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(Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)

Święta Jadwiga Królowa cudotwórczyni

Cudotwórca to człowiek posiadający dar czynienia cudów. O tym, że królowa
Jadwiga była cudotwórczynią, zaświadcza przekaz prawie jej współczesny. Chodzi
o niewielkich rozmiarów źródło, które w swej treści zawiera informacje o dwóch
cudach sprawionych przez naszą bohaterkę. Opisane w nim zdarzenia odnoszą się do
roku 1419, spisane zaś zostały w 1426. W 20 lat po śmierci Jadwigi zaświadczano
zatem o jej nieprzeciętnych możliwościach. Po raz pierwszy wydał ten przekaz
Franciszek Piekosiński w drugiej części Kodeksu dyplomatycznego katedry
krakowskiej. Wojciech Kętrzyński zaś umieścił go ponownie, w tej samej zresztą
formie, w IV tomie Monumenta Poloniae Historica. Chodzi o Miracula beatae
Hedvigis reginae Poloniae1.
Nasza łacińska spuścizna żywotopisarska XV w. jest stosunkowo uboga. Nie
powstało wtedy nic oryginalnego. Żywoty świętych z tego okresu to najczęściej
przeróbki wcześniejszych tego typu tekstów. Z XV w. mamy kilka kontynuacji zapisów
cudów, np. Miracula venerabilis Patris Prandothae episcopi Cracoviensis, czy Miracula sancti Johannis Cantii2. Cuda świętej Jadwigi nie stanowią żadnej kontynuacji,
ale doskonale wpisują się w ten nurt piśmiennictwa, świadczący o nasileniu kultu
wspomnianych świętych.
Miracula wkomponowane były niemal w każdy średniowieczny żywot
świętego. Niekiedy stanowiły odrębną część. Były zatem pożądanym ogniwem
biografii świętego bohatera. Skoro w średniowieczu [...] łatwo wierzono w cuda
i cudowności poszukiwano – o czym przekonuje nas Karol Górski3, to w pisanych na
społeczne zamówienie4 hagiograficznych przekazach, propagujących jeden ze
średniowiecznych wzorców osobowych, miracula znaleźć się musiały. Eksponowane
w tego typu utworach cuda miały przede wszystkim zaświadczać o świętości bohatera
Miracula beatae Hedvigis reginae Poloniae, wyd. W. Kętrzyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica,
(dalej: MPH), t. IV, Lwów 1884, s. 763-769 (dalej: Miracula).
2 Szerzej zob. Maria H. Witkowska, Wstęp, [w:] Hagiografia polska, słownik bio-bibliograficzny, red.
O. R. Gustaw, t. 1, Poznań 1971, s. 39, 43-44 (dalej: Hagiografia).
3 Karol Górski, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce, część I 966-1795,
Lublin 1962, s. 32. Święci musieli odpowiadać na społeczne zapotrzebowanie, stąd Święty zawsze i wciąż
był cudotwórcą, zob. Aron Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, tłum. Z. Dobrzyniecki,
Warszawa 1987, s. 74, zob. także ibidem, s. 122-123.
4 Zob. Włodzimierz Jurow, Praktyka pisarska i literackie tradycje żywotów świętych polskich do końca
XVI wieku, ,,Przegląd Humanistyczny”, R. XIV, 1970, nr 6/81, s. 126.
1
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utworu - świętego dobroczyńcy5, ale także doprowadzać ludzi do osobowego kontaktu
z Bogiem6. Bardzo często też przyczynić się miały do przyspieszenia kanonizacji
kandydata na świętego. Tak chętnie prezentowanym cudom wytyczano zatem
określoną funkcję do spełniania7.
Królowa Jadwiga nie doczekała się średniowiecznego żywotu, choć postrzegana była jako osoba o wyraźnych oznakach świętości. Dał temu wyraz jej
spowiednik, Stanisław ze Skarbimierza, w mowie pogrzebowej, podczas której
wspominał o świętości królowej. Pierwszy rektor zreformowanej Akademii
Krakowskiej oraz inni jej profesorowie niejednokrotnie podkreślali przeróżne cnoty
władczyni8. O dokonanych przez Jadwigę licznych cudach oraz dążeniach do jej
kanonizacji wspominał też w 1434 r. dyplomata, Mikołaj Lasocki9. W XV w.
postrzegano zatem królową jako mającą szczególny kontakt z Bogiem, bo o łączności
z Bogiem świadczyła właśnie moc sprawiania cudów. Cuda bowiem, były przejawem
nadprzyrodzonej interwencji Bożej dokonującej się za przyczyną danego świętego –
pisze Józef Pater10.
W 1426 r. arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec11, który osobiście
znał królową, ustanowił komisję z biskupem krakowskim Zbigniewem Oleśnickim na
czele12, mającą za zadanie zbadanie i spisanie cudów dokonanych za sprawą Jadwigi.
Cuda te brane były następnie pod uwagę w procesie kanonizacyjnym, który był w toku
już w roku 145013. Wśród znakomitych osób biorących udział w pracach komisji
znaleźli się między innymi wspominany już Stanisław ze Skarbimierza oraz Paweł
Włodkowic. Obydwaj zacni przedstawiciele ówczesnej elity intelektualnej. Pierwszy
z nich teolog, prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego, drugi zaś także
profesor i rektor tegoż uniwersytetu oraz pisarz polityczny14. Wśród wielu członków
5 Zob. Ewa Nowicka, Wzór osobowy świętego w średniowieczu, [w:] Moralność i społeczeństwo. Księga
jubileuszowa dla Marii Ossowskiej, red. M. Ofierska, M. Dietl, Warszawa 1969, s. 269.
6 Takie rozumienie cudu widzimy u św. Augustyna, zob. ks. Marian Rusecki, Cud w chrześcijaństwie,
Lublin 1996, s. 105; zob. także Romuald Łukaszyk, Jan Flis, Lech Stachowiak, Edward Kopeć, Cud, [w:]
Encyklopedia katolicka, (dalej: EK), t. III, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979,
s. 642-657, gdzie też bogata literatura.
7 O funkcjach zbiorów cudów, zob. Aleksandra Witkowska, Miracula średniowieczne-funkcje przekazu
ustnego i zapisu literackiego, [w:] Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza,
red. B. Geremek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 184, 186.
8 Jerzy Wolny, Roman Zawadzki, Królowa Jadwiga w tradycji kaznodziejskiej XV wieku, ,,Analecta
Cracoviensia”, t. 7, 1975, s. 15-90; Anna Strzelecka, Jadwiga Andegaweńska, [w:] Polski słownik
biograficzny, (dalej: PSB), t. 10, Wrocław -Warszawa-Kraków 1962-1964, s. 296.
9 Karolina Grodziska, Mikołaja Lasockiego pochwała Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi na soborze
bazylejskim, ,,Analecta Cracoviensia”, t. 20, 1988, s. 381-399.
10 Józef Pater, Legenda jako rodzaj literacki w średniowiecznej hagiografii, [w:] Księga Jadwiżańska.
Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska, Wrocław 1995, s. 180; zob. także W. Jurow, Praktyka...,
s. 123: Czyny bohatera miały przecież ilustrować ideał pobożności, a cuda potwierdzać łaskę bożą.
11 O arcybiskupie Wojciechu Jastrzębcu zob. Janusz Bazydło, Jastrzębiec Wojciech, [w:] EK, t, 4, red.
S. Wielgus i inni, Lublin 1997, s. 1112; ks. Piotr Nitecki, Biskupi kościoła w Polsce w latach 965-1999,
Warszawa 2000, s. 179; Krzysztof Rafał Prokop, Poczet biskupów krakowskich, Kraków 1999, s. 91-94;
Przemysław Mrozowski, Poczet arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Polski, Warszawa 2003, s. 93;
ks. Jan Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy, od roku 1000 aż do
roku 1821, t. 2, Poznań 1888, s. 76-146. O komisji zwołanej w sprawie cudów Jadwigi zob. ibidem, s. 104.
12 O Zbigniewie Oleśnickim zob. Irena Sułkowska – Kurasiowa, Oleśnicki Zbigniew z Oleśnicy, [w:] PSB,
t. 23/4, z. 99, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978, s. 784-786; ks. P. Nitecki, Biskupi..., s. 319-320.
13 Krystyna Kuźmak, Jadwiga, Jadwiga Andegaweńska, [w:] EK, t. 7, red. S. Wielgus i inni, Lublin 1997,
s. 660; Anna Strzelecka, Jadwiga królowa, [w:] Hagiografia, s. 767.
14 Szerzej zob. Roman Maria Zawadzki, Stanisław ze Skarbimierza, [w:] PSB, t. 42, Warszawa - Kraków
2003-2004, s. 76-80; o pracy Stanisława w komisji, zob. ibidem, s. 78; zob. także Karol Górski, Paweł
Włodkowic, [w:] PSB, t. 25/2, z. 105, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 377-381. Zastana-
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komisji wymieniono także opatów w Tyńcu, Mogile i Miechowie, Piotra Wolframa,
prawnika, archidiakona krakowskiego15, mistrzów Jakuba z Zaborowa i Tomasza
z Chroberza oraz Mikołaja syna Hinczona (Mikołaja Hinczowicza), wicedziekana
i wicekustosza krakowskiego kościoła16. Taki skład personalny komisji świadczył
o wadze przedsięwzięcia. W spisanym w formie dokumentu tekście stwierdzono, że
królowa zajaśniała licznymi cudami, o czym zaświadczają wiarygodni świadkowie:
super quibus et fama publica et personarum exceptione maiorum essent notabilia
documenta17. O wiarygodności przypomniano także w odniesieniu do członków
komisji: aliquos viros idoneos, exeptione maiores18. Średniowieczni twórcy bowiem
niejednokrotnie przekonywali odbiorców o historyczności swych bohaterów
i ich czynów19.
Określono zatem przedmiot badania, osoby mające przeprowadzić stosowne
prace oraz przestrzeń geograficzną ich działalności. Nie tylko bowiem diecezja
krakowska miała być wzięta pod uwagę, ale cała prowincja gnieźnieńska20. Nie dziwi
takie zalecenie, ponieważ Jadwiga przebywała także w Wielkopolsce. To tam, według
Długosza, królowa zajaśniała szczególnie pobożnymi czynami. To tamtejszych
chłopów wyzwolić miała od nieprawości królewskich rycerzy, za co legenda
uwieczniła ją w pięknym opowiadaniu21. Czytamy dalej w interesującym nas tekście,
że każdorazowe badanie ma się odbyć w obecności przynajmniej dwóch komisarzy22,
co miało najprawdopodobniej uwiarygodnić zaistniałe wydarzenia.
Czytając przekaz uświadamiamy sobie, jak ważna dla średniowiecznych ludzi
była pamięć. Przestrzega zatem Wojciech Jastrzębiec, że należy jak najszybciej spisać
cuda, zanim świadectwa ludzi starszych oraz uzdrowionych nie zaginą wraz
z pamięcią23. W świecie niepiśmiennych, w większości, ludzi średniowiecza, słowa
miały szczególną wartość. Należało je zatem skrzętnie przechowywać. Ponieważ

wiające, że w sprawie kanonizacji królowej Paweł Włodkowic z arcybiskupem Wojciechem Jastrzębcem
zajęli zgodne stanowiska. Wiadomo bowiem, że relacje między nimi nie były w tym czasie najlepsze, zob.
ibidem, s. 379, 380.
15 Delegat na sobór w Konstancji, profesor Akademii Krakowskiej, zm. w 1428 r., szerzej zob. Dzieje
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, t. 1, red. K. Lepszy, Kraków 1964, str. 98.
16 Szerzej o Jakubie z Zaborowa zob. Maria Koczerska, Związki kanoników katedry krakowskiej
z mieszczaństwem Krakowa w XV w., [w:] Ecclesia et civites. Kościół i życie religijne w mieście
średniowiecznym, Warszawa 2002, s. 169, 171. Mikołaj syn Hinczona to prawnik Mikołaj Hinczowicz, zob.
Tomasz Nowicki, Mikołaj Hinczowicz, [w:] EK, t. 12, Lublin 2008, s. 998.
17 Miracula, s. 764.
18 Tamże.
19 O oznakach historyczności w średniowiecznych tekstach, typu: ,,widziałem”, ,,słyszałem od osoby
wiarygodnej” szerzej zob. Krzysztof Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, s. 49 i n.;
podobnie, zob. Paweł Żmudzki, Opisy bitew ukazujące wojowników gotowych przyjąć swój los
(przykłady słowiańskie XI-XIII w.), [w:] Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym,
red. J. Pysiak, A. Pieniądz - Skrzypczak, Warszawa 2005, s. 157.
20 Miracula, s. 765: [...] volentes, quod praefati commissarii et eorum quilibet praefatum examen
recipere, facere valeant, et quilibet per se valeat non solum in dioecesi Cracoviensi, sed per totam
provinciam Gnesnensem [...].
21 Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, tłum. J. Mrukówna, ks. X, Warszawa 1981, s. 207.
Pobyt Jadwigi w Wielkopolsce w 1386 r. nie jest kwestionowany w przeciwieństwie do czynów i słów
(słynne zdanie Któż im łzy powróci?), które przypisał królowej Długosz, zob. A. Strzelecka, Jadwiga
królowa, s. 495; zob. także Władysław Bandurski, Święta królowa na polskim tronie, Bytom 1910, s. 201 203.
22 Miracula, s. 765: [...] ita tamen, ut, dum examen huiusmodi in civitate Cracoviensi fieri contigerit, ad
minus duo commissarii ex praedictis deberent interesse.
23 Ibidem, s. 764: Sed ne huiusmodi insignium miraculorum veritas deficeret, si testimonia hominum
praesertim grandaevae aetatis et valetudinariorum simul cum memoria de facili deperirent […].
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najdłuższą pamięcią odznaczali się ludzie starsi to im właśnie oddawano
pierwszeństwo w zaświadczaniu o ważnych, mających miejsce w przeszłości,
wydarzeniach24. To im wyznaczano rolę strażników pamięci25.
Ponieważ przekaz spisany został w formie dokumentu, wystawionego
w Krakowie 30 września 1426 r., zadbano o środki uwierzytelniające. Lista świadków
jest dość imponująca, co świadczy o wadze przedsięwzięcia. Wymienia się wśród nich
Jana, arcybiskupa lwowskiego, czyli Jana Rzeszowskiego26, Dziwisza przełożonego
skarbimirskiego, mistrza Mikołaja syna Hinczona, czyli Mikołaja Hinczowicza27,
Zbigniewa, przełożonego wiślickiego, Mikołaja z Moskorzowa czyli Mikołaja
Drzewickiego, notariusza i sekretarza królewskiego, kanonika sandomierskiego28,
Zygmunta plebana lelowskiego, Niemierzę Chrzelowskiego z Krzelowa, kustosza
kolegiaty świętego Floriana na Kleparzu29 i Jana Koziebrodzkiego, kanonika
krakowskiego30. O przyłożeniu pieczęci Wojciecha Jastrzębca oraz o wiarygodności
przeprowadzonych czynności zaświadczyli dwaj notariusze arcybiskupa, Wojciech
Otyra syn Marcina z Lutomia31 oraz Stanisław syn Mikołaja z Uścia32.
W opisie pierwszego cudu mowa o Janie z krakowskiej diecezji, który zeznał
publicznie, że w 1419 r., od św. Stanisława do św. Jana Chrzciciela, ciężko chorował.
Jego nogi pokryte były pęcherzami (wrzodami), co sprawiało mu wiele bólu
i uniemożliwiało chodzenie33. Złożył zatem ślub królowej Jadwidze, że jeśli
wyzdrowieje, to nawiedzi jej grób w Krakowie. Gdy to uczynił, natychmiast
wyzdrowiał i już na drugi dzień mógł swobodnie chodzić34. Zeznanie Jana miało
miejsce w kościele krakowskim 30 czerwca 1419 r. w obecności wiarygodnych
świadków, między innymi: Stanisława ze Skarbimierza, wspominanego wcześniej
doktora dekretów, osoby często pojawiającej się w polskich realiach pierwszej połowy
XV w., Wojciecha biskupa krakowskiego, znanego nam późniejszego arcybiskupa

24 Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza, [w:] Człowiek średniowiecza, red, tenże, tłum. M. Radożycka
- Paoletti, Warszawa 2000, s. 44-45.
25 Szerzej zob. Bronisław Geremek, Człowiek i czas, [w:] Kultura Polski X-XIII w., red. J. Dowiat,
Warszawa 1985, s. 470 i n.; zob. także Marek Cetwiński, Czas w ,,Księdze henrykowskiej”, referat
wygłoszony podczas VIII Interdyscyplinarnych spotkań historycznych ,,Ad fontes”, pt. ,,Tempus fugit”,
Wrocław - Pawłowice 3-5 VI 2007 (publikacja w druku).
26 Zob. Janusz Kurtyka, Rzeszowski Jan h. Półkozic, [w:] PSB, t. 34, Wrocław, Warszawa, Kraków 19921993, s. 62-70; ks. P. Nitecki, Biskupi..., s. 390; K. R. Prokop, Poczet..., s. 109-112.
27 Zob. p. 16.
28 Szerzej o nim zob. Jadwiga Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium
z dziejów kultury politycznej w XV wieku, cz. II urzędnicy, Poznań 1979, s. 123-125; Tadeusz Glemma,
Drzewicki Mikołaj, [w:] PSB, t. 5, Kraków 1939-1946, s. 412-413.
29 Zob. Stanisław Sikora, Krzelów, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego
w średniowieczu, red. tenże, cz. III, z. 1, Kraków 1994, s. 189-190.
30 Zob. ks. J. Korytkowski, Arcybiskupi…, s. 137.
31 O notariuszu publicznym Wojciechu Otyra, synu Marcina z Lutomia, plebana w Sierakowie, szerzej zob.
Grażyna Rutkowska, Lutom, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego
w średniowieczu, cz. II, z. 4, Poznań 1992, s. 694.
32 Zob. Krzysztof Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 2002, s. 124, 129, 130,
187 p 4.
33 Miracula, s. 767-768: [...] exposuit, quomodo longa egritudine, videlicet a festo beati Stanislai gloriosi
martiris in vere seu de mense Maii inclusive usque ad festum sancti Iohannis baptiste continua laboravit
suis in pedibus diversorum morborum et pustularum seu ulcerum infirmitate, ita tamen quod nec stare
nec ambulare poterat, ut asserebat.
34 Ibidem, s. 768: O serenissima princeps, domina nostra Hedvigis, que fuisti mater et benigna mater
orphanorum, succurrere mihi dignaris in hac mea gravissima infirmitate et si sanitati pristine fuero
restitutus, promitto Cracoviam transire et sepulchrum tuum visitare; et mox voto emisso in continenti
sensibiliter cepit meliorari et dolor mitigari et crastina die cepit perfecte ambulare.
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gnieźnieńskiego, Mikołaja Pieniążka, prepozyta krakowskiego35. Potwierdził zaś
zaistniałe wydarzenia i spisał je w postaci dokumentu notariusz Wojciech36.
Identyfikując wymienionych świadków widzimy, że mamy do czynienia
z autentycznymi postaciami, co uwiarygodnia opisane wydarzenia.
Primum miraculum polegać miało na uzdrowieniu z choroby. W średniowiecznej hagiografii jest to najczęściej występujący temat cudu. Święty bowiem był
najlepszym lekarzem, zaś odwołanie się do pomocy świętych było tylko jednym,
często ostatecznym środkiem walki z chorobą – pisze Grażyna Klimecka37.
Wymieniona choroba nie została tu do końca zdiagnozowana. Guzy, wrzody, czy
bąble na nogach często występowały wśród trapiących średniowieczną ludność
schorzeń, bo czytamy o nich w innych hagiograficznych przekazach38. Trudno
zidentyfikować opisaną w tym przypadku chorobę. Nie jest wykluczone, że Jana
zaatakował trąd, bowiem guzy trądowe występowały najczęściej właśnie na
kończynach i twarzy39. We współcześnie występujących odmianach tej choroby,
pojawia się na przykład trąd tzw. rozlany, podczas którego może powstać zjawisko
Lucia, tj. ciężkie owrzodzenie, zwłaszcza kończyn dolnych40. Już w średniowieczu
rozróżniano różne typy trądu41, aczkolwiek rozpoznanie nie zawsze było pewne42.
Możliwe zatem, że w opisanym wyżej przypadku mamy do czynienia z jakąś jego
odmianą. Z drugiej strony jednak nie widzimy napiętnowania bohatera ze strony
otoczenia, a to na pewno wystąpiłoby w przypadku trądu. Wiemy bowiem, że
trędowatych wykluczano ze społeczności43. Czy zatem mamy do czynienia z trądem?44
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, zwłaszcza, jeśli zadamy sobie
kolejne - czy były trędowaty mógł świadczyć w tak ważnej sprawie?
Cierpienie Jana czasowo umiejscowione zostało między dwoma, bardzo
ważnymi dla katolików świętami, dniem św. Stanisława (8 maja) i św. Jana
Chrzciciela (24 czerwca). Czy wynik to tylko średniowiecznej datacji skoncentrowanej
wokół kościelnych świąt, czy może głębszy, symboliczny zamysł zeznającego bądź
spisującego relację? Czy może po prostu skutek nasilonego na początku XV w. kultu
tych dwóch świętych?
Jeśli chodzi o świętego Stanisława ze Szczepanowa to w XV w. cześć wobec
niego na pewno nie słabnie. Mamy wręcz do czynienia z nasileniem kultu. Już od
XIV w. obserwuje się zjawisko jego rozszerzania nawet na sąsiednie Czechy i Węgry.

35 O Mikołaju Pieniążku zob. M. Koczerska, Związki..., s. 167, 172 p. 46; Franciszek Sikora, Mikołaj
Pieniążek, [w:] PSB, t. 26, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1981, s. 101-102.
36 Miracula, s. 768. O notariuszu Wojciechu, zob. p. 31.
37 Grażyna Klimecka, Chory i choroba, [w:] Kultura Polski średniowiecznej, red. B. Geremek, Warszawa
1997, s. 58.
38 Zob. Jan Ptaśnik, Kultura wieków średnich, cz. I. Życie religijne i społeczne, Warszawa 1925, s. 46.
39 Władysław Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2008, s. 260.
40 Zob. MSD Manual, Podręcznik diagnostyki i terapii, wyd. I, red. R. Berkow, M.D, Wrocław 1995, s. 163,
(dalej: MSD Manual).
41 Jan Tyszkiewicz, Ludzie i przyroda w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1983, s. 71: W XIV – XV w.
lekarze mówili zresztą o ,,różnych rodzajach” trądu [...].
42 Zob. W. Szumowski, Historia..., s. 265.
43 Ibidem, s. 261 i n.; Bronisław Geremek, Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV-XV wiek,
Poznań 2003, s. 253; tenże, Człowiek marginesu, [w:] Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, tłum.
M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000, s. 457; Georges Vigarello, Historia zdrowia i choroby od
średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997, s. 12-13; J. Tyszkiewicz, Ludzie..., s. 156-157.
44 Jan Tyszkiewicz nie wymienia interesującego nas przekazu wśród tych, w których mowa o trądzie, zob.
J. Tyszkiewicz, Ludzie..., s. 247.
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XV w. jeszcze go wzmocnił poprzez rozwój piśmiennictwa oraz twórczości
ikonograficznej poświęconej Stanisławowi45.
Jan Chrzciciel z kolei w poglądach ludzi średniowiecza na niebiańską
hierarchię świętych zajmował miejsce wyjątkowe, tuż po Chrystusie i jego Matce,
Marii. Co prawda w XV w., w czasie spisania przekazu o cudach królowej Jadwigi,
Jana Chrzciciela zaczęli nieco wypierać inni święci - św. Józef, św. Mikołaj, czy św.
Piotr, ale nie oznacza to, że św. Jan Chrzciciel nie był nadal popularny46. W tym czasie
bowiem piszący Żywot świętej Kingi Jan Długosz nadal wyznacza mu trzecie miejsce
w świętej hierarchii a i kaznodziejstwo polskie tego okresu czyni tego świętego swym
głównym bohaterem47. To kult Pańskiego Poprzednika wyznaczył mu zatem w opisie
cudu Jadwigi znaczące miejsce, bowiem z chorobą, czy chorymi Jan Chrzciciel nie
miał raczej nic wspólnego48. Niewykluczone jest także, że sympatia bohatera
opowiadania - Jana do świętego imiennika odegrała tu jakąś rolę, wszak to on
w zeznaniu operuje wymienionymi wyżej datami. Zeznanie, poza tym, miało miejsce
30 czerwca, a więc tuż po majowym dniu św. Stanisława i czerwcowym dniu św. Jana
Chrzciciela, co wpłynęło najprawdopodobniej na dokonany wybór.
Występuje też w powyższej relacji bardzo popularny motyw ślubu, czy
przysięgi złożonej świętemu opiekunowi. Warunkiem spełnienia zanoszonej prośby
było oczywiście dotrzymanie danego słowa. Zdarzało się jednak, że proszący łamali
obietnicę, za co święci dość surowo karali. Św. Kinga, na przykład, mocno skarciła a
następnie nałożyła pokutę na pewną kobietę, która pozwoliła na to, by zgasły dwie
dane jej przez świętą świece49. W interesującym nas opisie nie dochodzi do takich
nieporozumień. Obydwie strony są względem siebie lojalne. Prastara zasada, coś za
coś (do ut des) została w pełni dopełniona50. Chory Jan obiecał odwiedzić grób
królowej w Krakowie. Wiemy, że Jadwiga rzeczywiście została pochowana na
Wawelu51. Wszelkie realne, zastosowane w opisie wątki, były niezmiernie ważne dla
uwiarygodnienia zaistniałego cudu, bowiem w zapiskach de miraculis nie rezygnowano z chęci uwiarygodnienia przedstawionych wydarzeń – twierdzi Aleksandra Witkowska52.
Drugi wymieniony w przekazie cud polegał także na uzdrowieniu. Inny
świadek, Jakub de Cobylinszky (może z Kobylnicy)53, z diecezji krakowskiej
zaświadczył, że gdy cierpiał przez dwa lata na przewlekłą chorobę, febrę, powtarzającą
się co cztery dni (laboravit acerrima febrium videlicet quartane infirmitate), też
złożył ślub królowej, obiecując, że pójdzie pieszo do Krakowa i odwiedzi jej grób. Po
45 Zob. Zygmunt Sułowski, Zygmunt Wiktorzak, Stanisław ze Szczepanowa, [w:] Hagiografia, t. 2, red. O.
R. Gustaw OFM, Poznań 1972, s. 433-435.
46 Szerzej zob. Roman Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela
w kulturze średniowiecznej, Kraków 2002, s. 165 i n.
47 Szerzej zob. Roman Mazurkiewicz, ,,Trzecia ozdoba stanu człowieczego” (miejsce Jana Chrzciciela
w średniowiecznych wyobrażeniach niebiańskiej hierarchii), [w:] Wyobraźnia średniowiecza, red.
T. Michałowska, Warszawa 1996, s. 182 –192.
48 Zob. Marzenna Straszewicz, Jan Chrzciciel (II Kult), [w:] EK, t. 7, red. S. Wielgus, Lublin 1997, s. 772775.
49 Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis, wyd. W. Kętrzyński, [w:] MPH, t. 4, Lwów
1884, s. 740, (dalej: Vita...).
50 Szerzej zob. Jerzy Dowiat, Pogląd na świat, [w:] Kultura Polski średniowiecznej X-XIII wiek, red. tenże,
Warszawa 1985, s. 173 i n.
51 A. Strzelecka, Jadwiga królowa, s. 508.
52 A. Witkowska, Miracula..., s. 185.
53 Za taką identyfikacją opowiada się, zdaje się, Jan Tyszkiewicz, pisząc o rycerzu z diecezji przemyskiej,
zob. tenże, Ludzie..., s. 69.
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uczynieniu ślubu natychmiast, jak twierdził, odzyskał w zupełności zdrowie54.
Zaświadczył zaś o cudzie w kościele krakowskim wobec Macieja, wicedziekana
i wikariusza kościoła krakowskiego, notariusza Wojciecha z poznańskiej diecezji,
który treść zeznania w dokument ułożył oraz Piotra Milesa, Borzko, Filipa, Andrzeja
i Jana, wikariuszy krakowskiego kościoła a także Jana, dziedzica Camsky, Jana
Schzady, kasztelanów krakowskich55. Ci ostatni to najprawdopodobniej burgrabiowie
zamku krakowskiego, Jan Kępski i Jan Szady (Szadi, Szado, Sadzi), o ile nie jest to ta
sama osoba56.
Średniowieczne miracula są bardzo ważnym źródłem do poznania chorób
nękających społeczeństwo tamtych czasów57. W powyższym opisie czytamy o febrze,
czyli malarii, po polsku zwanej zimnicą. To groźna choroba zakaźna (o czym
wiedziano już w XIV w.)58, jedna z najbardziej rozpowszechnionych na kuli ziemskiej,
występująca najczęściej w strefach umiarkowanych i gorących, w Polsce częściej
w lecie i na jesieni, niż zimą59. Wśród objawów febry wymienia się wysoką
temperaturę, ból głowy, nudności, wymioty, biegunkę oraz dreszcze występujące
o pewnej stałej godzinie, powtarzające się codziennie lub co 2 i 3 dni60. Skoro
w zeznaniu czytamy, że febra nasilała się co cztery dni, to istnieje prawdopodobieństwo, że chodziło właśnie o te ataki dreszczy. Opowiadanie przez to wydaje
się być bardziej prawdopodobne. Na naszym obszarze, gdzie malaria nie była
powszechna i nie czyniła też większych spustoszeń, najczęściej występowała tzw.
trzeciaczka z napadami gorączki co 48 godzin. W cudzie Jadwigi królowej mamy do
czynienia z czwartaczką, południowoeuropejską odmianą malarii61.
O tej chorobie dowiadujemy się także z innych hagiograficznych tekstów.
W czternastowiecznym żywocie świętej Kingi czytamy o chorej na febrę, tym razem
trzeciaczkę, pewnej kobiecie imieniem Tomka z diecezji krakowskiej. Wspomnianą
trapiła bowiem trzydniowa gorączka62. Zaś w żywocie św. Jadwigi śląskiej mowa znów
o czwartaczce, na którą zapadła Adelajda, żona Bernarda z Wrocławia63.
We wszystkich wymienionych wyżej trzech przekazach na określenie choroby używa
się tego samego słowa febris.
O wielu innych cudach królowej Jadwigi przekonuje w Rocznikach Jan
Długosz. Czytamy tam o wskrzeszeniach zmarłych, uzdrowieniach, uwolnieniach
z opętania64. Relacja Długosza jest jednak bardzo lakoniczna, sprowadza się bowiem

Miracula, s. 769.
Ibidem.
56 Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII – XV wieku. Spisy, oprac. Waldemar Bukowski, Kórnik 1999,
nr 32, 34, s. 38.
57 G. Klimecka, Chory..., s. 61.
58 W. Szumowski, Historia...., s. 379.
59 Zimnica, [w:] Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, t. 11, Warszawa 1884, s. 356.
60 Ibidem; Mała encyklopedia medycyny, Warszawa 1979, s. 1444; MSD Manual, s. 255.
61 Zob. Jan Tyszkiewicz, Człowiek w środowisku geograficznym Polski średniowiecznej, Warszawa 1981,
s. 41; tenże, Ludzie..., s. 69.
62 Vita..., s. 738: Puella quedam nubilis et adulta, de Potrovicz prope Matonech Cracoviensis diocesis
nata, nomine Tomka, cuidam de Ksanicz iuveni nupsit, que statim post tres septimanas epilenticum
morbum et tercianam febrim incurrit.
63 Vita sanctae Hedwigis, wyd. A. Semkowicz, [w:] MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 613: Adelheidis, uxor
Bernhardi civis Wratizlaviensis, febres quartanas paciebatur pluribus annis et multa pro eis evadendis
expendit in medicis et medicinis, que sibi tamen minime profuerunt.
64 Joannis Długossii seu Longini canonici Cracoviensis Historiae Polonicae Libri XII, t. III, lib. IX, X, [w:]
Opera omnia, t. XII, Cracoviae 1876, s. 534.
54
55
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do jednego zdania. Nie możemy jej zatem łączyć z wyżej analizowanym tekstem.
Wiemy poza tym, że kanonik krakowski niejedno przypisywał swym bohaterom65.
Już w XV w. postrzegano zatem Jadwigę jako świętą, a jej kult prężnie się
rozwijał66. Chętnie widziano ją jako sprawczynię cudów. Średniowieczna rzeczywistość bowiem, różniąca się od rzeczywistości we współczesnym rozumieniu
właśnie nasyceniem fantazją i cudami67, od bohatera tej umiejętności wymagała.
Święty, czy kandydat na świętego, bezwzględnie zatem zobowiązany był czynić cuda68,
bowiem, jak przekonuje Jean-Paul Roux moc czynienia cudów jest chyba tym, co
najsilniej przemawia do maluczkich69.
Dokonane za wstawiennictwem Jadwigi cuda przyczyniły się do jej
beatyfikacji 8 czerwca 1979 r., a następnie kanonizacji także 8 czerwca roku 1999.
W ten dzień na krakowskich Błoniach odbyła się Msza św. kanonizacyjna, podczas
której Jan Paweł II wypowiedział następujące słowa: Orzekamy i stwierdzamy, że
błogosławiona Jadwiga Królowa jest Świętą i wpisujemy ją do Katalogu Świętych,
polecając, aby odbierała Ona cześć jako Święta w całym Kościele70.

65 Zob. Jacek S. Matuszewski, Uwagi do ,,Rozbioru krytycznego ,,Annalium Poloniae” Jana Długosza”,
,,Studia Źródłoznawcze”, t. 26, 1981, s. 51: Wiemy, że Długosz amplifikował źródła, że podawał własną
wersję faktów i wydarzeń, korzystną dla jego toku rozumowania; Danuta Turkowska, Jak Długosz pisał
swoją historię, ,,Ziemia Częstochowska”, t. 14, 1984, s. 54: W niektórych wypadkach nie waha się
przemilczeć lub zmieniać znanych skądinąd faktów, które mogłyby zaciemnić obraz przedstawianych
przez niego bohaterów; Jan Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 1964,
s. 234: Najwięcej wątpliwości nasuwa nam metoda Długosza wówczas, gdy znajdując jakąś pobieżną
wzmiankę, stara się uzupełnić ją przez poszukiwanie w innych źródłach, a gdy to nie daje wyniku, przez
własne domysły, oraz wtedy, gdy przychodzi do przekonania, że jakiś fakt wydarzyć się musiał i dlatego
mimo braku innych danych maluje go nam ze swej wyobraźni; zob. także Marek Cetwiński, Spór o istotę
historii. Dyskusja wokół bitwy legnickiej w najnowszej historiografii, [w:] tenże, Metamorfozy śląskie.
Studia źródłoznawcze i historiograficzne, Częstochowa 2002, s. 174 i n., tenże, Biskup wrocławski
Magnus: amplifikacja i metafora jako sposoby narracji dziejopisarskiej, [w:] j. w., s. 105: Długosz
fantazjuje. Okazuje się mistrzem amplifikacji– w odniesieniu do katalogu biskupów wrocławskich.
66 Zob. A. Strzelecka, Jadwiga królowa, s. 508.
67 Szerzej zob. Aron Guriewicz, Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze), tłum. Z. Dobrzyniecki,
Gdańsk, Warszawa 2002, s. 47.
68 Szerzej na ten temat zob. A. Guriewicz, Problemy..., s. 69-70, 74, 78, 90, 92, 122, zob. także Joseph
Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Poznań 1997, s. 235.
69 Jean - Paul Roux, Król. Mity i symbole, tłum. K. Marczewska, Warszawa 1998, s. 133.
70 Ks. Grzegorz Piotrowicz, Jerzy S. Kowalski, Jan Paweł II. Pielgrzym w Ojczyźnie, Kraków 2000, s. 307308.
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Kolekcja pocztówek ze zbiorów muzeum w Radomsku*

Przedmiotem tego artykułu jest kolekcja pocztówek1 znajdujących się
w zbiorach Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku. Zainteresowania tej placówki skupiają się wokół pocztówek przedstawiających dawne
Radomsko i miejscowości z powiatu radomszczańskiego. Pocztówki traktuje się jako
znakomite źródło informacji i dokument życia społecznego2. Na ich podstawie można
poznać i odtworzyć dawny wygląd poszczególnych części miasta czy budynków.
W taki sposób przechowane zostało wiele detali architektonicznych3.
W 1904 r. pojawiło się w Warszawie pierwsze polskie pismo dla miłośników
ilustrowanych kart pocztowych „Listek”. Wydawca, Albin Jurewicz, w numerze 10-12
z tegoż roku rozważał przydatność pocztówek pod innym niż kolekcjonerski
aspektem: Owa kartka kilkukopiejkowa może być ważną pomocą w popularyzowaniu dawnych czy obecnie wzniesionych, budowli, a stać się może w ten
sposób, że wydawcy pocztówek rozpoczną reprodukować gmachy, zamki i pałace
w elewacjach i fragmentarycznie, współcześni zaś autorzy sami zechcą pamiętać
o utrwaleniu swoich utworów na pocztówkach i obsyłając się nimi wzajemnie,
umożliwiać mniej pomysłowym korzystanie z gotowych koncepcji4. Pocztówki
potrafią być jednak czymś więcej - dokumentem historycznym. Dawne pocztówki
utrwalały treści i obrazy dziś już zmienione, a nierzadko całkowicie utracone.
Zachowane w zbiorach muzealnych i kolekcjonerskich, posiadają dziś wartość
dokumentacyjną porównywalną ze starymi sztychami i fotografiami5. Te niewielkie

*Artykuł powstał na bazie pracy dyplomowej napisanej na Podyplomowych Studiach Muzealniczych przy Wydziale
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
1 K. Słomianowska-Kamińska, Kartki Pocztowe, „Wydawca”, nr 12/2000, s. 27. Encyklopedia Filatelistyki
określa pocztówki niezwykle lakonicznie i sucho: karta korespondencyjna, korespondentka, CorrespondezKartre (niem.). Są to oficjalne nazwy pierwszych kart pocztowych, wydanych w 1869 r. w Austrii i w 1870 r.
w Północnoniemieckim Związku Pocztowym.
2 K. Słomianowska-Kamińska, Kartki, s. 28; zob. też: www. dw-world.de.
3 A. Wasiak, Pocztówki dawnej Częstochowy, „Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie”, t. 6, 1993,
s. 119.
4 J. Zieliński, Zabytki na Pocztówkach, „Spotkania z Zabytkami”, nr 8/2003 s. 5-6.
5 www.widokowki.gorlice.pl.
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obrazki najczęściej powstałe na podstawie fotografii lub litografii, często
przetworzone w druku, są świadectwem czasu, w którym powstały, wiernym
dokumentem epoki. Odczytujemy z nich nie tylko autentyczne widoki, pejzaże, stroje,
wydarzenia, ale też gusta i upodobania naszych antenatów6. W przeciwieństwie do
fotografii, które bywają przypadkowe, pocztówki były obrazami wystudiowanymi,
z zamysłem przekazującymi wybrany, najlepszy obiekt, mający promować dane
miejsce7. W miarę rozwoju kolekcjonerstwa pocztówek kształtowała się jego
specjalizacja. Najliczniejsi byli zbieracze kart z widokami miast. Obecnie jest to już
poważny dział w ruchu kolekcjonerskim8.
Nim przejdziemy do omówienia radomszczańskiego zbioru, kilka zdań
poświęćmy historii pocztówek9. Pierwsze kartki pocztowe miały zupełnie inne cechy
niż te współczesne. Stronę wierzchnią przeznaczano na adres (recto, awers),
umieszczano na niej też godło państwowe, znak opłaty oraz nazwę karty (np. karta
pocztowa), natomiast stronę odwrotną (verso, rewers) – tylko na korespondencję.
W końcu pojawiły się na nich pierwsze ilustracje. Początkowo stanowiły element
dekoracyjny strony adresowej, później umieszczano je na stronie przeznaczonej na
korespondencję. Na awersie, w części adresowej nie wolno było umieszczać żadnego
tekstu, o czym przypominały napisy, np. Nur für die Adresse. Umieszczenie tam
jakiejkolwiek korespondencji mogło spowodować zniszczenie kartki przez pocztę.
W związku z powyższym, wysyłając kartki, ograniczano się do minimum słów,
D. Płaza-Opacka, Gdyńskie pocztówki, „Spotkania z Zabytkami”, nr 2/2003, s. 30.
J. Kapsa, Wstęp, [w:] Z. S. Biernacki, Ziemia Częstochowska na dawnej pocztówce, Częstochowa 2007,
s. 6.
8 Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Elektoralnej w Warszawie jest główną siedzibą Klubu
Filokartystów. Kolekcjonerzy do klubu przychodzą po radę, wycenę lub po prostu wymienić się
pocztówkami. Istnieją odpowiednie albumy do przechowywania kart. Na ogół kolekcjonerzy trzymają
w nich tylko cymelia, bo kolekcje są zwykle ogromne - K. Górska, Odkryte karty, „Polityka”, nr 51/52, 2128 grudnia 2002, s. 139-140.
9 J. Zieliński, Zabytki na Pocztówkach, „Spotkania z Zabytkami”, nr 8/2003, s. 4; A. Pieńkos, Zanim
wynaleziono pocztówki, „Mówią Wieki”, nr 10/2003, s. 25. W drugiej połowie XIX w. pojawiła się myśl
wprowadzenia do korespondencji pocztowej nowej formy - tańszej i prostej w obsłudze korespondencji
otwartej. Wprowadzenie odtajnionej korespondencji pojawiało się w początku XVIII w. Dzięki
zachowanemu Almanachowi Małej Poczty w Paryżu z 1777 r. wiemy, że działająca wówczas w stolicy
Francji „mała poczta”, oprócz listów, dostarczała drukowane we własnym zakresie zaproszenia,
powiadomienia, a także „otwarte dla wszystkich karty na korespondencję”. Żadna z nich nie zachowała się
do naszych czasów. Sprawa otwartej dla wszystkich korespondencji ożyła ponownie w drugiej połowie
XIX w. Pierwszym, który zaproponował „otwarcie” korespondencji był generalny poczmistrz Berlina
(pochodzący ze Słupska) Heinrich Stephan. Jego „Postblat”- mały kartonik o wymiarach 150 na 115 mm, z
wydrukowanym znaczkiem i miejscem na adres zajmującym jedną jego stronę, z korespondencją na
odwrocie, zaprezentowany został w czasie konferencji pocztowej w Karlsruhe w 1865 r. Nie spodobał się
jednak niemieckim władzom pocztowym. Odrzucono również dwa inne projekty księgarzy z Lipska.
Bardziej odważna okazała się w 1869 r. Poczta Austro-Wegier. Emanuel Herrman, profesor Akademii
Wojskowej w Wiener-Neustadt, w memoriale O nowym sposobie korespondowania pocztą,
zamieszczonym 26 stycznia 1869 r. w czasopiśmie „Neue Freie Presse”, udowodnił, że ta forma
korespondencji zaoszczędzi czas i papier. Dnia 1 października 1869 r. dyrektor Poczty Cesarstwa AustroWęgierskiego, M. de Marly, wypuścił pierwsze karty pocztowe, a już w 1870 r. pierwsze blankiety pocztowe
wprowadziły: Szwajcaria, Luksemburg, Wielka Brytania, w 1871 – Belgia, Holandia, Dania,
Finlandia,Kanada; w 1872 – Francja, Rosja, Szwecja, Norwegia, Cejlon, Chile; w 1873 - Hiszpania, Serbia,
Rumunia; w 1874 -Włochy; w 1877 Turcja; w 1878 Stany Zjednoczone. Początkowo karty pocztowe
funkcjonowały jedynie w obiegu lokalnym, dopiero od 1 lipca 1875 r. dopuszczono je do obiegu
międzynarodowego. Decyzję podjął w 1874 r., założony w Berlinie, Światowy Związek Pocztowy. Od tej
pory nastąpił szybki rozwój korespondencji pocztówkowej. Przemysł pocztówkowy w Europie zaczął się
niezwykle opłacać. Według „Kuriera Warszawskiego” z 1881 r., właśnie w Europie, w samym tylko 1879 r.
rozesłano 350 milionów kart pocztowych. Wymiary kart pocztowych były z góry narzucone poprzez
poszczególne państwa lub organizacje.
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czasami nadawca wpisywał tylko swoje imię, co miało świadczyć o tym, że żyje
i pamięta o adresacie. Wszelkie informacje umieszczano na stronie ilustracyjnej10.
Przepisy pocztowe nie zabraniały zapisywania ilustracji. W 1905 r. Światowy Związek
Pocztowy wprowadził znormalizowany wygląd kart pocztowych. Ustalono wówczas
pionowy podział rewersu na dwie strefy: strona prawa rewersu tylko na adres, lewa
na korespondencję. Awers karty pocztowej zajęła ilustracja11. Można przyjąć, że
ustanowiono wówczas obecny standard karty pocztowej12. Obrazki na pocztówkach
pojawiły się w drugiej połowie XIX w., nazywano je wtedy odkrytkami. Ich
poprzedniczkami były hotelowe nalepki z obrazkami i życzeniowe teksty wypisywane
przy różnych okazjach na biletach wizytowych. Dały one początek pocztówkom
okolicznościowym, np. kartkom ze świątecznymi życzeniami. Mała powierzchnia
pocztówki wymuszała zwięzłość, eliminując tradycyjne rzewne i rozwlekłe gadulstwo.
Kartki z obrazkami wykreowały tzw. własne kolekcjonerstwo, bowiem zbieranie
pięknych odkrytek rozpowszechniło się masowo w całym „eleganckim świecie”13.
Najstarsze kartki widokowe drukowane były w większości przypadków jako
staloryty na słabej jakości papierze. Niezbyt atrakcyjnie prezentowały się również
pierwsze prymitywne jednobarwne litografie. Dopiero wprowadzenie chromolitografii i światłodruku, zastosowanie dla wierzchniej warstwy pocztówki papieru
kredowego oraz włączenie się do produkcji pocztówek znanych fotografów, litografów
i artystów malarzy spowodowało zainteresowanie się nimi nie tylko zwolenników
pocztowej korespondencji, ale również kolekcjonerów14.
Złoty okres pocztówki przypadał na przełom XIX i XX w. oraz pierwsze lata
naszego stulecia. Stosowano wtedy różne techniki produkcji, prześcigano się
w zdobnictwie, stosowano różnego rodzaju wynalazki, zmieniła się także tematyka
pocztówek15. Oprócz litografii do produkcji pocztówek wykorzystywano też
chromolitografię, drzeworyt, staloryt, miedzioryt, akwafortę, fotografię. Wiele ze
znanych nam pocztówek to oryginalne, miniaturowe dzieła sztuki użytkowej.
Znaczna część najciekawszych pocztówek wydanych przed 1945 r. pochodzi
z okresu do ok. 1920 r. Zadziwiająca jest różnorodność oraz ilość wydawanych
widokówek. Ten niewielki kartonik nie tylko umożliwiał przesłanie pozdrowień
znajomej osobie, ale był także świetnym elementem reklamy miasta, wioski, a nawet
sklepu lub gospody. Właśnie właściciele restauracji i zajazdów byli często wydawcami
pocztówek. W większych miejscowościach widokówki wydawali głównie księgarze,
właściciele sklepów, fotografowie. Część pocztówek była wysyłana do sąsiednich
miast i wsi, ale większość wędrowała jednak znacznie dalej. Patrząc na miejsca
przeznaczenia, znajdujemy głównie nazwy miejscowości niemieckich, ale także
holenderskich, włoskich, polskich czy nawet amerykańskich16.
Powszechną i najbardziej zróżnicowaną formą korespondencji w historii są
karty pocztowe publikowane między 1904 a 1914 r. Ich ilustracje przekazują
różnorakie treści, ilustrują bieżące wydarzenia, krajobrazy, festiwale, znane postacie,
bywają religijne i patriotyczne. Pojawiają się też pocztówki erotyczne. W tym czasie
pocztówka staje się cenionym środkiem komunikacji i obiektem masowej
K. Słomianowska-Kamińska, Kartki..., s. 27.
http:/miasta. gazeta.pl.
12 K. Słomianowska-Kamińska, Kartki ..., s. 28.
13 A. Zborski, Obrazki na pocztówkach, „Spotkania z Zabytkami”, nr 12/1993, s.30.
14 J. Zieliński, Zabytki na Pocztówkach, „Spotkania z Zabytkami”, nr 8/2003 s. 5.
15 K. Słomianowska-Kamińska, Kartki ..., s. 28.
16 www.sulechowiokolice.pl
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konsumpcji. I wojna światowa zmienia charakter pocztówki. Karta straciła na jakości,
papier był zastępowany gorszym papierem drzewnym. Wszystko to odbiło się
negatywnie na druku, który utracił przez niemożność dodawania niuansów. Po wojnie
trudno było wrócić pocztówce do swojego dawnego poziomu. Pojawił się druk
rastrowy ułatwiający produkcję poprzez większą trwałość form, ale źle to wpłynęło na
artystyczny wygląd pocztówki17. Jeszcze w czasie wojny pocztówka trzymała się
mocno – i była jedynym oczekiwanym darem dla żołnierza na froncie. Pojawiły się
wówczas także kartki propagandowe, dobroczynne, kartki upamiętniające działania
wojenne na różnych frontach18.
Z powodu braku określenia nazwy karty pocztowej w języku polskim
organizatorzy Pierwszej Wystawy Kart Pocztowych w Warszawie w grudniu 1900 r.
ogłosili konkurs na brakujące słowo oznaczające jednoznacznie kartę pocztową. Na
konkurs wpłynęło około 300 propozycji, z czego członkowie redakcji Słownika
Polskiego Jan Karłowicz, Ludwik Korotyński, Adam Antoni Kryński, Władysław
Niedźwiecki i Wacław Taczanowski wybrali pięć następujących propozycji: listówka,
liścik, otwartka, pisanka, pocztówka. Na te pięć propozycji głosowali zwiedzający
wystawę, najwięcej głosów uzyskała pocztówka19. Autorem owego terminu okazał się
Henryk Sienkiewicz, ukrywający się pod pseudonimem Marja B.20
O znaczeniu pocztówek dla badania historii Radomska pisano już we wstępie
do niewielkiego wydawnictwa albumowego, które ukazało się w 1995 r. Pierwsze
pocztówki dotyczące wyglądu i historii Radomska pojawiły się na przełomie
XIX i XX w. Dziś wykorzystywane są przez historyków jako materiał źródłowy.
W wielu przypadkach przedstawiają bowiem fragmenty architektury, już nie
istniejącej, zapomnianej. Wśród wydawców radomszczańskich pocztówek znajdują
się: Vsiemirnyj Pocztowyj Sojuz Rossia, Wydawnictwo „Dziennika Narodowego”
(pismo codziennie ukazującego się w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1915-1932),
Księgarnia J. Witenberga w Radomsku, wydawnictwo księgarni Bolesława
Nowickiego, salony fotograficzne „Emilia” i „Venus”; firmy bądź osoby niezwiązane
z drukarstwem, np: VII Radomskowska Drużyna Harcerska im. St. Jachowicza (sygn.
nr 1985/76- seria „Ratownictwo” z 1922 r. - przedstawia radomszczańskich harcerzy),
Verlag „Mazowia” w Wiedniu. Wiele widokówek opatrzono jedynie skrótami nazwy
wydawcy: M.P.N., G.N., Br, - niestety nie rozwiązanymi, a liczne nie zawierają
żadnych informacji21. W przypadku Radomska drukowano je w niewielkich
nakładach, co dziś odbija się negatywnie na ich dostępności.
W zbiorach muzeum są też widokówki przedstawiające miejsca i obiekty
z terenu powiatu radomszczańskiego: klasztor w Gidlach (732/2, nakład klasztoru
gidelskiego - sygn. nr 796/2, 1058), Przedbórz (sygn. nr 902/4, 958, 964), młyn
w Piaszczycach (sygn. nr 890/1), Kamieńsk (fabryka Wojciechów- sygn. nr 1083),
kościół w Jedlnie (sygn. nr 1154). Najliczniejsze dotyczą jednak te, które
przedstawiają miejsca i obiekty w Radomsku: ratusz, kościół św. Lamberta, Plac
3 Maja, ul. Kaliską (sygn. nr 1031/6), ul. Powiatową, budynek dworca kolejowego,
zakłady przemysłowe22. W wielu przypadkach fragmenty miejskiej architektury nie

www.tadkuc.webpark.pl.
J. Zieliński, Zabytki na Pocztówkach, s. 5..
19 http:/miasta. gazeta.pl
20 K. Górska, Odkryte karty, s. 139.
21 Stare Pocztówki z Radomska i okolic, Radomsko 1995, s. 4.
22 Tamże.
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przetrwały do dziś. To właśnie z pocztówki wiemy, jak na przełomie XIX i XX w.
wyglądało miasto.
Istotna jest kwestia datacji pocztówki, a co za tym idzie także
przedstawionego obiektu. Jeśli pocztówki są czyste, niezapisane, pozbawione daty
jedynym wyznacznikiem pozwalającym na ich ogólną datację jest nazwa miasta.
Zapisywano ją różnie: Noworadomsk, Nowo-Radomsk, czy też Nowo Radomsk.
Do obecnej nazwy wrócono formalnie dopiero w 1922 r.23, ale nazwy Noworadomsk
zaprzestano w mieście używać już w 1918 r.
Wspomniano już o wartości poznawczej widokówek. Omówimy w skrócie,
jakie obiekty przedstawiają. W nawiasie podamy sygnaturę wspomnianej widokówki
oraz wydawcę. Dzięki fotografiom przedstawionym na widokówkach możemy się
dowiedzieć, że centrum miasta (dziś Plac 3 Maja – sygn. nr 843) było miejscem
odbywania targów (sygn. nr 904/1, 933/1). Istnieje także widokówka ukazująca
fragment rynku podczas jakiejś procesji (sygn. nr 890/3). Istnieją też widokówki
zbiorcze, ukazujące różne fragmenty miasta (sygn. nr 1082, 1124) lub widok ogólny
na Radomsko (sygn. nr 53/91, 699/2, 732/1, 902/1). Na widokówkach upamiętniono
także oddziały Legionów Polskich (sygn. nr 741, 793/1).
Poza tym możemy prześledzić kolejne zmiany w wyglądzie kościoła farnego24
(sygn. nr 741 – kolorowa, 748/1, 843 – „Kirche Radomsko - Kościół farny”, 1981/43ze znaczkiem za 3 kopiejki, widok od ul. Przedborskiej – sygn. nr 699), czy zmiany
w wyglądzie magistratu25 (sygn. nr 732/1, 733, 1128 - 1910 r. ze znaczkiem, 816-od
strony ulicy Narutowicza)26. Jedna z widokówek pokazuje gimnazjum im. Feliksa
Fabianiego (sygn. nr 732). Ciekawa jest widokówka, prawdopodobnie z początków
I wojny światowej, na której widać żołnierzy austriackich, a w tle fragment kościoła
i ratusza (sygn. nr 741).
Zachowało się kilka widokówek z fragmentami poszczególnych ulic miasta.
Karta przedstawiająca fragment ulicy Kaliskiej i róg Pocztowej (dziś Reymonta
i Warszyca) dokumentuje istnienie na niej kościoła ewangelickiego (sygn. nr 1078)
dziś już nieistniejącego27. Na widokówce z ulicą Reymonta/Kaliską widać jego wieże
w tle (sygn. nr 732, 49/91). Samą ulicę Kaliską widzimy na kolejnych widokówkach
(sygn. nr 732, 816). Dzięki widokówce wiemy też jak wyglądała kiedyś ulica
Kościuszki, wówczas nazywana Aleją (sygn. nr 732/2). Interesujący jest też fragment
ulicy Żabiej (obecnie Żeromskiego) z budynkiem zajazdu Bugajskiego i funkcjonującą
jeszcze w latach 90-tych XX w. apteką. Apteka powstała w 1906 r., jej właścicielem
był Władysław Pogonowski (sygn. nr 1987/9, 732/3)28. Być może zachowana
widokówka ukazująca budynek apteki z szyldem w języku polskim i rosyjskim, to
przykład ówczesnej reklamy. Interesująca jest widokówka ukazująca ul. Powiatową

23 „Gazeta Radomskowska”, nr 43, 1922, s. 8; M. Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem
woj. łódzkiego w XIX i XX wieku, Warszawa 1974, s. 79.
24 Stare Pocztówki ..., s. 4.
25 Z. Błaszczyk, Ratusze miasta Radomska, Radomsko 1993. s. 21.
26 Stare Pocztówki ..., s. 5. Ratusz posiadał wieżę z głównym wejściem i dwa jednopiętrowe skrzydła,
o długości po 13,3 m – jedno od strony rynku, drugie od ulicy Piotrkowskiej. Skrzydło od ulicy
Piotrkowskiej przedłużone było parterowym pawilonem przeznaczonym dla potrzeb straży ogniowej. Po
I wojnie światowej postanowiono rozbudować budynek, dobudować drugą wieżę i dodatkowe skrzydło
północne. Ostatecznie, z powodu braku funduszy, dobudowano piętro nad pawilonem straży i wieżę
w przeciwległym końcu budynku. Przebudowę zakończono w 1924 r., a w 1925 odbyła się uroczystość jego
poświęcenia.
27 Tamże, s. 5. Świątynię wyburzono w końcu lat 50. XX w.
28 „Dziennik Częstochowski”, 1 sierpnia 1906, nr 148, s .2.
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(sygn. nr 898/1 – „Nakład i Własność – M.P.N.”) czy księgarnię Bolesława
Nowickiego (sygn. nr 1018)
Równie ciekawa jest pocztówka przedstawiająca siedzibę, działającego teatru
amatorskiego „Kinema” (sygn. nr 50/91, 776/3, 816, 1195). Charakterystyczny
budynek, wprawdzie stoi do dzisiaj, lecz nieco zmienił się jego wygląd - niestety na
niekorzyść. Razem z otaczającym go ogrodem stanowił własność Ochotniczej Straży
Ogniowej. Tu odbywały się uroczystości miejskie, ćwiczenia oddziałów straży
i harcerskich drużyn strażackich. Była też cukiernia [...] zaopatrzona we wszelkie
przekąski, jak również wydaje śniadania, obiady i kolacje, pod kierunkiem znanego
fachowca, mistrza – kucharza [...]29.
Podobnie, na podstawie starych pocztówek, można prześledzić zmiany
w wyglądzie budynku dworca kolejowego. Tu istotna jest zwłaszcza widokówka
przedstawiająca budynek sprzed 1914 r. (sygn. nr 54-91 - „Stacya”, 776/4), kiedy
został zbombardowany (sygn. nr 902/2)30. Uwieczniono w ten sposób także nowy
budynek dworcowy (sygn. nr 1985/80, 1196). Swego czasu w Radomsku istniała także
ul. Stacyjna i ona została ukazana na widokówce (sygn. nr 732/5, 748/2, 1985/117).
Mało kto dziś pamięta piękny ogród miejski koło magistratu (obecnie skwer
i parking przy Urzędzie Stanu Cywilnego), aleję spacerową, jaką była ulica Kościuszki
czy wypożyczalnię sprzętu pływającego w parku miejskim - „Sport Wodny” (sygn. nr
733, 816, 1077)31. Wszystkie te miejsca ważne wówczas dla mieszkańców miasta,
miejsca spotkań towarzyskich, udokumentował nieznany fotograf. W parku
systematycznie koncertowało Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki i organizowano koncerty innych zaproszonych gości, odbywały się zabawy z atrakcjami (konkursy dla pań i panów, ognie bengalskie), zawody sportowe, czynna była restauracja na
świeżym powietrzu.
Równie częstym motywem radomszczańskich pocztówek jest klasztor
oo. Franciszkanów. W 1927 r. gwardianem został o. Augustyn Hamielec, który za swej
kadencji, trwającej do 1930 r., otoczył ogród murem. Klasztor jeszcze nieogrodzony
możemy oglądać na starych pocztówkach. Dzięki wydawnictwu „Dziennika
Narodowego” znamy wygląd bramy klasztornej i samego klasztoru (sygn. nr 732, 746,
843, 902/3), kościoła farnego (sygn. nr 902/1 i 3 - wraz z kopertą wydawnictwa, 965).
Na jednej z widokówek doszło do pomyłki podpisując widokówkę z kościołem jako
starożytny kościółek św. Stanisława w Radomsku (sygn. nr 816, 902/3). Wydawnictwo to zainteresowane było nie tylko obiektami kościelnymi. Na jednej
z widokówek umieszczono podwórze starej kamienicy przy ul. Przedborskiej
w Radomsku (sygn. nr 732, 902/3). Warszawska księgarnia „Janina” także pokazała
klasztor w „Nowo-Radomsku” na kolorowej widokówce (sygn. nr 748). Główne
wejście do klasztoru pokazał wydawca J. Witenberg (sygn. nr 816 - dopisano tu:
naśladownictwo wzbronione).
Tematem pocztówek są również radomszczańskie obiekty przemysłowe.
Wydawnictwa takie miały również cel reklamowy. Fabryki mebli braci Thonet (sygn.
nr 776/3, 843), Fabryka Towarzystwa Braci Kohn (sygn. nr 700, 732 - kolorowa,
793/2, 898/2, 980), Fabryka Mebli Giętych „Mazowia” austriackiej firmy Krone
i Kofin (sygn. nr 1987/45), fabryka „Metalurgia” (sygn. nr 890/2- Dom familijny

„Gazeta Radomskowska”, 1924, nr 22, s.7.
Na temat radomszczańskiego dworca zob. G. Pezowicz, Krótka historia dworca PKP w Radomsku,
„Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, nr 7, 11 grudnia 2003, s. 6-7.
31 Stare Pocztówki ..., s. 5.
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Tow. [arzystwa] Metalurg.[icznego]) promowały rozwijający się przemysł i miasto32.
Bez wątpienia reklamą możliwości produkcyjnych radomszczańskiej fabryki jest
widokówka wydana przez studio fotograficzne „Venus”. Przedstawia ona wieżę
katedralną w Łodzi, którą wykonał Zakład Towarzystwa Metalurgicznego
w Radomsku (sygn. nr 726/2).
Zbiór pocztówek w archiwum muzealnym liczy blisko 100 sztuk. Najstarsze
pocztówki, na których istnieje data pochodzą z pierwszych lat XX w. Najmłodsza
z prezentowanych tu pocztówek pochodzi z 1948 r. i przedstawia ratusz miejski.
Kolekcja jest cały czas uzupełniana nowymi okazami, które w ostatnich latach
najczęściej zakupywane są na aukcjach internetowych lub przekazywane ze zbiorów
prywatnych mieszkańców. Poniżej prezentowany jest wybór z radomszczańskiej
kolekcji.
Katalog pocztówek w zbiorach Muzeum Regionalnego
im. S. Sankowskiego w Radomsku
Poniższy spis zawiera sygnaturę pocztówki, tekst napisu, jaki się na niej
znajduje, wydawcę i rok wydania.
1. sygn.699
669/1 Noworadomsk. Widok ogólny, wyd. Otkrytoje Pismo-Carte Postale,
1913 r.
669/2 Noworadomsk ul. Przedborska, wyd. Carte Postale-Pocztówka, 1909 r.
2. sygn. 700
Noworadomsk. Fabryka Akc. Tow. J. J. Kohn”, 1918 rok
3. sygn. 727
Św. 3 maja w Noworadomsku, Nakł. Fotogr. „Emilia”, Noworadomsk
4. sygn.732
Nowo Radomsk. Ratusz
Noworadomsk. Aleja, 1920 r.
Noworadomsk Ul. Kaliska
Radomsko. Gimnazjum Społeczne im. F. Fabianiego., Nakład
J. Witenberga, po 1921r.
Noworadomsk. Widok ogólny, wyd. Otkrytoje Pismo-Carte Postale
Noworadomsk. Ogólny widok. Nakład i własność -M.P.N., 1918 r.
Noworadomsk - Ul. Żabia
Radomsko. Kościół O.O. Franciszkanów, Nakład J. Witenberga, Radomsko
Noworadomsk fabryka Akc. Tow. J. J. Kohn, Poćtowaja Kartoćka-Carte
Postale
Nowo Radomsk Stacyjna ul.
Radomsko. Ul. Reymonta/Kaliska/. Nakład J. Witenberga, Radomsko
Radomsk. Brama Franciszkanów w Radomsku, wyd. Dziennika Narodowego
Noworadomsk – Ul. Kaliska, 1916 r.
Radomsko. Ratusz od Strony Ul. Narutowicza, Nakład J. Witenberga
Radomsk. Podwórze starej kamienicy przy ul. Przedborskiej w Radomsku,
wyd. Dziennika Narodowego
5. sygn.733
Radomsko-Ratusz, 1948 r.

32

Tamże, s. 6.
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6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Radomsko. Fragment z Parku „Sport Wodny”, Nakład J. Witenberga,
Radomsko
sygn.734
Kuchnia legionów Polskich w lesie pod Dobryszycami
sygn. 741
Kaserne und Exerzierplatz der Ersatzkompagnie in Noworadomsk, 1923 r.
Nowo Radomsk. Kościół Farny (Rynek). Nakł. Księgarni Janina, 1910 r.
Nach dem Kirchgang in Noworadomsk, ok. I wojny św.
sygn.746
Kloster Radomsko – Klasztor O.O. Franciszkanów, 1915 r.
sygn.748
Nowo Radomsk- Stacyjna ul., 1918 r.
Noworadomsk. Kościół Farg, 1913 r.
Nowo-Radomsk. Kościół O.O. Franciszkanów. Nakład księgarni Janina
sygn.776
Fara. Radomsko, 1941 r.
Noworadomsk. TEATR
Noworadomsk, Fabryka Br. Thonet
Noworadomsk, BAHNHOF
Sygn.793
Noworadomsk. Fabryka Akc. Tow. J.J. Kohn, D.N.
Noworadomsk. Mobel Fabrik und Bahnhof, 1917 r.
sygn. 796
Noworadomsk Ul. Piotrowska, 1916 r.
sygn.816
Radomsko. Ul. Reymonta/Kaliska/ Nakład J. Witenberga Radomsko
Radomsko. Ratusz od Strony Ul. Narutowicza Nakład J. Witenberga
Radomsko
Radomsk. Starożytny kościółek św. Stanisława w Radomsku, wyd. Dziennika
Narodowego
Radomsko. Fragment z Parku „Sport Wodny” Nakład J. Witenberga
Radomsko
Noworadomsk. Teatr
Radomsko. Kościół O.O. Franciszkanów
sygn.843
Klasztor. Radomsko. 1937 r.
Radomsko. Ratusz, ok. II wojny św.
Radomsko. Fabryka Thonet
Radomsko, plac 3 Maja
Radomsko. Kościół farny
Radomsko. Klasztor O.O. Franciszkanów
Klasztor O.O. Franciszkanów Radomsko
Radomsko, Plac 3 Maja
Radomsko. Kościół farny”, 1932 r. , stempel „Emilia Radomsko”
Kirche Radomsko- Kościół farny.
Radomsko, 14 czerwiec 1936 rok
sygn.890
Nowo Radomsk-Rynek, pocz. XX w.
Noworadomsk. Dom familijny Tow. Metalurg
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16. sygn.898
Noworadomsk -ul. Powiatowa, nakład i własność- M.P.N.
Noworadomsk. Fabryka Mebli.Tow. Akc. Jakob i Józef Kohn”, nakład
i własność- M.P.N.
17. sygn.902
Nowo-Radomsk, 1916 r .
Radomsk-Zerstorter Bahnhof, Nachdruck verboten, 1916 r.
Starożytny kościółek św. Stanisława w Radomsku, wyd. Dziennika
Narodowego
Radomsk. Brama kościoła Franciszkanów w Radomsku, wyd. Dziennika
Narodowego
Radomsk. Kościół Franciszkanów w Radomsku (od strony zachodniej) wyd.
Dziennika Narodowego
Radomsk. Kościół Franciszkanów w Radomsku (od strony południowej) wyd.
Dziennika Narodowego
Radomsk. Podwórze starej kamienicy przy ul. Przedborskiej w Radomsku
wyd. Dziennika Narodowego
Radomsk. Kościół Franciszkanów w Radomsku” (od strony wschodniej) wyd.
Dziennika Narodowego
Radomsk. Kościół parafialny w Radomsku, wyd. Dziennika Narodowego
18. sygn.904
Nowo-Radomsk. Rynek, ok. 1915 r.
Radomsko, Dworzec, wyd. księgarni B. Nowicki, Radomsko
19. sygn.933
Nowo-Radomsk. Rynek,1908 r.
20. sygn.965
Noworadomsk. KOŚCIÓŁ O.O. FRANCISZKANÓW, 1913 r.
21. Sygn.971
Noworadomsk okolica Rzeka Warta pocz. XIX wieku „Emilia”
22. sygn. 973
Noworadomsk. Projekt ochronki Tow. Dobroczynnościowego, pocz. XIX w.,
wyd.„Emilia”
23. sygn.975
Austriacy. Feldpostkarte
24. sygn.980
Nowo-Radomsk.Fabryka Mebli Tow. Akc. J.J. Kohn., pocz. XX wieku
25. sygn.997
Noworadomsk, ul. Częstochowska róg Żabiej
Kościół farny
26. sygn. 1005
Nowo- Radomsk. Dworzec, pocz. XX wieku
27. sygn. 1018
Radomsko. Księgarnia B. Nowicki, 1929 r.
28. sygn. 1077
Radomsko. Fragment z Parku Sport Wodny, 1930 r. nakład J. Witenberga
Radomsko
29. sygn.1078
Noworadomsk. Kościół ewangelicki, 1917 r.
30. sygn. 1082
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Noworadomsk. Panoramiczna
31. sygn. 1031/6
Radomsko, ul. Reymonta/Kaliska/ nakład J. Witenberga Radomsko
32. sygn. 1103
Radomsko, 1943 r.
33. sygn. 1123
Noworadomsko. Rynek, 1914 r.
34. sygn. 1124
Noworadomsk. Panoramiczna, 1917 r.
35. sygn. 1128
Noworadomsk-Ratusz, 1910 r.
36. sygn. 1987/9
Noworadomsk -Ul. Żabia
37. sygn. 1987/45
Mazowia. Fabryka Mebli Giętych w Radomsku SP. Akc.
38. sygn. 49/91
Radomko. Kościół Ew, Br
39. sygn. 53/91
Noworadomsk. Widok ogólny
40. sygn. 54/91
Noworadomsk. Stacya
41. sygn. 1985/117
Bahnhof – Dworzec. Radomsko, lata 30-ste XX wieku
42. sygn.52/91
Noworadomsk. Kościół Farg
43. syg. 50/91
Noworadomsk. Teatr
44. sygn. 1981/43
Noworadomsko kościół i Ratusz
45. sygn. 1985/80
Nowy Dworzec Radomsko, 1937 r.
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom IV (2010)

Grzegorz Mieczyński
(Radomsko)

Żydowskie partie polityczne w Radomsku do 1939 r. Zarys tematu

W okresie międzywojennym Żydzi stanowili około 10% ludności Polski,
natomiast w Radomsku od 30% do ponad 40% mieszkańców. W dotychczasowych
opracowaniach historycznych dotyczących Radomska poświęcono im jednak niewiele
uwagi. W jedynej dotąd próbie przekrojowego ukazania dziejów miasta, podjętej
przez Stanisława Sankowskiego, znajdują się nieliczne wzmianki o radomszczańskich
Żydach1. Pewne informacje znaleźć można w pracach analizujących wyniki wyborów
samorządowych w Radomsku, autorstwa Stanisława Basińskiego i prof. Ryszarda
Szweda2. W niektórych opracowaniach działalność Żydów w mieście została zupełnie
pominięta3. Najważniejszą publikacją dotyczącą radomszczańskich Żydów jest
Memorial Book of the Community of Radomsk and Vicinity4. W pracy korzystałem
z wersji w języku angielskim, która nie obejmuje całości książki i zawiera liczne błędy
translatorskie, szczególnie dotyczące pisowni nazwisk, nazw geograficznych itp.
Ponadto pozycja ta powstała głównie na podstawie wspomnień i zawarte w niej
informacje często zawierają nieścisłości wynikające z zawodnej ludzkiej pamięci.
Zauważone błędy zostały skorygowane. Sporym problemem jest ujednolicenie
pisowni nazw organizacji społecznych i politycznych. W pracach różnych autorów5
nazwy tych samych organizacji mają odmienną pisownię, zdarza się też, że w tej
samej publikacji autor używa kilku różnych wersji. W niniejszym artykule
zastosowano pisownię oryginalną.
Przez wieki Żydzi żyjący w diasporze uważali się raczej za grupę wyznaniową
niż za naród. Rozbudzenie ich tożsamości narodowej nastąpiło na przełomie
XIX i XX w. i wraz z jej umacnianiem pojawiła się idea utworzenia własnego państwa
(syjonizm). Część Żydów widziała je w historycznej kolebce narodu wybranego S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska (do 1939 r.), Radomsko 1995., s. 147-156
S. Basiński, Wybory samorządowe w Radomsku w latach 1919-1939, Częstochowa 1998, niepublikowana
praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Szweda w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Częstochowie; R. Szwed, Udział Żydów w samorządach miast Drugiej Rzeczypospolitej
(1919-1939), [w:], Samorządowa Rzeczpospolita 1918-1939, Wybór rozpraw i artykułów, wydanie drugie
zmodyfikowane i poszerzone, Częstochowa 2002, s. 113-132.
3 Np. B. Wachowska, Z dziejów społeczno-politycznych radomszczańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, „Rocznik Łódzki”, t. XXIII (XXVI),1978, s. 147-181.
4 Memorial Book of the Community of Radomsk and Vicinity, Tel Awiv 1967.
5 Np.: J. Walicki, Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926-1930, Łódź 2005; J. Mizgalski, Tożsamość
polityczna polskich Żydów w XIX i XX wieku na przykładzie Częstochowy, Częstochowa 2008.
1

2

Grzegorz Mieczyński

Palestynie, ale zastanawiano się również nad innymi miejscami. Snuto plany
dotyczące ustroju przyszłego państwa (partie robotnicze oczywiście opowiadały się za
socjalizmem), próbowano również uzgodnić, jaki język będzie w nim obowiązywał hebrajski czy jidysz. Rozpoczęto akcję osiedlania Żydów w Palestynie. W jej wyniku
do 1914 r. przybyło tam około 40000 syjonistów. Jednak dopóki Palestyna
pozostawała pod panowaniem tureckim, powstanie państwa żydowskiego było utopią.
Stąd fołkiści postulowali wprowadzenie autonomii politycznej dla Żydów w krajach
ich dotychczasowego zamieszkania. Niektórzy syjoniści uważali takie rozwiązanie za
etap przejściowy w drodze do utworzenia własnego państwa w Palestynie.
Opowiadano się za autonomią terytorialną lub personalną. Żądania te były
potencjalnym zagrożeniem dla przyszłej Polski, tym bardziej, że właśnie na ziemiach
polskich zamieszkiwała znaczna część ówczesnej diaspory żydowskiej. Po powstaniu
państwa polskiego w 1918 r., społeczność żydowska uzyskała pewną autonomię,
np. zaakceptowano istnienie gmin wyznaniowych, dopuszczono możliwość realizacji
obowiązku szkolnego w szkołach religijnych (chederach). Żądania autonomii
terytorialnej lub choćby wprowadzenia jidysz jako drugiego języka urzędowego były
dla Polaków - nawet przyjaźnie nastawionych - nie do przyjęcia. Mimo to,
„autonomiści” mieli wśród Żydów w Polsce międzywojennej wielu zwolenników.
Po zakończeniu I wojny światowej, na skutek opanowania Palestyny przez
Brytyjczyków, zwiększyły się nadzieje Żydów na utworzenie własnego państwa.
Nadzieje uzasadnione, gdyż w 1917 r. lord Balfour, ówczesny minister spraw
zagranicznych Wielkiej Brytanii, złożył deklarację uznającą prawo Żydów do budowy
swojej siedziby narodowej w Palestynie. Pojawiła się kolejna fala emigracji, lecz
szybko okazało się, że wymarzona Palestyna nie dla wszystkich jest rajem na ziemi.
Brytyjczycy wcale nie zamierzali oddawać Palestyny ani Arabom, ani Żydom,
a w obronie swoich interesów nie wahali się stosować kary śmierci. W 1925 r. władze
brytyjskie ograniczyły limity imigracyjne. Zdarzały się przypadki powrotu
zawiedzionych emigrantów do Polski (np. Chil Zombek - kupiec z Radomska). Idea
powstania państwa żydowskiego napotykała również silny opór wśród ortodoksyjnych Żydów, dla których Palestyna była wyłącznie Ziemią Świętą, ponadto
większość z nich negowała istnienie narodu żydowskiego. Czynniki te doprowadziły
pod koniec lat 20. do załamania się ruchu syjonistycznego, a chcący wyemigrować
wybierali raczej inny kierunek - Amerykę. Pozostali Żydzi widzieli swoją przyszłość
w Polsce. Dla jednych była tylko miejscem urodzenia i zamieszkania, dla innych
ojczyzną. Ci ostatni w czasie zaborów popierali dążenia Polaków do samostanowienia
i niejednokrotnie z bronią w ręku uczestniczyli w walce o niepodległość Polski
w Legionach lub jako ochotnicy w wojnie 1920 r. Duża część ortodoksyjnych Żydów,
szczególnie wywodzących się z zamożniejszych grup społecznych, deklarowała
lojalność wobec państwa polskiego. Brała udział w wyborach, często współpracowała
z polskimi organizacjami. Zwracała uwagę na odrębność narodową i podkreślała swój
wkład finansowy w rozwój gospodarki. Jednocześnie żądała jednakowych praw dla
wszystkich obywateli, bez względu na narodowość czy wyznanie. Wśród robotników
prym wiodły żydowskie partie socjalistyczne, dla większości ich działaczy
wprowadzenie socjalizmu było ważniejsze niż polski interes narodowy. Natomiast
komuniści żydowscy negowali wręcz sens istnienia państwa polskiego, ale podobne
poglądy głosili również komuniści polskiego pochodzenia. Swoją działalność
prowadzili w ramach nielegalnej Komunistycznej Partii Polski, gdzie stanowili około
połowy członków. Nigdy nie stworzyli odrębnej partii komunistycznej.
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Mniejszość żydowska miała swoich przedstawicieli w Zarządzie Miasta
Radomska już przed wybuchem I wojny światowej. W 1913 r. ławnikiem był
M. Rosenbaum6. W czasie okupacji austriackiej 2 września 1915 r. wybrano 12osobową Radę Miejską, w której 1/3 stanowili Żydzi: Fiszel Doński (obywatel),
Szlama Szczerański (właściciel domu bankierskiego), Adolf Lewkowicz
(przemysłowiec) i Dawid Bugajski (kupiec)7. W 1917 r. w nowym 6-osobowym
Zarządzie Miasta jako ławnicy zasiadali Adolf Lewkowicz i Pinkus Gliksman8. O ich
wyborze zadecydowała prawdopodobnie zajmowana pozycja społeczna, a nie
przynależność partyjna. Dopiero w Polsce niepodległej w wyborach samorządowych
kandydaci startowali z list partyjnych lub bloków wyborczych. Nowe idee, ruchy
społeczne i partie polityczne z pewnym opóźnieniem docierały na prowincję.
W Radomsku istniała większość żydowskich partii politycznych działających
w Kongresówce i w niepodległej Polsce. Ze względu na podstawowe hasła, które
głosiły można je podzielić na kilka grup.
Partie syjonistyczne
Pierwszą żydowską partią polityczną działającą w Radomsku od 1906 r. była
Syjonistyczno-Socjalistyczna Partia Robotnicza (założona w 1905 r. przez
Nachmana Syrkina). Łączyła ona ideologię socjalistyczną z dążeniem do autonomii
terytorialnej większych skupisk Żydów.
W 1917 r. syjoniści-socjaliści (wraz z frakcją domagającą się autonomii
personalnej dla Żydów, a nawet utworzenia żydowskiego sejmu) weszli w skład
Żydowskiej Partii Socjalistycznej „Ferajnigte” (Zjednoczeni). Oddział
w Radomsku powstał z inicjatywy mieszkającego w Częstochowie doktora Józefa
Kruka. Organizatorami partii w mieście byli: R. Zandberg, Sz. Wieluński, Ickowicz,
Abraham Winter, Szloma Winter, Adolf Horowicz, Dawid Kohn, Herszel Krojce (vel
Krauze), A. Gelbard. Oprócz działań typowo politycznych (wiece, organizowanie
strajków, kampanii wyborczych) partia zajmowała się propagowaniem kultury9.
W wyborach do Rady Miejskiej 5 października 1919 r. mandaty zdobyli: Herszlik
Krauze (zecer), Adolf Horowicz (fotograf), Zenajda Horowicz (nauczycielka), Izaak
Cymberknopf (jubiler)10. Przed wyborami samorządowymi, które odbyły się 7 maja
1922 r., Ferajnigte wraz z Poale Sjon-Lewicą utworzyła Żydowski Komitet Wyborczy
(Zjednoczenie Socjalistów Żydowskich). Herszlik Krauze i Adolf Horowicz ponownie
zostali radnymi11. W kolejnych latach znaczenie Ferajnigte zmalało, część działaczy
wyjechała z miasta lub przeszła do bardziej radykalnych partii (Bund - Herszlik
Krauze, Izaak Cymberknopf). W szczątkowej formie przetrwała do 1939 r. (pod
przywództwem Dawida Kohna)12. Pod wpływem Ferajnigte pozostawało utworzone
w 1921 r. Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe „Hakoach” (heb. Siła)13.

„Goniec Częstochowski”, 1913, nr 202.
„Goniec Częstochowski”, 1915, nr 218.
8 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Akta Miasta Radomska (dalej: AmR),
zespół 103, cz. II, sygn. 2.
9 Memorial Book…, s. 201.
10 APPT, AmR, zespół 103, cz. I, sygn. 1531, Sprawozdanie Zarządu Miasta Radomska za czas od 4 XII 1919
r. do 27 III 1922 r.
11 S. Basiński, Wybory samorządowe..., s. 57.
12 Memorial Book…, s. 202.
13 G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 2008, s. 72.
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Partią dążącą do powstania socjalistycznego państwa żydowskiego
w Palestynie z językiem narodowym hebrajskim był założony w 1901 r. ruch PoaleSjon (Robotnicy Syjonu). Sekcja w Radomsku rozpoczęła działalność w 1915 r. W jej
skład wchodzili m. in.: M. Z. Rozenblat, Dawid Krojce, Icze Grosman, Dawid
Koniecpolski, Abraham Lipszyc, Szloma Gabriel Waksman, Dawid Chil Tyger, Moisze
Zandberg i Fiszel Paric14. W 1919 r. w wyborach do Rady Miejskiej mandaty uzyskali:
Izydor Orbach (kapelusznik), Leib Zandberg (handlowiec), Wolf Szpiro
(handlowiec)15. W 1920 r. w partii doszło do rozłamu.
Prawicowe skrzydło utworzyło Żydowską Socjalistyczną Partię
Robotniczą Poale Sjon (tzw. Poale Sjon-Prawica). Jej główny cel pozostał ten sam,
lecz etapem przejściowym miało być powstanie w Polsce świeckiej autonomii
żydowskiej, w której dopuszczalne byłoby używanie języka jidysz. W 1922 r. z listy
Poale Sjon-Prawicy (tzw. robotniczej) do Rady Miejskiej kandydowali Izydor Orbach
i Majer Birenbaum16, lecz nie uzyskali wystarczającego poparcia. Do wyborów w dniu
29 czerwca 1927 r. (unieważnionych) partia przystąpiła samodzielnie, a w następnych
(21 listopada 1927 r.) stworzyła wspólną listę z rzemieślnikami i chałupnikami.
Mandat otrzymał Mojżesz Paliwoda (reprezentant rzemieślników)17. W kolejnych
wyborach 27 maja 1934 r. Poale Sjon-Prawica wystawiła własną listę, startowali z niej
m. in. I. Rozenblat i Najman18. Żadnemu kandydatowi nie udało się wejść do Rady19.
W wyborach do Rady Miejskiej w dniu 23 kwietnia 1939 r. Poale Sjon-Prawica
zdobyła 1 mandat, radnym został Ejzen vel Ajzen Abram Binem20.
Lewicowe skrzydło Poale Sjon skupiające radykalnych działaczy, często
popierających rewolucję bolszewicką, utworzyło Żydowską Socjal-demokratyczną Partię Robotniczą Poale Sjon (tzw. Poale Sjon-Lewica).
Koncentrowała się ona na aktualnej sytuacji robotników żydowskich w Polsce,
natomiast kwestia powstania państwa w Palestynie została przesunięta na bliżej
nieokreśloną przyszłość. Z biegiem czasu w programie partii elementy syjonistyczne
miały coraz mniejsze znaczenie. W wyborach do Rady Miejskiej w 1922 r. Poale SjonLewica wystartowała wspólnie z Ferajnigte, tworząc Żydowski Komitet Wyborczy
(Zjednoczenie Socjalistów Żydowskich). Mandat zdobył Szmul Haze21. W 1927 r.
radnymi zostali Szaja Rozanblat i Dawid Chil Tyger22, a Szmul Haze ławnikiem23.
W tym okresie Poale Sjon-Lewica była najsilniejszą żydowską partią robotniczą. Z jej
inicjatywy powstał robotniczy klub sportowy Gwiazda-Sztern (wpisany do Rejestru
Oddziałów Stowarzyszeń i Związków Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 19 listopada
1930 r.)24. W lokalu przy ul. Stacyjnej prowadzono kursy wieczorowe dla pracujących,
utworzono małą bibliotekę oraz sekcję dramatyczną pod kierownictwem Dawida
Chila Tygera25. Na początku lat 30. znaczenie partii zmalało. Szmul Haze przeszedł do
Memorial Book…, s. 202.
APPT, AmR, zespół 103, cz. I, sygn. 1531, Sprawozdanie Zarządu Miasta Radomska za czas od 4 XII 1919
r. do 27 III 1922 r.
16 S. Basiński, Wybory samorządowe..., , s. 53.
17 „Gazeta Radomskowska”, 1927, nr 52.
18 „Gazeta Radomskowska”, 1934, nr 21.
19 „Gazeta Radomskowska”, 1934, nr 23.
20 S. Basiński, Wybory samorządowe..., s. 115.
21 Tamże, s. 57.
22 „Gazeta Radomskowska”,1927, nr 52.
23 R. Szwed, Działalność PPS w Radomsku w latach 1918-1939, „Studia Regionalne”, t. VI (XI), 1982, s. 91.
24 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Akta Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, zespół 166, sygn.
281.
25 Memorial Book..., s. 208.
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Bundu. Szaja Rozenblat w 1934 r. został aresztowany za propagowanie komunizmu.
Wykorzystywał do tego celu Żydowskie Towarzystwo Krajoznawcze, którego był
jednocześnie prezesem, sekretarzem i skarbnikiem26. Skazano go na 4 lata więzienia.
Ze względów zdrowotnych uzyskał czasowe zwolnienie z aresztu w Piotrkowie
Trybunalskim. Zmarł w Krakowie w styczniu 1935 r.27 W latach 1936-1939 przedstawicielem partii w Zarządzie Gminy Żydowskiej był Fiszel Paryż28.
Pod wpływem syjonistów-socjalistów pozostawało Towarzystwo Przyjaciół
Pracującej Palestyny, którego oddział w Radomsku powstał 16 czerwca 1931 r. (wpis
do Rejestru Oddziałów Stowarzyszeń i Związków UW w Łodzi pod numerem 562)29.
Syjonistyczna Partia Pracy „Hitachdut”, powstała w 1920 r., reprezentowała bardziej prawicowo nastawionych robotników. Opowiadała się za
autonomią narodową Żydów, kulturą świecką i używaniem języka hebrajskiego.
Odrzucała rewolucję społeczną jako sposób na wprowadzenie socjalizmu. Miała
stosunkowo małe poparcie społeczne. W Radomsku partia wystawiła swoich kandydatów w unieważnionych wyborach do Rady Miejskiej w 1927 r. (Joachim Kraindler,
Majer Wołkowicz, Kirszenbaum, Brauner), ale nie uzyskała żadnego mandatu.
W następnych wyborach stworzyła wspólny blok wyborczy z kandydatami bezpartyjnymi. Do Rady Miejskiej z tej listy wszedł Pinkus Glikman (bezpartyjny)30.
W latach 1928-31 Partia Pracy prowadziła czytelnię i bibliotekę im. A. D. Gordona,
częściowo dotowaną z budżetu miasta31. W 1933 r. Hitachdut miała w Radomsku
znikome poparcie32, a później z nieznanych powodów została rozwiązana. Jej lider –
Majer Wołkowicz – zmarł kilka lat przed wybuchem wojny33. Bibliotekę im. A. D.
Gordona przeniesiono do Rembertowa. Z partią powiązany był oddział młodzieżowej
organizacji syjonistycznej Gordonia, który w Radomsku działał w latach 1929-193934.
Najbardziej prawicową partią syjonistyczną była Organizacja SyjonistówOrtodoksów „Mizrachi” (heb. Wschodni), która powstała w 1902 r. w Wilnie.
Jej działacze dążyli do utworzenia religijnego żydowskiego państwa w Palestynie.
W Radomsku partia wzięła udział w unieważnionych wyborach samorządowych
w 1927 r., wystawiając wspólną listę z kandydatami bezpartyjnymi. Nie uzyskała ani
jednego mandatu35. W 1933 r. Mizrachi była popierana przez około 1/5 wszystkich
syjonistów w mieście36.
W pierwszych wyborach samorządowych w 1919 r. Żydowska Partia
„Sjon” wprowadziła do Rady Miejskiej jednego przedstawiciela - Rubina Najkrona
(kupiec)37. Prawdopodobnie pod taką nazwą zarejestrowali swoją listę wyborczą tzw.
syjoniści ogólni – członkowie Organizacji Syjonistycznej w Polsce.
Pod koniec lat dwudziestych organizacje syjonistyczne w Radomsku nie
przejawiały żadnej aktywności. W 1931 r. Abner Gurfinkl rozpoczął ponowne

„Gazeta Radomskowska”, 1934, nr 7; G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne ..., s. 88.
„Gazeta Radomskowska”, 1935, nr 4, 8.
28 Almanach ..., s. 209.
29 APŁ, Akta Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, zespół 166, sygn. 281.
30 „Gazeta Radomskowska”, 1927, nr 51, 52.
31 „Gazeta Radomskowska”, 1930, nr 4.
32 „Gazeta Radomskowska”, 1933, nr 31.
33 Memorial Book ..., s. 210.
34 Tamże, s. 211.
35 „Gazeta Radomskowska”, 1927, nr 51, 52.
36 „Gazeta Radomskowska”, 1933, nr 31.
37 APPT, AmR, zespół 103, cz. I, sygn. 1531, Sprawozdanie Zarządu Miasta Radomska za czas od 4 XII 1919
r. do 27 III 1922 r.
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tworzenie ruchu syjonistycznego. Wkrótce dołączyli do niego kolejni współpracownicy: Manahem Fakhter, Jakub Józef Szymkiewicz, Haim Hartman, Leib
Grundman, Moisze Tuchmajer, Miński, dr Jakub Aronowicz, Herman Rodał, Jakub
Witenberg, Józef Zelikson, Abraham Szmul Goldsztajn, Nisan Sobel. Stworzyli oni
radomszczański oddział Organizacji Syjonistycznej w Polsce (Histadrut ha
Cyjonit be Polonijach lub w skrócie Histadrut), wpisany do Rejestru Oddziałów
Stowarzyszeń i Związków UW w Łodzi 7 grudnia 1934 r.38. Partia posiadała liczne
frakcje. W Radomsku funkcjonowały przynajmniej dwie: Al HaMishmar – (heb. Na
Straży) i odłam Włodzimierza Żabotyńskiego (przekształcony później w Nową
Organizację Syjonistyczną) propagujący powstanie państwa żydowskiego
w Palestynie poprzez walkę z Arabami i administracją brytyjską. Z inicjatywy
Organizacji Syjonistycznej powołano młodzieżową organizację Hnuer Hzioni39
i oddział Zrzeszenia Kobiet Żydowskich „Wizo” - Women's International Zionist
Organization (wpis do Rejestru Oddziałów Stowarzyszeń i Związków UW w Łodzi 18
grudnia 1934 r.40). Jego przewodniczącą była Znamirowska. Ponadto idee
syjonistyczne krzewiło Żydowskie Stowarzyszenie „Torbuth” (heb. Oświata) wpisane do Rejestru Oddziałów Stowarzyszeń i Związków UW 26 lutego 1929 r. pod
numerem 93141.

