My l , e Szadek stracił dobrego 
gospodarza, który, cho  tu si  nie urodził, 
to kochał to miasto i ten region. 

 
Henryk Tylu  (H. T.) urodził si  3 lutego 1951 r. w Luciejowie, w gminie 

Buczek, w rodzinie chłopskiej. Jego rodzice, Kazimierz i Weronika z domu 
Pi tek, posiadali niewielkie (3,5 ha) gospodarstwo rolne. Po uko czeniu szkoły 
podstawowej w Luciejowie, nauk  kontynuował w Technikum Rolniczym  
w S dziejowicach. W 1970 r. uzyskał dyplom technika i ju  w lipcu tego same-
go roku podj ł prac  jako sta ysta w Pa stwowym Gospodarstwie Rolnym  
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w Głogowej (ówczesne województwo płockie). W kwietniu 1971 r. został 
powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej słu by wojskowej w Gdyni,  
w Kaszubskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.  

Po powrocie z wojska w maju 1973 r. podj ł prac  w Urz dzie Gminy  
w Buczku na stanowisku instruktora. Po przepracowaniu zaledwie kilku miesi -
cy, w grudniu tego samego roku przeszedł do pracy w Powiatowym Zwi zku 
Kółek Rolniczych w Łasku, by nast pnie od lipca 1975 r. kontynuowa  prac   
w Wojewódzkim Zwi zku Kółek i Organizacji Rolniczych w Sieradzu. W no-
wym miejscu pracy H. T. w kolejnych latach awansował – pełnił m. in. funkcje 
zast pcy prezesa (od marca 1981 r.) i prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych  
w Łasku (od wrze nia 1981 do marca 1984 r.) . 

W drugiej połowie lat siedemdziesi tych i na pocz tku lat osiemdziesi tych 
w yciu prywatnym H. T. zaszło szereg wa nych wydarze . Zawarł zwi zek 
mał e ski z Urszul  z domu Stodulsk  (ur. w 1954 r.) i we wrze niu 1976 r. 
zamieszkał wraz z on  w domu jednorodzinyym w Łasku, nale cym do jego 
te ciów. W tym okresie urodziła si  trójka dzieci H. T.: Adam (ur. 1977 r.), 
Agnieszka (ur. 1978 r. ) i Piotr (ur. 1982 r.). W 1982 r. zmarł ojciec H. T., 
Kazimierz (zamieszkuj cy razem z on  i córk  Danut  w Luciejowie). 

 W 1976 r. H. T. podj ł zaoczne studia na Wydziela Rolniczym w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie, które 
uko czył w 1980 r., uzyskuj c stopie  in yniera rolnictwa. 

Do pracy w administracji samorz dowej H. T. powrócił w marcu 1984 r. 
Obj ł wówczas, na okres czterech lat, stanowisko zast pcy naczelnika  
w Urz dzie Miasta i Gminy w Łasku. 

W 1987 r. rodzina Tylusiów przeniosła si  do nowo otrzymanego mieszkania 
w Łasku, w bloku przy ul. 9 Maja, gdzie mieszkali przez kolejne kilkana cie lat, 
a  do czasu przeprowadzki w 2004 r. do nowo wybudowanego domu 
jednorodzinnego w Gorczynie koło Łasku. 

Z Szadkiem H. T. zwi zał si  w 1988 r. 7 marca tego samego roku został 
przeniesiony słu bowo do pracy w szadkowskim urz dzie gminnym. Ta zmiana 
zatrudnienia była zwi zana z jego wyborem na stanowisko naczelnika. Formal-
nie wybór nast pił 4 marca 1988 r., kiedy to Rada Narodowa Miasta i Gminy 
Szadek na wniosek Prezydium (uzgodniony z Wojewod  Sieradzkim) w głoso-
waniu tajnym podj ła stosown  uchwał 1.  

Po zmianie ustroju i wprowadzeniu nowych regulacji prawnych ustaw   
z 8 marca 1990 r. o samorz dzie terytorialnym (DzU nr 16, poz. 95, zm. DzU  
nr 34, poz. 199) H. T. utrzymał zajmowane stanowisko, a Rada Miasta i Gminy 
Szadek 12 czerwca 1990 r. mianowała go tym razem ju  na stanowisko burmi-
strza. H. T. bardzo dobrze odnalazł si  w nowej rzeczywisto ci, rozumiał potrze-
b  zmian i akceptował nowe warunki działania samorz dno ci lokalnej. Był 
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członkiem PZPR (od grudnia 1973 r.), jednak nie pełnił adnych funkcji w tej 
organizacji politycznej. W okresie ,,posierpniowym” cz sto dawał wyraz swoim 
prosolidarno ciowym sympatiom (warto tu cho by wspomnie  spraw  przydzia-
łu lokalu dla NSZZ „Solidarno ”). 