Legitymacja członkowska Nowej Organizacji Syjonistycznej, ze zbiorów Muzeum Regionalnego
im. S. Sankowskiego w Radomsku

APŁ, Akta Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, zespół 166, sygn. 281.
Memorial Book..., s. 217.
40 APŁ, Akta Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, zespół 166, sygn. 281.
41 APŁ, Akta Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, zespół 166, sygn. 281.
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Pod wpływem ruchu syjonistycznego pozostawały żydowskie organizacje
skautowe Haszomer Hacair (heb. Młody Strażnik) i Hechaluc (heb. Pionier).
Haszomer Hacair został utworzony w Radomsku po I wojnie światowej w wyniku
przekształcenia dotychczasowego żydowskiego ruchu skautowego42. Oddział
towarzystwa Hechaluc w Radomsku wpisano do Rejestru Oddziałów Stowarzyszeń
i Związków Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jesienią 1930 r. pod numerem 129943.
Celem obu organizacji było przygotowanie kadry mającej zasiedlić Palestynę. Skauci
uczyli się hebrajskiego, historii Żydów, geografii Palestyny, tamtejszych piosenek
i tańców. Urządzano wycieczki za miasto i obozy pod namiotami, aby jak najbardziej
usamodzielnić młodzież. Z inicjatywy syjonistów powstało również Żydowskie
Stowarzyszenie Gimnastyczno-Sportowe „Makkabi”44.
Ważnym wydarzeniem dla ruchu syjonistycznego w mieście była akademia
zorganizowana w grudniu 1931 r. w „Kinemie” z udziałem posła na Sejm RP Izaaka
Grünbauma45.
W dniu 21 sierpnia 1933 r. w Pradze odbył się Kongres Syjonistyczny. W celu
wyłonienia reprezentacji w całym kraju przeprowadzono wybory. W Radomsku wśród
uprawnionych do głosowania członków partii syjonistycznych (około 1000 osób)
najwięcej głosów (511) oddano na listę nr 5 o nazwie Liga Pracującej Palestyny lewicowi syjoniści. Mniejsze poparcie uzyskały: Mizrachi (religijni syjoniści) - 211
głosów, odłam Włodzimierza Żabotyńskiego - 197 głosów, Ogólni Syjoniści - 119
głosów, Partia Pracy „Hitachdut” - 27 głosów, Et Liwnot (heb. Czas Budować umiarkowana frakcja Organizacji Syjonistycznej) - 2 głosy. Odłam SyjonistówRewizjonistów (B'rit Atzoar - heb. Rewizjonista - lojalni wobec państwa polskiego,
propagujący radykalne hasła narodowo-syjonistyczne) nie otrzymał żadnego głosu46.
W 1934 r. w wyborach do Rady Miejskiej część działaczy syjonistycznych
wystawiła wspólną listę pod nazwą Front Syjonistyczny. Kandydowali m. in. Józef Gil
i Moszek Lorje. Lista nie uzyskała znaczącego poparcia społecznego47. Do Rady
Miejskiej dostał się jednak inny działacz syjonistyczny - Józef Zelikson48, który
kandydował z listy Żydowskiego Zjednoczenia Gospodarczego. W latach 1936-1939
w Zarządzie Gminy Żydowskiej syjoniści, oprócz wymienionego wcześniej Fiszela
Paryża z Poale Sjon-lewicy, mieli jeszcze jednego przedstawiciela - Hermana Rodała
z odłamu rewizjonistów49.
Partie ortodoksyjnych Żydów
Religijni Żydzi zazwyczaj tworzyli komitety wyborcze z działaczami
narodowymi i organizacjami gospodarczymi. W wyborach samorządowych w 1922 r.
Zjednoczenie Żydowskich Grup Narodowych wprowadziło do Rady Miejskiej siedmiu
przedstawicieli: Ludwika Weinberga, Rubina Najkrona, Dawida Bugajskiego, Kiwę
Fihlera, Leopolda Kleinera, Icka Szpirę i Józefa Rozenblata. Rubin Najkron otrzymał

Memorial Book..., s. 218.
APŁ, Akta Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, zespół 166, sygn. 281.
44 G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 74.
45 „Gazeta Radomskowska”, 1931, nr 50.
46 „Gazeta Radomskowska”, 1933, nr 31.
47 „Gazeta Radomskowska”, 1934, nr 21 i 23.
48 Memorial Book..., s. 217.
49 Almanach…, s. 209.
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w Zarządzie Miejskim stanowisko ławnika50, dlatego jego miejsce w Radzie zajął
Szlama Neimark51.
W 1926 r. ortodoksi utworzyli radomszczański oddział towarzystwa
Szlojmej Emunej Isroel (heb. Pokój Wiernym Izraelowi), który został wpisany do
Rejestru Oddziałów Stowarzyszeń i Związków UW w Łodzi w dniu 14 września 1926 r.
i oddział towarzystwa Szomrej Szabos (heb. Przestrzegający Szabatu) - wpis do
Rejestru Oddziałów Stowarzyszeń i Związków UW w Łodzi w dniu 13 grudnia 1926 r.
pod numerem 56252. Działalność organizacji Szomrej Szabos polegała głównie na
nakłanianiu wiernych do ścisłego przestrzegania nakazów religijnych, zwłaszcza
dotyczących szabasu. Towarzystwo Szlojmej Emunej Isroel było w rzeczywistości
partią polityczną, należało do Agudath Israel (heb. Związek Izraela), popularnie
nazywanego Agudą. Celem stowarzyszenia była obrona praw religijnych
i ekonomicznych Żydów oraz popieranie szkolnictwa wyznaniowego. Jego członkowie
deklarowali lojalność wobec państwa polskiego, przeciwstawiali się ideom
syjonistycznym i nacjonalistycznym. Negowali istnienie narodu żydowskiego,
uważali, że Żydów łączy jedynie wspólna wiara. Sprzeciwiali się utworzeniu państwa
żydowskiego w Palestynie, która była dla nich Ziemią Świętą. Nie dopuszczali
możliwości używania języka hebrajskiego w celach innych niż liturgiczne.
W 1927 r. w unieważnionych wyborach do Rady Miejskiej Aguda wraz
z działaczami żydowskiego I Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości stworzyła
Żydowski Blok Religijno-Narodowy, który uzyskał 3 mandaty. W powtórnych
wyborach blok poszerzono o niektórych działaczy Stowarzyszenia Drobnych Kupców
Żydowskich, co pozwoliło na zdobycie 4 miejsc w Radzie53. Mandaty uzyskali: Rubin
Najkron, Icek Szpiro, Dawid Bugajski, Dawid Rodał.
Z inicjatywy religijnych Żydów powstało Towarzystwo Jeszywat Keser-Tora
(heb. Uczelnia Korony Tory). Zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i Związków
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 24 października 1934 r. pod numerem 19054. Celem
statutowym było wspieranie młodzieży studiującej Talmud. W 1934 r. prezesem
Zarządu był Mendel Landau, a w 1938 r. Moszek Lorje. W dniu 1 lutego 1934 r.
oddano do użytku nowy budynek Gminy Żydowskiej. Rozpoczęła w nim działalność
średnia szkoła religijna Talmud-Tora zarządzana przez Towarzystwo Jeszywat KeserTora55. Istniała również szkoła dla dziewcząt Beis Yakov56.
Przedstawiciele Agudy zasiadali w zarządach stowarzyszeń dobroczynnych
(Żydowskim Towarzystwie Pomocy Ubogim i Chorym „Linas Hacedek”
i Stowarzyszeniu Opieki nad Ubogimi Przejezdnymi Żydami „Hachnosat-Orchim” im.
Mendla Lachmana) oraz gospodarczych, m. in. w Banku Spółdzielczym Drobnych
Kupców. W latach 1936-1939 przedstawicielami partii w Zarządzie Gminy Żydowskiej
byli Mojżesz Wajnrajch i Abram Grosman57.
W 1934 r. w wyborach do Rady Miejskiej członkowie Agudy i niektórzy
syjoniści utworzyli z działaczami żydowskich stowarzyszeń gospodarczych wspólną

S. Basiński , Wybory samorządowe..., s. 57.
APPT, biblioteka, sygn. 3155, Sprawozdanie z działalności Zarządu Miasta i Rady Miejskiej za czas od
d. 20 czerwca 1922 r. do dnia 1 listopada 1925 r., Radomsko 1925.
52 APŁ, Akta Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, zespół 166, sygn. 281.
53 „Gazeta Radomskowska”, 1927, nr 52.
54 APŁ, Akta Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, zespół 166, sygn. 282 i 2037.
55 „Gazeta Radomskowska”, 1934, nr 6.
56 Almanach Gmin..., s. 210.
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listę pod nazwą Żydowskie Zjednoczenie Gospodarcze. Młodzież ortodoksyjna na
czele z Mortenfeldem zarejestrowała własną listę. Spośród wszystkich żydowskich
ugrupowań jedynie Żydowskie Zjednoczenie Gospodarcze wprowadziło do Rady
swoich przedstawicieli. Mandaty uzyskali: Dawid Rodał, Abram Grosman, Mojżesz
Berger, Icek Szpiro, Józef Zelikson, Roman Rozenbaum58. Zaskoczeniem była
przegrana radnego poprzedniej kadencji - Rubina Najkrona. W 1935 r. ławnikiem
został kandydat wysunięty przez Żydowskie Zjednoczenie Gospodarcze - Dawid
Rodał, jego miejsce w Radzie zajął dr Henryk Ruziewicz59. W 1939 r., w ostatnich
wyborach samorządowych przed II wojną światową, Aguda poniosła porażkę
wprowadzając do Rady tylko jednego kandydata. Mandat uzyskał Mojżesz Berger60 wcześniej deklarujący się jako bezpartyjny61.

Zarząd Gminy Wyznaniowej, siedzą od lewej: Herman Rodal, Elimelech Jakubowicz,
A. Grosman, M. Berger, J. H. Tyger, J. D. Fajtlowicz, H. L. Zajdman; stoją F. Paryż, Elizer
Rozenbaum, fot. Almanach gmin..., s. 213.

Partie socjalistyczne
Do partii socjalistycznych można zaliczyć omówione wyżej partie
syjonistyczno-socjalistyczne oraz typowo socjalistyczny Ogólnożydowski Związek
Robotniczy w Polsce (utworzony w 1897 r. w Wilnie), zwany potocznie Bundem.
Partia uznawała narodowość żydowską, za język narodowy przyjmowała jidysz, lecz
nie popierała tworzenia żydowskiego państwa. Uważała, że domem Żydów są kraje
ich dotychczasowego zamieszkania. Dążyła do wprowadzenia socjalizmu, który miał
rozwiązać zarówno problemy społeczne, jak i narodowe. Po dojściu Hitlera do władzy
w Niemczech, Bund widział w faszyzmie zagrożenie zarówno dla Żydów, jak
i Polaków. W Radomsku siedziba partii znajdowała się przy ul. Strzałkowskiej. Na
początku lat 20. w skład egzekutywy Bundu wchodzili: Abner Jarkhmial, Chaim
„Gazeta Radomskowska”, 1934, nr 21 i 23.
„Gazeta Radomskowska”, 1935, nr 10.
60 S. Basiński, Wybory samorządowe..., s. 115.
61 Almanach Gmin..., s. 209.
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Ickowicz, Leib Gelbard, Abraham Dykierman i Herszel Bromberg62. W wyborach do
Rady Miejskiej w 1927 r. Bund wystawił własną listę, kandydowali z niej: Herszlik
Krauze, Izaak Cymberknopf, Feiwel Wilhelm, Kałma Szbatowski i Abraham
Dykierman. Partia nie uzyskała żadnego mandatu63. Podobnie było w wyborach
w 1934 r. - nawet czołowym działaczom (Szmul Haze, Abram Chaskiel Fajnzylber) nie
udało się wejść do Rady64. Pomimo braku sukcesów wyborczych Bund pretendował
do roli najważniejszego przedstawiciela robotników żydowskich. Jego znaczenie
wzrosło w drugiej połowie lat trzydziestych. W wyborach do Rady Miejskiej w 1939 r.
mandaty uzyskali: Abram Chaskiel Fajnzylber, Szmul Haze i Josek Hersz
Gosłowski65.
Pod wpływem Bundu pozostawało stowarzyszenie Kultur Liga, które wśród
robotników propagowało kulturę żydowską, a szczególnie literaturę w języku jidysz.
Radomszczański oddział towarzystwa został wpisany do Rejestru Oddziałów
Stowarzyszeń i Związków Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 27 kwietnia 1929 r. pod
numerem 96266. Z inicjatywy partii powstało w 1930 r. Towarzystwo Wychowania
Fizycznego „Jutrznia”67.
Ruch komunistyczny
Działalność komunistyczna, uważana za wrogą wobec państwa polskiego,
była w II RP nielegalna i przez władze zwalczana. Komuniści nie mogli rejestrować
list wyborczych, zresztą nie chcieli tego czynić, ponieważ byli zwolennikami przejęcia
rządów w wyniku rewolucji, a nie w demokratycznych wyborach. Nieobecność
komunistów w wyborach uniemożliwia określenie rzeczywistego poparcia społecznego dla tej ideologii.
„Gazeta Radomskowska” wielokrotnie informowała o aresztowaniach osób
podejrzanych o działalność komunistyczną, nasiliły się one zwłaszcza w latach
wielkiego kryzysu. Wśród zatrzymanych byli zarówno Żydzi jak i Polacy, choć
żydowskie nazwiska pojawiały się częściej. Niektóre ze spraw wydają się błahe i były
prawdopodobnie wybrykami młodych ludzi, np. wypuszczenie gołębia z przywiązaną
czerwoną flagą. Poważniejsze wykroczenia, takie jak kolportowanie pism
komunistycznych czy wznoszenie haseł antypaństwowych, surowo karano. W 1932 r.
za rozklejanie ulotek komunistycznych aresztowano Szmula Fajermana, Szyfrę
Linderównę i Rywkę Tyberg68. W 1933 r. aresztowano Mirlę Kaufnanównę, Perlę
Ofmanównę, Hersza Libermana i Uszera Ofmana69. Sąd Okręgowy w Piotrkowie
Trybunalskim prowadził wiele procesów przeciwko mieszkańcom Radomska
pochodzenia żydowskiego, oskarżonym o działalność antypaństwową, m. in.: w 1933
r. przeciwko Szmulowi Przyrowskiemu70, Joskowi Goldsztajnowi, Moszkowi
Pozmaterowi, Szlamie Lejbowi Epsztajnowi, Bramowi Kohnowi, Dawidowi Omanowi

Memorial Book..., s. 209.
„Gazeta Radomskowska”, 1927, nr 51, 52.
64 „Gazeta Radomskowska”, 1934, nr 21, 23.
65 S. Basiński, Wybory samorządowe..., s. 115.
66 APŁ, Akta Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, zespół 166, sygn. 281; G. Mieczyński, Stowarzyszenia
społeczne ..., s. 102.
67 G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 78.
68 „Gazeta Radomskowska”, 1932, nr 9.
69 „Gazeta Radomskowska”, 1933, nr 9, 32, 52.
70 APŁ, Akta Sądu Okręgowego w Piotrkowie, zespół 892, sygn. 2599.
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i Mirli Kaufmanównie71, w 1936 r. przeciwko Dajczerowi Chaskielowi, Herszlikowi
Węglińskiemu72 i Mojżeszowi Szpiro73, w 1937 r. przeciwko Chaimowi Gabrielowi
Kaufmanowi74, a w 1938 r. przeciwko Zelikowi Lajzerowi Goldsztajnowi75.
W stosunku do niektórych osób (m. in. Poli Goldsztajn76) zastosowano jedynie dozór
policyjny. Większość wyroków była jednak dość wysoka - od roku do nawet trzech lat
pozbawienia wolności i z reguły 5 lat pozbawienia praw obywatelskich.
Prasa donosiła o dwóch przypadkach kontrolowania przez komunistów
stowarzyszeń społecznych. Pierwszy dotyczył opisanej wcześniej sprawy Żydowskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, a drugi Żydowskiego Robotniczego Klubu Sportowego
„Hapoel” (Robotnik) - wpisanego do Rejestru Oddziałów Stowarzyszeń i Związków
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 15 października 1932 r. pod numerem 178477.
W 1937 r. klub wprowadził emblemat nawiązujący do symboliki komunistycznej
(sierp i młot połączony z sylwetką sportowca rzucającego kulą). Prezesa klubu
Aronowicza, któremu zarzucono propagowanie komunizmu, aresztowano, a klub
został zlikwidowany78.
Żydzi bezpartyjni
Osobną grupę stanowili Żydzi, którzy deklarowali bezpartyjność,
ale jednocześnie chcieli mieć wpływ na sprawy miasta i państwa. Brali udział
w wyborach samorządowych tworząc oddzielną listę bezpartyjną lub kandydując z list
żydowskich stowarzyszeń gospodarczych (właścicieli nieruchomości, kupców,
rzemieślników). Byli to zwolennicy współpracy z Polakami, lojalni wobec państwa.
Podobieństwo poglądów z działaczami Agudy prowadziło do zawierania z nimi
sojuszy przedwyborczych i tworzenia wspólnych list kandydatów do Rady Miejskiej.
W unieważnionych wyborach do Rady Miejskiej w 1927 r. z listy bezpartyjnej
kandydowali m. in.: Adolf Lewkowicz, Dora Rozenbaum, Mordka Goldberg, Litman
Żarski, Fiszel Doński, Hampel, Pański, Grundman, Miński, Telman, Rozenbaum,
Moszkowicz. Swoją listę wystawili również drobni kupcy, znaleźli się na niej: Dawid
Rodał, A. Rozenbaum, Dawid Sobel, Witenberg, M. Faktor, Szytenberg, Fiszlewicz,
Wajdfogiel79. W kolejnych wyborach 21 listopada 1927 r. bezpartyjni rzemieślnicy
i kupcy wystartowali z list partyjnych stworzonych wspólnie z Agudą, partią
Hitachduth lub z Poale Sjon-Prawicą80. W 1934 r. rzemieślnicy, kupcy i właściciele
nieruchomości zawarli sojusz wyborczy z Agudą. Jedyna lista bezpartyjna, stworzona
przez Joachima Krajndlera kierownika żydowskiej szkoły powszechnej, nie uzyskała
poparcia społecznego81. W latach 1936-1939 w składzie 9-osobowego Zarządu Gminy
Żydowskiej zasiadało aż 4 członków, którzy deklarowali swoją bezpartyjność: Mojżesz

„Gazeta Radomskowska”, 1933, nr 44.
„Gazeta Radomskowska”, 1936, nr 20, 21, 44.
73 „Gazeta Radomskowska”, 1936, nr 24.
74 „Gazeta Radomskowska”, 1937, nr 32.
75 APŁ, Akta Sądu Okręgowego w Piotrkowie, zespół 892, sygn. 5473, „Gazeta Radomskowska”, 1936, nr 21,
44.
76 „Gazeta Radomskowska”, 1936, nr 20.
77 APŁ, Akta Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, zespół 166, sygn. 281; G. Mieczyński, Stowarzyszenia
społeczne..., s. 78-79.
78 „Gazeta Radomskowska”, 1937, nr 18, 29.
79 „Gazeta Radomskowska”, 1927, nr 28.
80 „Gazeta Radomskowska”, 1927, nr 52.
81 „Gazeta Radomskowska”, 1934, nr 21, 23.
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Berger (przewodniczący), Elimelech Jakubowicz (wiceprzewodniczący), Lajb
Szklarczyk i Hersz Lajb Zajdman82.
Jedną z bezpartyjnych organizacji był utworzony w 1934 r. Związek Żydów
Uczestników Walk o Niepodległość Polski. Inauguracja działalności radomszczańskiego oddziału związku nastąpiła w dniu 11 sierpnia 1934 r. w lokalu Gminy
Żydowskiej przy ulicy Mickiewicza 5. Został wpisany do Rejestru Oddziałów
Stowarzyszeń i Związków Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 18 grudnia 1934 r. pod
numerem 327283. W latach 1934-1936 w Zarządzie zasiadali m. in.: Szloma Ruziewicz
(prezes), Samuel Lubelski, Henryk Pański (wiceprezesi), B. Frydman (sekretarz).
W 1938 r. związek był jednym z inicjatorów zbiórki pieniędzy wśród społeczności
żydowskiej na zakup karabinu maszynowego dla wojska84.
***
Istnienie licznej i dobrze zorganizowanej mniejszości żydowskiej musiało
stwarzać wiele sytuacji konfliktowych z polską większością. Tym bardziej, że do
różnic narodowościowych dochodziły religijne i kulturowe. Ponadto mniejszość ta
praktycznie się nie asymilowała. Prawdopodobnie najistotniejszym czynnikiem
powodującym konflikty była silna pozycja ekonomiczna Żydów. Oczywiście większość
z nich stanowili biedacy, ale istniała elita żydowska, do której należała przeważająca
część kamienic, zakładów rzemieślniczych, fabryk, kantorów, restauracji, sklepów
i banków. Podobnie było w Radomsku - w 1913 r. Polacy byli właścicielami tylko
3 posesji znajdujących się przy rynku głównym, a w całym mieście należało do nich
tylko 15 spośród kilkudziesięciu sklepów85. Właśnie w takich małych miastach silne
poparcie wśród Polaków miała Narodowa Demokracja, która już przed I wojną
światową głosiła hasła „unarodowienia” handlu i rzemiosła. Sposobem na
„odżydzenie” miast miała być akcja „swój do swego po swoje” promująca rodzimą
produkcję. W „Gońcu Częstochowskim”, który zamieszczał korespondencje
z Radomska, spotkać można liczne przypadki piętnowania firm lub osób prywatnych
za nabywanie towarów w żydowskich firmach lub za zatrudnianie żydowskich
rzemieślników. Gazeta podawała przykłady nieuczciwej konkurencji i złośliwych
działań wyłącznie ze strony Żydów. Według dziennika stosunek Polaków do akcji
„swój do swego” był wyznacznikiem patriotyzmu86. Podobne działania propagandowe
mające ograniczać udział Żydów w handlu, rzemiośle i przemyśle miały miejsce
w okresie międzywojennym, np. „Dzień Propagandy Przemysłowca, Kupca
i Rzemieślnika chrześcijańskiego”, który odbył się 17 października 1937 r.
w Radomsku87.
Endecja cieszyła się w Polsce międzywojennej dużym poparciem i pod jej
wpływem w drugiej połowie lat 30. XX w. rząd zaostrzył politykę wobec Żydów.
Wprowadzono niekorzystne dla mniejszości narodowych zmiany w ordynacji
wyborczej do Sejmu w 1935 r. Zmniejszono okręgi wyborcze i zastosowano w nich
Almanach ..., s. 209.
APŁ, Akta Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, zespół 166, sygn. 281.
84„Gazeta Radomskowska”, 1934, nr 33; 1935, nr 6; 1936, nr 7; 1938, nr 46, 47; G. Mieczyński,
Stowarzyszenia społeczne..., s. 133.
85 „Goniec Częstochowski”, 1913, nr 181.
86 „Goniec Częstochowski”, 1913, nr 144, 193, 194, 199, 202, 219, 250, 259.
87 Jednodniówka poświęcona najżywotniejszym zagadnieniom przemysłu, rzemiosła i handlu polskiego
doby obecnej wydana z okazji uroczystości Dnia Propagandy Przemysłowca, Kupca i Rzemieślnika
Chrześcijańskiego w Radomsku, 17 X 1937.
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system większościowy. Wywołało to protesty wielu środowisk żydowskich. Komitet
Centralny Organizacji Syjonistycznej zapowiedział bojkot wyborów. Lokalni działacze
(w większości prawicowi) jedyną szansę na wygraną widzieli w utworzeniu wspólnych
komitetów wyborczych. W Radomsku również powstał taki komitet, w jego skład
weszli: Henryk Ruziewicz, Samuel Lubelski, Mojżesz Berger, Henryk Pański.
W wyniku nowej ordynacji Żydzi, stanowiący około 10% społeczeństwa, uzyskali
4 mandaty tj. niecały 1% miejsc w Sejmie88. Wszyscy wybrani żydowscy posłowie
kandydowali z okręgów wielkomiejskich - żydowska prowincja została bez
reprezentacji parlamentarnej.
Skutkiem niekorzystnej polityki władz wobec Żydów na szczeblu lokalnym
było drastyczne zmniejszenie się liczby radnych żydowskich w Radzie Miejskiej
miasta Radomska w latach 30. W wyborach do 24-osobowej Rady Miejskiej w 1919 r.
Żydzi zdobyli 9 mandatów, w 1922 r. - 10, w 1927 r. - 8, w 1934 r. - 6, a w 1939 r. tylko 5. Wyniki z lat 20. XX w. są proporcjonalne do liczby ludności żydowskiej
w mieście (w 1921 r. Żydzi stanowili 38,56% społeczeństwa Radomska89,
co teoretycznie powinno skutkować posiadaniem 9 mandatów w Radzie). Niewielkie
wahania między liczbą mandatów uzyskanych przez ugrupowania żydowskie w latach
20. można tłumaczyć rozbiciem politycznym (zarówno wśród Żydów, jak i Polaków).
W latach 30. pomimo wzrostu liczby ludności żydowskiej (1932 r. - 41,38%)90 ilość
uzyskanych przez Żydów mandatów gwałtownie spadła. Na rezultaty wyborów
z pewnością nie wpłynęła frekwencja, która zawsze była wysoka (nawet ponad 80%)
i dość stabilna. Ilość głosujących w okręgach zamieszkałych w większości przez
Żydów i okręgach z przewagą ludności polskiej była podobna, nie odnotowano
również żadnej akcji bojkotu wyborów przez społeczeństwo żydowskie. Nie można
doszukiwać się przyczyn słabego wyniku ugrupowań żydowskich w rozbiciu
politycznym, ponieważ Żydzi zdobyli najwięcej mandatów na początku lat 20.,
właśnie w okresie największego rozdrobnienia. O wyniku wyborów w latach 30.
zadecydował sposób ich przeprowadzania. W latach 20. ordynacja była
proporcjonalna, tzn. liczono wszystkie głosy oddane na poszczególne listy
kandydatów i proporcjonalnie rozdzielano mandaty. W latach 30. nowa ordynacja
proporcjonalno-większościowa wprowadziła podział miasta na okręgi (4 lub 5),
w których do zdobycia była określona liczba mandatów (około 6). Granice okręgów
wytyczono w ten sposób, że Żydzi stanowili zdecydowaną większość tylko w jednym.
Stąd w tym okręgu zdobywali z reguły kilka miejsc, a w pozostałych najwyżej po
jednym (pod warunkiem, że nie dochodziło do rozproszenia głosów pomiędzy różne
ugrupowania).
W 1937 r. na uniwersytetach zastosowano zasadę numerus clausus (łac.
liczba ograniczona, zamknięta) polegającą na wprowadzeniu 10% limitu przyjęć
studentów pochodzenia żydowskiego (co odpowiadało procentowemu udziałowi
ludności żydowskiej w Polsce) i getto ławkowe. Działania te spotkały się z licznymi
protestami i strajkami Żydów, np. w 1937 r. ogólnopolski dwugodzinny strajk kupców
żydowskich przeciwko gettu ławkowemu objął również Radomsko91. Reakcja władz
była typowa - uznano strajk za bezzasadny i postanowiono ukarać kupców za
samowolne zamknięcie sklepów grzywnami od kilkudziesięciu do kilkuset złotych92.
„Gazeta Radomskowska”, 1935, nr 33, 35, 36.
„Gazeta Radomskowska”, 1922, nr 21.
90 S. Basiński, Wybory samorządowe..., s. 29.
91 „Gazeta Radomskowska”, 1937, nr 43.
92 „Gazeta Radomskowska”, 1938, nr 10.
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Krótko przed wybuchem wojny w Sejmie przygotowywano ustawę zakazującą
znakowania jako polskie wyrobów firm z „niepolskim” kapitałem93. Jednocześnie
z polityką szykan państwo zaczęło popierać ten nurt syjonistyczny, który dążył do
powstania państwa żydowskiego w Palestynie i emigrację Żydów. Polityka ta
częściowo przyniosła zamierzone rezultaty (np. tylko w grudniu 1935 r. do Palestyny
wyemigrowało z całego kraju około 1200 osób94), ale również powodowała
radykalizację społeczeństwa żydowskiego i spadek liczby lojalistów.
Mimo zaostrzających się konfliktów narodowościowych należy odnotować
liczne przejawy współpracy żydowskich i polskich partii politycznych. W Radomsku
w okresie międzywojennym w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej żadne
ugrupowanie nigdy nie uzyskało większości wystarczającej do samodzielnego
rządzenia. Z konieczności tworzono koalicje, przy zawiązywaniu których zasadnicze
znaczenie miał podział na prawicę i lewicę, a nie narodowość. W 1919 r. Polska Partia
Socjalistyczna wraz z socjalistami żydowskimi utworzyła Klub Radnych
Socjalistycznych, co pozwoliło na uzyskanie bezwzględnej większości w Radzie
i powołanie socjalistycznego magistratu. Podobna sytuacja miała miejsce również po
wyborach z 27 listopada 1927 r. Natomiast radni prawicowi, zarówno z polskich jak
i żydowskich ugrupowań, rządzili razem w latach 1922-1927 i 1934-193995.

„Gazeta Radomskowska”, 1939, nr 1.
„Gazeta Radomskowska”, 1935, nr 48.
95 R. Szwed, Działalność samorządowa..., s. 227-267.
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Ksawery Jasiak
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Dowódcy polowi Konspiracyjnego Wojska Polskiego batalionu
radomszczańskiego kryptonim „Motor”

[...] Jeśli Polska za okupacji niemieckiej dla odzyskania wolności poświęciła
ponad 6 milionów obywateli, w tym przynajmniej 2 miliony najlepszych synów, to
obecnie dla tego samego celu nie może zawahać się pozbyć kilkunastu czy
kilkudziesięciu tysięcy odszczepieńców i najgorszych szumowin. Nie jest
przestępstwem likwidować zdrajców, zwyrodnialców pastwiących się nad swymi
braćmi, wszelkiego rodzaju wykolejeńców, nie uznających żadnych świętości.
Zbrodnią niewybaczalną jest dopuścić, aby ofiary milionów zostały zdystansowane
przez miernoctwo i podłość” – pisał Stanisław Sojczyński „Warszyc”1.
W walkach z siłami bezpieczeństwa (policji politycznej zorganizowanej na
wzór sowieckiego NKWD) straciło życie wielu oddanych sprawie żołnierzy Polskiego
Państwa Podziemnego, a ci, którzy przeżyli, niejednokrotnie zapłacili za swój
patriotyzm więzieniem i torturami w kazamatach UB. Nieznane są liczby wszystkich
ofiar poległych, zamordowanych, zamęczonych, skatowanych ludzi niepodległościowego ruchu oporu Konspiracyjnego Wojska Polskiego z lat 1945–1955, tak jak
nieznane są miejsca ich potajemnego pochówku2. Jedno jest pewne, że szlaki tych
walk na obszarze ziemi radomszczańskiej oraz niektórych powiatów ościennych
usłane są miejscami ludzkich dramatów, zbrodni, zabójstw i okrucieństwa. Większość
z niezłomnych dowódców polowych KWP została zabita w akcji przez siły
pacyfikacyjne (MO, UB, KBW, NKWD) lub zakończyła swój żywot po swingowanych
procesach wojskowych sądów rejonowych. Byli również i tacy, którzy cudem ocaleli,
okaleczeni przez reżim stalinowski. Przeżyli po to by dać świadectwo prawdzie.
Pozostawili po sobie m.in. zdjęcia z konspiracji oraz dokumenty sztabowe, które sami
wytworzyli. Ich wspomnienia z okresu młodości, lat wojny oraz okupacji sowieckiej,
uzupełniają historię walki i męczeńskiej śmierci wielu zaginionych w akcji dowódców.
One również stały się materiałem źródłowym w opracowaniu losów tych
zapomnianych poakowskich epigonów, którzy przez 60 lat byli skazani na infamię
1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi (dalej: AIPNŁ), Wojskowy Sąd Rejonowy (dalej: WSR)
w Łodzi Sr 786/46, t. I, Rozkaz nr 1 kpt.„Warszyca” z 3 stycznia 1946 r.
2Autorowi udało się ustalić szacunkową liczbę zabitych i straconych w procesach politycznych żołnierzy
KWP ze wszystkich komend podległych kpt. „Warszycowi”. Jest to liczba opiewająca na 233 członków. Są
to najnowsze dane po weryfikacji w archiwach Oddziałowych Biur Udostępniania i Archiwizacji
Dokumentach IPN we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Warszawie i Łodzi.
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i wymazani z pamięci. Ich szlak bojowy rozpoczął się w kompaniach dywersyjnych 27
i 74 pp. AK, w których służyli, a po 1945 r. dowodzili jednostkami dywersyjnymi
w ramach antykomunistycznego podziemia KWP. Byli wielkimi patriotami, niezwykle
prawymi ludźmi. Znani w szeregach konspiracji ze swej inteligencji i doświadczenia
bojowego. Do końca swoich dni wierzyli, że nadejdzie dzień wolności a Polska
odzyska w pełni suwerenność i niepodległość. Ich wiara i nadzieja rozpadła się w pył
po nastaniu stalinizmu w Polsce. Bez wahania wiedzieli, po której stronie stanąć.
Mieli również świadomość, że czynny opór wobec tej władzy może spowodować
tragiczne w skutkach represje. W tej nierównej walce, mimo doznanej klęski zostali
pyrrusowymi zwycięzcami. Polegli na polu chwały składając najwyższą ofiarę - własne
życie.
Poniższa synteza to wycinek z historii dziejów organizacji KWP, gdyż zawiera
życiorysy kilku dowódców polowych, podkomendnych kpt. Stanisława Sojczyńskiego
„Warszyca”. Jest to nie tylko opis ich tragicznych losów, ale przekaz głębszej refleksji
nad tragicznym okresem w historii Polski powojennej, w której system totalitarny
zaszczepiony został ze Wschodu, zniewolił naród Polski, a społeczeństwo trwale
okaleczył. Przez 60 lat partyzanci KWP nazywani byli bandytami z lasu, reakcją a ich
oddziały szturmowe jako bandy terrorystyczno-rabunkowe. Po przemianach
ustrojowych w 1990 r., mimo rehabilitacji, przywrócenia im honoru i godności
żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego przez niezawisłe sądy Rzeczpospolitej
Polskiej, nadal są szkalowani i oskarżani o najgorsze zbrodnie. Ten stan trwa do
dzisiaj3. To dzięki badaniom naukowym, przy udostępnieniu akt aparatu
bezpieczeństwa z lat 1945-1956 i ich weryfikacji, bez skażeń politycznych w tej materii
można było odtworzyć tragiczne losy tysiąca żołnierzy niepodległościowego ruchu
oporu. Dokonać obiektywnej oceny tych faktów, przez długie lata propagandy, fałszu
i dezinformacji4. Trzeba wspomnieć wszystkich żołnierzy kpt. „Warszyca”,
zamordowanych rękami polskich kolaboracyjnych służb bezpieczeństwa. Trzeba ich
przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazywać prawdy naszej
przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów5.
Konspiracyjne Wojsko Polskie to formacja składająca się z tych uczestników
zbrojnej walki z okupantem hitlerowskim, którzy uznali, że wkroczenie do Polski
Armii Sowieckiej w styczniu 1945 r. nie oznaczało wyzwolenia umęczonego wojną
społeczeństwa, lecz nową okupację i prześladowania. Po 6 latach walki, wierni
drodze, którą wcześniej wybrali, nie szukali kompromisu, nie odmówili dalszej ofiary
dla Ojczyzny. Żołnierski honor, poczucie godności i umiłowanie wolności stawiali na
pierwszym miejscu.
19 stycznia 1945 r., po rozwiązaniu AK przez gen. Leopolda Okulickiego
„Niedźwiadka”, komendant Okręgu Radom-Kielce „Jodła”, płk Jan Zientarski
„Mieczysław”, „Ein” tak opisywał sytuację w terenie: Od pierwszych dni Sowiety
rozpoczęły zwalczanie AK. Dotychczas aresztowano kilkuset członków różnych
stopni [...]. Wszędzie dążenie do wykrycia sztabów AK. Dowódcy okręgów,
inspektoratów wykonali połowicznie rozkaz rozwiązania AK, część ujawnionych
Zob. strona internetowa: www.ziemiaradomszczańska.pl
Zob. A. W. Gała, Niepodległościowe podziemie zbrojne Częstochowy i okolic 1944-1956, Częstochowa
1993; Tenże, KWP 1945-1954, Częstochowa 1996; W. Gąsior, KWP 1945-48, Radomsko 1993; T. Toborek,
Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łódź 2007; K. Jasiak, Działalność partyzancka
Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Z dziejów II Konspiracji w środkowej Polsce w latach 1945-1955,
Opole-Wieluń 2008.
5 18 maja 1994 r. pamiętne słowa wygłosił Jan Paweł II.
3

4
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żołnierzy (po ukryciu broni i archiwów) wierzyła, że nastąpi normalizacja życia
w kraju. Szybko jednak okazało się, że ujawnienie spotęgowało jedynie masowe
prześladowania i terror. Represje sowieckich władz (NKWD) i polskiego aparatu
bezpieczeństwa (UB) dotknęły większość byłych żołnierzy 27. i 74. pp. Armii
Krajowej, szczególnie wyższych rangą, m.in. Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” –
dowódca batalionu krypt. „Las” oraz z dowódcę kompanii por. Karola Kutnickiego
„Kruka”. Konspiratorzy wywodzący się z terenów pow. Radomsko i Częstochowa oraz
Piotrkowa Trybunalskiego składający się w większości z uczestników zbrojnej walki
z okupantem hitlerowskim uznali, że wkroczenie do Polski Sowietów nie oznaczało
wyzwolenia umęczonego wojną społeczeństwa, lecz nową okupację i prześladowania.
Z tych wszystkich względów reaktywowało się wiele oddziałów partyzanckich,
podejmując walkę z nowym okupantem.
Antykomunistyczne podziemie zbrojne o nazwie Konspiracyjne Wojsko
Polskie6 powstało wiosną 1945 r., z inicjatywy kapitana Stanisława Sojczyńskiego
„Warszyca” - b. dowódcy batalionu 27 pp. AK krypt. „Ryś”, „Manewr”. Na powstanie
organizacji miały wpływ dwie przenikające się siły. Z jednej strony była to siła
charakteru jego dowódców, ich osobowość i dojrzałość ideologiczna. Z drugiej zaś
strony stawiony opór został wymuszony zmasowanym atakiem sił bezpieczeństwa,
ideologii i instytucji komunistycznej.
Kapitan Sojczyński był jedną z najważniejszych postaci w KWP, projektodawcą, budowniczym i kontynuatorem przedwojennej myśli niepodległościowej.
Był komendantem głównym największej organizacji antykomunistycznego podziemia
zbrojnego w środkowej Polsce, której pozostał wierny do ostatnich dni swojego życia.
Należy jednak pamiętać, że po 1945 r. „Warszyc” stał się sztabowcem, strategiem, nie
był już dowódcą polowym. Po reorganizacji w myśl wydanych rozkazów jego
podkomendni wypełniali trudne zadania bojowe. To na ich barkach spoczęły
najważniejsze zadania, jedno z najistotniejszych - walka o Polskę sprawiedliwą i niepodległą aż do zwycięstwa.
3 kwietnia 1945 r., „Warszyc” nakazał swoim byłym podkomendnym
z akowskich kompanii „Czołówki”, „Kadry” i „Ochrony”, o ponowne zgłoszenie się na
odprawę. W rozkazie pisał: Należy utrzymać, a tam, gdzie zostały zerwane –
wznowić, (jeśli nie grozi to niebezpieczeństwem zdrady) kontakty z podwładnymi
i między żołnierzami przez:
- spotkania i odwiedzania się (nie częste i w taki sposób, żeby nie było to
podpadające),
- informowanie się wzajemne i dzielenie się wiadomościami radiowymi,
- ustne przekazywanie rozkazów i wytycznych,
- rzadkie, w wypadkach podyktowanych koniecznością, wydawanie rozkazów
pisemnych przez d-ców
kompanii. Dowódcy wszystkich szczebli, nawet
w wypadkach, gdzie nie jest to etatem przewidziane, winni mieć zastępców. Podać
pseudonimy zastępców dowódców komp. Na stanowisko swojego zastępcy
wyznaczam ob. Karola7 (z tym, że jest nadal dowódcą Kadry). Do czasu

6 We wrześniu 1945 r. używano już nazwy KWP. 8 stycznia 1946 przyjęła miano Samodzielna Grupa
Konspiracyjnego Wojska Polskiego „Lasy”.
7 W końcu kwietnia 1945 r. Kazimierz Tkacz ps. „Karol” opuścił oddział „Kadry” z powodu rany
postrzałowej nogi, nabytej podczas ostatniej akcji ekspropriacyjnej na gorzelnię w Rogach nad Pilicą.
Wrócił do Radomska. 7 lipca 1945 r. z urzędu miasta uzyskał zgodę wyjazdu na Ziemie Odzyskane.
Wyjechał do Łeby, gdzie pracował w Spółdzielni Rybackiej. 15 lipca 1945 r. został zameldowany w Łebie.
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wyznaczenia przeze mnie nowego dowódcy Czołówki – obowiązki dowódcy tejże
pełni ob. Wrak8. Uaktualnić wykazy ludzi, broni i sprzętu, uwzględniając dane –
stan faktyczny, przybyło ubyło (ubytek wyjaśnić), podać stopień i pseudonim
aresztowanych. Wykazy przesłać do Manewru do dnia 18459. Podać skrzynki
pocztowe i kontakty na dowódców kompanii. Skrzynka pocztowa Manewru
zostanie podana ustnie przez łączników”10. Był to pierwszy rozkaz, który rozpoczął
proces reorganizacji radomszczańskiego batalionu krypt. „Manewr” a zarazem
tworzenia zrębów struktur organizacyjnych KWP - największej organizacji
antykomunistycznej w środkowej Polsce. Początkowo organizacja objęła swym
zasięgiem okolice Radomska, Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi, jesienią 1945 r.
Wielunia, Sieradza, by w 1946 r. włączyć inne grupy podziemia wywodzące się
z Częstochowy, sięgając po tereny Śląska, a na północnym-zachodzie Wielkopolski.
Koncepcja rozbudowy silnego ogniwa oporu antykomunistycznego w woj. łódzkim
jako elitarnej organizacji została całkowicie zweryfikowana, po części – jak można
sądzić - z powodów ambicjonalnych i ideologicznych komendanta „Warszyca”
wyraźnie dążącego do zbudowania struktur II konspiracji. „Warszyc” pisał:
W doborze ludzi kładło się również wielki nacisk na wartości moralne zasilające
szeregi AK. Osobnicy, co do prowadzania się, których opinia publiczna miała
poważniejsze zastrzeżenia sprzed wojny, nie byli w ogóle brani pod uwagę lub, co
najwyżej zaliczało się ich do tzw. upatrzonych, którzy mieli być wtajemniczeni
w okresie bezpośrednio poprzedzającym powstanie. Nie mogło być nawet mowy
o angażowaniu kryminalistów, względnie tych, którzy przez swe skłonności
przestępcze wyraźnie dyskwalifikowali się do poziomu szumowin społecznych.
Początkowo w ogóle nie chodziło o ilość, a o jakość. Zwolna sytuacja tak się
zmieniała, że liczba poczęła być również wykładnikiem przygotowań, zwłaszcza,
gdy wiele rzeczy poczęło przemawiać za tym, że moment wystąpienia zbliżył się11.
Wzrost sił partyzanckich wynikał również z bezpośredniej sytuacji w kraju narastającego ucisku sił reżimowych.
Do KWP przystępowało wielu doświadczonych żołnierzy i konspiratorów
znających się na wojskowym rzemiośle. Większość z nich była kapralami
podchorążymi z przedwojennych pułków piechoty: 27 pp. z Częstochowy i 25 pp.
Piotrków Trybunalski. Część z nich uczestniczyła w kampanii wrześniowej w 1939 r.,
by po klęsce ponownie stanąć ponownie w obronie Ojczyzny w służbie konspiracyjnej
Armii Krajowej.
16 stycznia 1946 r. poszczególne komendy powiatowe tworzono strukturalnie
według przyjętego wzoru: dowódca oraz sztab organizacji, komórka Kierownictwo
Walki z Bezprawiem – drużyna S.O.S.12, w powiecie funkcjonował batalion
podzielony na 3 kompanie, w gminach – utworzono plutony i drużyny. W skład
batalionu liniowego wchodzili: dowódca powiatowy, mianowany przez komendanta głównego, adiutant i jego sekcja kancelaryjna, sieć kurierska gońców, oficer
wywiadu i dwóch obserwatorów, patrol łączności, lekarz i dwóch członków - patrol

Wycofał się z konspiracji urywając łączność z oddziałem „Warszyca”. Relacja ustna wnuka K. Tkacza z maja
2010 r., (w zbiorach autora).
8 Ppor. Jerzy Kancler ps. „Wrak”.
9 Data zaszyfrowana dotyczy 18 kwietnia 1945 r.
10 AIPN Ld 6/43, t. III, k. 243. tj. do 18 kwietnia 1945 r.
11 AIPN Ld 6/43, t. V, St. Sojczyński „Warszyc”, Co myślą „ludzie z lasu” o polskiej rzeczywistość,
Radomsko VII 1945 r., k. 175.
12 Sekcja podległa bezpośrednio pod Kierownictwo Walki z Bezprawiem.
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sanitarny, kapelan, kwatermistrz i podlegli mu: kasjer, podoficer żywnościowomundurowy, podoficer broni, taborowy i dwóch woźniców, patrol transportowy
i pomoc podoficera żywnościowego, (uzbrojenie: kb., pistolety maszynowe, broń
krótka i granaty. Organizacja kompanii strzeleckiej zorganizowana była według
schematu: dowódca, zastępca (etatowy lub dowódca 1 plutonu), szef kompanii,
podoficer żywnościowy wespół z obsługą w sile dwóch, podoficer żywnościowomundurowy i dwóch do pomocy, podoficer broni, patrol sanitarny - trzech, sekcja
gońców. Skład kompanii: 2 lub 3 plutony strzeleckie (liniowe) i jeden pluton ckm.
Pluton składał się 3 drużyn strzeleckich oraz drużyny ckm lub lkm; dowódca
plutonu, zastępca, kapral obserwator, dwóch gońców, patrol szturmowy saperskominerski, drużyna strzelecka składała się z dowódcy, zastępcy i sekcji rkm lub lkm.
Sekcja lkm składała 6 osób tj. z karabinowego, celowniczego, pierwszego i drugiego
amunicyjnego; sekcja strzelecka stan 5 osób. Według tego powyższego schematu
kompania miała posiadać 214 ludzi oraz kilka plutonów rezerwowych w zapasie,
które miały być dla uzupełnienia stanu w oddziałach liniowych. Poza tym
z oddziałów rezerwowych dowódcy kompanii mieli za zadanie tworzenia sieci
wywiadu, propagandy, oraz działu zaopatrzenia13. Jednostki organizacyjne KWP
nie odpowiadały ilościowo przedwojennym strukturom armijnym.
Wiosną 1946 r. w Okręgu Łódzkim KWP funkcjonowało 11 komend
powiatowych były to: „Żniwiarka” - Piotrków Trybunalski, „Źródło” - Tomaszów
Mazowiecki, „Młockarnia” - Sieradz. „Napęd” - Częstochowa, „Turbina” - Wieluń,
„Pociąg” - Konin, „Buki” - Łask, „Akacja” - Łódź, „Dęby” - Zawiercie, „Graby” Włoszczowa oraz „Motor” - Radomsko.
10 kwietnia 1946 r. Samodzielną Grupę KWP „Lasy” przemianowano na
I Korpus KWP krypt. „Lasy” - „Bory”14. W czerwcu 1946 r. organizacja liczyła około
trzy tysiące partyzantów15.
Akcję werbunkową do struktur radomszczańskiego KWP kontynuowano od
kwietnia 1945 r., po pierwszych nominacjach dowódczych16.
27 lipca w swoim raporcie „Warszyc” podawał rejony dyslokacji trzech
kompanii radomszczańskich, które stworzyły strukturę dowództwa KWP krypt.
„Lasy” a były to „Czołówka” – Gidle, Maluszyn, Zakrzówek, Żytno, Pławno, Koniecpol
i Gidle, „Kadra” – Kamieńsk, Dobrzyce, Dmenin, Gocławice, Wielgomłyny,
Kopia Rozkazu Mp 118/0167/4/88, „Motoru” i „Biwaków”, nr 1, nr 4., (w zbiorach autora).
Ld 15/2. t. 1, Rozkaz dowództwa „Lasów” nr 8 Mp 97/ 0664/1 z 6 kwietnia 1946 r., który miał moc
obowiązującą 10 kwietnia 1946 r. dokonał przemianowania struktur KWP krypt. „Lasy” na I Korpus KWP
o krypt. „Bory”. Obszarem operacyjnym I Korpusu KWP są województwa płd. - zach.; AIPNŁ, WSR
w Łodzi, Akta sprawy Sr 786/46, t. III, Rozkaz „Warszyca” do dowództwa nr 8 z 10 kwietnia 1946 r., k. 238.
15 Szacunkowe liczby sił KWP: Tadeusz Telma w swojej pracy dyplomowej z 1966 r. wykazał 1230 żołnierzy
KWP, natomiast Tomasz Toborek z 2007 r. podaje liczbę 2550 żołnierzy KWP. Zob. T. Telma, Z dziejów
walki z podziemiem w woj. łódzkim w latach 1945-1947, Łódź 1966, s. 80, (mps w zbiorach Biblioteki
Uniwersytetu Łódzkiego); T. Toborek, Stanisław…, s. 72.
16 Na przełomie maja i sierpnia 1945 r. w domu Bolesława Kila przy ulicy Sportowej 12 w Radomsku odbyły
się kolejne zaprzysiężenia pierwszych dowódców i organizatorów KWP (wtedy jeszcze organizacja
posługiwała się wspomnianym krypt. „Manewr”). Przysięgę, w obecności „Warszyca”, składali m.in.:
Wiesław Janusiak ps. „Prawdzic”, Jan Kaleta ps. „Postrach”, Mirosław Michalski ps. „Brzoza”, Henryk
Piasecki ps. „Zapora”, Eugeniusz Tomaszewski ps. „Burta”. J. Załęcki podaje natomiast, że przysięgę,
oprócz Jana Kalety ps. „Postrach” oraz Jana Rogulki ps. „Grot” składali: Antoni Jędryszek ps. „Biały”,
Alfons Olejnik ps. „Babinicz” i Władysław Kuśmierczyk ps. „Longinus” - „Wiarus”. Fakt ten nie został
potwierdzony przez Stanisławę ps. „Filipinka” – żonę Bolesława Kila, zob. J. Załęcki, Wydarzenia
upamiętniające przeżycia i walkę o niepodległość Polski w latach 1939–1989, Radomsko 1996, s. 180;
AIPNŁ, IPN Ld 011/1669, Materiały operacyjne WUBP w Łodzi dot. Bolesława Kila „Kolca; Relacja S. Kil
z sierpnia 2009 r., (w zbiorach autora).
13

14AIPN
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Masłowice, Przerąb, Kobiele; „Ochrona” - Pajęczno, Sulmierzyce, Rząśnia, Zamość,
Ładzice, Brzeźnica i Kruszyna17. Część tych placówek włączono do sieci
konspiracyjnej powstałej Komendy Powiatowej krypt. „Motor”. 16 sierpnia według
rozkazu organizacyjnego dowódcy poszczególnych kompanii wyłonili drużyny
specjalne pn. „Samoobrona i Ochrona Społeczeństwa (S.O.S.)” działające w ramach
samodzielnego pionu specjalnego Kierownictwa Walki z Bezprawiem.
Selekcję najlepszych żołnierzy do tych jednostek dywersyjnych
przeprowadzali dowódcy plutonów. Pierwszym komendantem „Motoru” a zarazem
dowódcą kompanii „Czołówka” do 4 grudnia 1945 r. był por. Ksawery Błasiak ps.
„Albert”, przeniesiony do sztabu „Lasy” na stanowisko adiutanta komendanta
głównego. Po odwołaniu, 26 lutego 1946 r. „Warszyc” mianował na jego miejsce por.
Henryka Glapińskiego „Klingę”, na stanowisko kwatermistrza wyznaczono ppor.
Władysława Mazura „Zyndrama”. W rozkazie napisano: Dowódca „Motoru” będzie
jednocześnie pełnił obowiązki komendanta powiatowego, ob. por. Albert zda
obowiązki nowo mianowanemu dowódcy, zaznajomi go szczegółowo z wytycznymi
i aktualnymi rozkazami oraz zmianami wewnętrznymi, organizacją i uzbrojeniem
Motoru. Nowy dowódca winien również być poinformowany o dotychczas
przeprowadzonych akcjach z zakresu walki z bezprawiem. Z akt przejmuje tylko te,
które są potrzebne bieżące, a więc podręczne zasadniczo od daty nadania
Manewrowi kryptonimu Motor; akta archiwalne są nadal przechowywane przez
upoważnionych funkcyjnych w dowództwie Lasów. W chwili obecnej w skład
Motoru wchodzą: Dłuta, Kilofy, Młoty, Siekiery, Świdry, oraz oddział od ppor.
Żubra. [...] Otrzymują: Albert, Klinga, Zyndram i kwat. Lasów Awr”18.
Skład „Motoru” przedstawiał się następująco: Szef wywiadu na pow.
radomszczański II K – sierż. Jerzy Kowalik ps. „Zbigniew”, „Maria”, „Gniew”19; Szef
wywiadu na Radomsko - ppor. Stefan Kaleciński ps. „Gwiazda”, zam. Zakrzówek;
główni łącznicy w Radomsku: Stanisław Głownia ps. „Aleksander” – kontrwywiad,
Edmund Werner ps. „Walentyno” - wywiad, Kazimierz Rączka (Raczko) ps. „Leon”,
Antoni Włodarski ps. „Sosna”, Zbigniew Andres ps. „Gronostaj”, Eugenia Miller ps.
„Leszczyna”; Komórki łączności operacyjnej, stacja PKP Radomsko - Eugeniusz
Majchrzak ps. „Morsk”, Wytwórnia Wód Gazowych – Władysław Mieszkalski,
posterunek MO w Radomsku – ppor. Franciszek Kolasiński ps. „Tomasz”, Jan Zając
„Dorczyn” z Kłomnic – wywiadowca łączył sieć pomiędzy „Motorem” a „Napędem”

17AIPN

Ld 6/43, t. III, Raport z 26 lipca 1945 r., k. 257.
Były to kompanie wchodzące w skład komendy powiatowej (jednostki organizacyjnej batalionu) „Motor”,
„Awr” to pseudonim Stanisława Sojczyńskiego. AIPN Ld 15/1, t. 1, Rozkaz kpt. Sojczyńskiego nr
57/2662/4, z 26 lutego 1946 r., k. 54, Kopia dokumentu z 26 lutego 1946 r., k. 54.
19 Jerzy Kowalik, s. Władysława, ur. 15 lutego 1919 r. w Łasku, woj. Rzeszów, zam. w Radomsku przy ul.
Kościuszki 5, po 1952 r. w Częstochowie. Z zawodu nauczyciel. Od jesieni 1945 r. do lipca 1946 r. w KWP
Obwód „Motor” jako kierownik wywiadu. Aresztowany na początku lipca 1946 r. Sądzony w procesie wraz z
Stanisławem Głownią (8 lat), Janem Zającem (7 lat), Józefem Grajkowskim (uniewinniony), Edmundem
Wernerem (2 lata), Kazimierzem Rączką (4 lata), Stanisławem Grządzielem (uniewinniony), Antonim
Włodarskim „Sosna” (1 rok), Zbigniewem Andersem „Gronostaj” (1 rok), Władysławem Ciasiem (2 lata),
Henrykiem Fajtem „Garda” (2 lata), Franciszkiem Brzezowskim (6 miesięcy), Antonim Głowackim (2 lata)
i Alfredem Ziembą ps. „Struś” (kara śmierci, zamieniona na 15 lat). WSR w Łodzi z 28 stycznia 1947 r. pod
przewodnictwem mjr Leona Hochberga skazał go na 10 lat więzienia, amnestia obniżyła na 7 lat. Wyszedł
na wolność w 1952 r. AIPN Bu 0181/103, Organizacja Konspiracyjne Wojsko Polskie, k. 1-17; Wyrok na
bandę „Motor”, „Expres Ilustrowany” 29 stycznia 1947, nr 28; Z sądów. Zbrodnicza egzekucja KWP.
Grupa „Motor” przed Sądem Wojskowym, „Dziennik Łódzki” 19 stycznia 1947; A. Ziemba ps. „Struś”,
Wspomnienia żołnierza KWP „Bory”, b.r.w., (mps w zbiorach autora). AIPNŁ, WSR w Łodzi, Sr 288/47,
Nr. Sp. 543/47.
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w Częstochowie; Kwatermistrz – ppor. Władysław Mazurkiewicz ps. „Babinicz”, zam.
Radomko; Dowódca KWzB S.O.S., komendant Oddziału Partyzanckiego S.O.S. krypt.
„Warszawa” – por./kpt. Henryk Glapiński ps. „Klinga”, zastępca - sierż. Marian Knop
ps. „Własow”; Główni łącznicy: Maria Szewczyk-Olszewska ps. „Marysia” z Radomska
– kuzynka „Alberta” (kurierka pomiędzy „Motorem” - „Żniwiarką” - „Napędem”,
Bogdan Czernik (Czerniuk) z Częstochowy łączył sieć kompanii „Młoty”
z dowództwem „Lasy”, w swoim mieszkaniu przy 2 Alei NMP nr 33 w Częstochowie
posiadał skrzynkę kontaktową kadry dowódczej oraz punkt rozdzielczy ulotek
antypaństwowych, Helena Bartlińska, Jadwiga Wojciechowska, Zbigniew
Wojciechowski „Zbych” z Radomska – (po akcji na Radomsko 19/20 kwietnia 1946 r.
mianowany głównym łącznikiem w Częstochowie pomiędzy „Albertem” a „Klingą”
i O.P. S.O.S. krypt. „Warszawa”20.
KOMPANIE:
Kompania krypt. „Czołówka”, od 18 listopada 1945 r. zmieniono
kryptonim na „Dłuta” - miejsce operacyjne: Radomsko, gm. Gidle, gm. Pławno, gm.
Żytno. Stan - 104 żołnierzy21.
Dowódca – ppor. Ksawery Błasiak ps. „Albert”, (4 grudnia 1945 r.
przeniesiony do sztabu „Lasy”), p.o. dowódcy kompanii - chor. Stanisław Kryk ps.
„Semko”22.
Zastępca dowódcy i kwatermistrz w O.P. S.O.S. „Warszawa” – chor. Albin
Ciesielski ps. „Montwił”;
Szef kompanii i dowódca 1 plutonu – chor. Bolesław Kil ps. „Ponury”.
Łączność z „Warszycem” utrzymywano za pośrednictwem: żony Bolesława
Kila „Ponurego” Stanisławy ps. „Filipinka”, Jadwigi Wojciechowskiej ps. „Magda”
w Radomsku przy ul. Jachowicza, Alojzego Szablewskiego ps. „Osa” zam. Radomsko
przy ul. Przedborskiej – (urzędnik z Metalurgii). Koncentracje jednostki odbywały się
w gajówce Ewina23.
Kompania „Dłuta” składała się początkowo z 3 a potem 4 plutonów i 3 grup
S.O.S.:
1. pluton, dowódca - chor. Bolesław Kil „Ponury”, rejon operacyjny Radomsko
i okolice;
2. pluton, dowódca - Adam Kowalczyk ps. „Janusz”, zam. Radomsko, po nim
Mieczysław Pawlik ps. „Rawicz”, zam. Silniczka, rejon operacyjny: Pławno i Gidle;
3. pluton, dowódcy: sierż. Jan Toroń ps. „Żubr” z Radomska, Adam Polcyn ps. „Bór”,
zam. Wola Rożkowa; dowódca drużyny - Alojzy Szablewski ps. „Osa”, zam. Radomsko

Zbigniew Wojciechowski, ur. 4 maja 1929 r. w Radomsku, s. Tadeusza i Józefy z d. Ptaszyńska, zob.
K. Jasiak, W kręgu Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Koleje losu niezłomnych, „Zeszyty
Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 65-84; Tenże, Zbigniew Wojciechowski (1929–2008), Konspiracja
i opór społeczny w Polsce 1944-1956, Słownik biograficzny, t.4, pod red. IPN, Kraków- WarszawaWrocław 2010.
21 AIPN Ld 011/1669, Mat. operacyjne WUBP dot. Bolesława Kila „Kolca”, k. 24.
22 Stanisław Kryk, s. Tomasza i Juli z d. Miętlarska, ur. 12 listopada 1894 r. w Krzepicach, zam.
w Radomsku, urzędnik w fabryce „Metalurgia”. Żołnierz AK, od października 1945 r. w KWP, zastępca
dowódcy i szefa kompanii, od stycznia 1946 r. dowódca 1 kompani „Dłuta”, potem „Młoty”. 4 kwietnia
1947 r. ujawnił się w PUBP w Radomsku. od 1948 r. w Lęborku, pow. Gdańsk. Zmarł 18 stycznia 1957 r.
AIPN Ld 6/43, t. III, Rozkaz nr 97/01125, z 1 grudnia 1946 r., k. 340.
23 Relacja S. Kil ps. Filipinka z VII 2006 r. (w zbiorach autora).
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4. pluton, dowódca - sierż. Władysław Sikorski ps. „Olsza”, „Wal”, „Zjawiony”, zam.
Żytno24;
1. grupa S.O.S., dowódca - sierż. Marian Knop ps. „Własow”
2. grupa S.O.S., dowódcy: kpr. Stefan Kręt ps. „Rawicz”, zam. Pławno, plut. Roman
Zatoń vel Zataj ps. „Ryś”, zam. Radomsko/Pławno,
3. grupa S.O.S., dowódca - plut. Marian Mękwiński ps. „Tygrys”, zam. Radomsko25.
Kompania krypt. „Kadra”, „Kilofy” – stan 94 ludzi, rejon kwaterowania
i działania: gm. Dmenin, gm. Gosławice, gm. Przerąb, gm. Przedbórz, gm. Kobiele,
gm. Wielgomłyny, gm. Masłowice oraz gm. Sulmierzyce, Dmenin. Kompania składała
się z 3 plutonów i 3 drużyn S.O.S.
Dowódca – Władysław Pieścik ps. „Roch”, „Rat”, „Franek”, zam. Orzechów,
po nim por. Jerzy Jasiński ps. „Janusz”;
Zastępca, dowódca S.O.S. – sierż. Andrzej Idzikowski ps. „Wisła”, „Wiesław”,
zam. Trzebce, gm. Brzeźnica.
Szef kompanii – sierż. Józef Rudzki ps. „Karp, zam. Ruda, gm. Dobryszyce;
1. pluton, dowódca - sierż. Grabalski ps. „Nok”, zastępca Krawczyk ps. „Wiktor” zam.
Rzejowice.
2. pluton, dowódca - plut. Henryk Hofman ps. „Olb”
3. pluton, dowódca - plut. Stefan Ociepa ps. „Kombinator”, zam. Dmenin,
kwatermistrz, zastępca kpr. Jerzy Kruszyński ps. „Brzoza”, zam. Kobiele Małe.
1. grupa S.O.S., dowódca - plut. Zbigniew Nicpan ps. „Sokół” z Radomska – brat
Ryszarda26.
2. grupa S.O.S., dowódca i zastępca dowódcy 1 plutonu - kpr. Ryszard Nicpan ps.
„Turski” z Radomska.
3. grupa S.O.S. dowódca - Stanisław Mieszczak zam. Antoniów
Skrzynka łączności: Władysław Saternaus, zam. Rzejowice b. gm. Przerąb.
Kompania krypt. „Ochrona”, „Młoty” – 89 ludzi, rejon operacyjny: gm.
Brzeźnica, gm. Kruszyna, gm. Pajęczno, gm. Sulmierzyce, gm. Zamość. 6 czerwca
1945 r. kompania weszła w skład batalionu „Motor”, uzbrojenie: (84 pistoletów
maszynowych MP-40, MP-44, 24 rkm., 8 lkm., 168 kb.); 4 plutony i 4 drużyny S.O.S.
Dowódca – por. Eugeniusz Tomaszewski ps. „Burta”, „Czarski” - żołnierz AK
od lipca w KWP do marca 1946 r., następnie inspektor oddziałów terenowych KWP
z siedzibą w Częstochowie. 1 czerwca 1946 r. z rozkazu dowództwa „Borów”
mianowany na komendantem „Dębów”.
Zastępca dowódcy – ppor. Tomasz Szczęsny ps. „Tygrys”, „Tadeusz” (30
marca 1946 r. przeniesiony do Obwodu Wieluń krypt. „Turbina”)27, zastępca – sierż.
Adam Dulęba ps. „Jur” (od lipca 1946 r. samodzielny dowódca, któremu podlegały
placówki w Sulmierzycach, Brzeźnicy, Ładzicach, Pajęcznie, Rząśni, Kruszynie.
Oddział posiadał 50 sztuk broni)28.

Józef Sikorski, s. Piotra i Leokadii z d. Skibińska, ur. 19 marca 1912 r. w Żytnie. Żołnierz ZWZ, 27 pp. AK,
do KWP zwerbowany przez Henryka Piaseckiego „Zaporę”. Był dowódcą plutonu, zastępcą Stanisława
Kryka „Semko” oraz szefem S.O.S. w Żytnie. 11 marca 1947 r. ujawnił się w PUBP w Radomsku.
25 AIPN Ld 011/1669, Mat. operacyjne WUBP dot. Bolesława Kila „Kolca”, k. 24.
26 „Sokół” – żołnierz 28 pp. Strzelców Kaniowskich, od 1 marca 1940 r. w ZWZ-AK. Od listopada 1945 r.
w KWP, w kwietniu 1946 r. uzyskał awans na dowódcę plutonu.
27 Tomasz Szczęsny, s. Łukasza i Franciszki z d. Stejmasz, ur. 5 grudnia 1903 r. w Dylowie (pow. Pajęczno),
żołnierz 25 pp. Piotrków Trybunalski, partyzant AK i KWP.
28 Oddział KWP „Jura” w sile 13 żołnierzy został wymordowany przez połączone siły WBW i GZI WP 9
września 1946 r. pod Garwolinem. Miejsce mogiły partyzantów do dzisiaj pozostaje nieznane.
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Szef kompanii – sierż. Mieczysław Osumek ps. „Stalka”29, zastępca kpr.
Henryk Styczeń ps. „Jastrząb”, dowódca drużyny - kpr. Antoni Królik ps. „Doman”
Dowódca grup S.O.S. - sierż. Józef Suchański ps. „Woj”, Wuj”30.
1. pluton, dowódca - Bolesław Pluskota ps. „Smuga” zam. Kuźnica gm. Gosławice,
z-ca Ignacy Iskra ps. „Lew”, zam. Kuźnica
2. pluton, dowódca - Władysław Tokarczyk ps. „Kamień”, zam. Rząśnia,
3. pluton, dowódca - Józef Szyszka ps. „Mirski”, zam. Żary gm. Rząśnia;
4. pluton, dowódca - Stanisław Rabiniak ps. „Wiśnia”, zam. Łążek, gm. Brzeźnica
Instruktor, telegrafista, pilot - ppor. Władysław Kublicki ps. „Dudek”, zam. Wólka
Prusicka;
1. grupa S.O.S., dowódca - Stanisław Zimny ps. „Pogwizdowski”, zam. Rząśnia;
2. grupa S.O.S., dowódca - Marian Matusiak ps. „Wicher”, zam. Wola Jedlińska;
3. grupa S.O.S., dowódca - Chelewski ps. „Włodzimierz”, zam. Pajęczno;
4. grupa S.O.S., dowódca - Józef Gomulski ps. „Sokół”, zam. Sulmierzyce,
Rusznikarz kompanii – Ignacy Fit ps. „Wilk” z Pajęczna
Skrzynka pocztowa oddziału: Władysław Hałaczkiewicz w Pajęcznie oraz
Antoni Foryś ps. „Śmiałek” zam. Dworszowice Kościelne (pow. Pajęczno).
Wywiad kompanii: Stefan Kowalczyk ps. „Olszyna”, zam. Rząśnia.
Od maja 1946 r. kompania współpracowała z Komendą Powiatową krypt.
„Napęd” z Częstochowy. Z czterech grup S.O.S. „Młoty” utworzono oddział
partyzancki pod dowództwem ppor. „Jura”. Podczas tajnej operacji agenta „Z-24”
(kpt. Zygmunta Lercera), prawdopodobnie w odwecie za akcję przeprowadzoną na
Radomsko i Stobiecko Miejskie z 25 października 1945 r. zorganizowano na KWP
zasadzkę pod Garwolinem. 9 września 1946 r. oddział „Młoty” (12 żołnierzy) został
zlikwidowany przez połączone siły operacyjne: KBW i Głównego Zarządu Informacji
Wojska Polskiego.
Kompania krypt. „V”, „Siekiery”, stan 61 ludzi; rejon operacyjny:
Kobiele Małe, Wielkie, Silniczka, Maluszyn, Dmenin, Wielgomłyny, Rozpęd.
Dowódca kompanii i szef S.O.S. – por. Henryk Piasecki „Zapora” (od sierpnia
1945 r. do 6 grudnia 1945 r.)31, adiutant - sierż. Józef Broniszewski ps. „Boryna”;
2. dowódca (do 10 marca 1946 r.) - ppor. Mirosław Michalski „Zawisza”;
Kwatermistrz – Jan Braszczyński ps. „Gawrycz” z Orzechowa;
Szef kompanii - sierż. Antoni Jędryszek ps. „Biały” z Radomska;
1. pluton, dowódca - sierż. Stanisław Porzeżański ps. „Tygrys”, zam. Dziepółć, rejon
operacyjny: Maluszyn, Silniczka, Dmenin;
2. pluton, dowódca - kpr. Józef Olczyk ps. „Kula”, zam. Kubiki, rejon operacyjny: gm.
Wielgomłyny, Kobiele Wielkie.
3. pluton, dowódca – kpr. Józef Sikora ps. „Grom”, zam. Katarzyna, gm. Kobiele
Wielkie,
Dowódcy plutonów w zastępstwie: Czesław Gliźniewicz ps. „Sokół”, zam.
Dmenin, Władysław Zonenberg ps. „Zorza”, zam. Pieszczyków, gm. Dmenin, Józef
Oleśkiewicz ps. „Wrzos”, zam. Kobiele Małe,
1. grupa S.O.S., dowódca - sierż. Stanisław Mieszczak, zam. Antoniów gm. Gosławice
2. grupa S.O.S., dowódca - ppor. Henryk Jędryszek ps. „Czarny” z Radomska (brat
Antoniego). Po aresztowaniu „Zawiszy” dowództwo „Siekier” objął por. Jerzy Jasiński
M. Osumek ps. „Stalka” zabity przez UB 19 sierpnia 1946 r.
Suchański Józef ps. „Woj.” zabity przez UB w grudniu 1946 r.
31 AIPNŁ, IPN Ld 6/43, t. III, Załącznik do rozkazu dla S.O.S 128/11125 z 12 listopada 1945 r., k. 365-366;
AIPN Ld 030/279, t. I, KWP w woj. łódzkim..., s. 16.
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„Janusz”. W kwietniu 1946 r. rozbudował ten oddział scalając dwie kompanię o krypt.
„Kilofy” i „Siekiery” w jednostkę bojową krypt. „Kleszcze”32.
Kompania „Kleszcze” – dowódca ppor. Jerzy Jasiński ps. „Janusz” –
odwołany ze stanowiska 24 czerwca 1946 r. przeniesiony na stanowisko
kwatermistrza i dowódcy Obwodu „Motor”;
2. dowódca - sierż. Józef Świerta ps. „Pryzmat”, zam. Dmenin, (od 15 czerwca 1946 r.
w zastępstwie)33.
Wykaz dowódców
mobilizacyjnych

polowych

o

nieustalonych

przydziałach

Dowódcy plutonów i drużyn: Józef Krawczyk ps. „Akacja” z Chrzanowic gm.
Gosławice, Piotr Kostka ps. „Wujo”, zam. Zimna Woda gm. Brzeźnica, Władysław
Idczak ps. „Straszak”, zam. Górki Zamojskie, Jan Relik zam. Dębowiec, Stanisław
Pozorzyński ps. „Tygrys”, zam. Dziepółć, Czesław Sroka ps. „Nóż”, zam. Zapolice,
zastępcy dowódcy plutonu: Tadeusz Kromski ps. „Sokół”, zam. Barycz gm. Maluszyn,
Władysław Klimczak ps. „Skała”, zam. Dębowice, gm. Zamość; inspektor broni, szef
wywiadu i dowódca placówki - Stanisław Brągoszewski ps. „Onufry”, zam. Przerąb,
był w „Motorze” i „Żniwiarce”; dowódca kompanii - Stanisław Woźniak ps. „Tomek”,
zam. Hucisko, gm. Gosławice; szef kompanii - Władysław Łyczko, zam. Zawada, gm.
Konary, szef kompanii - Józef Deszcz, zam. Zawada, gm. Konary, dowódca plutonu Józef Piech, zam. Zawada, gm. Konary.
Skład batalionu „Motor” - „Zamek”, „Zagajnik” w II Komendzie
KWP krypt. „Gaje- Grody” lipiec-grudzień 1946 r.
Dowódca „Zamku” i II Komendy KWP – por. Jerzy Jasiński ps. „Zbyszek”,
„Janusz”, adiutant - Roman Alama ps. „Roman”, „Irys”, łączniczka, sekretarka
kancelarii - Stanisława Piwowarczyk ps. „Zenia”, inspektor żandarmerii ppor.
Wiesław Janusiak ps. „Prawdzic”, łącznicy: Stanisław Ryplewicz ps. „Saturn”, Teresa
Wielochowska ps. „Teresa”; szef wywiadu - Jan Załęcki ps. „Wąż”;
Kompania 1. krypt. „Młoty”, „Wały”, „Jesiony”, dowódca - Stanisław Kryk ps.
„Semko”
Kompania 2. krypt. „Dłuta”, „Fosy”, „Brzozy”, dowódca - Czesław Oszczepalski ps.
„Komar”
Kompania 3. krypt. „Kleszcze”, „Ostrokoły”, „Olchy”, dowódca - Józef Świerta ps.
„Pryzmat”, po jego aresztowaniu od sierpnia 1946 r. Tadeusz Zonenberg ps. „Zorza”.
Batalion „Zamek”- „Zagajnik” został zlikwidowany w wyniku masowych aresztowań
w komendzie „Gaje-Grody” na przełomie 31 grudnia 1946 r. - a 3 stycznia 1947 r.34.

10 marca 1946 r. łódzkie WBW na podstawie zwiadu ustaliło miejsce dyslokacji KWP. Kompania
szturmowa pod dowództwem ppor. Kossakowskiego okrążyła oddział KWP kwaterujące we wsi Dmenin.
Ujęto Mirosława Michalskiego ps. „Zawisza” - dowódcę kompanii „Siekier”, szefa kompanii i dowódcę
3 plutonu. Z kompanii „Młoty” aresztowano dwóch z 4 plutonu. AIPN Ld 6/43, t. III, Załącznik do rozkazu
dla SOS 128/11125 z 12 listopada 1945 r., k. 365-366; AIPN w Warszawie, IPN 578/274, Meldunek zwiadu
nr 00108. Materiały zwiadowcze WBW Łódź z 25 stycznia 1946 r. – 17 lipca 1946 r., k. 43, 68; AIPNŁ, WSR
w Łodzi, Teczka XV, Sr 121/47, IPN Ld 6/58, t. II, Akta śledcze Jana Braszczyńskiego ps. „Gawrycz”, k. 21.
33 Tamże, Rozkaz „Warszyca” nr 189/2266/4, z 22 czerwca 1946r., k. 46; AIPNŁ, IPN Ld 6/43, t. III,
Raport dowództwa „Lasów” z 24 czerwca 1946 r. w sprawie obowiązków dowódczych baonu „Kleszczy”,
k. 213; A. W. Gała, KWP..., s. 37.
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W czerwcu 1946 r. stan osobowy Komendy Powiatowej „Motor” określany był
na 350 żołnierzy i 200 współpracowników, razem 550 zaprzysiężonych. W terenie
komend powiatowych: „Motor”, „Graby”, „Napęd” i „Turbina” utworzono dwa
samodzielne oddziały dywersyjne: O.P. S.O.S. krypt. „Warszawa” (90 żołnierzy) –
rejon działania: pow. częstochowski, radomszczański, włoszczowski – dowódca por.
Henryk Glapiński ps. „Klinga”35 oraz 15 kwietnia 1946 r. O.P. S.O.S. krypt.
„Jastrzębie”, „Oświęcim” (70 żołnierzy)36 – rejon działania pow. wieluński,
częstochowski i oleski – dowódca por. Alfons Olejnik ps. „Roman”, „Babinicz”37.
Oddziały partyzanckie Służby Ochrony Społeczeństwa organizowano według
wytycznych dowództwa „Lasów” z 7 kwietnia 1946 r. o następującym schemacie:
Oddział Partyzancki Służby Ochrony Społeczeństwa (O.P.S.O.S)
Organizacja i stan liczbowy: d-ca – 1, z-ca, szef, podoficer, br., obserwator
dowódcy (z-ca oddz.) – 4, podoficer gospodarczy, patrol zaopatrz. 1+2 (w tym
rzeźnik) i 2 kucharzy – 6, lekarz lub podoficer sanitarny oraz patrol sanitarny 1+2 /
- 4, 3-ch luzaków (biedki na amunicję i sprzęt, konie juczne) – 3, patrol szturmowy
(minerki) 1+3, sekcja „Piata” 1+3 (d-ca, celowniczy., 2-ch amunicyjnych), 4 drużyny
strzeleckie po 1+10. Ogółem 70 ludzi;
Uzbrojenie: - jak na rozkaz nr 4 ( z tym, że również pasy główne, bagnety, łopatki).
Wyposażenie osobiste: płaszcz (w porze zimnej), mundur lub drelich (a najlepiej
bluza i spodnie kroju ang.), czapka polówka lub furażerka, buty typu wojskowego
lub narciarskiego, sweter, ręcznik, chusteczki, koc, plecak, chlebak, menażka,
manierka, troki, przybory do jedzenia, szczoteczka do zębów, szczotki do butów
(jedna na dwóch żołnierzy). W wypadku nie posiadania umundurowania
wojskowego – dostosowany strój cywilny i przynajmniej chlebak, koc i bielizna
zapasowa. Opaska na rękawie: biało czerwona, 5+5 cm z literami KWP na białym
polu. Sprzęt: biedki, kotły, wiadra, łopaty”38.
Wiosną 1946 r. por. „Klinga” wzmocnił swoją jednostkę wcielając żołnierzy
z Komendy Powiatowej „Napęd” dowodzonych przez sierż. Władysława Antończaka
ps. „Czarny”39. Całość wynosiła około 90 żołnierzy. Zgrupowanie to podzielono na

Skład personalny dowódców polowych opracowany na podstawie wykazów, raportów, rozkazów
personalnych KWP oraz relacji St. Kil z maja 2010 r., (w zbiorach autora).
35 1 kwietnia 1946 r. po kolejnej reorganizacji w „Motorze” z podległych siedmiu grup S.O.S. utworzono
samodzielny oddział partyzancki S.O.S. „Warszawa”. AIPN Ld 15/1, t. I, k. 97 - Rozkaz dowództwa „Borów”
Mp. 153/3065/5 do dowódcy O.P.S.O.S. „Motoru” z nadaniem jednostce bojowej krypt. „Warszawa”.
36 AIPN Ld 15/2, t. I, Rozkaz dowództwa „Lasów” M.p. 116/1564/3 w sprawie utworzenia oddziału
partyzanckiego S.O.S. krypt. „Jastrzębie” z 15 kwietnia 1946 r.
37 K. Jasiak, Porucznik Alfons Olejnik „Babinicz” - komendant oddziału partyzanckiego SOS „Oświęcim”,
„Rocznik Wieluński”, t. V, 2005; Tenże, Działalność…, s. 130-162; Tenże, Losy „dwójkarzy”
z Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Z dziejów antykomunistycznego ruchu oporu na terenie Śląska
Opolskiego po 1945 r., „Rocznik Powiatu Oleskiego”, nr 3, 2010, s. 73-103; J. Bednarek, W kręgu KWP.
Oddział ppor. Alfonsa Olejnika „Babinicza”, „Romana” i jego likwidacja przez aparat bezpieczeństwa,
„Zeszyty historyczne WiN-u”, nr 24, 2005, s. 18; A. W. Gała, KWP krypt. „Lasy-Bory” 1945-1946.
Dokumenty KWP S.O.S. „Babinicza”, Wrocław 1999.
38 Załącznik do rozkazu nr 8 dowództwa „Lasów” z 7 IV 1946 r., (kopia w zbiorach autora).
39 Władysław Antończak ps. „Kunda”, „Czarny”, s. Antoniego i Marianny z d Kuzior, ur. 9 września 1914 r.,
zam. wieś Długi pow. Kłobuck, ukończył 7 klas szkoły powszechnej, murarz, sierżant WP z 1939 r. Od
sierpnia 1943 r. służył w batalionie krypt. „Tygrys” 74 Pułku Piechoty AK pod dowództwem kpt.
Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”. Od listopada 1945 r. w KWP. Od kwietnia 1946 r. służył w oddziale
34
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plutony i wyznaczono im rejony operacyjne. W końcu czerwca 1946 r. po
aresztowaniach m.in. kpt. „Warszyca” i jego sztabu „Lasy-Bory”, oddział „Klingi”
pozostawiony bez łączności organizacyjnej, po decyzji kierownictwa został
rozformowany. Dowództwo nad częścią jednostki przejął ppor. Stanisław Lisiecki
„Jaguar”40, po jego śmierci 26 sierpnia 1946 r. działalność dywersyjną kontynuował
sierż. Adam Łebek ps. „Mały”41, a od listopada sierż. Józef Majchrzak ps. „Lis”.
Resztki pododdziałów ukrywały się w przysiółkach leśnych na pograniczu pow.
Radomsko i pow. Częstochowa do momentu całkowitej ich likwidacji tj. w końcu
grudnia 1946 r. Komendanta „Klingę” i jego ochronę sierż. Mariana Knopa „Własow”
i kpr. Zbigniewa Wojciechowskiego „Zbych” aresztował Główny Zarząd Informacji
Wojska Polskiego w Warszawie w dn. 31 sierpnia 1946 r., w wyniku tajnej operacji
o krypt. „Las” z udziałem agenta „Z-24” (kpt. Zygmunta Lercela ps. „Siwiński”)42.
Ważniejsze starcia i akcje zbrojne grup bojowych KWP „Motor”
Do zadań oddziałów dywersyjnych KWP należało:
1. samoobrona:
a) zapobieganie aresztowaniom i wpływanie na złagodzenie obchodzenia się
z więźniami poprzez wysyłanie pogróżek i ostrzeżeń osobom decydującym
o aresztowaniach, organizowanie zasadzek na służbę bezpieczeństwa i milicję
w czasie przeprowadzania przez nie aresztowań, likwidowanie na podstawie wyroków
funkcjonariuszy UB i MO, którzy wyróżniają się bestialskim traktowaniem więźniów
politycznych oraz zaprzedajną służalczością, likwidowanie również na podstawie
wyroków konfidentów, donosicieli i szpicli; uwalnianie więźniów siłą i przez
wykupywanie; wysyłanie ostrzeżeń oraz pogróżek osobom na stanowiskach
w administracji i wojsku, którzy byli wrogo nastawieni do byłych akowców i członków
KWP, a w związku z tym likwidacja wyjątkowo szkodliwych;
2. Ochrona społeczeństwa przed grabieżą i gwałtami, popełnianymi przez
Armię Czerwoną oraz przed stosowanym przez polskie czerwone władze terrorem:
a) unieszkodliwianie przestępców czerwonoarmiejców, (obezwładnianie,
rozbrajanie, nawet likwidowanie;
b) organizowanie zasadzek na włóczące się samodzielnie w terenie grupy
żołnierzy Armii Czerwonej; c) interwencje u władz w sprawach wszelkich wykroczeń,
przestępstw, gwałtów oraz aktów przemocy i terroru popełnianych przez
funkcjonariuszy: UB, MO, ORMO, członków PPR, czy urzędników administracji
partyzanckim S.O.S. „Warszawa” pod dowództwem kpt. „Klingi” jako dowódca plutonu S.O.S. 23 czerwca
1946 r. został ciężko ranny w walce i ujęty przez częstochowski UB. Zmarł 3 grudnia 1966 r.
40 Stanisław Lisiecki „Jaguar”, s. Franciszka, ur. 18 kwietnia 1908 r. Długi Kąt pow. Kłobuck. Ukończył
7 klas szkoły powszechnej. Podoficer rezerwy z 1939 r. Od 1941 r. w AK, służył w oddziale por. Józefa
Janika „Anioła” jako dowódca drużyny. W akcji „Burza” przydzielony do 11 Pułku Piechoty AK w Okręgu
Śląskim. Od stycznia 1945 r. do 6 lipca 1946 r. pracował jako milicjant w Komendzie Powiatowej
w Częstochowie. Pod koniec 1945 r. zwerbowany do KWP przez kierownika komisariatu MO
w Częstochowie – ppor. Stanisława Kweca „Chudy” – „Nitka”. Włączony do siatki wywiadowczej II-K KWP
„Napęd”. W czerwcu 1946 r. utworzył pododdział S.O.S. podległy por. „Klindze”. 6 lipca 1946 r. zwolniony
z MO na podstawie orzeczenia lekarskiego. Zdekonspirowany przez UB, uciekł do lasu. Przejął dowodzenie
po „Klindze”. Do końca sierpnia 1946 r. kierował jednostką szturmową KWP na terenie pow.
częstochowskiego. 26 sierpnia 1946 r. zginął w zasadzce KBW i UB w Borze Zapilskim. Miejsce mogiły
pozostaje nieznane.
41 Łebek Adam, ps. „Mały” skazany na karę śmierci, wyrok wykonano w Częstochowie 28 stycznia 1947 r.
42 K. Jasiak, W kręgu…, s. 78-84.
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państwowej, poprzez oddziaływanie na postępowanie starostów, wójtów, sołtysów –
wysyłanie pouczeń i ostrzeżeń, stosowanie kary chłosty.
3. Zwalczanie obcych wpływów w administracji, służbie bezpieczeństwa
i wojsku: a) wysyłanie nakazów opuszczenia Polski i likwidacja osób nie stosujących
się do tego oraz wyjątkowo szkodliwych.
4. Zwalczanie bandytyzmu i szabrownictwa (jako zadanie dodatkowe):
a) karanie i likwidacja band rabunkowych poprzez: odbieranie broni, karę
chłosty, w wyjątkowych sytuacjach nawet rozstrzeliwanie. Przy wykonywaniu
powyższych zadań należało stosować odpowiednią taktykę, tzn. ze służbą
bezpieczeństwa i milicją walka powinna być bezkompromisowa, tak prowadzona, aby
jasne było, dlaczego wykonano akcję? Jeżeli natomiast chodzi o żołnierzy Armii
Czerwonej, to wykonywane akcje powinny być „ciche”, niepozostawiające śladów oraz
aby odpowiedzialność za nie spadała na służbę bezpieczeństwa43.
Według instrukcji komendanta głównego KWP przeprowadzono na ziemi
radomszczańskiej kilkadziesiąt zasadzek na siły UB i MO. Często były to potyczki
spotkaniowe, nieplanowane i ofiary były po obu stronach. Do najważniejszych
należały:
- 27 sierpień 1945 r., Radomsko, sekcja S.O.S. „Dłuta” („Tulipan”, „Sokół”),
likwidacja szefa sekcji śledczej PUBP w Radomsku - Jakuba Cukiermana;
- 24/25 października 1945 r., Radomsko, Stobiecko Miejskie, akcja pacyfikacyjna
grup S.O.S. z kompanii „5”, Ochrony” i „Czołówki” (80 żołnierzy) pod dowództwem
por. Henryka Piaseckiego „Zapory”, uprowadzono 14 członków PPR-owców
i funkcjonariuszy UB, rozstrzelano m.in. Jana Zbroję i Stefana Chobota w lesie
kruplińskim (por. „Burta”) oraz Władysława Jaworskiego – agenta UB (por. „Zapora”
i „Kozak”);
- 6 grudnia 1945 r. Wola Malowana, zasadzka G.O. WBW i UB Łódź na żołnierzy
z kompanii „5” (2 ludzi). Zginęli: por. „Zapora” i sierż. „Boryna”;
- 18 grudnia 1945 r. grupa S.O.S „Młoty”, wykonanie wyroku śmierci na zastępcy
szefa UB w Łodzi chor. Janie Wrona;
- 10 marca 1946 r. Dmenin, potyczka KWP „Siekiery” (15 ludzi) z łódzką G.O. WBW
(w sile kompanii) pod dowództwem ppor. Kossakowskiego. Straty: KWP - 4 rannych,
ujęto: Mirosława Michalskiego ps. „Zawisza” – dowódcę „Siekier”, szefa kompanii
i dowódcę 3 plutonu.
- 10 kwietnia 1946 r., oddział S.O.S. „Warszawa”, rozbicie posterunku MO
w Silniczkach;
- 13 kwietnia 1946 r., oddział S.O.S. „Warszawa”, rozbicie posterunku MO
w Kobielach Wielkich;
- 19-20 kwietnia 1946 r. Radomsko, połączone oddziały S.O.S. „Klingi” (45)
i „Tygrysa” – (27), „Grota” (50) i „Longinusa” (45). Stan 167 partyzantów, udział
w operacji dywersyjnej - opanowaniu miasta i uwolnieniu więźniów, straty: NKWD –
1 zabity;
- 20 kwietnia 1946 r., Graby, potyczka O.P. S.O.S. „Warszawa” (46 ludzi) pod
dowództwem por. „Klingi” z grupą operacyjną NKWD, KBW, WP (180 ludzi), Straty:
WP – 11 zabitych, NKWD – 8 żołnierzy łączności, WP - 16 rannych, KWP – zabity
Jerzy Karnicki „Bursztyn”;

43

AIPN Ld 15/2, t. I, k. 369–370.
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- 21 kwietnia 1946 r., Żytno, O.P. S.O.S. „Warszawa” (45 ludzi) pod dowództwem por.
„Klingi” rozbrojenie grupy operacyjnej KBW (68 ludzi), straty: KBW – 1 żołnierz, 67
rozbrojonych;
- 22 kwietnia 1946 r. Wola Kuźniewska - Odrowąż, zasadzka KBW (300 ludzi) na
oddział S.O.S. „Warszawa” (39 ludzi). KWP nie przyjęło walki, udana ewakuacja bez
strat własnych.
- 4 czerwca 1946 r., Pajęczno, atak O.P. S.O.S. KWP „Oświęcim” (60 ludzi) pod
dowództwem por. Alfonsa Olejnika ps. „Babinicz”, opanowanie miasta i zniszczenie
posterunku MO.
- 14 sierpnia 1946 r. Kruszyna, drużyna S.O.S. „Młoty”, zastrzeliła podoficera WP
Zygmunta Wosinka - konfidenta UB wraz z żoną - członkinią PPR.
- 16 października 1946 r. Kamieńsk, akcja likwidacyjna S.O.S. „Kleszczy” pod
dowództwem Czesława Rozpończyka „Huragan” na patrol UB i WP, straty: 4 zabitych
z UB.
Biogramy wybranych dowódców polowych44
Ksawery Błasiak ps. „Albert”, s. Adama i Józefy, ur. 17 października 1914 r.
w Częstochowie. Ukończył studia w Instytucie Nauk Administracyjnych w tymże
mieście. Z zawodu urzędnik. Od 1938 r. służył w 50 Pułku Piechoty w Kowlu.
Zamieszkały w Częstochowie przy ul. Piłsudskiego nr 18. Od maja 1943 r. należał do
AK, służył w oddziale „Kosy” operującym na terenie radomszczańskim pod
dowództwem cichociemnego Emira Hassana. W lipcu 1944 r. oddelegowany
w rejonie lasów rędzińskich do batalionu por. Stanisława Sojczyńskiego „Zbigniewa”.
Przydzielony do pracy terenowej jako podinspektor. Przewodził koncentracji wojsk
AK w związku z powstaniem w Warszawie. Od października 1944 r. do stycznia
1945 r. urlopowany. Od połowy stycznia 1945 r. powołany na nowo do konspiracji w
celu utworzenia na terenie ziemi radomszczańskiej antykomunistycznego ruchu
oporu. Od kwietnia 1945 r. mianowany dowódcą kompanii miejskiej. Do grudnia
1945 r. komendant Obwodu Radomsko krypt. „Motor”, adiutant kpt. „Warszyca”.
Aresztowany przez UB 29 czerwca 1946 r. Sądzony w procesie kierownictwa KWP
w Łodzi w dniach 9 - 16 grudnia 1946 r. Skazany na karę śmierci. Zamordowany 19
lutego 1947 r. w Łodzi. Zrehabilitowany pośmiertnie 14 października 1992 r.

44 Biogramy opracowane na podstawie akt śledczych WSR, operacyjnych WUBP oraz relacji weteranów
i rodzin poległych partyzantów KWP.
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Henryk Glapiński ps. „Klinga”, fot. z 1938 r. 45

Henryk Glapiński, ps. „Sęp”, „Klinga”, ur. 28 grudnia 1915 r. w Częstochowie,
s. Adama i Stanisławy z d. Poraj. Mieszkał w Radomsku przy placu 3 Maja nr 3.
W 1937 r. ukończył Gimnazjum im. Feliksa Fabianiego w Radomsku. W latach 19371939, pełnił służbę w 27 Pułku Piechoty w Częstochowie i 77 Pułku Piechoty w Lidze.
W Komorowie k. Warszawy ukończył podchorążówkę, mianowany we wrześniu
1939 r. podporucznikiem. Ożenił się z Heleną z d. Koper, z którą miał trzech synów
Adama (ur. 20 lipca 1942 r.), Henryka (ur. 1944 r.) i Lecha (20 października 1946 r.).
Miał brata Michała i siostrę Helenę Glapińską – Pajzerową. W 1941 r. wstąpił do ZWZ
w Radomsku. W 1942 r. przydzielony do plutonu Narodowej Organizacji Wojskowej.
W połowie 1942 r. został dowódcą wydzielonego plutonu NOW, który wszedł w skład
27 pp. AK. Oddział ten liczył około 40 ludzi, większość żołnierzy pochodziła
z Radomska. Jednostką dowodził około ośmiu miesięcy. W drugiej połowie 1942 r.
Glapiński ps. „Sęp” objął stanowisko dowódcy pierwszego ośrodka w obwodzie
radomszczańskim. Do zadań dowódcy należało: na wypadek powstania zbrojnego
opanować gestapo przy ul. Mickiewicza, dom starosty oraz zlikwidować punkt
żandarmerii w klasztorze. Do dyspozycji dowódcy przeznaczone były 3 plutony
strzeleckie. Do czerwca 1944 r. Glapiński był szefem dywersji. W końcu czerwca
1944 r. został drugim zastępcą komendanta AK w Radomsku por. Edwarda
Kulińskiego vel Mazura ps. „Dąb”. Obowiązkiem zastępcy było m.in. przyjmowanie
meldunków z terenu, rozdzielanie prasy konspiracyjnej, szkolenie ogólno wojskowe.
20 lipca 1944 r. w czasie organizowania placówki AK, Glapiński został aresztowany
przez gestapo. Do obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen przybył transportem
27 lipca i oznaczony został nr 7427. Z KL Gross-Rosen został ewakuowany i 15 lutego
1945 r. trafił do KL Flossenburg, filia Leitmeritz, gdzie otrzymał numer 87257. Uciekł
z obozu 8 maja 1945 r. Po „wyzwoleniu”, ppor. Glapiński powrócił do Radomska,
gdzie w czerwcu 1945 r. zatrudnił się w Metalurgii jako magazynier drewna.
Zarejestrował się w RKU Piotrków Trybunalski jako zdolny do służby w milicji. Po
45

Fotografie pochodzą ze zbiorów S. Kil i rodziny Michalskich.
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ujawnieniu się przed Komisją Likwidacyjną ds. b. AK, w listopadzie 1945 r., na
drugiej odprawie „Warszyca” w lasach kocierzowskich ponownie się zakonspirował,
złożył przysięgę otrzymując nowy pseudonim „Klinga”. 14 lutego 1946 r. por. Czesław
Szwed ps. „Czarny” - komendant miasta KWP w Radomsku włączył go do sieci
konspiracyjnej „Motoru”. Dzień później spotkał się z por. Ksawerym Błasiakiem
„Albertem”. Na rozkaz „Warszyca” objął dowództwo batalionu „Motor”. 13 marca
1946 r. w Częstochowie, w mieszkaniu milicjanta ppor. Stanisława Kweca „Chudego”
przy ul. Piłsudskiego 29 „Warszyc” mianował go tymczasowo swoim adiutantem
w zastępstwie aresztowanego Ksawerego Błasiaka „Alberta” (ten z kolei po kilku
dniach uciekł UB). Według instrukcji, „Klinga” zorganizował skrzynki kontaktowe
i kwatery meldunkowe oraz zwerbował nowych łączników w terenie (od 16 marca do
3 kwietnia 1946 r.). W Częstochowie przy Al. Wolności 81 na II piętrze w mieszkaniu
Haliny Krąblewskiej zorganizowano punkt meldunkowy i „skrytkę” organizacyjną.
W lokalu konspiracyjnym kontaktowali się „Ponury”, „Nałęcz”, „Chinka”, „Klinga”,
dochodziła tam korespondencja od „Warszyca”. Kolejne placówki konspiracyjne
założono w Radomsku u Janikowej przy ul. Mickiewicza 4 (skrytka dla „Klingi”,
„Własowa” i „Zbycha”), Heleny Pietrzak przy ul. Batorego 18, Stanisławy Kil
„Filipinki” przy ul. Sportowej 12 (tajna kwatera dla żołnierzy „Klingi”).
W Częstochowie przy Alei II NMP nr 33 w podwórzu, gdzie w warsztacie rowerowym
była ukryta kwatera „Burty”. Przy ul. Mickiewicza 80 u Tymińskiej utworzono
skrzynkę „Janusza”. Częstymi gośćmi byli „Albert”, „Ponury”, „Klinga”, „Własow”.
W mieszkaniu krawca przy placu Daszyńskiego funkcjonowała skrzynka „Jarząbka” –
komendanta miasta Częstochowy, był to również lokal pionu propagandy i informacji
KWP. „Jarząbek” udostępniał dla „Warszyca” swoje mieszkanie przy ul. Warszawskiej
30. Po dwóch tygodniach zwolniony z więzienia w Radomsku „Albert” przejął
dotychczasową pracę w sztabie „Lasy”. 30 marca 1946 r. do „Klingi” wpłynął tajny
rozkaz dowództwa „Lasów” M.p. 88/3063/3 w sprawie zorganizowania oddziału
partyzanckiego S.O.S., a już 1 kwietnia 1946 r., objął dowództwo nad sformowanym
pododdziałem S.O.S. w ramach pionu Kierownictwa Walki z Bezprawiem
stacjonującym od 15 marca w lasach nadleśnictwa Niesulów w pobliżu gajówki Ewina
(pow. Radomsko). Grupa ta na przełomie marca i kwietnia 1946 r. prowadziła
ćwiczenia wojskowe w lasach grzebieńskich w pow. radomszczańskim. Na początku
kwietnia 1946 r. w rejonie Wręczyc w pow. częstochowskim kpt. „Klinga” wcielił
również do swojego zgrupowania pluton bojowy sierż. Władysława Antończaka
„Czarnego”. Oddział „Warszawa” operował w terenie dwóch powiatów
częstochowskiego i radomszczańskiego. Jednostka partyzancka KWP była
zaopatrywana w nową kadrę ludzi, których przysyłał z kompanii „Kilofy” dowódca
„Janusz”. Zaopatrzenie jednostki w żywność odbywało się w spółdzielni „Społem”
w Ciężkowicach za pokwitowaniem, drogą rekwizycji oraz darów od gospodarzy.
19/20 kwietnia 1946 r. w Radomsku dowodził jednostką dywersyjną w operacji
zdobycia więzienia, odpowiedzialny za ochronę i opanowanie gmachu PUBP i MO.
Stoczył kilka krwawych potyczek z siłami bezpieczeństwa m.in. w Grabach.
22 kwietnia 1946 r. w okolicach wsi Wola Kuźniewska - Odrowąż nastąpiło rozbicie
oddziału przez jednostkę KBW. 25 kwietnia 1946 r. na kwaterze we wsi Rozpęd na
rozkaz „Klingi” rozformowano oddział. Z przerwami (30 kwietnia – 20 maja 1946 r.)
„Klinga” i „Własow” ukrywali się na kwaterach w Radomsku oraz we Wrocławiu
u Ryszarda Szczerkowskiego ps. „Czapka” (b. członka AK). 19 maja 1946 r.
w Teklinowie po raz kolejny zmobilizowano oddział. Pomocnymi w tym
przedsięwzięciu byli: Łukasz „Buros”, Albin Ciesielski „Montwił” i Józef Gruca
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„Tygrys”. Działalność dywersyjną zaniechano po wiadomościach o aresztowaniach
w dowództwie „Lasy-Bory”, m.in. pochwyceniu „Warszyca” i jego sztabu 27 czerwca
1946 r. W lipcu przekazał komendę ppor. Stanisławowi Lisieckiemu „Jaguarowi” dowódcy KWP z Częstochowy. „Klinga” został aresztowany przez GZI WP
w Warszawie 31 sierpnia 1946 r. w wyniku specjalnej operacji agenturalnej o krypt.
„Las”. 17 grudnia 1946 r. skazany przez WSR w Łodzi na karę śmierci. W sentencji
wyroku napisano: Oskarżony Glapiński Henryk, s. Adama ps. „Klinga” jest winny:
1.) że na terenie województw: łódzkiego, kieleckiego, i śląsko-dąbrowskiego,
usiłował przemocą usunąć organa władzy zwierzchniej narodu oraz zmienić
przemocą ustrój państwa polskiego, w ten sposób, że brał udział w nielegalnej
organizacji pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie (w czasie od sierpnia 1945 do
sierpnia 1946 r. pełnił funkcję dowódcy batalionu, następuje funkcję 2-go adiutanta
oraz dowódcy grupy S.O.S. (Służby Ochrony Społeczeństwa) – czym dopuścił się
przestępstwa z art. 86§1 i 2 KKWP i za to na mocy tegoż artykułu oraz z art. 46§1,
art. 48§1 KKWP Sąd skazał go na karę śmierci, utratę praw publicznych
i obywatelskich, praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na
rzecz skarbu państwa.
2) że w dniu 7 kwietnia 1946 r. wystrzałami z pistoletu zabił Hartwiga Emila
posługacza MO Gołdonia Józefa ze wsi Sekursko w dniu 10 kwietnia 1946 r. Pechtę
Jana w dniu 29 maja 1946 r. Porkitnego Władysława we wsi Nowiny oraz ppor.
Nogalewskiego W. w kwietniu 1946 r. czym dopuścił się przestępstwa z art. 225 § 1
KK i za to na mocy tegoż artykułu i art. 46 § 1a oraz 48 § 1 KKWP skazał go na karę
śmierci na utratę praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na zawsze
i na przepadek całego mienia na rzecz skarbu państwa;
3) że w czasie od kwietnia do czerwca 1946 r. dopuścił się wspólnie z innymi
członkami nielegalnej organizacji KWP następujących gwałtownych zamachów: na
posterunek MO w Solniczce, na posterunek MO w Kobielach Wielkich, na więzienie
w Radomsku, na oddział Wojska Polskiego we wsi Graby, gdzie w toku walki zabito
11-tu oficerów i żołnierzy i 16-tu raniono, na oddział WP w Żytnie oraz oddział WP
i funkcjonariuszy UB w Popielarni, na posterunek MO w Kruszynie, na posterunek
MO Bartków, gdzie dwóch milicjantów zostało zabitych, na żołnierzy WP we wsi
Kamieńsk, gdzie został zabity żołnierz Doroń Henryk i Bernard Józef, Szymkowski
Władysław i Paska Bronisław. Na milicjantów Nożownika i Pieluszki Stefana
w Radomsku, czym dopuścił się przestępstwa z art. 1 pkt. 1,2 i 3 Dekretu z dnia 16
XI 1945 r. i za to na mocy art. 1 p. 3 i 34 tegoż Dekretu Sąd skazuje go na karę
śmierci, utratę praw publicznych, praw honorowych na zawsze oraz przepadek
całego mienia na rzecz skarbu państwa. 4) że w czasie wyżej opisanym nakłonił
członków nielegalnej organizacji „Kmicica” do zabójstwa milicjanta Łęckiego
Czesława, w kwietniu 1946 r. nakłonił nadto podwładnych sobie członków
nielegalnej organizacji do zamordowania 8 żołnierzy Armii Czerwonej – czym
dopuścił się przestępstwa z art. 27 KKWP w zw. z art. 225 § 1 KK w idealnym zbiegu
z art. 1 p 1,2,13 dekretu z dnia 16 XI 1945 r. a nadto nakłaniał w maju 1946 r. do
zabójstwa Blukacza Józefa – czym dopuścił się przestępstwa z art. 27 KKWP w zw.
z art. 225 par 1 KK i za to na mocy art. 225 § 1 KK oraz art. 46 § 1a i 48 § 1 KKWP
sąd skazał go na karę śmierci na utratę praw publicznych, praw honorowych na
zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz skarbu państwa …, w miejsce
wyszczególnionych wyżej kar sąd wymierzył skazanemu Glapińskiemu Henrykowi
jako karę łączną – karę śmierci. Został zamordowany 19 lutego 1947 r. w Łodzi.
Miejsce mogiły nieznane. Zrehabilitowany pośmiertnie 14 października 1992 r.
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por. Eugeniusz Tomaszewski ps. „Czarski”, „Burta” z 1944 r.,

Eugeniusz Tomaszewski ps. „Czarski”, „Burta”, ur. 30 listopada 1911 r.
w Łodzi. Wykształcenie: średnie, z zawodu urzędnik. W maju wstąpił do ZWZ-AK
rejon Kutno. W lipcu 1940 r. został wysiedlony przez władze niemieckie z Kutna na
teren Radomska, gdzie się osiedlił. W pow. radomszczańskim nawiązał kontakt
z Zdzisławem Modrzejewskim „Kordem” żołnierzem AK. W organizacji konspiracyjnej pełnił funkcję instruktora d/s. szkolenia podchorążych piechoty.
W 1943 r. mianowany komendantem Radomska. Funkcję tą pełnił do grudnia 1943 r.,
gdzie brał czynny udział w czasie rozbicia więzienia w tymże mieście jako dowódca
ubezpieczenia. Od listopada 1943 r. do maja 1944 r. był inspektorem w rejonie
„Berlin”. W maju 1944 r. wcielony do baonu „Warszyca”, mianowany dowódcą
kompanii. W grudniu 1944 r. odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wkroczeniu
Sowietów wypłacił żołnierzom odprawę i oddział rozwiązał w myśl instrukcji
Komendy Głównej AK zdając broń. Wyjechał wraz z rodziną do Kutna. W kwietniu
1945 r. przybył do Łodzi gdzie otrzymał posadę w Nadzwyczajnym Komisariacie
Epidemii. W tej instytucji pracował do czerwca 1945 r. W tym czasie został
aresztowany przez UB jego współpracownik z konspiracji „Bem”, ostrzeżony nawiązał
łączność z komendantem głównym KWP, kontaktów z Sojczyńskim nie zrywał od
rozwiązania AK. W końcu czerwca 1945 r. w lesie pytowskim pow. Radomsko wstąpił
do KWP obejmując funkcję dowódcy kompanii „Ochrona”, nadzorował teren dwóch
powiatów: radomszczańskiego i piotrkowskiego. W organizacji używał pseudonimów:
„Czarski” i „Burta”. Jego jednostka w ramach KWzB wykonywała wyroki śmierci
m.in. w Stobiecku Miejskim, Szlacheckim, Wierzbicy i Radziechowicach pow.
Radomsko. W lutym 1946 r. „Burta” przekazał dowodzenie nad kompanią Tomaszowi
Szczęsnemu „Tygrysowi”. Od marca 1946 r. mianowany inspektorem oddziałów
dywersyjnych KWP od 1 czerwca 1946 r. z rozkazu dowództwa „Borów” mianowany
na komendantem „Dębów”. Po aresztowaniu „Warszyca” utrzymywał nadal łączność
z oddziałami KWP m.in. w terenie pow. wieluńskiego z ppor. Antonim Pabianiakiem
„Błyskawicą”. Po rozbiciu organizacji zbiegł na Pomorze. W Gdańsku pracował
w Głównym Urzędzie Morskim. Ujawnił się 3 kwietnia 1947 r. w Łodzi. Inwigilowany
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i zastraszany przez UB. W 1951 r. włączony do rozpracowania agenturalnego
środowiska KWP. Zmarł w latach osiemdziesiątych.

Ppor. Henryk Piasecki ps. „Zapora”, fot. z 1944 r.

Henryk Piasecki ps. „Zapora”, syn Stanisława i Władysławy z d.
Piotrowskiej ur. 31 grudnia 1922 r. w Zapolicach (pow. Radomsko). Ukończył 7 klas
Szkoły Powszechnej w Kodrębie, w 1939 r. trzy klasy gimnazjum w LO im. Bolesława
Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, a we wrześniu 1940 liceum w Radomsku na
tajnych kompletach. Był uczniem wszechstronnie utalentowanym, w 1938 r. uzyskał
stypendium naukowe.
Od marca 1940 r. należał do ZWZ-AK (Obwód Radomsko), przysięgę złożył
przed por. Stanisławem Sojczyńskim ps. „Zbigniew” – komendantem Podobwodu
Rzejowice. Pracował jako robotnik w tartaku i warsztatach mechanicznych hr. Jana
Sobańskiego w Kobielach Wielkich zamienionym na niemiecki Liegenschaft. Pod
kierownictwem por. inż. Floriana Budniaka „Borsuka”, „Andrzeja”, zorganizował dla
potrzeb obwodowego Kedywu tajną produkcję sprzętu sabotażowo-dywersyjnego
(minersko-saperskiego), wraz z innymi członkami AK: Klemensem Biszke ps.
„Kacper”, Józefem Bartnikiem ps. „Równy”, Antonim Wiechowskim ps. „Strug”,
Włodzimierzem Truszczyńskim ps. „Bogdan” wytwarzał m.in. czerepy do min
talerzowych i granatów, uchwyty do mocowania lin stalowych, kolce dywersyjne do
przebijania opon tzw. „zęby Izabelli” oraz „koktajle Mołotowa”.
Po ukończeniu konspiracyjnej Podchorążówki w Rzejowicach w połowie lipca
1943 r. został przyjęty do nowo sformowanej jednostki partyzanckiej krypt. „Nina”,
„Izabella”. Brał udział w licznych akcjach dywersyjnych pod dowództwem
„Robotnika” i „Leszczyny”, m.in.: rozbicie spółdzielni w Przerębie, Kobielach
Wielkich, opanowanie urzędu gminy w Dmeninie gdzie zniszczono dokumenty
kontygentowe i zastrzelono sekretarza gminy (konfidenta gestapo) – Koźlickiego.
Wraz z sierż. J. Chutkiewiczem ps. „Balon” wykonał wyrok śmierci na kierowniku
młyna w Przedborzu (agencie gestapo) – Alfredzie Miodowiczu. W nocy z 7 na 8
sierpnia 1943 r. wziął udział w rozbiciu więzienia w Radomsku. Był w 15-osobowej
drużynie szturmowej „Robotnika”. Uwolniono wszystkich aresztowanych (41
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żołnierzy AK i 10 Żydów). Zdekonspirowany, w listopadzie 1943 r. po przejęciu
oddziału „Zbigniewa” przez por. „Andrzeja”, przydzielony do plutonu ppor. Józefa
Kaszy-Kowalskiego „Alma”. Jednostka kwaterowała w bunkrach ziemnych (zimą
1943 r. w lesie rędzińskim a wiosną 1944 r. koło wsi Rogi). 15 grudnia 1943 r. pod
dowództwem „Alma” uczestniczył w egzekucji komendanta żandarmerii w Gidlach
Georga Schwarzmeiera oraz 28 grudnia 1943 r. w obronie obozu w Rędzinach przed
atakiem Wehrmachtu. W styczniu 1944 r. wraz z oddziałem wykonał rekonesans
bojowy od Pilicy do Brzeźnicy i Rogów. W kwietniu spacyfikował umocnioną wieś
niemiecką Krery. Wraz ze swą jednostką brał czynny udział w kilkunastu potyczkach
z jednostkami Wehrmachtu i SS, m.in. 1 czerwca 1944 r. w bitwie pod Krzętowem,
w której poległo 37 żołnierzy SS, 10 czerwca w Przedborzu z własowcami, 17 czerwca
w rozbrojeniu posterunku Wehrmachtu w Garnku, 21 czerwca w potyczce
z własowcami w Olbrachcicach, gdzie został ranny, 28 sierpnia w bitwie pod Rudą
Pilczycką i Rudą Malenicką.
15 sierpnia 1944 r. został awansowany na podporucznika oraz przydzielony
do 3. kompanii („Cedr”) batalionu 74. pp. AK („Tygrys”, „Las”) dowodzonej od 19
marca 1944 r. przez ppor. „Alma”. W czasie akcji krypt. „Burza”, „Deszcz”, „Zemsta”
dowodził 30-osobowym oddziałem partyzanckim, który uczestniczył w koncentracji 7.
DP AK w rejonie Suchej Wsi (lasy przysuskie). Po odpowiednim przygotowaniu
wyruszył w kierunku rz. Pilicy. Dotarł w rejon miejscowości Piekło i Długa Brzezina.
23 sierpnia 1944 r. na rozkaz dowództwa kieleckiego korpusu AK „Jodła” przerwał
marsz na Warszawę i wycofał się z operacji, powracając na swój macierzysty teren.
24 sierpnia 1944 r. przejął dowodzenie nad 2. plutonem 3. kompanii po ppor.
Bernardzie Wiechule ps. „Maruda”, którego przeniesiono do 2. DP AK. Dalej
wykonywał zadania bojowe w ramach akcji „Burza” na obszarze Obwodu Radomsko
(„Kuźnia”). Kilkakrotnie brał udział w potyczkach z Niemcami, m.in. 28 sierpnia pod
Rudą Pilczycką, 30 sierpnia dowodził wraz z „Almem” jednostką „Cedr” w ataku na
kolumnę Wehrmachtu pod Rudą Malenicką, 8 września w zasadzce na żandarmerię
i policję granatową pod Garnkiem – Karczewicami a w październiku pod Krzepinem,
Kossowem, Henrykowem oraz pod Brześciem. W listopadzie, po demobilizacji
batalionu „Las” 74 pp. jako oficer do „specjalnych poruczeń”, uczestniczył w ukryciu
i zabezpieczeniu magazynu broni. Po odejściu „Alma” i przydzielenia 28 grudnia 1945
r. jako oficera łącznikowego do przybyłej Misji Angielskiej „Freston”, dowództwo nad
wydzielonym z 3. kompanii „Cedr” odziałem bojowym objął „Zapora”. Kontrolował
tereny południowej części pow. radomszczańskiego i pogranicze pow. częstochowskiego. Jego żołnierze ochraniali społeczeństwo przed bandytyzmem
i gwałtami Własowców i maruderów z AL.
W styczniu 1945 r. po wkroczeniu Sowietów, zagrożony aresztowaniem,
ukrywał się w Radomsku, Sosnowcu i Zabrzu. 3 kwietnia 1945 r. na rozkaz
„Warszyca”, zgłosił się na odprawę. W domu chor. Bolesława Kila „Ponurego” przy ul.
Sportowej 12 w Radomsku, w obecności „Warszyca” i całego kierownictwa nowo
utworzonej organizacji antykomunistycznej - Konspiracyjnego Wojska Polskiego
[KWP] - złożył przysięgę organizacyjną. Latem 1945 r. na rozkaz komendanta spotkał
się w Krakowie z oficerem łącznikowym gen. Andersa, któremu przekazał dwa teksty
programowe m.in. „List otwarty do płk „Radosława” i „Co myślą ludzie z lasu
o obecnej rzeczywistości”. 3 maja 1945 r. w Sosnowcu zawarł związek małżeński
z siostrą por. „Alma”, Magdaleną Kasza-Kowalską ps. „Palma”.
W końcu września 1945 r. z rozkazu „Warszyca” objął dowództwo nad
kompanią krypt. „5”-„Siekiery”. Jednostka składała się początkowo z dwóch plutonów
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dywersyjnych (w styczniu z trzech). Jej rejonem operacyjnym były gminy: Silniczka,
Maluszyn, Dmenin, Kodrąb, Wielgomłyny i Kobiele Wielkie. Jego zastępcą
i adiutantem został sierż. Józef Broniszewski „Boryna”, szefem dywersji - ppor.
Mirosław Michalski „Zawisza”. Był organizatorem i wykonawcą wielu udanych akcji
bojowych w ramach pionu Kierownictwa Walki z Bezprawiem, jak np. w nocy 24/25
października 1945 r. na czele 80-osobowego oddziału S.O.S. opanował Radomsko, był
egzekutorem na agencie UB Władysławie Jaworskim, ponadto kilku gorliwych
funkcjonariuszy UB i członków PPR dotkliwie pobito (wymierzając im kary chłosty).
Po akcji jednostkę rozformowano. 21 listopada 1945 r. ponownie zmobilizował
oddział. Na rozkaz dowódcy przeprowadził zwiad w terenie pow. koneckiego,
kieleckiego i włoszczowskiego wykonując zadania policyjne i aprowizacyjne. Uwolnił
również dwóch oficerów KWP ze szpitala w Radomsku. Usilnie ścigany przez NKWD
i UB, wymykał się kilkakrotnie obławom i zasadzkom dzięki pomocy członków byłej
siatki wywiadowczo-intendenckiej AK. Od szwagra „Alma”, (informatora 2 Korpusu
Sztabu Specjalnego przy 1 Dywizji Pancernej PSZ w Ośrodku Zapasowym nr 104
w północno-zachodnich Niemczech) otrzymał propozycję ewakuacji z kraju, z której
nie skorzystał, ponieważ jego żona spodziewała się dziecka.
6 grudnia 1945 r. o godz. 22 wraz z sierż. „Boryną” wpadł w zasadzkę
zorganizowaną przez łódzką grupę operacyjną WBW i UB, w zabudowaniach młyna
Kazimierza Świerczyńskiego w Woli Malowanej (pow. Radomsko). Obaj partyzanci
zostali zabici. Po dwóch dniach zwłoki „Zapory” wydano ojcu Stanisławowi
Piaseckiemu wraz ze zgodą na tzw. „cichy pogrzeb”. Został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Kodrębie. 31 grudnia 1945 r. urodził się syn „Zapory” Andrzej,
natomiast wdowa Magdalena wyszła po raz drugi za mąż za jego brata Tadeusza ps.
„Bystry” - żołnierza 2. kompanii „Buk” 74. pp. AK.
Marian Knop vel Marian Zalewski ps. „Wicher”, „Własow”,
s. Władysława i Heleny z d. Słabikowska, ur. 2 lutego 1921 r. w Radomsku, kawaler,
mieszkał przy ul. Wilsona 19, syn policjanta, miał trzy siostry: Irenę, Helenę
i Wiesławę. W 1936 r. ukończył szkołę powszechną w Radomsku. W latach 1938-1939
odbywał praktykę ślusarską w Metalurgii w Radomsku. W latach 1940-1944 pracował
w fabryce „Thonet Mundus” w Radomsku jako uczeń ślusarski. 20 marca 1940 r.
wstąpił do ZWZ. Od czerwca 1944 r. zdekonspirowany, ukrywał się w lesie. Od 15
sierpnia 1944 r. do 18 stycznia 1945 r. służył w kompanii AK por. Karola Kutnickiego
„Kruka” batalionu „Zbigniewa”. W marcu 1945 r. nie ujawnił się przed Komisją
Likwidacyjną AK z powodu wydanego rozkazu „Warszyca” o ponownej mobilizacji.
20 sierpnia 1945 r. zwerbowany do KWP przez Bolesława Kila „Ponurego”. Został
przydzielony jako plutonowy do szesnastoosobowej drużyny S.O.S. w kompanii
„Dłuta” 1 plutonu pod dowództwem „Ponurego”. W listopadzie 1945 r. został
zawieszony w czynnościach z powodu niewykonania rozkazu. W styczniu 1946 r.,
wrócił do oddziału, 15 stycznia złożył przysięgę organizacyjną przed chor. Albinem
Ciesielskim „Montwiłem”. Od kwietnia 1946 r. przydzielony do oddziału
partyzanckiego S.O.S. krypt. „Warszawa”, mianowany dowódcą 1 plutonu (20 ludzi).
Odpowiedzialny za archiwum oddziału, ukryte u Romana Maroskoniego w Dziepółci.
Uczestniczył m.in.: w likwidacji funkcjonariusza UB Jakuba Cukermana (sierpień
1945 r.), rekwizycji kasy z Monopolu Spirytusowego w Częstochowie (marzec 1946 r.),
rozbiciu posterunku MO w Silniczce (10 kwietnia 1946 r.), zdobycia kasy ze
spółdzielni w Silnicy i Pławnie pow. Radomsko (12 kwietnia 1946 r.), operacji
Radomsko (19/20 kwietnia 1946 r.), potyczce z siłami KBW pod Grabami i Żytnem.
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31 sierpnia 1946 r. został aresztowany w Warszawie przez GZI WP. 17 grudnia 1946 r.
skazany przez WSR w Łodzi na karę śmierci. Zamordowany 19 lutego 1947 r. w Łodzi.
Zrehabilitowany pośmiertnie 14 października 1992 r.

Na placówce 27 pp. AK w lasach k. Przysuchy, sierpień/wrzesień 1944 r. Od lewej: 1. plut.
Marian Knop ps. „Wicher”, 2. Stanisława Kil ps. „Filipinka” i jej mąż 3. chor. Bolesław Kil ps.
„Kolec”.

Albin Ciesielski ps. „Okrzeja”, „Montwił”, s. Jakuba i Zofii z d.
Musiałowicz, ur. 11 kwietnia 1912 r. w Radomsku zam. przy ul. Reymonta 20.
Ukończył 7 klas szkoły powszechnej, z zawodu ślusarz. Na przełomie 1934/1935 r.
odbywał służbę wojskową pracując w Składnicy Uzbrojenia w Warszawie. Od stycznia
1942 r. należał do ZWZ - AK, przydzielony w 1944 r. do oddziału por. „Kruka” był
zastępcą dowódcy plutonu. W sierpniu 1944 r. w czasie akcji „Burza” przydzielony do
batalionu „Zbigniewa”. W styczniu 1945 r. oddział AK rozwiązano. Nie ujawnił się.
Nadal prowadził działalność konspiracyjną w oddziale ppor. Mirosława Michalskiego
„Zawiszy”. Jesienią 1945 r. złożył przysięgę w KWP. Oddelegowany do kompanii
„Czołówka”-„Dłuta” por. Stanisława Kryka ps. „Semko” na stanowisko zastępcy
i adiutanta. Od 12 kwietnia 1946 r. włączony do oddziału partyzanckiego S.O.S. krypt.
„Warszawa” pod dowództwem „Klingi” na stanowisko dowódcy plutonu
i kwatermistrza jednostki. Uczestniczył w większości akcjach dywersyjnych na terenie
pow. Radomsko, m.in. 19/20 kwietnia 1946 r. w akcji dywersyjnej na Radomsko.
1 lipca 1946 r. został aresztowany na placówce Władysława Bułacza ps. „Wojtek”
w Częstochowie przy ul. Aleje II NMP nr 3. 17 grudnia 1946 r. skazany przez WSR
w Łodzi na karę śmierci. Zamordowany 19 lutego 1947 r. w Łodzi. Zrehabilitowany
pośmiertnie 14 października 1992 r.
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chor. Bolesław Kil ps. „Kolec”, „Ponury” z 1944 r.

Bolesław Kil ps. „Kolec”, „Ponury”, ur. 4 kwietnia 1913 w Radomsku,
w robotniczej rodzinie Józefa i Anny z d. Makowskiej. W 1933 r. ukończył 4 klasy
gimnazjum w Radomsku. W latach 1934–1936 służył w 25. pp. w Piotrkowie
Trybunalskim. W 1935 r. ukończył szkołę podoficerską i w stopniu kaprala przeszedł
do rezerwy. W kwietniu 1936 r. rozpoczął pracę w fabryce „Metalurgii” w Radomsku.
W 1937 r. był komendantem Związku Strzeleckiego. 24 grudnia 1937 r. ożenił się ze
Stanisławą Hofman (w czasie okupacji niemieckiej była żołnierzem AK ps.
„Filipinka”), mieli troje dzieci: Jerzego, Barbarę i Jadwigę. W 1938 r. powołany na
ćwiczenia wojskowe rezerwy, po manewrach pułkowych został awansowany do
stopnia plutonowego. 1 września 1939 r. razem z członkami Związku Strzeleckiego
otrzymał rozkaz zabezpieczania fabryki, w której pracował, jako obiektu
strategicznego. 3 września 1939 r. fabryka została zbombardowana przez niemieckie
lotnictwo. Został wówczas ciężko ranny (stracił prawe oko). Zdolność do pracy
odzyskał po długotrwałym leczeniu. W marcu 1940 r. został żołnierzem ZWZ,
przysięgę złożył przed plut. Marianem Mieszkalskim „Pstrykiem”, przyjmując
pseudonim „Kolec”. Otrzymał przydział organizacyjny do placówki ZWZ-AK
w Radomsku. Pełnił tam funkcję dowódcy drużyny, był odpowiedzialny za szkolenie
taktyczno-wojskowe. W połowie maja 1940 r. otrzymał pierwsze zadanie sabotażowe
polegające na zniszczeniu wszystkich drogowskazów na trasie Radomsko – Kietlin.
Dostarczał również informacji z nasłuchu audycji radia BBC zespołowi redakcyjnemu
obwodowego „Biuletynu AK”. W sierpniu 1942 r. wraz z kolegami z konspiracji został
aresztowany przez Niemców. Wykupiony przez organizację, uniknął wywiezienia do
obozu i po trzech miesiącach został zwolniony. Od kwietnia do sierpnia 1943 r.
uczęszczał do konspiracyjnej szkoły podchorążych rezerwy piechoty, zorganizowanej
przez macierzysty Obwód Radomsko AK (krypt. „Heblarnia”, „Rzeka”,
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„Macierzanka”). 27 maja 1943 r. brał udział wraz z żoną Stanisławą „Filipinką”
w zabezpieczeniu akcji likwidacyjnej gestapowców w Radomsku - untersturmführera
Willy’ego Bergera i jego zastępcy, hauptscharführer Johanna Wagnera. Akcją
dowodził por. Bronisław Skóra-Skoczyński „Robotnik”. W nocy z 7 na 8 sierpnia
1943 r. uczestniczył z jednostką partyzancką krypt. „Nina” dowodzoną przez szefa
Kedywu w Obwodzie Radomsko AK por./kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Zbigniewa”
w słynnej operacji rozbicia więzienia w Radomsku, w wyniku której uwolniono
kilkudziesięciu aresztowanych żołnierzy AK. Po akcji opuścił miasto i dołączył do
sformowanego oddziału partyzanckiego stacjonującego w lasach k. Fryszerki (gm.
Kamieńsk). Jako dowódca grupy wypadowej był bardzo odważny i wyróżniał się
w akcjach zbrojnych z Niemcami. Za dotychczasowe zasługi został awansowany do
stopnia st. sierżanta. W sierpniu 1944 jednostka ta weszła w skład I batalionu 27. pp.
(krypt. „Ryś”), którym dowodził por. „Zbigniew” (batalion wchodził w skład 7. DP AK,
sformowanej z sił Inspektoratu Częstochowskiego AK). Bolesław Kil uczestniczył
razem z kompanią w akcji „Burza”. 23 sierpnia 1944, po rozkazie wycofania się
z operacji marszu na odsiecz walczącej Warszawie, powrócił z oddziałem do
obozowiska w lasach życińskich k. Jackowa. W ramach prowadzonej przez Kielecki
Korpus AK (2. DP, 7. DP) operacji o krypt. „Burza” - „Zemsta” - „Deszcz”, uczestniczył
w kilku potyczkach partyzanckich z Niemcami, m.in. nad Pilicą, pod Młynkiem
i Widawką. 28 sierpnia 1944 r. „Kolec” objął funkcję szefa 1 kompanii partyzanckiej
i zastępcy jej dowódcy por. Karola Kutnickiego „Kruka”. 15 września 1944 r. do
oddziału przyjęto zdekonspirowaną żonę - Stanisławę Kil „Filipinkę” wraz z
czteroletnim synem Jerzym. Za zgodą dowódcy przebywali w lesie do 16 stycznia
1945, (17 stycznia 1945 r. wrócili do Radomska).
Po wkroczeniu Sowietów nie ujawnił się. W dwa tygodnie później w jego
domu przy ul. Sportowej 12, funkcjonariusze UB przeprowadzili rewizję. Szukano
broni i archiwum oddziału. Wciąż inwigilowany, w końcu lutego 1945 r. za
pośrednictwem łączniczki, sekretarki - Mari Gasik ps. „Mucha” nawiązał kontakt
z „Warszycem”. Wstąpił do poakowskiej organizacji pod nazwą „Manewr” – od jesieni
Konspiracyjne Wojsko Polskie [KWP]. 3 marca 1945 r. złożył przed „Warszycem”
przysięgę i zmienił pseudonim na „Ponury”. Utworzył placówkę samoobrony oraz
przygotował tajną kwaterę dla „Warszyca”, która mieściła się w jego domu.
W kwietniu 1945 r. został awansowany do stopnia chorążego i przydzielony do
batalionu „Motor”, na stanowisko szefa kompanii oznaczonej krypt. „Młoty”,
otrzymał pod swoje dowództwo 1 pluton z grupą szturmową S.O.S. (około 30 ludzi).
Był w stałej łączności z poszczególnymi dowódcami polowymi m.in. „Brzozą”,
„Białym”, „Albertem”. Po świętach Bożego Narodzenia 1945 r. aprobował zmiany
personalne w jednostce, żarliwie poparł nowego dowódcę por. „Klingę”. 13 stycznia
1946 r. po ostrzeżeniu o aresztowaniach ukrywał się u Lucjana Kępińskiego ps. „Las”
w Radomsku oraz w Częstochowie u Józefa Janika „Anioła” – milicjanta, wywiadowcy
KWP. W kwietniu 1946 r. „Ponury” po wydanych rozkazach został mianowany
dowódcą plutonu w oddziale partyzanckim (S.O.S.) krypt. „Warszawa”, dowodzonym
przez por./kpt. Henryka Glapińskiego „Klingę”. Pierwsze zgrupowanie nastąpiło
w Ewinie gm. Żytno u Wójcika. Uczestniczył w akcjach dywersyjnych na terenie pow.
radomszczańskiego, m.in. był szefem akcji likwidacyjnej na Jakuba Cukermana z UB,
na którego wyrok śmierci wydał „Warszyc”. Do wykonania wyroku powołał „Sokoła”
i „Tulipana” z sekcji S.O.S. z Żytna. Całość ubezpieczał dowódca S.O.S. w Żytnie kpr.
Władysław Sikorski „Zjawiony”, po akcji broń zabrała „Filipinka” i powiadomiła
„Warszyca” o wykonanym zadaniu. W akcji brało udział 7 żołnierzy S.O.S. (Marian

66

Dowódcy polowi Konspiracyjnego Wojska Polskiego batalionu radomszczańskiego ...

Mękwiński „Tygrys”, Jan Zasępa „Roland”, Mieczysław Gacek „Edek”, Ryszard
Chmielewski „Blondyn”, Marian Knop „Wicherek”, „Sokół” i „Tulipan” oraz „Edek”,
który przeprowadził wywiad. „Ponury” brał również udział w akcjach: rozbicia MO
w Silniczce, a nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 r. uwolnienia akowców z więzienia
w Radomsku. w walkach z KBW pod Grabami, Żytnie, Popielowie i Orzechowie. Od
28 kwietnia 1946 r., z powodu odniesionej rany, ukrywał się na kwaterze Jana
Braszczyńskiego ps. „Gawrycz”. Wycofał się z konspiracji, po czym wrócił do
Radomska. Z pomocą znajomych transportem kolejowym wyjechał do Koszalina.
Pracował na wsi u Edwarda Potęgi, był komendantem hufca pracy i sołtysem
w urzędzie gminnym w Śmiechowie k. Koszalina. 4 marca 1947 r. ujawnił się
w WUBP w Łodzi, gdzie złożył posiadaną broń. W latach 1947-1949 kilkakrotnie
zmieniał miejsce zamieszkania, używał wówczas fałszywego nazwiska Bolesław
Wilczyński (używanego od października 1942 r.). 27 października 1948 r. wyjechał do
Wrocławia, gdzie pracował jako robotnik budowlany. 13 października 1950 r. został
aresztowany przez łódzkich funkcjonariuszy WUBP. Był bity i torturowany, nie
podpisał współpracy z UB. 17 stycznia 1951 r. wyszedł na wolność. Do końca lat 60.
był inwigilowany przez SB jako wrogo ustosunkowany do władzy ludowej, włączony
do sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej nr rej. 1379 krypt. „Wandal”. Do 1985 r. jego
sprawa nadal pozostawała w ewidencji operacyjnej SB. Bolesław Kil pracował
w Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych we Wrocławiu jako kierownik bazy
materiałowej. Po 1990 r. był członkiem Światowego Związku Żołnierzy KWP.
Zrehabilitowany w marcu 1998 r. Zmarł 2 listopada 2001 r. Pochowany na
Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Lasy włoszczowskie, październik 1944 r. Od lewej: 1. ppor. Jerzy Kancler ps. „Wrak”,
2. ppor. Mirosław Michalski ps. „Brzoza”
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Mirosław Michalski, ps. „Zawisza”, ur. 11 marca 1912 r. w Sosnowcu,
s. Jana i Ewy z Matysiaków. W 1914 r. mieszkał wraz z rodzicami i starszym bratem
w Radomsku przy ul. Limanowej (Limanowskiego) 12. W 1935 r. ukończył
Gimnazjum Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich w Piotrkowie Trybunalskim.
W latach 1935/1936 odbył służbę wojskową w 36 pp. Legii Akademickiej,
przeniesiony do rezerwy w stopniu kaprala. Pracował w Głównych Warsztatach
Kolejowych w Pruszkowie. Ożenił się z Jadwigą Kamińską. Po wybuchu wojny
powrócił z żoną do Radomska. W lutym 1940 r. wstąpił do ZWZ i już w marcu został
zaprzysiężony wraz z ppor. Jerzym Kanclerem ps. „Wrak” przez komendanta miasta
por. Mariana Salę ps. „Jastrzębia”. Używał pseudonimu „Brzoza”, był adiutantem
6 komendantów: „Jastrzębia”, Władysława Mazura ps. „Zyndram”, Czesława Szweda
ps. „Czarny”, „Tomasza”, Romana Budzowskiego ps. „Ikara” i Edwarda Kulińskiego
ps. „Dęba” - do 15 sierpnia 1944 r., kiedy na jego rozkaz wysłany został do zadań
dywersyjnych podczas operacji „Burza”, w rejon lasów k. Przysuchy. Był dowódcą 3.
plutonu w kompanii „Kruka” 1. batalionu krypt. „Ryś”, „Roślina”, „Manewr” por.
„Warszyca” w ramach 27 pp. AK. Oprócz funkcji adiutanta komendanta miasta
Michalski pełnił rolę dowódcy „Ośrodka Walki” dysponując pięcioma
kilkuosobowymi grupami szturmowymi w kilku miejscach miasta. Główną kwaterą
oddziału był dom Mieczysława Zasępy znajdujący się w Radomsku przy ul.
Mickiewicza. W zgrupowaniu 27 pp. AK przebywał do 16 stycznia 1945 r. W czasie
wkraczania wojsk sowieckich do Radomska zginęła jego żona Jadwiga pozostawiając
pięcioletnią córkę Marię-Hannę. W lutym 1945 r. objął posadę kierownika sklepu
w Spółdzielni Spożywców w Radomsku. Poszukiwany przez UB wyjechał do Szczecina
gdzie pracował w Referacie Drukarni i Papieru. W kwietniu 1945 r. wrócił do
Radomska. Na rozkaz „Warszyca” wstawił się na pierwszą odprawę. Został
zaprzysiężony przed kierownictwem organizacji KWP. Mianowany zastępcą dowódcy
kompanii krypt. „5”, „Siekiery” pod pseudonimem „Zawisza”. Po śmierci „Zapory”
6 grudnia 1945 r. przejął dowodzenie nad jednostką. 10 marca 1946 r. aresztowany
podczas zasadzki UB i KBW. Więziony w PUBP w Radomsku, potem w siedzibie
WUBP w Łodzi na Andstadta, gdzie był torturowany. Osadzony w więzieniu przy ulicy
Kraszewskiego w Łodzi. Skazany 23 lipca 1946 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy
w Łodzi na 10 lat więzienia z równoczesną utratą praw publicznych i obywatelskich
na okres 3 lat. Wyrok odsiadywał w więzieniu we Wronkach. Zwolniony 30 marca
1947 r. na podstawie art. art. 3, 5, i 6 Ustawy z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii. Po
wyjściu na wolność, początkowo z uwagi na zły stan zdrowia pozostawał na
utrzymaniu brata Ireneusza Michalskiego pomagając mu w pracach badawczonaukowych. Od 1950 r. nie mogąc otrzymać stałej pracy z uwagi na konspiracyjną
przeszłość zajmował się wykonywaniem prac zleconych w dziedzinie kreślarstwa,
rysunku i fotografii naukowej dla Zakładów Antropologii Uniwersytetów Łódzkiego
i Lubelskiego oraz dla Zakładu Geografii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1952 r. był
zatrudniony w katedrze geografii Uniwersytetu Łódzkiego, a potem w Zakładzie
Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie pracował do emerytury. Po 1990 r. został
odznaczony Krzyżem zasługi z dwoma mieczami. Zmarł w lipcu 1993 r. w Łodzi.
Stefan Kręt vel Władysław Jafra ps. „Grzmot”, „Tarzan”,
„Rawicz”,s. Władysława i Marii, ur. 10 czerwca 1925 r. w Pławnie, pow. Radomsko,
wykształcenie: średnie, po 1947 r. był uczniem Gimnazjum dla Dorosłych we
Wrocławiu. Od wiosny 1943 r. w strukturach AK, zwerbowany przez Józefa Kirłego,
był rusznikarzem plutonu krypt. „Grabie” oraz adiutantem dowódcy plutonu

68

Dowódcy polowi Konspiracyjnego Wojska Polskiego batalionu radomszczańskiego ...

Wacława Chojeckiego ps. „Jan”. Z 7/8 sierpnia 1943 r. brał czynny udział w czasie
rozbicia gestapowskiego więzienia w Radomsku. Od maja 1944 r. do stycznia 1945 r.
pełnił służbę w kompanii dywersyjnej por. Karola Kutnickiego „Kruka”. W lipcu 1944
r. wraz ze swoimi podkomendnymi (10 ludzi) m.in.: Edmundem Gzikiem,
Zygmuntem Resslem, Stanisławem Koprem i Wacławem Chojeckim uczestniczył
w zasadzce na oddział Wehrmachtu stacjonujący w Pławnie. W wyniku potyczki
zginęło 2 partyzantów: Koper i Chojecki. W styczniu 1945 r. po wkroczeniu Sowietów
ujawnił się w PUBP w Radomsku, zdał pistolet MP-i oraz „českę zbrojovkę”. Podjął
naukę w miejscowym Gimnazjum Ogólnokształcącym. Edukacje przerwał
w listopadzie 1945 r. wyniku zagrożenia aresztowaniem. Uciekł do lasu, gdzie wstąpił
do organizacji KWP. Na rozkaz dowódcy „Dłuta” nawiązał kontakt z byłymi
podkomendnymi z AK z Gidel i Pławna, m.in. Bronisławem Juraszkiem ps. „Oskard”,
Zygmuntem Paczyńskim, Czesławem Bogaczem, Tadeuszem Cudakiem ps. „Góra”,
Antonim Łągiewką, Stefanem Borutą ps. „Wilk” wcielając ich do grupy S.O.S.,
„Rawicz” pełnił wówczas funkcję dowódcy tej formacji. 6 grudnia 1945 r. po zabiciu
por. „Zapory” i sierż. „Boryny”, grupa „Rawicza” otrzymała rozkaz przeprowadzenia
akcji odwetowej na UB w podległym terenie. Z powodu trudnych warunków
atmosferycznych i z braku dostatecznego wyposażenia akcję zaniechano. Za
niesubordynację „Warszyc” udzielił St. Krętowi naganę i zdjął go z funkcji dowódcy
S.O.S., a następnie przeniósł go w teren Kłomnic, gdzie miał utworzyć oddział bojowy.
W wyniku chaosu organizacyjnego w placówce KWP w Gidlach ponownie
przydzielony do opanowania kryzysowej sytuacji. W kwietniu włączony wraz
z ośmioma podkomendnymi m.in.: „Dziadem i „Zdrojem” do nowo powstałego
oddziału partyzanckiego S.O.S. „Warszawa” pod dowództwem por. „Klingi”
stacjonującego w gajówce Ewina. Tam sformowano oddział (46 ludzi). Mianowany
dowódcą drużyny szturmowej. Brał udział w rozbiciu posterunku MO w Kobielach
Wielkich, rekwizycji żywności i tekstyliów ze spółdzielni „Społem” w Pławnie
i Gidlach oraz 19/20 kwietnia 1946 r. w operacji rozbicia więzienia w Radomsku. Po
potyczce z KBW oddział „Warszawy” poszedł w rozsypkę. 22 kwietnia ukrywał się
wraz z „Kmicicem”, Janem Krętem ps. „Śmiały”, Stefanem Borutą ps. „Wilk”, Lechem
Rajchertem ps. „Wariat” i innymi w Pławnie. 5 czerwca 1946 r. rozwiązał drużynę
S.O.S. Część ludzi przeszła do kompanii „Młoty” pod dowództwo „Jura”.
W październiku „Rawicz” ewakuował się z terenu, wyjechał przez Czechosłowację do
amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec, tam zgłosił się do władz amerykańskich.
Został jednak aresztowany w wyniku nielegalnego przekraczania granicy i przekazany
władzom czeskim, ci z kolei skierowali go do strefy sowieckiej. W trakcie konwoju
zbiegł z transportu skąd wrócił do Polski, trafił do Opola, mieszkał do grudnia 1946 r.
Po Bożym Narodzeniu wrócił do Pławna gdzie wspólnie z Janem Jamrozikiem
i Ociepą dokonali dwóch akcji ekspropriacyjnych na miejscową spółdzielnię.
Ponownie wyjechał na tzw. Ziemie Odzyskane, zamieszkał w Opolu u znajomego
Euzebiusza Gawina. W okresie amnestii ujawnił się 8 marca 1947 r. w PUBP w Opolu,
a następnie we wrześniu po krótkim pobycie u rodziców w Pławnie zamieszkał we
Wrocławiu. Pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Rozbiórkowym w charakterze kancelisty, uczył się w Gimnazjum dla Dorosłych, mieszkał m.in.
u Zbigniewa Zatońskiego przy ul. Kościuszki nr 16 oraz u Mariana Korneluka przy ul.
Curie Skłodowskiej nr 7/6. Jesienią 1947 r. nawiązał przypadkowy kontakt
z Lucjanem Brychtem ps. „Zaczep” (członkiem Szarych Szeregów z Radomska).
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Uczestniczył z grupą Brychta (Tadeuszem Rymarkiem oraz Władysławem
Dobrowolskim ps. „Kozak”46) w akcji ekspropriacyjnej, m.in. 4 grudnia 1948 r.,
dokonali zaboru mienia w sklepie obuwniczym „Bata” we Wrocławiu przy ul. Wita
Stwosza. Ujecie grupy „Zaczepa” w tym Stefana Kręta nastąpiło po wstępnym
rozpracowaniu środowiska młodzieżowego pod krypt. „Liceum”. Od lipca 1948 r. był
w ścisłym zainteresowaniu PUBP w Radomsku oraz Wydziału V WUBP we
Wrocławiu, podejrzany o kontakty z podziemiem zbrojnym. Pozyskany tajny
informator o ps. „Zbyszek” (Kazimierz Falko), z którym S. Kręt uczęszczał do jednej
klasy gimnazjum został nastawiony na jego inwigilację. Dzięki jego doniesieniom
funkcjonariusz Sekcji Miejskiej Wydziału V WUBP - ppor. Alojzy Bednarkiewicz był
na bieżąco zorientowany o poczynaniach Kręta i jego współpracowników z KWP.
Aresztowania nastąpiły lawinowo. Lucjan Brycht został ujęty przez Komendę Miasta
MO. W toku przesłuchania zeznał, że napadu dokonał wspólnie z Stefanem Krętem.
Następnego dnia, tj. 5 grudnia, wpadł w „kocioł” zastawiony w jego mieszkaniu.
Podczas rewizji znaleziono również pistolet oraz pieniądze. W czasie aresztowania nie
ujęto Władysława Dobrowolskiego, które zbiegł z Wrocławia. 5 grudnia 1948 r.
wszczęto śledztwo, a zakończono 27 grudnia 1948 r. aktem oskarżenia przeciwko
czterem członkom i jednemu pomocnikowi. W rozpracowaniu objęto 18 osób, gdyż
figurowali w notatkach odnalezionych w torbie pozostawionej przez Lucjana Brychta.
20 stycznia 1949 r. WSR we Wrocławiu skazał Stefana Kręta i Lucjana Brychta na
karę śmierci, z utratą praw na zawsze. Brychtowi wyrok zamieniono na dożywocie,
a po zastosowaniu amnestii na 12 lat więzienia; Tadeusza Rymarka skazano na 10 lat
więzienia, Eugeniusza Woldana na 1 rok, a Mariana Korneluka na 5 lat więzienia.
W stosunku do Kręta prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Został
zamordowany 15 II 1949 r., pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
21 sierpnia 2002 r. zrehabilitowany pośmiertnie.

46 Władysław Florian Dobrowolski, s. Aleksandra i Kazimierza, ur. 28 marca 1926 r. w Radomsku, zam.
Łagiewniki gm. Kodrąb, członek KWP kompanii „Kleszcze”, „Kilofy” batalionu „Motor”. Uczestnik akcji
likwidacyjnej w Radomsku 24/25 października 1945 r., m.in. był wykonawcą wyroku śmierci na agencie
UB – W. Jaworskim. Za niesubordynację i zdradę organizacji kpt. „Warszyc” wydał na niego wyrok śmierci.
21 maja 1946 r. w lesie pankowskim, egzekucja nie powiodła się. Ciężko ranny „Kozak” uciekł przed
żandarmerią KWP. W 1948 r. pojawił się we Wrocławiu. Od lutego do grudnia 1948 r. związał się
organizacyjnie z grupą Lucjana Brychta, brał udział w dwóch napadach w tymże mieście. Zbiegł przed
aresztowaniem. Ujawnił się w 1956 r. w PUBP w Radomsku. AIPN Wr 049/89, Banda terrorystycznorabunkowa dowódcy L. Brycht 1948 r. m. Wrocław, k. 18; AIPN Ld 6/43, t. IV, Rozkaz nr 140/2165 z 21 V
1946 r., k. 166; AIPN Ld 6/43, t. II, Protokół przesłuchania Henryka Glapińskiego ps. „Klinga” z 31 sierpnia
przez funkcjonariuszy WUBP z Łodzi, k. 267; AIPN Ld 6/43, t IV, Rozkaz „Borów” M.p. 140/2165/3 do
dowódcy O.P.S.O.S w sprawie wykonania wyroku śmierci na dwóch żołnierzach KWP, którzy dopuścili się
zdrady, k. 166.
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Henryk Fajt - radomszczański kompozytor, pedagog, patriota (cz. I)

…to miasto było mi drogie…
i zostałem tu…
i nie żałuję.
H. Fajt, Radomsko, dn.30.12.1976 r.
To, co pozostawia po sobie człowiek ocala go od zapomnienia. Historia muzyki
zna wielu twórców, którzy nie zostali należycie docenieni za życia. Wielu też zna
takich, o których zapomniano wraz z ich śmiercią. Jednak łatwiej zapomnieć
o twórcy, trudniej o tym co stworzył. To co wartościowe wygrywa walkę z czasem największym wrogiem pamięci, czas weryfikuje, kto na zawsze zapisze się na kartach
historii.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sylwetki radomszczańskiego
kompozytora, człowieka, którego życie, działalność i twórczość miały ogromny wpływ
na rozwój kulturalny tego miasta. Twórczość Henryka Fajta jest konsekwencją
wydarzeń, jakie miały miejsce w jego życiu i działalności. Życie, twórczość
i działalność stanowią zatem nierozerwalną całość, która składa się na sylwetkę
kompozytora. Praca ta stanowi charakterystykę jego działalności artystycznej oraz
twórczości. Szczególny nacisk kładzie na jego twórczość patriotyczną. Głównym celem
pracy jest szczegółowe opracowanie tej dziedziny twórczości. Ma również na celu
przybliżenie osoby Henryka Fajta i jego dokonań szerszemu ogółowi. Postać ta
odegrała ogromną rolę w kształtowaniu oraz popularyzowaniu kultury muzycznej
w Radomsku. Praca powstała na podstawie analizy wielu materiałów źródłowych
i dokumentów udostępnionych z prywatnych zbiorów. Ważnym źródłem informacji
o Henryku Fajcie jest praca magisterska Jerzego Wilka, która powstała jeszcze za
życia twórcy. Autor przeprowadzał z Fajtem wywiady i zamieścił w swojej pracy wiele
jego wypowiedzi. Praca Jerzego Wilka jest zatem ważnym dokumentem, który należy
traktować nie tylko jako opracowanie, ale jako źródło historyczne. Wiele
dokumentów znajduje się w prywatnych zbiorach osób, które w różny sposób
związane były z Henrykiem Fajtem. Najczęściej są to jego byli uczniowie oraz
przyjaciele. Do niniejszej pracy swoje materiały udostępnili: Barbara Kuc, Małgorzata
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Kempińska, Wanda Sobczyk, Małgorzata Walicka, Jarosław Dąbrówka, Marek Koper,
Janusz Mielczarek, Andrzej Sankowski, Jerzy Wilk. Ogromnym źródłem informacji
o biografii Henryka Fajta okazały się być rozmowy, które autorka pracy
przeprowadziła ze Stanisławem Sankowskim - chrześniakiem pierwszej żony twórcy.
W rodzinnych zbiorach Stanisława Sankowskiego można odnaleźć wiele zdjęć
i rękopisów kompozytorskich. Znaczna część partytur utworów oraz dokumentów
poświadczających odznaczenia Henryka Fajta znajduje się w piotrkowskim
archiwum1. W pracy wykorzystano również dostępne publikacje oraz materiały
prasowe. Zastosowano więc metodę sondażu diagnostycznego, polegającą na
uzyskaniu informacji poprzez technikę wywiadu przeprowadzonego z ludźmi, którzy
kompozytora osobiście znali.
Ze względu na znaczną objętość całej pracy zdecydowano się podzielić ją na
dwie części. Pierwsza opisze biografię kompozytora z podziałem na poszczególne
etapy życia: przedwojenny, czasów okupacji i wreszcie okres po 1945 r., kiedy
zajmował się również pracą dydaktyczną w radomszczańskich szkołach. Natomiast
druga część pracy dotyczyć będzie analizy pieśni patriotycznych oraz dotychczasowych opracowań i wykonań dzieł Henryka Fajta.
Henryk Michał Fajt, syn Pawła i Heleny z domu Dziegiedź, urodził się 18
stycznia 1912 r.2 w Rakowie (obecnie jest to dzielnica Częstochowy). Wywodził się
z rodziny robotniczej. Ojciec zarobkował jako mistrz budowlany, matka nie pracowała
zawodowo. Poświęciła się wychowaniu jedynego syna Henryka oraz działalności
w amatorskim chórze w Rakowie.

Młodziutki Henryk Fajt, fot. ze zbiorów Stanisława Sankowskiego
Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. nr 1183 - Spuścizna Henryka Fajta.
Archiwum parafialne kościoła pw. św. Józefa w Częstochowie, Unikat Urodzonych parafii św. Józefa
w Rakowie 1910-1913, nr 143, akt urodzenia H. Fajta.
1

2
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W 1913 r. rodzina przeprowadziła się do Radomska. Matka Henryka śpiewała
w chórze Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, prowadzonym przez Kajetana Fotygę3
oraz rozpoczęła pracę w kancelarii parafialnej, prowadząc jednocześnie bibliotekę
parafialną im. księdza Piotra Skargi. Posiadając piękny głos i dużą rozpiętość skali,
często wykonywała w chórze wokalne partie solowe. Jako mały chłopiec Henryk
chodził z nią na próby chóru później, jeszcze przed mutacją stał się jego członkiem
i śpiewał w sopranach. Nie tylko po swojej matce Henryk odziedziczył nieprzeciętne
zdolności muzyczne. Pod koniec XIX w. jego dziadek, jako jedyny Polak, śpiewał
w słynnym Chórze Kozaków Dońskich4. Nic więc dziwnego, że do tradycji należały
rodzinne spotkania, uświetniane występami zespołu wokalnego, w którym matka
Henryka śpiewała sopranem, a jego ciotka Jadwiga Fotygo altem. W zespole śpiewali
także wujkowie: Kajetan Fotygo (tenor), Stanisław Dziegiedź (bas), Józef Dziegiedź
(basso pro fondo)5. Śpiewano kolędy, pieśni ludowe, piosenki popularne oraz utwory
opracowywane w chórze. Tak wyglądało moje dzieciństwo, szwendałem się, że tak
powiem, zawsze między śpiewakami, muzykami […] - wspominał swoje wczesne lata
Henryk Fajt6. Jego zainteresowania muzyczne nie ograniczały się tylko do śpiewania
w chórze. Młodziutki Fajt miał coraz większe ambicje i pragnął nie tylko doskonalić
umiejętności wokalne, ale również rozwinąć swoje zdolności instrumentalne.
Pierwszych lekcji gry na fortepianie udzielał dziesięcioletniemu Henrykowi jego
wujek - Kajetan Fotygo. Duży wpływ na jego zainteresowania muzyczne i wyniki
osiągane w grze na fortepianie miał również jego nauczyciel śpiewu ze szkoły
podstawowej o nazwisku Jarmulski. Wrodzone predyspozycje Fajta oraz jego zapał
i pracowitość pozwoliły mu w niedługim czasie opanować technikę gry na fortepianie
i stać się dobrym instrumentalistą. Nic zatem dziwnego, że kiedy uczęszczał do Szkoły
Handlowej zainteresował się nim nauczyciel języka polskiego, z wykształcenia
również muzyk, Michał Kucharski, który często angażował Henryka do prowadzonego
przez siebie żeńskiego chóru w charakterze akompaniatora oraz udzielał mu lekcji gry
na fortepianie. Jeszcze jako uczeń Szkoły Handlowej rozpoczął pracę organisty
w kościele parafialnym św. Lamberta w Radomsku.
Mając około 16 lat, pod wpływem muzyki Fryderyka Chopina, napisał swój
pierwszy utwór muzyczny. Był to Mazurek h-moll na fortepian. Swoimi
początkowymi próbami kompozytorskimi pochwalił się przed przyjacielem,
Czesławem Kałkusińskim, który wówczas stawiał swoje pierwsze kroki na gruncie
poezji. Zafascynowani swoimi umiejętnościami nawiązali współpracę artystyczną,
która trwała przez całe ich życie i zaowocowała wieloma wspólnymi utworami. Już
wtedy powstało kilka z nich, jednak największe osiągnięcia literacko-kompozytorskie
Czesława Kałkusińskiego i Henryka Fajta przypadają na okres późniejszy.
Jeszcze jako nastoletni chłopiec Henryk Fajt rozpoczął pracę w charakterze
pianisty w niemym kinie, zwanym „Teatrem Świetlnym Kinema”. Zespół instrumentalny wykonywał muzyczne podkłady do niemych filmów. Henryk Fajt
początkowo grał tam na fisharmonii, a później na fortepianie. Na potrzeby kina

G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 2008, s. 93 tu szerzej o działalności towarzystwa.
4 T. Szewera, S. Olgierd, Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, Łódź 1975, s. 469–471.
5 Wszyscy związani byli z chórem „Lutnia”.
6 Jerzy Wilk, Działalność muzyczna i pedagogiczna H. Fajta, praca magisterska, maszynopis Cieszyn 1977,
s.40.
3
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zajmował się komponowaniem muzyki do filmu bądź też instrumentacją znanych
popularnych utworów z literatury muzycznej na aktualny skład zespołu.
To nieme kino było kuźnicą muzycznych talentów. Tam kształtowali się dobrzy
muzycy - amatorzy stanowiący trzon radomszczańskiej kultury muzycznej w tamtych
latach. Oto nazwiska niektórych muzyków grających w „Kinemie”: Ignacy Dawid,
Zygmunt Dawid, Ludwik Dawid, Henryk Fajt, Jerzy Fotygo, Cyno Goldkopf, Barbara
Herszkiewicz, Bronisław Komorowski, Wiktoria Marszałek, Szymon Orbach, Zenon
Wilhelm. Pierwszym muzykiem, który zaangażował się do pracy w charakterze
muzycznego ilustratora obrazów był Adam Mickiewicz7. Później dołączył do niego
skrzypek Bronisław Ligęza8.
Liczba instrumentalistów należących do zespołu powiększała się i w okresie
największej świetności w jego składzie znajdowała się grupa instrumentów dętych,
kwintet smyczkowy i fortepian. Program w niemym kinie zmieniał się trzy razy
w tygodniu, a co za tym idzie musiała zmieniać się również muzyka. W poszerzaniu
repertuaru dużą rolę odegrał Henryk Fajt, który komponował własną muzykę do
filmów, bądź też instrumentował znane dzieła muzyczne dostosowując je do
możliwości wykonawczych i składu zespołu. Henryk Fajt wspominał: Program
wykonywany w kinie obejmował repertuar od modnego fokstrota, przez muzykę
operową po symfonie. Codziennie ćwiczyliśmy i przygotowywaliśmy nowy
program. Po tak intensywnej pracy każdy amator stawał się wspaniałym
instrumentalistą9.
Zespół, który nazywany był orkiestrą kinową, grywał również do tańca:
Graliśmy często na weselach - wspominał Henryk Fajt- nie można tego porównywać
do wesel współczesnych. Wtedy nie tylko tańczono przy dźwiękach orkiestry, ale był
też czas poświęcony słuchaniu muzyki. Grałem na takim weselu żydowskim, które
rozpoczęło się koncertem weselnym. Tak muzykalnych ludzi jeszcze nie widziałem.
Prosili o fragment IX Symfonii Beethovena, i część Symfonii „Niedokończonej”
Schuberta, Rapsodię Węgierską Liszta, utwory Moniuszki itd. Ten koncert trwał
ponad godzinę. Potem dopiero zaczynały się tańce10. Można zatem wnioskować, że
repertuar zespołu do najłatwiejszych nie należał, zatem i muzycy musieli posiadać
dobry warsztat wykonawczy.
Pracując w „Kinemie” Fajt poznał swoją przyszłą żonę Barbarę Herszkiewicz pianistkę, która również współpracowała z zespołem kinowym. Pobrali się 22
kwietnia 1937 r.11

Muzyk, pianista, akompaniator. Od 1912 r. związany z życiem kulturalnym Radomska. Nie ukończył
studiów muzycznych z powodu znacznej utraty wzroku. Po roku 1945 pracował w szkołach i przedszkolach
jako instruktor muzyki i akompaniator. Komponował drobne utwory na potrzeby szkolnych akademii
między innymi ułożył muzykę do „Lilli” Adama Mickiewicza, z którym łączyła go jedynie zbieżność imienia
i nazwiska.
8 Skrzypek Orkiestry Filharmonii Łódzkiej; jeden z jej pierwszych członków i założycieli. Oprócz muzyki
zajmował się również malarstwem i rzeźbą odnosząc w tej dziedzinie sukcesy. W 1972 r. po przejściu na
emeryturę prowadził „Zespół Seniorów” przy Sekcji Muzyki Rozrywkowej Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki.
9 Cyt. za: J. Wilk, Działalność muzyczna ..., s.19
10 Tamże, s.41.
11
Archiwum parafialne kościoła pw. św. Lamberta w Radomsku, Akta Ślubu parafii św. Lamberta 1933-1937, nr
98, akt ślubu H. Fajta i B. Herszkiewicz.
7
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Zespół Filmu Dźwiękowego, w którym grał Henryk Fajt (pierwszy z prawej), fot. ze
zbiorów Stanisława Sankowskiego

Barbara Herszkiewicz - pierwsza żona Henryka Fajta zdjęcie pochodzi z jej pamiętnika

Ostatnim niemym filmem z muzyką Henryka Fajta był obraz „W cieniu krzyża”.
Grał wtedy sam na fisharmonii. Potem jeszcze przez jakiś czas zajmował się muzyczną
oprawą filmów, ale już przy pomocy przygotowanych z filmem płyt. Kiedy w 1933 r.
pojawił się już film dźwiękowy nieme kino zlikwidowano.
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Pierwsza strona albumu dedykowanego Barbarze Herszkiewicz, ze zbiorów Stanisława
Sankowskiego

Pamiątką z tego okresu jest dokument znajdujący się w posiadaniu rodziny
Stanisława Sankowskiego. Jest to ręcznie pisany atramentem zbiór utworów na
fortepian, będący prezentem dla Barbary Herszkiewiczówny. Na pierwszej stronie
znajdują się zdjęcia i podpisy osób grających wówczas w składzie zespołu kinowego.
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W 1994 r. siostra zmarłej Barbary – Irena Sankowska podarowała album swojej
wnuczce Barbarze Sankowskiej (córka Stanisława Sankowskiego.

Adnotacja zamieszczona w środku albumu

Po likwidacji kina muzyk przeniósł się wraz z zespołem do lokalu Stanisława
Grzesiakowskiego przy Placu 3 Maja. Ten znany w Radomsku restaurator i cukiernik
za część swojej wygranej w Państwowej Loterii Pieniężnej wybudował w centrum
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miasta ekskluzywny Hotel „EUROPA”, w którym co niedziela zapraszał swoich gości
na Poranki Muzyczne, prowadzone właśnie przez Henryka Fajta.
Inną formą działalności muzycznej Henryka Fajta na terenie Radomska w tym
okresie było towarzyszenie na scenie słynnym artystom rewiowym i operetkowym.
Występował między innymi ze znanymi polskimi humorystami i parodystami:
Boczkowskim i Wyrwiczem. Akompaniował również Mieczysławowi Foggowi oraz
zespołowi baletowemu Z. Halamy.
Ze względu na bardzo sporadyczne muzykowanie zespół rozpoczął koncerty na
scenie teatru OMTUR (Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu
Robotniczego), który mieścił się przy ulicy Kościuszki w Radomsku (obecnie siedziba
LOK). W 1934 r. zespół pod nazwą „Melodia” w składzie Gledkopf, Henryk Fajt,
Marian Urbański, Henryk Dawid, Migocki, Prętki, Józef Kozakiewicz koncertował
podczas Tygodnia LOPP 12.
W latach 1934-35 koncertował w Tomaszowie Mazowieckim w kawiarni „Europa”, którą prowadził brat Grzesiakowskiego oraz w Wiśle i Krynicy. W latach 1935-39
wyjechał do Warszawy, gdzie występował z zespołami muzycznymi w lokalach „Mars”
i „Fukier”. Zaangażowany był również w zespole koncertującym w stałym cyrku braci
Staniewskich.
W tym okresie powstało kilka piosenek, z których niewiele się zachowało, gdyż
kompozytor nie przywiązywał wagi do przechowywania swoich utworów. Na uwagę
zasługuje polka, którą napisał do słów swojego przyjaciela, Czesława Kałkusińskiego
p.t. Zabawa na Topiszu (miejsce wypoczynkowe nad Wartą w okolicy Radomska).

Henryk Fajt z zespołem (pierwszy od lewej), fot. ze zbiorów Stanisława Sankowskiego

12 T. A. Nowak, Przygotowując się do wojny. Ofiarność społeczeństwa radomszczańskiego, „Nasz Świat.
Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, nr 18, 2009, s. 9.
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Henryk Fajt podczas koncertu z zespołem (trzeci od lewej), fot ze zbiorów Stanisława
Sankowskiego

Tuż przed wybuchem wojny w 1939 r. powrócił do Radomska, gdzie rozpoczął
pracę w Urzędzie Stanu Cywilnego. W dalszym ciągu jednak brał udział w różnych
imprezach muzycznych, organizowanych na terenie miasta Radomska. Chociaż było
ono typowym miastem prowincjonalnym środkowej Polski, to jednak mogło się
poszczycić wysokim poziomem życia kulturalnego.
Wybuch II wojny światowej rozpoczął bardzo ciężki okres dla miasta i jego
mieszkańców. Już od początku okupacji mieszkańcy Radomska stawiali opór
okupantowi13. Udane akcje partyzanckie takie jak odbicie więźniów, zamachy na
niemieckie urzędy, policjantów, gestapowców czy SS-manów spowodowały, że
Niemcy zaczęli określać Radomsko mianem „Banditenstadt”14. Pisał o tym w swoim
wierszu zatytułowanym „Banditenstadt” radomszczański bard, Czesław Kałkusiński:
[…] Miasto męczeństwa i dni krwawych, / Miasto zwycięskich walk i sławy / Buntu
i partyzanckiej pieśni […]15.
Henryk Fajt (nie wiadomo, kiedy dokładnie związał się z ruchem oporu)
i Czesław Kałkusiński należeli do oddziału porucznika Bronisława SkórySkoczyńskiego „Robotnika”. Fajt otrzymał pseudonim „Garda”16, a Kałkusiński działał

W. Borzobohaty, Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ AK, Warszawa 1988, s. 245-253
R. Nazarewicz, Ziemia Radomszczańska w walce 1939-1945, Warszawa 1973, s. 208; Z. Zieliński,
„Czechura”, „Kierunki”, nr 36, 1988.
15 Inna wersja tytułu to Poemat o mieście „Banditenstadt”- J. Bałaziński, I. Bałazińska-Mielczarek,
„Czechura” życie i twórczość „radomszczańskiego barda”, Radomsko, 1995, s. 94.
16
Takiego pseudonimu używał w czasie przynależności do Konspiracyjnego Wojska Polskiego - K. Jasiak,
Działalność partyzancka Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Z dziejów II Konspiracji w środkowej
Polsce w latach 1945-1955, Wieluń-Opole 2008, s. 51,473.
13

14

79

Aleksandra M.Walicka

jako „Czechura”17. Należy podkreślić, że Fajt brał czynny udział w organizowanych
działaniach konspiracyjnych. W gazecie „Słowo Ludu” w numerze 583 z dnia 24
grudnia 1970 r. zamieszczony został artykuł Teresy Łęckiej zatytułowany Kolędy nad
lasami, w którym opisana jest rola, jaką spełniał nieduży modrzewiowy domek
Henryka Fajta przy ulicy Krótkiej 3: Był miejscem wszystkich twórczych posiedzeń
w latach okupacji a jego atmosfera znakomicie pasowała do konspiracyjnego
charakteru całej okolicy. Bo w różnych punktach na Krótkiej były a to warsztaty
rusznikarskie i składy broni, a to dowództwa placówek, a to krótkofalówka czy
lokal z powielaczem. Aż dziw, że to wszystko utrzymywało się bez wsypy. Swoimi
zaś przelotowymi furtkami, wychodzącymi na ogrody i pola, dawał zawsze dom
pod numerem 3 gwarancję ucieczki i tej też potrzebie nieraz służył, zważywszy, że
w pobliżu znajdował się Arbeitsamt18. Dom Fajta był więc w czasie wojny azylem dla
wielu partyzantów. A wszystko dzięki szafie, która w swej dolnej szufladzie skrywała
potajemne przejście do piwnicy. To w tym domu znalazł schronienie Stanisław
Sojczyński „Warszyc”. Jego relacje z Henrykiem Fajtem były bardzo bliskie. O ich
zażyłości świadczy fakt, że Henryk Fajt był ojcem chrzestnym jego syna19.
Henryk Fajt podczas trwania okupacji miał kontakt z „Szarymi Szeregami”.
Prowadził naukę śpiewu oraz koncertował na tajnych uroczystościach drużyny
instruktorskiej „Cisy”. Wraz z „Czechurą” jest autorem „Pieśni Szarych Szeregów”20.

Henryk Fajt na ławce przed swoim domem- fot. z albumu rodzinnego znajdującego się
w posiadaniu Stanisława Sankowskiego

17

A. Stasiński, Moje wspomnienia partyzanckie, Radomsko 1990, seria „Radomsko”, zeszyt 2, na prawach
rękopisu, z wydania w 1976 roku, nakładem Karola Walaszczyka, s. 57, 118.
18 T. Łęcka, Kolędy nad lasami, „Słowo Ludu”, 24. 12. 1970, s. 6.
19
Informacje pochodzą z relacji Stanisława Sankowskiego.
20 M. Stalka, M. Stalka, Szare Szeregi Rój „Metal”, Radomsko 2009, s. 44-45. Tu zamieszczono tekst
pieśni.
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Barbara i Henryk Fajt w swoim domu - zdjęcie z 1944 r., fot. z pamiętnika Barbary Fajt

Na organizowanych przez oddział spotkaniach szkoleniowych odbywających się
również w domu kompozytora uczył piosenek żołnierskich (także swoich), a raz
w miesiącu udzielał lekcji śpiewu dla młodzieży. Organizowane były również
akademie okolicznościowe, podczas których miały miejsce występy artystyczne.
Henryk Fajt w swoich wspomnieniach często nawiązywał do jednej z nich poświęconej zmarłemu generałowi Władysławowi Sikorskiemu: Była to bardzo
wzruszająca chwila […] kiedy wszedłszy do pokoju, który był zapełniony ludźmi godzina 12 w południe, po mieście kręciło się wielu Niemców, samochody pancerne
- na ścianie polska flaga. Jeden z dowódców wygłosił krótki apel żołnierski, a potem
ja zagrałem Hymn Polski i kilka polskich żołnierskich piosenek. Nastrój był
ogromnie wzruszający i niezapomniany. Obok uczestników stały „Steny”, „N-Pi”
(nazwy broni)21, czyli byliśmy przygotowani na wszystko. Gdyby nas nakryli, trzeba
byłoby się bronić […] - wspominał Henryk Fajt22.
Odskocznią od ponurego życia okupacyjnego była muzyka, jaką tworzył. Kanwą
i inspiracją do tych kompozycji stały się w tym czasie wiersze jego kolegi, Czesława
Kałkusińskiego, w których przeważała tematyka partyzancka. To właśnie w okresie
okupacji powstały najpopularniejsze utwory. Autorzy podpisywali je swoimi
okupacyjnymi pseudonimami.
Henryk Fajt brał też udział w walce z okupantem poprzez tajne nauczanie
i troskę o zachowanie polskiej kultury. Pracował jako pomocnik organisty Jerzego
Fotygi23, z którym wspólnie organizowali koncerty. Ten organista kościoła farnego,
W rzeczywistości powinno być „MP”.
Cyt. za: J. Wilk, Działalność muzyczna ..., s.45
23 Jerzy Fatygo - syn Kajetana Fotygi; po studiach w Konserwatorium Warszawskim pod kierunkiem Piotra
Rytla oraz w klasie organów u Bronisława Rutkowskiego powrócił w 1936 r. do Radomska, gdzie objął po
ojcu posadę organisty. Po wojnie w latach 1950-1954 studiował dyrygenturę u W. Bierdiajewa a w 1957 r.
został dyrygentem Opery Wrocławskiej.
21

22
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założyciel i dyrygent „Filharmonii Radomszczańskiej”, zgromadził przy sobie tych
ludzi, którzy musieli zaprzestać swej działalności na innym terenie. Byli to nie tylko
amatorzy, ale również muzycy wysiedleni z różnych części Polski. U jednego z
muzyków wysiedlonego wraz z rodziną z Poznania, Janusza Nowaka, radomszczański kompozytor pobierał lekcje śpiewu solowego i teorii muzyki.
Podczas gdy Jerzy Fotygo pracował z chórem, Henryk Fajt organizował próby
orkiestry u jednego z jej członków, Zygmunta Dawida24. Pierwszym utworem, jaki
opracował 11-osobowy wówczas zespół była Symfonia h- moll F. Schuberta. Na jedną
z prób niespodziewanie zawitał niemiecki patrol. […] Pewnego wieczoru na
podwórze zajechało auto pełne gestapowców. Usłyszeli dobiegające na ulicę
dźwięki. Do naszego pokoju weszła pobladła matka Dawidów. Za chwilę wpadli
oni. Siedzieliśmy wszyscy nieruchomo, na pulpitach bielały rozłożone nuty.
Spojrzeli na siebie. Graliśmy „Niedokończoną” Schuberta. Usiedli – grajcie powiedzieli. Zagraliśmy pierwszą część. Dość- oznajmił jeden z trupią główką na
czapce. Sprawdzili dokumenty i… poszli. Nikomu nic się nie stało…- wspominał
Henryk Fajt25.
W okresie okupacji niemieckiej Fajt nie wycofał się z uczestnictwa
w kulturalnych przedsięwzięciach miasta. Największe z nich to powstanie Filharmonii
Radomszczańskiej, której założycielem i dyrygentem był Jerzy Fotygo. Henryk Fajt
prowadził próby orkiestry a podczas koncertów grał na organach.
19 września 1943 r. w kościele pod wezwaniem św. Lamberta odbył się pierwszy
koncert „Filharmonii Radomszczańskiej”, zorganizowany wyłącznie dla słuchaczy
„nieniemieckich”. Po czterech miesiącach pracy Filharmonia Radomszczańska
wykonała „Requiem” W. A. Mozarta. Zaplanowano również drugie wykonanie tego
arcydzieła, ale na skutek zakazu okupanta koncert wyznaczony na 14 listopada 1943 r.
nie odbył się. Odzewem na ten akt dyskryminacji kultury polskiej był czerwony
nadruk na programach: koncert nie odbył się wskutek bezprawnego zakazu
okupanta niemieckiego.

24 Członkowie rodziny Dawidów byli bardzo utalentowani muzycznie. Poza Zygmuntem na polu
artystycznym udzielali się także jego bracia Aleksander i Henryk – M. Łęska, Moniuszkowscy. 75 lat
Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki w Radomsku, Radomsko 1998, s. 5, 7; M. K.
z Kozakiewiczów Jędrzejczykowa, O.O. Franciszkanie w Radomsku kiedyś-wspomnienie o tych, których
pamiętam, Radomsko 2009, s. 4.
25 Cyt. za: Jerzy Wilk, Działalność muzyczna ..., s.48
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Plakat koncertu religijnego, który miał się odbyć w czasie okupacji.

2 kwietnia 1944 r. w Niedzielę Palmową Filharmonia Radomszczańska
wystąpiła w kościele farnym z pierwszym koncertem orkiestry kameralnej pod
dyrekcją Jerzego Fotygi, wykonując między innymi wstęp do oratorium „Mesjasz”
J. F. Haendla. W okresie od 2 kwietnia do 16 lipca 1944 r. odbyło się siedem
koncertów, podczas których wykonywano dzieła J. S. Bacha, J. F. Haendla,
R. Wagnera, E. Griega, G. Bizeta, Z. Noskowskiego. W skład aparatu wykonawczego
wchodził: 63- osobowy chór, 24- osobowa orkiestra kameralna, organy oraz soliści.
Na podstawie decyzji władz okupacyjnych działalność „Filharmonii Radomszczańskiej” została zawieszona i dlatego niektóre z zaplanowanych koncertów nie
odbyły się. Jednak Henryk Fajt nie zaniechał muzykowania z zespołem
instrumentalistów. Przez cały okres okupacji zmieniając często miejsca spotkań Fajt
organizował próby.
Niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych rozpoczęto
organizowanie tradycyjnych koncertów. Pierwszy koncert (na cześć odzyskania
wolności) w wyzwolonym mieście odbył się 4 lutego 1945 r. z inicjatywy kuzynki
Henryka Fajta - Alicji Gonelli, która po wysiedleniu z Warszawy wraz z dwojgiem
dzieci zamieszkała u kompozytora. Koncert poprowadził Czesław Kałkusiński, który
zapowiadał występy zespołu muzycznego pod dyrekcją Henryka Fajta przeplatając
je recytacją swoich wierszy, fraszek i satyr. Sala kina, która nosiła jeszcze okupacyjną
nazwę „Metropol”, była wypełniona po brzegi. Koncert ten był kilka razy powtarzany.
Odtąd zespół często występował na terenie miasta i powiatu jednocześnie grając na
stałe w Kawiarni Nauczycielskiej. Razem z zespołem, który nosił nazwę „O Key”
Henryk Fajt począwszy od lipca 1945 r. zaangażowany był przez pewien okres czasu
do pracy w Miejskim Domu Kultury w Gliwicach. Życie kulturalne Radomska zaczęło

83

Aleksandra M.Walicka

rozkwitać na nowo dzięki organizatorom koncertów, wychodzących naprzeciw
oczekiwaniom społeczeństwa.