Po upływie pierwszej kadencji H. T. z powodzeniem ponownie kandydował 
na stanowisko burmistrza. Wybór nast pił 7 lipca 1994 r. i H. T. obj ł po raz 
kolejny funkcj  przewodnicz cego Zarz du Gminy i Miasta Szadek. Po upływie 
czterech lat znów został wybrany na nast pn  czteroletni  kadencj  jesieni  
1998 r. (nie maj c w tych wyborach adnego kontrkandydata). Zdecydowane 
poparcie kadydatury H. T. w wyborach samorz dowych mo e by  wiadectwem 
jednoznacznie pozytywnej oceny jego wcze niejszych działa . Przez wszystkie 
te lata współpraca burmistrza z Rad  Miasta i Gminy układała si  bardzo dobrze. 
W interesie społeczno ci lokalnej potrafił znajdowa  wspólny j zyk i harmonij-
nie współdziała  z przedstawicielami rodowisk zarówno samego miasta, jak  
i otaczaj cych je terenów wiejskich. 

W okresie pełnienia przez H. T. funkcji burmistrza w mie cie i gminie 
Szadek wykonano szereg wa nych inwestycji, a cz  z nich powstała przy jego 
znacz cym udziale i wsparciu. Mo na tu wymieni  cho by takie inicjatywy – 
kluczowe z punktu widzenia gospodarki komunalnej i zaspokajania potrzeb spo-
łeczno ci regionu szadkowskiego – jak: zwodoci gowanie zachodniej cz ci 
gminy, budow  oczyszczalni cieków, budow  kanalizacji w starej cz ci osiedla 
domków jednorodzinnych, czy wreszcie budow  uj cia wody przy Szosie 
Uniejowskiej. Inne inwestycje oddane do u ytku w tym czasie to m. in.: remont  
i rozbudowa szkoły podstawowej w Krokocicach, budowa nowego obiektu 
poczty, szkoły w Prusinowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. 

Bardzo du  wag  przywi zywał H. T. do organizacji 700-lecia nadania praw 
miejskich Szadkowi2. Z tej okazji, z jego inicjatywy, w 1995 r. zorganizowano 
szereg przedsi wzi  upami tniaj cych t  rocznic . Wykonano wówczas 
renowacj  nawierzchni rynku. To on był inspiratorem opracowania ksi kowe-
go, po wi conego historii i współczesno ci Szadku3. Był tak e inicjatorem  
i współzało ycielem powstałego w 1995 r. i działaj cego do dzi  Towarzystwa 
Przyjaciół Szadku. 

H. T. był człowiekiem, który cieszył si  du ym zaufaniem społecznym, 
potrafił integrowa  rodowisko lokalne i szuka  rozs dnych kompromisów  
w sytuacjach konfliktowych – by  mo e było to o tyle łatwiejsze, e był niejako 
„człowiekiem z zewn trz”. Wspominany jest jako osoba bardzo przyst pna, 
zawsze szukaj ca zgody i unikaj ca niepotrzebnych konfliktów. Powa nie anga-

                                                 
2 Obchody tej rocznicy miały charakter symboliczny, gdy  z 1295 r. pochodzi jedynie pierw-

sza zachowana wzmianka o Szadku, który prawa miejskie otrzymał znacznie wcze niej, by  mo e 
nawet w połowie XIII w. 

3 T. Marszał, Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995. 
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ował si  we wszystkie podejmowane przedsi wzi cia, doceniano jego dbało  
o miasto i gmin . 

H. T. popierał działalno  organizacji i stowarzysze  lokalnych. W uznaniu 
tych zasług koło szadkowskie Zwi zku Kombatantów RP i Byłych Wi niów 
Politycznych odznaczyło go medalem za zasługi dla tego stowarzyszenia. 
Równie dobre kontakty miał z Ochotnicz  Stra  Po arn , działaj c  w Szadku  
i poszczególnych sołectwach. O jego popularno ci w ród mieszka ców wiad-
czy  mo e fakt, i  był jednym z kandydatów w plebiscycie, organizowanym  
z udziałem Radia Sieradz, na najpopularniejszego człowieka Szadku XX w. 

Jego hobby był bryd . Cz sto grywał w parze z Sewerynem Szewczykiem, 
sekretarzem gminy. W pierwszej połowie lat dziewi dziesi tych prawie ka dy 
poniedziałkowy wieczór sp dzali na turniejach bryd owych, organizowanych  
w Łasku. Interesował si  sportem i niejednokrotnie uczestniczył w lokalnych 
zawodach piłki no nej i tenisa stołowego. 

W 1999 r. H. T. nagle zachorował – 30 sierpnia tego samego roku miał udar, 
został cz ciowo sparali owany. Pomimo rehabilitacji i znacznej poprawy stanu 
zdrowia do pracy ju  nie powrócił. Przez dziewi  kolejnych miesi cy pozo-
stawał na zwolnieniu lekarskim4. Na etacie w urz dzie Gminy i Miasta Szadek 
formalnie pozostawał do maja 2000 r., kiedy to uzyskał rent  inwalidzk . 
Pó niej jeszcze kilkakrotnie, przy ró nych okazjach bywał w Szadku, cały czas 
czuł si  z nim zwi zany, utrzymywał kontakty towarzyskie, pojawiał si  na 
„Dniach Szadku”. 

H. T. zmarł nagle 19 listopada 2006 r. w wieku zaledwie 55 lat. Został po-
chowany na cmentarzu w Łasku. 

 

                                                 
4 Podczas choroby H. Tylusia jego obowi zki przej ł Mieczysław Maniosik. 