Plakat jednego z koncertów religijnych organizowanych przy współudziale Henryka Fajta
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Zespół „O Key”; Henryk Fajt u samej góry, fot. ze zbiorów Stanisława Sankowskiego

Zespół „O Key” koncertujący w Krynicy, fot. ze zbiorów Stanisława Sankowskiego

Po wyzwoleniu kraju spod hitlerowskiej okupacji Radomsko weszło w okres
wielu zmian gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Artysta włączył się też
w działalność Konspiracyjnego Wojska Polskiego, ale szczegóły jego zaangażowania
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nie są znane26. Wiadomo jedynie, że w jego domu przy ul. Krótkiej znajdowała się
nadal skrzynka kontaktowa27. Po wojnie Henryk Fajt poniósł konsekwencje swojej
partyzanckiej działalności. Uznany został za wroga władzy ludowej. 28 stycznia 1947
r. wydano wyrok skazujący go na 5 lat więzienia. Kary jednak nie odbył, został objęty
amnestią z marca 1947 r. i na wolność wyszedł w maju tego roku. Podczas
przesłuchań wybito mu jednak wszystkie zęby. Pobyt w więzieniu przypłacił
poważnym pogorszeniem stanu zdrowia.
W 1953 r. jego kuzyn, Jerzy Fatygo, utworzył orkiestrę symfoniczną
w Radomsku i został jej pierwszym dyrygentem. W 1956 r. stanowisko to objął
Henryk Fajt. Pomimo jego usilnych starań i różnorodnych działań skład osobowy
orkiestry uległ w latach 60-tych stopniowemu zmniejszeniu do tego stopnia, że
pozostał tylko zespół kameralny. Kierownictwo muzyczne zespołu „Pro Arte”
powstałego na bazie Międzyspółdzielnianej Orkiestry Symfonicznej nadal prowadził
Henryk Fajt. W tym samym czasie otrzymał też od Stefana Rachonia propozycję
pracy w Warszawie, m. in. w orkiestrze wojskowej oraz w Polskim Radiu, których nie
przyjął, gdyż - jak sam mówił – […] nigdy nie zgodziłem się z tym dlatego, że tu
miałem rodzinę i to miasto było mi drogie… i zostałem tu … i nie żałuję28.
Oprócz muzykowania w zespołach rozrywkowych i orkiestrze Henryk Fajt po
wojnie rozpoczął również działalność pedagogiczną. Początkowo uczył śpiewu
w Szkołach Rolniczych w Strzałkowie i Dobryszycach. Od 1 września 1948 r. rozpoczął
pracę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim w Radomsku w wymiarze
4 godzin tygodniowo. Było to zajęcie dorywcze, ale w 1950 r. rozpoczęła się jego stała
praca z dziećmi i młodzieżą. W 1950 r., kiedy powstało w Radomsku Liceum
Wychowawczyń Przedszkoli, Henryk Fajt właśnie tam rozpoczął stałą pracę
w charakterze nauczyciela muzyki. Program nauczania muzyki w tym liceum
obejmował śpiew i naukę gry na instrumencie. Oprócz lekcji należących do siatki
godzin w ramach zajęć nadobowiązkowych prowadził chór żeński, w skład którego,
już w niedługim czasie, wchodziło około 120 uczennic. Rok 1956 przyniósł zmiany
w organizacji szkół radomszczańskich. Zlikwidowano Liceum Wychowawczyń
Przedszkoli a w jego miejsce utworzone zostało Liceum Pedagogiczne. W rozkładzie
zajęć znajdowały się w każdej klasie po dwie godziny muzyki. Ponadto program
przewidywał cztery godziny chóru. Dzięki temu, że liceum było koedukacyjne
kompozytor mógł zorganizować w nim czterogłosowy chór mieszany liczący około
100 osób.
Praca w szkole otwarła przed Fajtem nowe perspektywy i możliwości
kompozytorskie. Fajt zaczął tworzyć muzykę dla młodych słuchaczy i wykonawców.
Po wojnie Henryk Fajt oprócz kontynuowania swej działalności artystycznej
i organizacyjnej rozpoczął również działalność pedagogiczną.

26

T. Toborek, Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łódź 2007, s. 168, przyp. 513.
K. Jasiak, W kręgu Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Koleje losu niezłomnych, „Zeszyty
Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 69.
28 Tamże, s.53
27
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Chór żeński prowadzony przez Henryka Fajta w Liceum Wychowawczyń Przedszkoli,
fot. ze zbiorów Stanisława Sankowskiego

Henryk Fajt prowadzący lekcję muzyki, fot. ze zbiorów Stanisława Sankowskiego
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28 grudnia 1954 r. Henryk Fajt przystąpił i zdał uproszczony egzamin
państwowy dla nauczycieli szkół średnich w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Warszawie, uzyskując tym samym kwalifikacje zawodowe do nauczania śpiewu
i muzyki w ogólnokształcących szkołach średnich i zakładach kształcenia
nauczycieli29.
Muzyk prowadził nie tylko próby chóru, ale również ok. 60 - osobową orkiestrę
symfoniczną złożoną z uczniów. Pod jego kierunkiem pracował również zespół
akordeonowy i zespół rozrywkowy, przygrywający na zabawach i wieczorkach
szkolnych. Jako nauczyciel był bardzo wymagający w stosunku do swoich uczniów.
Dbał o ich solidne podstawy wiedzy z zakresu teorii muzyki i opierając się o nie
kształcił ich umiejętności wykonawcze. Był zafascynowany historią muzyki, zwłaszcza
polskiej. W czasach kiedy nikt jeszcze nie mówił o muzycznych dokonaniach rodziny
Reszków Henryk Fajt rozmawiał o nich z uczniami. Dziwnym trafem cała historia
Reszków okryta była po wojnie tajemnicą mówi Adam Zając, wójt Kłomnic –
i u nas w domu się o tym nie mówiło. Traf chciał, że więcej dowiedziałem się
o wielkich śpiewakach w Liceum Pedagogicznym w Radomsku. Tam był prof.
Henryk Fajt, fanatyk historii muzyki. Kiedy trzeba było rozgadać nauczyciela, żeby
nie pytał, to zagadywaliśmy go m.in. o Reszków30.
Niespodziewanym ciosem dla Henryka Fajta była śmierć jego ukochanej żony.
Zmarła 30 marca 1956 r. w wyniku nierozpoznanej choroby nerek, która
doprowadziła do zatrucia organizmu. Miała 45 lat. Przez całe życie zmagała się
z chorobą serca, w której lekarze upatrywali zagrożenia dla życia. Barbara była
kobietą o wielkiej wrażliwości i subtelności. Posiadała duszę artysty. Nie tylko grała
na pianinie, ale również malowała. W pamiętniku, który prowadziła zamieściła swoje
przepiękne rozważania na temat miłości i małżeństwa. W jednym z nich pisała:
Najpiękniejsza miłość kwitnie w służbie wielkiego dzieła, wielkiej sprawy. Darzyła
Henryka wielką miłością i była dla niego ogromnym wsparciem. Świadczą o tym
zapiski z jej pamiętnika: Młodszym bratem miłości jest takt, bardzo rzadki gość
w naszej wysoce nietaktownej cywilizacji. […] Takt uczy kobietę jak i kiedy milczeć,
jak i kiedy przyjść z dyskretną, niezauważalną a uśmiechniętą pomocą, jak w danej
chwili – zawsze z uśmiechem - odwrócić głowę i nie widzieć nic.
Na ostatniej stronie pamiętnika Barbary Fajt znajduje się wpis dokonany przez
Henryka Fajta:

29 Odpis notarialny Dyplomu Nauczyciela Szkół Średnich Ogólnokształcących i Zakładów Kształcenia
Nauczycieli – oryginał znajdował się w Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, później w Liceum
Pedagogicznym, niestety zaginął.
30 T. Piersiak, Reszkowie sławniejsi niż Caruso i Kiepura, „Gazeta Wyborcza. Częstochowa”, 31 maja 2007
r., s. 8; Na temat tej rodziny pisała ostatnio A. Małolepszy, Reszkowie-artyści i właściciele ziemscy
w powiecie radomszczańskim, „Ziemia Częstochowska”, t. XXXIV, 2008, s. 165-177.
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Kartka z pamiętnika Barbary Fajt, na której Henryk Fajt w dniu jej śmierci zamieścił
wpis kończący jej zapiski.

Mając u swego boku tak idealną partnerkę mógł realizować swoją życiową pasję
jaką była muzyka. Utrata „najcudowniejszej Basi” spowodowała, że Henryk Fajt
podjął decyzję o wstąpieniu do Klasztoru o.o. Dominikanów w Krakowie. W życiu
zakonnym chciał odzyskać utracony spokój. Liczył też na możliwość kontynuowania
w dalszym ciągu swojej pasji muzycznej, jednak został przydzielony do wykonywania
codziennych obowiązków, jakie określała reguła zakonna. Nie było więc czasu aby
mógł poświęcić się pracy twórczej. Pobyt w klasztorze nie potrwał zbyt długo.
Przebywał tam jako brat zakonny przez około pół roku. Za namową przyjaciół
powrócił do Radomska i wykonywanego wcześniej zawodu nauczyciela muzyki
w szkole31. Realizował się w ten sposób do 1976 r., kiedy to przeszedł na emeryturę.
W tym okresie został uhonorowany licznymi nagrodami za działalność artystyczną
i zasługi w upowszechnianiu kultury. Należą do nich między innymi: „Honorowa
Odznaka Województwa Łódzkiego” nadana w 1966 r., odznaka „Zasłużony Działacz
Kultury”, którą wyróżniony został w 1968 r. przez Ministra Kultury i Sztuki oraz tytuł
„Zasłużonego Obywatela Ziemi Radomszczańskiej” przyznany w 1969 r. W roku 1970
uchwałą Rady Państwa Henryk Fajt został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”. Za
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej w 1972 r. otrzymał od
Ministra Oświaty i Wychowania „Nagrodę Stopnia Pierwszego”. Za całokształt
działalności muzycznej w 1976 r. został przyjęty do Stowarzyszenia Polskich Artystów
Muzyków. Wcześniej jeszcze, bo już w 1958 r., został przyjęty do ZAiKS-u jako
członek stowarzyszenia w Sekcji Autorów Muzyki Rozrywkowej i Tanecznej32.
27 lutego 1979 r. poślubił swoją wieloletnią przyjaciółkę, Bogumiłę Cielecką
z domu Marszałek33. Znali się jeszcze z lat, kiedy grywał w zespole kinowym. Po

31

Ten okres życia H. Fajta znany jest z relacji Andrzeja Sankowskiego, który odwiedzał go, kiedy ten
przebywał w klasztorze
32 Dokumenty poświadczające odznaczenia znajdują się w Archiwum Państwowym w Piotrkowie
Trybunalskim w aktach osobowych H. Fajta
33 Archiwum Parafialne kościoła p.w. św. Lamberta w Radomsku, Unikat Aktów Zaślubionych w rzym.-kat.
parafii św. Lamberta w Radomsku za 1979 rok, nr 26, akt ślubu H. Fajta i B. Cieleckiej.
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odejściu z klasztoru i jego powrocie do Radomska ich znajomość odrodziła się na
nowo.
Henryk Fajt przez cały czas utrzymywał kontakty z rodziną swojej pierwszej
żony. Wspomagał finansowo dzieci z rodziny. Wiele czasu poświęcał też na
kształcenie muzyczne siostrzeńca swojej drugiej żony - Tomasza Bugaja34. Dzięki
niemu ukończył on średnią szkołę muzyczną w Częstochowie, a następnie podjął
studia dyrygentury oraz muzykologii na Akademii Muzycznej w Warszawie. Obecnie
jest znanym dyrygentem.

Henryk Fajt w wieku 65 lat, fot. z pracy J. Wilka

34

Z relacji Małgorzaty Łempińskiej z domu Zych- ciotecznej siostry Tomasza Bugaja.
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Pomagał również wielu swoim dawnym uczniom. Wraz z nimi nadal
koncertował i uczestniczył w życiu kulturalnym Radomska do połowy lat 80. XX w.
W ostatnich latach życia (1985-1988) po udarze przeprowadził się z żoną z domu przy
ul. Krótkiej do mieszkania na ulicy Sokolej. Kolejny udar spowodował paraliż
i całkowity brak kontaktu z rzeczywistością. Większość pamiątek rodzinnych zostało
wtedy wyprzedanych, wśród nich znajdowało się również pianino Henryka Fajta,
które obecnie jest własnością Jarosława Dąbrówki.
Po długiej i ciężkiej chorobie Henryk Fajt zmarł 9 grudnia 1988 r. Bezpośrednią
przyczyną śmierci było zapalenie płuc. Miał 76 lat. Pochowany został na Cmentarzu
Starym w Radomsku. Na nagrobnej płycie znajduje się napis: Henryk Michał Fajtbyły żołnierz AK ps. „Garda”, kompozytor, nauczyciel muzyki i śpiewu.
Twórczość Henryka Fajta ściśle związana jest z działalnością, jaką prowadził.
Jego kompozycje są odpowiedzią na muzyczne zapotrzebowanie środowiska,
w którym aktualnie działał. Prowadząc i grając w zespołach rozrywkowych tworzył
melodyjne i taneczne piosenki estradowe. W czasach niemieckiej okupacji powstały
pełne dramaturgii, tęsknoty i nadziei pieśni partyzanckie. Na potrzeby swojej
pedagogicznej działalności w przedszkolu pisał proste utwory dla dzieci, natomiast
dla młodzieży śpiewającej w licealnym chórze powstały piosenki o poważniejszej
treści. Szkolna orkiestra symfoniczna grała napisane dla niej utwory instrumentalne.
Henryk Fajt jako kompozytor był samoukiem. Podstawowe wiadomości
z zakresu zasad muzyki, kontrapunktu i kompozycji przekazywał mu jego kuzyn Jerzy
Fotygo, który pokierował go i zachęcił do samodzielnych prób kompozytorskich.
Zdobytą pod kierunkiem Fotygi wiedzę rozwijał poprzez analizę form klasycznych
i w oparciu o podręcznik do zasad harmonii Kazimierza Sikorskiego. Kompozycje
Fajta nie wykraczają poza schemat budowy okresowej a najczęściej posiadają formę
dwuczęściowej pieśni. Jego przygoda z kompozycją rozpoczęła się od prostego
Mazurka h-moll inspirowanego twórczością Fryderyka Chopina. Z czasem jego
kompozycje nabierały coraz większego kunsztu. Duży wpływ na rozwój warsztatu
kompozytorskiego muzyka miały jego własne poszukiwania w zakresie posunięć
i rozwiązań harmonicznych. Pierwsze kroki kompozytorskie stawiał razem ze swym
przyjacielem Czesławem Kałkusińskim, początkującym poetą.
Tak w latach 1929-1930 Henryk Fajt i Czesław Kałkusiński, koledzy z lat
dzieciństwa i bliscy sąsiedzi z ulic Mickiewicza i Krótkiej rozpoczęli współpracę
artystyczną, która przyniosła szybkie efekty w postaci takich kompozycji jak tango
Radomsko o zmroku, foxtrot orientalny Zoe i slowfox Łzy otrzyj dziewczyno
a niedługo potem polka zatytułowana Zabawa na Topiszu35.
Kiedyś Heniek zaprowadził mnie do Kancelarii Parafialnej i zaczął grać na
fortepianie. Wiedział już, że ja trochę próbuję pisać wiersze. Byłem oczarowany
jego grą i odtąd miałem wielki szacunek dla niego. Po tym koncercie
postanowiliśmy napisać coś razem, właściwie Heniek już miał muzykę, ja
dopisałem słowa. Było to tango Radomsko o zmroku. Byliśmy zachwyceni naszym
pierwszym wspólnym utworem. Zaraz też powstały następne: Jeden żyje się raz,
Zoe; nie pamiętam skąd wziął się tytuł tej drugiej piosenki […] - wspominał Czesław
Kałkusiński36.
W 1934 r. napisali hymn dla Szkoły Rolniczej im. Władysława Reymonta
w Dobryszycach, której absolwentem był Kałkusiński. Pierwszy raz hymn pt. Choć
M
36

J. Kisson-Jaszczyński, Fajt jestem…, „Tygodnik Piotrkowski”, 1983, nr 29, s. 4
Cyt. za: J. Wilk, Działalność muzyczna ..., s.41
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słońce mocno praży wykonano podczas uroczystości przekazania szkole sztandaru.
Był on do 1946 r. oficjalnym hymnem tej placówki oświatowej. Niestety nie
zachowały się jego nuty37.
Największe osiągnięcia literacko-kompozytorskie Czesława Kałkusińskiego
i Henryka Fajta przypadają na okres okupacji hitlerowskiej, kiedy to działali pod
pseudonimami „Czechura” i „Garda”. Podczas ich wspólnego pobytu w Studzieńcu
w 1940 r. powstała ich pierwsza pieśń partyzancka, którą zatytułowali Wesoło ze
śpiewem a zaraz po niej Marsz Wolności. Później powstały kolejne pieśni i kolędy
partyzanckie i żołnierskie. Większość z nich napisał Fajt na przełomie lat 1943/44.
Powstała w tym czasie Partyzancka Brać (znana także pod tytułami Jadą Jędrusie
lub Zza chmur miesiączek) oraz piosenka Pod gradem kul. Ponadto powstały kolędy:
Uśnij Dziecino i Na kwaterze Jędrusiów (znana również pod tytułami Jędrusiowa
kolęda lub Hej kolęda, kolęda…). Pod koniec 1944 r. powstaje utwór dedykowany
żołnierzom z oddziału AK zatytułowany Leśna Samosierra. Nie można dokładnie
określić daty powstania najbardziej znanego utworu „Czechury” i „Gardy”, jakim jest
Jędrusiowa dola. Prawdopodobnie napisana została w 1942 r. a rozpowszechniona
została w roku 1943. Drugą równie znaną pieśnią jest Marsz lotniczy - Dywizjon 303
(występujący też pod tytułami Marsz lotników dywizjonu 303 lub To my Dywizjon
303). Tuż po wojnie Henryk Fajt napisał jeszcze jedną pieśń o charakterze
patriotycznym. Pieśń obozowa to jedyny utwór z tego okresu, który nie powstał do
tekstu „Czechury”. Tym razem Fajt napisał muzykę do słów byłego więźnia obozów
koncentracyjnych, Zbigniewa Koczanowicza.
Lista kompozycji Henryka Fajta z czasu wojny nie jest obszerna. Jednak te 13
utworów powstałych w tym okresie zyskało największą popularność i uznanie
powodując, że to właśnie twórczość wojenna jest tą, z którą przede wszystkim
identyfikuje się Henryka Fajta.
Po wojnie Henryk Fajt zaczął tworzyć na potrzeby swej pracy pedagogicznej.
Piosenki dla dzieci cieszyły się wielką popularnością i sympatią wśród maluchów,
niestety wiele z nich zaginęło. Zachowały się pieśni napisane głównie do tekstów
Czesława Kałkusińskiego, który przyjeżdżając na krótkie okresy do swego rodzinnego
miasta wznawiał swoją autorską współpracę z Henrykiem Fajtem. Poeta napisał kilka
tekstów, przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych a Henryk Fajt ułożył do nich
muzykę. I tak powstały piosenki: Lubię, lubię zimę, Mały Grześ, Dzieci grzeczne są
w przedszkolu, Na wakacjach i Bajka. Pierwotny tytuł tej ostatniej piosenki brzmiał:
Kołysanka- Baśń zimowa. Dwie ostatnie piosenki zostały wyróżnione w lutym 1957 r.
w konkursie czasopisma „Śpiew w szkole”. Bajka weszła na stałe w skład repertuaru
piosenek zuchowych i doczekała się kilku wznowień. Z relacji Henryka Kowalczyka38
wynika, że z tym utworem związany był konflikt prawny. Czasopismo nazywające się
w tym czasie „Śpiew w szkole” opublikowało nuty i słowa bez wiedzy i zgody autorów.
Co więcej, piosenka ta była przeznaczona dla dzieci, więc jej tekst musiał być
częściowo zmieniony ze względu na erotyczne skojarzenia, które budziły niektóre
wersy. Melodię Bajki Czesław Kałkusiński wykorzystał do napisania Piosenki o moim

J. Pawlikowski, 20 lat Rocznej Szkoły Rolniczej w Dobryszycach (1919-1939), Dobryszyce 2001, s. 7.
Henryk Kowalczyk- uczeń Henryka Fajta w latach 1960-1965 w Liceum Pedagogicznym w Radomsku.
Grał w prowadzonej przezeń Międzyspółdzielnianej Orkiestrze Symfonicznej w tym mieście. Przyjaciel
rodziny Fajtów i Kałkusińskich. http://www.bibliotekapiosenki.pl/Kowalczyk_Henryk - data pobrania: 22
lutego 2010 r.
37

38
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mieście. Nowa kompozycja została wykonana kilka razy podczas różnych uroczystości
i niestety zapomniana39.
Oprócz piosenek nawiązujących do dziecięcego świata bajki Henryk Fajt
komponował także dla młodzieży, z którą pracował w liceum. Dla niej powstały
utwory o tematyce poważniejszej. Należą do nich między innymi Marsz Liceum
Pedagogicznego i Harcerskie lato. Tekst tej ostatniej opublikowany został w 1983 r.
w śpiewniku Jerzego Niedźwiedzkiego Nasze piosenki; [na głos z tekstem oraz
funkcjami harmonicznymi]40. W tym czasie powstały również instrumentalne
aranżacje piosenek partyzanckich, które kompozytor zawarł w dwóch suitach
orkiestrowych: I i II suicie partyzanckiej. Na potrzeby orkiestry szkolnej skomponował Serenadę szkolną, Mój pierwszy walc oraz intermezzo Wygrany mecz.
W latach pięćdziesiątych powstawało wiele pieśni masowych pod wpływem
ideologii socrealizmu i haseł kulturalnych ZSRR. Wzorując się na polskich twórcach
takich jak Edward Olearczyk, Alfred Gradstein czy Tadeusz Urgacz, Kałkusiński i Fajt
napisali Pieśń majową (inny tytuł to: Piosenka o 1 maju). Utwór był apoteozą kultu
pracy i przyrównywał Radomsko do wielkich okręgów przemysłowych.
Henryk Fajt jest również autorem Hejnału miasta Radomska. Utwór został
napisany na okoliczność 700-lecia Radomska, a jego pierwsze publiczne wykonanie
odbyło się w trakcie obchodów tej rocznicy w 1966 r. Od tej pory do początku lat 70.
Hejnał grany był z balkonu ratusza miejskiego podczas uroczystości i świąt
państwowych a także w noc sylwestrową. Melodię Hejnału zatwierdziła Rada Miejska
uchwałą z dnia 29 kwietnia 1998 r.41 15 sierpnia 2002 r. wśród 26 miast biorących
udział w „XI Przeglądzie Hejnałów Miejskich” w Lublinie znalazło się również
Radomsko. Radomszczański hejnał na rynku Starego Miasta w Lublinie wykonał
trębacz Krzysztof Jabłoński42.
Wspólna twórczość Henryka Fajta i Czesława Kałkusińskiego opierała się
zazwyczaj na harmonogramie działań, w których chronologicznie najpierw powstawał
tekst, do którego później skomponowana była melodia. Tak było zazwyczaj, ale są też
wyjątki. Do takich należy utwór pod tytułem Marsz Folwarki. Najpierw powstała
muzyka, którą kompozytor napisał w 1976 r. dla Radomszczańskiej Kapeli
Podwórkowej. Do istniejącej już melodii w tym samym roku Czesław Kałkusiński
dopisał słowa, a całość zatytułowana została Marsz Folwarki na cześć dzielnicy
Radomska. W tym czasie powstało również tango Wrzosowiska. Były to utwory
rozrywkowe wykonywane przez powstałą wtenczas Radomszczańską Kapelę
Podwórkową.

39

http://www.bibliotekapiosenki.pl/Kalkusinski_Czeslaw -data pobrania: 22 lutego 2010 r.
J. Niedźwiecki, Nasze piosenki: [na głos z tekstem oraz funkcjami harmonicznymi], Warszawa,
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983, s. 390–392.
41 Uchwała Rady Miasta Radomska Nr XXXVIII/329/98.
42 http://www.radomsko.biz/name-News-article-sid-361.html - data pobrania: 18 lutego 2010 r.;
http://www.radomsko.biz/name-News-article-sid-1495.html - 18 lutego 2010 r.
40
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Rękopis tanga Wrzosowiska

Kompozytor nie gromadził swojego twórczego dorobku. W związku z tym, że
nie przechowywał swoich utworów nie można precyzyjnie określić ich liczby, a co za
tym idzie również tytułów. Niektóre z nich pozostały tylko w pamięci kompozytora
i nigdy nie zostały zapisane. Inne przechowywane były tylko w ulotnej pamięci jego
przyjaciół i uczniów. Nikt dotychczas nie zainteresował się zebraniem i udokumentowaniem jego kompozytorskiej spuścizny. W prasie można spotkać wzmianki
o jego działalności mówiące głównie o pieśniach partyzanckich. Jedynie one i to nie
wszystkie, doczekały się publikacji.
Jędrusiowa dola ukazała się w Radomsku już w ostatnim roku wojny w formie
powielonej ulotki. Nuty pieśni obito na papierze światłoczułym a szatę graficzną
przygotował Lechosław Marszałek „Lechita”.
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Oryginał pierwszej strony Jędrusiowej doli, w środku znajdowały się nuty a na ostatniej
stronie tekst pieśni
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W latach 60. wzrosło zainteresowanie polską pieśnią z lat II wojny światowej.
Zaczęto organizować Festiwale Pieśni Patriotycznej w Kielcach. Na potrzeby festiwalu
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wydał w kwietniu 1969 r. śpiewnik
z piosenkami partyzanckimi. W zbiorze Stanisława Szmyda Pieśni z lat walki 19391945 zawierającym dwadzieścia utworów, zamieszczono dziewięć pieśni Fajta:
Jędrusiowa dola, Wesoło ze śpiewem, Pieśń obozowa, Maryś moja, Pod gradem kul,
Marsz Lotników Dywizjonu 303, Zza chmur miesiączek, Pieśń o Szarych Szeregach,
Leśna Somosierra. Są one napisane w układzie dwu - lub trzygłosowym
zamieszczonym na jednej pięciolinii z podanymi funkcjami harmonicznymi. Śpiewnik
ten miał służyć uczestnikom Festiwalu Pieśni Zaangażowanej. W słowie wstępnym Do
Uczestników Festiwalu czytamy: Dostajecie w ręce zbiór pieśni i piosenek
niezwykłych. […] Jest to pierwszy zbiorek tego rodzaju, właściwie propozycja
i zalążek wydawnictwa, na które czekamy w pełniejszym, dokładniejszym
opracowaniu43.
W maju 1969 r. ukazał się w Kielcach podobny zbiorek Pieśni z lat walki 19391945 zawierający dziesięć pieśni wybranych z wydanej wcześniej publikacji.
Zamieszczone w nim pieśni są przeznaczone na 4-głosowy chór mieszany, a autorami
opracowań są Mirosław Niziurski i Janusz Woś. W śpiewniku znalazły się cztery
kompozycje Henryka Fajta: Pod gradem kul, Leśna Somosierra, Wesoło ze śpiewem,
Jędrusiowa dola. W roku następnym wydano w Kielcach jeszcze jeden zbiorek o tym
samym tytule. Jest w nim czternaście pieśni, w tym również dwie nie drukowane
dotychczas pieśni Fajta: Tęsknota i Marsz Wolności, w opracowaniu Mirosława
Niziurskiego i Janusza Wosia na 4-głosowy chór mieszany.
W 1975 r. kompozycje Fajta zostały zamieszczone w obszernym dziele
Tadeusza Szewery Niech wiatr ją poniesie. Antologia zawiera łącznie 210 pieśni z lat
II wojny światowej, usystematyzowanych w pięciu działach. W dziale II - Posłuchajcie
ludzie zawierającym piosenki uliczne i kolędy znalazła się kolęda Uśnij dziecino. Do
działu III – A w tym lesie Polska autor wprowadził cztery pieśni partyzanckie Fajta:
Wesoło ze śpiewem, Jędrusiowa dola, To my Dywizjon 303, Leśna Samosierra.
Większość dokumentacji rękopisów Fajta znajduje się obecnie w Archiwum
Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Reszta pozostaje w prywatnych zbiorach
jego byłych uczniów i osób, które kiedyś z nim współpracowały.
Henryk Fajt skomponował łącznie około 60 utworów, z czego aż 50 stanowią
pieśni, pozostałe 10 to utwory instrumentalne na fortepian bądź też na zespół
instrumentalny lub orkiestrę44. Można więc śmiało stwierdzić, że Henryk Fajt był
przede wszystkim pieśniarzem.
Twórczość artysty można podzielić najogólniej na:
- piosenki estradowe i ballady: Wrzosowiska, Po co?, Astry, Rondo, Primadera,
Libijski wiatr, Kawiarniana piosenka, Leć piosenko, leć, Zabawa na Topiszu,
Przyjdź, nim srebrna noc zapłonie, Radomsko o zmroku, Ogłupiałe fryce, Walczyk
o Radomsku, Ballada satyryczna, Marsz Folwarki, Radomszczańskie tango.
- pieśni i kolędy partyzanckie: Wesoło ze śpiewem 1940, Marsz wolności (1940),
Jędrusiowa dola (1942), Tęsknota (1943), Pieśń o szarych szeregach (1943), Uśnij
dziecino (1943/44), Na kwaterze Jędrusiów (1943/44), Maryś moja (1944), Marsz

J. Butwiłło, Pieśni z lat walki 1939-1945, Kielce 1969, s.2.
H. Fajt pisał na następujący skład instrumentalny: flet, obój, klarnet I, II, trąbka, puzon, skrzypce I, II,
altówka, wiolonczela, kontrabas, fisharmonia, fortepian, perkusja.
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lotniczy- Dywizjon 303 (1944), Leśna Somosierra (1944), Zza chmur miesiączek
(1944), Pod gradem kul (1944), Pieśń obozowa (1944).
- piosenki dla dzieci i młodzieży: Przedwiośnie, Dziadzio Mróz, Lubię, Lubię zimę
Idzie zima wielkim krokiem, A nasza izdebka na każdziutkie święta, Na wakacjach,
Mały Grześ, Chodzi, chodzi nad Warszawą, Bajka, Dzieci grzeczne są
w przedszkolu, W noc zimową idzie Nowy Rok, Piosenka o 1 Maja, Harcerskie lato,
Nowy Rok, Serenada, Marsz Liceum Pedagogicznego, Love story.
- utwory instrumentalne: Serenada szkolna-na orkiestrę symfoniczną, I suita
partyzancka - na orkiestrę symfoniczną, II suita partyzancka-na orkiestrę
symfoniczną, Węgier, Polak dwa bratanki - czardasz na orkiestrę symfoniczną,
Wygrany mecz-intermezzo na szkolną orkiestrę symfoniczną, Mój pierwszy walc –
walc na szkolną orkiestrę symfoniczną, Mazurek h-moll - na fortepian, Ziółko-na
fortepian, Gawot D-dur.
Ten podział pokrywa się ściśle z okresami jego działalności: I okres- do roku
1939 - powstała wtedy większość pieśni estradowych i ballad oraz część
wspomnianych utworów instrumentalnych, II okres - lata 1939-1945 – w tym czasie
tworzył wyłącznie pieśni partyzanckie, III okres - lata 1945-1988 - to okres
działalności pedagogicznej, czego wyrazem są piosenki dla dzieci i młodzieży
najczęściej do tekstów Czesława Kałkusińskiego. W tym okresie powstają również
utwory instrumentalne.
Henryk Fajt swoją muzykę pisał do tekstów Czesława Kałkusińskiego, Henryka
Wawrzyńczyka, Marii Konopnickiej (kompozytor korzystał z jej tekstów zamieszczonych w czasopismach dla dzieci i młodzieży takich jak: „Iskierki”,
„Świerszczyk”, „Płomyczek”), Ludwika Jerzego Kerna (do jego słów powstała jedna
z ostatnich piosenek- Serenada). Dwóch ostatnich postaci nikomu przybliżać nie
trzeba. Powiedzmy więc kilka słów o Kałkusińskim i Wawrzyńczaku. Wspominany
już Czesław Kałkusiński to poeta uważany za radomszczańskiego barda, a przede
wszystkim bliski przyjaciel kompozytora. Ich współpraca artystyczna pomimo
częstych konfliktów, które wynikały z indywidualnych osobowości i odmiennych
temperamentów trwała przez całe życie. Głównym powodem powstających między
nimi zatargów była kwestia dominacji słowa lub melodii we wspólnej twórczości.
Ponieważ Kałkusiński kładł główny nacisk na tekst a Fajt na muzykę, ciągle
dochodziło do krótkotrwałego zrywania przyjaźni i współpracy - wkrótce zresztą
nawiązywanych na nowo45. Natomiast Henryk Wawrzyńczyk był kolegą Fajta
jeszcze z czasów szkolnych, po wybuchu wojny żołnierz Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich i 2 Korpusu Polskiego w Iraku46.
Oprócz utworów własnych Henryk Fajt na potrzeby zespołów, z jakimi
współpracował, dokonywał opracowań utworów muzyki klasycznej. Z tych
instrumentacji nie zachowała się niestety żadna partytura, jedynie tylko pojedyncze
głosy.
W czerwcu 1953 r. powstała inicjatywa stworzenia w Radomsku orkiestry
symfonicznej. Członkami orkiestry mieli zostać rzemieślnicy zatrudnieni
w Spółdzielczości Pracy oraz w Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu przy Cechu Rzemiosł
Różnych. W ramach przygotowań do roli, jaką im powierzono przychodzili kilka razy
w tygodniu na zajęcia i wykłady, podczas których uczyli się solfeżu i instrumentoznawstwa. Zajęcia te prowadził Jerzy Fotygo a trwały one w okresie od grudnia
45
46

J. Bałaziński, I. Bałazińska-Mielczarek, „Czechura” życie i twórczość ..., s.18.
Jest autorem wspomnień: Przez drogi i bezdroża, Radomsko 1998.
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1953 do maja 1954 r. Następnym etapem szkolenia była nauka gry dla początkujących
na różnych instrumentach i doskonalenie warsztatu wykonawczego dla
zaawansowanych. Kształcenie odbywało się pod okiem zaangażowanych do tego
ośmiu nauczycieli - instrumentalistów: Janiny Komorowskiej i Alfreda Kucharskiego
(skrzypce), Augustyna Taubera (altówka), Jana Gotwalski (wiolonczela), Jerzego
Frensa (kontrabas), Bogdana Stołowskiego (fagot), Alfreda Stępniewskiego (róg
i trąbka), Bogdana Niezgody (puzon i tuba).
Po uzyskaniu od Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego oraz
Centrali Związku Spółdzielczości Pracy i Rzemiosł zgody oraz otrzymaniu na ten cel
odpowiednich dotacji, orkiestra rozpoczęła swą działalność. Próby odbywały się
w Zasadniczej Szkole Metalowej. Duże zaangażowanie i olbrzymi wkład pracy
przyniosły szybkie rezultaty. Już w październiku 1954 roku miał miejsce pierwszy
publiczny występ, który uświetnił akademię zorganizowaną z okazji obchodów
miesiąca Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej. W styczniu następnego roku
w Piotrkowie Trybunalskim orkiestra była odpowiedzialna za oprawę muzyczną
akademii Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy.
W 1955 r. orkiestra zaczęła odnosić znaczące sukcesy. 10 maja w Centralnych
Eliminacjach Orkiestr Symfonicznych zajęła II miejsce, konkurując między innymi
z Filharmonią Górniczą z Zabrza i Filharmonią Hutniczą z Chorzowa. Jako reprezentacyjna orkiestra Centralnego Związku Zawodowego Spółdzielczości Pracy uczestniczyła w V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie. Międzyspółdzielniana
Orkiestra Symfoniczna liczyła wówczas około 60 osób. Skład instrumentalny oraz
liczba muzyków były następujące: skrzypce I- 8 osób, skrzypce II- 9 osób, altówka- 5
osób, wiolonczela- 5 osób, kontrabas- 4 osoby, flet- 2 osoby, obój- 1 osoba, klarnet- 2
osoby, rożek angielski -1 osoba, fagot- 2 osoby, trąbka- 2 osoby, puzon- 3 osoby, róg4 osoby, tuba- 1 osoba, instrumenty perkusyjne.

Radomszczańska Orkiestra Symfoniczna pod kierownictwem Jerzego Fotygo, fot. ze
zbiorów Małgorzaty Walickiej
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W tym czasie dyrygentem i kierownikiem artystycznym był nadal Jerzy Fotygo
a Henryk Fajt pełnił rolę jego asystenta i pianisty. Próby odbywały się wtedy w sali
gimnastycznej Liceum Wychowawczyń Przedszkoli. Po wyjeździe Fotygo do
Warszawy kierownictwo artystyczne przejął asystent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, Józef Pawłowski. Orkiestra pod jego kierownictwem koncertowała
między innymi w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi oraz Warszawie. Jeden
z Warszawskich występów odbył się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki.
Ówczesny minister Kultury i Sztuki, Włodzimierz Sokorski w rozmowie z dyrygentem
wyraził swoje uznanie dla wyników pracy i poziomu, jaki zaprezentowała ta
amatorska orkiestra. Po odejściu Józefa Pawłowskiego jego następcami byli Tomasz
Szymański i Arkadiusz Basztoń, zawodowi dyrygenci z Łodzi.
W 1956 r. funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego orkiestry objął Henryk
Fajt. Rolę tą pełnił do 1968 r. kiedy to orkiestra zakończyła swoją działalność a na jej
bazie utworzony został zespół kameralny. Był to okres wielkiej świetności orkiestry
oraz jej bytności na ogólnopolskiej scenie muzycznej, ale także powolnej naturalnej
śmierci. W tym czasie Międzyspółdzielniana Orkiestra Symfoniczna koncertowała
ponad 200 razy między innymi w takich miastach jak: Radomsko, Katowice, Łódź,
Wrocław czy Warszawa. Brała udział we wszystkich festiwalach i przeglądach
organizowanych przez władze okręgowe. Zajmowała na nich czołowe miejsca
uhonorowane nagrodami i dyplomami. Wielkim wyróżnieniem było otrzymanie
w 1964 r. nagrody Ministra Kultury i Sztuki Lucjana Motyki za całokształt
działalności artystycznej i ideowo-wychowawczej. Ogólnopolski Komitet Frontu
Jedności Narodu nadał orkiestrze Odznakę Tysiąclecia za działalność społeczną
w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Radomszczańska
z pracy J. Wilka

Orkiestra
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Henryk Fajt dyryguje Radomszczańską Orkiestrą Symfoniczną, fot. ze zbiorów
Małgorzaty Walickiej

Henryk Fajt podczas koncertu z Radomszczańską Orkiestrą Symfoniczną, fot. ze
zbiorów Małgorzaty Walickiej
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Kiedy Międzyspółdzielniana Orkiestra Symfoniczna przestała istnieć, Henryk
Fajt z pozostałych muzyków utworzył zespół kameralny „Pro Arte”, z którym nie
zaprzestał współpracy nawet po przejściu na emeryturę w 1976 r. Od listopada 1972 r.
zespół, z ramienia Powiatowego Domu Kultury, organizował cykliczne koncerty
w Klubie Książki i Pracy „Ruch”.

Plakat cyklicznych koncertów zespołu kameralnego „Pro Arte”, ze zbiorów Stanisława
Sankowskiego

Dzięki umiejętnościom pedagogicznym Fajta szkolny chór bardzo szybko sam
podnosił sobie poprzeczkę wykonując coraz trudniejszy repertuar. W 1952 r. chór
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zaprezentował się na Przeglądzie Chórów w Łodzi a w 1958 r. wystąpił, wraz
z koncertującą w Radomsku Częstochowską Orkiestrą Symfoniczną, śpiewając „Chór
dziewcząt” z opery „Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego. Na wniosek Wydziału
Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi chór powitał swoją muzyką goszczących
tam delegatów moskiewskich szkół średnich. Oprócz pracy w Liceum Wychowawczyń
Przedszkoli Fajt uczył również śpiewu i rytmiki w zorganizowanym przy liceum
przedszkolu ćwiczeń. Ta praca z przedszkolakami była dla Fajta-kompozytora
inspiracją do napisania prostych, melodyjnych piosenek dla dzieci.
Henryk Fajt prowadził również w tym czasie zajęcia chóru w Technikum
Przemysłu Drzewnego, w Liceum Odzieżowym i w Ogólnokształcącej Szkole Stopnia
Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
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Dwie strony ze śpiewnika, który był własnością Henryk Fajta z naniesionymi przez niego
adnotacjami (śpiewnik obecnie znajduje się w posiadaniu Wandy Sobczyk (uczennicy Henryka
Fajta)

Z okresu tej pedagogicznej działalności zachował się dokument w postaci
zbioru pięciu śpiewników, z których Henryk Fajt korzystał w pracy dydaktycznej. Są
one oprawione i stanowią jedną całość. Henryk Fajt na początku zamieścił spis
książek, jakie wchodzą w skład utworzonego samodzielnie zbioru.
Chór swoimi występami uświetniał uroczystości państwowe oraz imprezy
okolicznościowe na terenie miasta. W repertuarze chóru znajdowały się zatem
popularne pieśni masowe, pieśni rewolucyjne oraz pieśni ludowe. W 1960 r. odbył się
zjazd wszystkich Liceów Pedagogicznych należących do województwa łódzkiego.
Połączone chóry w liczbie około 1000 osób wykonały, z towarzyszeniem Dętej
Orkiestry Hutniczej z Piotrkowa Trybunalskiego, trzy pieśni: Obrońmy tę ziemię
Skrawanyńskiego, Marsz I Korpusu – w opracowaniu A. Bryka i Kujawiak Edwarda
Mąkoszy.
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Oprócz chóru Liceum Pedagogicznego Henryk Fajt w ramach ponadprogramowych zajęć dla uczniów prowadził w tej szkole orkiestrę symfoniczną.
W orkiestrze grało około 60 osób, a jej repertuar stanowiły przede wszystkim pieśni
partyzanckie i utwory taneczne, najczęściej zaaranżowane przez dyrygenta. Fajt
opracowywał je i dostosowywał do umiejętności aparatu wykonawczego. Na potrzeby
szkolnej orkiestry skomponował również kilka utworów.
W Liceum Pedagogicznym działał również zespół akordeonowy i zespół
rozrywkowy. Zarówno jeden jak i drugi pracował pod kierunkiem Henryka Fajta.
Zespoły te prezentowały się grając na zabawach i wieczorkach szkolnych.

Orkiestra Liceum Pedagogicznego pod dyrekcją Henryka Fajta, fot. z pracy
J. Wilka
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Zespół rozrywkowy działający w Liceum Pedagogicznym pod kierownictwem Henryka
Fajta, fot. z pracy J. Wilka

Henryk Fajt akompaniował również istniejącemu w szkole zespołowi
tanecznemu, który prowadziła Maria Rotter, instruktorka tańca z Częstochowy.
W 1968 r. zakończyło swą działalność Liceum Pedagogiczne. 1 września 1968 r.
Henryk Fajt rozpoczął pracę w II Liceum Ogólnokształcącym. Również tutaj założył
chór i zespoły, które za swą działalność otrzymywały liczne nagrody i wyróżnienia.
Należą do nich między innymi: I miejsce na przeglądzie chórów licealnych w 1969 r.,
I miejsce na VI Harcerskim Festiwalu Zespołów Artystycznych oraz I miejsce na
powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Partyzanckiej w 1972 r.

Radomszczańska Kapela Podwórkowa
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31 sierpnia 1976 r. przeszedł na emeryturę. Nie zaprzestał jednak swej
artystycznej i pedagogicznej działalności. W dalszym ciągu prowadził zespół „Pro
Arte”, a ponadto właśnie zorganizowaną przez siebie „Radomszczańską Kapelę
Podwórkową”, dla której opracował repertuar z myślą o tym, aby wyróżniał on kapelę
spośród innych, istniejących już zespołów. Znajdowały się w nim wszystkie piosenki
i ballady napisane przez kompozytora. Pracował również w Przedszkolu
nr 4 w Radomsku prowadząc zajęcia umuzykalniające.
Udar, który dotknął Fajta spowodował, że wycofał się on z publicznej
działalności. „Radomszczańska Kapela Podwórkowa” odrodziła się na nowo dopiero
w 2000 r. z inicjatywy czterech muzyków amatorów: Włodzimierza Stefaniego, Lecha
Ostruszki, Andrzeja Stefaniego i Karola Stefaniego. Postanowili oni ocalić od
zapomnienia kawałek muzycznej historii miasta. Kapela istnieje do chwili obecnej
i jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawanych radomszczańskich zespołów.
Ich repertuar odwołuje się w dużej mierze do kompozycji piosenek i ballad Henryka
Fajta.
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom IV (2010)

Tomasz Andrzej Nowak
(Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku)

Spór o wieś Gręboszewice w świetle akt parafii Chełmo

Na obszarze powiatu radomszczańskiego istniało kilka wsi, które z czasem
zanikły i poza nielicznymi wzmiankami źródłowymi nie posiadamy o nich informacji1.
S. M. Zajączkowski do 1500 r. doliczył się ich 82. Na terenie parafii Chełmo do tej
kategorii można zaliczyć znane ze źródeł wsie: Choszczowka3, Grzybowa Wola4
i Gręboszewice. O tej ostatniej osadzie wspomniałem spisując dzieje wsi Chełmo
i istniejącej w niej parafii5. W dotychczasowych opracowaniach wieś ta się nie
pojawiała. Wspominał o niej jedynie wydawca Liber beneficiorum Jana Łaskiego6.
Zamieszczony w cytowanej książce o Chełmie opis dziejów Gręboszewic spotkał się ze
zdecydowaną krytyką Stanisława M. Zajączkowskiego, który m.in. zwrócił uwagę, że
1 S. M. Zajączkowski, O lokacjach na prawie niemieckim wsi na obszarze przedrozbiorowego powiatu
radomszczańskiego do połowy XVI stulecia, [w:] Niebem i sercem okryta. Studia historyczne
dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, pod red. Mariusza Malinowskiego, Toruń 2002, s. 236; tenże,
Zarys dziejów powiatu radomszczańskiego, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, 2008, s. 145-146. Do obu
prac dołączona jest mapa powiatu. Na temat przyczyn zanikania wsi zob. J. Domański, Z problematyki
badań znikłych osad na Śląsku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 3, 1983, s. 317.
2 S. M. Zajączkowski, Zarys dziejów ..., s. 115.
3 Wieś ta po raz pierwszy wspomniana jest w 1410 r. - S. Kozierowski (Badania nazw topograficznych na
obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski., t. I: A-O, Poznań 1926, s. 57-58 ) określił ją jako leżącą koło
Chełma. Natomiast A. Pawiński (Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana
przez Adolfa Pawińskiego, Wielkopolska, t. II, [w:] Źródła dziejowe, t. XIII, Warszawa 1883, s. 204,275)
lokuje ją w 1518 r. na terenie parafii Chełmo, ale łącznie z wsiami Granice i Goszczowa. Łącznie
z Granicami występuje także (jako Choszowa lub Choszczowka) w 1518, 1538, 1539 r. - Archiwum Główne
Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Skarbu Koronnego (dalej ASK), sygn. 25, k. 493v, 508v, 534, 803tu samodzielnie, mając 2 łany powierzchni). W 1576 r. zapisano, że miała 2,5 łana (ASK, sygn. 26, k. 854v).
Choszczowka według dzieła Jana Łaskiego (Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, t. II, Gniezno
1881, s. 214-215) to wieś Chylczów (dziś Chelczów), leżąca na terenie parafii Rzejowice. Osadą tą pobocznie
w swoich pracach zajmował się S. M. Zajączkowski. Na obu opublikowanych mapach umieścił wieś
Choszczowa i zlokalizował ją między Kraszewicami (na północny-wschód od tej miejscowości)
a Strzelcami. Do parafii Chełmo autor ten przypisywał ją również w pracy Uwagi na marginesie
monografii wsi Chełmo w powiecie radomszczańskim, „Rocznik Łódzki”, t. 54, 2007, s. 264. Autor ten
identyfikuje ją z dzisiejszym Chelczowem w pracy Sieć parafialna na terenie przedrozbiorowego powiatu
radomszczańskiego w początkach XVI w., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 138. Źródła z XV
i XVI w. nie rozstrzygają położenia i jej przynależności parafialnej. Spisy podatkowe podają, że należała do
parafii Chełmo, choć J. Łaski wyraźnie określa ją w granicach parafii Rzejowice .
4 Wspomniana jest w 1553 r. przez A. Pawińskiego, Polska XVI wieku ..., s. 275
5 T. A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005, s. 187-189.
6 J. Łaski, Liber beneficiorum …, s. 206.
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powinienem w swej pracy zamieścić w aneksie tekst dokumentu z 1389 r., w którym
po raz pierwszy pojawia się omawiana tu wieś7. Przy tematyce Chełma, zagadnienie to
było jednym z wielu, stąd nie opublikowałem wówczas tego dokumentu8. Chciałbym
to uczynić w niniejszej pracy.
Podejmując ten temat należy zmierzyć się z kilkoma problemami. Będzie
wśród nich zagadnienie najstarszych przekazów o miejscowości, brzmienie jej nazwy,
położenie oraz prawo własności do niej.
Informacje o nadaniu wsi Gręboszewice pochodzą z dwóch kopii, oryginał nie
jest znany. Obie kopie są nowożytne, przy jednej trudno ustalić czas jej powstania
(zapewne przełom XVI i XVII w.), natomiast przy drugiej zamieszczono stosowne
informacje o roku jej spisania. Została ona sporządzona w dniu 1 października 1659 r.
podczas wizyty kanonicznej w parafii Chełmo9.
Dokumentacja odnosząca się do tej wsi została zgromadzona w aktach parafii
Chełmo na potrzeby sporów, jakie prowadzono o te grunty z właścicielami Masłowic.
Znajdują się one w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Częstochowie10
(zapewne z dokumentów tych swą wiedzę czerpał J. Łukowski, wydając księgę
uposażeń Jana Łaskiego). Tu też znajduje się przeważająca część dalszej
dokumentacji związanej z tą wsią. Pod koniec XVI w. rozpoczęły się spory o własność
pól, była to już bowiem wieś opustoszała. Nieporozumienia na tym tle trwały przez
następne stulecia, aż do polubownego finału w pierwszej połowie XIX w. W tym
czasie (w pierwszej połowie XVII w. oraz w 1779 r.) sporządzono swoisty spis
dokumentów sporu i dziś na tej podstawie można odtworzyć dzieje gruntu zwanego
Gręboszewice.
Bracia Zbigniew z Chełma i Pakosław z Kraszewic, synowie Zbigniewa
z Brzezia, ufundowali w dniu 9 maja 1389 r. (fundamus altare vel praebendam in
ecclesiae nostrae in Chelm) altarię pod św. Michała Archanioła w Chełmie11 i nadali
jej wieś Gręboszewice oraz dziesięciny z kilku wsi12. Jeszcze w tym samym roku
oryginał dokumentu (orginalio privilegii) miał zatwierdzić Władysław Jagiełło
w dniu 11 lipca (die dominica ante festum sanctae Margarethae Predborie conditi)13.
W innym miejscu zaś czytamy, że tego samego roku Władysław król Polski
powyższą legacyą wioski Gręboszowice zwaney, czyli oneyże do prebendy kościoła
chełmskiego inkorporacyę, przez dziedziców i właścicieli nastąpioną approbuie i na
7 S. M. Zajączkowski, Uwagi na marginesie ..., s. 264. Sugestie o konieczności opublikowania tego
dokumentu powtórzył także w innej pracy: S. M. Zajączkowski, Sieć parafialna ..., s. 129, przyp. 140.
8 T. A. Nowak, W odpowiedzi panu prof. Zajączkowskiemu na recenzję książki „Chełmo. Zarys dziejów do
1945 roku”, „Rocznik Łódzki”, t. 55, 2008, s. 268, przyp. 4.
9 AACz, Foliał, k. 1-2, 158-159.
10 Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie (dalej: AACz), Foliał dokumentów z lat 1389-1830 (dalej:
Foliał), k.1- 2.
11 Istnienie tej altarii dosyć często powoduje zamieszanie w publikacjach dotykających parafii w Chełmie.
Spotykamy się bowiem z sytuacjami, że myli się wezwanie kościoła. Zamiast faktycznego św. Mikołaja
przypisuje mu się św. Michała Archanioła - J. Sikora, Grodzisko wczesnośredniowieczne na Górze Chełmo.
Badania, interpretacje, hipotezy, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
Seria Etnograficzna”, nr 34, 2008, s. 26. P. Wolnicki w pracy Edycja pieczęci kościołów parafialnych
dekanatu radomszczańskiego z I poł. XIX stulecia, „Ziemia Częstochowska”, t. XXXIV, 2008, s. 77 podaje,
że pierwotny kościół nosił wezwanie św. Mikołaja, a dopiero kolejny (mający powstać w 1573 r. św. Michała
Archanioła.
12 AACz, Foliał, k.1- 2.
13 AACz, Foliał, k. 158. Tu należy nieco miejsca poświęcić przytoczonym datom dziennym. Świętego
Michała przypada 29 września, natomiast potwierdzenie nadania przez władcę miało mieć miejsce w dniu
11 lipca. Wobec tego należy przyjąć, że wspomniany w dokumencie dzień św. Michała Archanioła to 9 maja
- Chronologia polska, redakcja naukowa Bronisław Włodarski, Warszawa 2006, s. 248.
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to przywilej na pergaminie wydany własną podpisuje ręką, który to przywilej do
ksiąg Grodu Piotrkowskiego w roku 1596 sposobem oblaty podany i temże
ingresowany został. Po nastąpionym więc takowym nadawczym prawie i po
zyskanym od króla na to przywileju, prebendarze kościoła chełmskiego spokoynie
gront tenże Gremboszowice zwany w swey trzymali possesyi i prawem własności
w oneyże rządzili [...]14. Nie wiadomo, jak rozumieć słowo Predborie. Czy chodzi tu
o Przedbórz? O wizycie w Przedborzu w tym roku nie wspomina itinerarium władcy.
Król w tym czasie był daleko od tego miasta. 12 czerwca przebywał w Jedlini
k. Radomia, następny znany dokument mówi, że ok. 30 lipca 1389 r. był w samym
Radomiu15. Do aktu oblaty w 1596 r. miało dojść dokładnie 27 grudnia16, ale i tej
informacji nie można zweryfikować, bowiem księgi ziemskie dla powiatu
piotrkowskiego i radomszczańskiego się nie zachowały. W dniu 1 października 1659 r.
dokument potwierdził podczas wizytacji kanonicznej parafii Chełmo Mikołaj
Grzebiński, archidiakon kurzelowski i gnieźnieński, będący także kanonikiem
łowickim17.
W dokumencie wymienione jest 5 osób. Dwie z nich to wspomniani już bracia
z rodu Zadorów i ich można poświadczyć źródłowo. Zbigniew z Brzezia i Wielgomłyn
był starostą wieluńskim (1368-1369) i kasztelanem sieradzkim (1372-1375)18.
Natomiast Pakosław, piszący się z Chełma, Ochotnika, Kraszewic i Rudki nie
piastował urzędów. Alicja Szymczakowa podaje, że jego śmierć nastąpiła po 28 lutego
1401 r. a przed lutym 1402 r.19 lub też po 1403 r.20 Trzy pozostałe osoby to duchowni.
Dwaj plebani z Chełma Zdzisław i Wito oraz nowy altarzysta Andrzej Mikołaj
z Proszowic (wieś w diecezji krakowskiej). Nie znamy ich z innych źródeł.
Ołtarz św. Michała Archanioła otrzymał na swe utrzymanie wieś
Gręboszewice wraz z dziesięciną. Grunt ten był wyraźnie oznaczony znakami na
drzewach i groblach. Poza tym duchowny i jego następcy otrzymali staw i młyn zwany
Kwiatkowski. W samym Chełmie otrzymał dwie karczmy w pobliżu dworu oraz plac
na budowę domu dla siebie. Prebendarz i jego kmiecie dostali pozwolenie na
wybieranie drewna do budowy swych domostw z lasów majątku Masłowice
i Ochotnik. Prebendarz otrzymał też dziesięcinę ze wspomnianych Masłowic21 oraz
Zagajowa (prawa do niego posiadał poprzez swą żonę Jadwigę Pakosław22) w parafii
Kazimierza Mała. W zamian za to uposażenie duchowny winien odprawiać 3 msze św.
tygodniowo23.
Pośrednio dyspozycje z 1389 r. potwierdzają dwa inne źródła. Otóż na ślad
nadania w Zagajowie natrafiamy w kilkadziesiąt lat później. Około 1470 r. powstało
Liber beneficiorum diecezji krakowskiej Jana Długosza. Wspomniano tam
o pewnych, bliżej nieokreślonych, prawach kościoła chełmskiego (nie napisano, że
AACz, Foliał, k. 275-275v.
A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434, Warszawa 1972, s. 32.
16 AACz, Foliał, k. 158.
17 AACz, Foliał, k. 1v.
18 S. Cynarski, Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia, Warszawa-Kraków 1996, s. 44-45; A. Szymczakowa,
Magnifici et generosi. Szlachta sieradzka w XV wieku, Łódź 1998, s. 356.
19 A. Szymczakowa, Magnifici et generosi ..., s. 358.
20 A. Szymczakowa, Dziedzice Bąkowej Góry w wieku XV, „Rocznik Łódzki”, t. XL, 1993, s. 121-122.
21 Trudno jest ustalić, kto dziedziczył w końcu XIV w. na tej wsi. W 1403 r. doszło do rozgraniczenia
majątku w Chełmie, Kalinkach, Ochotniku i Masłowicach pomiędzy Jadwigą, wdową po Pakosławie
z Kraszewic i Przedborem z Kraszewic i jego bratem Leonardem z Chełma - A. Szymczakowa, Dziedzice...,
s. 122.
22 A. Szymczakowa, Dziedzice..., s. 121-122.
23 AACz, Foliał, k. 1-3
14
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odnosi się to do uposażenia ołtarza do dziesięcin z tej wsi)24. Kolejny przekaz
źródłowy to informacje z Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej Jana
Łaskiego. Według tego opisu w początkach XVI w. altaria otrzymywała dziesięcinę
z Gręboszewic (wówczas już była określona jako wieś opustoszała – villa deserta). Na
terenie Gręboszewic znajdował się dwór i młyn, z którego młynarz co tydzień uiszczał
pół korca mąki. Z Masłowic pobierano na rzecz altarii dziesięcinę snopową z pól
folwarcznych. W samej wsi Chełmo altaria posiadała działkę, gdzie usytuowany był
dwór, a leżała ona między polami kmieci. Poza tym ogród, niwa pola, łąka, z której
zbierano stóg siana. Kmiecie osadzeni na polach altarzysty płacili rocznie czynsz
w wysokości 1 grzywny25. Także i tu wspomniano o należnościach dla księży z Chełma
zapisanych na Zagajowie, które w początkach XVI w. obliczono na 3 grzywny26.
W źródłach napotkałem dwie wersje nazwy wsi, bardzo bliskie brzmieniowo
sobie. Otóż wieś nazywano Gręboszowice lub Gręboszewice (pisane także jako
Gremboszowice względnie Gremboszewice). Za J. Łukowskim przyjąłem w książce
wersję Gręboszewice27.
Dzięki analizie zachowanych dokumentów źródłowych udało się ustalić
położenie wsi. O tym, że leżała ona w pobliżu Masłowic czytamy w 1626 i 1639 r.28,
natomiast w 1675 r. wspomniano o pobliskiej drodze29. W końcu XVI w. toczyły się
spory graniczne między właścicielami Masłowic, Strzelec (dziś Strzelec Małych),
Korytna i Kraszewic. Gręboszewice musiały więc graniczyć z tymi wsiami: od zachodu
ze Strzelcami, od północy z Masłowicami, od północnego-wschodu z Korytnem i od
południa z Kraszewicami. Wspomniana przed momentem droga to dzisiejsza trasa
łącząca Radomsko z Przedborzem, biegnąca przez Strzelce Małe. Wydaje mi się, że
omawiana wieś leżała na północ od tej drogi i rozpoczynała się tuż za terenem
dzisiejszej wsi Strzelce Małe.
Zajmijmy się dziejami samej wsi. Nie sposób dziś określić, kiedy doszło do
opustoszenia wsi. Tak ją określa Liber beneficiorum, podobnie zapisano w 1585 (villa
deserta)30, 1596 (dziedzina pusta)31 i w 1609 r.32 W spisie dokumentów z pierwszej
połowy XVII w. i w tym z 1779 r. streszczając dokument z 1389 r. stwierdzono, że
nadano wieś Gręboszewcie [...] protunc deserta33 i już na ten czas spustoszoną34.
Taki też pogląd wyraziłem w książce35, natomiast S. M. Zajączkowski uznał, że
całkowite opustoszenie wsi nastąpiło najprawdopodobniej w XV stuleciu. Badacz ten
jednak podkreśla, że w początkach XVI w. istniał tam dwór należący do duchownego
oraz funkcjonował młyn36. Być może w tym okresie była to tylko osada młyńska. Spisy
podatkowe (zawierające zestawienie młynów z terenu powiatu radomszczańskiego)
Joannis Długosz senioris canonici cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis nunc primum
e codice autographo editus, tomus II ecclesiae parochiales, Cracoviae MDCCCLXIV, s. 420.
25 S. M. Zajączkowski, Sieć parafialna..., s. 133.
26 Tamże, s. 134.
27 Tego typu różnice w nazewnictwie spotykamy też w innych przypadkach. Istniejąca do dziś, także na
terenie parafii Chełmo, wieś Kraszewice w niektórych źródłach znana jest jako Craschowycze – J. Łaski,
Liber beneficiorum..., s. 203.
28 AACz, Foliał, k. 277-277v.
29 AACz, Foliał, k. 123.
30 AACz, Foliał, k. 11, 18-20, 158v, 275v.
31 AACz, Foliał, k. 276.
32 AACz, Foliał, k. 11, 18-20.
33 AACz, Foliał, k. 158.
34 AACz, Foliał, k. 275.
35 T. A. Nowak, Chełmo. Zarys …, s. 188.
36 S. M. Zajączkowski, Siec parafialna..., s. 129.
24
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z 151037, 1530 i 1535 r. takiego młyna nie wymieniają, podobnie też jak i samych
Gręboszewic38. Także w XVII w. nigdy nie wspominano o istnieniu młyna.
W 1585 i 1596 r. informacje na jej temat pojawiają się w kontekście sporów
granicznych, jakie prowadzili właściciele Kraszewic (Stanisław i Mikołaj
Pukarzewscy), Korytna (Marcin Małachowski, Mikołaj i Jakub Korycińscy39),
Masłowic (Jan, Andrzej i Stanisław Przerębscy), Strzelec (Andrzej Jaktorowski)
i prebendarz z Chełma ks. Jan. W 1596 r. zapisano, że gdy dziedzice Korytna
kontynuując proces graniczny z x. prebendarzem chełmskim przypozwali do
sprawy takowej P. Jandrzeja Jaktorowskiego dziedzica wsi Strzelce, iżby
attentował sprawy i okazał swą ścianę jaką ma z gruntem Gręmboszowice, tenże
dziedzic Strzelec w Ziemstwie Radomskim wzdać im się dopuścił40. Streszczając
istotę sporu w XVII w. podkreślono, że nikt wówczas nie kwestionował praw
własności do tej wsi. W tego typu rozgraniczeniach mogli brać udział jedynie
rzeczywiści właściciele41. W 1596 r. dodatkowo dziedzice Korytna i Kraszewic
postanowili uściślić przebieg własnych granic z Gręboszowicami. Właściciel Masłowic
nie czynił wówczas żadnych protestów - [...] dziedzice Masłowic żadnej nie czynili
skargi i manifestu, a stąd że nie uzurpowali sobie nigdy prawa własności do
Gręboszowic widocznie pokazuje się42. Nikt z ówczesnych właścicieli Masłowic nie
zgłaszał pretensji do tych pól. Zwrócono uwagę, że podobnie było w 1605 r., kiedy
Stanisław Przerębski dziedzic Masłowic i Krer43 zastawił te dobra Kacprowi
Karsznickiemu nic nie wspomniał o Gręboszewicach, [...] a zatym i prawa żadnego
poprzedni dziedzice Masłowic do gruntu Gręboszowice nigdy sobie nie uzurpowali44. Między 1609 a 1618 r. Stanisław zmarł i w kolejnym dokumencie występuje
już wdowa po nim Elżbieta. W 1618 r. [...] zaspokajając kontrowersyje jakie wszczęte
zostały o grunt Gręboszowice między prebendarzem chełmskim, godzi się z Im
x. Małkusiewiczem45 na ten czas prebendarzem na czynsz z gruntu tego w kwocie
grzywien 4, mający być przez possesorkę wsi Masłowice do życia tegoż
x. prebendarza chełmskiego opłacany. Opłata przeto czynszu, jako niecoinnego jak
tylko płacenie dzierżawy z gruntu znaczy, tak ani prebendarza chełmskiego od
AGAD, ASK, sygn. 26, k. 564v, 860v.
AGAD, ASK, sygn. 24, k. 303, 513. Na terenie parafii Chełmo młyny były w Kraszewicach, Goszczowie
i Granicach.
39 Marcin Małachowski był synem Mikołaja, kasztelana spicymierskiego, który przejął za długi Bąkową
Górę, Kalinki, Zbyłowice, Bedzinek, Korytno i Dębę od Mikołaja Łaskiego. Marcin Małachowski (zm.
w 1606 r.) był współwłaścicielem Korytna wraz z Mikołajem i Jakubem Korycińskimi, o których nic więcej
nie wiemy – zob. H. Żerek-Kleszcz, Dobra Bąkowa Góra i ich dziedzice w XVI-XVIII wieku, „Rocznik
Łódzki”, t. LII, 2005, s. 49-52.
40 AACz, Foliał, k. 158v, 276.
41 AACz, Foliał, k. 275v.
42 AACz, Foliał, k. 276.
43 Prawdopodobnie pierwszym właścicielem tej wsi z rodu Przerębskich był kasztelan sieradzki Jan
Przerębski – K. Baczkowski, Przerębski Jan h. Nowina (zm. ok. r. 1523), [w:] Polski Słownik Biograficzny,
t. XXVIII/4, z. 119, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1985, s. 747. W połowie XVI w.
w części jej posiadaczem był Jan Przerębski (1519-1562), podkanclerzy koronny, arcybiskup gnieźnieński
i prymas, wnuk wspomnianego wyżej kasztelana sieradzkiego – H. Kowalska, Przerębski Jan h. Nowina,
[w:] tamże, s. 756. Nie wiemy kim był występujący tu Stanisław Przerębski. Pod koniec XVI stulecia
występują w źródłach cztery osoby o tym imieniu i nazwisku – zob. Z. Libiszowska, Ziemie sieradzka
i łęczycka wobec pierwszego bezkrólewia, „Rocznik Łódzki”, t. IV, 1961, s. 101; J. Byliński, Przerębski
Stanisław h. Nowina (ok. 1540-1603), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXIX/1, z. 120, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 1-2.
44 AACz, Foliał, k. 276-276v.
45 Ks. Jan Małkusiewicz poświadczony jest źródłowo jako prebendarz chełmski od 1585 r. W 1626 r. już nie
żył – T. A. Nowak, Chełmo. Zarys..., s. 234.
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własności gruntu nieodsuwała, ani też ImPani Przerębska prawa dziedzicznego
nadać niemogła i owszem tym mocniej własność gruntu Gremboszewice przy
x. prebendarzu chełmskim zostawiała46. Trudno stwierdzić o jakich to kontrowersjach była mowa i na jakim tle powstały. W 1621 r. Elżbieta już nie żyła
i Masłowice odziedziczyła jej córka Zuzanna, żona Stanisława Zaremby. Sprzedała te
dobra Janowi Siemieńskiemu, pisarzowi grodu piotrkowskiego. W akcie sprzedaży
dodała, że do dóbr masłowickich należą też Gręboszewice, [...] zapomniawszy o tym,
iż własny jej ojciec nigdy prawa dziedzictwa do Gręboszewic sobie nieuzurpował,
i owszem zawsze znał x. prebendarza chełmskiego być jego legalnym właścicielem47. Dalej pisano, że już w 1609 r., kiedy dochodziło do rozgraniczenia dóbr
Masłowice z Gręboszewicami, przyznawano prawo własności kościołowi chełmskiego48. Ponadto [...] na lat 3 przed tym kontraktem [w 1606 r.?] matka ImPani
Zarembiny Elżbieta Przerembska o czynsz z gruntu takowego z x. Małkusiewiczem
godziła się. Jako więc rezygnacja nieprawna niedawała własności ImPanu
Siemieńskiemu [...]49. Siemieński uznał więc własność prebendy i w tym samym roku
1621 uzgodnił płatności związane z czynszem. Gdy więc z gruntu własnego nikt
płacić czynszu nikomu nie jest obowiązany, za tym i tenże ImP. Siemieński znał, iż
niema prawa dobrego do Gręboszewic, kiedy z właścicielem jego już z osoby swej
o nowy czynsz ugadzał się50. Po śmierci ks. Małkusiewicza Siemieński zawarł ugodę
z jego następcą ks. Wojciechem Prasiecieszem, plebanem i prebendarzem
chełmskim51. Z Masłowic, Krer i Gręboszewic miał płacić 50 zł52.
By zabezpieczyć się na przyszłość postanowiono jeszcze bardziej uprawomocnić własność kościoła w Chełmie i w dniu 3 listopada 1629 r. dokonano
oblatowania dokumentu erekcyjnego oraz dokumentów potwierdzających prawa do
Gręboszewic w Piotrkowie53. Niestety nie wymieniono wpisanych wówczas dokumentów.
W 1639 r. nie żył już Jan Siemieński. Wdowa po nim Elżbieta dokonała
kolejnej ugody odnośnie czynszu z dzierżawy z Gręboszewic oraz należności z tytułu
dziesięcin z Masłowic i Krer. Łącznie ustalono, że wyniosą one 60 zł54.
Gręboszewice pojawiają się w źródłach kilkadziesiąt lat później. 1 czerwca
1675 r. ówczesny proboszcz kościoła w Chełmie Jan Wzdulski, kanonik i oficjał
kurzelowski55, skarżył się w Piotrkowie na Marcina Siemieńskiego, dziedzica wsi
Korytno i innych dóbr, o zniszczenie grobli (stawu)56. W sądzie spotykano się jeszcze
25 czerwca oraz 8 lipca57. Sprawa pojawiła się także 20 września 1676 r., kiedy
wspomniano o zniszczeniu stawu należącego do kościoła chełmskiego, leżącego
w dobrach Gręboszewice58.
AACz, Foliał, k. 276v.
AACz, Foliał, k. 277.
48 AACz, Foliał, k. 277.
49 AACz, Foliał, k. 277.
50 AACz, Foliał, k. 277.
51 Prawdopodobnie jest on tożsamy z pojawiającym się od 1612 r. ks. Wojciechem, proboszczem w Chełmie
- T. A. Nowak, Chełmo. Zarys..., s. 211.
52 AACz, Foliał, k. 277-277v.
53 AACz, Foliał, k. 158v, 277v.
54 AACz, Foliał, k. 122,158, 277v.
55 Był kanonikiem kurzelowski, proboszczem w Chełmie od ok. 1672 r., w Kodrębie, Dmeninie
i w Przedborzu. Zmarł w 1701 r. - T. A. Nowak, Chełmo. Zarys..., s. 212.
56 AACz, Foliał, k. 123.
57 AACz, Foliał, k. 154.
58 AACz, Foliał, k. 154.
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W ciągu wieku XVIII o Gręboszewicach wzmianki są jeszcze mniej liczne.
W 1767 r. umowę o opłacie 70 fl. z dzierżawy i dziesięciny Gręboszewic zawarła
Elżbieta Siemieńska, miecznikowa sieradzka. Podano tu jednak błędnie, że w tym
czasie proboszczem był ks. Wojciech Prasieciesz59. 25 lipca 1776 r. z kolei Zofia
i Jacek (Joachim?) Siemieńscy zobowiązali się płacić z Masłowic, Krer i Gręboszewic
120 zł rocznie60. Mniej więcej w tym samym czasie odbyła się wizytacja kanoniczna
parafii w Chełmie, podczas której zapisano, ze prebenda posiada wieś Gręboszewice,
ale od wieków należy ona do rodziny Siemieńskich (ab aevo est in possesione
magnificorum Siemieńskie)61. Sprawa własności wciąż pozostawała niewyjaśniona
i za rządów pruskich (nie znamy dokładnej daty, więc rzecz się miała w latach 17931806) ks. Daniel Ostrowski62 złożył protestację w tej sprawie. Chciał bowiem założyć
hipotekę na dobrach parafii, ale nie udało mu się otrzymać wówczas żadnego
dokumentu potwierdzającego, że to kościół w Chełmie jest właścicielem tych dóbr63.
Definitywne rozwiązanie sporu nastąpiło w kilkadziesiąt lat później, także
przy okazji próby zaciągnięcia kredytu. W 1841 r. Leon Siemieński, właściciel
Masłowic, przystąpiwszy do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, chciał otrzymać
kredyt pod zastaw Gręboszewic. Znaleziono jednak w dokumentach zastrzeżenie, że
majątek ten należy do parafii Chełmo i pożyczkę wstrzymano. Ks. Kacper Lipiński64
zwrócił się do konsystorza, by ten postarał się o odzyskanie tych pól. W roku
następnym pomiędzy księdzem a dziedzicem doszło do ugody. Gręboszewice
pozostały przy Masłowicach, ale ich właściciel zobowiązał się zabezpieczyć na
Masłowicach 450 rubli srebrnych na 5% rocznie. Na takie załatwienie sprawy biskup
zgodził się 31 października 1842 r. Zalecono ks. Lipińskiemu, by załatwił wszystko do
końca i postarał się o urzędowy układ, zawarty przed rejentem65. Więcej problem
własności tych pól już nie wracał. A dziś wśród miejscowej ludności zatarła się nawet
wiedza o samych Gręboszewicach.
Aneks
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Akta parafii Chełmo, Foliał dokumentów
z lat 1389-1830, k. 1-266.
In Nomine aDomini Amena. Notum sit omnibus et singulis hanc paginam
inscipientibus, quia nos Zbigneus comes de Chelm et Pacosius haeres de bCraszowiceb
recognoscimus publice tam praesentibus quam futuris quibus fuerit necessarium ac
opportunum, quia fundamus altare vel praebendam in ecclesiae nostrae in Chelm
csanctic Michaelis Archangeli, ab respectum salutiferum animarum nostrorum ac
antecessorum nostrarum. Ad quam quidem praebendam nos Zbigneus et Pacosius
AACz, Foliał, k. 159.
AACz, Foliał, k. 1573-174.
61 AACz, Foliał, k. 175.
62 Proboszcz w Chełmie od 1795 r., sufragan łowicki, kanonik warszawski i ostatni archidiakon kurzelowski.
Zmarł 30 sierpnia 1831 r. i pochowany został w kościele chełmskim- T. A. Nowak, Chełmo. Zarys..., s. 216217.
63 T. A. Nowak, Chełmo. Zarys..., s. 189.
64 Proboszcz w Chełmie od 1831 r., wcześniej tutejszy wikariusz. W latach 1848-1859 był dziekanem
radomszczańskim. Zmarł w 1876 r. - T. A. Nowak, Chełmo. Zarys..., s. 218-220.
65 AACz, Akta parafii Chełmo, Akta konsystorza Foralnego Piotrkowskiego co do kościoła parafialnego
w Chełmie w dekanacie radomskim 1777-1881, sygn. II/88, s. 307-308, 327-328, 331, 333.
66 Tekst starszy został tu określony mianem Dokumentu I, a ten z 1659 r. Dokumentu II.
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damus et assignamus ac tribuimus totaliter nostram haereditatem dictam
Gremboszowice sitam in palatinatu siradiensi pariter cum decima ejusdem villae cum
omni jure plenarie, metis et granicis, nunc primum factis et faciendem more
consueto et in arboribus videlicet quercis, pinetis et in aliis multiformis arboribus
signatum vulgo dicendo sosnami, fructibus usibus, utilitatibus et jure. Quo praefata
haereditas nostra per nos et antecessores nostros hactenus fuit et est ante et nunc
posseso ut simul damus et legamus ac conferimus, ad praebendam antedictam
piscinam nostram cum molendino, dicto dCwiatkowskd, et duas tabernas in Chełm
propinquas nostrae curiae locumque specialem pro aedificatione domus praebendarii
et duos mansos liberi agri, una cum decima euorundem, tum signatis metis et
granitiis ibidem in Chelm, haec omnia in solidum donamus simul ac conferimus ad
praefatam praebendam cum jure pertinens temporibus aeternis robore aedem ac alia
omnimoda potestate per praebendarium volens pro aedificatione suae domus et
cmethonibus ipsius de sylvis ac gais vel eborreise spectantibus ad nostram
haereditatem Masłowice et Ochotnik tenebuntur non denegate. Quam praebendam
dant devoto et dilecto viro Andreae Nicolai de Proszowice cracoviensis dioecesis et
suis posteris successoribus, cum omni jure plenario prout in superioribus est
expressum, efficiendo ipsum et quemlibet eius posterum in eadem praebendae verum
et legitimum possesorem. Insuper eidem damus et conferimus decimas videlicet in
Zagajow et Maslowice fetf praedium nostrum post agros nostros, cultos et colendos in
posterum possidens temporibus perpetuis. Quas quidem decimas, iam nominatus
seu praedictos liberavimus gprog et liberas facimus, a plebanis et rectoribus ecclesiae
in Chełm, videlicet a domino Zdzieslao et Vito. Qui plebani consenserunt in
fundationem ejusmodi praebenda et de Q[...]cimis supradictis cessorunt et de
speciali consensu et admicissione domini ordinarii seu archiepiscopi, volens nos
hesseh fundatores et collatores dictae prebendae. Qui discretus vir Andreas
praebendarius et quicunque praedictam praebendam possidebunt pro decessoribus
nobis et antecessorum nostrorum, qualibet hebdomada unam missam et duas pro
defunctis tenebitur celebrare. Considerantes itaque devotionem et misteria
ecclesiastica divina officia, discreti viri Andreae damus prefato nostro capellano in
ipso anno possesione duos boves et unum vaccam unumque iumentum quod dicit
esse kobyła, iunum similiter aream siligini pro suis opportunitatibusi. Pro cuius
fundationis rerum confirmatione et stabilitate sigillum nostrum jpunctibusj facimus
apponimus. Actum et datum in Chełm, in die sancti Michaelis Archangeli anno
domini millesimo trecentesimo octuagesimo nono.
kAnno domini 1659 die 1ma octobris charta suprascripta tenor productus sub
tempus visitationis ecclesiae parochialis in Chełm ad omnem meliorem effectum.
Nicolaus Grzebiński archidiaconus cureloviensis, gnesnensis, loviciensis canonicus
manu propriak.
a-a W dokumencie I w tym miejscu uszkodzona karta.
b-b W dokumencie II Kraszowice
c-c W dokumencie II słowo zapisane skrótem: s.
d-d W dokumencie II: Kwiatkowski
e-e W dokumencie II: ac gais vel quercis
f-f W dokumencie II w tym miejscu słowo: post
g-g W dokumencie II brakuje tego słowa
h-h W dokumencie II dodano to słowo
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i-i W dokumencie II ten fragment brzmi: unum similiter et cervum siliginis pro suis
opportunitatibus
j-j W dokumencie II brak tego słowa
k-k W dokumencie I fragment ten został dopisany u dołu karty.
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Odpis dokumentu z 1659 r.
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom IV (2010)

Zdzisław Włodarczyk
(Wieluńskie Towarzystwo Naukowe)

Mieszkańcy Kamieńska i ich zajęcia na przełomie XVIII i XIX w.

Dnia 23 stycznia 1793 r. podpisano w Petersburgu konwencję rozbiorową
i wówczas II rozbiór Polski stał się faktem1. Rosja zagarnęła 250 tys. km2, natomiast
Prusom przypadło 58 tys. km2. Natychmiast też na anektowane tereny wkroczyły
wojska zaborców. Tym samym województwo sieradzkie, wraz z większą częścią
Wielkopolski weszło w skład nowej prowincji nazwanej przez zaborcę Prusami
Południowymi. Nazwa ta określała jej położenie w stosunku do zagarniętych
w wyniku I rozbioru Prus Królewskich i północnej części Wielkopolski, które
nazwano Prusami Zachodnimi2.
Niezwłocznie po objęciu we władanie zajętych terenów zaborcy przystąpili do
organizacji nowej prowincji. Powiat radomszczański, na terenie którego leżało miasto
wchodził w skład departamentu kamery piotrkowskiej, następnie kaliskiej, po
reorganizacji związanej z przenosinami siedziby kamery do tego miasta (jesień
1798 r.)3.
Zwierzchnictwo nad departamentem sprawowała kamera wojennoekonomiczna, której podlegali zarówno landrat, jako zwierzchnik powiatu ziemskiego
(das platte Land), jak i radca podatkowy nadzorujący miasta. Charakterystyczne dla
stosunków pruskich było to, że władza pierwszego ograniczała się jedynie do
obszarów wiejskich, nie podlegały mu natomiast miasta i to zarówno prywatne
(Mediatstädte), w tym przypadku i Kamieńsk, jak i królewskie (Immediatstädte) –
nadzór nad nimi sprawował wspomniany radca podatkowy (Steuerrat), cały zaś
departament, niezależnie od powiatów ziemskich, podzielony był na inspekcje
podatkowe (Steuerrätliche Inspektion). W departamencie kamery kaliskiej były to
inspekcje w Kaliszu, Sieradzu i Piotrkowie. Kamieńsk wchodził w skład inspekcji
piotrkowskiej. Jej pierwszym zwierzchnikiem mianowany został August Wilhelm
Buchholtz (1793-1795), poprzednio zatrudniony w Bydgoszczy i Kwidzynie jako
sekretarz kamery. Czas jego urzędowania przypadł na okres powstania
kościuszkowskiego, stąd jego główne czynności koncentrowały się wokół zaopatrzenia
R.H. Lord, Drugi rozbiór Polski, Warszawa 1984.
G. Labuda, Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych, Poznań 1971, s. 116-125.
3 W początkach marca 1801 r. minister Voss zaproponował likwidację kamery w Kaliszu, którą miano
przeprowadzić od dnia św. Trójcy 1803, z niewiadomych przyczyn zamierzenie to nie zostało zrealizowane,
por. Z. Włodarczyk, Kamera wojenno-ekonomiczna w Piotrkowie/Kaliszu w okresie rządów pruskich
(1793-1806), „Rocznik Kaliski”, t. 35, 2009, s. 9-30.
1
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operujących na tym terenie wojsk pruskich. Po jego przeniesieniu do Poznania, gdzie
pozostawał do końca omawianego okresu stanowisko to objęli: Johann Friedrich
Lehnmann (lipiec 1795-sierpień 1798) i Johann Ludwig Diederich, który funkcję tę
sprawował do końca obecności pruskiej na tych terenach. Przed przybyciem do
Piotrkowa zatrudniony był w kamerze poznańskiej.
Do obowiązków radcy podatkowego należało przekazywanie zarządzeń
kamery oraz nadzorowanie ich wykonania – za pomocą sprawozdań władz miejskich,
czy też poprzez wizytowanie miast podległej mu inspekcji. Ten nieznany dotychczas
w Polsce organ administracji kontrolował również stosunki wewnątrzmiejskie,
współpracował przy zestawianiu budżetu, kontrolował jego wykonanie, zważał
również by urzędnicy miejscy nie uciskali mieszczan, zaś w miastach prywatnych
właściciele nie zwiększali samowolnie obciążeń. Rola radcy w miastach królewskich,
takich jak choćby Radomsko, była nieco większa niż w prywatnych, gdzie w zależności
od warunków lokacji spore znaczenie posiadał właściciel (zwłaszcza przy obsadzie
stanowisk miejskich)4. To właśnie radca podatkowy czuwał nad jakością
przeprowadzanych w mieście, z niespotykaną dotychczas częstotliwością, spisów.
Dzięki temu posiadamy szczegółowe dane pozwalające nam prześledzić dynamikę
wzrostu zaludnienia Kamieńska. Pruska administracja wytworzyła przez kilkanaście
lat niespotykaną dotychczas ilość materiału statystycznego, szczegółowe przepisy
regulowały ich tryb powstania i formę, w jakiej prezentowano dane.
Na zajętych przez Prusy w 1793 r. terenach znajdowało się 251 miast.
Pierwsze informacje o ich kondycji i statusie prawnym pochodziły od komisarzy
królewskich mających przejąć je we władanie nowego władcy. Zarządzający prowincją
minister Voss, który w początkach tego roku podróżował po podległej sobie prowincji,
oceniał ich stan bardzo krytycznie: nur durch die leere Bedeutung des Wortes und
ihre städtischen Gerechtsname von den elenden Hütten des platten Landes sich
unterscheiden5. Opinia taka nie może dziwić skoro do „miast” zaliczano takie ośrodki,
jak Kobyla Góra ze swoimi 66 mieszkańcami, Grzymiszew – 167, czy zamieszkiwany
przez 170 osób Przeremb (dziś wieś Przerąb w powiecie radomszczańskim). To samo
dotyczy i Kamieńska, w którym zamieszkiwało w początkach panowania pruskiego
373 osoby, w tym 299 określono jako katolicy6. Skoro, zdaniem pruskiego dygnitarza,
wiele miast nie zasługiwało na takie miano należało dokonać ich zamiany na wsie.
Plany takie budziły, ze zrozumiałych względów, opór samych mieszczan przerażonych
wizją obrócenia ich w pańszczyźnianych chłopów. Więcej zrozumienia pomysł ten
znajdował u właścicieli.
Jak wspomniano Kamieńsk w chwili utraty niepodległości należał do
najmniejszych ośrodków miejskich. Wraz z okolicznymi wsiami był w tym okresie
własnością E. Spinka.
Posiadane dane pozwalają prześledzić dynamikę wzrostu zaludnienia miasta.
Co dla nas jest szczególnie interesujące, statystyki pruskie podawały informacje
o liczbie dzieci poniżej i powyżej 10 lat z podziałem na płeć. Jednak na podstawie
instrukcji z 1804 r. uległ zmianie układ tabel statystycznych. Wspomniane
4 Z. Włodarczyk, Nadzór nad miastami w departamencie kamery kaliskiej Prus Południowych 1793-1806.
Inspekcje podatkowe, „Rocznik Wieluński”, t. 2, 2002, s. 176-188.
5 Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Organisation Südpreussen, hrsg.
R. Prümers, Posen 1895, s. 499-501. Nie może dziwić fakt, że pierwotnie w departamencie kamery kaliskiej
planowano zmianę statusu 84 ze 122 miast, por. F. Grützmacher, Grundherrschaft und Bürgerschaft in
den südpreussisch. Mediatstädten, Poznań 1912, s. 27.
6 J. Wąsicki, Opisy miast polskich z lat 1793–1794, cz. 2, Poznań 1962, s. 659.
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zarządzenie likwidowało stosowany dotychczas podział dzieci według grup wiekowych
do i powyżej 10 lat7. Dlatego też w konstrukcji tabeli dokonano połączenia
poszczególnych grup chłopców i dziewcząt.
Mieszkańcy Kamieńska na przełomie XVIII i XIX w.
Lata

Dorośli

Dzieci

Wyznanie

Razem

1793

M
70

K
68

M
86

K
75

CH.
299

Żydzi
74

373

1798
1800

143
159

139
154

98
109

94
90

387
512

85
90

472
602

1805

165

152

124

114

477

78

5558

Źródło: J. Wąsicki, Opisy miast..., cz. 2, s. 659 (rok 1793); Tajne Pruskie Archiwum
Państwowe Berlin-Dahlem, GD SP III, sygn. 181, Historisch-statistisches Taschenbuch des
Kalischer Kriegs und Domänen Kammer Departements entworfen zu Ende des 1798 Jahres
von Oswald..., k. 7 (rok 1798); A.C. Holsche, Geographie und Statisitk von West- Süd- und
Neu-Ostpreußen. Nebst einer kurzen Geschichte des Königreichs Polen zu dessen Zertheilung,
Bd. 2, Berlin 1804, s. 462-463 (rok 1800). Ponadto w tym okresie w mieście stacjonował
niewielki oddział wojska w sile 6 żołnierzy; AGAD, GD SP III, sygn. 173, Historischstatistisches Tableau..., k. 56-61 (rok 1805).

W badanym okresie, między latami 1793/94 kiedy dokonano pierwszego
spisu, a rokiem 1800 nastąpił wzrost liczby mieszkańców z 373 do 602, co stanowi
prawie 61%. W liczbach bezwzględnych wzrost ten nie jest wartością imponującą,
warta uwagi jest jednak dynamika tego procesu. Po części zjawisko to można
wytłumaczyć osiedleniem się kilku urzędników wraz z rodzinami. W końcowym
okresie panowania pruskiego nastąpiło jednak obniżenie liczby mieszkańców –
zarówno chrześcijan, jak i Żydów. Czy był to efekt wydarzeń losowych? Przykładowo
w Bełchatowie na przełomie 1805/1806 r. wybuchła epidemia cholery przywleczona
przez Rosjan, których wojska maszerowały na Zachód, miała ona pochłonąć 30%
populacji9. Niewielki oddział wojskowy, liczący 5 – 6 żołnierzy, podobnie jak pewna
liczba urzędników, nie wpływał znacząco na oblicze etniczne miasta. Przyrost liczby
mieszkańców Kamieńska jest charakterystyczny dla jego chrześcijańskiej części.
W przypadku żydowskich współobywateli wartości skrajne uległy niewielkiej zmianie.
W przypadku Kamieńska posiadamy, pochodzący z 1798 r., kompletny spis
męskich jego mieszkańców. Pomimo wspomnianej już aktywności pruskiej
administracji, tego typu wykaz w przypadku miast Prus Południowych jest
rzadkością. Powstał w związku z czynnościami mającymi na celu zebranie składki na
7 S. Szymkiewicz, Warszawa na przełomie XVIII i XIX w. w świetle pomiarów i spisów, Warszawa 1959,
s. 42-44.
8 Żydzi zostali zaszeregowani wcześniej do poszczególnych grup. Ponadto w mieście stacjonowało
5 żołnierzy pruskich.
9 A. Zawilski, Bełchatów i jego historyczne awanse, Łódź 1967, s. 49-50. Według danych z 1805 r.
Bełchatów liczył 74 mieszkańców.
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opłacenie jednego z urzędników miejskich. W kosztach jego utrzymania
partycypowali również żydowscy współobywatele. W przypadku rodzin chrześcijańskich byli to: Bonkowicz10, Łukasz Lipczyński, Łukasz Szedzomski, Jan
Maniecki, Katarzyński, Wincenty Maniecki, Wojciech Sikorski, Karol Siwyrynek,
Marcin Siwyrynek, Cyprian Drążkowicz, Maciej Kruszknicki, Stanisław Przytałąg,
Tomasz Staniszewski, Franciszek Wruchnicki, Franciszek Dukowicz, Antoni
Fałkowicz, Kazimierz Lipczyński, Walenty Pietrowicz, Franciszek Więcławek, Jacek
Kowalczyk, Tomasz Strzelecki, Walery Więcławek, Karol Sikorski, Szymon
Lipczyński, Izydor Turlejski, Błażej Troczyński, Wincenty Turlejski, Andrzej
Sawiński, Jan Węcławski, Tomasz Drążkiewicz, Jan Rudny, Józef Siczyński, Kasper
Zieliński, Antoni Bochiński, Jan Głuchowski, Michał Dukowicz, Krzysztof
Głuchowski, Teodor Strzelecki, Łukasz Pstroczyński, Błażej Dukowicz, Jan Przytulski,
Dominik Turlejski, Bartosz Matuszczyk, Adam Soter Jaroszkowicz, Wilhelmina
Strzelecka, Franciszek Przystalski, Łukasz Pruchnicki, Łukasz Turlejski, Piotr
Głuchowski, Franciszek Grzywański, Wojciech Dukowicz. Ponadto w mieście
zamieszkiwali, nie posiadający własnych domów (Einwohner), byli to Jan Czarnecki,
Piotr Fałkowicz, Andrzej Lewiński, Grzegorz Lewiński, Marcin Pronkowicz, Marcin
Fałkowicz, Tomasz Dobrzyński, Józef Dukowicz, Franciszek Drabczyński, Józef
Domański. Jak wspomniano, do opłaty zobligowani zostali również żydowscy
mieszkańcy Kamieńska: Mojżesz Honicz, S. Gliksmann, Noack Braustein, Itzig
Weibarth, Leibel Wolf, Baroch Schen, Marcus Jaskrowicz, Feibel Schroeder i Jacob
Mayster. W sumie 76 rodzin, z czego 66 to chrześcijanie11.
Pochodzący z początków panowania pruskiego opis miasta (Indaganda oder
topographisch-statistische Fragen über den Zustand und die Beschaffenheit der
Stadt Kaminsko in der Inspection des Krieges und Steuer-Rath…) przynosi
informacje na temat składu osobowego i sposobu wyłaniania władz Kamieńska12.
W początkowym okresie panowania pruskiego tolerowano pochodzące jeszcze
z czasów polskich władze miejskie. Pozostawały one na swych stanowiskach, lecz
choćby ze względu na fakt nieznajomości języka niemieckiego oraz w związku
z dążeniami władz pruskich do instalacji własnego aparatu administracyjnego
należało się spodziewać ich rychłej dymisji. Praktyka tego okresu wykazuje bowiem,
że nawet najgorzej opłacane stanowiska służących miejskich były obsadzane przez
Niemców, najczęściej wysłużonych żołnierzy, którzy bardzo często dożywali na nich
swych dni. Proces wymiany polskich urzędników na niemieckich w magistratach
małych miast uległ przyspieszeniu po powstaniu kościuszkowskim. Władze uważały,
że sukcesy insurgentów w Prusach Południowych (1794 r.) spowodowane były między
innymi brakiem „właściwej” obsady magistratów. Wprowadzono urząd burmistrza
policyjnego (Polizei-Bürgermeister), zawiadującego administracją miejską. W większych miastach departamentu (Piotrków, Kalisz), ze względu na rangę miasta,
urzędnik ten nosił tytuł dyrektora policyjnego (Polizei-Direktor)13.

Jak wynika z innych relacji mógł to być Paweł Bonkowicz.
Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Generalne Dyrektorium Prus Południowych VI (dalej:
GD SP), sygn. 991. Actum Kaminsko den 21 April 1798.
12 J. Wąsicki, Opisy miast..., s. 658–660. Niestety wypełniający arkusz spisowy, zapewne sekretarz radcy
podatkowego, był Niemcem i wpisów dokonał fonetycznie. Sami zainteresowani nie mogli tego
skorygować, albowiem byli analfabetami.
13 Handbuch über den königlich-preussischen Hof und Staat auf das Jahr 1797, Berlin 1797, s. 108.
Wypada dodać, że pod pojęciem policji rozumiano wtedy prawie całą wewnętrzną administrację.
10
11
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W 1793 r. obowiązki burmistrza Kamieńska pełnił Sawiński14, natomiast
radni to Lipszinski15, Dakowiz16, Larkowski oraz Gzirwański17. Byli oni wybierani
spośród grona mieszczan, jednak do właściciela należało ich zatwierdzenie. Z drugiej
strony w mieście nie prowadzono żadnych rachunków, nie było żadnej własności
miejskiej, którą można było administrować. Za swoją pracę nie otrzymywali oni
żadnego ekwiwalentu. Swoistą ciekawostką jest fakt, że funkcje pomocnice, brak
wiadomości o ich charakterze i zakresie, powierzano dwóm najmłodszym spośród
współmieszkańców. Dominacja właściciela widoczna jest przy prezentacji kompetencji rady: o wszystkich ważniejszych sprawach decydowało dominium.
Stan miasta, zajęcia jego mieszkańców nie wyróżniały zbytnio Kamieńska
spośród ośrodków miejskich tych okolic, oczywiście poza Piotrkowem. Rolnictwo podstawa egzystencji sporej części mieszczan - decydowało o stopniu zamożności,
a raczej mizerii majątkowej miejscowych „sławetnych”. Największe gospodarstwa
rolne w mieście, co możemy ustalić po ilości wysiewanego ziarna posiadał Paweł
Bonkowicz, który wysiewał prawie 18 szefli zboża18.
Drugą oprócz produkcji roślinnej gałęzią rolnictwa był chów zwierząt. O ile,
jak podają indaganda, w początkach panowania pruskiego mieszczanie posiadali
32 konie i 43 woły, to w 1805 r. było tutaj 36 koni i 78 wołów. Wśród mieszczan byli
tacy, którzy posiadali parę lub więcej koni (Paweł Bonkowicz, S. Lipczyński,
K. Głuchowski). Może to być wskazówka, że trudnili się oni furmaństwem.
W miastach gdzie istniały takie możliwości w osadzie zwierząt pociągowych znaczny
udział miały konie, tylko te bowiem nadawały się do furmaństwa19. Ilościowy wzrost
nastąpił również w przypadku krów: ze 110 do 139, owiec, a zwłaszcza trzody
chlewnej. W tym przypadku dane z początków panowania pruskiego, kiedy w mieście
naliczono 20 świń, wydają się mocno zaniżone jeśli po kilkunastu latach chowano ich
200.
Mieszczanie-rolnicy ze zbóż uprawiali najwięcej żyta. Warto dodać, że
uznanie znajdowały również ziemniaki, których wielka kariera na polskich stołach
dopiero się zaczynała.
Kilku mieszczan trudniło się rzemiosłem, w początkach panowania pruskiego
byli to wyłącznie chrześcijanie. Niewielka liczba przedstawicieli poszczególnych
profesji miała zapewne wpływ na tworzenie zgromadzenia wspólnego dla wszystkich
rzemieślników mających w mieście warsztaty. W mieście usługi świadczyło: czterech
krawców, bednarz, dwóch kowali, tyleż samo krawców i garbarzy, murarz, rymarz
i stolarz. Ponadto jeden z mieszczan pełnił funkcję organisty. Co może dziwić nie było
przedstawicieli zawodów spożywczych, jak choćby piekarza czy rzeźnika. Wynika
z tego, że poszczególne rodziny swe potrzeby realizowały we własnym zakresie.
14 Zapewne Andrzej, wymieniony wśród posesjonatów płacących składkę na utrzymanie służącego
miejskiego, AGAD, GD SP, sygn. 991. Acta betr. des Magistrats Collegium zu Kamiensko.
15 Z całą pewnością chodzi tu o Lipczyńskiego. Niestety urzędnicy pruscy bardzo rzadko praktykowali
podawanie imion. Trudno więc ustalić, czy był to Łukasz, Kazimierz czy Szymon. Ten ostatni posiadał
jedno z większych w mieście gospodarstw rolnych, co może być pewną wskazówką.
16 Wśród mieszczan znajdujemy Franciszka, Błażeja, Michała i Wojciecha Dukowiczów, brak danych który
z nich pełnił obowiązki radnego, wydaje się że wykluczyć można Józefa Dukowicza, który nie posiadał
własnego domu.
17 Z całą pewnością w tym przypadku chodzi o Franciszka Grzywańskiego.
18 AGAD, GD SP, sygn. 994. Tabellarische Nachweisung von inneren Zustand der Stadt Kaminsko 1795.
1 szefel berliński obejmował 54,96 l., szerzej I. Ihnatowicz, Vademecum do badań nad historią XIX i XX
wieku, Warszawa 1967, s. 67.
19 B. Baranowski, Problemy rolnictwa mieszczańskiego w Polsce XVI-XVIII wieku, [w:] Gospodarcze
przesłanki historii społecznej, Poznań 1982, s. 91.
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Do listy profesjonalistów należałoby dodać osoby zajmujące się propinacją, zarówno
produkcją, jak i dystrybucją piwa i gorzałki. Przykładowo w 1805 r. w miasteczku były
3 szynki.
W początkach panowania pruskiego nie działała w Kamieńsku żadna
placówka oświatowa, co znajduje odzwierciedlenie w zachowanym materiale
źródłowym. Żaden z mieszczan nie potrafił się podpisać (w ówczesnej rzeczywistości
nie była to sytuacja wyjątkowa). Zastanawiający jest fakt, że w skład władz miejskich
nie wchodził sekretarz, jak miało to miejsce w sporej części ówczesnych ośrodków
miejskich. Czyżby wpływ na to miał brak umiejętności czytania i pisania wśród
mieszkańców Kamieńska? Nowe panowanie, a co z tym się wiąże, zwiększony nadzór
administracyjny i pojawiający się niejednokrotnie wymóg pisemnego poświadczenia
swojego udziału wymagał opanowania sztuki pisania i czytania. Wydaje się, że
miejscowi „sławetni” doszli do tego wniosku stosunkowo szybko. Opisujący prowincję
August Holsche, zaakcentował, że jako pierwsi w departamencie kaliskim, wystąpili
z inicjatywą powołania szkoły20. Zachowała się notatka pruskiego urzędnika, by od
1802 r. w budżecie umieszczać również uposażenie dla nauczyciela Sawickiego. Miał
on otrzymywać 30 talarów i 8 dobrych groszy. Sawicki nie pełnił swych obowiązków
do końca panowania pruskiego, albowiem w projekcie budżetu na lata 1805/1811
wymieniono jako nauczyciela niejakiego Barthe, który miał otrzymywać z kasy
miejskiej 80 tal. rocznie21.
Nie wiadomo kiedy zaprzestały swej działalności władze miejskie powoływane według tradycyjnych. Stało się to zapewne po powstaniu kościuszkowskim,
kiedy uznano, że braki kadrowe na prowincji, a szczególnie w miastach miały wpływ
na sukcesy powstańców. Faktem jest, że na stanowisko burmistrza policyjnego władze
powołały niejakiego Fahla. Stało się to zapewne jeszcze w roku 1794 lub następnym.
Świadczy o tym korespondencja kamery z władzami w Berlinie w sprawie dodatku do
jego pensji za wykonywanie obowiązków kamelarza, czyli zajmującego się miejskimi
finansami. Oficjalnie zajmowanie się gospodarką miasta poruczono mu 18 maja 1798
r., który dotychczas, wobec braku właściwego personelu, również tym się zajmował.
Magistrat miasta, oprócz burmistrza Fahla tworzyli Grzywański, któremu powierzono
stanowisko karmelarza, zajmującego się przychodami miasta i Dukowicz.
Niemożliwe jest ustalenie, kiedy dokładnie w Kamieńsku pojawił się służący
miejski. Obowiązki te powierzono Krystianowi Kowalskiemu. Faktem jest, że
mieszkańcy niechętnym okiem spoglądali na to stanowisko zwłaszcza, że wiązało się
to ze składką na jego uposażenie. Pierwotnie ustalono, że opłata przestanie
obowiązywać z chwilą uporządkowania finansów miejskich. Sam Kowalski niedługo
sprawował swe obowiązki, nie wiadomo co było powodem jego rezygnacji. W końcu
1798 r. na jego miejsce przyjęto Filipa Chrzanowskiego. Informacje z końca
panowania pruskiego świadczą, że i jego zastąpił niejaki Grunner.
Zapewne zagrożenie pożarami – zmora ówczesnych ośrodków miejskich –
była przyczyną zatrudnienia strażnika nocnego. Jego działalność rozpoczęła się od
1 czerwca 1799 r., od tego bowiem okresu w budżecie miasta znajdowała się stosowna
pozycja. Na jego uposażenie przewidziano 12 tal. rocznie. Obowiązki te wypełniał
nieznany z imienia Bonkowicz. O tym, że kataklizm taki dotknął miasto świadczy
choćby podana przez Oswalda w 1805 r. liczba stodół – 39, wiemy natomiast, że
w początkach panowania pruskiego było ich w mieście 52.
20
21

A.C. Holsche, Geographie und Statistik..., s. 350.
AGAD, GD SP, sygn. 990. Acta von der Stadt und Kämmerei Wesen zu Kaminsko.
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Przełom XVIII i XIX w. przynosi pierwsze szczegółowe dane dotyczące liczby
mieszkańców Kamieńska. Dzięki wynikom spisów powstałych z inicjatywy pruskiej
administracji możemy szczegółowo prześledzić zmiany jakie zachodziły w ich
liczebności. To samo dotyczy aktywności zawodowej mieszczan. Było to typowe
miasto rolnicze. Sami zainteresowani uważali zatrudnienia związane z uprawą ziemi
za główne źródło dochodów. Ilość zachowanych źródeł – akta dotyczące miasta
z okresu Prus Południowych są wyjątkowo nieliczne – ogranicza nasze poznanie.
Niemniej jednak pozwalają zaprezentować nieznane dotychczas fakty z przeszłości
miasta.
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Święty Wincenty Fereriusz - uzdrowiciel i anioł Apokalipsy.
O obecności motywu w sztuce Polski Centralnej

W Muzeum Ojców Dominikanów w Gidlach znajduje się obraz z ok. 1821 r.,
ufundowany przez rodziców Gabriela Aleksandra Ligockiego1. Niezwykłej urody,
pełen wstrzemięźliwości kolorystycznej obiekt w 1/3 wypełniony jest tekstem
objaśniającym gest wotywny, jak głosi inskrypcja: dnia 27 czerwca 1821 r., we wsi
Babin pod Świętą Anną zachorował trzyletni Gabriel Aleksander Ligocki, który przez
jedenaście dni nie jadł ani nie pił. Kiedy wydawało się, że chłopiec już nie żyje, oboje
rodzice ofiarowali go Matce Boskiej Gidelskiej i świętemu Wincentemu
Ferreriuszowi. Ojciec chłopca udał się do Gidel, gdzie zamówił cykl mszy w jego
intencji, pierwsza msza miała miejsce 6 lipca, druga 7 lipca i wtedy właśnie, podczas
odprawiania liturgii przez przeora z gidelskiego zakonu dominikanów przed obrazem
św. Wincentego o godzinie 7 rano chłopiec cudownie wyzdrowiał. Na znak
wdzięczności i w podzięce za cud chcąc go poświadczyć i zaświadczyć rodzice (Tekla
i Franciszek) ufundowali niniejszy obraz, co dodatkowo potwierdzili oprócz rodziców
podpisani na wotum świadkowie: Marcin Borowiecki, Franciszek Rybczyński, Jan
Cywiński, Franciszek Łęcki.
Wotum fundacji Ligockich stanowi cenny obiekt, ponieważ przedstawia
rzadko ukazywanego w sztuce europejskiej św. Wincentego Ferreriusza.
Święty Wincenty Ferreriusz urodził się 23 stycznia 1350 r. w Walencji, jako
trzeci syn Wilhelma Ferrera - notariusza, zmarł w 1419 r. w Vannes2. W 1367 r.
wstąpił do zakonu dominikanów. W latach 1370-1371 studiował logikę w konwencie
zakonu w Leridzie, następnie studiował teologię w Barcelonie (1372-1375), kolejne
2 lata spędził w Tuluzie przebywając na zakonnym studium generale. Nauka
w Tuluzie wydaje się mieć ogromne znaczenie dla późniejszych zainteresowań i drogi
duchowej św. Wincentego, gdyż jego nauczycielami byli m.in. Piotr Audebert- autor
wielu kazań oraz Arnold Bernard z Cahors słynący z komentarzy do Apokalipsy
św. Jana. Po powrocie do Hiszpanii święty został lektorem w macierzystym
Obraz posiada wymiary 60x40 cm, wykonany jest techniką olejną na płótnie. Wojewódzki Oddział Służby
Ochrony Zabytków w Łodzi. Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, karta inwentaryzacyjna nr 1577.
2 Oprócz św. Wincentego wybitną postacią był także jego brat Bonifacy Ferrer, który po śmierci żony
i dzieci w 1396 r. wstąpił do walenckich kartuzów, gdzie osiągnął najwyższe godności zakonne. O postaci
Bonifacego m.in. V. T. Gómez, La figura de Bonifacio Ferrer, „Escritos del Vedat”, 10, 1980, s. 259-295.
1
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konwencie, a następnie przez sześć lat wykładał w katedralnej szkole w Walencji
(1384-1390). Zaszczytny tytuł mistrza teologii otrzymał ok. 1389 r. Jego erudycja
i intelekt spowodowały, że przez wiele lat pełnił urząd osobistego spowiednika
i doradcy przebywającego w Awinionie Benedykta XIII. 3 października 1398 r. święty
został obdarowany wizją, w której św. Dominik, św. Franciszek oraz Chrystus
nakazali mu pełnienie misji kaznodziejskiej. Przez kolejne dwadzieścia lat służył
słowem rzeszom wiernych zyskując z czasem niezwykłą popularność3. Żyjąc na
granicy ubóstwa, posiadając jedynie Biblię (która służyła mu za poduszkę podczas
snu), przemierzał pieszo lub na osiołku różne kraje4. Na jego kazania przychodziły
tłumy, nawet do 10 tysięcy słuchaczy czekających na mistrza całą noc. Kazania te
odbierane były według P. T. Dobrowolskiego jako widowiska teatralne, w którym
słowo odgrywało tylko jedną z ról. Nie tylko słowo pełniło w nich ważną funkcję, ale
także gest kaznodziei5, co ułatwiały specjalne rusztowania/podwyższenia (scadafalla,
theatra, ambonae), z których mówca był doskonale widoczny6. Wielogodzinne
kazania św. Wincentego nawracały, uzdrawiały, pobudzały do całkowitej odmiany
wiernych pochodzących zarówno z warstwy szlacheckiej jak i z tzw. dołów
społecznych7. Święty Wincenty z wielkim pietyzmem traktował rolę słowa Bożego

3 Miejsca, w których nauczał Ferrer, to m.in. Marsylia, Sabaudia, Genewa, Fryburg, Lyon, ClermontFerrand, Katalonia, Barcelona, Walencja, Majorka, Murcja, Toledo, Langwedocja, Burgundia, Owernia
i Bretania.
4 O postaci, kulcie i działalności św. Wincentego Ferreriusza wyczerpująco: P. T. Dobrowolski, Wincenty
Ferrer. Kaznodzieja ludowy późnego średniowiecza, Warszawa 1996. Autor zamieszcza również
szczegółową bibliografię dotyczącą świętego.
5 W kulturze duchownych znaczący gest miał dobrze ugruntowane miejsce. U cystersów i kanoników
regularnych osiągnięto wysoki stopień kodyfikacji mowy pozawerbalnej. W klasztorze wiktorynów
w Dublinie w XIII w. mnich chcący wyrazić radość zastępował słowo „Alleluja” podnosząc rękę
i zginając palce. Księgę oznaczano wyciągając dłoń i obracając nią na podobieństwo przewracania kart.
Bardziej szczegółowo informację uzyskiwano za pomocą dobudowania ruchu. Aby wskazać na
antyfonarz trzeba było wykonać znak książki oraz zgiąć kciuk, psałterz wymagał dodatkowo przykrycia
głowy otwartą dłonią. Katalog mniszych znaków dotyczył także żywności (np. miód=oblizywanie
palców), sprzętów i przedmiotów codziennego użytku a także bardziej abstrakcyjnych pojęć
(męczennik=dłoń przyłożona krawędzią do szyi). Komunikacyjne własności dłoni, dobrze znane już
starożytnym, mogły podlegać racjonalnie zamierzonej kodyfikacji w mniejszych wspólnotach, zakładały
jednak również konotacje znane powszechnie. Rzymska manu pantea, współczesny znak ucznia
zgłaszającego się do odpowiedzi-oznaczał początkowo znak władzy sędziowskiej, od VI wieku nabierając
cech błogosławieństwa a wreszcie symbolu Trójcy Świętej. Kaznodzieje korzystać mogli z obu tradycji.
Ich gesty układają się w katalog wywiedziony z zaleceń podręczników głoszenia słowa, ale uzupełniony
indywidualnymi preferencjami. Mówiąc o sprawach poważnych należało utrzymać ciało w bezruchu,
mówiąc o Niebie wznoszono palec ku górze, motyw pokory akcentowała dłoń przyłożona do piersi,
odniesienie do sacrum wymagało podniesienia rąk, które przypominało biblijny jeszcze gest modlitewny,
zaś cierpienie i okrucieństwo kazały kaznodziei ściskać dłoń w pięść i potrząsać ramionami (...) Widząc
ciemne chmury zbierające się nad słuchaczami Ferrer prosił o powstrzymanie deszczu składając dłonie
i wznosząc oczy ku niebu. Podczas kazań czynił też różne signacula co zapewne oznaczało ruchy rąk
i ciała, P. T. Dobrowolski, Fides ex auditu: uwagi o funkcji kazania w późnym średniowieczu, „Przegląd
Historyczny”, 81, 1990, s. 41-42.
6 Tamże, s. 31.
7 P. T. Dobrowolski, Kaznodzieja i słuchacze: Wincenty Ferrer (1350-1419) w ocenie swego audytorium,
„Kwartalnik Historyczny”, 1986, 1, s. 23-41. Św. Wincenty miał wpływ na rozwój pokutnej flagellacji. Jego
kazaniom i wystąpieniom towarzyszyły nierzadko procesje biczowników, por. P. T. Dobrowolski, Wielki
Tydzień w Tuluzie: Wincenty Ferrer i ruch biczowników w późnym średniowieczu, „Przegląd
Historyczny”, 79, 1988, s. 1-19. O roli kazania: H. O. Wölber, Die Predikt als Kommunikation, „Kerygma
und Dogma”, 4, 1958, s. 112-115. Obrazowość średniowiecznych kazań, przetrwała w kazaniach
barokowych, w których słowo musiało szczególnie mocno ilustrować przekazywaną treść, por. E. MoserRath, Münchener Volksprediger der Barockzeit, „Beiträge zur Münchener Volkskunde. Bayerisches
Jahrbuch für Volkskunde”, 1958, s. 85 i 97.
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przekazywanego podczas kazania, twierdził, że słowa Biblii stanowią pokarm dla
duszy, a przygotowującymi tą strawę kucharzami są kaznodzieje gotujący na ogniu
miłości i pobożności, w oleju pamięci w kuchni Ducha Świętego8. Dzięki własnemu
talentowi i charyzmie mógł św. Wincenty spełniać prawdziwe zadanie kaznodziei
średniowiecznego - nauczać etykę i ład oraz dostosowywać prawdy wiary do
wymogów codzienności9.
Powierzenie Gabriela Aleksandra Ligockiego św. Wincentemu i zobrazowanie
zaistniałego cudu w zachowanym wotum z Gidel wydaje się potwierdzeniem
trwającego w XIX w. kultu Wincentego Ferreriusza jako świętego odpowiedzialnego
za uzdrowienia, łączonego z tzw. boską medycyną. Po pierwsze św. Wincenty
Ferreriusz wsławił się ogromną liczbą uzdrowień (także tych pośmiertnych, mających
miejsce przy jego grobie w Vannes). Po drugie w swoich kazaniach poruszał często
tematykę medyczną, określając Chrystusa jako Najwyższego Lekarza10. Skonstruował
nawet medyczną metaforę grzechów, w której opisał siedem objawów trądu, febry
i głupoty przypisywanych poszczególnym wykroczeniom11. Leczenie czy też raczej
uleczanie chorób duszy miało przebiegać w żmudnym procesie, jak tłumaczył święty:
rozważyłem, w jaki sposób mogę wam objawić kurację duszy podejmowaną przez
Chrystusa. Byście zrozumieli, objaśnię to za pomocą sposobu w jaki medycy ciało
kurują. Stwierdzam, że lekarze wedle swej sztuki używają dziewięciu zabiegów,
tj. przez wypocenie, przez wymioty, przez nacieranie, przez krwawienie, wypalenie,
lewatywę, za pomocą snu, przez ćwiczenia i przez kąpiel12.
1. Pocenie miało następować poprzez wylane łzy, w ten sposób Chrystus –magnus
practicus - wiele chorych dusz i grzechów leczy za pomocą skruchy łzami. Wówczas
człowiek utwardza się w sobie pamięcią i wspomnieniem przeciw grzechom
mówiąc: Ja nieszczęsny, tego dnia zrobiłem to, a tego tamto i płacze. Łzy skruchy są
potem duszy; a taka jest ich cnota, że jednak kropla prawdziwej skruchy leczy duszę
ze wszystkich ran śmiertelnych13.
2. Znaczenie wymiotów objaśniał: wiecie, że kiedy ktoś zje zbyt wiele i brzuch ma
napchany, nie może strawić ani spać spokojnie, lecz trapi się tak, jakby przyjął
napój trujący. Lekarstwem jest zwymiotować nadmiar, zanim dotrze do serca.
Niczym innym jak zwróceniem niestrawionego pokarmu, który zalega brzuch
sumienia, jest spowiedź. Człowiek łyka trucizny w ciągu roku, lekiem jest, aby
wyrzygał je u stóp spowiednika. Udzielając rozgrzeszenia spowiednik trzyma za
głowę i potem człowiek czuje się lekki. Tak jak wymioty z wielkim przychodzą

K. Panuś, Wielcy Mówcy Kościoła, Kraków 2004, s. 106.
Szerzej o funkcji kaznodziei: P. T. Dobrowolski, Alter Paulus: wzorzec kaznodziei w literaturze
mendykanckiej XIII-XV wieku, „Roczniki Historyczne”, LIV, 1988, s. 163-185. Kazania miały silny wpływ
na sztukę średniowieczną. Wincenty Ferrer swoim kazaniem Dlaczego Zmartwychwstały ukazał się
najpierw swojej Matce przysłużył się ukształtowaniu ikonografii Chrystofanii Marii. Ferrer twierdził, że
Chrystus ukazał się swojej matce z trzech powodów: po pierwsze z uwagi na przykazanie czci należnej
rodzicom, po drugie z uwagi na fakt, że Maria zachowała mimo śmierci Chrystusa niezmienną wiarę, po
trzecie przez natężenie miłości, zob. Teksty o Matce Bożej. Dominikanie średniowieczni, przeł. i oprac.
J. Salij, Niepokalanów 1992, s. 123-124. Przykładem zilustrowania Chrystofanii Marii jest kwatera XVIwiecznego poliptyku kaliskiego E. Marxen-Wolska, Mistrz Poliptyku Kaliskiego, „Teka Komisji Historii
Sztuki”, VI, 1976, s. 227, il. 58.
10 P. T. Dobrowolski, Wincenty Ferrer..., s. 119-120.
11 Zob. tamże, s. 121.
12 Tamże, s. 128.
13 Tamże, s. 128.
8
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trudem, bo brzuch jest ściśnięty, tak i spowiedź z trudem idzie [cum labore]
z powodu wstydu z obmowy samego siebie14.
3. O wypalaniu pisał: kiedy ktoś ciało ma zepsute, trzeba wypalić, tj. wydobyć
nieczystość z kości rozpalonym żelazem. Bardzo to bolesne lekarstwo. Tym
sposobem Chrystus leczy zepsutych i zatwardziałych w grzechu, którzy uparcie nie
chcą się grzechów wyrzec i ze złego żywota się wyspowiadać. Jeśli takim
powiedzieć:«dlaczego się nie poprawicie?» mówią: odejdź i tak będę zbawiony jako
ty. Uparci są, lecz Chrystus żelazem, tj. cierpieniem, kruszy im nogę lub ramię albo
ogniem św. Antoniego uderza. Wtedy nawracają się ku Bogu i spowiadają. To samo
mówię o kobietach, kiedy ani kaznodzieja, ani spowiednik nie mogą sprawić, aby
odrzuciły próżniactwa, owszem, pokazują publicznie piersi, ale Chrystus żelazem
trądu lub innej choroby je leczy15.
Pojmując chorobę jako wynik kary za grzechy św. Wincenty szczodrze
szafował metaforyką medyczną, posługując się takimi pojęciami jak maść modlitwy,
sen kontemplacji czy lewatywa odpuszczenia win wypełniona trzema zbawiennymi
substancjami: rozważaniem Męki Pańskiej, postawy Marii u krzyża oraz lekturą
żywotów świętych męczenników16. Zdawał sobie sprawę, że leczenie duszy nie jest
zabiegiem prostym, jednak wierzył w moc najwyższego medyka: ludzie pełni odrazy,
przeciwnie niż mąż roztropny, boją się często lekarstw, środków przeczyszczających
albo pigułek i nie chcą ich przyjmować. Mądry lekarz okrywa lekarstwo miodem
lub czymś dobrym, aby go nie poczuć i nie widzieć. Tam czyni Chrystus, optimus
medicus, który w hostii skrywa swoje Ciało17.
Z drugiej strony św. Wincenty słynął z autentycznych gestów uleczających,
pozwalających widzieć w nim wybranego przez Boga cudownego uzdrowiciela.
Większość uleczeń dotyczyła ludzi cierpiących na bóle głowy, sparaliżowanych,
dotkniętych niemocą połogową i opętanych, w tym ostatnim przypadku święty
posługiwał się formułami egzorcystycznymi (słynne uleczenie kramarki na rynku
w Barcelonie, cud w kartuzji w Valldemosa)18. Moc nad opętanymi była tym bardziej
znacząca, wobec istniejących epidemii opętania diabelskiego19 tworzących wizerunek
średniowiecza jako epoki chorób kolektywnych20. Ferrer leczył także niewidomych,
szczególnie zaś chętnie uzdrawiał dzieci.
Jeszcze więcej przypadków uzdrowień miał święty dokonać po swojej śmierci,
do najliczniej wyleczonych schorzeń należały: zaraza, infekcje, obrażenia
w wypadkach, bóle głowy, ślepota, głuchota, niemota, febra, paraliż, choroby kobiece,
epilepsja i opętanie21. Chorzy odbywali pielgrzymki do grobu świętego, choć (jak
dowodzą mirakula) dla wyzdrowienia wystarczyło niekiedy samo wypowiedzenie jego
imienia (przypadek szlachcica z Normandii zatrutego wodą). Wśród licznych
Tamże, s. 128-129.
Tamże, s. 129.
16 Tamże, s. 130.
17 Tamże, s. 131.
18 Wincenty Ferrer posługiwał się egzorcyzmami i prowadził misję uleczającą w okresie dość znacznego
spadku popularności tych praktyk. A. Goddu dokonał badań, według których poziom częstotliwości
egzorcyzmowania w całym średniowieczu, nie był jednakowo wysoki. Wiek XIV – naznaczony epidemiami
i klęskami głodu był okresem spadku intensywności egzorcyzmów po kulminacji mającej miejsce
w wiekach XI, XII i XIII, por. A. Goddu, The Failure of Exorcism in the Middle Ages, w: Soziale
Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters, Berlin-New York 1980, s. 552-553. Cały artykuł
prezentuje interesujący proces posługiwania się egzorcyzmami w średniowieczu.
19 R. Lenart, Opętanie diabelskie i egzorcyzmy, Krzeszowice 2003, s. 101.
20 Zob. F. Marti-Ibãñez, Centaur. Essays in the history of medieval ideas, New York 1960, s. 31.
21 P. T. Dobrowolski, Wincenty Ferrer..., s. 109.
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uzdrowień warto wymienić: uzdrowienie dziewczynki z Vannes mającej zgniecioną
czaszkę oraz przypadek bretońskiego rycerza, który będąc przejazdem w Cannes
spostrzegł, iż jego lewa stopa „płonie żywym ogniem”, puchnie i czernieje22.
Z pewnością chodzi tutaj o przypadek popularnej w wiekach średnich rojnicy, zwanej
ogniem św. Antoniego czy też świętym ogniem - ignis sacer23. Jak opisuje zdarzenie
P. T. Dobrowolski: rankiem bretoński rycerz wyruszył na poszukiwanie lekarza,
wspierając się na ad hoc wykonanej kuli z drewna [...]. Miejski chirurg stwierdził
najpierw, że leczenie będzie trudne, potem zaś zażądał pięciu soldów za
amplastrum. Oburzony rycerz uznał cenę za wielce wygórowaną i udał się do
katedry, ponieważ przypomniał sobie o pochowanym tam zakonniku powszechnie
uznawanym za świętego. Zrywając kontakt z medykiem, chory nawiązał inny. Przy
grobie Ferrera rozciągnął się na ziemi i przyrzekł odbywać coroczną pielgrzymkę
i składać ofiarę. Święty okazał się tańszym lekarzem24. Cud wyleczenia rycerza
operuje schematem nawiązującym do słynnego i najbardziej spektakularnego cudu
leczniczego świętych Kosmy i Damiana25. Według legendy pewien człowiek
z gangreną na nodze oczekiwał śmierci, modlił się jednak żarliwie do obu świętych.
Gdy zasnął przybyli oni do niego i amputowali chorą kończynę, dokonując
jednocześnie w jej miejsce przeszczepu nogi zmarłego niedawno Murzyna. Opisany
cud stał się podstawowym wątkiem ikonograficznym św. Kosmy i Damiana26,
Tamże, s. 113.
Rojnica jest chorobą powstającą w skutek zatrucia sporyszem (secale cornutum)-grzybem pasożytującym
na zbożach (głównie na życie). W wyniku niedokładnej obróbki ziarna sporysz znajdujący się w mące,
stawał się przyczyną przewlekłej choroby. Objawy zatrucia sporyszem odnotowali już Asyryjczycy (600 r.
p.n.e.) i Persowie (350 r. p.n.e.). W Europie pierwsze wzmianki o śmiertelnej epidemii odnajdujemy
w X w., na terenie Akwitanii i Limousin. Zarażenie sporyszem wywoływało głównie drętwienia i mrowienia
(rojenia) kończyn, nudności, bóle głowy, obumieranie, gnicie kończyn na skutek kurczu tętnic i przerwania
dopływu krwi. O epidemiach rojnicy w średniowieczu m.in. w: J. Le Goff, Kultura średniowiecznej
Europy, przekł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1994, s. 244; F. Mrozik, Choroby epidemiczne
w Polsce XI-XII w. (zarys historyczny), „Roczniki Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie”, XI,
1960/61, s. 77; W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Warszawa 1994, s. 455-456;
J. Weigel, Historya medycyny w wiekach średnich, Lwów 1895, s. 255. W kolejnych stuleciach
wspominano o tzw. „świętym ogniu”, „ogniu św. Antoniego”, „ogniku”. Silne nawroty choroby zdarzały się
jeszcze w wieku XVII, XVIII, a nawet w wieku XX-na terenie Rosji, Francji i Irlandii, zob. J. Mann,
Zbrodnia, magia i medycyna, przekł. M. Trojański, Toruń 1996, s. 56-58. Co istotne już w XVI w. odkryto
lecznicze działanie sporyszu jako środka hamującego krwawienia ginekologiczne, co odnotował w 1557
roku lekarz z Frankfurtu Adam Lonicerus, A. Stoll, Sporysz i jego swoiste ciała czynne, „Farmacja Polska”,
1, 1948, s. 7; W. Jaroniewski, Sporysz (secale cornutum), „Farmacja Polska”, 4, 1981, s. 223.
24 P. T. Dobrowolski, Wincenty Ferrer..., , s. 113.
25 Kult św. Kosmy i Damiana zaczął szerzyć się w VI w. i od samego początku dotyczył sfery leczniczej.
Kosma i Damian stali się patronami lekarzy (szczególnie chirurgów), aptekarzy i cyrulików. Patronowali
także szpitalom i chorym. Wierzono, że leczą wszystkie schorzenia, najczęściej jednak zwracano się do nich
w przypadku chorób nerek, schorzeń skóry, przy nocnym moczeniu dzieci, w chorobach zwierząt. O kulcie
i ikonografii św. Kosmy i Damiana: A. Wittmann, Kosma und Damian. Kulturausbreitung und
Volksdevotion, Berlin 1967; W. Artelt, Kosmas und Damian, die Schutzpatrone der Ärzte, Darmstadt
1954; W. R. Dietrich, Arzt und Apotheker im Spiegel ihrer alten Patrone Kosmas und Damian,
Warthausen 2005.
26 W ikonografii zachodniej sam strój staje się elementem wyróżniającym. Kosma uchodzący za
mądrzejszego, bywał przedstawiany w długim płaszczu, pelerynie i w nakryciu głowy uczonego. Damiana
ukazywano w krótkim, skromnym płaszczu i filcowym kapeluszu (stroju chirurga). Jako lekarz niższej
kategorii, stykający się z krwią, ropą i innymi wydzielinami otrzymywał Damian jako atrybut wymiennie:
sakwę na chirurgiczne narzędzia, skrzynkę na suszone zioła, puszkę na balsam lub grzebień i nożyczki.
Z kolei głównym atrybutem Kosmy była matula-naczynie przeznaczone do badania moczu-znak wiedzy
lekarza wykształconego, zob. R. Herrlinger, Geschichte der medizinischen Abbildung, München 1967,
s. 32-35. Jako wzorcowy przykład ujęcia Kosmy i Damiana można wskazać: grafikę z dzieła „Feldtbuch der
Wundartzney” Hansa von Gerßdorff z 1517 r., O. Rosenthal, Wunderheilungen und ärztliche
22
23
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co ważne w cytowanym cudzie pojawia się jeszcze jeden wspólny ryt z uleczaniem św.
Wincentego Ferrera- uleczanie senne, o którym będzie mowa później27.
Wspominając „leczniczą” działalność św. Wincentego trzeba także nadmienić
o jego uzdrawiającej koncepcji święconej wody. Święcona woda miała chronić od
złych myśli, uwalniać od demonów niczym wrzątek, który wygania demony jak psy
z kuchni i przynosić upragnioną płodność. Funkcjonowała jako lek doskonały, miała
także pomagać w przypadku niespodziewanych klęsk, żywiołów i katastrof28. Kult
wody przetrwał w kolejnych stuleciach w liturgicznym zwyczaju święcenia wody
w dzień św. Wincentego Ferrera (5 kwietnia). Woda poświęcona tego dnia
w kościołach i kaplicach służyła jako środek uzdrawiający, jednocześnie sam święty
bywał wówczas przywoływany jako niebiański medyk29. Interesującym wątkiem kultu
św. Wincentego staje się (występujący także w mirakulach) wątek zemsty w zamian za
brak czci, niedopełnienie obietnicy modlitwy czy powątpiewanie w moc cudotwórczą.
Motyw zsyłania chorób przez świętych leczących, został zaczerpnięty ze starożytnego
kultu bóstw leczniczych- takich jak Apollo czy Asklepios i charakteryzuje praktycznie
całe średniowiecze, w którym wiele chorób zwano „zemstą”, „robotą” czy
„zgrzytaniem” świętego. W przypadku św. Wincentego znamiennym jest choćby
dotknięcie niemotą Jakuba Petit-marynarza z bretońskiego statku napadniętego
w 1420 r. przez iberyjskich piratów. Kiedy Jakub Petit poddał w wątpliwość mający
nadejść ratunek ze strony świętego usta wykrzywiły mu się do ucha, stracił mowę
i przytomność, później zaś po wyratowaniu statku, a nawet odbyciu pielgrzymki
z kolegami do grobu Wincentego pozostał do śmierci krzywoustym30.
Leczniczą i cudotwórczą sławę św. Wincentego Ferrera potwierdzały
pielgrzymki odbywane do jego grobu. Pielgrzymi samotnie, bądź w towarzystwie
członków rodzin, boso i w białych koszulach udawali się do Vannes by choć przez
chwilę zyskać kontakt z relikwiami i grobem Ferrera. W podzięce za cud uzdrowienia
czy dopiero wypraszając zdrowie składano mu datki pieniężne oraz ogromną liczbę
wotów – głównie woskowych (brył woskowych, woskowych wyobrażeń w typie
antropomorficzno-figuralnym, wotów w kształcie zwierząt, przedmiotów woskowych,
a także świec)31.
Wracając do gidelskiego wotum, mimo nieharmonijnego zaprezentowania
postaci, zaburzonego rytmu przestrzeni, płaskiego modelunku obraz porusza. Być
może dlatego, iż wyraźnie odchodzi od super narracyjnej koncepcji malowanych
Schutzpatrone in der bildenden Kunst, Leipzig 1925, s. 30, il. 85; skrzydło ołtarza Hansa von Kulmbach
z pocz. XVI w., F. Ferchl, Deutsche Apotheken in Altertümern, Nürnberg 1936, s. 15, il. 15; grafikę Israhela
van Meckenem z XV wieku, H. W. Singer, Arzneibereitung und Heilkunde in der Kunst, Dresden 1923,
s. 19, il. 1. W bardziej rozbudowanych kompozycjach przedstawiano Kosmę i Damiana w trakcie leczenia
ofiar zarazy, drzeworyt niemiecki z 1497/1498 r., G. Wagner, W. J. Müller, Dermatologie in der Kunst,
München 1970, s. 11; A. Wittman, Kosma und Damian …, s. 15. Wymiennie zamiast matuli, jako atrybut
Kosmy może pojawić się książka, W. Roeske, Polskie drzeworyty aptekarskie z XVI i XVII wieku,
„Farmacja Polska”, 6, 1980, s. 326, il. 3.
27 Do najważniejszych obiektów prezentujących cud wymiany nogi zalicza się: XIV-wieczne malowidło ze
skrzyneczki relikwiarzowej z Monachium, W. R. Dietrich, Arzt und ..., s. 275. W pracy tej autor podaje
bardzo bogaty przykład ikonografii obu świętych, także ikonografii wotywnej. Cud przeszczepu nogi
przedstawia również XV-wieczny obraz z Ditzingen, tamże, s. 273; W. Artelt, Kosmas und Damian .., il. 2,
3, 4, oraz dwa przedstawienia hiszpańskie: obraz Alonso de Sedano z 1495 r., A. Emery, M. Emery,
Surgical and medical treatment in art, London 2006, s. 22 oraz obraz Fernando Rincona z XVI w.,
Spanish Painting. From Catalan Frescos to El Greco, Lausanne 1952, s. 88.
28 P. T. Dobrowolski, Wincenty Ferrer..., s. 115-116.
29 M. K. Kominek, Święci i błogosławieni zakonu dominikańskiego, Warszawa 2001, s. 49.
30 P. T. Dobrowolski, Wincenty Ferrer..., s. 144.
31 Tamże, s. 147-150.
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wotów składanych masowo w ośrodkach pielgrzymkowych. Temat cudownej
ingerencji świętego w strefę choroby dziecka został zaprezentowany przez klimat
mistycznego nastroju, tajemnicę ciemności, z której wyłaniają się postaci, przez
oszczędność gestu i spojrzenie świętego, przez samotność umierającego chłopca
zawieszonego między zaświatami. Właśnie wrażenie zawieszenia, bytu i niebytu
odnosi się do tekstu zapisanego na obrazie, w którym jest mowa, iż chłopiec przez 11
dni nie jadł i nie pił, a zatem trwał w tajemnym letargu przypominającym nie tyle
śmierć co sen!
Kojarzenie świętej/dobroczynnej mocy, która przenika do chorych podczas
snu zostało przejęte przez obrzędy chrześcijańskie z kultury antycznej. Przede
wszystkim trzeba wspomnieć o sposobie leczenia inkubacyjnego stosowanego
powszechnie w sanktuariach Asklepiosa, w których chorzy przygotowani uprzednio
przez post, rytualne obmycie i złożone dary oczekiwali w abatonie na świątobliwy sen,
w trakcie którego miał się im objawić Asklepios by uleczyć, bądź wskazać sposób
kuracji. Dwoistość działania odpowiada specyfice kultu Asklepiosa. W starożytnej
Grecji Asklepios jest zręcznym chirurgiem, ingeruje w ciało, działa, dokleja i przykleja
kończyny, wymiata robaki z brzucha, itp. W starożytnym Rzymie przestaje być
cudotwórcą, zjawia się w snach głównie po to, by udzielać porad, zalecić stosowną
kurację, przepowiedzieć przyszłość32. Tak naprawdę jednak sen pacjentów pomagał
w wykonywaniu przez kapłanów lżejszych zabiegów operacyjnych, a niekiedy sam
w sobie działał terapeutycznie, co należy uznać za świadome stosowanie
onejroterapii!33 Inkubacja mająca miejsce w sanktuariach stała się z czasem jednym
z ważniejszych oznak ówczesnej pobożności w której sen stanowił drogę kontaktu
z bóstwem34. Jak zauważa J. Le Goff chorzy przebywający w centrach Asklepiosa,
kapłani i personel świątynny tworzyli oniromantyczną społeczność wierzącą
w związek pomiędzy snem a świętością35. Kult Asklepiosa i związanej z nim kuracji
był silnie zakorzeniony wśród pierwszych chrześcijan, dlatego Kościół przejął
inkubację i uznał ją za jedną z form uleczania, miejscem zaś powtarzania
starożytnych rytuałów stały się w początkowej fazie klasztory, później świątynie
łączone z kultem świętych36. Wiele przykładów sennych inkubacji leczniczych
dokonywanych za sprawą świętych opisał Grzegorz z Tours. W De virtutibus sancti
Martini (II, 56) relacjonuje sen ubogiej kobiety dotkniętej gangreną ręki. Najpierw
spała ona przy grobie św. Marcina w Tours, a wracając z pielgrzymki, podczas
drzemki nad rzeką Cher ujrzała we śnie świętego o łabędzich włosach, odzianego
w purpurę i niosącego krzyż. Oznajmił on jej, że jej ręka została uzdrowiona. Na
bazie tak skonstruowanego toposu swobodnie już mogła powstawać literatura
opisująca cuda inkubacyjne. Grzegorz z Tours przypomina przypadek z De miraculis
Sancti Juliani (9) dotyczący sparaliżowanej Fedamii, która zasnęła w sanktuarium
świętego przy portyku bazyliki. W śnie jawi jej się człowiek który pyta ją dlaczego nie
oddaje się nocnemu czuwaniu. Wtedy ona pokazuje mu swą niemoc i mężczyzna
prowadzi ją aż do grobu. Widzi tam, jak liczne łańcuchy opadają z jej ciała na

Zwraca na to uwagę O. Weinreich, Antike Heilungswunder. Untersuchungen zum Wunderglauben der
Griechen und Römer, Gießen 1909, s. 77-111.
33 Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 1995, s. 34.
34 J. Le Goff, Kultura średniowiecznej…, s. 269.
35 Tamże, s. 269.
36 Por. F. Marti-Ibãñez, Centaur. Essays..., s. 306; Z. Podgórska-Klawe, Od hospicjum do współczesnego
szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku, Wrocław- WarszawaKraków 1981, s. 13.
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ziemię - po przebudzeniu stwierdziła całkowite uleczenie37. Do najbardziej
spektakularnych sennych uzdrowień należało cudowne wyleczenie z kamicy
pęcherzowej cesarza Henryka II w 1022 r., podczas jego pobytu w klasztorze na
Monte Casino. Mimo zabiegu operacyjnego jakiego dokonał na chorym opat
klasztoru, cesarz zaznaczał, iż wyleczenie miało miejsce przede wszystkim dzięki św.
Benedyktowi, który przyszedł do niego podczas snu i uwolnił z choroby (wydarzenie
to upamiętnia płaskorzeźba z tumby nagrobnej cesarza Henryka II, z katedry
w Bambergu, autorstwa Tilmana Riemenschneidera, 1499/1513 r.38. Trzeba
zaznaczyć, iż senną inkubacją starano się leczyć wówczas głównie owładniętych przez
demony, opętanych i epileptyków, do propagatorów tego obrzędu należał słynny
lekarz z Kartaginy Konstantyn Afrykańczyk (1020-1087)39.
Jak podają miracula również św. Wincenty Ferreriusz miał uleczać chorych
podczas sennych seansów. Opanowany przez febrę Guillot le Marechal przybył
w pielgrzymce do Vannes, pokonując aż 10 km, kiedy zasnął na grobie świętego jak
sądził coś ciekłego i słodkiego spłynęło mu we śnie na głowę40. Iwon, przełożony
benedyktyńskiego klasztoru św. Salwatora koło Redon, cierpiał na ból lewej piersi,
który wydawał się nieuleczalny-nie mógł go nawet wyleczyć osobisty lekarz księcia
Bretanii-Jan Guyot. Opat, pogrążony w smutku, pozbawiony nadziei, polecił się
w ostatnich godzinach swego życia św. Wincentemu. Po przebudzeniu i odczuciu
poprawy Iwon zrelacjonował przeorowi senną wizję, podczas której mieli przybyć do
niego św. Benedykt i św. Wincenty wypowiadający słowa: Sanemus istum hominem
et vadatis at partes occidentales41. Jak podkreśla P. T. Dobrowolski słowa te,
niezrozumiałe w swej wymowie, mieszczą się jednak w logice sennej wizji
uzdrawiającej, w której nie tyle sens przekazu, ile sam fakt wypowiedzi miał dla
wybrańca istotne znaczenie42. Ostatnie, ważne, senne uzdrowienie dokonane przez
św. Wincentego stanowi cud dokonany na dotkniętym szaleństwem Piotrze Grasset43.
Opętany przez demona Grasset biegał po ulicach i placach miasta, krzyczał,
zachowywał się agresywnie, zdarzało się, że bliscy musieli go pilnować, lub nawet
krępować, by był mniej niebezpieczny dla otoczenia. Chorego leczono egzorcyzmami
w kaplicy Panny Marii (niestety bezskutecznie), później spętanego łańcuchami
przyprowadzono do katedry. Ułożono go na cokole pod grobowcem św. Wincentego,
by zaś zwiększyć leczącą moc położono pod głową Piotra ornat świętego - kolejne
wydarzenia potoczyły się bardzo szybko: sen Grasseta trwał od 30 minut do godziny.

J. Le Goff, Kultura średniowiecznej…, s. 294.
H. Caprez, Die ärztliche Tätigkeit der Benediktiner und der Zisterziener, „Ciba-Zeitschrift”, 5, 1951,
s.1748. Św. Benedykt został przedstawiony przez T. Riemenschneidera jako niebiański chirurg, już po
wycięciu kamienia z cesarskiego boku (kamień trzymany w dłonach staje się atrybutem świętego lekarz),
J. Bier, Riemenschneider`s St. Jerome and His Other Works in Alabaster, „The Art Bulletin“, 4, 1951,
s. 230.
39 O. Temkin, The Falling Sickness. A History of Epilepsy from Greeks to the Beginnings of Modern
Neurology, Baltimore 1945, s. 104. Historię dziewczyny chorej na epilepsję od drugiego roku życia, jej
wielokrotne napady padaczkowe aż do cudownego sennego uleczenia w kościele, przy relikwiach bliżej
nieokreślonego świętego przedstawia XV-wieczna miniatura z „Księgi Czynów Magistra Saint Luis” Henry
Perche, zob. D. M. Brandt, Epilepsie im Bild. Darstellungen zur Fallsucht aus 6 Jahrhunderten, Wehr
1985, s. 34, il. 8.
40 P. T. Dobrowolski, Wincenty Ferrer…, s. 146.
41 Tamże, s. 114.
42 Tamże
43 Historię nagłej choroby, jej przebieg i cudowne uleczenie opisuje wnikliwie P. T. Dobrowolski,
Szaleństwo Piotra Grasseta. Przypadek uzdrowionego opętanego w późnośredniowiecznym mieście
(Cannes 1425 r.), „Kwartalnik Historyczny“, 96, 1989, s. 67-77.
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Twierdził on potem, że ukazał mu się Wincenty i rzekł: „Synu, szybko zdrów
będziesz” (Mon fils, tu seras tantost bien pinct). Zaraz też obudził się zdrowy i na
znak dokonanego cudu zrzucił łańcuchy i więzy. Tyle sam Grasset. Inaczej
relacjonują proces uleczenia świadkowie. Piotr Filoche wyznał, że chory po
przebudzeniu dziwił się, dlaczego nosi kajdany, a po uzyskaniu wyjaśnienia pytał:
„czy nie widzieliście, jak mistrz Wincenty teraz mówił ze mną?”. Żona Grassetazapewne poinformowana przez niego samego-przytoczyła jeszcze inną wersję
mówiąc, że mąż widział Katalończyka w czasie głoszenia kazania. Inny świadek tej
sceny, Jan Boaydon, usłyszał natomiast: „dlaczego mnie związaliście? Mistrz
Wincenty był tu ze mną i całkiem zdrów jestem”. Grasset odzyskał zdrowie i w 28
lat potem opowiedział o swoim przypadku papieskim komisarzom44. W opisanym
cudzie pojawia się szereg interesujących zagadnień: wzmocnienie uleczania
dodatkową relikwią-ornatem, cud miał miejsce w ostatniej godzinie Wielkiego Postu,
uleczenie odbywa się w nocy45, w końcu zaś sam święty przemawiał do chorego.
Wszystkie cytowane cuda można odnieść do sceny wyobrażonej na gidelskiej
tablicy. Na obrazie brakuje przedstawienia rodziców chłopca, nie został także
zaprezentowany obszar nieba z chmurami, z których wyłania się święty, nie ma też
przedstawionej kaplicy gidelskiej. Niniejsze ujęcie ukazuje intymne działanie świętej
mocy, której poddany jest „zalegający” w łożu, ubrany w białą koszulę Aleksander
Ligocki. Dzięki mszy zamówionej przez rodzinę chłopca odprawianą przed ołtarzem
św. Wincentego w Gidlach święty sam, we własnej osobie nawiedza dziecko, by
doświadczyć je cudem. Aleksander wydawał się rodzinie martwy, ale przecież przez 11
dni żył w swoistym „śródbycie”, wyrwany z ziemskiej sfery, choć obecny w niej
ciałem. Z drugiej strony pozorny stan śmierci, czy śpiączki bywał w średniowieczu
postrzegany jako szczególny, albowiem wtedy właśnie zdarzały się wędrówki duszy
w zaświaty (wystarczy wspomnieć XII-wieczną angielską Wizję Orma, 13-letniego
chłopca, który przez 13 dni zdając się martwym odbył podróż w zaświaty prowadzony
przez Archanioła Michała46 czy XII-wieczną Wizję rycerza Tnugdala, który przez trzy
dni sparaliżowany i prawie umarły przebywał wraz z aniołem stróżem w zaświatach47). Literatura wizyjna, jak i senna inkubacja w kościołach dotyczy właściwie tego
samego motywu - motywu przejścia, rytuału przekroczenia granic. T. D. Hill
powołując się na przykłady z literatury średniowiecznej, stwierdza, iż sen jest dla
chrześcijanina symbolicznym ekwiwalentem grzechu. Śpiący, to ten, który utracił
swoją drogę, to człowiek tkwiący w nieświadomości. Z kolei chrześcijanin
w stanie łaski, to „czuwający”, „obudzony”. Pojawienie się świętego w śnie osoby
grzesznej/chorej przywołuje stan „pomiędzy”, obrazuje „pół-czuwanie”-„pół spanie”.
Człowiek zdaje się wtedy znajdować w obszarze między grzechem, a poprawą, niejako
balansuje między złem a skruchą. To ważny moment dla moralnego aspektu życia,
można wybrać sen (dalsze życie w grzechu), bądź obudzić się uzdrowionym48.
Z punktu widzenia chrześcijaństwa, sen należy utożsamiać szczególnie z grzechem
lenistwa i nieuwagi49, odwołując się do św. Pawła, który w Liście do Rzymian porusza
Tamże, s. 70.
Tamże, s. 74-76. Południe uchodziło za czas niebezpieczny, w którym ujawniają się demony, por.
J. Sokolski, Lipa, Chiron i Labirynt. Esej o „Fraszkach”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 60.
46 J. Sokolski, Pielgrzymi do Piekła i Raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych,
Wrocław 1995, s. 16-42.
47 J. Sokolski, Staropolskie zaświaty, Wrocław1994, s. 35-74.
48 Zob. T. D. Hill, „Half-walking, half-sleeping”: anthropological motif in a middle English lyrics and its
European context, „The Review of English Studies”, XXIX, 1978, s. 50-56.
49 Tamże, s. 54.
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problem przebudzenia śpiącej duszy: A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz
nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas
niż wtedy, gdyśmy uwierzyli (Rz 13, 11).
W przypadku gidelskiego wotum należy poruszyć jeszcze jedno zagadnienie,
a mianowicie uzdrowienie dziecka. Nie kto inny jak właśnie św. Wincenty pamiętał
o dzieciach w swojej misji kaznodziejskiej i uzdrowicielskiej. W trakcie wygłaszanych
kazań jego towarzysze i współpracownicy uczyli najmłodszych modlitw i znaku
krzyża. Z jednej strony taki system misji służył dotarciu do absolutnie całej ludności,
uwzględniając jej wiek i poziom intelektualny50. Z drugiej strony sam święty uznawał
dziecko jako niezapisaną stronicę, istotę czystą, nieskazitelną, która żyje
w nieskażonym jeszcze grzechem obszarze. Ten oryginalny pogląd przysparzał mu
wielu młodocianych wyznawców i czcicieli towarzyszących mistrzowi w podróżach
kaznodziejskich, co więcej przeważająca liczba uzdrowień dokonanych przez
Wincentego Ferreriusza dotyczyła właśnie dzieci51, dlatego gidelskie wotum
przedstawia autentyczny, zaistniały cud, przypomina też o związku świętego z dziećmi
i podkreśla jego preferencje lecznicze.
Najwcześniejsze przedstawienia Wincentego Ferrera pochodzą z XV i XVI w.
(są to głównie przykłady ze sztuki hiszpańskiej i włoskiej)52. Rzadziej święty
funkcjonował w ikonografii barokowej, choć i takie przykłady można odnotować. Na
gidelskim obrazie został przedstawiony z nieco nadmierną liczbą atrybutów. O jego
osobowości świadczą przedmioty trzymane w dłoniach: krucyfiks i Biblia.
Ukrzyżowany Zbawiciel staje się epicentrum myśli wiernych, o co zabiegał święty
w swoim kaznodziejskim życiu. Otwarta księga w większości przedstawień zawiera
bądź cytat z Apokalipsy św. Jana (14,7) Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo
godzina sądu Jego nadeszła (Timete Deum et date illi honorem quia venit hora
iudicii eius) bądź cytat z Psalmu 61, 8 (Sperate in eo omnis congregatio populi).
Stanowiły one ważną wskazówkę określając tematyczny trzon kazań - przestrogę
przed zbliżającym się Sądem Ostatecznym i jego konsekwencjami53. Chcąc wzbudzać
w słuchaczach silną potrzebę poprawy święty kreślił wizję zagłady, przypominał
o karach piekielnych, porównywał grzeszną społeczność do kóz idących pod nóż54.
W gidelskim wotum pojawia się tekst zapisany na stronicach księgi, jest to jednak
tekst pozorujący prawdziwe pismo, nie ma więc mowy o wskazaniu cytatu. Tematykę
Sądu Ostatecznego przypominał także inny atrybut, również obecny w naszym
przedstawieniu - „złowroga” trąba Sądu Ostatecznego. Nad postacią świątobliwego
kaznodziei zawieszony wśród ciemności jawi się następny znak mocy - święty ogień,
K. Panuś, Wielcy Mówcy…, s. 107.
Wśród 202 osób uleczonych przez świętego w Bretanii 56 znajdowało się w wieku 7 lat, a następne 24
osoby miały od 8 do 14 lat, por. P. T. Dobrowolski, Wincenty Ferrer..., s. 157.
52 Najwcześniejsze przykłady ikonografii świętego: XV-wieczny obraz z kościoła św. Piotra Męczennika
w Neapolu, XV-wieczny ołtarz z katedry w Walencji. Św. Wincenty Ferrer pojawia się m.in. w twórczości
Fra Bartolomeo, Domenico Ghirlandaio, Francesco del Cosa. O ikonografii św. Wincentego m. in.
K. Künstle, Ikonographie der Christlichen Kunst, Freiburg 1926, s. 578-579; Lexikon der Christlichen
Ikonographie. Ikonographie der Heiligen, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1994 , szp. 561-565; S. M. Bertucci,
Vinzenzo Ferrer, „Bibliotheca Sanctorum“ 1969, szp. 1168-1176.
53 P. T. Dobrowolski, Wincenty Ferrer..., s. 196; P. T. Dobrowolski, Society and Family in the Mirror of
Late Medieval Preaching. The Case of Vincent Ferrer, „Studia Mediewistyczne”, 27, 1990, s. 76-77. Być
może tematyka Sądu Ostatecznego obecna w kazaniach świętego była wynikiem ogólnej fatalistycznej
tendencji wieku w XIV. Trzeba pamiętać, że Wincenty Ferrer należał do tzw. „pokolenia kryzysu”,
urodzonego w czasie nawracających wybuchów epidemii, w okresie społecznych i ideologicznych
fermentów, zob. P. T. Dobrowolski, Fides ex auditu..., s. 43.
54 K. Panuś, Wielcy Mówcy …, s. 107 i 112.
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zastępnik aureoli, przede wszystkim zaś symbol daru znajomości języków. Jak
wspomniano wcześniej święty głosił kazania wśród różnych społeczności, mówiących
odmiennymi językami, a nawet dialektami. Nie posługiwał się tłumaczami (tak jak
np. Jan Kapistran)55, ale przekonany o własnym darze języków (takim jaki otrzymali
apostołowie56) przemawiał posługując się nie tylko słowem, ale ruchem i gestem. Jak
pisze P. T. Dobrowolski [...] w wypadku kaznodziejstwa Wincentego natrafiamy na
osobliwy przykład komunikacyjnej polifonii, wynikającej ze wzajemnego przenikania się elementów oralnych i wizualnych, w specyficzny sposób trafiających do
odbiorców. Parateatralny wymiar kazania: gest, ruch, słowo, oraz swoiste
nastawienie słuchaczy, chcących rozumieć mimo oczywistej bariery innego języka,
stworzyły warunki do utrwalenia pamięciowego zapisu tej wyjątkowej sytuacji57.
Kolejnym elementem, wręcz surrealistycznie zamieszczonym w obrazie staje się detal
kolumny, a właściwie wyolbrzymionej tralki. Niepewnym wydaje się jej znaczenie,
choć może należałoby widzieć tu symbol samego świętego jako jednego
z filarów społeczności zakonnej, bądź osobę o wybitnej stałości? Świętemu towarzyszy
anioł, czyżby anioł stróż chłopca, który nie tyle prowadzi go w zaświaty, ale zdaje się
pośredniczyć w leczniczym seansie? Uwagę przykuwa jeszcze jeden atrybut fantazyjne skrzydła wyłaniające się zza sylwety dominikanina. Ten „bajeczny” symbol,
nasuwający natychmiastowe skojarzenie z aniołami czy ze wschodnim obrazowaniem
boskiego posłańca św. Jana Chrzciciela58, w przypadku Wincentego Ferrera odnosi
się do jego misji uzdrowicielskiej i kaznodziejskiej. Według legend ludowych zdarzało
się, że podczas kazań Ferrer otrzymywał nagle skrzydła pomagające mu zostawić
słuchaczy i szybko znaleźć się w innym miejscu, w którym czekali na niego chorzy czy
potrzebujący. Skrzydła stają się też składnikiem ferrerowej atrybucji z uwagi na
dominujący w jego kazaniach motyw apokaliptycznej wizji końca świata, dzięki
czemu święty zyskał miano „Anioła Sądu”59. Wątek „skrzydlatości” Ferrera niezwykle
fantazyjny, niemalże oniryczny, szczególnie chętnie bywał akcentowany w sztuce
XVIII i XIX w., i co interesujące nie tylko w sztuce europejskiej, ale także np.
w wotywnej twórczości artystów brazylijskich60.
Mając na uwadze gidelskie wotum należy przyjrzeć się rodzimym
przedstawieniom św. Wincentego Ferrera, by nakreślić cechy najbardziej typowe. Za
najwcześniejszy, zachowany przykład ferrerowej ikonografii trzeba uznać
przedstawienie z kwatery ołtarza słodowników z kościoła św. Mikołaja w Elblągu
(XVI w.)61. W kwaterze tej, obok św. Krzysztofa, ukazano postać św. Wincentego,

Ikonografia św. Jana Kapistrana w dużej części przypomina ikonografię św. Wincentego prezentując obu
świętych przede wszystkim jako kaznodziejów. O przedstawianiu św. Jana Kapistrana obszernie
A. E. Obruśnik, Wizja Dzieciątka Jezus. Wybrane zagadnienia z ikonografii św. Antoniego Padewskiego
w Polsce, „Studia Franciszkańskie”, 5, 1992, s. 297-337.
56 Dzieje Apostolskie (2,4-13).
57 P. T. Dobrowolski, Wincenty Ferrer..., s. 101-102.
58 R. Knapiński, Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych kościołów katedralnych Polsce,
Warszawa 1999, s. 354.
59 A. J. Herbert, Przywróceni życiu. Wiarygodna opowieść o czterystu wskrzeszeniach, przeł.
J. Irzykowski, Gdańsk 1995, s. 193 i 195.
60 Np. na obszarze Minas Gerais wiele malowanych wotów przedstawia wizerunek Ferrera- uskrzydlonego,
zob. M. de Moura Castro, Ex-votos mineiros. As Tábuas Votivas no ciclo do Ouro, Rio de Janeiro 1994,
s. 22, il. s. 32.
61 O ołtarzu słodowników: H. Madej, Późnogotycki ołtarz cechu piwowarów w kościele św. Mikołaja
w Elblągu, „Studia Warmińskie”, XI, 1974, s. 93-159; W. Rymkiewicz-Domino, Snycerka, malarstwo,
rzeźba kamienna, rzemiosło artystyczne, [w:] Historia Elbląga, T. II, (1466-1626), red. A. Groth, Gdańsk
55
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prezentując go jako uczonego dominikanina, z Biblią w dłoni, nad którym pojawia się
Chrystus Sędzia zasiadający na tęczy, na tle rozgwieżdżonego nieba. Dominujący
akcent ujęcia został postawiony na tematykę kazań, nawołujących do nawrócenia
i kreślących wśród wiernych obraz bliskiego Sądu Ostatecznego.
Do najbardziej interesujących wizerunków nowożytnych należy obraz
ołtarzowy (trzecia ćwierć XVIII w.) z podominikańskiego kościoła p.w. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Sieradzu. Przedstawia on świętego Wincentego Ferrera,
w otoczeniu personifikacji nawróconych Saracenów, Maurów i grzeszników. Przy
każdej z postaci pojawia się inskrypcja sugerująca liczbę nawróconych (Sarace
[Norum] 28000, Peccatorum 40000, Mauroru(m) 25000)62. Święty prawą dłonią
wskazuje pośrednio na wyłaniające się spośród chmur trąby Sądu Ostatecznego,
bezpośrednio zaś na Chrystusa Sędziego - tym samym pojawia się tu motyw
występujący już wcześniej, w Elblągu. Dodatkowym atrybutem uczyniono tu małego
chłopca stojącego przy kotle, co wskazuje na leczniczą moc świętego i słynny cud
wskrzeszenia: w oczekiwaniu na powrót męża na posiłek kobieta zabiła nożem ich
czternastomiesięczne dziecko, poćwiartowała i zaczęła smażyć w oleju. Mąż widząc
taką potrawę - w zupie z szafranem (cum brodio et croco) - osłupiał, potem zaś
biegiem zaniósł rozcięte ciało i złożył na grobie Wincentego. Opowiadający o tym
pielgrzym z Hiszpanii zapewniał, że sześć dni później widział dziecko żywe63.
Przedstawienie z Sieradza potwierdza popularność świętego w zakonie dominikanów.
Jak podkreśla P. Migasiewicz nabożeństwo do świętego było w wieku XVII i XVIII
bardzo rozbudowane, znano i stosowano poświęconą mu litanię, udzielano też
odpustów wiernym pielgrzymującym do kaplic pod jego wezwaniem64. O ile jednak
personifikacje nawróconych narodów stanowią rzadkość w ikonografii świętego,
o tyle cud wskrzeszonego dziecka wydaje się bardzo popularny, także w sztuce
polskiej. Dla porównania można przywołać bardzo piękny obraz pochodzący z końca
XVII w., z kościoła p.w. św. Barbary w Kocinie65. Przedstawia on świętego z Biblią
i trąbą Sądu Ostatecznego, w dole, u jego stóp leży chore dziecko, zaś obok w kotle
widnieje poćwiartowany chłopiec. Obraz ten przedstawia, tak jak w wotum z Gidel
świętego zdobnego w pokaźne skrzydła! Poćwiartowane dziecko jako główny atrybut
św. Wincentego zostało ukazane również w XIX-wiecznym obrazie ludowym
z Ogonowic (woj. łódzkie)66. Ze wszystkimi wspomnianymi atrybutami (Biblią,
płomieniem nad głową, krucyfiksem w dłoni i trąbą Sądu Ostatecznego) prezentuje
świętego obraz z kościoła śś. Rocha i Sebastiana w Częstochowie (1879 r.)67, święty
został tu przedstawiony na tle zabudowań kościelnych i łamiących się rusztowań.
W południowej nawie katedry w Łowiczu, znajduje się XVIII-wieczny obraz
przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem, św. Janem Nepomucenem i św.

1996, s. 260-262; M. Kierkus-Prus, Twórczość warsztatów rzeźbiarskich związanych z Elblągiem
w pierwszej ćwierci XVI wieku, „Rocznik Elbląski”, XVII, 2000, s. 54-56.
62 P. Migasiewicz, Kościół podominikański w Sieradzu, Warszawa-Sieradz 2003, s. 140-143
63 P. T. Dobrowolski, Wincenty Ferrer..., s. 158.
64 P. Migasiewicz, Kościół podominikański …, s. 140.
65 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. III. Województwo Kieleckie. Powiat Pińczowski, Z. 9, red. J. Z.
Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1961, s. 33, il. 147. Obraz ten zaginął w dość tajemniczych okolicznościach
w 1976 roku podczas prac konserwatorskich wykonywanych w kościele, R. Fitko, Historia kościoła
i parafii w Kocinie, Kocina 2001, s. 20.
66 B. M. Liberska-Marinow, B. Paszkowska-Wróblewska, Polskie obrazy ludowe w zbiorach Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łódź 1985, s. 25, il. 4.
67 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Miasto Częstochowa. Stare i Nowe Miasto, Częstochówka
i Przedmieścia, red. Z. Rozanow, E. Smulikowska, Warszawa 1995, s. 33, il. 189.
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Wincentym. Dzieciątko obdarza lilią Jana Nepomucena, podczas gdy Maria koronuje
św. Wincentego wieńcem laurowym. Ferreriusz jest w tym obrazie pozbawiony
jakichkolwiek atrybutów, opiera jedynie dłoń na kartuszu z wypisaną inskrypcją:
OMNES
VIRTUTES
et EFFICACIAE
QUAS DEUS POSUIT
in HERBIS LAPIDIBUS
PLANTIS et STELLIS
SUNT et CONTINENT
in HOC BENEDICTO
IESU
S:VINC:
FERR
(Wszystkie moce i skuteczności, które Bóg złożył w ziołach, kamieniach,
roślinach i gwiazdach istnieją i opierają się na tym Bożym błogosławieństwie
Jezusa. Święty Wincenty Ferrerius).
Sieradz, Łowicz, Częstochowa, Ogonowice poświadczają, że ikonografia św.
Wincentego Ferreriusza jest obecna na terenie Polski Centralnej, tym bardziej,
że poza opisanym wyżej XIX-wiecznym wotum z Gidel, w tychże Gidlach święty
pojawia się jeszcze trzykrotnie.
W roli cudownego uzdrowiciela prezentuje świętego XVIII-wieczny obraz
ołtarzowy umieszczony w kaplicy św. Jacka68. Charakteryzuje go typowo barokowe
rozmalowanie i zamaszystość sceny przedstawiającej działania wskrzeszające
i uleczające. Wokół kaznodziei tłoczy się tłum łaknący cudu, postać wskrzeszonego
dźwigającego się z marów oraz opętany mężczyzna uwalniany od demona. Świętemu
asystuje kapłan wspomagający egzorcyzmowanie dzwonkiem69. Jedyny obecny tu
atrybut, znany z obrazów omawianych wcześniej to płomień mądrości jaskrawo
rozświetlający się nad głową cudotwórcy. Warto zwrócić uwagę na wyobrażenie
demona opuszczającego ciało opętanego. Przybiera on postać uskrzydlonego smoka70,
najważniejsze jednak, iż opuszcza ciało chorego przez usta. Tym samym zastosowano
tu schemat71, w którym usta człowieka stają się bramą graniczną wnętrza i zewnętrza
człowieka. Jak dowodzą exempla diabeł nie wypełniał całego ciała opętanych, ale jego
części: gardło, brzuch, jelita, trzewia, szczególnie zaś preferował przewód

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T.II. Województwo Łódzki. Powiat Radomszczański, Z. 8, oprac.
H. Hohensee-Ciszewska, J. Z. Łoziński, Warszawa 1953, s. 8.
69 Poświęcone dzwonki otrzymują nadprzyrodzoną moc, odstraszają złe duchy, S. Piątek, Dzwony
w liturgii kościoła, „Ruch biblijny i liturgiczny”, 4/5, 1968, s. 314. Dzwonki loretańskie ręczne lub wieżowe
wykorzystywano w celu odpędzenia burz (wywoływanych przez pół-demoniczne istoty tzw. chmurników
lub płanetników), Cz. Witkowski, Sposoby zwalczania burz i gradów przez chłopów w woj. krakowskim,
„Rocznik Muzeum Etnograficznego”, 2, 1967, s. 133-152.
70 O cechach ciała diabelskiego np. skrzydłach, rogach, smoczym ciele, itp. pisze m.in. T. KmiecińskaKaczmarek, Wizerunek diabła w Polsce, „Euhemer-Przegląd Religioznawczy”, 2, 1983, s. 47-62;
T. Kmiecińska-Kaczmarek, Księgi emblematów w świetle badań demonologicznych (postać demona
faustowskiego w wiekach XVI-XVIII), „Euhemer-Przegląd Religioznawczy”, 3, 1983, s. 95-100.
71 Już w XII-wiecznym „Hortus deliciarum” Herrady z Landsbergu zamieszczono wizerunek trzech
opętanych, z ust których wylatują skrzydlate demony (jeden w postaci ptaka). Przedstawienia te ilustrują
cytaty z Ewangelii Mateusza (8,28-34), Ewangelii Marka (5,1-20) i Ewangelii Łukasza (11,14), O. Gillen,
Herrad von Landsberg. Hortus Deliciarum, Neustadt 1979, s. 16.
68
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pokarmowy72. Poza tym, właśnie przez usta opętanego demon przemawiał! Jak pisze
W. Brojer w utrwalonym przez kaznodziejską fabułę obrazie usta opętanego wydają
się całkowicie tracić ludzki wymiar i anatomiczny kontekst, stają się otworem,
szczeliną, przez którą dobywa się głos demona73. Wydaje się to dalekim echem
wierzeń greckich, w których usta kapłanek były „szczeliną w granicy między
światem ludzi a światem boskim, przez którą dochodzi do spotkania i przekazu
informacji74.
Kolejny przykład stanowi XIX-wieczny obraz (olej na płótnie) znajdujący się
we wspomnianym Muzeum Ojców Dominikanów. Przedstawienie powstało
prawdopodobnie z inspiracji omawianym przez nas wotum. Święty został
„zaopatrzony” w zestaw atrybutów, o których była już mowa: krucyfiks, ogień
mądrości nad głową, pokaźne skrzydła. W lewej dłoni trzyma księgę, trąbę Sądu
Ostatecznego i dodatkowo banderolę ze znanym już cytatem z Apokalipsy św. Jana
(14, 7). Obraz malowany jest płasko wykazując cechy sztuki ludowej: dosadność
ujęcia i widoczny kontur.
Ostatnim gidelskim obiektem także o charakterze wotywnym jest XVIIIwieczna metalowa malowana plakieta, o wymiarach 18,7 cm x 15 cm. Górną część
plakiety tworzą: Oko Boskiej Opatrzności oraz dwa anioły trzymające rogi obfitości.
Dolną część wypełniają trzy krępe postacie świętych i trzy anioły prezentujące
kartusze z napisami. Symboliczna treść wotum została precyzyjnie przemyślana
i skonstruowana. Najważniejszy akcent górnej części plakiety stanowi Oko Boskiej
Opatrzności otoczone słabo już dzisiaj widocznym napisem: Cornua in manibus (?)
[rogi w rękach]. Po prawej i lewej stronie ukazano anioły trzymające rogi obfitości,
z których ku świętym wysypują się dary: z prawego rogu symbole godności
kościelnych (m.in. kapelusz kardynalski, tiara papieska), z lewego rogu symbole
męczeństwa (korona/wieniec, palma, krata?). Kult Boskiej Opatrzności na terenie
Polski rozpowszechnił się w wieku XVII i był bardzo popularny do końca wieku XIX75.
Oko Boskiej Opatrzności symbolizowało boską wszechmoc i wszechwiedzę. Bóg
czuwał nad światem, ale też ingerował w niego, co wyobrażały towarzyszące Oku,
wychylające się zza chmur dwie dłonie sypiące chleb i ziarno. Chleb i ziarno
symbolizowały miłosierdzie i wstrzemięźliwość, pokarm cielesny i duchowy, motyw
ten zaczął pojawiać się w wieku XVIII, by w wieku XIX stać się popularnym w sztuce
ludowej. Mając na uwadze ten typ przedstawień, wydaje się, że wątek obrazowy
zamieszczony w górnej części plakiety był nim mocno inspirowany, choć znakomicie
przetworzony. Zamiast boskich dłoni sypiących chleb i ziarno, występują rogi
obfitości, z których „zlatują” symbole godności kościelnej i męczeństwa, są to dary nie
kierowane ku całej ludzkości, ale wybranej społeczności świętych, choć odniesienie do
wstrzemięźliwości i miłosierdzia, również może być w tym przypadku przywoływane!
Dodanie do Oka Opatrzności rogów obfitości przypomina starożytną symbolikę rogu magicznego elementu, w który wyposażone jest bóstwo. Róg-znak niezniszczalnej
łączności człowieka z kosmosem76 w wielu językach, także w łacinie oznacza

72 W. Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie, Wrocław
2003, s. 523.
73 Tamże, s. 539.
74 Tamże, s. 540.
75 O motywie: S. Krzysztofowicz, Źródła ikonograficzne przedstawień „Oka Opatrzności”, „Polska Sztuka
Ludowa”, 3, 1968, s. 121-126.
76 M. Lurker, Symbol, Mythos und Legende in der Kunst, Baden-Baden-Strasbourg 1958, s. 44.
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dodatkowo moc, potęgę77, zatem tekst umieszczony w górnej części plakiety można
odczytywać także jako Cornua in manibus [moc w rękach (boskich rękach)]78. W tym
miejscu warto przywołać obiekt, który zaskakująco wpisuje się koncepcją ujęcia
w rozpatrywaną tematykę-przedstawieniem tym jest jeden z kilkunastu obrazów
propagandowych (przypominających obrazy wotywne), ufundowanych w 1759 r. dla
górnej fary w Bambergu79. Interesujący nas obiekt, stanowi ilustrację do 17 zwrotki
pieśni maryjnej wydanej w 1725 r.80 Zwrotka przekonuje, że ktokolwiek z ufnością
zwróci się do cudownego wizerunku N. M. Panny, odczuje pociechę zawsze i we
wszystkim. Obraz przedstawia modlących się ludzi różnych stanów na tle rozległego
krajobrazu, podczas gdy w górze na girlandzie z chmur zjawia się Matka Boska
z Dzieciątkiem. Jednocześnie, ze sfery niebieskiej wyłaniają się dwa rogi obfitości,
z których za wstawiennictwem Marii spadają ku światu boskie dary: pszenica
i winogrona (lub według drugiej interpretacji miedziane i srebrne monety)81.
Dolna część plakiety gidelskiej przedstawia trzech świętych: od lewej strony
św. Jacka (trzymającego figurkę Matki Boskiej i cyborium), piszącego św.
Bonawenturę i wreszcie św. Wincentego Ferrera, z Biblią w dłoni i płomieniem nad
głową. Świętym towarzyszą anioły, wsparte na zapisanych kartuszach. Niestety
plakieta znajduje się obecnie w bardzo złym stanie zachowania, co sprawia trudności
w odczytaniu sentencji. Rozszyfrowując zamieszczone napisy, czytając kolejno od
lewej strony, otrzymujemy następujący tekst:
Gratia Eius Orationis (Dzięki tej modlitwie)
Cornu Dei et Salutis (Rogiem [Mocą] Boga i Zbawienia)
Cum Odore Perenni (?) (Z Zapachem Wieczności)
Exaltentur Cornua Iusti /Exaltetur Cornua Iusti (?) (Niech Będą Wywyższone Rogi
[Moc] Sprawiedliwego)
Quidquid petiveritis (?) petieritis (?) (cokolwiek poprosicie... staje się? stanie się?)
Bonawentura Deo Patriae (Bonawentura Bogu Ojczyźnie)
Ikonografię przedstawienia dopowiada tylna strona plakiety, na której został
zapisany, ledwo już dzisiaj widoczny tekst:
Bonawentura...
Archidiaconus m...
...Gnesnensis peccator implorat veniam

77 Zob. I. Scheftelowitz, Das Hörnermotiv in den Religion, „Archiv für Religionswissenschaft”, XV, 1912,
s. 456-485; M. Lurker, Słownik obrazów i symboli religijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań1989, s. 201202.
78 Rogi obfitości pojawiają się w XVIII-wiecznej sztuce dodatkowo jako motyw zdobniczy chrzcielnic, co
miało prawdopodobnie symbolizować obfitość łask jakie daje chrzest, por. J. Samek, Górnośląska grupa
chrzcielnic barokowych z około 1700 roku w kształcie rogu obfitości, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, XIV,
1986, s. 165-168.
79 R. Baumgärtel-Fleischmann, Ein Gnadebild in Bamberg. Die Muttergottes der Oberen Pfarre, Bamberg
2002, s. 52.
80 Mit Vertrauen, Wer erachtet,
Und diß Bild ner wohl betrachtet,
Muß Vergnügenheit empfinden,
Und in allen Trost stets finden”, tamże, s. 43
(Z zaufaniem kto rozważa
I w ten obraz się wpatruje
Radość odczuć musi
I we wszystkim zawsze znajdować pociechę”), tłum. Teresa i Jan Macjon).
81 Tamże, s. 52.
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E. Strzałowski (?)
(Bonawentura…archidiakon gnieźnieński, grzesznik błaga o przebaczenie).
Dysponujemy więc wotum ofiarowanym przez gnieźnieńskiego duchownego,
który wzywając boskiego miłosierdzia, wspiera się modlitwą trzech orędowników:
swojego imiennego patrona - św. Bonawentury i dwóch, popularnych świętych
dominikańskich św. Jacka i św. Wincentego Ferreriusza. Plakieta stanowi niezwykły
przykład sztuki wotywnej, gdzie aż trzech świętych tworzy dyskretną zasadę
intercessio stając się obrazem łączności między Bogiem i świętymi, określonymi przez
popularne, może aż nazbyt czytelne atrybuty. Święty Wincenty Ferreriusz nie
odgrywa tu głównej roli, ale wraz ze św. Jackiem propaguje moc dominikańskiej
modlitwy, kierowanej do Boga.

Plakietka wotywna z wizerunkiem św. Jacka, św. Bonawentury i św. Wincentego Ferrera,
XVIII w., Muzeum Klasztorne OO. Dominikanów, Gidle.
(fot. Jowita Jagla).
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(fot. J. Jagla).

Sen cesarza Henryka II i akt uleczania św. Benedykta, płaskorzeźba tumby nagrobnej
cesarza Henryka II, 1499 /1513 r., Tilman Riemenschneider, katedra w Bambergu, Niemcy.

(fot. J. Jagla).

Obraz wotywny Gabriela Aleksandra Ligockiego, ok. 1821 r.,
Muzeum Klasztorne OO. Dominikanów, Gidle.
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(fot. J. Jagla).

Plakietka wotywna z wizerunkiem św. Jacka, św. Bonawentury i św. Wincentego
Ferrera, XVIII w., Muzeum Klasztorne OO. Dominikanów, Gidle.

(fot. J. Jagla).

Święty Wincenty Ferrer, kwatera ołtarza cechu słodowników,
XVI w., kościół p.w. św. Mikołaja, Elbląg.
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(fot. J. Jagla).

Święty Wincenty Ferrer, XIX w., Muzeum Klasztorne OO. Dominikanów, Gidle.

(fot. J. Jagla).

Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Jan Nepomucen i św. Wincenty Ferrer,
XVIII w., kolegiata p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej i św. Mikołaja, Łowicz.

Święty Wincenty Fereriusz - uzdrowiciel i anioł Apokalipsy
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(fot. J. Jagla).

N. M. Panna – pociecha strapionych i potrzebujących, 1725 r., Anton Dambacher?,
kościół farny, Bamberg, Niemcy.

Święty Wincenty Ferrer w otoczeniu personifikacji nawróconych saracenów, Maurów i grzeszników, obraz ołtarzowy, 3 ćwierć XVIII w., kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Sieradz (fot. J. Jagla).

Jowita Jagla

146

Zeszyty Radomszczańskie
Tom IV (2010)

Alina Wilkoszewska
(Radomsko)

Józef Kościański (1924-2008). Wstęp do biografii

Twórca ludowy to jest taki człowiek, który się na wsi urodził, dziadków tu
miał i stąd wyjechać nie chce, bo tu mu się, bardzo podoba i do miasta nie jedzie. On
umie robić rzeczy takie jak jego tato czy dziadek [...]1. Władysław Skoczylas tak pisał
o sztuce ludowej: Sztuka ludowa jest bardzo wartościowa nie tylko dlatego,
że jest ciekawa, dziwna i interesująca, ale dlatego, że tkwią w niej niejednokrotnie
te same walory artystyczne, które podziwiamy w dziełach wielkich mistrzów.
Różnica między tymi dziełami polega na tym, że jedne tworzył prawie barbarzyńca,
który prócz rodzimej wioski nic nie widział, a drugie tworzyli artyści, uzbrojeni
wielką wiedzą techniczną i kulturą, na którą składały się całe wieki wysiłków
innych artystów2. Inny autor dodaje, że sztuka ludowa powstaje wtedy, gdy w proces
tworzenia wkłada się więcej serca, miłości, uczuć i natchnienia. Wówczas artysta
angażuje się całym sobą w proces powstawania „nieskazitelnego” dzieła sztuki. Dzieła
ludowej sztuki powstawały przede wszystkim w związku z funkcjami kultowymi,
a częściowo obrzędowymi i nawet magicznymi, jakim miały służyć. Ten rodzaj sztuki
plastycznej łączył się w pojęciach polskich chłopów głównie z przekraczającym ramy
codzienności światem sacrum3. W każdej społeczności znajdzie się osoba mająca
duszę artysty większą niż pozostali współmieszkańcy. Twórczość niektórych z nich
udaje się przechować przynajmniej w jakiejś części. W niektórych przypadkach
większą uwagę zwraca się na nich dopiero w jakiś czas po ich śmierci. Należy więc jak
najdokładniej dokumentować twórczość owych artystów czasami nazywanych
nieprofesjonalnymi, naiwnymi (co wszak nie oznacza prymitywnymi4) czy też
ludowymi.
Z okolic Radomska wywodzi się kilku takich twórców (nie tylko malujących,
rzeźbiących, ale równocześnie też piszących): Józef Kuśmidrowicz5, Jan Lamęcki
(rzeźbiarz, autor pamiętników)6, czy żyjący jeszcze Józef Turniak (malarz i poeta)7.
E. Fryś, Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988, s.172.
A. Jackowski, Obrazy ludowe, Warszawa 1990, s. 5-6.
3 E. Fryś, Sztuka ludowa ..., s.172.
4 A. Jackowski, Sztuka naiwnych, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 1-4, 1982, s. 14.
5 A. J. Zakrzewski, Józef Kuśmidrowicz, malarz-samouk, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. XVI, 1974,
s. 113-119.
1
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Józef Kościański, fot. z pracy B. Błaszczyk, Marzenia ...

Do tego grona można zaliczyć również Józefa Kościańskiego, bohatera
niniejszego tekstu. Praca tu prezentowana ma być w zamyśle autorki jedynie szkicem,
być może impulsem dla badaczy, by zechcieli bliżej przyjrzeć się tej postaci i jego
6 Jan Lamęcki. Rzeźby i pamiętniki, wstęp i opracowanie pamiętników Aleksandra Jacher-Tyszkowa,
Wadowice 2009.
7 P. Owczarek, Józef Turniak, rajzer i „Przedborski Nikifor” - portret z profilu (przyczynek do
interpretacji), „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, nr 34, 2008, s. 311-327.
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twórczości. Jak na razie wspominano o nim przede wszystkim jedynie w nielicznych
publikacjach prasowych i internetowych. Nieco szerszą pracę poświęciła mu
cytowana niżej Bożena Błaszczyk. Dziś doskonałym źródłem do dziejów biografii
artysty jest jego córka, także poniżej cytowana.
W niewielkiej miejscowości Silniczka, w gminie Żytno, wsi położonej
niedaleko rzeki Pilicy, 6 września 1924 r. przyszedł na świat Józef Kościański,
najmłodszy z siedmiorga rodzeństwa (Bolesław, Aleksander, Helena, Zofia, Stanisław,
Zygmunt). Tu ukończył szkołę powszechną, która stanowiła całe jego wykształcenie.
Zmarł 22 marca 2008 r. i pochowany został na cmentarzu w Maluszynie.
Przygoda z malarstwem rozpoczęła się u Józefa Kościańskiego stosunkowo
wcześnie, a mianowicie w 1937 r., gdy wyjechał z rodzicami do Warszawy. Ten wyjazd
związany był głównie z ojcem chłopaka, który otrzymał posadę kowala – ślusarza na
Zamku Królewskim. Józef jako nastolatek pomagał we wszelkich pracach, sprzątał,
biegał na posyłki. Szkicował tam zamkowe wnętrza, i jego praca (portret Józefa
Piłsudskiego) zwróciła uwagę jednego z pracujących na Zamku malarza8 (jego
nazwiska zapewne nigdy nie ustalimy), który wprowadził go w tajniki sztuki, a także
ukształtował warsztat malarski9. Od tej pory jego życie związane było z pracą twórczą
i ze sztuką. Najwcześniejsze prace niestety nie zachowały się. Uzdolnienia artystyczne
posiadał także jego brat, zajmujący się obróbką kryształów w hucie w Raszynie pod
Warszawą10.
We wrześniu 1939 r. rodzina Kościańskich powróciła do Silniczki. Resztę
życia spędził już na wsi prowadząc gospodarstwo rolne, najpierw pomagając ojcu,
a potem samodzielnie. Ożenił się, został ojcem pięciorga dzieci (Krystyna, Szczepan,
Andrzej, Mikołaj, Helena), i jak najbardziej wdał się w swojego ojca. Mieszkał sam na
skraju wioski, w sąsiedztwie nieistniejącej już kuźni swego ojca11.
Duży wpływ na Józefa Kościańskiego wywarła służba wojskowa. W 1945 r.
dwudziestojednoletni Józef został powołany do wojska, walczył w Bieszczadach,
a potem służył w Straży Morskiej12. Motywy wojskowe są bardzo częste w jego
pracach. To właściwie odrębny temat przewodni. Na swoich obrazach uwieczniał
sceny wojskowe i batalistyczne, które przypominały mu o czasach spędzonych
w wojsku. Jednak najchętniej malował kawalerzystów, potyczki wojskowe np.
„Spotkanie II”, „Ułan na randce” („Spotkanie za wsią”), „Spotkanie przy żurawiu”,
pędzącego na koniu Józefa Piłsudskiego13, a także bitwy morskie. Z morzem związany
jest również prawdopodobnie pierwszy obraz malarza zatytułowany „Syrena”
(1961 r.14). Właściwie malarstwem zajął się dopiero w latach 60. XX w., bo jak mówił
w jednym z wywiadów: na malowanie potrzeba trochę wytchnienia [...] Najczęściej
zajmował się szkicowaniem, bo to wymagało mniej czasu15.
Dom Józefa Kościańskiego wypełniały obrazy związane z życiem codziennym
wsi, pracą na roli, np. „Praca w polu”, „Gospodarstwo”, „Wiejska pasieka”. Równie
chętnie malował krajobrazy i pejzaże – szeroko rozlane wody Pilicy, np. „Rzeka”, stogi
8

K. Frączak, Papież połączył Żytno i Kamieńsk, „Dziennik Łódzki-Co nowego” z 15 czerwca 2001 r., s. 4.
B. Błaszczyk, Marzenia ludowego artysty, „Matecznik”, nr 4, 2005, s. 116.
10
K. Frączak, Papież połączył ..., s. 4.
11 B. Błaszczyk, Marzenia..., s. 116.
12 Tamże.
13 Tamże, s. 117.
14 Informacji udzieliła córka artysty Pani Helena Ściubak.
15 K. Frączak, Papież połączył ..., s. 4.
9
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siana na skoszonych łąkach, np. „Żniwa”, chaty kryte strzechami, kosiarze idący do
pracy, zimowe scenerie16.
W twórczości malarskiej Józefa Kościańskiego pojawił się dość charakterystyczny obraz zatytułowany „Barycz”, który nawiązuje do jego młodości i jednocześnie
ma silny związek z utworem literackim pt. „Z Baryczy dziewczyna na imię miała
Krystyna”.
Józef Kościański w 2000 r. poproszony został przez mieszkańców
Kamieńska o namalowanie obrazu, który następnie miał być ofiarowany Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II, podczas wizyty pielgrzymki w Rzymie. Obraz pędzla
Józefa Kościańskiego (honorowego członka Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta
Kamieńska) przedstawiający pomnik Tadeusza Kościuszki na tle kościoła
parafialnego podarowany został Janowi Pawłowi II 18 października 2000 r. na placu
Św. Piotra w Rzymie17.
W 2003 r. malarz był jednym ze współzałożycieli Klubu Regionalnego
Stowarzyszenia Ars Populi w Krzętowie18.
Nie jest to postać szeroko znana w świecie sztuki nieprofesjonalnej, ale
pomimo tego jego prace prezentowane były na kilku wystawach. W związku
z organizacją wystaw Malarstwa Nieprofesjonalnego (galeria „Stara” Łódzki Dom
Kultury (grudzień 2005 r.) oraz konkursu „Malarstwo ludowe i nieprofesjonalne
w województwie łódzkim” wybrane obrazy prezentowe były zarówno na terenie
województwa łódzkiego jak i na terenie kraju (lata 2005-2008): Muzeum
w Piotrkowie Trybunalskim, Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum
Regionalnym w Kutnie, Galerii przy Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni
w Czarnej (powiat konecki), Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Muzeum w Łowiczu,
Łęczyckim Domu Kultury w Łęczycy, w Galerii Wiejskiej w Krzętowie. Ostatnio zaś
(kwiecień-maj 2010 r.) w Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku,
a następnie w Kamieńsku (maj 2010). Największą ich liczbę posiada obecnie Muzeum
Częstochowskie (m. in. „Praca w polu”, „Odpoczynek”, „Żniwa”, „Wierzby”,
„Kapliczka” i „Wiejska pasieka”), prezentując je od 16 grudnia 2009 roku do 28
lutego 2010 r. Wystawa nosiła tytuł Wiosenne czekanie ... Józef Kościański ... malarz,
poeta, marzyciel19.
Pozostałe prace artysty są rozproszone. Córka malarza podaje, że ogółem
powstało ok. 131 obrazów. Wiele z nich zostało rozdanych lub sprzedanych przez
samego autora: „Pomnik Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku” (Papież Jan Paweł II,
Watykan), „Zmartwychwstanie Chrystusa” (parafia Maluszyn), „Wizyta Jezusa
w domu Łazarza” (parafia Maluszyn), „Wizerunek Jana Pawła II” (parafia Maluszyn),
„Przybyli Ułani pod okienko” (były proboszcz Maluszyna), „Kwiaty w wazonie” (były
proboszcz Maluszyna), „Ściana Śmierci” (Szkoła Podstawowa w Silniczce), „Widok
z rzeką” (Szkoła Podstawowa w Silniczce), „Ułan z dziewczyną poją konia” (Szkoła
Podstawowa w Silniczce), „Przybyli Ułani pod okienko” (Szkoła Podstawowa
w Silniczce), „Barycz” (Szkoła Podstawowa w Silniczce), Szkic ołówkiem „Grudzień
kolęda” (Szkoła Podstawowa w Silniczce), „Nad stawem dwoje dzieci” (Norberczyk,
Silniczka), „Nad stawem dwoje dzieci” (Janik, Silniczka), „Portret Piłsudskiego”
(dr Bazylewicz, Katowice), „Widok przyrody latem” (dr Bazylewicz, Katowice),
16

B. Błaszczyk, Marzenia ..., s. 117.
http://www.spmk.webserwer.pl/audiencja.html
18 B. Błaszczyk, Marzenia..., s. 117.
19http://www.sztuka.pl/index.php?id=123&tx_ttnews[tt_news]=8768&tx_ttnews[backPid]=568&cHash=
e266dc662a (data pobrania: 10.05.2010).
17
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„Przyroda” (Klimek, Silniczka), „Pejzaż” (Klimek, Silniczka) „Syrena” (Danuta
Studzińska, Warszawa), „Majówka” (Danuta Studzińska, Warszawa), „Jeleń”
(Tadeusz Stawiarski, Kobiele Małe), „Pasieka” (Rafał Stawiarski, Wielgomłyny),
„Pożegnanie” (Krystyna Stawiarska, Knurów oraz dwa inne pozbawione tytułu),
„Ułani z dziewczyną” (Wojciech Kwiatkowsky, Londyn), „Pasieka” (Wojciech
Kwiatkowsky, Londyn), „Przybyli Ułani pod okienko” (szkoła, Kamieńsk), „Szlachcic
na koniu”, Jędrzejczyk, Kamieńsk), „Polowanie na lisy” (Jędrzejczyk, Kamieńsk),
„Pejzaż” (Halina Ściubak, Silniczka), obraz bez tytułu (Barbara Pietrowska,
Silniczka), obraz bez tytułu (Genowefa Grot, Silniczka/Włoszczowa), „Droga na
majówkę” (nabywca nieznany), „Droga na majówkę” (nabywca nieznany), „Na
Baryczy” (Barbara Głogowska, Barycz/Katowice), „Most na Baryczy” (Krystyna
Dąbrowska), „Dom na Baryczy” – Krystyna Dąbrowska),„Łoś przy stawie” (Krystyna
Dąbrowska), „Pasieka” (Helena Ściubak, Częstochowa), „Pożegnanie” (Helena
Ściubak, Częstochowa), „Domek nad stawem” (Helena Ściubak, Częstochowa),
„Randka przy żurawiu” (Helena Ściubak, Częstochowa), „Piłsudski” (Związek
kombatantów, Żytno), „Pasieka” (Kowalski, Włoszczowa), „Jeleń” (Włoszczowa),
„Widok przyrody” (Kapczyńska, Barycz), „Mały pejzaż wiejski” (Kapczyńska, Barycz),
„Na grzybach dwie dziewczyny” (Budkiewicz, Łazów), obraz bez tytułu (Korpas –
Cielętniki), „Chata góralska” (Mirosława Śmich, Częstochowa), 10 obrazów bez tytułu
(Mikołaj Kościański), „Wrzosy” (Elżbieta Piotrowska, Częstochowa), „Zima” (Elżbieta
Piotrowska, Częstochowa), „Most na brzegach” (Elżbieta Piotrowska, Częstochowa)20.
Za swoją działalność malarską Józef Kościański otrzymał trzy dyplomy: za
współpracę z redakcją „Echo Kamieńska” w latach 2001-2005, dwa Dyplomy
Przyjaciela Szkoły nadane przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną PSP w Silniczce za
współpracę w dziedzinie kultury i sztuki. List Gratulacyjny z okazji jubileuszu 80
rocznicy urodzin, wręczony przez Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Częstochowie. Ponadto
Wyróżnienie II stopnia dla Pana Józefa Kościańskiego w konkursie „Malarstwo
ludowe i nieprofesjonalne w województwie łódzkim”-Piotrków Trybunalski (2006 r.),
Akt Nadania Tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta
Kamieńska Panu Józefowi Kościańskiemu (2001 r.), Akt Nadania medalu Panu
Józefowi Kościańskiemu przez Burmistrza Kamieńska „Kultura w nauczaniu Jana
Pawła II” (2008 r.)21
Józef Kościański w ciągu swojego życia zaistniał nie tylko jako malarz, ale
również ujawnił się jego talent poetycki. Tworzył już jako pełen energii i zapału młody
chłopak. Najczęściej były to wiersze o charakterze miłosnym. Nie traktował ich zbyt
poważnie. Całe życie pisał do szuflady. Jego największym marzeniem było wydanie
katalogu obrazów i publikacja wierszy22. Kilka jego utworów zamieszczono w lokalnej
gazecie „Echo Kamieńska”. Były to „Kolęda”, „Wiosenne czekanie”, „Z Baryczy
dziewczyna na imię miała Krystyna”, „Przyjechała Panienka”. W domowym archiwum
twórcy pozostało wiele utworów, a także rysunki wykonane ołówkiem. Te formy
sztuki nawiązywały do czasów młodzieńczych. W swych wierszach opisywał

Informacji udzieliła córka artysty Pani Helena Ściubak.
Obrazy Józefa Kościańskiego są zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta
Kamieńska : http://www.spmk.webserwer.pl/koscianski.html (data pobrania: 11.08.2010).
21 Dyplomy, Wyróżnienie, List Gratulacyjny oraz Akty Nadania są w posiadaniu córki malarza Pani Heleny
Ściubak.
22
B. Błaszczyk, Marzenia..., s. 117.
20
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otaczającą go przyrodę, przemijanie pór roku. Pisanie, jak sam twierdził, sprawiało
mu wiele trudności, w przeciwieństwie do malowania, które było swoistą pasją
artysty. Drugą, zupełnie z innej dziedziny, było pszczelarstwo.
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„Autoportret”
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„Brzegi”

„Brzozy - staw, 1995 r.”
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Sylwia Prymus
(Przedbórz)

Oświata w Przedborzu w okresie międzywojennym

Rozpatrując sytuację oświaty w Polsce w okresie międzywojennym należy
mieć na uwadze olbrzymie straty, jakie poniosło społeczeństwo polskie w wyniku
polityki wynaradawiania prowadzonej przez państwa zaborcze1. Obowiązek szkolny
był rygorystycznie przestrzegany tylko w zaborze pruskim. Niemal wszystkie dzieci
w wieku od 6 do 14 lat uczęszczały do szkoły. Nauka jednak odbywała się w języku
niemieckim, a wychowanie w duchu państwowości pruskiej. Specyficzna sytuacja
panowała w Galicji. Szerzeniu oświaty na tym terenie, nie sprzyjała przysłowiowa
galicyjska bieda2. W zaborze rosyjskim natomiast zastosowany został „sabotaż
oświatowy”, tzn. szkolnictwo, chociaż całkowicie zrusyfikowane, traktowane było po
macoszemu. Władze starały się szerzyć wśród ludu polskiego raczej ciemnotę, aniżeli
oświatę. Nie wydawano w ogóle ustaw o obowiązku szkolnym. Szkoły publiczne
utrzymywane przez gminy obejmowały na terenie Królestwa Polskiego w roku
1903/1904 jedynie około 15,6% dzieci w wieku szkolnym.
We wszystkich trzech zaborach przeważającym typem szkoły wiejskiej była
szkółka o jednym nauczycielu uczącym na raz po kilka roczników dzieci. Szkółki takie
stanowiły tuż przed pierwszą wojną światową około 60% ogółu szkół ludowych
w zaborach pruskim i austriackim oraz około 90% w zaborze rosyjskim. W Królestwie
Polskim nauka w tych szkołach trwała 3–4 lata3.
Sytuację ratowały nieco początkowe szkoły prywatne, które po rewolucji
1905–1907 r. rozwijały się w Królestwie Polskim dzięki wysiłkom społeczeństwa
polskiego, osiągając w 1913 r. liczbę 900. Dzieci nie uczące się w szkołach były
analfabetami. Analfabetyzm w 1914 r. obejmował około 5% dorosłej ludności zaboru
pruskiego, około 40% mieszkańców Galicji i około 57% ludności Królestwa
Polskiego4.

1 J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w woj. kieleckim w latach 1918–1939, Kielce
1984, s. 9.
2 D. Nałęcz, Kultura Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991, s. 10.
3 Polska odrodzona 1918- 1939. Państwo. Społeczeństwo. Kultura, Warszawa 1988, s. 513.
4 Tamże.
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Ewenementem przy tych danych może się wydawać szkoła5, która istniała
w omawianym okresie w Przedborzu. Była to szkoła 4-klasowa. W 1917 r. zatrudniała
6 nauczycieli, uczyło się tu 202 chłopców i 478 dziewcząt. Miasto posiadało 2 budynki
szkolne, które mogły pomieścić 512 uczniów. Pozostałych 168 uczniów uczyło się
w lokalach prywatnych, tymczasowo wynajętych przez miasto6. Poza tym warto też
zwrócić uwagę na stosunek władz miasta do uczących tu nauczycieli. W trosce o ich
dobro rada miasta z dniem 17 listopada 1917 r., uchwaliła podwyżkę pensji
nauczycielskiej o 40% w stosunku do pobieranej pensji zasadniczej w miesiącach
zimowych, tj. od listopada do marca. Podwyżki miały być naliczone do pensji
zasadniczej w ciągu 5 najbliższych miesięcy7.
Mimo, wydawałoby się w miarę dobrej sytuacji szkolnictwa na terenie miasta
(wziąwszy pod uwagę trudne czasy wojny), sytuację szkolnictwa ogólnie
w odradzającej się Polsce należało jak najszybciej zmienić, po prostu poprawić.
Jeszcze jeden fakt dotyczący szkoły w Przedborzu wart jest odnotowania. Otóż
kierownikiem tutejszej szkoły w 1917 r. był Władysław Krzemiński. W piśmie
skierowanym do burmistrza Miasta Przedborza z dnia 1 listopada 1917 r., czytamy, że
Władysławowi Krzemińskiemu naliczone zostały pobory, na które składały się:
- pensja roczna (płaca zasadnicza) w wysokości 1650 koron
- dodatek drożyźniany w wysokości 412 koron 50 halerzy
- dodatek na mieszkanie 412 koron
- dodatek za kierownictwo 400 koron 0 halerzy
Pobory te wypłacać miała kasa w Przedborzu, w ratach po 205 koron i 20
halerzy miesięcznie8.
Sprawami szkolnictwa i prób jego zorganizowania władze odradzającego się
powoli państwa polskiego interesowały się już w 1917 r. Stwierdzić to możemy na
podstawie pisma, jakie przysłał do Burmistrza Miasta Przedborza 1 listopada 1917 r.
Inspektor Szkolny Okręgu Koneckiego. W piśmie tym czytamy, że na podstawie
Dziennika Urzędowego Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego władza nad szkołami elementarnymi
przeszła z dniem 1 listopada 1917 r. w ręce tego inspektora9. Następnym ważnym
dokumentem regulującym proces organizacji systemu szkolnego był Dekret Rady
Regencyjnej wydanym 3 stycznia 1918 r. na mocy, którego wszystkie typy i stopnie
szkół przeszły pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. Był to dokument obejmujący swym zasięgiem tereny byłego Królestwa
Polskiego. Kolejnym ważnym dokumentem, tym razem dla okręgu koneckiego, był
wydany 19 kwietnia 1918 roku Okólnik Rady Szkolnej Okręgu Koneckiego nr 26,
o mających utworzyć się w każdym mieście Dozorach Szkolnych Gmin Miejskich.
Każde miasto na podstawie tego okólnika miało wybrać trzech członków dozoru
szkolnego. Jednego członka wybierał magistrat, dwóch rada miejska.

5

Część szkoły mieściła się najprawdopodobniej w budynku przy ul. Pocztowej nr 9. Wynika to z zapisków
protokołu rady miejskiej z dnia 15 sierpnia 1928 r., o czym będzie mowa w dalszej części pracy. Archiwum
Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APwPT), Akta Miasta Przedborza 1822-1941, zespół nr 687,
Księgi Protokołów Rady Miasta Przedborza, 1926-1930, sygn. 3c.
6 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APwK), Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/1, Akta tyczące
się szkół, 1917 r., sygn. 247.
7 APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Księgi Protokołów Rady Miasta Przedborza,
1917-1918-1919–1920, sygn. 3a.
8 APwK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/1, Akta tyczące się szkół, 1917 r., sygn. 247.
9 APwK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/1, Akta tyczące się szkół, 1917 r., sygn. 247.
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W związku z powyższym pismem wyboru dokonano 23 maja 1918 r., podczas
posiedzenia zarządu miejskiego w skład, którego wchodzili: mąż zaufania Bolesław
Lipiński, Roman Kośmiński, Antoni Żurawski, Piotr Franczak, Stefan Lubasiński,
Moszek Sz. Bhazjeg. Członkami Dozoru Szkolnego w Przedborzu zostali: ze strony
magistratu Antoni Żurawski (zastępcą jego został Piotr Franczak). W tym samy dniu
podczas posiedzenia rady miejskiej ze strony rady członkami dozoru zostali: Józef
Machuderski (zastępcą Mojżesz Dębski) i Wacław Gross (zastępcą Teofil Krawczyk).
Wszyscy członkowie dozoru wybrani zostali przez aklamację10. Do zadań Dozoru
Szkolnego należało między innymi kontrolowanie dzieci opuszczających naukę11. Ale
jak się okazało nie tylko, bo jak czytamy w protokole nr 18 rady miasta Przedborza
z dnia 23 września 1919 r., ten sam doceniony wcześniej finansowo kierownik szkoły
i nauczyciel jednocześnie, Władysław Krzemieński, został usunięty ze swoich
stanowisk. Decyzję taką podjął dozór. Niestety przyczyna tego zjawiska nie jest
podana12.
Na mocy ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r.13 utworzone zostało województwo
kieleckie, którego tereny podzielone zostały na obwody szkolne odpowiadające
w zasadzie powiatom. Przełożonymi obwodów szkolnych byli inspektorzy szkolni14.
Przedbórz administracyjnie dostał się w granice województwa kieleckiego, powiatu
koneckiego15, a co za tym idzie pod zarząd inspektora szkolnego w Końskich (tym
samym potwierdzono stan faktyczny, istniejący od 1917 r., kiedy to na podstawie
dokumentów wydanych przez Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego władza
nad szkołami przeszła w ręce inspektorów z powiatu).
W odrodzonym państwie polskim zainteresowanie sprawami oświaty było od
samego początku bardzo żywe. Przede wszystkim należało w całym kraju spolszczyć
szkolnictwo, dokonać jego unifikacji, tzn. zbudować jednolity system oświatowy,
który musiał odpowiadać nowym potrzebom – obejmować wszystkie dzieci
i wychowywać je w duchu patriotycznym. W szybkim tempie należało również
zlikwidować analfabetyzm16. Zadaniom tym odpowiadał program opracowany przez
Ksawerego Praussa ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego (które to
ministerstwo objęło patronat nad szkolnictwem), w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. Program ten przewidywał utworzenie jednolitego systemu szkolnego na
obszarze całego kraju, wprowadzenie powszechnego siedmioletniego obowiązku
szkolnego, bezpłatność szkoły powszechnej, wyłącznie świecką administrację szkolną
i taki sam nadzór nad szkołą, zapewniał ciągłość programu pomiędzy najniższymi
i najwyższymi szczeblami szkolnictwa17. Projekty ministra Prausa znalazły swe
odzwierciedlenie w Dekrecie o Obowiązku Szkolnym z 7 lutego 1919 r. Był to
pierwszy dokument regulujący sprawy szkolnictwa w odradzającym się państwie
polskim, wydanym przez rząd polski.

APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Księgi Protokołów Rady Miasta Przedborza,
1917-1918-1919–1920, sygn. 3a.
11 APwPT, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych Oświecenia Publicznego, 1919, Dekret
o Obowiązku Szkolnym z dnia 7 lutego 1919 r., sygn. CU–41, nr inwentarza 405.
12
APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822 – 1941, zespół nr 687, Księga Protokołów Rady Miasta Przedborza,
1917-1918-1919-1920, sygn. 3a.
13 D. Malec, J. Malec, Historia administracji nowożytnej, Kraków 1996, s. 140.
14 APwK, Inspektorat szkolny kielecki 1922–1939, zespół nr 109/1, inwentarz.
15
J. Naumiuk, Ruch robotniczy na Kielecczyźnie do 1948 r., Warszawa 1986, s. 89.
16 M. Leczyk, Oblicze społeczno – polityczne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1988, s. 10.
17 Tamże, s. 450.
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W myśl postanowień tego dekretu wykształcenie w zakresie szkoły
powszechnej było obowiązkowe dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Dekret
zapowiadał budowę szkół powszechnych, by wszystkie dzieci w wieku szkolnym
mogły się uczyć. Wnioski o założenie nowej szkoły mogli złożyć przedstawiciele
dozoru szkolnego lub okręgowy inspektor szkolny18.
Wykonanie zatwierdzonych wniosków w sprawie zakładania szkół powszechnych należało do dozorów szkolnych, gmina natomiast była zobowiązana do
dostarczenia środków pieniężnych na potrzeby rzeczowe szkoły. Dekret zapowiadał
utworzenie szkół powszechnych 7-klasowych. W celu kontrolowania dzieci w wieku
szkolnym szkoła zobowiązana była do prowadzenia metryk szkolnych19.
Dekret o Obowiązku Szkolnym był doniosłym aktem prawnym stanowiącym
początek przełomu w dziedzinie oświaty masowej w odradzającej się Rzeczypospolitej. Projekty oświatowe były dokładnie omawiane w czasie pierwszego
Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycielskiego zwanego Sejmem Nauczycielskim, który
odbył się w Warszawie w dniach 14–17 kwietnia 1919 r. Kilkuset delegatów,
reprezentujących kilkadziesiąt różnych organizacji nauczycielskich z całego kraju,
opowiedziało się za jednolitą, 7-klasową szkołą powszechną, liczącą co najmniej
dwóch nauczycieli. Odrzucono projekt pozostawienia szkół wydziałowych,
stanowiących ogniwo przejściowe pomiędzy szkołą powszechną a średnią. W uzasadnieniu pisano, iż szkoły wydziałowe hamują rozwój pełnych szkół powszechnych20.
Problem szkolnictwa w Przedborzu był omawiany na posiedzeniu rady
miejskiej 30 stycznia 1919 r. Rada uchwaliła wówczas wystosowanie pisma do
odpowiednich władz z prośbą o rozszerzenie zakresu miejscowej szkoły z 4-klasowej
do 6-klasowej. Jednocześnie powołano dwóch nowych członków dozoru szkolnego
z ramienia rady miejskiej. Zostali nimi Benedykt Niedźwiecki i Ignacy Porębiński.
Uchwalono jednocześnie poszerzenie kadry nauczycielskiej o jednego nauczyciela.
Począwszy od nowego roku szkolnego uczącą kadrę miał zasilić Lucjan Kosiński. Ten
sam Lucjan Kosiński już 14 maja 1919 r. wybrany został z ramienia rad miejskiej na
członka dozoru szkolnego. Zastąpił na tym stanowisku Ignacego Porębińskiego.
Dlaczego nastąpiła ta zmiana? W protokole nr 8 rady miasta, z dnia 9 kwietnia
1919 r., czytamy, że Ignacy Porębiński został wykluczony z sekcji aprowizacyjnej,
ze względu na jego „szkodliwą działalność”. Natomiast w protokole z dnia 28 kwietnia
1919 r. czytamy, iż Ignacy Porębiński został usunięty z rady miejskiej, ponieważ przez
jego działalność nie wypłacono 3000 koron folwarkowi Stanowiska, co spowodowało,
że miasto straciło 100 korców kartofli. Możemy się domyśleć, że w związku z tym,
iż Ignacy Porębiński przestał być członkiem rady miejskiej, nie mógł być już
członkiem dozoru szkolnego z jej ramienia21.
25 lutego 1919 r. inspektor szkolny w Końskich poinformował radę miejską,
że szkoła w Przedborzu będzie zreformowana i przekształcona na 7-letnią szkołę
powszechną. Rada uchwaliła skierowanie prośby do inspektora, o możliwość
zorganizowania szkoły w budynku magistratu (ratusza), (wcześniej szkoła istniała
w budynku przy ul. Pocztowej nr 9). W związku z tym 21 lipca 1919 r. rada miejska
powołała sekcję szkolną, która miała nadzorować prace związane z przekształceniem
Polska odrodzona ..., s. 517.
APwPT, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1919 r., Dekret
o Obowiązku Szkolnym z dnia 7 lutego 1919 roku, sygn. CU-41, nr inwentarza 405.
20 Polska odrodzona..., s. 517-518.
21
APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822-1941, zespół nr 687, Księgi Protokołów Rady Miasta, 1917-19181919-1920, sygn. 3a.
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szkoły. Do sekcji tej weszli Lucjan Kosiński, Mojżesz Dębski, Benedykt Niedźwiecki,
Aron Kupfermintz i Julian Duński22.
3 września 1919 r. rada miejska uchwaliła, że do szkoły powszechnej
w Przedborzu przyjmowane będą dzieci z okolicznych wsi pod warunkiem, że będą
w tej szkole wolne miejsca oraz rodzice tych dzieci zapłacą wpisowe w wysokości 500
koron za rok23.
Obok realizacji obowiązku szkolnego, sprawą niecierpiącą zwłoki było
wzmocnienie pozycji zawodowej i społecznej nauczyciela szkoły elementarnej.
Sprawy te regulował dekret rządu z grudnia 1918 r. o stabilizacji i wynagrodzeniu
nauczycielstwa szkół powszechnych. Według tego dekretu nauczyciele stali się
pracownikami państwowymi uniezależnionymi od gmin, księży i dziedziców.
W płacach zrównani zostali z urzędnikami o średnim uposażeniu. Kwalifikacje
zawodowe nauczycieli szkół powszechnych określone zostały dekretem Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego z lutego 1919 r. Obejmowały ukończenie pięcioletniego
seminarium nauczycielskiego oraz złożenie dwu egzaminów, pierwszego po
ukończeniu seminarium, drugiego tzw. praktycznego, po co najmniej dwuletniej
pracy nauczycielskiej w szkole24.
4 czerwca 1920 r. na wniosek ministra W.R.i O.P. Tadeusza Łopuszańskiego
uchwalona została przez sejm Ustawa o Tymczasowym Ustroju Władz Szkolnych.
Na jej podstawie dokonano unifikacji systemu zarządzania szkolnictwem, stwarzając
jednocześnie warunki do prowadzenia jednolitej polityki oświatowej na terenie całego
kraju. Ustawa powierzyła ministrowi kierownictwo naczelne i nadzór nad wychowaniem publicznym w całej Rzeczypospolitej.
Do celów administracyjnych, w zakresie wychowania minister utworzył
okręgi szkolne (w sumie w całym kraju było ich 10), kierowane przez kuratorów,
którzy sprawowali nadzór nad szkołami oraz innymi instytucjami wychowawczymi
i oświatowymi w danym okręgu, a także nad pracą wizytatorów i inspektorów.
Ustawa ta znosiła zależność władz i urzędów szkolnych od organów administracji
politycznej25.
Bardzo ważną ustawą regulującą kwestie szkolnictwa była pierwsza
konstytucja II RP, ogłoszona 17 marca 1921 r. Według tej konstytucji szkoła miała być
międzywyznaniowa, tzn. taka, która grupuje równouprawnione dzieci różnych
wyznań26 oraz bezpłatna. W lutym 1922 r. wydane zostały kolejne dwie ustawy
APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Księgi Protokołów Rady Miasta, 1917-19181919-1920, sygn. 3a.
23 APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822-1941, zespół nr 687, Księgi Protokołów Rady Miasta, 1917-1918–
1919–1920, sygn. 3a.
24 Polska odrodzona..., s. 518.
25 J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w woj. kieleckim w latach 1918–1939,
Kielce 1984, s. 35, 54. Problem podporządkowania szkolnictwa administracji politycznej powrócił, gdy
premierem został Władysław Sikorski. 19 stycznia 1923 r. w swym przemówieniu zapowiedział likwidację
samodzielnej administracji szkolnej. Do problemu tego wrócił Wincenty Witos, a następnie Władysław
Grabski za rządów, którego Rada Ministrów pod pretekstem oszczędności budżetowych wydała 11 lutego
1924 r. rozporządzenie w myśl, którego kuratorzy i inspektorzy szkolni przeszli pod nadzór wojewodów.
Rozporządzenie to sprzeczne z ustawą z czerwca 1920 r. dawało władzom administracyjnym możliwość
wywierania nacisku na nauczycieli, których poglądy polityczne nie odpowiadały czynnikom rządzącym,
zwłaszcza w okresie wyborów do ciał ustawodawczych.
26 Szkoła, która istniała w tym czasie w Przedborzu była szkołą międzywyznaniową. Świadczy o tym fakt, że
w protokole rady miejskiej z dnia 24 lipa 1928 r. czytamy, iż na stanowisko Duszpasterza Religii
Mojżeszowej w siedmioklasowej szkole powszechnej w Przedborzu powołany został tutejszy rabin Froim
Grynbaum. APwK, Urząd Wojewódzki w Kielcach 1, zespół nr 100/1, Budżety i sprawy majątkowe
żydowskiej gminy wyznaniowej w Przedborzu powiat konecki, 1926-1932, sygn. 1655.
22
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poświęcone sprawom szkolnictwa, które określały zasady organizowania i budowania
szkół powszechnych. Stwarzały one korzystne przesłanki poprawy ustroju szkolnego
i rozwoju sieci szkolnej27.
Według ustawy z 17 lutego 1922 r. obowiązek zakładania i utrzymywania
publicznych szkół powszechnych ciążył na państwie i na gminie. Zakładane szkoły
powinny być jak najwyższego stopnia organizacyjnego. Sieć szkolna natomiast
powinna być tak zorganizowana, by wszystkie dzieci w wieku szkolnym mogły
uczęszczać do publicznych szkół powszechnych. Stopień organizacyjny szkoły zależał
od liczby zamieszkałych w obwodzie dzieci w wieku szkolnym. I tak, jeżeli liczba ta
w przeciągu trzech następujących po sobie lat nie przekroczyła 60 szkoła była
jednoklasowa z jednym nauczycielem. Przy liczbie od 61 do 100 szkoła była
organizowana jako 2-klasowa z dwoma nauczycielami. Przy liczbie od 101 do 150 3klasowa z trzema nauczycielami, od 151 do 200 4-klasowa z czterema nauczycielami,
od 201 do 250 5-klasowa z pięcioma nauczycielami, od 251 do 300 6-klasowa
z sześcioma nauczycielami. Obwód liczący ponad 300 dzieci miał szkołę 7-klasową
z siedmioma, lub więcej nauczycielami (w przypadku istnienia kilku oddziałów
równoległych).
Szkoła 7-klasowa, powszechna miała obowiązek posiadania obok nauczycieli
osobnego kierownika. Obszar gruntu przeznaczony pod budowę szkoły wraz
z boiskiem i ogrodem szkolnym musiał wynosić dla szkół 1, 2, 3–klasowych co
najmniej 0,56 ha, dla szkól 4, 5, 6 i 7–klasowych co najmniej 0,85 ha28.
Dążeniom do ujednolicenia ustroju szkolnictwa w państwie towarzyszyły
zmiany programowe. Ważnym zadaniem było spolonizowanie całego szkolnictwa i to
nie tylko przez zmianę języka nauczania z rosyjskiego i niemieckiego na język polski,
ale również przez wprowadzenie grupy przedmiotów polonistycznych (język polski,
literatura, historia Polski) oraz przepojenie całego programu nauczania ideą
wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Poza tym w szkołach powszechnych
rozszerzono nauczanie przedmiotów artystyczno-technicznych, a programy zaopatrzono we wskazania metodyczne uwzględniające najnowsze zdobycze nauk
pedagogicznych29. Brak kadry nauczycielskiej oraz bazy materialnej powodował, że
programy te były realizowane powoli, stopniowo, dopuszczając doraźnie istnienie
(w zależności od sytuacji lokalnej) szkół od dwóch do sześciu klas30.
Szacuje się, że w roku szkolnym 1921/1922 w szkolnictwie powszechnym
pracowali głównie nauczyciele niewykwalifikowani. Na terenach zachodnich było ich
35%, w centrum kraju 60%, na kresach wschodnich 90%.
Obok braku wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej głównym problemem
nurtującym szkolnictwo w początku Drugiej Rzeczypospolitej był brak izb lekcyjnych.
Radzono sobie z nim poprzez szeroko stosowany system wynajmu pomieszczeń31.
Widząc ten problem rada miasta Przedborza postanowiła 3 lutego 1923 r. zaciągnąć
pożyczkę od skarbu państwa w wysokości 100 000 000 marek polskich, na budowę
własnego gmachu 7-klasowej szkoły powszechnej32, na warunkach ustalonych
Polska odrodzona...,, s. 519.
APwPT, Dz. U. R. P., 1922, sygn. CU-20, nr inwentarza 136.
29 Polska odrodzona..., s. 520.
30 M. Leczyk, Oblicze społeczno – polityczne..., s. 451. Szacuje się, że w roku szkolnym 1925/1926 szkoły 1–
2 klasowe stanowiły 76,8% ogółu szkół powszechnych w kraju, 3–6 klasowe 15,7%, natomiast pełne
siedmioklasowe 7,2%. J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne..., s. 45.
31 J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne..., s. 26.
32
APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822-1941, zespół nr 687, Księgi Uchwał Rady Miejskiej Miasta Przedborza,
1923-1927, sygn. 4.
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rozporządzeniem Ministra W.R. i O.P, z dnia 26 czerwca 1922 r., wydanego na
podstawie ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U. nr 18 za 1922 r.), o budowie
i utrzymaniu szkół powszechnych z terminem spłaty pożyczki do 40 lat33. Utworzony
został komitet budowy szkoły, który miał nadzorować prace związane z budową34.
Problem wybudowania własnego gmachu siedmioklasowej szkoły powszechnej, mimo chęci ze strony rady miejskiej nie został jednak szybko rozwiązany.
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był po prostu brak pieniędzy. Widząc, że
budowa gmachu jest na razie nierealna, przewodniczący zarządu szkoły
7-klasowej powszechnej w Przedborzu, Zdzisław Widel, wystosował pismo do
magistratu miasta Przedborza, z prośbą o przedłużenie najmu lokalu na szkołę
( niestety nie określił umiejscowienia lokalu), do 15 lipca 1926 r.35
Podczas posiedzenia rady miejskiej w dniu 19 listopada 1927 r. ze stanowiska
członka dozoru szkolnego ustąpił Bielecki, natomiast na jego miejsce powołano
Stanisława Opaczyńskiego. Zastępcami zostali Jankiel Jakubowicz i Franciszek
Patek36.
Ze swojej strony natomiast rada miasta na różne sposoby starała się problem
braku lokalu na użytek szkoły rozwiązać. Na posiedzeniu rady 11 lutego 1928 r., pod
przewodnictwem burmistrza Jana Kierkusia, sprawa ta była omawiana, z resztą po
raz już kolejny, przez radnych. Dyskusję, składając oficjalny wniosek rozpoczął radny
Franciszek Patek, który zaproponował budowę gmachu 7-klasowej szkoły powszechnej. Ze strony radnego Franciszka Patka padła propozycja, by sprzedać
niedochodowe obiekty należące do miasta, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży
przeznaczyć na budowę szkoły (a nie jak planowano wcześniej na wzniesienie piętra
pod salę teatralną przy ul. Kościelnej), z drugiej strony zaproponowano zaciągnięcie
kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 500 000 zł.
i również przeznaczenie tej kwoty na budowę szkoły. Przewodniczący i burmistrz
w jednej osobie stwierdził, że w niedalekiej przyszłości zajdzie potrzeba wzniesienia
drugiego takiego budynku. W związku z tym rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu
kredytu. Pożyczka miała być spłacona w latach 1929-1959. W imieniu miasta kredyt
miał zaciągnąć burmistrz Jan Kierkuś, jego zastępca Edmund Lembke, ławnicy
Benedykt Niedźwiecki, Emanuel Soliński i Szaja Grynblad. Natomiast w związku
z brakiem miejsc w dotychczas funkcjonującej szkole, a jednocześnie by podreperować budżet, rada miejska po prostu nakazała z dniem 21 kwietnia 1928 r.
wprowadzenie opłat na rzecz kasy miejskiej, od dzieci z obcych gmin. Natomiast
zabroniła jednocześnie przyjmowania chwilowo dzieci z obcych gmin w roku
szkolnym 1928/1929. Na tym samym posiedzeniu przewodniczący – burmistrz, Jan
Kierkuś wyjaśnił zebranym, że zgodnie z prawem, by uchwała dotycząca zaciągnięcia
kredytu była ostateczna, musi być podjęta na 2 kolejnych posiedzeniach. W związku
z tym ogłoszono ponowne głosowanie w tej sprawie. W stosunku głosów 13 do 8

APwPT, Dz.U.R.P., 1922, Ustawa o Zakładaniu i Utrzymywaniu Publicznych Szkół Powszechnych, sygn.
CU-20, nr inwentarza 136.
34 APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Księgi Uchwał Rady Miejskiej Miasta
Przedborza, 1923–1927, sygn. 4.
35 APwK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza dotyczące
szkolnictwa i oświaty,1926 r., sygn. 249.
36 APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Księgi Uchwał Rady Miejskiej Miasta
Przedborza, 1923–1927, sygn. 4.
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uchwałę anulowano, a tym samym odrzucono wniosek o zaciągnięcie pożyczki na
budowę gmachu szkolnego37.
Paradoksalnie ci sami radni, którzy podczas posiedzenia 11 lutego 1928 r. byli
za zaciągnięciem kredytu, 21 kwietnia 1928 r. wniosek odrzucili. Za zaciągnięciem
kredytu głosowali między innymi radni: Tyberg, Wajnman i Franciszek Patek
(niestety części nazwisk nie da się odczytać)38. Sprawa jak widać znowu nie została
doprowadzona do szczęśliwego końca.
Niezależnie od różnych, pojawiających się mankamentów, dorobek
oświatowy pierwszego dziesięciolecia Drugiej Rzeczypospolitej był ogromny.
Ujednolicono i rozbudowano szkolnictwo, w praktyce osiągając powszechność
nauczania39. Sprzyjał temu wzrost wydatków państwa na oświatę. Od połowy lat
dwudziestych stanowiły one około 15% budżetu państwa, co plasowało Polskę na
poczesnym miejscu w Europie. Wzrastała również powszechność nauczania. W roku
szkolnym 1921/1922 obowiązkiem szkolnym objętych zostało 66,3% dzieci w wieku
szkolnym, natomiast w roku szkolnym 1928/1929 odsetek ten wzrósł do 96,4%40.
Spolonizowano szkolnictwo, zbudowano podstawy nowego ustroju szkolnego,
stworzono jednolity system administracji szkolnej, wprowadzono i realizowano
zasadę powszechności nauczania, opracowano nowe programy nauczania, rozbudowano szkolnictwo zawodowe, specjalne i zakłady kształcenia nauczycieli. Doprowadzono do zdobycia pełnych kwalifikacji przez prawie wszystkich nauczycieli szkół
powszechnych i przez około 4/5 nauczycieli szkół średnich41.
1 października 1927 r. wprowadzone zostały pewne zmiany organizacyjne
w wyniku, których województwo kieleckie dostało się pod zarząd Kuratorium Okręgu
Szkolnego Krakowskiego42. Nie zmieniło to jednak drastycznie zasad funkcjonowania
szkoły w Przedborzu.
Po okresie rozkwitu szkolnictwa w pierwszym dziesięcioleciu nastąpiły
niezmiernie trudne lata 1929–1936. Groźny kryzys gospodarczy zbiegł się wówczas
z napływem do szkół powszechnych zwiększającej się liczby dzieci urodzonych
w latach powojennych. Liczba tych dzieci wzrosła o około 1,5 mln. Tymczasem
z dotkniętego kryzysem budżetu państwa mniej łożono na oświatę, co prowadziło do
redukcji etatów nauczycielskich. W rezultacie przeciążeni byli nauczyciele pozostający
w szkołach. Rozrastały się liczebnie klasy, co nieuchronnie prowadziło do obniżenia
poziomu nauczania. W tych warunkach coraz trudniej było egzekwować obowiązek
szkolny. Dzieci przerywały naukę z powodu braku pieniędzy na książki i zeszyty. Poza
szkołą znalazło się około 600 tysięcy uczniów. Najbardziej ucierpiało w tym czasie
szkolnictwo powszechne finansowane w pełni z budżetu państwa43. Wydatki spadły
z 626,1 mln. zł. w roku szkolnym 1929/1930 do 411,2 mln. zł w roku 1935/1936.
Zmniejszono liczbę godzin nauczania poszczególnych przedmiotów, zwiększono
normy określające liczbę uczniów przypadającą na jednego nauczyciela. Były to
APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Księgi Protokołów Rady Miasta Przedborza,
1926–1930, sygn. 3c.
APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Księgi Protokołów Rady Miasta Przedborza,
1926–1930, sygn. 3c.
39 D. Nałęcz, Kultura Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991, s. 13.
40 Polska odrodzona ..., s. 521.
41 Tamże, s. 522.
42 APwK, Inspektorat Szkolny Kielecki 1922–1939, zespół nr 100/9, inwentarz.
43 Inaczej przedstawiała się sytuacja w szkołach średnich, które w połowie były prywatne i wspierane
finansowo przez opłaty uczniów. Nie odczuły one tak boleśnie kryzysu lat trzydziestych. Polska
odrodzona..., s. 523.
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półśrodki zmierzające do złagodzenia kryzysu szkolnego kosztem zwiększonego
wysiłku nauczycieli i niestety, co za tym idzie, obniżenia poziomu nauczania44.
Sytuacja w szkolnictwie przedborskim w tym czasie nie wyglądała najlepiej.
Pojawiły się bowiem nowe problemy, z którymi znów władze miasta musiały sobie
jakoś poradzić.
We wstępie pracy umieszczona została informacja dotycząca lokalizacji szkoły
powszechnej w Przedborzu. Otóż część szkoły mieściła się w budynku przy
ul. Pocztowej nr 9. Ta sytuacja trwała do 1928 r., kiedy to sąd okręgowy nakazał
likwidację sądu grodzkiego w Przedborzu. Co to ma wspólnego ze szkołą? Otóż
okazuje się, że ma. Rada miejska stoczyła batalię, by sąd ten pozostał w mieście. Ze
swej strony sprawę pilotował ksiądz prałat Antoni Ręczajski. W związku z tym rada
zgodziła się oddać budynek szkoły przy ul. Pocztowej nr 9 na rzecz tegoż sądu,
a szkołę umieścić w budynku magistratu. Biura magistratu miały być przeniesione do
budynku miejskiego znajdującego się przy ul. Kościelnej. Decyzja w tej sprawie
zapadła podczas posiedzenia rady 15 sierpnia 1928 r. Inspektor szkolny z Końskich
wyraził na to zgodę. Potwierdzono tę decyzję podczas posiedzenia rady 20 września
1928 r., podając jednocześnie datę 1 września 1929 r. jako termin ostatecznego
przeniesienia. Problem jednak polegał na tym, że mimo zgody rady i inspektora
szkolnego, władze szkolne nie chciały budynku opuścić tłumacząc, że przeróbka
budynku magistratu na szkołę byłaby zbyt kosztowna. 6 listopada 1928 r., podczas
posiedzenia rady problem ten był omawiany. Starano się rozpatrzyć wszystkie
aspekty tej sprawy45.
Sprawa została jednak rozpatrzona na korzyść sądu grodzkiego. Stwierdzić to
możemy na podstawie dokumentacji zgromadzonej w archiwum kieleckim.
W tamtejszych dokumentach czytamy, że w omawianym okresie funkcjonująca
w Przedborzu szkoła powszechna mieściła się od 1929 r. w budynku ratusza.
Magistrat nie posiadając bowiem odpowiedniego pomieszczenia dla szkoły, zmuszony
został opróżnić i oddać w użytkowanie tejże szkoły w/w gmachu. Brak miejsc zmusił
również magistrat, niezależnie od tego, do remontu w 1931 r., znajdujących się obok
magazynów, powiększając tym samym lokal szkolny o dwie sale. Nie był to jednak
koniec kłopotów lokalowych.
Tabela nr 1: Liczba dzieci w poszczególnych klasach szkoły powszechnej
w Przedborzu w roku szkolnym 1930/1931
ODDZIAŁ

LICZBA DZIECI

IA

62

IB

56

IC
ID
IIA
IIB
IIC

65
59
52
60
56

Polska odrodzona ..., s. 522–523.
APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Księgi Protokołów Rady Miasta Przedborza,
1926–1930, sygn. 3c.
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IID
IIE
IIIA
IIIB
IIIC
IVA
IVB
VA
VB
VI
VII

50
54
50
50
50
52
53
43
46
46
29

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: APwK, Akta Miasta Przedborza, zespół
nr 520/1, Akta Magistratu miasta Przedborza dotyczące szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej,
bibljoteki miejskiej i t. p. spraw, 1930 r., sygn. 251.

Ze sprawozdania kierownika istniejącej szkoły, Ludwika Tomczyńskiego,
sporządzonego 11 lutego 1931 r. wynika, że w 18 klasach razem uczyło się 933 dzieci.
W 1931 r. naukę miało ukończyć 29 uczniów. Nowo przyjmowany rocznik 1924
według wyliczeń miał liczyć około 200 dzieci. Lokal szkolny liczył natomiast zaledwie
12 klas. Do zmieszczenia wszystkich uczniów brakowało co najmniej 2 pomieszczeń
klasowych. Stan liczbowy poszczególnych klas szkoły powszechnej w Przedborzu
w roku szkolnym 1930/1931 przedstawia tabela nr 146.
Z zamieszczonej powyżej tabeli wynika, że roczniki uczniów przychodzących
do szkoły tuż po I wojnie światowej były mniej liczne, od tych które przychodziły
w drugiej połowie lat dwudziestych XX w. Sytuacja ta miała związek z powojennym
wyżem demograficznym.
Według wyliczeń kierownika szkoły rocznik, który miał opuścić szkołę w 1931
r. był mniej liczny od rocznika 1924, który miał rozpocząć naukę w tym samym roku
o 171 dzieci. Dlatego pojawił się problem, gdzie umieścić klasy, które powstaną
w roku szkolnym 1931/193247?
Stąd, mimo wielkiego kryzysu gospodarczego władze miasta Przedborza nie
zrezygnowały, a w zasadzie zostały zmuszone do realizacji planów budowy szkoły.
W związku z tym 25 czerwca 1931 r., o godz. 4 po południu, w sali obrad rady
miejskiej odbyło się posiedzenie powołanego Komitetu Budowy Szkoły, w którym brał
udział przewodniczący Hipolit Konstanty Ożarowski, inspektor szkolny z Końskich
oraz członkowie tego komitetu: Ignacy Witek, Zysman Tyberg, Józef Kulawiak, Izaak
Lewin, Konstanty Kozakiewicz, Ludwik Tomczyński, Włodzimierz Dąbrowski, Józef
Kordowski, dr Leber, Edmund Lembke, ks. Józef Jędrasik, Aron Cukier, Stanisław
Guziak, Stanisław Wroniszewski, Jan Barski, Azryl Światły, Wigdor Tenenbaum,
Fajwuś Świętarski. Omawiano w czasie zebrania problemy związane z budową szkoły
oraz wybierano z nadesłanych ofert firmę, która miała zająć się budową. Budynek
miał się składać z 18 sal lekcyjnych oraz kilku pomieszczeń dodatkowych. 21 lipca
1931 r. magistrat wystosował pismo do przedsiębiorcy budowlanego z Radomska,
Jana Szwedowskiego, z zapytaniem, czy jego firma nie podjęłaby się budowy
APwK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza dotyczące
szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, bibljoteki miejskiej i t. p. spraw, 1931 r., sygn. 252.
47 APwK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza dotyczące
szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, bibljoteki miejskiej i t. p. spraw, 1931 r., sygn. 252.
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Należności za ewentualną budowę uiścić miał magistrat, jak to określono przez czas
dłuższy określony w ewentualnej umowie. Pismo w imieniu magistratu podpisali:
kierownik tymczasowy zarządu miasta Przedborza Hipolit Konstanty Ożarowski oraz
sekretarz K. Florczak.
Problemem, który należało w tym momencie jeszcze szybko rozwiązać był
wybór miejsca, w którym szkoła miała stanąć. Podczas posiedzenia w dniu 24 lipca
1931 r., rada miejska zaproponowała plac, wraz z budynkami, znajdujący się przy
ulicy Pocztowej, który to plac był własnością miejską48. Innym sposobem na wyjście
z tego impasu było wykupienie budynku dobudowanego przez Stanisława
Czarneckiego do gmachu ratusza, w którym mieściła się obecnie szkoła. Był to
jednopiętrowy dom mieszkalny. Czarnecki przeliczył się z kosztami i brakło mu
funduszy na dokończenie budowy. Stąd pomysł na sprzedanie budynku miastu.
W związku z tym, że magistrat również nie posiadał funduszy, wystosował pismo do
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie z ogromną prośbą, o udzielenie kredytu
w wysokości 15 tys. zł49. Niestety w dokumentach nie ma wzmianki na temat
odpowiedzi na to pismo.
Mimo ogromnych problemów związanych z budową szkoły, nadmierną liczbą
uczniów nie mieszczących się w istniejącej szkole, władze miasta starały się jakoś to
wszystko ogarnąć i w miarę możliwości doprowadzić do stanu użyteczności. O trosce
władz świadczą chociażby kolejne wybory członków i zastępcy dozoru szkolnego,
które odbyły się 12 marca 1931 r., podczas posiedzenia rady miejskiej. Członkami
zostali: Abram Wajnman i Moszek Dawny, a zastępcą Chil Zylberminc50.
W okresie głębokiego kryzysu gospodarczego, rząd przystąpił do
przeprowadzenia reformy szkolnej. Była ona przygotowana przez ministra oświaty
Janusza Jędrzejewicza, przy współudziale wiceministra Kazimierza Pierackiego oraz
zespołu ich współpracowników. Znalazła wyraz w ustawie sejmowej O Ustroju
Szkolnictwa51 z 11 marca 1932 r.52 Szkoły podzielono na powszechne, średnie
i wyższe53. Szkoły powszechne na stopnie organizacyjne w zależności od liczby dzieci
oraz od liczby nauczycieli w szkole54.
Według ustawy pierwszym i zasadniczym szczeblem nauki była powszechna
szkoła 7-klasowa55. Na szkolnictwo średnie ogólnokształcące składało się: 4-letnie
gimnazjum oraz jako szczebel wyższy 2–letnie liceum. Do gimnazjum przyjmowano
(po złożeniu egzaminu) uczniów, którzy ukończyli 6 klas szkoły powszechnej.
Po ukończeniu gimnazjum, zdaniu tzw. małej matury oraz po zdaniu egzaminu
wstępnego uczniowie mieli możliwość kontynuowania nauki w liceum. Po ukończeniu
APwK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza dotyczące
szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, bibljoteki miejskiej i t. p. spraw, 1931 r., sygn. 252.
49 APwK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza dotyczące
szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, bibljoteki miejskiej i t. p. spraw, 1931 r., sygn. 252.
50 APwK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza dotyczące
Szkolnictwa, Oświaty pozaszkolnej, bibljoteki miejskiej i t. p. spraw, 1931 r., sygn. 252.
51 APwPT, Dz.U.R..P.,1932, Ustawa o Ustroju Szkolnictwa, sygn. CU-42, nr inwentarza 143.
52 Polska odrodzona..., s. 524.
53 D. Malec, J. Malec, Historia administracji nowożytnej, Kraków 1996, s. 158.
54 Nauka w szkole powszechnej każdego typu trwała 7 lat, ale w szkole I stopnia o 1 lub 2 nauczycielach
liczącej do 120 uczniów klasa trzecia była dwuletnia, a klasa czwarta – trzyletnia. Szkoła II stopnia o 3 lub 4
nauczycielach liczyła do 210 uczniów i miała dwuletnią klasę szóstą. Szkoła III stopnia licząca 5 i więcej
nauczycieli miała 7 klas jednorocznych i realizowała pełny program szkoły powszechnej. Trójstopniowość
szkoły powszechnej, wyraźnie krzywdząca wieś, gdzie przeważały szkoły I stopnia stanowiła
najpoważniejsze obciążenie reformy jędrzejewiczowskiej. Polska odrodzona …, s. 525.
55 M. Leczyk, Oblicze społeczno-polityczne…, s. 452.
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liceum można było przystąpić do egzaminu dojrzałości - tzw. dużej matury, a tym
samym mieć prawo studiowania w szkole wyższej. Na analogicznych zasadach
zorganizowane były szkoły zawodowe56. W myśl tej reformy została zmieniona
struktura władz administracji szkolnej. Powstały inspektoraty szkolne, które
obejmowały nieraz kilka powiatów. Inspektor szkolny był władzą w zakresie
organizacji, nadzoru pedagogicznego i administracyjnego nad publicznym
szkolnictwem powszechnym i wychowaniem przedszkolnym57.
Ze względu na źródło finansowania podzielono szkoły na publiczne
i prywatne, utrzymywane ze środków organizacji religijnych, stowarzyszeń, osób
prywatnych58.
W 1932 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego ustaliło normy
związane z budownictwem pomieszczeń szkolnych. Przedborski magistrat został
o tym poinformowany w oficjalnym piśmie inspektora szkolnego z Końskich, z dnia
2 kwietnia 1932 r. W piśmie tym czytamy, że klasa nie mogła mieć mniej niż 42 m kw.
powierzchni podłogi i 3,2 m wysokości. W wyjątkowych wypadkach i tylko w roku
szkolnym 1932/1933 przyjęto, iż mogą pozostać w użytku izby szkolne o powierzchni
30 m kwadratowych, pod warunkiem, że spełniają wymogi higieniczne oraz dzieci
w wieku szkolnym po prostu mieszczą się w nich. Natomiast od 1 września 1933 r.
wszystkie sale, które nie spełniały tych norm będą po prostu zamknięte. Pociągnie to
za sobą likwidację pewnych oddziałów, niekiedy nawet szkół oraz nauczycielskich
etatów. W związku z tym władze miasta Przedborza 16 kwietnia 1932 r.
przeprowadziły pomiary wszystkich sal szkolnych (tabela nr 2), by zorientować się,
które sale spełniają normy ustalone przez kuratorium, a które nie oraz by wiedzieć, ile
sal ewentualnie może brakować w kolejnym roku szkolnym59.

Tabela nr 2: Wymiary sal szkolnych sporządzone 16 kwietnia 1932 roku

WYKAZ POMIARÓW SAL SZKOLNYCH
NR
KLASY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NR BUDYNKU I DŁUGOŚĆ
NAZWA ULICY
IZBY
Mostowa 6
Mostowa 6
Mostowa 6
Mostowa 6
Mostowa 6
Mostowa 6
Mostowa 6
Mostowa 6
Mostowa 6
Mostowa 6

5,75
8,70
6,85
5,90
4,90
4,90
5,09
5,39
5,76
8,40

SZEROKOŚĆ
IZBY
5,55
5,75
5,00
5,68
5,85
5,17
5,55
5,50
5,56
6,25

WYSOKOŚĆ
IZBY
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

POWIERZCH
NIA W M KW.
31,93
50,02
32,10
33,41
28,66
25,33
28,24
29,64
32,02
46,86

D. Malec, J. Malec, Historia administracji ..., s. 158.
M. Leczyk, Oblicze społeczno-polityczne ..., s. 452.
58 D. Malec, J. Malec, Historia administracji ..., s. 158.
59 APwK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza dotyczące
szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, bibljoteki miejskiej i t. p. spraw, 1931 r., sygn. 252.
56
57
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11
12
13
14

Mostowa 3
Mostowa 3
Konecka 24
Konecka 24

7,10
6,08
8,80
8,80

5,90
6,00
6,00
5,00

3,07
3,07
3,05
3,05

41,89
36,48
52,80
44,10

Źródło: APwK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza
dotyczące szkolnictwa oświaty pozaszkolnej, bibljoteki miejskiej i t. p. spraw, 1931, sygn. 252.

Z powyższej tabeli wynika, że z 14 istniejących sal szkolnych tylko 2 sale
spełniały normy ustalone przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego
w 1932 r. Były to sale: nr 2 i nr 10 znajdujące się przy ul. Mostowej 6. Informacje te
nie były niestety zbyt optymistyczne.
Jesienią 1934 r. premier Leon Kozłowski wysunął projekt ustawy, według
którego każdy uczeń uczęszczający do szkoły, miał płacić czesne w wysokości 10 zł
rocznie. Nacisk moralny szerokich kręgów społeczeństwa polskiego na rząd wpłynął
czasowo na zaniechanie realizacji projektu premiera. Czasowo, ponieważ już
w konstytucji z 23 kwietnia 1935 r. miał ten projekt swój oddźwięk, tzn. brak było
artykułu gwarantującego bezpłatność w zakresie szkoły powszechnej. Wykorzystały to
samorządy terytorialne wprowadzając między innymi w woj. kieleckim opłaty nawet
do 20 zł od ucznia rocznie60.
W 1935 r. nastąpiło w Rzeczypospolitej ożywienie gospodarcze, jednocześnie
powrócił w Przedborzu problem budowy własnego gmachu szkolnego, dla 7-klasowej
szkoły powszechnej, który to problem ciągnął się niemal przez cały okres
międzywojenny. Jedynie determinacja i upór władz miejskich pozwoliły doprowadzić
tę sprawę do szczęśliwego końca.
31 stycznia 1935 r. rada miejska przyjęła plan gospodarczy na 5 lat. Plan miał
być realizowany w latach 1935-1940. Przewidywał on między innymi budowę
budynku szkoły na Widomie61.
W związku z tym, że budowa miała pociągnąć za sobą dość duże koszty,
zarząd miejski miasta Przedborza szukał różnych dróg finansowania. W związku
z tym wystosował w dniu 25 stycznia 1936 r. pismo do zarządu gminnego
w Przedborzu, w którym zawiadamia o mającej rozpocząć się wkrótce budowie oraz
informuje, że mieszkańcy miasta jak i okolicznych wiosek (między innymi Woli
Przedborskiej, Pohulanki), z których dzieci uczęszczać będą do tej szkoły, zostaną
obciążeni specjalnymi świadczeniami na rzecz tejże szkoły. Na początek zarząd prosi
o zgodę na wyłamanie bezpłatnie 500 m sześciennych kamienia z kamieniołomu
Majowa Góra. Na marginesie dokumentu widoczna jest odręcznie sporządzona
notatka, z której dowiadujemy się, że Rada Gromadzka gromady Wola Przedborska
gminy Przedbórz w dniu 2 marca 1936 r. uchwaliła wydanie bezpłatnie
z kamieniołomów Majowa Góra 450 m sześciennych kamienia62.
Realizując śmiały plan budowy, 6 marca 1935 r. rada miasta uchwaliła
jednogłośnie przeznaczenie pod budowę szkoły placu o powierzchni 2 hektarów przy
ulicy Piotrkowskiej (zwanego starą targowicą). Miejsce to zostało zaakceptowane
J. Grzywna, Szkolnictwo powszechne ..., s. 124–126.
APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Księgi uchwał Rady Miejskiej miasta
Przedborza, 1935–38, sygn. 4b.
62
APwK, Akta Miasta Przedborza, zespól nr 520/1, Akta dotyczące budowy szkół powszechnych
w Przedborzu - Komitet Budowy Szkół Powszechnych, 1936–1939, sygn. 255.
60
61
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przez Komisję Rady Szkolnej Powiatowej w Końskich. Radni zgodzili się opodatkować
na rzecz szkoły63. 30 kwietnia 1936 r. rada miejska uchwaliła plan finansowania
budowy szkoły przy ulicy Piotrkowskiej (tabela nr 3)64.
Trzyletni plan finansowania szkoły obejmował źródła dochodów, z których
budowa szkoły miała być finansowana. Trzy miesiące później-17 lipca 1936 r. wydział
komunikacyjno-budowlany urzędu wojewódzkiego w Kielcach zatwierdził projekt
budowy szkoły powszechnej, na podstawie art. 343 rozporządzenia prezydenta RP,
z dnia 16 lutego 1928 r. O prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P.
nr 23 poz. 202), którego autorem był inżynier-architekt M. Szupłat, on też
nadzorował cały czas prace budowlane, których wykonanie zlecono firmie budowlanej
Antoniego Kwaśniewskiego z Końskich.

Tabela nr 3: Plan finansowania budowy szkoły powszechnej przy ul. Piotrkowskiej
uchwalony przez radę miejską 30 kwietnia 1936 r.
ROK 1936 / 1937

KWOTA

gotówka własna

13.000 zł.

wpływy ze sprzedaży gruntów miejskich
specjalne świadczenia w naturze
dotacje z funduszu pracy na zatrudnienie bezrobotnych przy budowie
dobrowolne ofiary i różne wpłaty

4.000 zł.
4.000 zł.
3.500 zł.
1.500 zł.

RAZEM
ROK 1937 / 1938
zapomoga z Towarzystwa Popierania Budowy Szkól Powszechnych
pokrycie budżetowe z ogólnych wpływów budżetowych
specjalne świadczenia w naturze
dotacje z funduszu pracy na zatrudnienia bezrobotnych
dobrowolne ofiary i różne wpływy
RAZEM
ROK 1938 / 1939
pokrycie budżetowe z ogólnych wpływów budżetowych
specjalne świadczenia w naturze
dotacje z funduszu pracy na zatrudnienie bezrobotnych
dobrowolne ofiary i różne wpływy
RAZEM
OGÓŁEM

26.000 ZŁ.
KWOTA
15.000 zł.
3.500 zł.
3.000 zł.
1.500 zł.
1.500 zł.
24.500 ZŁ.
KWOTA
4.000 zł.
2.500 zł.
1.500 zł.
1.500 zł.
9.500 ZŁ.
60.000 ZŁ.

Źródło: APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822-1941, zespół nr 687, Księgi Uchwał Rady
Miejskiej Miasta Przedborza, 1935-1938, sygn. 4b.

25 sierpnia 1936 r. magistrat zawiadomił oficjalnie mieszkańców miasta
o mających rozpocząć się pracach. Koszt prac według wstępnych obliczeń miał
APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Księgi uchwał Rady Miejskiej miasta
Przedborza, 1935–38, sygn. 4b.
64 APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Księgi uchwał Rady Miejskiej miasta
Przedborza, 1935–38, sygn. 4b.
63
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wynosić około 50 000 zł. W budynku przewidziano 8 sal lekcyjnych, kuchnię, salę
gimnastyczną, kancelarię i pokój nauczycielski. Już 7 listopada 1936 r. część prac
została zakończona. Członkowie komitetu budowy szkoły burmistrz Konstanty
Kozakiewicz, jego zastępca Antoni Żurawski, ławnicy Majer Heller, Franciszek Patek,
przewodniczący komisji rewizyjnej Wincenty Jaźwiec dokonali uroczystego odbioru
wykonanych robót budowlanych, przy budowie gmachu szkolnego przy zbiegu ulic
Piotrkowskiej i Trytwy (chyba w dokumentacji nastąpił błąd, ponieważ budynek
mieścił się na rogu ul. Piotrkowskiej i Leśnej, a ul. Leśna jest przedłużeniem
ul. Trytwy).
Po dokonaniu dokładnych pomiarów na miejscu stwierdzono, że kubatura
murów, wliczając w to okna i wszelkie inne otwory wynosi:
1. mury fundamentów 246,01 m sześciennych a 3,65 zł…….…………………897,94 zł
2. mury parteru 248,52 m sześciennych a 3,84 zł………………………………..954,32 zł
3. izolacja 198,40 m kwadratowych a 0,04 zł……………………………………….…7,93 zł
4. daszek żelazobetonowy nad drzwiami frontowymi 288 m kwadratowych…34 zł.
Obliczając kubaturę obliczono jednocześnie kwotę poniesionych dotychczas
kosztów. Po obliczeniu kosztów wstępnie ustalono, iż na budowę oddanej części
wydano kwotę rzędu 1894,19 zł.65.
27 kwietnia 1937 r., w wyniku starań członków komitetu budowy szkoły,
zarząd Krakowskiego Komitetu Okręgowego Towarzystwa Popierania Budowy
Publicznych Szkół Powszechnych przyznał miastu pożyczkę bezprocentową
w wysokości 5000 zł., na budowę publicznej szkoły powszechnej w Przedborzu66.
Radni zachęceni otrzymaną pożyczką wystosowali w dniu 25 listopada 1937 r.,
do tego samego towarzystwa, prośbę o kolejną pożyczkę w wysokości 15 tys. zł, na
dokończenie budowy gmachu szkoły 7-klasowej powszechnej przy ul. Leśnej i 5 tys.
zł, na umeblowanie tejże szkoły67. Czy prośba została rozpatrzona pozytywnie, tego
niestety nie wiem.
Już 1 września 1937 r. oddano do użytku część gmachu, tzn. 6 sal lekcyjnych,
1 pokój nauczycielski i kancelarię. Kierownikiem 7-klasowej szkoły powszechnej
nr 2 w Przedborzu został Władysław Sosna68.

65 APwK, Akta Miasta Przedborza, zespól nr 520/1, Akta dotyczące budowy szkół powszechnych
w Przedborzu - Komitet Budowy Szkół Powszechnych, 1936–1939, sygn. 255.
66 APwK, Akta Miasta Przedborza, zespól nr 520/1, Akta dotyczące budowy szkół powszechnych
w Przedborzu - Komitet Budowy Szkół Powszechnych, 1936–1939, sygn. 255.
67 APwPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Księgi uchwał Rady Miejskiej miasta
Przedborza, 1935–38, sygn. 4b.
68 APwK, Akta Miasta Przedborza, zespól nr 520/1, Akta dotyczące budowy szkół powszechnych
w Przedborzu - Komitet Budowy Szkół Powszechnych, 1936-1939, sygn. 255.
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Wnętrze sali klasowej

Budynek ratusza, w którym mieściła się szkoła powszechna nr 1.

Dokonując oceny stanu szkolnictwa powszechnego w Przedborzu w dwudziestoleciu międzywojennym należy pamiętać, że stanowiło ono część składową
ogólnego systemu edukacji narodowej. Na jego funkcjonowanie wpływ miało wiele
różnych czynników, między innymi zniszczenia wojenne, problemy gospodarcze,
bezrobocie, niskie dochody państwa oraz światowy kryzys gospodarczy
z lat 1929-1935.
Podobnie jak szkolnictwo w całym kraju przeszło ono poważne przeobrażenia. Począwszy od 1918 r. stanowiło jeden z ważniejszych problemów, który rada
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miasta starała się rozwiązać. Za wszelką cenę władze dążyły do utworzenia tu szkoły
o najwyższym stopniu organizacyjnym tzn. 7-klasowej oraz wybudowania własnego
gmachu szkolnego. Część planów, tzn. zorganizowanie szkoły 7-klasowej udało się
szybko zrealizować. Problemy finansowe nie pozwoliły jednak na zrealizowanie
planów związanych z budową gmachu szkolnego w pierwszej połowie lat
dwudziestych. Dopiero poprawa koniunktury gospodarczej w drugiej połowie lat
trzydziestych doprowadziła do tego, że realizacja tych zamierzeń okazała się możliwa.
To, że szkolnictwo w Przedborzu w okresie międzywojennym rozwijało się nie
ulega wątpliwości. Świadczą o tym chociażby informacje zawarte w aktach
archiwalnych, z których to co rusz dowiadujemy się o powiększającej się kadrze
wykwalifikowanych nauczycieli, uczących w Przedborzu, a oddelegowanych tutaj
z innych miejscowości. Oto nazwiska niektórych z nich:
-Władysław Chudy - 1 listopada 1928 r. mianowany przez inspektora
szkolnego A. Lumbe na stanowisko nauczyciela publicznej szkoły powszechnej
w Przedborzu,
-Stanisława Sobkiewicz - również 1 listopada 1928 r. trafiła do tutejszej
szkoły, z tym, że przeniesiona na własną prośbę ze szkoły 5-klasowej powszechnej
z Czermna69,
-Janina Pietrusiewiczówna – 1 sierpnia 1930 r. inspektor szkolny
w Końskich zamianował ją na stanowisko nauczyciela publicznej szkoły powszechnej
w Przedborzu70,
-Maria Trepczyńska – w 1931 r. inspektor szkolny w Końskich zawiadomił
tutejszy magistrat o przeniesieniu przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego
ze szkoły z Pomykowa tejże osoby na stanowisko nauczyciela w Przedborzu71,
-Wacław Wolski – 1 sierpnia 1933 r. przeniesiony został przez Inspektora
Szkolnego w Końskich na stanowisko nauczyciela w tutejszej szkole z Końskich72,
-Ludwik Tomczyński – wymieniony jest w protokole z dnia 8 stycznia
1930 r. jako kierownik tutejszej szkoły powszechnej, Jedynej w ówczesnym czasie
szkoły w Przedborzu. Niestety nie wiadomo, kiedy na to stanowisko został powołany.
Warto również w tym miejscu zauważyć, że Tomczyński przez okres ok. 1 miesiąca
zarządzał zasobami biblioteki Koła Amatorów Sceny w Przedborzu. Towarzystwo
rozwiązało się 8 stycznia 1930 r., a swoje zasoby w ilość 1100 woluminów oddało pod
opiekę właśnie Ludwika Tomczyńskiego. Już 19 lutego 1930 r. Tymczasowy Zarząd
Miejski w Przedborzu przejął nadzór nad biblioteką. Od tej pory nosiła ona nazwę
Biblioteka Powszechna Miejska w Przedborzu73.

69

APwK, Akta Miasta Przedborza, zespól nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza Dotyczące
Szkolnictwa i Oświaty 1926, sygn. 249.
70
APwK, Akta Miasta Przedborza, zespól nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza Dotyczące
Szkolnictwa, Oświaty pozaszkolnej, bibljoteki miejskiej i t. p. spraw, 1930 r., sygn. 251.
71
APwK, Akta Miasta Przedborza, zespól nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza Dotyczące
Szkolnictwa, Oświaty pozaszkolnej, bibljoteki miejskiej i t. p. spraw 1931 r., sygn. 252.
72
APwK, Akta Miasta Przedborza, zespól nr 520/1, Akta w sprawie oświaty i szkolnictwa, sygn. 253.
73
APwK, Akta Miasta Przedborza, zespól nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza Dotyczące
Szkolnictwa, Oświaty pozaszkolnej, bibljoteki miejskiej i t. p. spraw, 1930 r., sygn. 251.
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Prośba Zarządu Miejskiego do Zarządu Gminnego, o wydobycie kamienia z kamieniołomu
Majowa Góra, na potrzeby budowy szkoły
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Świadectwo szkolne. W dolnej części świadectwa widoczny jest numer szkoły powszechnej
w Przedborzu -1.
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W górnej części świadectwa widoczny jest numer szkoły powszechnej w Przedborzu - 2.
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom IV (2010)

Izabela Szumlas-Majzner
(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Powiat radomskowski na tle okręgu wyborczego Częstochowa-Radomsko
w świetle wyborów sejmowych 1919 i 1922 r. Studium porównawcze

Dekretem o wyborach do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 listopada 1918 r.
wydanym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Jędrzeja
Moraczewskiego oraz ministra spraw wewnętrznych Stanisława Thugutta1 ustalono,
iż pierwsze parlamentarne wybory tworzącej się niepodległej Rzeczypospolitej
odbędą się, 26 stycznia 1919 r. Nie od razu mogły objąć swym zasięgiem wszystkie
„ziemie polskie”, bowiem z przyczyn politycznych głosowania nie można było
przeprowadzić na obszarach, co do przynależności których, nie zapadły jeszcze
ostateczne rozstrzygnięcia2.
Tak więc zgodnie z dekretem, cały obszar został podzielony na 70 okręgów
wyborczych3, przy czym głosowanie 26 stycznia przebiegło w 46 okręgach,
1 Ogłoszony został w Dzienniku Praw Państwa Polskiego 6 grudnia 1918 roku; Dziennik Praw Państwa
Polskiego (dalej: Dz.P.P.P.), 1918, nr 18, poz. 46, s. 129. Z kolei 14 stycznia 1919 r. wydano dekret
o przedłużeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego w dwudziestym okręgu wyborczym. Obejmował on
powiat – Bielski, Janowski, Radzymiński, Włodawski, a uzasadnieniem dla przedłużenia głosowania była
„okupacja”, uniemożliwiająca prowadzenie we właściwym czasie prac wyborczych. Głosowanie w tym
okręgu odbyło się dopiero 9 marca 1919 roku - Dz.P.P.P.,1919, nr 6, poz. 102, s. 36.
2 Wyłączono w ten sposób 1 okrąg w Królestwie Polskim, 130 w Galicji, 1 na Śląsku Cieszyńskim,
w Suwałkach, w Białostockiem, Białej Podlaskiej. Na Liwie i na Rusi mieli zostać wyłonieni przedstawiciele
w terminie późniejszym. Pod znakiem zapytania była też reprezentacja Śląska. A. Bogucki, Ordynacja
Wyborcza do Sejmu Ustawodawczego, Warszawa 1919, s. 3- 4, 9. Nie mogło dojść do głosowania
w okręgach wyborczych numer 47 (miasto Lwów, powiat sądecki Lwów), 48 (powiat Rawa Ruska,
Cieszanów, Jaworów, powiat sądecki Janów), 49 (powiat Sambor, Rudki, Mościska, powiat sądecki
Gródek), 50 (powiat Skole, Dolina, Turka, Lisko, Stary Sambor, powiat Dobromil), 51 (powiat Stanisławów,
Kałusz, Bohorodczany, Nadwórna, Tłumacz), 51 (powiat Kołomyja, Horodenka, Śniatyń, Peczeniżyn,
Kosów, Delatyn, Ottynia), 53 (powiat Drohobycz, Stryj, Żyrardów), 54 (powiat Bóbrka, Rohatyn,
Przemyślany, Winniki, Szczerzec), 55 (powiat Złoczów, Zborów, Brody, Założyce), 56 (powiat Żółkiew,
Sokal, Kamionka Strum) 57 (powiat Brzeżany, Podhajce, Buczacz), 58 (powiat Tarnopol, Zbaraż, Skałat),
59 (powiat Trembowla, Husiatyn, Czartków, Borszczów, Zaleszczyki), a przedstawicielami tych obszarów
w Sejmie Ustawodawczym mieli zostać posłowie z byłej Izby posłów Rady Państwa Monarchii Austriackiej.
Również w sprawie głosowania w okręgach wyborczych numer 60-70 na ziemiach zaboru pruskiego nie od
razu podjęto decyzję, lecz ją odłożono - Dz.P.P.P.,1918, nr 18, poz. 47, s. 132-133. Dlatego 7 lutego 1919 r.
wyszedł dekret uzupełniający, który uprawniał Polaków posiadających mandat poselski do parlamentu
Rzeszy Niemieckiej, do uczestniczenia w obradach Sejmu Ustawodawczego, na równych prawach
z wybranymi posłami - Dz.P.P.P.,1919, nr 14, poz. 193, s. 303.
3 Aneks nr 1 (mapa z podziałem na okręgi wyborcze).
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w pozostałych zaś w czasie późniejszym odbyły się wybory uzupełniające. Jeden
z nich, opatrzony numerem 30, utworzyły powiaty częstochowski i radomskowski, do
których włączono dwie gminy wiejskie powiatu wieluńskiego tj. Działoszyn
i Kiełczygłów4.
W obszarze powiatu radomskowskiego prócz Radomska, liczącego
11 obwodów i 8 924 uprawnionych do głosowania, znalazło się ponadto 25 gmin
wiejskich5. Oznaczało to, że zarówno obszarowo jak i pod względem liczebności
mieszkańców, odbiegał on wyraźnie od powiatu częstochowskiego6. W wypadku
radomskowskiego liczył on 65 obwodów i 79 879 uprawnionych tj. o blisko 23 tys.
mniej niż w częstochowskim, a wszyscy uprawnieni w tym powiecie stanowili
nieznacznie ponad 42% posiadaczy prawa wyborczego całego okręgu. W porównaniu
z powiatem częstochowskim, jeszcze wyraźniej przeważała w nim ludność wiejska, bo
liczba osób z prawem do głosowania wyniosła tam 70 955 co stanowiło 88,8%
wszystkich upoważnionych, podczas gdy uprawnieni z gmin wiejskich w Częstochowskiem stanowili niecałe 63%.
Odmienności pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi w okręgu, rysowały
się również pod względem zawodowym, materialnym7, ale też narodowościowym, czy
wyznaniowym. Zdecydowanie bardziej zróżnicowane w tym względzie były miasta, ze
szczególnie dużym odsetkiem ludności żydowskiej. Na tym tle Radomsko zaś,
wyróżniało się szczególnie8.

A pozostałe obszary powiatu wieluńskiego wraz z sieradzkim utworzyły jeden okręg wyborczy numer 11
z siedzibą w Sieradzu. Zobacz – Dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego, [w:] T.Rzepecki, Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej 1919 roku, Poznań 1920 r., s. 26-27.
5 Aneks nr 2.
6 Według GUS-owskich danych zamieszczonych w Statystyce Polskiej, t. 8, Warszawa 1928, Rozdział II,
s. 6,7, obszar ten wynosił: 2 113 km2 i 169 847 ludności – dla powiatu radomszczańskiego oraz 1 921 km2
i 234 632 ludności - dla częstochowskiego. Są to dane sporządzone na podstawie spisu krajowego
dokonanego w 1921roku.
7 Według spisu ludności z roku 1921, w miastach powiatu częstochowskiego czynnych zawodowo było
39,5%, tj. 35,5 tysiąca mieszkańców. Z tego 10,5% bezrobotnych, spośród zatrudnionych natomiast:
najwięcej bo 41,3% znajdowała pracę w górnictwie i przemyśle (najwięcej w włókienniczym i odzieżowym ponad 8 tysięcy osób), blisko 14% żyła z szeroko rozumianego handlu i ubezpieczeń, 9,5% wykonywało
zawody związane z leśnictwem, rolnictwem, ogrodnictwem i rybactwem; a tylko nieco ponad 2 tysiące czyli
5,7% zatrudnionych zawody związane z transportem (przede wszystkim z koleją, a w niewielkim stopniu
z innym transportem, pocztą, pomocniczą pracą). Poza tym 6,2% czynnych zawodowo mieszkańców miast
związanych było ze służbą publiczną, wykonywała tzw. wolne zawody (najwięcej blisko 800 osób pracowało
w administracji i sądownictwie, a 600 w szkolnictwie). Sporo, bo blisko 2,5 tysiąca osób (7% czynnych
zawodowo), określiła swój zawód jako służba domowa, a 2 tysiące (5,5%) w ogóle nie określiło swojego
zawodu. Tymczasem w miastach w Radomsku 37% mieszkańców była czynna zawodowo, z czego 8,6%
bezrobotnych. Natomiast spośród czynnych zawodowo: 40% związana była z górnictwem i przemysłem
(najwięcej z odzieżowym i galanteryjnym), 16% z handlem i ubezpieczeniami, 8,6% (600 osób) z zawodami
leśniczymi, ogrodniczymi i rybactwem,7,2% ze służbą publiczną, wykonywała tzw. wolne zawody, 8,2%
służbę domową, tylko 212 z komunikacją i transportem, a 560 osób tj. 8% czynnych zawodowo nie
posiadała zawodu; Pierwszy powszechny spis Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 r.
Województwo kieleckie, Warszawa 1927, tabl. XVIII, s. 175; Pierwszy powszechny spis Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 30 września 1921 r. Województwo łódzkie, Warszawa 1927, tabl. XVIII, s. 184.
8 Potwierdzenie znajdujemy w statystyce Głównego Urzędu Statystycznego z 1921 r. Z danych tych wynika,
iż zdecydowana większość mieszkańców miast powiatu częstochowskiego to Polacy, choć mniejszości
narodowe stanowiły tam spory odsetek - 23% (w tym głównie Żydzi, których odnotowano 19 715, 70 osób
narodowości niemieckiej i 819 osób innych narodowości m.in.: 479 Rusinów; 137 Rosjan; 92 Francuzów;
36 Belgów). Jeszcze większy odsetek mniejszości narodowych zamieszkiwał w Radomsku, gdzie na 11 469
Polaków przypadało 7 263 mieszkańców obcego pochodzenia (7 183 Żydów; 18 Niemców i 62 innej
narodowości). Tym samym mniejszości narodowe w Radomsku stanowiły prawie 39%. Zdecydowanie
bardziej jednorodne było społeczeństwo gmin wiejskich, gdzie tylko w powiecie częstochowskim na 143 341
4
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Z analizy frekwencji wyborczej wynika, iż mieszkańcy powiatu radomszczańskiego wykazali się słabszą aktywnością. Do urn udało się 63 097 wyborców
spośród ogólnej liczby 79 879 uprawnionych, co stanowi niecałe 80%, podczas gdy
w sąsiednim powiecie częstochowskim frekwencja przekroczyła 85%. Podobnie jak
w powiecie częstochowskim, również w Radomskowskiem nieco wyższy odsetek
głosujących zanotowano na wsiach, gdzie głosowało 56 246 osób, zapewniając tym
samym 79,3% aktywność9. Natomiast w samym Radomsku frekwencja wyborcza
wyniosła blisko 77%, a z prawa wyborczego skorzystało 6 851 na 8 924 uprawnionych
mieszkańców, zatem wyraźnie mniej niż w innych miastach trzydziestego okręgu
(Kłobuck -88,4%; Krzepice – 85,1%, Częstochowa – 81,1%).
Podsumowując frekwencję można więc stwierdzić, że dobry wynik w okręgu
Częstochowa-Radomsko, na poziomie 83%, nie był jednak równomierny dla trzech
powiatów, bo wyraźnie wyższym poczuciem spełnienia wyborczego obowiązku
wykazali się wyborcy częstochowskiego niżeli radomszczańskiego czy wieluńskiego
powiatu i to zarówno w wypadku miast, jak i wsi. Natomiast generalnie niski odsetek
anulowanych głosów, dobrze świadczył o dopiero co kształtującej się polskiej
demokracji, zwłaszcza w świetle faktu, iż dla zdecydowanej większości głosujących
było to zupełnie nowe doświadczenie. Liczba głosów uznanych za nieważne w całym
okręgu sięgała zaledwie 518, była więc naprawdę znikoma (około 0,3%). Największa
liczba „nieprawidłowych głosów” odnotowana została na wsiach, szczególnie powiatu
radomszczańskiego (115, a w częstochowskich gminach wiejskich 60), najmniej unieważniono w Radomsku, bo zaledwie 8 kart10.
Spośród 10 list, jakie wystartowały do wyborczej batalii w okręgu
Częstochowa-Radomsko, niekwestionowanym zwycięzcą okazała się lista Centralnego
Narodowego Komitetu Wyborczego Robotniczo - Włościańskiego startująca z nr 411,
Polaków przypadało tylko 1 689 osób innej narodowości (w tym 1 086 Żydów – najliczniejsza grupa
w Złotym Potoku, Przyrowie, Hucie Starej i Przystajni; oraz 527 Niemców – najwięcej bo 366 w Grabówce),
co stanowiło niewiele ponad 1 % wiejskiej społeczności. Z kolei w wypadku wsi w Radomszczańskiem
o znaczącym udziale ludności „niepolskiej” można było mówić wyłącznie w przypadku gmin: Koniecpol,
gdzie mniejszość żydowska stanowiła prawie 10% i Gidle – gdzie zamieszkiwało 545 Żydów, co stanowiło
8% ludności (głównie w Pławnie). Ponadto około 5% odsetek mniejszości żydowskiej zamieszkiwał
w gminach: Dobryszyce, Brzeźnica, Pajęczno, a w przypadku Kobiel – głównie mniejszość niemiecka;
Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej, t. II, Warszawa 1925, s. 80-93; Skorowidz miejscowości
Rzeczpospolitej Polskiej, t. III, Warszawa 1925, s. 11-18.
9 Statystka wyborów do Sejmu Ustawodawczego, pod red. L. Krzywickiego, Warszawa 1921 r., cz. II, s. 55.
Nieco inne dane podał: T. Rzepecki, Sejm …, s. 258, gdzie poza ogólną liczbą głosujących w okręgu oraz
danymi dla miasta Radomska, pozostałe dane nieco się różnią, bo zgodnie z tym w Częstochowie głosowało
27 165 osób; w powiecie częstochowskim (wraz z innymi miastami) 60 519, a w powiecie radomszczańskim
60 288 osób. Trudno wyjaśnić przyczynę rozbieżności danych w przypadku powiatu częstochowskiego,
natomiast w wypadku powiatu radomszczańskiego prawdopodobnie wynikały z tego, iż autor wliczył
najprawdopodobniej liczbę głosujących w gminach Działoszyn i Kiełczygłów, gdzie na ogólną liczbę 5 619
uprawnionych, zagłosowało tylko 72% tj. 4 042 mieszkańców.
10 Statystka wyborów do Sejmu Ustawodawczego …, s. 55; T. Rzepecki, Sejm …, s. 258; „Goniec
Częstochowski” z 31 stycznia 1919 r., nr 26, s.2.
11 W regionie częstochowskim i radomszczańskim u progu niepodległości, nie występowała jedno
ugrupowanie prawicowe, ale wiele mniejszych organizacji społecznych o charakterze narodowo –
demokratycznym, powszechnie zwanych endeckimi, dla których dopiero wybory parlamentarne stały się
bodźcem do podjęcia inicjatywy zrzeszania się w jeden blok. W Częstochowie największym było
Zjednoczone Stronnictwo Demokratyczne, któremu przewodniczył Kuropatwiński, ale także dołączyło Koło
Aptekarzy, Związek Drukarzy, Związek Stróżów, Związek Woźnych, Związek Cukierników, Towarzystwo
Dobroczynności „Dźwignia” oraz Straż Ogniowa „Sokół”. Ponadto Komitet tworzyły też: Stowarzyszenie
Rolniczo – Przemysłowe, Stowarzyszenie Kupców Polskich, Stowarzyszenie Ogrodnicze, Stowarzyszenie
Właścicieli Nieruchomości, Stowarzyszenie Nauczycieli, Polski Związek Zawodowy Robotników Przemysłu
Włókienniczego „Praca”, Stowarzyszenie Spożywców „Jedność”, które początkowo (w listopadzie 1918 r.)
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której przypadło 60% (92 314) wszystkich oddanych tego dnia kart do głosowania12.
W samym Radomsku na listę oddano niewiele ponad 2 115 głosów, co stanowiło bez
mała 31% wszystkich, natomiast w gminach wiejskich tego powiatu trochę ponad 47%
(26 471 głosów). Mogłoby się wydawać dużo, gdyby nie spojrzeć na poparcie dla tej
listy wyrażone w powiecie częstochowskim, gdzie aż 70% głosujących opowiedziało
się właśnie za tym Komitetem, a poparcie w miastach przekroczyło 64%, na wsiach
zaś osiągnęło 73%. Na tym tle elektorat tego Komitetu zarówno w samym Radomsku,
jak i całym powiecie radomskowskim wypadł, więc zdecydowanie skromniej. Dlatego
w tym okręgu wyborczym centropraw swój wyborczy sukces zawdzięczał przede
wszystkim wyborcom częstochowskiego powiatu. Dzięki tak korzystnym wynikom aż
4 posłów do Sejmu Ustawodawczego reprezentowało ten okrąg wyborczy i listę
Centralnego Narodowego Komitetu Wyborczego Robotniczo – Włościańskiego. Byli
to: Jan Szyszkowski13, Jan Brodziak14, Antoni Piekarski15, ksiądz Zygmunt Sędzimir16,

tylko z NZR utworzyły antylewicowy blok o nazwie Związek Obrony Narodowej i Pracy, by następnie
zawiązać ten szeroki sojusz prawicowo - centrowy. Z kolei w Radomsku fundament obozu narodowego
stanowiła zakonspirowana Liga Narodowa. Duże wpływy miał też w większości organizacji gospodarczych,
kulturalnych i oświatowych, takich jak: Polska Macierz Szkolna, Narodowa Organizacja Kobiet, Związek
Ziemian, Towarzystwo Rzemieślnicze, Stowarzyszenie Kupców Polskich, Stowarzyszenie Właścicieli
Nieruchomości Chrześcijan, Towarzystwo „Rozwój”, Związek Oficerów Rezerwy, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Straż Ogniowa, harcerstwo, Związek Młodzieży Katolickiej, Koło Akademickie, Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Liga Morska i Kolonialna, Spółdzielnie: „Łączność”, „Spójnia”, Bank
Spółdzielczy, Bank Ziemiański. Rozmowy w kierunku zblokowania prowadzono w dniach 17 - 22 grudnia
1918 r., wg relacji Gońca …. wyszły raczej od tych najprężniejszych w terenie tj. od NZR i PZL, które
przekonywały (jak widać skutecznie) poszczególne stowarzyszenia i związki o charakterze centrowonarodowym, aby w imię jedności narodowej utworzyły wraz z nimi wspólną opozycyjną antylewicową listę.
Nie była to jednak decyzja łatwa i jednomyślna, bowiem wspólny start z przedstawicielami szlachty
i burżuazji napotykał na opór wielu działaczy. Wydaje się, że zwycięstwo wariantu wspólnego bloku,
zamiast oddzielnej listy, wynikało z praktycyzmu i rozwagi. Przeważyły głosy zwolenników jednego bloku
i argumenty dr Nowaka, nawołującego do zgody i jedności z inteligencją i robotnikami, w imię jedności
narodowej, walki z socjalistami i Żydami. Powstały w ten sposób Centralny Narodowy Komitet Wyborczy,
składał się z: prawicowego Narodowego Związku Robotniczego - reprezentującego głównie interesy
robotnicze, prawicowego chłopskiego Polskiego Zjednoczenia Ludowego, Polskiego Klubu Mieszczańskiego
- organizującego się przede wszystkim pośród polskiego średniego mieszczaństwa, Narodowej Organizacji
Kobiet oraz kilkunastu wymienionych wyżej pomniejszych stowarzyszeń i związków różnych profesji
zawodowych, nie tylko prawicowych, ale także centrowych. Główne cele to walka o silną, niepodległą
Rzeczpospolitą, katolicką, narodową, „Polskę dla Polaków”. AAN, MSW, sygn. 1047, k. 36, „Goniec
Częstochowski” z 17 grudnia 1918 r., nr 275, s.3; z 20 grudnia 1918 r, nr 276, s.2; z 22 grudnia 1918 r., nr
273, s. 3; J. Walczak, Partie polityczne w Częstochowie w latach 1918 – 1926, [w:] Społeczeństwo
Częstochowy w latach 1918 – 1939, pod red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1997, s. 159;
T. Monastyrska, Narodowy Związek Robotniczy 1905–1920, cz.1, Warszawa 1973, s. 289.
12 Statystka wyborów do Sejmu Ustawodawczego …, s. 54-55; „Goniec Częstochowski” z 31 stycznia 1919
r., nr 25, s. 2.
13 Jan Szyszkowski – ur. 25 grudnia 1881 r. w rodzinie chłopskiej. Ukończył 4-klasową szkołę powszechną
w Dobryszycach. Przez 9 lat był pełnomocnikiem gminy Dobryszyce, a przez rok wójtem. W 1916 r. założył
w swojej gminie cztery szkoły wiejskie, Ochotniczą Straż Ludową, której następnie został naczelnikiem.
Podczas I wojny światowej wielokrotnie stawał przed wojennym sądem austriackim. T. Rzepecki, Sejm …,
s. 174; Cz. Brzoza, Jan Szyszkowski, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczpospolitej, pod. red. J. M.
Majchrowskiego, Warszawa 1994, s. 450.
14 Jan Brodziak – ur. 13 czerwca 1967 r. w Myśliczowie, pow. radomszczański, w rodzinie chłopskiej, ojciec
Jakub, matka Tekla z domu Abradkiewicz. Ukończył szkołę miejską w Radomsku. Członek Rady Gminnej,
wójt w Kobielach Wielkich, członek Sejmiku Powiatowego. W 1913 r. zakupił 32-hektarowe gospodarstwo
we wsi Kalej gm. Grabówka, stając się rolnikiem jednocześnie działał tam w organizacjach gospodarczych,
kółku rolniczym oraz lokalnej Radzie Szkolnej. Był też przewodniczącym miejscowego Koła Polskiego
Zjednoczenia Ludowego. T. Rzepecki, Sejm …, s. 173, 175; Cz. Brzoza i J. M. Majchrowski, Jan Brodziak,
[w:] Kto był …, s. 425; Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny,
t. I, pod. red. A. K. Kunert, Warszawa 1998, s.201.
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Adolf Suligowski17, Józef Zagórski18 oraz Maria Moczydłowska z Grzymkowskich19.
Pośród tych nazwisk dwaj posłowie – Jan Szyszkowski i Jan Brodziak – wywodzili się
z powiatu radomskowskiego, jeden z nich był kandydatem z „zewnątrz”, a pozostali
z powiatu częstochowskiego.
Tuż za Centralnym Narodowym Komitetem Wyborczym uplasowała się lista
nr 3, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”20, na którą w okręgu Czę15 Antoni Piekarski – ur. 13 sierpnia 1884 r. w Wancerzowie pod Częstochową, ojciec Franciszek, Matka
Zofia z domu Rozpendek. Nie ukończył żadnej szkoły, był samoukiem. Członek Kooperatywy Spożywczej
„Jedność”, członek zarządu fabryki mydła „Dobosz”, aktywny działacz koła Polskiej Macierzy Szkolnej
w Częstochowie, jak również współzałożyciel i członek zarządu fabryki mydła „Dobosz” w Częstochowie.
Podczas I wojny światowej (od 1 października 1914 r. do 1 stycznia 1915 r.), służył w 1 pp Legii (kampanii)
i zwolniony został z powodu choroby wieńcowej. Działał w NZR wchodząc w skład jego Komitetu
Wykonawczego. T. Rzepecki, Sejm …, s.174, Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939.
Słownik biograficzny, t. IV, pod. red. G. Mazur, Warszawa 2009, s.360.
16 Ks. Zygmunt Sędzimir – ur. w 1881 r. w Kole w powiecie kaliskim. Ukończył seminarium duchowne we
Wrocławiu oraz kursy nauk społecznych i politycznych. Członek Rady Gminnej i Dozoru Kościelnego.
W 1908 r. założył Towarzystwo Rzemieślniczo – Przemysłowe w Częstochowie, w 1910 r. Spółkę Wytwórczą
„Tkacz” w Kamienicy Polskiej k/ Częstochowy, gdzie był proboszczem, której prezesował. Założył również
Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe i Ochotniczą Straż Pożarną. Był też członkiem Polskiej
Macierzy Szkolnej, od 1917 r. prezesem Powiatowego Związku Kółek Rolniczych i członkiem zarządu
Powiatowej Rady Opiekuńczej. W sierpniu 1919 r. wstąpił do Klubu Narodowego Zjednoczenia Ludowego.
Był też prezesem Akcji Katolickiej w diecezji częstochowskiej. T. Rzepecki, Sejm …, s. 175;
Wł. Dzwonkowski, H. Mościcki, Parlament Rzeczpospolitej Polski 1919-27, Warszawa 1928, s. 369.
17 Adolf Suligowski – ur. 9 marca 1849 r. w Warszawie. Ukończył rok prawa w Szkole Głównej w Warszawie
i 3 lata na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1876 r. pracował w adwokaturze. W nagrodę za prace naukowe
otrzymał doktorat honorowy prawa Uniwersytetu we Lwowie. Przyczynił się m. in. do powstania
„Przeglądu Prawniczego”, „Ateneum” i „Gazety Sądowej” (w jęz. pol.). W przeciągu krótkiego okresu czasu
stał się najbardziej wziętym prawnikiem w Kongresówce. Był też prezesem bezpłatnych czytelni
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Po wojnie rosyjsko – japońskiej, zabiegał w Moskwie
o powstanie samorządu miejskiego oraz autonomię dla Kongresówki. W 1912 r. za odmowę złożenia
przysięgi w języku rosyjskim, skreślony został z listy adwokatów. W 1916 r. przewodniczył Warszawskiej
Radzie Miejskiej, a w 1918 r. wszedł do II Rady Stanu. Od 1917 r. jako założyciel został też pierwszym
prezesem Związku Miast Królestwa Polskiego, a po odzyskaniu niepodległości - Związku Miast Polskich.
T. Rzepecki, Sejm …, s. 175; J. Fałowski, Suligowski Adolf, [w:] Słownik Biograficzny Ziemi
Częstochowskiej, pod. red. A. J. Zakrzewskiego, T. I, Częstochowa 1998, s.144-145.
18 Józef Zagórski – ur. 7 września 1885 r. w Częstochowie. Ukończył sześć klas Gimnazjum Filologicznego
w Piotrkowie Trybunalskim. W Niemczech wyuczył się przędzalnictwa wełny czesankowej, a po powrocie
pracował jako „nadmajster” w częstochowskich zakładach przemysłu wełnianego. Był członkiem Rady
Miejskiej w Częstochowie, Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej, a także Towarzystwa Konspiracyjnego im.
Kilińskiego. Założył Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Włókienniczego. Czterokrotnie więziony
przez władze rosyjskie. Był wice prezesem Zarządu Okręgowego NZR w Częstochowie. T. Rzepecki, Sejm …,
s. 175-176.
19 Maria Moczydłowska z Grzymkowskich – ur. 4 października 1886 r. w Łomży. Ukończyła 7-klasową
pensję w Warszawie. Była instruktorką ochronki Rady Opiekuńczej i Kółek Gospodyń Wiejskich przy
Związku Kółek Rolniczych, w którego zarządzie zasiadała, ponadto piastowała też funkcję:
wiceprzewodniczącej Kół Gospodyń Wiejskich w Warszawie i Częstochowie, członka Rady Opiekuńczej
w okręgu częstochowskim, przewodniczącej Towarzystwa „Trzeźwość” w Warszawie. T. Rzepecki, Sejm …,
s. 176; Cz. Brzoza, Maria Moczydłowska, [w:] Kto był kim ..., s. 372; Posłowie i Senatorowie …, t. IV,
s.190. Patrz też: „Express Częstochowski”, z 12 marca 1922 r., nr 1, s.3.{Satyr Częstochowski.}, „Kurier
Polski” z 21 stycznia 1922 r., nr 21, s.2; z 26 stycznia 1922 r., nr 25, s. 2; z 28 stycznia 1922r, nr 28, s.2,
które relacjonowały cały proces forsowania uchwały antyalkoholowej w Sejmie, którą współtworzyła.
20 PSL Wyzwolenie było wówczas najprężniej działającym stronnictwem na wsiach w tej części kraju.
Ta chłopska partia polityczna utworzona została 5 grudnia 1915 r. w Warszawie z połączenia Narodowego
Związku Chłopskiego, Związku Chłopskiego i Ludowców (zaraniarzy). Początkowo funkcjonowała jako
Polskie Stronnictwo Ludowe, a od zjazdu w dniu 1 listopada 1918 r., jako PSL „Wyzwolenie”. Działała na
terenie byłego Królestwa Polskiego. Uczestniczyło w tworzeniu rządu J. Moraczewskiego. Głównym celem
Stronnictwa było dążenie do wyrównania stanu posiadania ziemi, poprzez „obdarowanie” ziemią chłopów
bezrolnych czyli do likwidacji pozostałości feudalnych, ale też demokratyzacji życia publicznego i równości
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stochowa-Radomsko oddano 36 922, czyli 24% głosów21. W powiecie radomskowskim Wyzwoleńcy „zawłaszczyli” aż 39% głosów, zatem wyraźnie więcej niż
w częstochowskim, gdzie na „trójkę” w sumie złożono 11 387 tj. 13% głosów. Pierwsze
wybory potwierdziły ludowy charakter Stronnictwa, którego elektorat przede
wszystkim skupiał się na wsiach. Jednak w przypadku wsi w Częstochowskiem nie
wykazały one zbyt dużego poparcia dla jedynego walczącego w wyborach chłopskiego
Stronnictwa, zyskało ono tylko 20% głosów. Zdecydowanie bardziej ludowy charakter
wykazały obszary wiejskie w powiecie radomskowskim, gdzie elektorat Wyzwolenia
stanowił prawie 44% głosujących. W wypadku miast, odsetek zwolenników
Wyzwolenia był niewielki, nieznacznie tylko wyższy niż w pozostałych, w Radomsku,
choć i tak wyniósł zaledwie 2%. Okazało się wiec, że tylko w wypadku gmin wiejskich
powiatu radomskowskiego, PSL Wyzwolenie, niemal na równi rywalizowało
z centroprawicową „czwórką”. Znalazło to przełożenie na mandaty poselskie, bo dwa
ostatnie przysługujące w tym okręgu obsadzili właśnie działacze PSL Wyzwolenia:
Jan Cianciara22 i Eustachy Rudziński23.
Trzecie miejsce pod względem zgromadzonych głosów w okręgu, lecz już bez
reprezentacji sejmowej, zajęła lista Polskiej Partii Socjalistycznej (nr 2)24.
Jak zaś wypada analiza porównawcza wyników socjalistów w powiecie
radomskowskim i Radomsku, na tle okręgu wyborczego Częstochowa-Radomsko?
Po pierwsze - w całym okręgu PPS zdołała zgromadzić blisko 10 tysięcy
(9 838) głosów, co stanowiło około 6,4% głosujących. Średnie poparcie dla
socjalistów w powiecie częstochowskim było bardzo niskie i wyniosło niewiele ponad
5% (4 674 głosów). W przypadku powiatu radomszczańskiego, sympatie dla Partii
były nieznacznie wyższe i wyniosło 8% (5 144 głosów). W samym Radomsku w tych
wyborach lista PPS była drugą po liście Centralnego Komitetu Wyborczego

obywatelskiej. A. Bełcikowska, Stronnictwa i związki Polityczne w Polsce, Warszawa 1925, s. 215-217;
J. Borkowski, Ludowcy w II Rzeczpospolitej, Warszawa 1987, cz. 1, s. 12; J. Walczak, Partie polityczne …,
s. 179.
21 Statystyka wyborów do Sejmu Ustawodawczego …, s. 55; T. Rzepecki, Sejm …, s. 258; „Goniec
Częstochowski” z 31 stycznia 1919 r., nr 26, s.2.
22 Jan Cianciara – ur. 1870 r. w Kamienicy Polskiej w powiecie częstochowskim, w rodzinie chłopskiej. Tam
też ukończył szkołę elementarną. Zajął się rolnictwem, a w 1897 r. założył na terenie częstochowskiego
powiatu i Kamienicy Polskiej czytelnię. W rodzinnej wsi propagował nowoczesne metody gospodarowania
oraz oświatę rolniczą. W 1905 r. był jednym ze współzałożycieli Związku Abstynentów, w rok później
również Polskiej Macierzy Szkolnej, a w kolejnych latach Straży Pożarnej (1907 r.), Kółka Rolniczego im.
Staszyca (1909 r.) oraz Stowarzyszenia im. Antoniego Osuchowskiego. Współpracował z ruchem
zaraniarskim, a następnie wstąpił do PSL „Wyzwolenie”. T. Rzepecki, Sejm …, s. 174; J. Hampel, Jan
Cianciara, [w:] Kto był kim ..., s. 254; Posłowie i Senatorowie …, t. I, s.286.
23 Eustachy Rudziński – ur. 20 września 1885 r. w Makowie Mazowieckim, w rodzinie rzemieślnika,
Edwarda i Kamili z Koterwasów. Ukończył kursy w Szkole Przemysłowej w Krakowie, uczęszczając też na
wykłady fizyki i matematyki na Uniwersytecie Krakowskim, przez pewien okres studiował na
Uniwersytecie w Brnie, jako słuchacz zwyczajny, studiów jednak nie ukończył dyplomem, z powodu braku
środków materialnych. Po powrocie do kraju 1911 r. pracował jako nauczyciel matematyki, fizyki, chemii
w Warszawie, Płocku, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej, ale także w tajnych organizacjach młodzieży.
W roku 1914 r. wstąpił do podoficerskiej szkoły Legionów, gdzie był szefem intendentury obozu
strzeleckiego na Oleandrach w Krakowie. Dwukrotnie uciekał z kraju unikając aresztowania. Po powrocie
w 1917 r. zamieszkał w Sosnowcu, gdzie uczył oraz działał w PSL. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.,
pracował najpierw jako inspektor szkolny w Radomsku, a potem mianowany został przez Tymczasowy
Rząd Republiki Polskiej w Lublinie, komisarzem ludowym powiatu Radomsko. T. Rzepecki, Sejm …, s. 175176; J. Hampel, Rudziński Eustachy, [w:] Kto był kim ..., s. 174; Wł. Dzwonkowski, H. Mościcki,
Parlament …, s. 251-252.
24 Statystyka wyborów do Sejmu Ustawodawczego …, s. 55; T. Rzepecki, Sejm …, s. 258; „Goniec
Częstochowski” z 31 stycznia 1919 r., nr 26, s.2.
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Robotniczo – Włościańskiego, bo aż 27% głosujących Radomszczan (1 873 osób),
wybrało właśnie kandydatów PPS do Sejmu Ustawodawczego. Zdecydowanie
najwyższe poparcie wyborców odnotowała partia w Stobiecku Szlacheckim (40%)
i Radomsku (32%). Natomiast na wsiach tegoż powiatu właściwie poza Stobieckiem,
Maluszynem i Dobryszycami, rolę socjalistów należałoby określić, jako marginalną25.
Tak znaczące sympatie polityczne Radomszczan nie wystarczyły jednak do
wywalczenia przez socjalistów choćby symbolicznego mandatu, bo do zdobycia go
przez Józefa Kazimierczaka zabrakło 430 głosów. Stąd też podobnie jak w całym
kraju, tak również w tym okręgu, socjaliści uznali ten wynik za porażkę wyborczą,
a głównym kierunkiem działań mających na celu poszerzenie swego elektoratu stało
się umocnienie w miastach, w rywalizacji z NPR, ale także budowanie elektoratu na
obszarach wiejskich. W świetle tych zadań Radomsko mogło być dla socjalistów
ważnym atutem, punktem wyjścia na drodze budowania własnego elektoratu.
Na kolejnych miejscach uplasowały się listy żydowskie zblokowane w dwa
związki wyborcze. Pierwszy z nich prawicowo – centrowy Związek Żydowski złożony
z list: Żydowskiego Komitetu Wyborczego Zjednoczonego (nr 9), Żydowskiego
Narodowego Komitetu Wyborczego (nr 10) i Żydowskiego Stronnictwa Ludowego (nr
5) ogółem w całym okręgu zgromadził 12 253 głosów czyli niecałe 8%26. Zdecydowana
większość z nich (7 584) oddana została w powiecie częstochowskim, zwłaszcza
w Częstochowie, gdzie ponad 18% (5 012) głosujących mieszkańców opowiedziało się
za blokiem27. Poparcie dla list żydowskich tego bloku w całym powiecie
częstochowskim wyniosło 8,6% było wiec o ponad 2% wyższe niż w radomszczańskiej
części okręgu. Podobnie jak w Częstochowskiem, również w Radomszczańskiem
zdecydowana większość elektoratu żydowskiego skupiona była w mieście. Tu
poparcie dla list tego bloku było najwyższe, łącznie 3 listy zgromadziły 33% głosów
radomszczan (2 245). W pozostałych gminach wiejskich, poza Gidlami, Koniecpolem
i Pajęcznem, żydowscy kandydaci właściwie się nie liczyli28.
Drugi blok żydowski pod nazwą Związek Lewicowy Żydowski obejmował
listy: Związku Ludowo Żydowskiego „Farajnigte” (nr 6), „Poalej – Syjon” (nr 8)29. Ich
rezultaty w okręgu wyborczym były już znacząco słabsze (łącznie 2 930 głosów).
Ogółem w całym okręgu na blok oddano niecałe 2% wszystkich głosów, przy czym
zdecydowaną większość z nich (2 325) odnotowano w powiecie częstochowskim

25 Procentowe poparcie dla listy socjalistycznej na wsiach powiatu radomszczańskiego rozkładało się
następująco: Stobiecko – 40%; Dobryszyce – 18%; Maluszyn – 16%; Gosławice – niecałe 12%; Żytno – 8%;
Dmenin – 7%; Gidle – ponad 6%; Brudzice, Radziechowice – około 5%; Kobiele – 4,5%; w pozostałych
gminach poparcie dla PPS wyniosło poniżej 2%. Szczególną uwagę zwraca i tak dobry wynik dla listy PPS
w Żytnie, czy Maluszynie, zwłaszcza, że wśród kandydatów nie było żadnej osoby związanej z tymi
okolicami, a ponadto startowała tez „miejscowa” lista nr 11.
26 Statystka wyborów do Sejmu Ustawodawczego …, s. 55; T. Rzepecki, Sejm …, s. 258; „Goniec
Częstochowski” z 31 stycznia 1919 r., nr 26, s. 2. Przy czym lista nr 5 uzyskała – 64 głosy; lista nr 9 - 6013,
a lista nr 10 – 6176 głosów.
27 W Częstochowie oddano na listy bloku 5 012 głosów (czyli 18,5%), W Kłobucku 620 głosów (czyli 29%),
Krzepicach 601 głosów (tj. ponad 33%), Przyrów 337 głosów (około 13%), Wancerzów 218 głosów (tylko
7%) i Kamyk 126 (niecałe 5%).
28 Blok łącznie zgromadził w poszczególnych gminach wiejskich powiatu radomszczańskiego następujące
poparcie: Koniecpol – 14% (446 głosów); Pajęczno – niecałe 10% (249 głosów); Gidle – 8% (219 głosów);
Brzeźnica – 6,5% (195 głosów); Sulmierzyce – nieco ponad 4% (88 głosów); Dobryszyce – blisko 4% (69
głosów); Rząśnia, Kobiele, Kruszyna – około 3%; a w pozostałych poniżej 2%.
29 Statystka wyborów do Sejmu Ustawodawczego …, s. 55; T. Rzepecki, Sejm …, s. 258; „Goniec
Częstochowski” z 31 stycznia 1919 r., nr 26, s.2.
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(z czego aż 2 185 w samej Częstochowie). W powiecie radomskowskim natomiast
zdołał uzbierać 550 głosów, z czego 412 w samym Radomsku.
Żydowska lista „Bund”, która poszła do wyborów samodzielnie, zgromadziła
w okręgu zaledwie 269 głosów, a większość z nich (197) w powiecie częstochowskim.
Najwięcej sympatyków zyskali kandydaci tej listy w Częstochowie – 177
i w Radomsku – 64 głosy, bo w gminach wiejskich tylko w Kuźniczce, Miedźnie,
Potoku Złotym, Dobryszycach, Kruszynie i Sulmierzycach oddano na listę pojedyncze
głosy30.
Analizując ogólne wyniki wyborów i podział głosów pomiędzy poszczególne
listy wyborcze oblicze polityczne społeczeństwa okręgu częstochowsko –radomszczańskiego rysowało się w sposób następujący. Po pierwsze, wyniki wykazały, że dla
wyborców tego okręgu właściwie liczyły się 4 listy wyborcze: centroprawicowa
„czwórka”, PSL „Wyzwolenie”, listy mieszczaństwa żydowskiego i PPS31. Najwyraźniej
preferowano centroprawicę, która w świetle tych wyborów okazała się niekwestionowaną faworytką w rozgrywkach po poselskie mandaty, popartą przez niemal 60 %
głosujących.
Mieszkańcy Radomska to zwolennicy stronnictw żydowskich (39,7%),
centroprawu (30,9%) i PPS (27,3)32. Zwraca uwagę w tym wypadku procentowe
poparcie dla list żydowskim, które niemal pokrywa się z odsetkiem Żydów w tym
mieście, co by oznaczało, iż ludność polska w Radomsku prawie w połowie podzieliła
się na zwolenników centroprawu i socjalistów.
Trudno określić charakter polityczny wsi powiatu radomskowskiego.
W świetle tych pierwszych wyborów w równej mierze przybrały one centrowoprawicowe oblicze, co lewicowo-chłopskie33. Tylko nieznacznie zwyciężyła lista
„czwórki” nad Wyzwoleniem, które jednak nie zdobyło palmy pierwszeństwa wśród
chłopów. Identycznie kształtują się, zatem ogólne wnioski z pierwszych wyborczych
zmagań mieszkańców, całego powiatu radomskowskiego.
Kolejne wybory do pierwszego Sejmu zwyczajnego odbyły się w listopadzie
1922 r., głosowanie tym razem na obszarze całej Rzeczpospolitej przebiegało jednego
dnia i po raz pierwszy Polacy wybierali dwuizbowy parlament. Wybory rządziły się
nowymi prawami, zawartymi w ordynacji wyborczej do Sejmu i ordynacji wyborczej
do Senatu z dnia 28 lipca 1922 r., (podpisanej przez marszałka Wojciecha
Trąmpczyńskiego oraz prezesa Rady Ministrów Artura Śliwińskiego), zaś termin
głosowania wyznaczył dekret o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1922 r.34, będący z kolei załącznikiem do
Statystka wyborów do Sejmu Ustawodawczego …, s. 55; T. Rzepecki, Sejm …, s. 258; „Goniec
Częstochowski” z 31 stycznia 1919 r., nr 26, s.2. W pozostałych gminach wiejskich głosy oddane na tę listę
rozłożyły się w sposób następujący: Kuźniczka – 11; Miedźno – 5; Potok Złoty i Sulmierzyce – po 4;
Dobryszyce i Kruszyna –po 2.
31 Aneks nr 3.
32 Aneks nr 5.
33 Aneks nr 4 i 6.
34 Właściwie prace nad ordynacjami wymusili na rządzie Wincentego Witosa posłowie Związku Sejmowego
Ludowo Narodowego, którzy 8 czerwca 1921 r. przedstawili w nagłym wniosku o przyspieszenie
uchwalenia ordynacji do Sejmu i Senatu, lecz wniosek nie zyskał wymaganej większości zwolenników.
I dopiero przegłosowany 7 lipca projekt PSL „Wyzwolenie” przyspieszył czynności nad projektem
przepisów prawa wyborczego. Zadanie to zlecono konkretnie radcy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
Leopoldowi Euzebiuszowi Rutkowskiemu, który sfinalizował tą część procedury tworząc rządową wersję
projektu ordynacji, przyjętą przez rząd 26 lipca 1921r. Projekt ów trafił następnie „pod obróbkę” w ręce
prof. Józefa Buzka, który dokonał pewnych poprawek i uzupełnień, poszukując kompromisowych
rozwiązań, uwzględniając przy tym dotychczasowe rozwiązania systemowe w Polsce, ale także system
30
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dekretu Naczelnika Państwa z dnia 18 sierpnia o tym samym tytule, ustalającym
terminy głosowania na dzień 5 listopada 1922 roku w przypadku wyboru posłów, a 12
listopada w wypadku wyboru senatorów35.
W wyborach do I Sejmu zwyczajnego z 5 listopada 1922 r., w całym kraju
głosowało 276 powiatów, podzielonych na 64 okręgi wyborcze. Okręg Częstochowa –
Radomsko tym razem otrzymał nr 17, a składał się z dwóch powiatów
tj. częstochowskiego oraz radomskowskiego (już bez gmin: Kiełczygłów i Działoszyn).
W skład powiatu częstochowskiego weszły więc trzy miasta: Częstochowa,
podzielona na 28 obwodów wyborczych. Natomiast powiat radomszczański objął
miasto Radomsko, tym razem podzielone na 7 obwodów wyborczych z 9 109
uprawnionymi oraz 24 gminy wiejskie36.
W całym „siedemnastym okręgu wyborczym” zwiększono liczbę obwodów do
166 (w tym 92 dla powiatu częstochowskiego i 74-dla powiatu radomskowskiego)37.
W przypadku zaś powiatu radomszczańskiego, który zasiedlało 169 847 mieszkańców,
a 76 498 z prawem głosowania, mieszkańcy gmin wiejskich stanowili zdecydowaną
większość, bo aż 90% mieszkańców powiatu, w tym względzie sytuacja nie uległa więc
istotnej zmianie38. W okręgu wyborczym częstochowsko-radomskowskim liczba osób
z czynnym prawem wyborczym wyniosła 187 464, na ogólną liczbę 404 739
mieszkańców. Przeważająca większość z nich, bo blisko 60 %, to mieszkańcy powiatu
częstochowskiego. Rozpatrując to pod względem mieszkańców wsi i miast
zauważymy przewagę pierwszych nad drugimi w proporcjach 69:31% (i 129 048 do
58 416 uprawnionych osób). Powyższe proporcje wskazywały zatem ponad
dwukrotną przewagę uprawnionych ze środowisk wiejskich nad tymi z miast, dając
tym samym mieszkańcom obszarów wiejskich, przynajmniej teoretycznie, większy
wpływ na wyborczy rezultat. Podobne proporcje zaobserwować można w obu
powiatach. W porównaniu z rokiem 1919, nie zaszły więc w tym temacie żadne istotne
zmiany.
Analizując aktywność mieszkańców powiatu częstochowskiego zauważymy,
że tego dnia z prawa wyborczego skorzystało 83,6%. Zestawienie wyników
wyborczych w powiecie radomskowskim z kolei wykazuje, że na 76 498
uprawnionych głosowało 67 023 osób, co dało wynik 87,6%, zatem wyższy niż przed
trzema laty. W samym Radomsku frekwencja była nieznacznie niższa, bo na 9 109
uprawnionych z prawa do głosowania skorzystało 7 848, więc nieznacznie
przekroczyło 86%. Nie była to najwyższa frekwencja dla miast tego okręgu, bo wyższą
potwierdzono w Krzepicach – 93,6 % i Kłobucku 90%, niższą odnotowano zaś

wyborczy w Anglii, Francji, Belgii, Niemczech i Czechosłowacji. W następnej kolejności zajmowała się nim
Komisja Konstytucyjna, trzy czytania w Sejmie, zakończone ostatecznie 28 lipca 1922 r. akceptacją
większości przepisów. Najtrudniejsze kwestie do ustalenia dotyczyły podziału mandatów w okręgach i z list
państwowych (właściwie gdyby nie porozumienie wypracowane w końcu maja 1922 roku między posłami
PPS i PSL „Piast”, poszerzone w czerwcu o posłów ZSLN, PSL „Wyzwolenie”, NPR, KPK i ChD dyskusje
trwałyby jeszcze dłużej). K. Kacperski, System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu Drugiej
Rzeczypospolitej, Warszawa 2007, s. 151-190; Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej o ordynacjach
wyborczych do Sejmu i Senatu, Warszawa 1922, s. 4; J. Buzek, Główne zasady polityczne ordynacji
wyborczej do Sejmu i Senatu. Studium krytyczno - porównawcze, Warszawa – Lwów, b.d.w., s. 6-7, 2686.
35 Dz.U.R.P.,1922, nr 66, poz. 592, 593, 594. Wyniki głosowania do Senatu nie zostały ujęte w tym artykule,
jako że treścią tego artykułu były wyłącznie wybory do izby niższej.
36 Aneks nr 2.
37 „Gazeta Radomskowska” z 1 października 1922 r., nr 41, s. 7.
38 Aneks na 2.
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w Częstochowie - 83,6%. Aktywność wyborców w skali całego okręgu wyborczego
wyniosła natomiast 87% (na 187 464 uprawnionych głosowało 162 697 osób).
Podobnie jak w pierwszych wyborach parlamentarnych tak i teraz,
mieszkańcy obwodów wiejskich wykazali się większym zaangażowaniem. Tam
frekwencja wyniosła 87,8%. Najwyższą odnotowano w Gidlach, Koniecpolu (91%), zaś
najniższą w Rzekach i Rząśni (84-85%).
Podkreślenia wymaga też mniejsza liczba głosów unieważnionych w powiecie
radomskowskim, aniżeli w powiecie częstochowskim, w sumie bowiem za nieważne
uznane zostały 162 głosy czyli 0,2% wszystkich39.
Ostateczne rezultaty głosowania w okręgu Częstochowa-Radomsko w 1922 r.
dowiodły, iż w wyborczej batalii po poselskie mandaty, największą skutecznością
wykazał się Chrześcijański Związek Jedności Narodowej (lista nr 8)40, który zebrał 51
409 tj. 31,7 % głosów41. W powiecie częstochowskim opowiedziało się za nim prawie
40% głosujących (37 010 osób). Najczęściej głosowali na niego częstochowianie,
których ponad połowa aktywnych w wyborach (53%) wybrała właśnie jego
kandydatów. Równie wysokim poparciem cieszyli się w Kłobucku, gdzie zgromadzili
Początkowo protokoły podawały dodatkową liczbę 103 głosów uznanych za nieważne przez komisję
okręgową, ale ta przywróciła im ważność, ostatecznie podając, że liczba głosów nieważnych w całym okręgu
wyniosła – 478, zamiast 581, a liczba ważnych głosów 162 219. Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu
odbytych 5 i 12 listopada 1922 r., Warszawa 1926, s. 30. Inne dane podaje Rocznik Statystyczny
Rzeczpospolitej polskiej 1920/1922, cz. II, Warszawa 1923, s. 342: 162 017 głosów ważnych, a 134 głosy
unieważnione.
40 Odmiennie niż w wyborach do Sejmu Ustawodawczego prawica i centrum nie uległo zblokowaniu.
Pierwsza z list narodowych opatrzona została numerem 8. Utworzyły ją prawicowe stronnictwa, które
licząc na wzmocnienie swych szans na wyborcze mandaty porozumiały się tworząc Chrześcijański Związek
Jedności Narodowej (dalej: Chrz. Zw. Jedn. Nar.), zwany często potem w prasie i mowie potocznej
„Chjeną”. I tak, w skład powstałego w dniu 16 sierpnia 1922 roku bloku, oprócz inicjatora tj. Związku
Ludowo-Narodowego weszły ponadto: Chrześcijańsko - Narodowe Stronnictwo Pracy (zwane w skrócie
Chrześcijańską Demokracją lub Chadecją), Narodowe Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe
(konserwatywna grupa rozłamowców Narodowe Zjednoczenia Ludowego z Edwardem Dubanowiczem na
czele, dawnego rozłamowca z ZLN-u, powstała 23 czerwca 1921 r.), Związek Odrodzenia Gospodarczego
Polski (skupiający organizacje zawodowe polskich klas posiadających). A w przypadku okręgu
częstochowsko - radomskowskiego blok ten został też wsparty przez Narodową Organizację Kobiet (decyzja
wrześniowa) oraz niedawno powstałą Narodowej Partii Pracy40 (była to grupa rozłamowców Narodowej
Partii Robotniczej, dawnego Narodowego Związku Robotniczego). R. Wapiński, Narodowa Demokracja
1893 – 1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980, s. 216-217; Archiwum
Powiatowe w Kielcach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki Kielecki I (dalej: UWK I), sygn. 416, k. 101; „Goniec
Częstochowski” z 23 sierpnia 1922 r., nr 190, s.2; z 25 października 1922 r., nr 243, s. 1; z 21 września 1922
r., nr 214, s.3.
41 Statystyka Polska, t. VII, Warszawa 1926, s.30. Swoje wyliczenia autorka oparła na danych
statystycznych z GUS w Warszawie, pomiędzy źródłami istnieje bowiem sporo rozbieżności. Na łamach
„Gońca Częstochowskiego” (z 6 listopada 1922 r., nr 252, s.1; 7 listopada 1922 r., s.1; 8 listopada 1922 r.,
s.3) niemal na bieżąco, ukazywały się wyniki, które ulegały nieznacznym zmianom. W jednym z numerów
z 8 listopada 1922 r., nr 254, s. 1, przedstawione zostały bardzo szczegółowe wyniki dla poszczególnych
obwodów w Częstochowie I chociaż nazywa je Goniec „ostatecznymi”, zauważymy tam wyraźne
rozbieżności w porównaniu z danymi oficjalnymi GUS-u, co prawdopodobnie było wynikiem jeszcze
niekompletnych, na bieżąco zliczanych głosów. Odnośnie rezultatów w okręgu wyborczym niemal
identyczne dla poszczególnych list podaje dokument ze zbiorów w Archiwum Akt Nowych, Komunistyczna
Frakcja Poselska, sygn. 162/ II-14, k. 40-42, a rozbieżności dotyczą wyłącznie wyników PSL „Piast” (1 głos
na niekorzyść ludowców) i bezpartyjnych (1 głos na korzyść tych kandydatów). Te same liczby podało –
Obwieszczenie numer 7 z dnia 11 listopada 1922 r. wydane przez przewodniczącego Okręgowej Komisji
Wyborczej numer 17 – sędziego Sądu Okręgowego Imieńskiego, zachowane w zbiorach Archiwum
Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Starostwo Powiatowe Częstochowy I (dalej: SPCz I), sygn. 1140,
k.3. Nie są to jednak istotne różnice, które by wpływały na ogólne wnioski. Zobacz też „Kurier Wieczorny”,
z 6 listopada 1922 r., nr 252, s. 1; z 7 listopada 1922 r., nr 253, s. 1, które zamieściły wyniki wyborów do
Sejmu 1922r, dla całego kraju oraz dla powiatu radomszczańskiego.
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prawie 47% tj. 1 016 głosów, a nieznacznie słabszym w Krzepicach - 30%, czyli 542
głosów. Oznaczało, to że co drugi głosujący w trzech miastach powiatu
częstochowskiego, oddał głos na „ósemkę”. Wyraźnie mniejsze sympatie polityczne
dla tego ugrupowania zanotowano natomiast na wsiach tego powiatu, gdzie złożono
na Chjenę niecałe 30% ważnych głosów. Tymczasem w powiecie radomszczańskim
zyskała zdecydowanie mniejszą popularność, zwłaszcza na wsiach. W samym
Radomsku, poparło ją sporo, bo ponad 3 tysiące, czyli 40% wyborców42, jednakże
w gminach wiejskich tego powiatu wyraźnie mniej, zagłosowało na nią 26 471, czyli
19% wyborców. Sukces Chjeny był więc przede wszystkim zasługą mieszkańców
powiatu częstochowskiego, a w dużej mierze tamtejszych miast. Dlatego przy
nakreślaniu oblicza elektoratu Chjeny w okręgu wyborczym częstochowskoradomskowskim, w świetle tych wyborów, zauważymy, bardzo silne wpływy tego
ugrupowania w trzech miastach powiatu częstochowskiego i wyraźnie mniejsze, choć
znaczące na wsiach tego powiatu, gdzie znajdowało się nawet 42% elektoratu, a tylko
22 % elektoratu Chjeny znajdowało się w gminach wiejskich radomszczańskiego, zaś
jedyne 6% - w samym Radomsku.
Dzięki tak wysokiemu poparciu Chrześcijański Związek Jedności Narodowej
wywalczył w okręgu 17 połowę możliwych do obsadzenia mandatów. Posłami z tej
listy zostali: Jan Puchałka z Krakowa43, Tadeusz Belina44 oraz Stanisław Wartalski45,
Potwierdzają to dane znalezione w archiwum w Kielcach, które podają dokładnie te same liczby, ale
z dokładnym podziałem owoców głosowania dla poszczególnych obwodów w mieście (najwięcej głosów
oddano na ta listę w obwodzie 3 i 4, po 568); APK, UWK I, sygn, s. 121.
43 Jan Puchałka – ur. 17 czerwca 1882 r. w Mazanowicach pow. bielskim, w rodzinie robotniczej, Jakuba
i Zuzanny Suchy. Absolwent gimnazjum cieszyńskiego (1903r). Już jako gimnazjalista współpracował z ks.
St. Stojałowskim w wydawnictwie „Wieńca–Pszczółki”. Po ukończeniu gimnazjum, ponieważ wydawnictwo
Stojałowskiego upadło, wyjechał do Cieszyna, następnie do Krakowa, by kontynuować edukację tym razem
studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie studenckim organizował i kierował
politycznym i zawodowym ruchem chrześcijańskim w Krakowie. W 1915 r. wyjechał do Czech, gdzie
przebywał przez pół roku, piastując stanowisko sekretarza Komitetu Opieki nad Uchodźcami. Po powrocie
do kraju pracował wśród młodzieży robotniczej i redagował „Robotnika Polskiego”. T. Rzepecki,
W. Rzepecki, Sejm i Senat 1922-1927, Poznań 1923, s. 188; S. Gajewski, Puchałka Jan, [w:] Kto był kim ....,
s. 406; Wł. Dzwonkowski, H. Mościcki, Parlament …, s. 166.
44 Tadeusz Belina – ur. w 1886 r. w Strzelcach Wielkich, pow. radomszczański, w rodzinie ziemiańskiej
Michała i Józefy z domu Wzdulskiej. Uczęszczał do Szkoły Handlowej im. Rontalera w Warszawie, o profilu
rolniczym, a po jej ukończeniu rozpoczął studia rolnicze na Uniwersytecie Krakowskim, które z kolei
zakończył z odznaczeniem. Jako student aktywnie uczestniczył w życiu politycznym akademickiej
młodzieży, był członkiem Zjednoczenia, prezesem Bratniej Pomocy Kółka Rolników, a także członkiem
tajnej organizacji niepodległościowo-samokształceniowej. Po skończeniu studiów odbył praktykę rolniczą
w b. Kongresówce oraz zaborze pruskim, następnie powrócił w rodzinne strony, zajął się gospodarowaniem
rodzinnego majątku. W 1910 r. ożenił się z Anielą Jałowiecką, córką posła do Dumy Bolesława
Jałowieckiego. Gospodarując w swoim majątku zasłynął m. in. z tego, iż wybudował krochmalnię,
gospodarstwo rybne i nasienne oraz podniósł wyraźnie znaczenie gospodarstwa leśnego. Od 1911 r. rozwijał
też skuteczną działalność społeczną. Tworzył kółka rolnicze, piastował funkcję wiceprezesa Towarzystwa
Rolniczego w Piotrkowie, założył kasy pożyczkowo-oszczędnościowej oraz dwie straże pożarne.
Po zakończeniu I wojny zajął się jego odbudową bardzo zdewastowanego gospodarstwa, jednocześnie
nadal angażując się w życie społeczne regionu. Od 1917 r. był członkiem sejmiku powiatowego oraz jego
wydziału, w latach 1917 – 21 prezesował okręgowemu Towarzystwu Rolniczemu w Radomsku, a potem
zasiadał w Zarządzie Stowarzyszenia Rolniczo- Handlowego w tym mieście i jednocześnie w Piotrkowie.
C. Brzoza, Belina Tadeusz, [w:] Kto był kim ..., s. 232; T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat …, s. 189;
Wł. Dzwonkowski, H. Mościcki, Parlament …, s. 80-81; „Goniec Częstochowski” z 22 października 1922 r.,
nr 240; Posłowie i Senatorowie …, t. I, s. 113-114.
45 Stanisław Wartalski - w Krakowie 1880 r. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wiedeńskim.
Wiele lat pracował w różnych przedsiębiorstwach handlowych zarówno w kraju jak i za granicą. I wojna
światowa zastała go w Moskwie, tam też działał w polskich instytucjach opiekuńczych, organizował
polskie oddziały w Rosji, a w 1920 r. był ochotnikiem w 14 pułku ułanów. C. Brzoza, Wartalski St., [w:] Kto
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bo startujący z tej listy gen. Józef Haller zrzekł się mandatu z tego okręgu na rzecz
Wartalskiego, sam reprezentował Warszawę46. W porównaniu z poprzednimi
wyborami prawica odnotowała więc spadek47.
Na drugim miejscu w okręgu uplasowała się lista nr 3 Polskiego Stronnictwa
Ludowego „Wyzwolenie”, przegrywając z prawicową „ósemką” tylko trzema
procentami głosów. W tym wypadku zdecydowaną większość zwolenników
„Wyzwolenia”, bo 69 % wszystkich sympatyków Stronnictwa w okręgu, stanowili
wyborcy z powiatu radomszczańskiego48, tam kandydaci „trójki” zgromadzili 47 045
tj. ponad 48% ważnych głosów49. Wzmacniając swój elektorat w ciągu ostatnich
trzech lat o ponad 9%, poprawiło przede wszystkim przyjęcie na wsiach, gdzie
Stronnictwo „zawłaszczyło” ponad 54% głosów. Najwyższe poparcie dla nich wykazały
takie gminy jak: Rząśnia-88%, Dąbrowa-85%, Przerąb-76%, Garnek-73%,
Wielgomłyny-71%. Z wyjątkiem pięciu innych: Stobiecka Miejskiego-15%, Dobryszyc21%, Gidel-28%, Sulmierzyc-33%, Radziechowic-43%, w pozostałych 19 gminach
wiejskich powiatu radomskowskiego, poparcie dla Wyzwoleńców przekraczało 50%.
W efekcie takiego podziału głosów w okręgu, Stronnictwo Wyzwolenia wywalczyło
dwa poselskie mandaty, które przypadły pierwszym kandydatom z listy tj.
Eustachemu Rudzińskiemu i Aleksemu Ćwiakowskiemu50.
Na trzecim miejscu uplasowała się Polska Partia Socjalistyczna (lista numer
2). W całym okręgu oddano na nią 18 066 głosów, a to odpowiadało niewiele ponad
11% ważnych głosów. Oznaczało to zatem blisko 4% zwyżkę w porównaniu
z poprzednimi wyborami, dzięki czemu po raz pierwszy w tym okręgu wyborczym
kandydat partii socjalistycznej uzyskał mandat poselski, a przypadł on Kazimierzowi
Pużakowi51. Interesujące, że to nie robotnicy miast tego okręgu, ale w bardzo dużym
był kim...., s. 463; T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat …, s. 189; Wł. Dzwonkowski, H. Mościcki, Parlament …,
s. 118 – 119.
46 APK, UWK I, sygn. 2557a, s.2; APCz, St. Pow. I, sygn. 1140, s.3; „Goniec Częstochowski” z 8 listopada
1922 r., nr 255, s.3.
47 Trudny jednak do ocenienia, bowiem, w poprzednich wyborach tworzyła ona wspólny blok ze wszystkim
ugrupowaniami centro-prawicowymi w okręgu.
48 Statystyka Polska, t. VII, Warszawa 1926, s.30.
49 Aneks nr 6.
50 Aleksy Ćwiakowski – ur. w 1895 r. w Sygontce w pow. częstochowskim. Ukończył częstochowskie
gimnazjum a następnie studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, a ukończone na Uniwersytecie
Krakowskim. Od 1905 r. działał w POW jako porucznik 5 pułku piechoty, uczestniczył w obronie Lwowa
i walkach w Małopolsce Wschodniej. W latach 1916-1918 członek POW w powiatach Radomsko
i Częstochowa, komendant poczty, zastępca komendanta Obwodu IV Okręgu Va, od 1917 komendant
Obwodu Święta Anna Okręgu VI, 1918 – dowódca oddziałów lotnych. W 1917 r. ukończył kurs
podchorążych. Za zasługi wojenne dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznym. Po zakończeniu I wojny
światowej, pracował jako nauczyciel w Kusiętach, gm. Olsztyn, pow. częstochowskim. T. i W. Rzepeccy,
Sejm i Senat …, s. 187, 189, 466, 470; C. Brzoza, J. Hempel, Ćwiakowski A., [w:] Kto był kim ...., s. 260;
Posłowie i Senatorowie …, t. I, s.335-336.
51 Kazimierz Pużak – ur. 26 sierpnia 1883 r. w Tarnopolu, syn Wojciecha i Marceli z Hrycynów
(Ukraińców). Tam też ukończył gimnazjum, następnie podjął studia na wydziale prawa na Uniwersytecie
Lwowskim. W 1899 r. założył w gimnazjum tajną organizację polityczno-radykalną. Zajmował się
kolportażem agitacyjnej bibuły do zaboru rosyjskiego. Od roku 1904 był członkiem PPS, a następnie PPSFrakcji Rewolucyjnej, również Organizacji Bojowej PPS. Uczestniczył w rewolucji 1905–1907. Aresztowany
za działalność rewolucyjną, w marcu 1911 r., a po dwu i pół rocznym śledztwie, skazany na 8 lat ciężkich
robót na Syberii. Przebywał m. in. w twierdzy szlisselburskiej, a po rewolucji lutowej 1917 r. działał nadal
w PPS na terenie Rosji. W tym czasie pełnił funkcję przewodniczącego, sekretarza i skarbnika organizacji
PPS oraz redaktora „Głosu robotnika i żołnierza”. Po bitwie pod Kaniowem udzielał pomocy, rady oraz
dostarczał dokumenty żołnierzom i oficerom korpusu gen. Hallera. Do kraju przybył w październiku 1918 r.
W latach 1921-1939 pełnił funkcję sekretarza generalnego PPS. Uchodził za faktycznego przywódcę ruchu
socjalistycznego lat międzywojennych, długoletniego kierownika prac organizacyjnych partii. M. Śliwa,
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stopniu to mieszkańcy obwodów wiejskich powiatu częstochowskiego, zdecydowali
o takim wyniku socjalistów. W powiecie częstochowskim za kandydatami PPS-u
głosowało 13% wyborców, przy czym w Częstochowie trochę ponad 12%, w Kłobucku
trochę ponad 9%, a w Krzepicach tylko 1,6% wyborców. Tymczasem w obwodach
wiejskich, średnia poparcia dla nich wyniosła nieco powyżej 14% głosujących.
W radomszczańskiej części okręgu, sama PPS, w porównaniu z 1919 r., odnotowała
straty. Jeśli chodzi o wsie nieznacznie poprawiła swoje notowania, zyskując 1,5%
wyborców, jednak w Radomsku poparcie, które w tym mieście sięgało ponad 23%,
tym razem wyniosło 16%. Socjaliści stracili prawdopodobnie głównie na rzecz tzw.
Niezależnych Socjalistów52. Lista ta w powiecie radomszczańskim uzbierała 1,6%
głosów, a w samym Radomsku prawie 14%. Dzięki temu można mówić
o potwierdzeniu dużych wpływów lewicy w mieście, stratach PPS, choć trudno
określić to zjawisko „topnieniem” elektoratu socjalistów, nie tylko z uwagi na nazwę
listy nr 23, która mogła być myląca dla wielu wyborców, ale także na fakt, iż grupa
ta powstała niedługo przed wyborami, tworzyli ją byli działacze PPS, więc możliwe,
iż przez wielu wyborców traktowana raczej za „bratnią” niżeli wrogą listę 53.
Czwartą pozycję w wyborach sejmowych 1922 r. w okręgu wyborczym numer
17, zajęła lista Polskiego Centrum startująca z numerem 12. W okręgu tym
zgromadziła 16 034, co oznaczało, iż co dziesiąty głosujący wybrał kandydatów
Polskiego Centrum. Jej wyniki zdecydowanie lepiej przedstawiały się w powiecie
częstochowskim, gdzie „przyciągnęła” 10 832, czyli nieco ponad 11% wyborców.
W tym powiecie zdecydowana większość zwolenników cenrtowej listy zamieszkiwała
wsie, tam poparł ją prawie, co piąty wyborca (ponad 18%), podczas gdy w miastach
zgromadziła tylko 2,4% głosów. W powiecie radomszczańskim cieszyła się znacznie
skromniejszą akceptacją. Tam na „dwunastkę” głosowało tylko 8% wyborców (5 202
osoby) i podobnie jak w Częstochowskiem, przeważnie za listą opowiedzieli się
mieszkańcy wsi, którzy powierzyli jej ponad 8% głosów, podczas gdy w miastach
zaledwie nieco ponad 1%. Najwyższe poparcie dla centrowego ugrupowania
chłopskiego wykazali mieszkańcy gmin: Brzeźnica-34%, Gidle i Sulmierzyce-28-29%,
Zamoście-18%, w pozostałych było to poparcie kilku procentowe. Również
w Radomsku odegrała ona zupełnie marginalną rolę, gromadząc zaledwie 1,4% (114)
głosów.

K. Pużak, [w:] Kto był kim …, s. 406; T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat …, s 45; Wł. Dzwonkowski,
H. Mościcki, Parlament …, s.279-280; Więcej o partyjnej działalności Pużaka w – R. Wójcicki,
Fr. Fijałowski, Wspomnienia o Kazimierzu Pużaku, [w:] PPS. Wspomnienia z l. 1918-1939, t. II, Warszawa
1987. Szerzej patrz: G. Drozdek, Działalność K. Pużaka w okręgu częstochowskim w latach 1922 – 1935,
[w:] Wielkie i małe problemy Częstochowy w Polsce Odrodzonej 1918-1939, pod. red. R. Szwed,
W. Palus, Częstochowa 1996, s. 179-196; Polski Słownik Biograficzny, Kazimierz Pużak, Wrocław 1986,
t. XXIX, s. 505-508; K. Pużak, Wspomnienia, Lublin 1987; „Robotnik” z 19 lipca 1924 r., nr 169, s.5.
52
Niezależni Socjaliści – grupa lokalnych działaczy, którzy oddzielili się od PPS, tworząc własne
ugrupowanie, powstali w 1921 r. z inicjatywy Bolesława Drobnera, wystawili w tych wyborach z okręgu 30:
dr-a Józefa Kruka, dr-a Bolesława Drobnera, Rafała Federmana – radnego z Częstochowy. Określani przez
socjalistów jako „ukryci komuniści”; „Goniec Częstochowski” z 8 października 1922 r., nr 229, s. 3;
J. Holzer, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 208-209.
53 Aneks nr 3,4,5,6.
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Słabo też wypadło PSL „Piast”54, które w całym okręgu częstochowskoradomskowskim zgromadziło zaledwie 3,5%, czyli 5 759 głosów. Co zrozumiałe,
niemal cały elektorat Piasta stanowili mieszkańcy wsi obu powiatów. Podział nie był
jednak równomierny, a zestawienia odnotowanych głosów wykazały proporcje
60:40% (3 278:2471 głosów), na korzyść obszarów wiejskich powiatu częstochowskiego. W powiecie radomskowskim na listę tą wpłynęło 2 476 tj. 3,7% głosów55,
z czego w samym Radomsku jedyne 5.
Na piątym miejscu uplasował się Blok Mniejszości Narodowej (lista numer
16), na który w okręgu wyborczym oddano o 14 500 głosów, zatem o 1500 mniej niż
na Polskie Centrum. Stanowiło to prawie 9% wyborców tego okręgu. Głosowanie
wykazało, że ponad połowę sympatyków Bloku stanowili wyborcy z miast w powiecie
częstochowskim (8 087 głosujących), 1/5 mieszkańcy wsi w radomszczańskiem
(2 875 wyborców), a pozostałą ¼ wyborcy z obwodów wiejskich powiatu
częstochowskiego (1 676 osób) i Radomska (1 862 mieszkańców). W powiecie
częstochowskim za Blokiem opowiedział się co dziesiąty wyborca. Na wsiach Blok
zgromadził tylko 3% głosów, jednak w miastach stanowił drugą po Chjenie siłę
polityczną (ponad 19% głosów). Podobne zjawisko zauważamy w powiecie
radomskowskim, w którym Blok zanotował tylko 5% poparcie na wsiach, przy niemal
24% w Radomsku. W powiecie radomskowskim jednak zauważalne stały się sygnały
zmian, tendencja spadkowa dla list mniejszości narodowych. Chociaż w całym
powiecie radomskowskim w porównaniu z wyborami do Sejmu Ustawodawczego
1919 roku, odsetek poparcia dla żydowskich list potwierdził się na poziomie 7,2%,
to jednak w samym mieście Radomsko żydowskie listy zanotowały bardzo wyraźne
straty z blisko 40% do 24%.
Pozostałe stronnictwa żydowskie - „Bund”, Niezależnych Socjalistów,
Żydowskiego Demokratycznego Bloku Ludowego poparło łącznie tylko 2% wyborców,
nieco więcej bo 2,4% - NPR, a jeszcze mniej bo niecały 1% - zagłosowało na
komunistów. Listy te nie przekroczyły więc wymaganego minimalnego progu wyborczego.
W dużym uproszczeniu można zatem powiedzieć, że wyborcy okręgu 17
w głosowaniu z 5 listopada 1922 r. podzielili się na zwolenników: Chjeny, którą
poparła około 1/3 wyborców; PSL „Wyzwolenia” – z równie dużym poparciem
głosujących; a dopiero w trzeciej kolejności: Polskiego Centrum, Bloku Mniejszości
Narodowych (żydowskiej) i PPS – które łącznie rozdzielili pozostałą 1/3 głosów.
Pozostałe listy zdobyły minimalne poparcie.
Pod względem politycznych sympatii, spośród miast okręgu Częstochowa –
Radomsko, zdecydowanie kontrastowało Radomsko, które od początku wykazywało
zdecydowanie odmienny charakter. Odmienność ta po pierwsze polegała na tym, iż w
świetle wyborów do Sejmu Ustawodawczego radomszczanie na tle okręgu wykazali
wyjątkowo mało prawicowy charakter. Po drugie, preferencje wyborców wskazywały
na bardzo wyrównane trzy siły: żydowską (ok. 40% poparcia wyborców),
Decyzje o utworzeniu na terenie powiatu częstochowskiego organizacji „Piast” podjęto dopiero
11 kwietnia 1921 r., a w maju ruszyły pierwsze prace organizacyjne, którymi kierował Roman Garmulewicz.
Na czerwcowym zjeździe Stronnictwa w Kielcach obecnych było 26 osób z powiatu częstochowskiego (12
czerwca 1921 r.). Nic więc dziwnego, iż w okresie kampanii przedwyborczej, „Piast” musiał się zmierzyć nie
tylko ze swoimi politycznymi przeciwnikami, ale również z bardzo poważnymi problemami kadrowymi.
APCz., St. Pow. I, sygn. 17, k. 5, 10.
55 Procentowy odsetek dla PSL „Piast” w poszczególnych gminach wyniósł: Dobryszyce-34%, Brudzice-12%;
Masłowice-11,6%; Radziechowice-9,6%; Przerąb-9,5%; Garnek-8,3%; Gosłąwice-8,1%; Konary-7,3%;
Kobiele-3,3%; Stobiecko-1,5%; Rzeki-1,2%; Koniecpol-0,9%, Wielgomłyny-0,8%, Kruszyna-0,5%.
54
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prawicowocentrową (31%) i lewicową „socjalistyczno – wyzwoleńczą” (blisko 29%
poparcia). Trzecią bardzo charakterystyczną cechą wyników wyborczych Radomska,
był jedyny pośród miast tego okręgu przyrost elektoratu centroprawu podczas
wyborów 1922 roku i to rzędu 12%. Kolejne wybory miały pokazać, czy to była
tendencja stała i rosnąca, czy też nie56.
Całkiem odmienny obraz rysował się na obszarach wiejskich powiatu
radomskowskiego. Tamtejsza społeczność już na początku omawianego okresu
ulokowała swe nadzieje w listach centroprawicowych i lewicowych, niemal w takich
samym stopniu (45 do 57%). Kolejne wybory wykazały rozczarowanie centroprawem
oraz tendencję rosnącą dla list lewicowych – PSL Wyzwolenia i PPS, a jak się miało
wkrótce okazać zyskujących jeszcze bardziej w kolejnych latach, aż do 1928 r.
włącznie, kiedy osiągnęły swój najwyższy wynik w wyborach sejmowych i absolutną
dominację, „zawłaszczając” aż 70% głosów57.

Aneks nr 1: Mapa z podziałem na okręgi wyborcze w 1919 r.

Źródło: Statystyka wyborów do Sejmu Ustawodawczego, pod red. L. Krzywickiego,
Warszawa 1921 r., cz. II, s. XXIII

W kolejnych latach „wyborcze plony” po prawej stronie sceny politycznej zdecydowanie stopniały.
Ich kosztem rosła w siłę sanacja. Bardzo charakterystyczne dla miasta były jednak duże wpływy socjalistów
i lewicy w ogóle, początkowo na poziomie 29% głosów, 32% w 1922 r., 39% w 1928 i 27% w tzw. wyborach
brzeskich. Podobnie jak w „miasteczkach częstochowskich” Blok rządowy zyskiwał poparcie kosztem
prawicy, nie wykluczone, że również ugrupowań żydowskich i nie były one imponujące, zwłaszcza wziąwszy
pod uwagę szeroki wachlarz metod i środków, zastosowanych przez stronę rządową w kampanii wyborczej.
57 O niezwykle silnych korzeniach lewicy na wsiach tego okręgu świadczyły również wyniki sanacji, która
nie zdołała odebrać jej zwycięskiego miejsca nawet w 1930 r., zawłaszczając 27% głosów, więc jak na wkład
włożony w kampanię wyborczą był to mimo wszystko skromny odsetek głosów.
56
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Aneks nr 2: Powiat radomskowski – podział na obwody i liczba uprawnionych
w wyborach do sejmu Ustawodawczego 1919 r.
Nazwa
gminy
Brudzice
Brzeźnica
Dąbrowa
Dmenin
Dobryszyce
Garnek
Gidle
Gosławice

Liczba
obwodów
2
3
2
2
2
2
2
2

Liczba
uprawnio
-nych
2 093
3 515
3 176
2 904
2 178
1 813
2 628
1 990

Kobiele
Konary
Koniecpol
Kruszyna
Maluszyn

2
2
3
2
3

2 746
2 655
3 541
3 429
3 830

Nazwa
gminy
Masłowice
Pajęczno
Przerąb
Radziechowice
Rząśnia
Rzeki
Siemkowice
Stobiecko
(Radomsko)
Radomsko
Sulmierzyce
Wielgomłyny
Zamoście
Żytno

Liczba
obwodów
2
2
2
2
2
2
2
3

Liczba
uprawnio
-nych
3 608
3 731
2 557
3 074
2 046
2 818
2 189
3 668

11
2
2
2
2

8 924
2 294
3 239
3 012
2 221

Źródło: Statystyka wyborów do Sejmu Ustawodawczego …, s. 55.

Nazwa gminy

Liczba
obwodów
3
3
3
3
3
2
4
2

Liczba
uprawnio
-nych
2 529
3 533
3 003
2 717
2 355
1 674
3 208
1 925

Kobiele

2

2 434

Masłowice
Pajęczno
Przerąb
Radziechowice
Rząśnia
Rzeki
Siemkowice
Stobiecko
Miejskie
(Radomsko)
Sulmierzyce

Konary
Koniecpol
Kruszyna
Maluszyn

3
3
3
3

2 499
3 475
3 384
3 450

Wielgomłyny
Zamoście
Żytno
Radomsko

Brudzice
Brzeźnica
Dąbrowa
Dmenin
Dobryszyce
Garnek
Gidle
Gosławice

Nazwa gminy

Źródło: Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu …, s. 30.
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Liczba
obwodów
3
3
3
3
2
3
2
3

Liczba
uprawnio
-nych
3 426
3 387
2 754
2 750
2 126
2 539
2 189
3 769

2

2 104

3
3
2
7

3 183
2 974
2 191
9 109
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Aneks nr 3
Podział głosów wyborców z okręgu Częstochowa – Radomsko w wyborach do Sejmu
Ustawodawczego (1919 r.)
6,3%

23,8 %

59,6 %

10%

centroprawica

PPS

PSL "Wyzwolenie"

Mn.narodowe

Podział głosów wyborców z okręgu Częstochowa – Radomsko w wyborach do Sejmu I
kadencji (1922 r.)
9,9 %
3,5%
31,7 %
11,1%

29%
10,5%

Chjena
PSL "Piast"
PSL "Wyzwolenie"

Polskie Centrum
PPS
Mn.narodowe
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Aneks nr 4
Rezultaty wyborcze miast i wsi okręgu Częstochowa – Radomsko do Sejmu
Ustawodawczego (1919 r.)
80
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0
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miasta pow.częstochowskiego
Radomsko

PSL "Wyzwolenie"

Mn.narodowe

wsie pow.częstochowskiego
wsie pow.radomskowskiego

Rezultaty wyborcze miast i wsi okręgu Częstochowa - Radomsko do Sejmu I kadencji
(1922 r.)
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Aneks nr 5
Podział głosów wyborców z Radomska w wyborach do Sejmu Ustawodawczego
(1919 r.)
1,9 %
27,3 %
39,6 %

30,9 %

centroprawica

PPS

PSL "Wyzwolenie"

Mn.narodowe

Podział głosów wyborców z Radomska w wyborach do Sejmu I kadencji (1922 r.)
39,6%

1,4 %

16 %

0,6 %
23,7 %

Chjena
PSL "Wyzwolenie"

Polskie Centrum
Mn.narodowe
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Aneks nr 6
Podział głosów wyborców z powiatu radomskowskiego w wyborach do Sejmu
Ustawodawczego (1919 r.)

8,1 %
39,1 %

45,3 %
7,2 %

centroprawica

PPS

PSL "Wyzwolenie"

Mn.narodowe

Podział głosów wyborców z powiatu radomskowskiego w wyborach do Sejmu I
kadencji (1922 r.)
3,7 %
7,7 %

8,5 %

21,5 %

48,3 %

0,9 %
7,2%

Chjena
PSL "Piast"
PSL "Wyzwolenie"
NPR

Polskie Centrum
PPS
Mn.narodowe
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom IV (2010)

Ks. Jacek Kapuściński
Teologiczny w Częstochowie)

(Instytut

Przedstawiciele rodów szlacheckich na terenie parafii Krępa koło
Radomska

Wstęp
Do tej pory w historiografii regionalnej nie podejmowano badań
historycznych nad przeszłością parafii Krępa i wchodzących w jej skład miejscowości.
Jedyne noty historyczne na ten temat, i to dość powierzchowne ze względu na
charakter publikacji, znalazły się w Katalogu kościołów i duchowieństwa diecezji
częstochowskiej 1978 pod red. ks. prof. Jana Związka1. Z tego też powodu nieco
szerzej zostało nakreślone tło historyczne niniejszego artykułu, mówiące o dziejach
miejscowej parafii. Praca ta stanowi kolejne ogniwo badań nad przeszłością rodów
szlacheckich, osiadłych na terenach położonych na zachód od Radomska. Jako
pionierskie zostało już opracowane podobne zagadnienie w odniesieniu do parafii
Lgota Wielka2. Wytyczyło ono tym samym metodę i zakres podejmowanych kwestii
dla dalszych tego typu badań. Stąd wypracowane wzorce zastosowano w niniejszej
publikacji. W przyszłości bowiem będą opracowywane pod tym kątem kolejne parafie
w okolicach Radomska. Artykuły te jednak nie wyczerpują w pełni badanego
zagadnienia, gdyż dysponują ograniczonym materiałem źródłowym. Stanowią
bowiem pewien etap w rozwoju badań historycznych nad przeszłością szlachty
osiadłej koło Radomska. Dalsze ustalenia, oparte na dodatkowych źródłach
historycznych, rzucą nowe światło na dotychczasowe wyniki badań i pozwolą
formułować precyzyjniejsze wnioski i syntezy naukowe w tej materii.
1. Z dziejów parafii Krępa
Początki dziejów parafii Krępa sięgają czasów średniowiecza. Według ustaleń
prof. Stanisława Mariana Zajączkowskiego pierwszą pisemną wzmiankę o miejscowości Krępa można datować na 1211 r. Wówczas to w bulli papieża Innocentego III
została wymieniona wieś Crampa, wchodząca w skład uposażenia klasztoru sióstr

Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1978, red. J. Związek, Częstochowa 1978,
s. 415-416.
2 J. Kapuściński, Przedstawiciele rodów szlacheckich i ich miejsca pochówku na terenie parafii w Lgocie
Wielkiej, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. 3, 2009, s. 183-213.
1
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norbertanek w Busku3. Za hipotezą tą miałby przemawiać fakt wymienienia w tym
dokumencie wraz z Krępą położonej w pobliżu miejscowości Dobryszyce4. Warto przy
tym dodać, iż monumentalne dzieło pod redakcją Kazimierza Rymuta pt. Nazwy
miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiana z 2003 roku przy opisie
miejscowości Krępa przyjęło za jej pierwszą pisemną wzmiankę rok 13985.
Najwcześniejszy natomiast zapis źródłowy o istnieniu tutaj parafii pochodzi z 1405 r.
Wówczas to został wzmiankowany Johanus pleban z Krępy6. Dane te stały się
przesłanką do sformułowania wniosku przez ks. dra Walentego Patykiewicza, iż
parafia w Krępie została utworzona w drugiej poł. XIV w.7. Podobną konkluzję przyjął
ks. prof. Jan Związek w zredagowanym przez siebie Katalogu kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 19788. W związku jednak z postępem badań
naukowych, i w wyniku tego cofnięciem metryki Krępy do początków XIII w., można
przyjąć, iż parafia krępska mogła być erygowana nawet w XIII w. Takie stanowisko
zajął ostatnio Stanisław Marian Zajączkowski9.
Rozległość tej placówki kościelnej można ustalić dopiero na podstawie jej
opisu z 1521 r., który został sporządzony w czasie wizytacji poszczególnych parafii
w archidiecezji gnieźnieńskiej z inicjatywy abpa Jana Łaskiego. Wówczas parafia ta
obejmowała swoim zasięgiem miejscowości: Krępę, Wierzbicę i Wolę Blakową10. Ta
ostatnia została także wymieniona jako przynależąca do parafii Lgota Wielka. Podział
ten przejawiał się w ten sposób, iż z folwarku Wola Blakowa (majątku szlacheckiego)
była składana kolęda (1 grosz) na rzecz plebana lgockiego, natomiast dziesięcinę
snopową oddawano plebanowi krępskiemu. Co zaś się tyczy kmieci z Woli Blakowej,
to oddawali oni kolędę (1 grosz) plebanowi lgockiego a dziesięcinę snopową
przekazywali na potrzeby pewnej kanonii i prebendy w Gnieźnie11. Interesującą

S. M. Zajączkowski, Zarys dziejów powiatu radomszczańskiego, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. 2, 2008,
s. 109-110. W artykule tym ponadto autor w przypisie 20 wskazuje jakoby J. Kapuściński popełnił
uchybienie w swojej pracy pt. Życie religijne wiejskiej parafii na przykładzie Lgoty Wielkiej (do 1925
roku), „Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, ponieważ nie podał w przypisie 1 właściwego wyjaśnienia
dotyczącego hipotezy powstania omawianej parafii. Warto nadmienić, iż do 2008 r. o dziejach tej placówki
kościelnej ukazały się drukiem następujące artykuły naukowe autorstwa J. Kapuścińskiego: Dzieje
Bractwa Różańca św. w parafii Lgota Wielka, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 30, 2002, s. 257276; Krypta kościelna w Lgocie Wielkiej, „Nasza Przeszłość”, t. 102, 2004, s. 353-374; Z dziejów kościoła
filialnego w Woli Blakowej (do 2000 r.), „Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 33, 2005, s. 41-72
i Archiwum Parafialne w Lgocie Wielkiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 86, 2006, s. 117-188.
Na łamach tych prac powyższa hipoteza została szczegółowo omówiona, stąd nie było powodu kolejny raz
powielać tychże ustaleń. Natomiast w sprawie autorstwa prac Stanisława Zajączkowskiego i Stanisława
Mariana Zajączkowskiego nastąpiło wyraźne niedopatrzenie. Autor niniejszego artykułu zna osiągnięcia
naukowe S. Zajączkowskiego i S. M. Zajączkowskiego i w tym miejscu składa S. M. Zajączkowskiemu
wielkie wyrazy szacunku za jego wkład w rozwój nauk historycznych.
4 Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, cz. IV, Wrocław 1969, nr 870.
5 Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiana, red. K. Rymut, t. 5, Kraków 2003, s. 310.
6 S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, Poznań
1926, t. 1, s. 204 – 205.
7 W. Patykiewicz, Chronologia parafii diecezji częstochowskiej, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”,
40, 1966, nr 3, s. 69.
8 Katalog… 1978, s. 415 – 416.
9 S. M. Zajączkowski, Sieć parafialna na terenie przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego
w początkach XVI w., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 111-112.
10 J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, t. 1, wyd. J. Łukowski, Gniezno 1880, s. 493.
11 Tamże, s. 491-493. Składanie kolędy przez dziedzica oraz kmieci z Woli Blakowej na rzecz probostwa
w Lgocie Wielkiej sprawia, iż można przyjąć dla tej miejscowości lgocką przynależność parafialną. Jeśliby
trzymać się tylko wnioskowania opartego na oddawaniu dziesięcin snopowych, to i Maluszyce musiały by
należeć do parafii krępskiej. Tymczasem wchodziły one w skład parafii Dąbrowa (Zielona). Stąd opis rodów
3
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przynależność parafialną miała także miejscowość Wierzbica. W 1521 r. oprócz parafii
krępskiej wymieniono ją w parafii Radomsko. Wydawca Liber beneficiorum
archidiecezji gnieźnieńskiej przy opisie parafii radomszczańskiej określił tę
miejscowość jako nieznaną12. Tymczasem Adolf Pawiński w swej pracy pt. Polska XVI
wieku pod względem geograficzno-statystycznym wykazał, iż w połowie XVI w.
Wierzbica stanowiła własność dwóch dziedziców, z których jeden rezydował
w Stobiecku [Szlacheckim], a drugi w Krępie. Stąd ta część wsi, która należała do
dziedzica Stobiecka [Szlacheckiego] znalazła się w strukturach parafii
radomszczańskiej, natomiast druga część wsi, będąca własnością dziedzica Krępy
pozostała w granicach parafii krępskiej13.
Na podstawie powyższych danych granice parafii Krępa obejmowały
terytorialnie niewielki obszar. Administracyjnie wchodził on wówczas w skład
dekanatu brzeźnickiego, który z kolei należał do archidiakonatu uniejowskiego
w archidiecezji gnieźnieńskiej. Pod względem zamożności parafia Krępa należała do
rzędu uboższych parafii, o czym świadczy otaksowanie placówki (1/4 grzywny)
i wysokość świętopietrza (2 skudy)14.
Pierwotny kościół został zbudowany możliwe, że jeszcze w XIII w. Według
J. Łukowskiego został on uposażony przez miejscowych właścicieli, którzy roztaczali
nad nim swój patronat. W 1521 r. prawdopodobnie w miejscu pierwszej zniszczonej
świątyni wystawiono drugi kościół z drewna, który otrzymał wezwanie Jedenastu
Tysięcy Dziewic. W tym czasie prawo patronatu nad kościołem krępskim mieli
dziedzice wsi: Chorzenic, Krępy, Wierzbicy i Woli Blakowej. Z ich prezenty został
mianowany miejscowym proboszczem Jan z Piotrkowa15. Na uposażenie parafii
składały się wówczas obszary ziemskie, dziesięciny i meszne. Majątek ziemski
stanowiły: działka z ogrodem położoną koło kościoła, na której stała plebania, jedna
morga gruntu z borem sięgająca granic wsi Wierzbicy, druga morga rozciągała się
koło lasu zwanego Krokow, duża łąka ulokowana koło granic wsi Rożny i ogród
z sadzawką położoną koło sadzawki dziedzica. Natomiast dziesięciny snopowe były
odprowadzane z pól folwarcznych w Krępie, Wierzbicy i Woli Blakowej oraz z pól
kmiecych w Maluszycach (parafia Dąbrowa Zielona), którzy mieli obowiązek
dostarczać ją do spichlerza proboszcza swoimi wozami. Ponadto kmiecie z Krępy
składali meszne w wymiarze 1 korca żyta i 1 korca owsa16.
Wielkość terytorium i liczbę osadników parafii krępskiej w XVI w. można
określić na podstawie ówczesnej statystyki podatkowej. Według niej w latach 15111518 wieś Krępa rozciągała się na 4 łanach ziemi. Ponadto znajdowała się tutaj
karczma. W tym czasie Wierzbica była niewiele większą wsią, bowiem obejmowała
4,5 łana ziemi. Obszarowo natomiast znacznie dominowała Wola Blakowa, której
dobra ziemskie rozciągały się wówczas na 7 łanach17. W latach zaś 1552-1553 na
wspomnianych wcześniej 4 łanach w Krępie było osiedlonych 7 zagrodników. Z kolei
część Wierzbicy należącą do parafii krępskiej zamieszkiwało 2 osadników. Na tym

szlacheckich z Woli Blakowej został zamieszczony przy opracowaniu tej tematyki w odniesieniu do parafii
Lgota Wielka. Zob. J. Kapuściński, Przedstawiciele…, s. 183-213.
12 J. Łaski, Liber beneficiorum ..., s. 495.
13 A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno- statystycznym, [w:] Źródła dziejowe, t. 13,
Warszawa 1883, s. 273, 286.
14 J. Łaski, Liber beneficiorum..., s. 493; T. Gromnicki, Świętopietrze w Polsce, Kraków 1908, s. 284-286.
15 J. Łaski, Liber beneficiorum..., s. 493.
16 Tamże.
17 A. Pawiński, Polska XVI wieku ...s. 203, 208.
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terenie był też położony młyn dzierżawny. Dopełniając całość warto wspomnieć, iż
w tym czasie terytorium Woli Blakowej było zasiedlone przez 13 osadników18.
W XVII w. uległa zmianie kościelna przynależność administracyjna parafii
krępskiej. Po zmianach przeprowadzonych w archidiecezji gnieźnieńskiej po soborze
trydenckim powstał w archidiakonacie uniejowskim nowy dekanat z siedzibą
w Radomsku. Właśnie w jego strukturach znalazła się parafia krępska19.
Siedemnastowieczne zmiany dotknęły też świątynię parafialną, bowiem dobudowano
do niej kaplicę. Fundatorem jej był Tomasz Domaniewski, który ponadto znacznie
uposażył beneficjum parafialne (250 florenów)20. Wspomina o tym opis wizytacji
kanonicznej z 1683 r., jednak nie podaje precyzyjniejszej daty tego przedsięwzięcia.
Na podstawie tych informacji można tylko przyjąć, iż przed 1683 r. doszło do
ufundowania kaplicy. Tymczasem w dniu 3 stycznia 1844 r. przy sporządzaniu
inwentarza parafii wzmiankowano dokument, który umownie został nazwany:
Erekcja kościoła Krępy z roku 163821. Sugeruje on, iż prawdopodobnie przed 1638 r.
dokonano gruntownej restauracji świątyni. Wtedy też być może wzniesiono
wspomnianą kaplicę. Na tej podstawie można hipotetycznie przesunąć datację
budowy kaplicy na ok. 1638 r. Przemawia za tym również tendencja budowania
w pierwszej poł. XVII w. tego typu kaplic w okolicy, o czym świadczy chociażby
fundacja kaplicy św. Anny w sąsiedniej parafii Lgota Wielka22. Ponadto zaraz w 1639
r. potwierdzono w specjalnym dokumencie uposażenie beneficjum parafii Krępa
dziesięcinami snopowymi z Maluszyc w parafii Dąbrowa [Zielona], a zatem wyraźnie
dbano w tym czasie o sprawy majątkowe parafii23. Także w pierwszej poł. XVII w.
w parafii krępskiej zaprowadzono księgi metrykalne. Według danych z akt
wizytacyjnych były one spisywane od 1626 r.24. Stan parafii uległ znacznemu
pogorszeniu w drugiej połowie XVII w. W 1683 r. w skład parafii wchodziła tylko wieś
Krępa. Kościół był pod wezwaniem św. Urszuli z Towarzyszkami. Znajdowały się
w nim 3 ołtarze (główny i 2 boczne). Odpust przypadał w pierwszą niedzielę po
liturgicznym wspomnieniu św. Urszuli (21 października)25.
Zdecydowanie więcej źródeł historycznych dotyczących parafii krępskiej
przyniósł wiek XVIII. Przez cały ten okres kościelna przynależność administracyjna
tej placówki nie uległa zmianie. W 1729 r. miejscowa parafia ponownie była związana
z 4 wsiami (Chorzenice, Krępa, Wierzbica i Wola Blakowa), jednak trudno ustalić
precyzyjnie tą zależność. Stan kościoła przedstawiał się wówczas bardzo mizernie.
Świątynia uległa takiej ruinie, że musiano ją rozebrać. Następnie w tym samym
miejscu z fundacji kolatora Macieja Stankiewicza wystawiono w 1760 r. nowy kościół
parafialny26. Został on zbudowany z drewna, w stylu jednonawowym i konstrukcji
zrębowej. Od strony wschodniej posiadał węższe prezbiterium zamknięte
wielobocznie (orientowany), zaś od północy przylegała zakrystia ze schowkiem.
Tamże, s. 273, 286.
S. Librowski, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, „Archiwa,
Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 28, 1974, s. 138-140, 150-151.
20 Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Vladislaviensis seu
Calisiensis pro anno Domini 1880, Varsoviae 1879, s. 91.
21 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej (dalej: AACz), sygn. KK 171, s. 327.
22 J. Kapuściński, Dzieje Bractwa…, s. 258.
23 Archiwum Parafialne w Lgocie Wielkiej (dalej: APL), sygn. 132, s. 39; J. Kapuściński, Archiwum…,
s. 129.
24 Calalogus…, s. 91.
25 Archiwum Diecezjalne we Włocławku (dalej: ADW) sygn. AAG Wiz. 8, s. 268-269.
26 ADW sygn. AAG Wiz. 73, s. 206; Catalogus…, s. 91.
18
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Kształt bryły świątyni uzupełniała kruchta znajdująca się od strony zachodniej. Dachy
były dwuspadowe27. Konsekracji kościoła dokonał w dniu 23 kwietnia 1769 r.
sufragan gnieźnieński bp Ignacy Augustyn Kozierowski28. Od 1761 r. źródła wymieniły miejscowego proboszcza ks. Wojciecha Konikowskiego. Być może właśnie za
jego urzędowania wystawiono nową świątynię w Krępie29.
Prawdopodobnie w 1774 r. doszło do konfliktu pomiędzy miejscowym proboszczem Wojciechem Konikowskim a kolatorem Michałem Stankiewiczem. Na
skutek niegodziwości (chytrości) ze strony miejscowego dziedzica parafia poniosła
wielkie szkody, zarówno pod względem duchowym, jak i materialnym30. Urząd
proboszcza złożył wówczas ks. Wojciech Konikowski, i przez kolejne 5 lat nie było
tutaj duchownego. Opis wizytacji kanonicznej z 1779 r. potwierdził tę absencję.
Ponadto wykazał, iż w skład parafii wchodziły wówczas 2 miejscowości: Krępa
i Wierzbica. Kościół natomiast posiadał wieżę, w której zamontowane były 2 dzwony.
W środku świątyni znajdowały się 4 ołtarze: Jezusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej
Bolesnej, św. Urszuli i św. Mikołaja. Odpust zaś przypadał na czwartą niedzielę po
Wielkanocy. Na terenie parafii z inicjatywy proboszcza Wojciecha Konikowskiego
został wybudowany szpital, który w owym czasie podupadł i mieścił tylko dwóch
ubogich31. Dopiero pod rokiem 1781 wzmiankowano komendarza parafii krępkiej
ks. Jakuba Bykowskiego. Był on jednocześnie kapelanem i wikariuszem w sąsiedniej
parafii Lgota Wielka32. Rok później komendarzem parafii Krępa był już proboszcz
lgocki ks. Michał Sulima-Kamiński33. Z kolei od 1783 r. jako curatus miejscowej
parafii został odnotowany w księgach metrykalnych ks. Kaliks Komorowski34.
Pod koniec XVIII w. i w pierwszej połowie XIX w. w granicach parafii
krępskiej wystąpił proces tworzenia się mniejszych osad, które wyodrębniły się
z miejscowości Krępa i Wierzbica. Na terenach Krępy powstały: Pustkowie Koziawoda
z karczmą (1818 r.)35 i Kolonia Józefów (1839 r.)36. Natomiast w miejscowości
Wierzbica uformowały się: Osada młyńska „Gabryś” zwana Młynem Stobieckim (1790
r.)37, Osada młyńska „Janowiec” (1801 r.)38, Pustkowie Grzybowiec (1809 r.)39

27 H. Hohensee-Ciszewska, J. Z. Łoziński, Powiat radomszczański, [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce.
Województwo łódzkie, red. J. Z. Łoziński, Warszawa 1954, s. 242.
28 ADW sygn. AAG Wiz. 73, s. 206; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik
biograficzny, Warszawa 2000, s. 222.
29 AACz sygn. KM 580. Karta tytułowa wspomina w 1761 r. proboszcza ks. Wojciecha Konikowskiego.
30 Catalogus…, s. 91.
31 ADW sygn. AAG Wiz 73, s. 206-212.
32 AACz sygn. KM 580, s. 8; APL sygn. 132, s. 18.
33 AACz sygn. KM 580, s. 8; APL sygn. 132, s. 16.
34 AACz sygn. KM 580, s. 9.
35 AACz sygn. KM 2839, s. 7; KM 2845, k. 17; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1883, t. 4, s. 544 (dalej: SGKP).
Pod rokiem 1818 w księdze metrykalnej została wyszczególniona karczma zwana „Koziawoda”. Była ona
położona ok. 1 km na południe od Krępy w sąsiedztwie dóbr Ładzic i Woli Jedlińskiej. W 1824 r.
wzmiankowano już Pustkowie Koziawoda z karczmą. Z czasem powstała nazwa miejscowa Koziawoda.
W drugiej poł. XIX w. należała ona już do parafii w Radomsku.
36 AACz sygn. KK 171, s. 263; KM 2853, ss. 208, 214; SGKP, t. 3, s. 608. W 1839 r. w źródłach archiwalnych
został wymieniony Józefów jako nowo wystawiona kolonia. Nazwa ta niezmiennie istniała w dokumentach
do 1871 r. Następnie od 1872 r. osadę tę nazywano Józefina. Była ona położona ok. 1 km na południowy
zachód od Krępy.
37 AACz sygn. KM 580, s. 17; T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa Radomska i regionu (Katalog),
Radomsko 2009, s. 91-92. Osada ta została wzmiankowana już w 1790 r. Była ona położona nad prawym
dopływem Kręcicy ok. 400 m. na północ od Wierzbicy. Administracyjnie Młyn Stobiecki był własnością
dziedziców Stobiecka Szlacheckiego. Pod względem przynależności kościelnej należał zaś do parafii Krępa.
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i Pustkowie Ksawerów (1818 r.)40. W tym też okresie parafia krępska zmieniła swoją
przy-należność diecezjalną. Od 1818 r. znalazła się w rozległej diecezji włocławskiej
czyli kaliskiej, a tam z kolei w strukturach dekanatu radomszczańskiego41.
Drugą cechą charakterystyczną parafii Krępa w pierwszej poł. XIX w. było jej
zbyt małe uposażenie. W 1820 r. parafia ta liczyła zaledwie 293 wiernych42. Przez
kolejne 20 lat liczba parafian wzrosła jedynie do 320 osób43. Według danych z 1827 r.
w Krępie stało zaledwie 14 domów, a Wierzbicy było ich tylko o 4 więcej44. Całość
beneficjum parafialnego w 1839 r. obejmowało: obszar ziemski (pola i łąki)
o powierzchni 88 mórg i 149 prętów, meszne od rolników z Krępy w wysokości
6 korców żyta i 6 korców owsa, dziesięcinę pieniężną od dworów w Krępie (60 złp),
Wierzbicy (36 złp) i Woli Blakowej (50 złp) oraz kapitał pieniężny ulokowany na
dobrach Długiego, Krępy i Wiewiórowa (322 złp). Ponadto z budynków mieszkalnych
i gospodarczych istniała tylko odrestaurowana plebania z drewna pokryta gontem.
Stodoła wraz z oborami i stajniami spłonęły podczas pożaru w 1833 r.45. Taki stan
rzeczy niewątpliwie przekładał się na kondycję miejscowego duchowieństwa. Sprawy
słabego uposażenia proboszcza zrodziły się już w drugiej połowie XVIII w. i wydaje
się, iż sytuacja ta w wieku następnym nie uległa zbytniej poprawie. Jako przykład
warto w tym miejscu wskazać na postać ks. Wojciecha Domańskiego, który w latach
1800 - 1808 był pierwszym i ostatnim proboszczem w dziejach dziewiętnastowiecznej
parafii krępskiej46. Od tego czasu w parafii tej obrzędy religijne sprawowali
tymczasowi administratorzy, komendarze lub kapelani. Wśród nich byli następujący
duchowni: Walenty Dąbrowski (1810 r.), Stanisław Rychłowski (1815 r.), Jan Gorelski
(1815 r.,1826 r. i 1827-1831), Sebastian Pawłowski (1818-1819 i 1826-1827), Stefan
Lenartowicz (1819-1824), Maurycy Krzemiński (1824-1826), Ignacy Marszałkiewicz
(1831-1837), Stanisław Wiśniewski (1837-1838), Michał Petrykowski (1838-1839)
i Stanisław Kozłowski (1839-1843)47.
Trzeci rys specyficzny parafii krępskiej w XIX w. był wynikiem omówionego
wcześniej zbyt małego uposażenia tej placówki. Stąd na mocy pisma z dnia 24
grudnia 1843 r. wystawionego przez kancelarię Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego parafia ta została wcielona do sąsiedniej parafii Lgota Wielka. Od tej pory
poszczególni proboszczowie lgoccy byli jednocześnie administratorami parafii
krępskiej48. Przekazanie tej placówki kościelnej odbyło się w dniu 3 stycznia 1844 r.
w obecności członków Dozoru Kościelnego, którymi byli wówczas dziedzice: Edward
38 AACz sygn. KM 580, s. 17; SGKP, t. 3, s. 430; T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa ..., s. 92-93. Osada ta
została wymieniona w źródłach w 1801 r. Ulokowana była przy drodze łączącej Krępę z Rożnami nad rzeką
na północny zachód od Wierzbicy. Na jej określenie stosowano też nazwę Młyn bądź Młynek Wierzbicki.
39 AACz sygn. KM 580, s. 24-25; SGKP, t. 2, s. 895. Osada ta była położona na południowy zachód od
Wierzbicy za lasem rozciągającym się przy drodze do Ładzic. Wzmiankowano ją w źródłach w 1809 r. Na
jej określenie stosowano też nazwę Grzybowiec Wierzbicki.
40 AACz sygn. KM 2839, s. 10. Osada niezidentyfikowana. Występuje w źródłach od 1818 r.
Prawdopodobnie położona gdzieś w okolicach lasów, bowiem zamieszkiwała ją m.in. rodzina leśniczego
z dworu wierzbickiego.
41 W. Wlaźlak, Organizacja i działalność Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w latach 1819-1918,
Częstochowa 2004, s. 56.
42 AACz sygn. KK 171, s. 4.
43 AACz sygn. KK 26, s. 56.
44 SGKP, t. 4, s. 669; t. 13, s. 392.
45 AACz sygn. KK 26, s. 55-60.
46 AACz sygn. KM 580, s. 33; KK 26, s. 55.
47 AACz sygn. KM 580, s. 25; KM 2838, s. 40-42; KM 2839, s. 2, KM 2840, s. 5; KM 2841, s. 1; KM 2845,
s. 1, 6; KM 2847, s. 2-3; KM 2850, s. 40, 52, 112; APL sygn. 132, s. 16-17.
48 AACz sygn. KK 171, s. 317.
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Biedrzycki z Wierzbicy i Józef Psarski z Krępy49. Współpraca pomiędzy proboszczem
lgockim ks. Tomaszem Zakrzewskim a miejscowymi kolatorami nie układała się dość
pomyślnie. Dość wspomnieć, iż dwóch kolejnych kolatorów w latach 1858 i 1862
wystosowało specjalne pismo do władz kościelnych, prosząc o przyłączenie krępskiej
placówki kościelnej do parafii Dobryszyce50. Sytuacja definitywnie wyjaśniła się
w 1866 r., kiedy to na skutek represji popowstaniowych parafię w Krępie uczyniono
filią parafii Lgota Wielka51. Na tej podstawie proboszcz lgocki był jednocześnie rządcą
kościoła filialnego w Krępie. Niewątpliwie dalsze prześladowania carskie miały wpływ
na proces rozbicia krępskiej wspólnoty parafialnej. Służyło temu m.in. rozporządzenie dotyczące sporządzania zapisów metrykalnych w języku rosyjskim.
Spowodowało ono, iż w kancelarii parafii lgockiej od 1876 r. skończono z prowadzeniem osobnych ksiąg metrykalnych dla parafii lgockiej i krępskiej. Taki stan
rzeczy sprawiał, że wierni z byłej parafii Krępa w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. byli
zmuszeni do wyraźniejszego identyfikowania się z parafią Lgota Wielka52. Jednak nie
było to takie łatwe. Miejscowy proboszcz odnotował w księgach parafialnych pod
rokiem 1885, iż parafia tutejsza dzieli się jakby na dwa nieprzyjazne sobie obozy.
Jeden z nich stanowili byli parafianie krępscy, a drugi pozostali parafianie lgoccy53.
Osiemnastowieczny kościół parafialny w Krępie doczekał się prac
remontowych dopiero w latach dwudziestych XIX w. Wówczas to kosztem miejscowej
kolatorki zostały pokryte gontem zakrystia, babiniec i kruchta oraz położono
w kościele częściowo nową podłogę. W opisie stanu kościoła z 1829 r. ks. Jan Gorelski
zalecał w najbliższym czasie pokryć całą świątynię nowym gontem i odnowić wierzę
kościelną. Z inicjatywy miejscowych dziedziców wybudowano także nową drewnianą
dzwonnicę (1825 r.) i ogrodzono drewnianym parkanem cmentarz54. Kolejny remont
kościół krępski przeszedł w latach trzydziestych XIX w. Sam kolator wówczas na
restaurację świątyni ofiarował ok. 1000 złp55. W momencie przyłączenia parafii
krępskiej do parafii lgockiej stan kościoła był dość dobry. W owym czasie posiadał on
3 wejścia (od strony wschodniej za ołtarzem głównym, zachodniej i południowej,
które prowadziło do kruchty) i 6 okien. W środku znajdowały się 4 drewniane ołtarze
snycerskiej roboty. W ołtarzu głównym były umieszczone 2 obrazy: Jezusa
Boleściwego z XVIII w. i św. Apoloni. Kolejne 3 ołtarze stały: przy ambonie z obrazem
Matki Boskiej, przy chrzcielnicy z obrazem św. Urszuli i przy ławkach z obrazem św.
Mikołaja56. W drugiej połowie XIX w. kościół krępski wymagał dalszych remontów.
W opisie parafii z 1885 r. wzmiankowano, iż rzadko kiedy odbywały się tam
nabożeństwa. Ponadto kościół ten coraz bardziej popadał w ruinę. Miejscowy
proboszcz postulował nawet, aby go rozebrać, i materiały z niego przeznaczyć na
powiększenie kościoła w Lgocie Wielkiej57. Jednak 7 lat później mieszkańcy Krępy
i Wierzbicy podjęli się remontu owej świątyni. Oprócz tego sprawili 7 głosowe organy,
które wykonał Franciszek Gałwa z Mierzęcic. Renowacji poddano 2 ołtarze ustawione
na północnej ścianie (od strony Ewangelii). Kosztem ogólnym odnowiono ołtarz św.
Urszuli, zaś ołtarz Matki Boskiej Bolesnej na nowo wystawił parafianin Wojciech
Tamże, s. 317-333.
Tamże, s. 389-400; KK 26, s. 541-542.
51 Katalog… 1978, s. 415; J. Kapuściński, Życie religijne..., s. 148.
52 J. Kapuściński, Archiwum…, s. 132, 146-147, 164-169.
53 APL sygn. 115, s. 13.
54 AACz sygn. KK 171, s. 162 – 163.
55 Tamże, s. 224.
56 Tamże, s. 317-321.
57 APL sygn. 115, s. 13.
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Krakowski. Dziedziczka Wierzbicy natomiast zakupiła 2 nowe obrazy pochodzące
z tzw. „szkoły częstochowskiej” (Serca Jezusowego i św. Józefa)58. Mieszkańcy zaś
Józefiny z pobudek religijnych wystawili w owym czasie na krańcu swej osady
kapliczkę przydrożną typu domkowego59.
W latach osiemdziesiątych XIX w. terytorium byłej parafii krępskiej, wchodzące w skład parafii lgockiej, obejmowało swoim zasięgiem Krępę i Wierzbicę.
Obszar pierwszej z tych miejscowości stanowił własność szlachecką (folwark z osadą
Józefina o powierzchni 785 mórg) i miejscowych rolników (279 mórg). W folwarku
stało wówczas 16 budynków (4 murowane i 12 drewnianych). Natomiast na ziemi
chłopskiej były 24 osady60. Podobny podział własności ziemskiej był w Wierzbicy.
Tutaj folwark z osadą młyńską Janowiec rozciągał się na powierzchni 661 mórg. Stało
tam 14 budynków (3 murowane i 11 drewnianych). Własność chłopska zaś
obejmowała obszar 314 mórg, na których rozmieszczonych było 36 osad61. Ogółem
w Krępie mieszkało wówczas 225 osób, a Wierzbica miała 296 mieszkańców62.
Wiek XX dla byłej parafii krępskiej miał szczególne znaczenie, bowiem od
dnia 19 lipca 1910 r. przywrócono jej status pełnoprawnej parafii. W jej skład weszły
3 miejscowości: Józefina, Krępa i Wierzbica. Parafia ta administracyjnie została
włączona do dekanatu radomszczańskiego63. Na stanowisko proboszcza krępskiego
został mianowany wówczas ks. Roman Pawłowski, który następnie dokonał
gruntownego remontu kościoła parafialnego (oszalowanie kościoła na zewnątrz
i wewnątrz oraz dobudowanie zakrystii i kruchty)64. Po parcelacji majątku szlacheckiego na plebanię został zaadoptowany miejscowy dworek, położony niedaleko
kościoła65. Dalszym pracom odbudowywania parafii niewątpliwie sprzyjał okres
międzywojenny (1918 – 1939). Kolejny proboszcz ks. Roman Zieliński wzniósł nową
dzwonnicę i murowany parkan wokół kościoła66. W dniu 6 czerwca 1920 r. parafię tę
zwizytował bp Władysław Krynicki, który w tym czasie udzielił sakramentu
bierzmowania 437 osobom67. Podobnie jak w wieku poprzednim również w wieku XX
parafia w Krępie zmieniła swoją przynależność diecezjalną. Na mocy bulli Vixdum
Poloniae unitas z dnia 28 października 1925 r. znalazła się ona w diecezji częstochowskiej, a tam w dekanacie radomszczańskim68. Według katalogu diecezjalnego
z 1928 r. parafia krępska miała 817 wiernych z 4 miejscowości (Józefina, Krępa,
Kolonia Krępa i Wierzbica)69. W czasie posługi duszpasterskiej ks. Franciszka
Kruszyńskiego70 zostały zorganizowane w parafii Misje św. (11-18 maja 1930 r.).
Nauki wygłaszał o. Władysław Jakowski z Zakonu OO. Marianów. W ostatnim dniu

Tamże, s. 15.
J. Nitecki, Kapliczki Radomska i okolic. Kapliczka w Józefinie, „Gazeta Radomszczańska”, R. 14, nr 2,
2008, s. 7.
60 SGKP, t. 4, s. 669.
61 Tamże, t. 13, s. 392.
62 APL sygn. 115, s. 12.
63 APL sygn. 132, s. 10; W. Wlaźlak, Organizacja..., s. 68.
64 AACz sygn. KB 281, Karta rejestracyjna parafii Krępa, brak paginacji; Katalog… 1978, s. 416.
65 Archiwum Parafialne w Krępie (dalej: APK), Księga wizyt biskupich i dziekańskich w parafii Krępa z lat
1920-1989, sygn. brak, s. 11.
66 Tamże; AACz sygn. AP 244; W. Wlaźlak, Ks. Roman Zieliński (1875-1954), „Wiadomości Archidiecezji
Częstochowskiej”, 80, 2006, nr 12, s. 79-80.
67 APK, Księga wizyt biskupich i dziekańskich w parafii Krępa z lat 1920-1989, sygn. brak, s. 11.
68 Katalog… 1978, s. 406 – 408.
69 Katalog… 1928, s. 74 – 75.
70 AACz sygn. AP 93.
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nauk postawiono krzyż misyjny, zaś Komunię św. przyjęło 800 parafian71. Z czasem
jeszcze przed II wojną światową do parafii krępskiej przyłączono Koziąwodę.
Wymienił ją m.in. katalog diecezji częstochowskiej z 1939 r.72.
Tereny omawianej parafii Krępa rozciągały się ok. 10 km na północny zachód
od Radomska. W bezpośrednim ich sąsiedztwie były położone parafie w Jedlnie,
Lgocie Wielkiej, Radomsku i Wiewcu. Zasadniczo w skład omawianej placówki
wchodziły dwie miejscowości: Krępa i Wierzbica73.
2. Przedstawiciele
krępskiej

rodów

szlacheckich

na

terenie

parafii

Tworzące parafię krępską miejscowości (Krępa i Wierzbica) posiadają
metrykę średniowieczną. Istnienie każdej z nich nieodłącznie związane było
z zamieszkującą tam społecznością. Na nią z kolei zasadniczo składały się dwie
warstwy: szlachta i chłopi. Taki stan rzeczy był charakterystyczny dla miejscowości
drobnoszlacheckich, do których niewątpliwie zaliczały się Krępa i Wierzbica. Aż do
poł. XIX w. pełne prawa polityczne i obywatelskie posiadała jedynie szlachta. Przez to
miała ona dominujące znaczenie wśród miejscowej ludności. W parze z ich
wykształceniem i kulturą szły również względy majątkowe, bowiem w ich rękach były
lokalne posiadłości ziemskie z charakterystycznymi dla tamtej doby dworkami
ziemiańskimi. Od uwłaszczenia chłopów, a więc od wzrostu znaczenia ludności
chłopskiej, zmieniła się nieco sfera wpływów miejscowych dziedziców. Własność
ziemska całych wsi została wówczas podzielona pomiędzy szlachtę zwaną
posesjonatami (ziemianie) a chłopstwo (lokalni gospodarze). Pomimo tego i tak nadal
istniała przepaść w standardzie życia właściciela dworu a miejscowego rolnika74.
Tabela nr 1
Wykaz właścicieli i dzierżawców majątku szlacheckiego w Krępie
w latach 1398 - 1892
L
p.

Imię i nazwisko

1
2
3

Malusky
Tomasz
Zauissius h. Poraj

4

Olanth

5

Mikołaj i Elżbieta
Garnkowscy h. Poraj

Lata
posiadani
a
majątku
1398
1401-1412
1408
1411
1552-1553

Uwagi
Właściciel
Właściciel
Współwłaściciel. Występuje też
jako właściciel Wierzbicy.
Występuje
też
przy
miejscowości Rzepiszew.
Właściciele Pacierzowa i części
Wierzbicy.
Mieli
syna
Stanisława.

Z parafii Krępa, „Niedziela”, R. 5, nr 23,1930, s. 294.
Katalog… 1939, s. 94.
73 Oprócz tych miejscowości do parafii Krępa należały jeszcze osiedla zwane pustkowiami lub koloniami.
Były one jednak ściśle związane z wymienionymi wyżej wioskami.
74 J. Kapuściński, Przedstawiciele…, s. 184.
71
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6

Krzysztof Tysza Bykowski
h. Chorągwie

1692

7

Antoni Tysza Bykowski
h. Chorągwie

1733

8

Maciej i Katarzyna (z
Zabłocka) Stankiewicz
h. Mogiła
Michał i Antonina
Stankiewicz h. Mogiła

9
10
11

12
13
14

15
16

d.

Aleksander i Ewa Stankiewicz
h. Mogiła
Adam i Zuzanna (z d.
Lubieniecka) Łempiccy h.
Junosza
Wojciech i Marianna (z d.
Łempicka) Karśniccy
h. Jastrzębiec
Adam i Anastazja (z d.
Błeszyńska) Kiedrzyńscy h.
Ostoja
Marcin i Józefa
(z d. Dziewanowska)
Przanowscy h. Nowina
Józef Przanowski
h. Nowina
Józef i Kunegunda
(z d. Przanowska) Psarscy
h. Jastrzębiec

1757 - 1761

1773 - 1777
1778 - 1791
1791 180875
1795 - 1803
1809 - 1816
1820 - 1830

1830
1831 - 1839

17
18

Stanisław Wilkoszewski
Józef i Melania
(z d. Krzycka) Psarscy
h. Jastrzębiec

1837
1839 - 1849

19
20

Kazimierz Krzycki
Teodor i Franciszka
(z d. Dziembowska) Lgoccy h.
Orła

1840 – 1841
1841 – 1843

21

Józef i Michalina

1845-1851

Właściciel.
Miał
dzieci:
Antoniego
i
Katarzynę
(zakonnica).
Właściciel.
Miał
dzieci:
Dominika
i
Joannę
(zakonnica).
Właściciele Rogów. Mieli syna
Michała.
Właściciele Rogów. Mieli
dzieci: Aleksandra, Franciszka,
Zygmunta i Urszulę.
Właściciele.
Mieli
córkę
Urszulę.
Właściciele Woźnik i Zalesic.
Mieli synów: Ignacego, Józefa,
Tomasza i Franciszka.
Dzierżawcy. Mieli dzieci: Jacka
i Eleonorę.
Właściciele. Mieli dzieci:
Apolonię, Michała i
Klementynę.
Właściciele. Dzierżawili także
Grabówkę
k/Częstochowy.
Mieli
dzieci:
Józefa,
Kunegundę i Norberta.
Właściciel.
Dzierżawcy, a od 1835 r.
właściciele.
Mieli
dzieci:
Urszulę, Kaliksa, Ildefonsa i
Józefę.
Dzierżawca. Miał córkę Julię.
Właściciele.
Józef
miał
pierwszą żonę Kunegundę (z d.
Przanowska). Z drugiego zaś
małżeństwa miał dzieci: Teklę,
Józefę i Teofila.
Dzierżawca.
Dzierżawcy. Byli w posiadaniu
części Krzywanic. Mieli dzieci:
Michała, Ignacego, Marię i
Leokadię.
Dzierżawcy.
Mieli
dzieci:

W pracy J. Kapuściński, Przedstawiciele rodów szlacheckich i ich miejsca pochówku na terenie parafii
w Lgocie Wielkiej, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 187 i 189 zostało mylnie podane, iż Adam
Kobierzycki był właścicielem Krępy.
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22
23

24
25

26
27

28
29
30
31
32
33

(z d. Cieślińska) Bierzyńscy h.
Jastrzębiec
Ildefons Psarski
h. Jastrzębiec
Kazimierz i Ludwika
(z d. Żabicka) Kruszewscy
h. Abdank76

Helenę, Jana i Tadeusza.
1850-1853

Właściciel części

1850-1851

Stefan i Joanna (z d.
Walewska, 1. v. Kruszewska)
Piotrowscy
Paweł Kazimierz
i Adelajda (z d. Walewska)
Kruszewscy h. Abdank

1853-1861

Ks. Paweł Świątkowski
h. Suszyński
Andrzej Świątkowski
h. Suszyński
Józefa (z d. Kobierzycka)
Świątkowska h. Suszyński
Stefan i Maria Wajchtowie77

1861

Właściciele części. Byli w
posiadaniu także Długiego,
Lgoty, Rożnów, Woźnik i
Zalesic. Mieli syna Adolfa.
Współdzierżawcy. Mieli córkę
Gabrielę.
Właściciele części. Byli w
posiadaniu także: Długiego i
Rożnów. Mieli synów:
Stanisława i Pawła
(Kazimierza).
Właściciele. Joanna
(z d. Walewska) była wcześniej
żoną Adolfa Kruszewskiego.
Właściciele. Byli w posiadaniu
także: Długiego i Lgoty. Mieli
dzieci: Zofię, Stefana, Edwarda,
Irenę, Adelajdę, Konstancję i
Stanisława.
Wierzyciel.

1883

Właściciel.

Antoni i Tekla
(z d. Krzycka) Nosarzewcy
Adolf i Joanna
(z d. Walewska)Kruszewscy h.
Abdank

Aniela
(z d. Wierzchowska)
Walewska h. Kolumna
Mieczysław Sławiński

1852
1852-1853

1861-1875

1885 - 1892

1885 - 1887

Współwłaścicielka. W 1892 r.
mieszkała w majątku krępskim.
Współwłaściciele. Mieli córkę
Józefę.
Współwłaścicielka.

1890 - 1892

Współwłaściciel. .

1885 - 1892

Źródło: AACz sygn. KM 580, ss. 1-7, 27 (zgony), s. 1-19, 25, 50-54 (chrzty), s. 16 (śluby); KM 2850, s. 29,
33, 79, 93, 110, 118, 139, 143, 152, 160; KM 2851, ss. 5, 63, 71, 73, 87, 158, 173; KM 2853, s. 4,
123, 147, 163, 192, 199, 212, 241; KM 2848, s. 91; KK 171, s. 5-6; APL sygn. 59, s. 64; sygn. 115, s.
12; Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Akta hipoteczne powiatu
radomszczańskiego 378 (dalej: 378), sygn. 180, kk. 20, 27, 46, 71-76, 106, 111-114, 187, 205-208,
444-445, 544-545; sygn. 181, kk. 30-31, 182; sygn. 462, kk. 68, 82, 85 - 86; APTT, Naczelnik
Powiatu Piotrkowskiego sygn. 926 (dalej: 926), sygn. 24/1, k. 73; R. Hube, Sądy, ich praktyka
i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku schyłkowi XVI wieku, Warszawa 1886, s. 123;
A. Gieysztor, Fragmenty zapisek herbowych piotrkowskich i radomskich województwa

Tamże, s. 188, 190, 195 i 196 zostało błędnie podane, iż Kazimierz i Ludwika Kruszewscy mieli dwóch
synów: Stanisława i Pawła (Kazimierza).
77 Tamże, s. 188 zostało błędnie podane, iż Ferdynad Wajcht był właścicielem majątku ziemskiego w
Krępie.
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sieradzkiego XIV i XV w., „Przegląd Historyczny”, t. 37, 1948, s. 387; S. Kozierowski, Badanie
nazw..., s. 204 – 204; A. Pawiński, Polska XVI wieku...., s. 203, 273, 281, 286; S. Uruski,
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1907, t. 1, s. 207; t. 4, s. 101; t. 6, 231; t. 9, s. 30;
A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1912, t. 15, s. 307; S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski,
Materiały do słownika geograficzno- historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do
1400 roku, Łódź 1966, cz. 1, s. 147; A. J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys życia
społeczności lokalnej, w: Żytno (1198-1998), red. A. J. Zakrzewski, J. Związek, Żytno 1998, s. 50;
E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836 – 1861, Warszawa
2007, s. 28, 379; J. Kapuściński, Przedstawiciele…, s. 188, 195-196; A. Kaczmarek, Liber
baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin 1755-1788, Dmenin 2010, s.
272, 276.

Powyższy wykaz właścicieli i dzierżawców majątku szlacheckiego w Krępie
nie przedstawia wszystkich miejscowych dziedziców na przestrzeni lat 1398-1892.
Trudności w prezentacji pełnego zestawienia podyktowane były zgromadzonym
materiałem archiwalnym. Niemniej na podstawie zebranych informacji widać, iż
prawdopodobnie od początku istnienia miejscowości aż do połowy XVI w. była ona
własnością rodów spod herbu Poraj (Krępscy i Garnkowscy). W wiekach XVII i XVIII
na dobrach Krępy osiedliły się rody, których przodkowie mieli pochodzenie ruskie
(Tysza-Bykowski h. Chorągwie) i żmudzkie (Stankiewicz h. Mogiła). W XIX w. z kolei
następowały częste zmiany właścicieli miejscowego majątku. Do 1850 r. był on
w posiadaniu Łempickich h. Junosza, Kiedrzyńskich h. Ostoja, Przanowskich
h. Nowina i Psarskich h. Jastrzębiec. W drugiej połowie XIX w. wystąpiło zjawisko
rozdrobnienia własności dóbr szlacheckich pomiędzy kilka rodzin.
Tabela nr 2
Wykaz właścicieli i dzierżawców majątku szlacheckiego w Wierzbicy
w latach 1426-1938
Lp.

Imię i nazwisko

Lata
posiadania
majątku
1426
1552-1553

1
2

Zauissius h. Poraj
Jan Stobiecki

3

Mikołaj i Elżbieta
Garnkowscy h. Poraj

1552-1553

4

Jan i Apolonia
(z d. Paciorkowska)
Pągowscy h. Pobóg

1777

5

Jan i Ludwika (z d.
Romer) Siemieńscy
h. Leszczyc
Józef
(Kalasanty)
i Małgorzata
(z d. Bzura)
Siemieńscy
h. Leszczyc

6

1781-1784

1786-1799

208

Uwagi
Współwłaściciel Krępy w 1408 r.
Współwłaściciel. Posiadał także
Stobiecko, Wąglin, Wojnowice i
Kocierzowy.
Współwłaściciele. Posiadali także
Pacierzów i Krepę. Mieli syna
Stanisława.
Dzierżawcy. Także dzierżawili część
Wiewiórowa. Mieli synów: Hipolita,
Maksymiliana
i Bartłomieja.
Właściciele Stobiecka
Szlacheckiego. Mieli synów: Józefa
(Sykstusa) i Tomasza.
Właściciele. Mieli dzieci: Zofię,
Agnieszkę,
Joannę,
Helenę,
Wojciecha i Eligiusza.
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7

8

9
10
11

12
13
14

15
16
17

Józef i Maria
(z d. Biedrzycka)
Siemieńscy
h. Leszczyc
Ksawery i Joanna
(z d. Siemieńska)
Biedrzyccy h. Rawicz

1800-1805

Właściciele. Józef miał pierwszą
żonę Małgorzatę (z d. Bzura).

1806-1830

Ignacy i Marianna
(z d. Łykowska)
Żabiccy
Jan i Agnieszka
(z d. Kwiatkowska)
Chruccy
Edward i Maria
(z d. Rzeszatorska)
Biedrzyccy h. Rawicz

1819

Właściciele. Dzierżawili także Gidle
i Strzałków. Mieli dzieci: Edwarda,
Domicelę, Antoniego, Dominika,
Józefa i Wiktorię.
Dzierżawcy. Mieli córkę Florencję.

Tomasz Biedrzyccy
h. Rawicz
Jan Biedrzycki
h. Rawicz
Edmund i Maria
(z d. Grabiańska)
Błeszyńscy
h. Suchekomnaty
Jan Błeszyński
h. Suchekomnaty
Maria Salomea
Błeszyńska
h. Suchekomnaty
19 spadkobierców78

1822
1830 - 1865

1866
1866-1867
1870-1918

Dzierżawcy.
Nepomucenę

Mieli

córkę

Właściciele.
Posiadali
także
Strzałków i dzierżawili Ekonomię
Narodową Gidelską. Mieli dzieci:
Marię, Tomasza, Jana i Joannę.
Współwłaściciel.
Dzierżawca
Strzałkowa.
Współwłaściciel, a w 1867 r.
właściciel.
Właściciele. Mieli dzieci: Jana i
Marię.

1918-1927

Właściciel.

1927-1936

Właścicielka. Nie wyszła za mąż.

1938

Właściciele i wierzyciele.

Źródło: AACz sygn. KM 580, s. 9 (zgony), s. 8, 10, 13, 18, 20, 28, 32, 41, 44-46 (chrzty); KM 2840, s. 1;
KM 2844, s. 43-44; KM 2847, s. 75; KM 2848, s. 66; KM 2850, s. 2, 12-13, 60; KM 2853, s. 200,
241; APK, Księga zmarłych parafii Krępa z lat 1934 – 1947, sygn. brak, k. 14; APL sygn. 132, s. 8;
APPT 378, sygn. 378, kk. 84, 169, 203, 277, 500; sygn. 377, k. 62, 78-80, 139, 225; S. Kozierowski,
Badania nazw topograficznych..., t. 2, s. 215; A. Pawiński, Polska XVI wieku..., s. 273, 279, 285;
S. Uruski, Rodzina..., t. 4, s. 101; E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana..., s. 22, 31, 515, 622;
J. Kapuściński, Przedstawiciele…, s. 191.

Podobnie jak w przypadku dóbr Krępa, tak również w odniesieniu do majątku
szlacheckiego w Wierzbicy nie sposób w pełni wykazać wszystkich miejscowych
właścicieli i dzierżawców. Początkowo Wierzbica należała do Krępskich h. Poraj.
W połowie XVI w. dobra te zostały podzielone pomiędzy dziedziców Krępy i Stobiecka
Byli nimi (kolejność według dokumentu notarialnego z dnia 10 lipca 1937 r.): Janina Grabiańska,
Stefania Grabiańska, Henryka Grabiańska, Wanda Nowicka, Józefa Borkowska, Kazimierz Grabiański,
Józef Kmita, Wanda Kwaskowa, Kazimierz Błeszyński, Grażyna Błeszyńska, Józef Błeszyński, Helena
Krysiak, Józef Błeszyński, Adamina Gałkowska, Maria Oleszkiewicz, Aleksandra Błeszyńska, Maria
Zachert, Józefa Ficka i Gabriela Psarska.

78

209

Ks. Jacek Kapuściński

[Szlacheckiego]. Wschodnia cześć Wierzbicy weszła w skład majątku stobieckiego, zaś
zachodnią część Wierzbicy przyłączono do majątku krępskiego. Na podstawie
zgromadzonego materiału archiwalnego nie udało się ustalić tego typu danych dla
XVII w. Natomiast w XVIII w. na dobrach wierzbickich osiedleni byli Siemieńscy
h. Leszczyc. W wyniku koligacji rodzinnych posiadłości te przeszły w początkach XIX
w. na własność Biedrzyckich h. Rawicz. Ci dopiero w drugiej połowie XIX w.
odsprzedali swój majątek Błeszyńskim h. Suchekomnaty, w rękach których był on
jeszcze w okresie międzywojennym XX w.
Dzieje rodzin szlacheckich z terenu parafii Krępa były zatem związane
z dworami i dobrami ziemskimi dwóch miejscowości: Krępy i Wierzbicy. Warto przy
tym wskazać, iż w obrębie tej parafii nie wystąpiło zjawisko powstawania mniejszych
folwarków, tak charakterystyczne dla uwarunkowań dziewiętnastowiecznej gospodarki. Dość wspomnieć, że folwarki takie istniały w sąsiedniej parafii Lgota Wielka,
a właściciele ich wywodzili się ze stanu szlacheckiego79.
W granicach parafii krępskiej, obok właścicieli i dzierżawców miejscowych
majątków (posesjonaci), szlachectwem legitymowały się także takie rodziny, które nie
miały żadnych posiadłości ziemskich (nieposesjonaci). Przeważnie pełnili oni funkcję
ekonomów w majątkach ziemskich lub rezydowali w miejscowych dworach.
Do grona ekonomów należały następujące rodziny szlacheckie: Wawrzyniec
Dawidowicz z Wierzbicy (1776 r.), Teodor i Marianna Zuchowscy z Krępy (1793 r.),
Fabian i Marianna (z d. Mękarska) Zenczykowscy z Krępy (1818 r.), Kazimierz
i Apolonia (z d. Brocka) Strutyńscy z Krępy (1819 - 1824), Dominik Ziębieński
z Wierzbicy (1820 r.), Łukasz Ottwinowski z Wierzbicy (1822 r.), Antoni Gorzkowski
z Wierzbicy (1824 r.), Tomasz i Tekla (z d. Bossowska) Bulikowscy z Wierzbicy (1825
r.), Jan Grączyński z Krępy (1825 r.), Roch Komorowski z Krępy (1832-1833),
Walenty Sokołowski z Wierzbicy (1834 r.), Feliks i Franciszka (z d. Dębska)
Malanowscy z Wierzbicy (1836 - 1843), Izydor i Franciszka (z d. Kaszyńska)
Kwinawscy z Krępy (1838 r.), Antoni i Marianna (z d. Ptaszurska) Łyszkowscy
z Wierzbicy (1841-1843), Kazimierz Barański z Krępy (1844 r.), Klemens i Marianna
(z d. Różyńska) Grabiccy z Krępy (1848 r.) oraz Józef i Katarzyna (z d. Borkowska)
Lebiedzińscy z Wierzbicy (1859 r.)80.
Grupę rezydentów zaś stanowili następujący przedstawiciele szlachty:
Stanisław Bąkowski z Krępy (1773 r.), Aleksandra Więckowska z Krępy (1788 r.), Jan
Gniwosz z Krępy (1788 r.), Filip Gumkowski z Krępy (1793 r.), Katarzyna Warkowska
z Krępy (1794 r.), Teodor Gumkowski z Wierzbicy (1794 r.), Agnieszka Borowiecka
z Wierzbicy (1795 r.), Józef i Katarzyna Karpińscy z Wierzbicy (1795 r.), Józef
Bobowski z Krępy (1797 r.), Marianna Karsznicka h. Jastrzębiec z Krępy (1797 r.),
Magdalena Węgradzka z Wierzbicy (1801 r.), Urszula (z d. Ostrowska) Karsznicka
h. Jastrzębiec z Krępy (1803 r.), Antonina Gorzechowska z Wierzbicy (1804 r.),
Grzegorz i Marianna Huberscy z Krępy (1805 r.), Zuzanna (z d. Rogojewska)
Błeszyńska h. Suchekomnaty z Krępy (1808 r.), Krzysztof i Marianna (z d. Taszewska)
Radowscy z Krępy (1808 r.), Kajetan i Marianna (z d. Gołębiczowska) Wolscy z Krępy
(1808 r.), Róża Kiedrzyńska h. Ostoja z Krępy (1812 r.), Józef Borzęcki z Wierzbicy
(1813 r.), Józef Romann z Wierzbicy (1822 r.), Magdalena Niedzielska z Krępy
(1824 r.), Paulina Rzeszotarska h. Junosza z Wierzbicy (1834 r.), Antonina Paulina
J. Kapuściński, Przedstawiciele…, s. 197.
AACz sygn. KM 580, s. 3, 22, (chrzty); KM 2838, s. 71; KM 2841, s. 34; KM 2842, s. 3; KM 2844, s. 43 46; KM 2845, s. 16-17; KM 2846, s. 11; KM 2847, s. 65, 76; KM 2850, s. 2, 21, 39, 52-53, 79, 99, 106,
118,155; KM 2851, s. 128.
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Rzeszotarska h. Junosza z Wierzbicy (1835 r.), Faustyna Trzcińska z Wierzbicy
(1836 r.), Zofia Domańska z Wierzbicy (1841 - 1843), Emilia Ostaszowska z Wierzbicy
(1842 r.), Tekla Krzycka z Krępy (1851 r.), Albert i Tekla (z d. Rutkowska) Szusterscy
z Krępy (1853 r.), Kajetan Zagórski z Wierzbicy (ok. 1860 r.) i Olimpia
(z d. Oraczewska) Walewska h. Kolumna z Krępy (1872 r.)81.
3. Znaczenie miejscowej szlachty
Obszar parafii krępskiej już w XIII w. mógł być zasiedlony przez
przedstawicieli stanu rycerskiego. Jednak pierwsze pisemne wzmianki
o mieszkańcach tych terenów zachowały się dopiero z końca XIV i początku XV w.
Według wydawcy „Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej” J. Łukowskiego
Krępa była gniazdem rodowym Krępskich h. Poraj. Do tego rodu należała też
sąsiednia miejscowość Wierzbica, której metryka prawdopodobnie sięga XIV w.82.
W rękach rodów spod herbu Poraj tereny te były jeszcze w połowie XVI w. Wówczas
to Krępa i część Wierzbicy stanowiły własność Mikołaja i Elżbiety Garnkowskich h.
Poraj. Ród ten wywodził się z miejscowości Garnek k/Przyrowa. Mikołaj odziedziczył
miejscowość Pacierzów. Być może Krępę i część Wierzbicy wniosła mu w posagu
Elżbieta. Wiadomo natomiast, iż mieli oni syna Stanisława. Był on dziedzicem
Mokrska. Miał czterech synów (Adama, Łukasza, Stanisława i Zygmunta), którzy
w 1580 r. byli spadkobiercami wspomnianych włości83. Drugim szesnastowiecznym
znaczącym rodem w okolicy byli Stobieccy. Do Jana Stobieckiego w połowie XVI w.
należała druga cześć Wierzbicy. Oprócz tego był on właścicielem sąsiedniego
Stobiecka [Szlacheckiego] oraz leżących koło Kamieńska miejscowości: Kocierzowy
i Wąglin, a koło Gidel miejscowości Wojnowice84.
W XVII w. natomiast na terenie miejscowej parafii osiedlili się
przedstawiciele rodu Tysza-Bykowski h. Chorągwie. Był to stary ruski ród, który swe
początki wywodził od Aleksandra hetmana Świdrygiełły. Ten z kolei miał siedmiu
synów, z których drugi Tymoteusz [w skrócie Tysza] z przydomkiem Byk był
protoplastą Tysza-Bykowskich85. Pod koniec XVII w. źródła archiwalne wzmiankują
Krzysztofa Tysza Bykowskiego [syna Wawrzyńca], właściciela Krępy, który miał
dzieci: Katarzynę i Antoniego. Córka jego wstąpiła do SS. Dominikanek w Piotrkowie
[Trybunalskim]. Stąd na rzecz tego klasztoru zapisał on 3 tys. złp ulokowane na
dobrach Krępy86. Antoni z kolei odziedziczył majątek krępski, będący w jego rękach
w pierwszej połowie XVIII w. Podobnie jak ojciec miał on córkę i syna (Joanna
i Dominik). Co ciekawe Joanna poszła w ślady swej ciotki i została dominikanką
w Piotrkowie [Trybunalskim]. Przybrała imię zakonne Agnieszka. Dominik zaś
poślubił Katarzynę Myszkowską. Antoni zmarł w 1780 r.87.
W drugiej połowie XVIII w. Krępą władali przedstawiciele rodu
Stankiewiczów h. Mogiła. Był to zacny ród żmudzki, który miał wspólnych przodków z
AACz sygn. KM 580, s. 10, 23, 31 (zmarli), s. 1, 15, 22, 28, 36, 38, 41-42, 47, 55 (chrzty), s. 9-10 (śluby);
KM 2844, s. 43-46; KM 2845, s. 16-17, KM 2850, ss. 2, 12-13, 21, 77, 90, 99; KM 2851, s. 173; KM 2852, s.
27; KM 2853, s. 21.
82 J. Łaski, Liber beneficiorum..., s. 493.
83 A. Pawiński, Polska XVI wieku..., s. 281, 286; S. Uruski, Rodzina..., t. 4, s. 101; S. Mikulska-Jaśkiewicz,
Dzieje miejscowości i parafii Garnek, Garnek 2003, s. 14-15.
84 A. Pawiński, Polska XVI wieku..., s. 273, 279, 285.
85 S. Uruski, Rodzina..., t. 2, s. 105; K. Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1839, t. 2, s. 375.
86 APPT 378 sygn. 180, k. 20-22; http://myszkowscy.pl/v32.html z dnia 15 lipca 2010 r.
87 Tamże.
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Billewiczami. Za czasów Aleksandra Jagiellończyka gałąź rodowa od Stanka przybrała
nazwę Stankiewicz88. Z tej linii Maciej i Katarzyna Stankiewiczowie mieli na własność
miejscowości: Krępę i Rogi. Osiedleni byli jednak w Krępie89. Majątek Rogi zakupili
w 1749 r. od Siemieńskich h. Leszczyc za sumę 18 500 złp.90. Należeli oni do tzw.
szlachty – posesjonatów, ponadto Maciej pełnił urząd cześnika winnickiego. Był on
także kolatorem kościoła krępskiego i jego budowniczym91. Stankiewiczowie byli
spokrewnieni ze znaną rodziną urzędniczą Macieja i Eleonory (z d. Stankiewicz)
Gomolińskich h. Jelita, do których także należały położone blisko Krępy majątki
w Bielikach i Wiewiórowie oraz Gosławice k/Dmenina92. W latach 1773-1777 dobra
krępskie były w posiadaniu Michała i Antoniny Stankiewiczów. Po ojcu odziedziczył
on także majątek Rogi, który następnie sprzedał ze znacznym zyskiem Mikołajowi
Zabłockiemu za sumę 25 000 złp.93. Przejął on również tytuł kolatora kościoła
krępskiego i urząd cześnika winnickiego. To właśnie za czasów jego kolatorstwa
doszło do uszczuplenia beneficjum parafialnego, na skutek czego parafia w Krępie
zaczęła chylić się ku upadkowi94.
Oprócz rodu Stankiewiczów h. Mogiła w drugiej połowie XVIII w.
w granicach parafii Krępa do zamożniejszej szlachty - posesjonatów należeli także:
Pągowscy h. Pobóg, Siemieńscy h. Leszczyc i Łempiccy h. Junosza. W 1719 r. Jan
Pągowski nabył od swej matki Katarzyny (z d. Zdańskiej) dziedziczny majątek
Galonki k. Dobryszyc95. Ponadto w latach 1777-1778 dzierżawił on dobra na Wierzbicy
i Wiewiórowie96. Z kolei Jan i Ludwika Siemieńscy w latach 1781-1784 mieli na
własność posiadłości ziemskie w Wierzbicy i Stobiecku Szlacheckim. Oprócz tego Jan
służył w Wojsku Polskim w randze majora97. Od 1786 r. dobra wierzbickie dziedziczył
ich syn Józef, który pełnił urzędy: wojskiego większego radomszczańskiego (17821784) i łowczego piotrkowskiego (1784-1793)98. Znaczne włości posiadali również
Adam i Zuzanna Łempiccy. Prócz Krępy do nich należały niedaleko położone Woźniki
i Zalesice. Poza tym Adam posiadał tytuły: komornika łomżyńskiego (1766-1775)
i komornika ostrowskiego99. Na przełomie XVIII i XIX w. dobra krępskie dzierżawił
Wojciech Karsznicki h. Jastrzębiec, który piastował urząd łowczego bielskiego100.
W wieku XIX wśród miejscowej szlachty wystąpiło zjawisko wychodźstwa
niektórych ich przedstawicieli z warstwy ziemiańskiej (posesjonatów), co w konsekwencji doprowadziło do tworzenia się uboższych jej kręgów i nowej warstwy
społecznej zwanej inteligencją. Podobnie przebiegał tego typu proces w sąsiedniej
parafii Lgota Wielka101. Szlachta w tym okresie dzieliła się na dwie grupy:
K. Niesiecki, Herbarz polski..., t. 8, s. 491 – 493; A. Boniecki, dz. cyt., t. 1, s. 266-267.
APPT 378 sygn. 180, k. 20-22; A. Kaczmarek, Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum
parochialis in Dmenin 1723-1788, Dmenin 2009, ss. 57, 178.
90 A. J. Zakrzewski, Osiem wieków ..., s. 50.
91 AACz sygn. KM 580, (strona tytułowa); ADW, AAG Wiz. 73, s. 206; Catalogus…, s. 91.
92 J. Kapuściński, Przedstawiciele…, s. 200; A. Kaczmarek, Liber… 1723 – 1788, s. 151; Liber… 1755-1788,
s. 239 – 240.
93 A. J. Zakrzewski, Osiem wieków..., s. 50.
94 AACz sygn. 580, s. 1 (chrzty); Catalogus…, s. 91.
95 E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana..., s. 515.
96 AACz sygn. 580, s. 3 – 4 (chrzty); J. Kapuściński, Przedstawiciele…, s. 191.
97 AACz sygn. 580, s. 9 (chrzty); E. Sęczys, dz. c, s. 622.
98 AACz sygn. 580, s. 18 (chrzty); Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI – XVIII wieku.
Spisy, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993, s. 114, 130.
99 J. Kapuściński, Przedstawiciele…, s. 200.
100 AACz sygn. 580, s. 28 (chrzty).
101 J. Kapuściński, Przedstawiciele…, s. 200.
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posesjonatów (nie urzędników lub urzędników) i nieposesjonatów (ekonomów lub
rezydentów). Najliczniej byli reprezentowani posesjonaci nie wykonujący funkcji
urzędniczych. Zazwyczaj mieszkali oni w miejscowych dworach jako ich właściciele
lub dzierżawcy. Warto przy tym zwrócić uwagę na Kazimierza i Ludwikę
Kruszewskich, którzy w porównaniu z okolicznymi posesjonatami władali dość
rozległym majątkiem ziemskim. Zgromadzili oni w swoich rękach aż 6 wsi: Długie,
Krępę, Lgotę, Rożny, Woźniki i Zalesice. Z czasem majątek ten uległ rozdrobnieniu
z powodu podziałów dziedzicznych102.
Nieco mniejsze grono stanowili posesjonaci prowadzący dodatkowo
działalność urzędniczą. Byli nimi: Ksawery i Joanna Biedrzyccy (właściciele
Wierzbicy, zaś Ksawery był sędzią ziemskim Rawy Mazowieckiej i posłem powiatu
radomszczańskiego) oraz Edward i Maria Biedrzyccy (właściciele Wierzbicy, zaś
Edward był sędzią pokoju okręgu radomszczańskiego)103. Wyjątek stanowił ks. Paweł
Świątkowski (1795-1861), który posiadał na dobrach Krępy ulokowane 1350 rubli
srebrnych104. Była to interesująca postać. Urodził się w miejscowości Latowicz
(powiat siennicki), należącej do jego ojca Walentego (ok. 1727-1806). Naukę pobierał
najpierw w Gimnazjum Węgrowskim, a od 1815 r. w Seminarium Duchownym
w Węgrowie i Uniwersytecie Warszawskim. W 1818 r. uzyskał stopień magistra
teologii i przyjął święcenia kapłańskie. Początkowo nauczał religii w Liceum
Warszawskim. Od 1820 r. pełnił funkcje kapelana i profesora w Korpusie Kadetów
w Kaliszu. Następnie był proboszczem parafii Dobrec (dekanat kaliski), asesorem,
a później sędzią Konsystorza Generalnego Kaliskiego oraz prepozytem piotrkowskim.
Został także odznaczony godnością kanonika kaliskiego i kanonika włocławskiego (od
1857 r. scholastykiem). Ponadto otrzymał order św. Stanisława (III klasy) i order św.
Anny (II klasy). W latach 1838 – 1844 pełnił urząd referenta w Komisji Rządowej
Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Będąc proboszczem piotrkowskim otrzymał
nominację na sędziego surogata w Konsystorzu Foralnym Piotrkowskim, zaś od 1857
r. był tam oficjałem. Zmarł niespodziewanie w 1861 r.105.
Niektórzy przedstawiciele szlachty z terenu parafii krępskiej prowadzili
ożywioną działalność patriotyczną. Należy przy tym dodać, iż z miejscowego kościoła
na potrzeby Ojczyzny przekazano w 1831 r. dwa srebrne wota i sygnaturkę
z wieży106. Znaczący wkład w powstanie listopadowe miał Edward Biedrzycki (18061873) z Wierzbicy. Wraz z Rupertem Strzeleckim z Bielik zorganizowali oni w marcu
1831 r. na terenie powiatu radomszczańskiego zbiórkę pieniędzy na potrzeby Wojska
Narodowego. Przekazali wówczas sumę 7995 zł. Wśród ofiarodawców byli m.in.:
Edward Biedrzycki, Ksawery Biedrzycki, Kazimierz Kruszewski, Adolf Kruszewski,
Adam Kiedrzyński i [Józef – przypis J.K.] Psarski107. Po śmierci Edward i Maria (z d.
Rzeszotarska) Biedrzyccy zostali pochowani w rodzinnym grobowcu na cmentarzu
w Radomsku. Grobowiec ten zachował się do obecnych czasów. Na zewnątrz
utrzymany został w formie kaplicy, w środku której na ścianie wisi żelazny krzyż. Na
frontonie kaplicy zostały umieszczone dwa herby rodowe w płaskorzeźbie (Bonarowa

APL sygn. 32, s. 104; sygn. 47, s. 40; APPT 378, sygn. 462; J. Kapuściński, Zarys przeszłości Woźnik (do
1918 r.), [w:] Z dziejów Woźnik (XX wiek), red. J. Kapuściński, Woźniki 2006, s. 13.
103 AACz sygn. KM 580, s. 14 – 15 (śluby); KM 2850, s. 12 – 13; APPT 378, sygn. 378, k. 175.
104 APPT 378, sygn. 180, k. 544 – 545; E. Sęczys, dz. cyt., s. 706.
105 ADW, Akta personalne ks. Pawła Świątkowskiego (1795 – 1861) sygn. brak; W. Wlaźlak, Organizacja…,
s. 81 – 83; E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana..., s. 706.
106 AACz sygn. KK 171, s. 319; J. Kapuściński, Archiwum…, s. 129.
107 APPT 378, sygn. 180, k. 34-35.
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i Junosza). Herbem Junosza pieczętowali się Rzeszotarscy. Maria była córką Jana
i Antoniny Pauliny (z d. Dunin-Wąsowicz) Rzeszotarskich. Żyła ok. 54 lat. Na jednej
ze ścian kaplicy zostało wmurowane poświęcone jej epitafium z inskrypcją: Tu
spoczywa Maryia z Rzeszotarskich Biedrzycka zmarła 15 kwietnia 1854 r. wzorowa
Żona i Matka108. Kaplica ta na innej ścianie posiada drugie epitafium poświęcone
Auguście (z d. księżna Drucka-Lubecka) Siemieńskiej, drugiej żonie Józefa (Sykstusa)
Siemieńskiego ze Stobiecka Szlacheckiego109.
W czasie postania styczniowego szeroką działalność patriotyczną prowadził
Andrzej Świątkowski (1829-1883) z Krępy. Urodził się on w Świątkowicach. Nauki
początkowe zdobył w Kielcach. Następnie pod kierunkiem prof. Wojciecha
Jastrzębowskiego (twórcy m.in. zegara słonecznego w Łazienkach) studiował
w Instytucie Agronomicznym na Marymoncie w Warszawie. Po powrocie do swego
majątku w Broszęcinie (powiat łaski) zaczął wprowadzać nowe metody rolnicze,
których nauczył się w szkołach. W latach sześćdziesiątych XIX w. odziedziczył po
swym krewnym ks. Pawle Świątkowskim majątek ziemski w Krępie. Za aktywność
powstańczą został skazany na 12 lat ciężkich robót na Syberii110. Najstarsi mieszkańcy
Krępy słyszeli opowieści od swych przodków, jakoby był on przez ten czas nieustannie
przykuty łańcuchem do taczki111. Po powrocie z zesłania oddał się pracy w majątku
krępskim. Z pobudek moralnych zamknął miejscową karczmę, narażając się tym
samym na znaczne uszczuplenie dochodów. Według zamieszczonej w gazecie relacji
z pogrzebu zwłoki [jego były – przypis J.K.] niesione na przemian przez służbę,
włościan i sąsiadów, złożone zostały na miejscowym skromnym cmentarzu,
a szczera łza żalu na licu każdego bez wyjątku uczestnika smutnego obrzędu, była
najwymowniejszym dowodem tego szacunku i miłości powszechnej, jakie zmarły
swymi cichymi zasługami zjednać sobie potrafił112. Na cmentarzu krępskim
zachował się jego murowany grobowiec, który na płycie posiada inskrypcję: Śp.
Andrzej Świątkowski żył lat 53 + d. 17 maja 1883 r. niech mu ta ziemia lekką będzie
bo mu życie ciężkim było113. Co ciekawe, do dnia dzisiejszego grobowiec ten jest
otaczany wielkim szacunkiem wśród lokalnej społeczności, o czym świadczą składane
tam kwiaty i wiązanki oraz palące się znicze.
Do obowiązków niektórych dziedziców należało troszczenie się o właściwy
stan kościoła parafialnego. Wśród miejscowej szlachty zwani oni byli kolatorami.
Wydaje się, że tytuł kolatora przysługiwał jedynie posesjonatom z Krępy. Były nimi
następujące rodziny szlacheckie: Przanowscy (1820-1830), Psarscy (1831-1849),
Piotrowscy (1853-1861) i Kruszewscy (1861-1875)114.
Z grona dziewiętnastowiecznych nieposesjonatów (ekonomów i rezydentów)
ze względu na swą działalność i pozycję społeczną wyróżniali się jedynie rezydenci:
Filip Gumkowski z Krępy (komornik łomżyński)115, Józef Romann z Wierzbicy
108 Grobowiec śp. Siemieńskich i Rzeszotarskich w kształcie murowanej kaplicy na cmentarzu parafialnym
w Radomsku.
109 Tamże; http://www.sejm-wielki.pl/b/15.50.305 z dnia 26 lipca 2010 r.; http://www.sejmwielki.pl/b/lu.27523 z dnia 26 lipca 2010 r.
110 Śp. Andrzej Świątkowski, „Tydzień”, 21, 1883, nr 21, s. 3; R. Szwed, Powstanie styczniowe
w Radomszczańskiem, Radomsko brw., s. 49.
111 Relacje Józefa Kubanika (ur. 1925 r.), Eugeniusza Ćwieka, Henryka Łyszkiewicza i Mariana
Piotrowskiego z Krępy z dnia 23 czerwca 2010 r., w posiadaniu autora.
112 Śp. Andrzej…, s.3.
113 Grobowiec śp. Andrzeja Świątkowskiego na cmentarzu parafialnym w Krępie.
114 AACz sygn. KK 26, s. 55, 541 -542; KK 171, ss. 31 – 32, 161 – 163, 259 -261, 389-400.
115 AACz sygn. KM 580, s. 22 (chrzty).

214

Przedstawiciele rodów szlacheckich na terenie parafii Krępa koło Radomska

(podporucznik 4 Pułku Strzelców Konnych Wojska Polskiego i Kawaler Orderu Legii
Honorowej)116, Antonina Paulina Rzeszotarska z Wierzbicy (córka sędziego
ziemskiego Rawy Mazowieckiej)117 i Kajetan Zagórski z Wierzbicy (major inwalidów
po byłym Wojsku Polskim)118. Do grypy tej należy także dodać Olimpię Walewską
z Krępy, której grobowiec znajduje się na miejscowym cmentarzu. Jako pomnik
dziejowy zachował się jedynie żelazny krzyż z inskrypcją: Olimpia z Oraczewskich
Walewska przeżywszy lat 69 d. 8 maja 1872 roku119. Zmarła była córką Józefa
i Krystyny (z d. Rusecka) Oraczewskich, właścicieli dóbr ziemskich w województwie
krakowskim. Urodziła się w 1803 r. w Krakowie. Wyszła za mąż za Konstantego
Walewskiego, dziedzica Szymczyc. Mieli córkę Adelajdę (żona Pawła Kazimierza
Kruszewskiego), która była dziedziczką Krępy w latach 1861-1875120.
W wieku XX na terenie parafii krępskiej przedstawiciele rodów szlacheckich
(ziemianie) byli osiedleni jedynie w Wierzbicy. Do końca I wojny światowej
miejscowy majątek był w rękach Edmunda i Marii Błeszyńskich. Po śmierci
mieszkającej w Jedlnie wdowy Marii (1918 r.) dobra te odziedziczyły ich dzieci: Jan
i Maria Salomea121. Początkowo majątkiem wierzbickim zarządzał Jan. Urodził się on
w dniu 10 czerwca 1875 r. w Wierzbicy122. W okresie II Rzeczypospolitej był on
żołnierzem Wojska Polskiego, o czym zaświadcza pamiętająca go jeszcze Stanisława
Smolarek z Wierzbicy. Pozostał w jej pamięci jak w mundurze wojskowym objeżdżał
konno miejscowe posiadłości. W tym czasie już nie mieszkał w rodzinnym
dziewiętnastowiecznym dworze, bowiem ten został spalony podczas działań
wojennych w latach 1914-1918123. W 1927 r. cały majątek przeszedł na własność jego
siostry Marii Salomei. Obejmował on wówczas obszar ziemski o powierzchni 224 ha
i 85 m. [400 mórg i 73 prętów]124. Dziedziczka mieszkała wówczas w drewnianym
domu, stojącym blisko głównej drogi, w którym wcześniej mieszkała służba. Miał on
dwie izby i sień. W jednej izbie zostały zgromadzone wszystkie cenniejsze meble
i pamiątki rodzinne, natomiast druga izba służyła za kuchnię, salon i sypialnię. Maria
Salomea (ur. 1876 r. w Wierzbicy) odziedziczyła miejscową posiadłość w wieku 51 lat.
Na służbie u niej były dwie siostry Antonina i Zofia Hanulak, zaś obowiązki stróża
pełnił Jan Zasępa125. Majątkiem swym zarządzała jedynie 9 lat. Zmarła w dniu 31
sierpnia 1936 r. w swoim domu w Wierzbicy126. Została pochowana na cmentarzu
w Radomsku. Trumna z jej ciałem była tam wieziona karawanem ciągnionym przez
konie. Liczny udział w pogrzebie wzięła miejscowa ludność, wśród której była
opowiadająca te zdarzenia Stanisława Smolarek (miała wówczas 17 lat)127. Wcześniej
bowiem zmarł brat dziedziczki Jan. Po śmierci Marii Salomei majątek cały wyceniono
na 258 351 zł. Warto tutaj dodać, iż rzeczy pokojowe, sprzęt kuchenny, pościel, odzież
i kosztowności zostały wystawione na licytację. Odbyła się ona w 1937 r. w Wierzbicy

AACz sygn. KM 2844, s. 43 – 46.
AACz sygn. KM 2850, s. 12 -13; http://www.sejm-wielki.pl/b/le.3228.6.2 z dnia 26 lipca 2010 r.
118 APPT 378, sygn. 378, k. 169.
119 Grobowiec śp. Olimpii Walewskiej na cmentarzu parafialnym w Krępie.
120 AACz sygn. KM 2851, s. 173; KM 2853, s. 163.
121 APPT 378, sygn. 377, k. 57.
122 AACz sygn. KM 2853, s. 241.
123 Relacja Stanisławy Smolarek (ur. 1919 r.) z Wierzbicy z dnia 18 maja 2010 r., w posiadaniu autora.
124 APPT 378, sygn. 377, kk. 78 – 83, 225.
125 Tamże, k. 62; Relacja Stanisławy Smolarek (ur. 1919 r.) z Wierzbicy z dnia 18 maja 2010 r., w posiadaniu
autora; Relacja Piotra Kępy (ur. 1927 r.) z Wierzbicy z dnia 25 czerwca 2010 r., w posiadaniu autora.
126 APK, Księga zmarłych parafii Krępa z lat 1934 – 1947, sygn. brak, k. 14.
127 Relacja Stanisławy Smolarek (ur. 1919 r.) z Wierzbicy z dnia 18 maja 2010 r., w posiadaniu autora.
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na posesji Weroniki Brzeźniak w sąsiedztwie posesji Jana Kępy. Wszystkie
wystawione na sprzedaż rzeczy zostały przewiezione tam wozami konnymi. Z licytacji
tej uzyskano sumę 876 zł. W ten sposób mieszkańcy Wierzbicy weszli w posiadanie
pamiątek rodzinnych ostatnich właścicieli miejscowego majątku128.
Zakończenie
Badania historyczne nad dziejami parafii Krępa dowiodły, iż ma ona
interesującą przeszłość. Już samo to, że początkami swymi sięga XIII w. budzi chęć
poznania odległych faktów i wydarzeń. Parafia ta swym zasięgiem obejmowała
jedynie dwie miejscowości: Krępę i Wierzbicę. W dzieje tych wsi nieodłącznie były
wpisane dzieje zamieszkujących tam społeczeństw. Dzieliły się one według warstw
społecznych na szlachtę i chłopstwo. Większe znaczenie w życiu publicznym posiadała
szlachta. Ci z kolei byli właścicielami i dzierżawcami majątków ziemskich (posesjonaci) albo pełnili funkcję ekonomów lub tylko rezydowali w miejscowych dworach
(nieposesjonaci). Wykaz posesjonatów na terenie parafii krępskiej wskazuje, iż były
tutaj osiedlone stare, zacne i znaczące rody szlacheckie. Ponadto zestawienie
ekonomów i rezydentów szczególnie w XIX w. zdało się potwierdzić charakterystyczne dla tego okresu zjawisko wychodźstwa szlachty z warstwy ziemiańskiej.
Wśród miejscowych przedstawicieli rodów szlacheckich nie zabrakło i takich, którzy
mieli swój wkład w szerokiego typu działalność polityczną, patriotyczną, społeczną
i religijną.
Niniejsze opracowanie stanowi przyczynek do dalszych badań nad dziejami
rodów szlacheckich z okolic Radomska. Dalsze studia historyczne w tym zakresie
pozwolą ukazać pełniejszy obraz społeczeństwa zarówno w parafii krępskiej, jak
również w granicach szerszych jednostek terytorialnych (kościelnych i państwowych).

128

Tamże; APPT 378, sygn. 377, k. 225.
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Wyniki ratowniczych archeologicznych prac wykopaliskowych przeprowadzonych
w 2003 r. na cmentarzysku Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, (AZP 79-48/163), gm.
Strzelce Wielkie, pow. Pajęczno, woj. łódzkie.

Prezentowane opracowanie ma na celu scharakteryzowanie pierwszego sezonu
badań wykopaliskowych dokonanych na stanowisku Strzelce Wielkie Kolonia 2. W sumie
prace badawcze na opisywanym stanowisku miały miejsce w latach 2003, 2004 oraz 2005.
Każdemu sezonowi wykopaliskowemu poświęcimy osobne opracowanie, z tym, iż w ostatnim z nich znajdują się wnioski podsumowujące dokonany wysiłek badawczy. Prace
wykopaliskowe stanowiły efekt współpracy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Muzeum Regionalnego w Radomsku. W badaniach uczestniczyli, w ramach praktyk
terenowych, studenci kierunku archeologii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem mgra
P. Zawilskiego. Z ramienia Muzeum Regionalnego w Radomsku w badaniach uczestniczył
zespół archeologów pod kierunkiem mgra Krzysztofa Błaszczyka.
Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizycznogeograficzne [Kondracki 1994],
interesujący nas obszar znajduje się w obrębie Wysoczyzny Bełchatowskiej należącej do Nizin
Środkowopolskich. Powierzchnię pokrywają tu czwartorzędowe utwory - neoplejstoceńskie
piaski, żwiry wodnolodowcowe, rozdzielone płatami glin zwałowych, piasków i żwirów
lodowcowych. Dolinę rzeczną Pisi, nad którą leży prezentowane stanowisko, wypełniają
namuły, piaski i żwiry rzeczne oraz torfy. Rzeka Pisia stanowiąca prawobrzeżny dopływ Warty,
należy do fragmentu prawostronnego dorzecza Odry.
Opisywane stanowisko zlokalizowane jest na łagodnie spiętrzonej kulminacji
znajdującej się ok. 250 m na północ od zabudowań wsi Strzelce Wielkie Kolonia.
Mniej więcej w połowie odległości między nimi biegnie droga prowadząca ze Strzelec
Wielkich do Kolonii Wistki, w kierunku na Pajęczno [mapa 1]. Z zadokumentowanych
danych, głównie pochodzących z tzw. badań powierzchniowych, wynika, iż z okolicy
najbliżej prezentowanego punktu, znane są 182 stanowiska archeologiczne, na których
zarejestrowano ogółem 300 faktów osadniczych [Błaszczyk 2000]. Większość z nich
ulokowana jest w strefie krawędziowej doliny rzeki Pisi.
W najbliższym sąsiedztwie opisywanego stanowiska (około 250 m na południowy
wschód) znajduje się nekropolia Strzelce Kolonia Wielka, stan. 1 (AZP 79-48/10). Jest
to stanowisko znane z przypadkowych odkryć, na którym nie przeprowadzono badań

Krzysztof Błaszczyk, Paweł Zawilski
wykopaliskowych. Odnotowano na nim pochówki popielnicowe kultury łużyckiej
prawdopodobnie z okresu halsztackiego. Cmentarzysko to znajduje się u podnóża
wzniesienia, na którym znajduje się stanowisko Strzelce Kolonia Wielka, stan. 2. Wyjaśnienie
kwestii, czy obydwa stanowiska reprezentują sobą tą samą nekropolię stanowiło jedno
z zagadnień wymagających wyjaśnienia, w trakcie opisywanych działań wykopaliskowych.
Ponadto istniały dwa ważne powody nakazujące dokonać tu badań archeologicznych.
Pierwszy wynikał z faktu niszczenia obszaru stanowiska, wskutek wybierania piasku
w różnych punktach wzniesienia, na którym ulokowane jest wspomniane cmentarzysko.
W związku z tym należało przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze w miejscach,
w których odnotowane zostały szczególnie rozległe punkty poboru piasku. Drugim istotnym
zagadnieniem było ustalenie granic stanowiska. Jest to z kolei związane z konstruowaniem
gminnego planu zagospodarowania przestrzennego, na którym należało precyzyjnie
ująć zasięg stanowiska. Wstępnie granicę cmentarzyska ustalono na podstawie znalezisk
pozyskanych metodą badań powierzchniowych, co oznacza, iż zasięg stanowiska określony
został w oparciu o rozrzut zalegającego na powierzchni gruntu materiału zabytkowego
w postaci ułamków ceramiki oraz przepalonych kości ludzkich. Powyższa metoda pozwala
uchwycić zasięg stanowiska w dużym przybliżeniu, co wynika z faktu, iż w wyniku prac
rolnych, wyorywane z ziemi zabytki bywają rozwleczone daleko poza ich pierwotne miejsce
złożenia w ziemi. Metoda wykopaliskowa pozwala, w sposób jednoznaczny dokonać
weryfikacji ustaleń pochodzących z badań powierzchniowych, zarówno w kwestii zasięgu
jak i charakteru stanowiska.
Jak już wyżej wspomniano, prezentowane stanowisko odkryte zostało w wyniku
badań powierzchniowych. Miało to miejsce w 1997 roku, a autorem badań była pani
mgr Bożena Błaszczyk. W 2002 r. pan mgr Sławomir Krystaszek, absolwent kierunku
archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, a wówczas nauczyciel i mieszkaniec Strzelec
Wielkich, zabezpieczył na niszczonej partii stanowiska urnę, którą w późniejszym
okresie oznaczono jako obiekt 1. Dokonał on przy tym zgłoszenia opisywanego faktu
służbom konserwatorskim. W odpowiedzi, pani mgr Wiktoria Długoszewska, Inspektor
ds. zabytków archeologicznych, delegatury w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, przeprowadziła wizytację terenową obszaru
stanowiska. Potwierdzono, w jej trakcie, niszczenie opisywanego cmentarzyska, oraz
zlokalizowano w terenie miejsce, z którego wydobyto wspomnianą wyżej popielnicę.
W efekcie, zadecydowano o wytypowaniu opisywanego stanowiska do badań ratowniczych.
Prace, które stanowią przedmiot niniejszej części prezentacji przeprowadzonych na
stanowisku badań ratowniczych, przeprowadzono w maju 2003 r. Z uwagi na duże rozmiary
cmentarzyska, badania wykopaliskowe prowadzono metodą wąskich wykopów i sondaży
(mapa 2). Badaniami objęto w sumie obszar 2,88 ara powierzchni.
Wykop I, usytuowany został w miejscu, gdzie funkcjonowała odkrywka ziemna,
służąca poborowi piasku [ryc. 1]. W profilach wybierzyska zaobserwowano obecność
warstwy kamieni, oraz ułamków ceramiki oraz przepalonych kości ludzkich. Oprócz
eksploracji niezniszczonej partii wykopu, podjęto akcję przesiewania przemieszanych
warstw ziemi, które wypełniały dno wykopu, licząc na to, iż można tam natrafić na część
zabytków pochodzących ze zniszczonych obiektów archeologicznych. Okazało się, iż
w istocie natrafiliśmy tu na pozostałości urny, której niewielka jeszcze partia tkwiła
w profilu wykopu I. Pochówek ten oznaczono jako obiekt 2. Ponadto we wschodnim profilu
odkrywki dokonano odkrycia kolejnego grobu popielnicowego, który oznaczony został
jako obiekt 21.
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Wykop II wyznaczono w miejscu nieuprawianym od kilku lat. Miejsce to stało się
zatem przedmiotem kilkukrotnie podejmowanych działań związanych z poborem piasku.
Każdorazowo, po wyeksploatowaniu odkrywki, była ona zasypywana. Utrudniało to wybór
miejsca dla lokalizacji wykopów badawczych. Pierwszy z nich usytuowano we wschodniej
partii działki, na granicy z użytkowanym rolniczo polem. Pierwotnie wytyczono wykop
o powierzchni 10x5 m. W późniejszym okresie uległ on poszerzeniu do rozmiarów
10x10 m, i uzyskał oznaczenie „ar 1” [ryc. 2]. Ta partia wykopu II nosiła ślady 3 wkopów
współczesnych związanych z wybieraniem piasku. Na pozostałej części aru 1, zarysowała
się partia cmentarzyska z dość licznie zalegającymi na jej obszarze pochówkami,
z których poza obiektem 40, większość stanowiły groby popielnicowe (obiekty 4,5,6,7,8,9,
10,12,14,16,29,30,31,33,37,39). Wystąpiły tu jednocześnie liczne skupiska ceramiki, z których
większość gromadziła się w obrębie bruku kamiennego, zalegającego w centralnej partii
ara (skupiska 2,2a,4,5,6,7,8,9). Opisywana partia wykopu nasycona była ponadto zabytkami
archeologicznymi (ułamki ceramiki oraz drobne, przepalone kości ludzkie) rozrzuconymi
na całej powierzchni, tworzącymi tzw. warstwę kulturową.
Kolejny fragment wykopu II, oznaczono jako „ar 2/W” [ryc. 3]. Zlokalizowany
został na wysokości aru 1, lecz przy zachodniej granicy opisywanej działki, również
przylegającej do uprawnego pola. Odnotowano tu zdecydowanie mniejsze nasycenie
ilością zadokumentowanych obiektów archeologicznych. Dwa z nich nie były przy tym
reliktami pochówków, lecz prawdopodobnie paleniskami (obiekty 15 i 17). Zarejestrowano
tylko 3 groby popielnicowe (obiekty 3,11,13).
Partia wykopu II, oznaczona jako „ar 3/W” [ryc. 4] stanowiła przedłużenie aru 2/W
w kierunku południowym. Staraliśmy się wykazać, czy relatywnie niewielka ilość
pochówków odkrytych w opisanej wyżej partii wykopu II, może świadczyć o uzyskaniu
przesłanek wskazujących, iż mamy tu do czynienia z zachodnią rubieżą cmentarzyska.
W wykopie II – ar 3/W, ponownie natrafiliśmy jednak na znaczną ilość pochówków (obiekty
18, 19, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 41) oraz kolejne skupiska ceramiki (11,12,13,14,17).
Ponownie na przebadanym obszarze wystąpiła warstwa kulturowa nasycona licznymi
ułamkami ceramiki oraz fragmentami przepalonych kości ludzkich.
Najmniejsza z wykonanych w opisywanym sezonie badawczym odkrywek oznaczona
jako „ar 4/E” znajdowała się ponownie w obrębie wykopu II i stanowiła przedłużenie
w kierunku południowym wschodniej części ara 1 [ryc. 5]. Jej celem było poznanie
szerszego kontekstu odkrycia popielnicy pochodzącej z 2002 r., tj. określenia stopnia
zniszczenia tej partii cmentarzyska. Na badanym odcinku odkryto 4 kolejne pochówki
(obiekty 18,28,32,34).
Ostatnim wykonanym w sezonie 2003 wykopem był sondaż biegnący w kierunku
północnym. Posiadał on wymiary 50x1 m. Jego początek stanowił narożnik NW ara
2/W. Chcieliśmy wykazać, czy niewielka ilość znalezisk, jaka zaobserwowana została we
wspomnianym arze, nie stanowi przesłanki by zakładać, iż na tej wysokości przebiega
północna granica występowania pochówków. Założenie okazało się słuszne, albowiem na
obszarze sondażu natrafiono jedynie na pojedyncze ułamki ceramiki. Odnotowano przy
tym brak pochówków bądź obiektów innych obiektów pradziejowych.
Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań należy podkreślić, iż zabezpieczono
niszczone partie cmentarzyska. Potwierdzono obecność cmentarzyska, którego
przynależność, w świetle oceny zgromadzonego materiału zabytkowego[ryc. 6-52],
utożsamiać należy z ludnością grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej.
Datowanie stanowiska można ograniczyć do epoki IV-V okresu epoki brązu. W świetle
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dokonanych odkryć wydaje się, iż udało się zlokalizować północną rubież cmentarzyska.
Stanowiąca treść ilustracyjną, część niniejszej prezentacji, dokumentuje wszystkie
obiekty odkryte w 2003 r., prezentując ich plan i profil oraz wyposażenie. Analiza
odkrytych znalezisk dokonana zostanie w ostatniej części prezentacji wyników badań
wykopaliskowych na prezentowanym stanowisku.
W tym miejscu należy wyrazić słowa podziękowania dla studentów kierunku
archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, pracownikom Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Łódzkiego, którzy w ww. badaniach wzięli udział. Wdzięczność za okazaną pomoc należy
się także Muzeum Regionalnemu w Radomsku za pomoc w realizacji zadania, a także za
chęć gromadzenia i prezentacji pozyskanych zabytków. Osobne słowa podziękowania
wyrażamy władzom gminy Strzelce Wielkie, które prowadziło akcję popularyzowania
w obrębie lokalnej społeczności wiedzy i wyjaśniania znaczenia, jakie wnoszą badania
nad pradziejami regionu. Zapewniły także możliwość zakwaterowania ekipie badawczej
w budynku szkoły. Wyjątkowe podziękowania składamy Panu Sławomirowi Krystaszkowi,
który poprzez zaangażowanie w opisywany wyżej problem niszczenia stanowiska
archeologicznego, przyczynił się do podjęcia, prezentowanych niniejszym, ratowniczych
prac wykopaliskowych. Gościna i serdeczność, jakiej nam udzieliła cała rodzina Państwa
Krystaszków, stanowiła czynnik regenerujący siły tracone ustawiczne, podczas tej upalnej
wiosny 2003 r.
Nie bez znaczenia jest fakt, włączenia przez Delegaturę w Piotrkowie Trybunalskim
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, prezentowanego cmentarzyska, do
puli stanowisk wymagających podjęcia badań ratowniczych. Środki finansowe tą drogą
pozyskane umożliwiły przeprowadzenie prac, które stanowią treść niniejszej publikacji, za
co chcielibyśmy także podziękować.

Literatura:
Błaszczyk Z., Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie piotrkowskim, Piotrków
Trybunalski, 2000
Kondracki J., Geografia Polski - mezoregiony fizycznogeograficzne, Warszawa 1994.
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Mapa 1. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno. Lokalizacja stanowiska
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Mapa 2. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.
Lokalizacja wykopów badawczych w 2003 roku.
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Ryc. 1. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan wykopu I.
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Ryc. 2. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan wykopu II, ar1.
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Ryc. 3. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan wykopu II, ar 2/W.
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Ryc. 4. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan wykopu II, ar 3/W.
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Ryc. 5. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan wykopu II, ar 4/E.
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Ryc. 6. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno. 1-3: Materiał zabytkowy z obiektu 1.
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Ryc. 7. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno. 1-3: Materiał zabytkowy z obiektu 2
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Ryc. 8. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno. 1: Plan i profil obiektu 2.
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Ryc. 9. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 3. 2-4:
Materiał zabytkowy z obiektu 3.
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Ryc. 10. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 4. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 4.
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Ryc. 11 Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 5. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 5.
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Ryc.12. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 6. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 6.
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Ryc. 13. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 7. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 7.
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Ryc. 14. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 8. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 8.
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Ryc. 15. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 9. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 9.
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Ryc. 16. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 10. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 10.
240

Wyniki ratowniczych archeologicznych prac wykopaliskowych ...

Ryc. 17. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 11. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 11.
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Ryc. 18. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 12. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 12.
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Ryc. 19. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 13. 2-6:
Materiał zabytkowy z obiektu 13.
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Ryc. 20. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 14. 2-4:
Materiał zabytkowy z obiektu 14.
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Ryc. 21. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 15.
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Ryc. 22. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno. 1:
Materiał zabytkowy z obiektu 16.
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Ryc. 23. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno. 1: Plan i profil obiektu 16.
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Ryc. 24. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 17.
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Ryc. 25. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 18. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 18.
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Ryc. 26. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 19. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 19.
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Ryc. 27. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 20. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 20.
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Ryc. 28. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 21. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 21.
252

Wyniki ratowniczych archeologicznych prac wykopaliskowych ...

Ryc. 29. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 22. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 22.
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Ryc. 30. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 23. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 23.
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Ryc. 31. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 24. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 24.
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Ryc. 32. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 25. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 25.
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Ryc. 33. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 26. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 26.
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Ryc. 34. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 27. 2-4:
Materiał zabytkowy z obiektu 27.
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Ryc. 35. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 28. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 28.
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Ryc. 36. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 29. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 29.
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Ryc. 37. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 30. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 30.
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Ryc. 38. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 31. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 31.
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Ryc. 39. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno. 1-5:
Materiał zabytkowy z obiektu 32
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Ryc. 40. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno. 1: Plan i profil obiektu 32.
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Ryc. 41. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 33. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 33.
265

Krzysztof Błaszczyk, Paweł Zawilski

Ryc. 42. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 34. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 34.
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Ryc. 43. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 35. 2-4:
Materiał zabytkowy z obiektu 35.
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Ryc. 44. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 36. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 36.
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Ryc. 45. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 37. 2:
Materiał zabytkowy z obiektu 37.
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Ryc. 46. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 38. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 38.
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Ryc. 47. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 39. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 39.
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Ryc. 48. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1-3:
Materiał zabytkowy z obiektu 40.
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Ryc. 49. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 40.
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Ryc. 50. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1: Plan i profil obiektu 41. 2,3:
Materiał zabytkowy z obiektu 41.
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Ryc. 51. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1-8:
Materiał zabytkowy z warstwy kulturowej.
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Ryc. 52. Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, pow. Pajęczno.1-9:
Materiał zabytkowy z warstwy kulturowej.
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Zeszyty Radomszczańskie
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Radomsko w latach 1906-1909 w świetle częstochowskiej prasy

Czas upływający jest szczególnie dobrze widoczny z oddalenia. Zapis chwil
daje możliwość powrotu, wglądu w przeszłość, zobaczenia tego, co interesowało ludzi
żyjących uprzednio, co ich niepokoiło. Takim źródłem jest zapis gazetowy.
Szczególnie ciekawie wygląda to, gdy notatki prasowe znajdują się nie w lokalnym
piśmie, lecz wydawanym z pewnego oddalenia. Tak też było i w przypadku
opisywanym niżej. „Wiadomości Częstochowskie” i ich kontynuacje: „Dziennik
Częstochowski”, „Goniec Częstochowski” i „Gazeta Częstochowska”1 opisujące
głównie wydarzenia rozgrywające się w miejscu wydania, zwracały także uwagę na
najbliższe miejscowości. Gazety te starały się wyjść poza granice miasta i powiatu
już choćby z tego względu, by pozyskać czytelników w sąsiednich miejscowościach,
a więc w robotniczym Zagłębiu Dąbrowskim, Radomsku czy Piotrkowie”2. Niniejszy
artykuł jest przedstawieniem tego, co interesowało członków społeczności miasta
Radomska i co zostało przesłane do częstochowskich codziennych gazet w latach
1906-1909. Ze względów na dużą ilość materiału koniecznym stało się ograniczenie
do tych właśnie lat. W przyszłości planuje się kontynuację publikowania wypisów
z roczników następnych. Wydarzenia rozgrywające się w tym okresie będą ujęte
w większości przypadków chronologicznie, co przybliży czytelnikowi upływający czas.
Będzie to swoiste streszczenie, czasami poparte obszernymi cytatami, zamieszczonych artykułów.
W tym czasie w Radomsku (Noworadomsku) nie istniała żadna lokalna
gazeta3, zawarte więc na łamach wymienionych wyżej tytułów informacje mają
niebagatelną wartość dla poznania dziejów miasta w pierwszych latach XX w. Jak to
bywa w tego typu doniesieniach tematyka poruszanych spraw jest bardzo różna, od
kwestii istotnych dla życia politycznego i kulturalnego miasta i okolicy, po
doniesienia typowo plotkarskie.
Gazeta w okresie od 1 marca 1906 r. do 22 czerwca 1906 r. nosiła tytuł „Wiadomości Częstochowskie”
(dalej „WCz”), od 23 czerwca 1906 r. – 31 grudnia 1906 r. „Dziennik Częstochowski” (dalej „DzCz”), od 1
stycznia 1907 r. 4 sierpnia 1909 r., „ Goniec Częstochowski” (dalej „GCz”) i wreszcie od 5 sierpnia 1909 r.
do 30 czerwca 1910 r. „ Gazeta Częstochowska” ((dalej „Gaz.Cz”).
2 W. Mielczarek, Rozwój drukarstwa i prasy w Częstochowie w latach 1892-1931, [mps], s. 240;
„Wiadomości Częstochowskie”, 1 czerwca 1906, Nr 88, s. 1.
3 Informacje o Radomsku odnajdziemy także w gazetach piotrkowskich – J. Górecki, Kultura i oświata
w Radomsku w latach 1864-1914, „Rocznik Łódzki”, t. XXXVIII, 1988, s. 56.
1
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Początkowo artykuły nie były w ogóle podpisywane, dopiero autora notatek
z 1909 r. można zidentyfikować. Był nim Antoni Kałczyński, którego biogram
przedstawił Juliusz Sętowski4.
W 1906 r. sytuacja polityczna była niejasna, trwały wystąpienia klasy
robotniczej, co prowadziło władze carskie do ich tłumienia. W zamian tego organizowane były, głównie przez członków nielegalnej Polskiej Partii Socjalistycznej,
zamachy na generał-gubernatorów, policmajstrów. W kraju szalał terror, bezprawie,
rabunki i morderstwa. W takiej oto sytuacji politycznej i społecznej odbywały się
wybory do pierwszego parlamentu rosyjskiego - I Dumy. Od informacji wyborczych
właśnie rozpoczynają się doniesienia prasowe z Radomska. Skład komisji
wyborczych na powiat nowo-radomski: Sędzia sądu okręgowego - Lewitskij;
Sędzia gminy - Krzętowski; Sędzia pokoju - Kowalewskij; Obywatel ziemski - Adam
Michalski; Inspektor podatkowy - Szperk z Częstochowy; Komisarz włościański - de
Lazari z Radomska5.
Od marca do kwietnia 1906 r. trwały wybory delegatów z Noworadomska,
mających wybrać posła na zgromadzeniu gubernialnym w Piotrkowie do I Dumy
Państwowej w Cesarstwie Rosyjskim. System był dość zawiły, wyborców podzielono
na trzy kurie: miejską, małej, średniej i większej własności. Wybory ożywiły nastroje
w mieście a przede wszystkim przyniosły to, czego dotychczas nie było, pojawiło się
życie polityczne (wcześniej nieznane), walka o wyborcę, odezwy i hasła wyborcze.
Należy pamiętać też o stanie zagrożenia związanym z żądaniami politycznymi
i społecznymi robotników w latach 1905-1907. Radomsko nie było wolne od takich
wystąpień. Dokonywano też zamachów na urzędników władzy carskiej, na co ta
odpowiadała aresztowaniami i rewizjami.
W związku z wyborami miasto było włączone w życie polityczne. 4 marca
1906 r. odbyło się zebranie. Na niedzielę o godz. 3.00 po południu wyznaczono
zebranie przedwyborcze prawyborców miasta Radomska, celem omówienia
sprawy wyborów do Dumy Państwowej. Organizacją zebrania zajmowali się pp.
Feliks Myśliński, Wł. Maciejewski, Edward Husarzewski, S. Tymiński, Stefan
Warchoł, ks. Anzelm Chwiłłowicz, M. Nowacki, S. Tabaczyński, Izrael Rechterski,
Jan Szwedowski, [Władysław] Katuszewski, ks. Stanisław Nawrocki, Eljasz
Mitelman. Gdy zgromadziło się przeszło 100 osób i zebranie zagaił regent [rejent –
przyp. RS] F. Myśliński, gromada ludzi przeciwna zebraniu otoczyła budynek

4 J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie, Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 128.
Antoni Kałczyński (1885-1922) pseud. Akr, Aki. Kolejarz, działacz plebiscytowy, korespondent „Gońca
Częstochowskiego” i „Gazety Częstochowskiej”. Urodzony w 1885 r. w Kluczewsku, powiat włoszczowski,
był synem Jana i Walerii z Grzywaczów. A. Kałczyński do 1914 r. pracował jako urzędnik Kolei Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej w Noworadomsku. Podczas pobytu w Noworadomsku od kwietnia 1909 r.
jako korespondent współpracował z „Gońcem Częstochowskim” i „Gazetą Częstochowską”. W latach
1914-1918 współpraca ta ustała ze względu na trudności okupacyjne (Częstochowa należała do
Gubernatorstwa Warszawskiego okupacji niemieckiej, Noworadomsko do Guberni Lubelskiej okupacji
austro–węgierskiej). W tym okresie A. Kałczyński był współpracownikiem wychodzącego w Piotrkowie
„Dziennika Narodowego”. We wrześniu 1914 r. pod zarzutem uprawiania agitacji antyniemieckiej został
aresztowany przez Niemców i przez kilka miesięcy przetrzymywany w obozach jenieckich. W 1919 r.
zatrudniony jako urzędnik PKP w Częstochowie. Był członkiem utworzonego w lutym tego roku Komitetu
Plebiscytowego Okręgu Częstochowskiego; prowadził ożywioną działalność w ramach sekcji odczytowej,
współorganizował wiece i akademie z odczytami o polskości Śląska. Wielokrotnie przemawiał na
wiecach, protestując przeciwko terrorowi niemieckiemu na Górnym Śląsku. W latach 1920-1921 nadal
współpracował z redakcją „Gońca Częstochowskiego”, nadsyłając sprawozdania z działań Komitetu
Plebiscytowego. Zginął 1 maja 1922 r. w Częstochowie w napadzie o podłożu bandyckim.
5 „WCz”, 1 marca 1906, nr 1, s. 7.
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teatralny i zaczęła obrzucać kamieniami okna teatru6. Kilka kamieni wpadło do
wnętrza, ale żadnej szkody nie wyrządziło. Kto wie, jak długo trwałoby owo
kamienowanie, gdyby nie dowcipna postawa członków straży ochotniczej, która
pilnowała porządku przy wejściu. Zatoczyli oni sikawki i zaczęli napastników lać
wodą. Istotnie skutek był zadziwiający, gdyż pod strumieniami zimnej wody
gromada rozpierzchła się. Przybył też na miejsce strażnik z dwoma kozakami,
zwabiony hałasem ale hałasujących już nie było. Pomimo tego zajścia obrady
w dalszym ciągu trwały i mówcy zaznajamiali zebranych ze sposobem wyborów
i znaczeniem Dumy. Radomsk wybiera jednego wyborcę, a na kandydatów
wymieniają dwie osoby pp. Feliksa Myślińskiego i regenta Rajkowskiego. Zdaje się,
że przejdzie ten pierwszy7.

Budynek radomszczańskiego kina

6
7

Mianem teatru 0kreślano budynek późniejszej „Kinemy” przy ul. Piotrkowskiej, dziś Narutowicza.
„WCz”, 7 marca 1906, nr 7, s. 2-3.
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Trwał Ruch przedwyborczy o czym „Wiadomości ...” informowały
następnego dnia. W powiecie noworadomskim na zjazdy prawyborców kurii
drugiej wyznaczono 5 punktów zbornych: 1. Radomsk – z gmin: Radomsk,
Gosławice, Radziechowice, Dmenin, Dobrzyce [Dobryszyce- przyp. RS] i Brudzice;
2. Chełmo (gmina Masłowice) - z gmin: Masłowice, Przerąb, Kobiele i Wielgomłyny; 3. Żytno – z gmin: Żytno, Koniecpol, Maluszyn, Dąbrowa; 4. Brzeźnica –
z gmin: Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Sulmierzyce i Zamość; 5. Rzeki - z gmin:
Rzeki, Kruszyna, Gidle, Konary i Garnek”8. Komisja prawyborcza ukończyła spis
i zamknęła listę prawyborców miejskich i wiejskich”, o czym informowały „Wiadomości” 24 marca 1906 r. W tym samym numerze zapowiadano: W dniu 2 kwietnia
[1906 r. przyp. – RS] odbędzie się w biurze powiatu noworadomskiego licytacja na
przedsiębiorstwo oświetlenia latarń miejskich w ciągu trzech lat poczynając od
dnia 3 stycznia 1906 r. Jako wynagrodzenie magistrat proponuje najwyższą sumę
rubli 967 kopiejek 50 rocznie9.
Jak wszędzie zdarzały się tragedie, niekiedy nawet, można było, w sensie
dosłownym, stracić głowę. Wczorajszej nocy [3 kwietnia 1906 r. – przyp. RS]
mieszkaniec wsi Wymysłowice [Wymysłówek?] Ignacy Jasnos lat 22, zakradł się do
pociągu niedaleko Noworadomska, aby kraść węgiel. Przez nieostrożne wchodzenie
na wagon, wpadł pod pociąg, który obciął mu głowę. Dróżnik kolejowy rano
znalazł trupa na plancie a dowody znalezione przy nim wykazały osobistość10.
Doszło do zmian we władzach powiatu. Naczelnikiem powiatu noworadomskiego został mianowany radca wydziału prawnego piotrkowskiego rządu
gubernialnego, radca dworu Ostaszkin11.
Następne zebranie przedwyborcze wyborców odbyło się 8 kwietnia 1906 r.
Dziś o godz. 3. 00 po południu, w gmachu teatru miejscowego odbędzie się zebranie
przedwyborcze prawyborców miejskich. Wejście na zebranie tylko za zaproszeniem
imiennym. Na zaproszeniu podpisani: pp. Feliks Myśliński, ks. Anzelm Chwiłłowicz,
Stefan Warchoł, Feliks Zaleski, Eljasz Mitelman, Fabian Ościk, ks. Stanisław
Nawrocki, Franciszek Oczkowski, Wł. Maciejski, Jan Szwedowski, Ignacy Gurbski,
Juliusz Kulski12.
O wyborach z 11 kwietnia 1906 r. w Noworadomsku „Wiadomości...” napisały
dopiero 20 kwietnia podając wyniki: Z listy mających prawo do głosowania stawiło
się na zebranie w dniu 11 kwietnia, 113 osób, które wybrały pełnomocników prawyborców w zjeździe 24 kwietnia w Noworadomsku 16 osób a mianowicie: ks.
Zieliński-112 głosów, Jan Łaszcz-106, Piotr Kuszyński-106, Józef Kurakowski-106,
Jan Brodziak-105, Jan Nowak-105, Józef Kurzyk-103, Jan Nawrocki-102,
Franciszek Piguń-102, ks. Slaski-101, ks. Milewski-99, ks. Drejer-97, Kazimierz
Nowak-96, Wawrzyniec Jarząbek-96, Wincenty Wiśniewski-96 głosów13.
Wybory ożywiły społeczeństwo, a równocześnie sytuowały Noworadomsko
w rzędzie ważnych ośrodków życia politycznego. W ubiegłą środę [18 kwietnia 1906 r.

„WCz”, 8 marca 1906, nr 8, s. 2-3.
„WCz”, 24 marca 1906, nr 23, s. 3.
10 „WCz”, 4 kwietnia 1906, nr 34, s. 2.
11„WCz”, 6 kwietnia 1906, nr 38, s. 2.
12 „WCz”, 8 kwietnia 1906, nr 38, s. 2. Właściwie Julian Kulski (3 lutego 1834-14 lutego 1914) był
miejscowym lekarzem i działaczem społecznym.
13 „WCz”,20 kwietnia 1906 r., nr 47, s. 1-2.
8
9
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– przyp. RS] odbył się w Nowo-Radomsku zjazd przedstawicieli Z.P.D.14 z miast
powiatowych guberni piotrkowskiej. Było obecnych 16 osób. Po ożywionej dyskusji
nad nowym zwrotem P. D. W sprawie wyborców, zebrani postanowili wziąć udział
w agitacji przedwyborczej. Tam gdzie tego zajdzie potrzeba postanowiono tworzyć
bloki z kołem postępowym a wobec niemożności wejścia w kompromis ze
stronnictwami, które już listy swoich kandydatów wystawiły, porozumiewać się
z tą częścią prawyborców żydów, którzy w swoim programie politycznym mają
jako jeden z głównych postulatów autonomię Królestwa Polskiego15.
W związku z wyborami pojawiła się też agitacja wyborcza: Jutro wybory [24
kwietnia 1906 r.- przyp. RS]. W Noworadomsku: 1. Myśliński Feliks regent, [rejentprzyp. RS ], 2. Warchołł Antoni, budowniczy. Głosujcie tylko za tymi! Precz
z niesnaskami! Precz ze współzawodnictwem! W zgodzie moc!- Grupa Demokratów
Niezależnych16. Spośród prawyborców (mieli dokonać wyboru 5 posłów do Dumy) na
zjazd gubernialny w Piotrkowie wybrani zostali z Kurii Włościańskiej powołani
zostali na wyborców: w powiecie noworadomskim Jan Matyja z gminy Wielgomłyny, Józef Szwedowski z gminy Gidle i Józef Strzelcyc z gminy Rząśnia17.
Spośród prawyborców średniej i większej własności wybrani zostali na
zjazd gubernialny w Piotrkowie, w powiecie noworadomskim: 1. Tadeusz
Chwalibóg ze Skąpej, 2. Ksiądz Stanisław Drejer; obaj ze stronnictwa Narodowej
Demokracji, 3. Józef Ostrowski18 z Maluszyna ze Stronnictwa Polityki Realnej,
4. Leopold Siemieński z Żytna, 5. Mieczysław Zaręba z Chrzanowa [chodzi raczej
o Chrzanowice - przyp. R.S.] (co do tych osób nie wiemy, jakich są przekonań)19.
Wybory na zjazd gubernialny w Piotrkowie, z miasta Noworadomska przyniosły
następujące rozstrzygnięcia: 1. Feliks Myśliński – regent [rejent – przyp. RS ],
2. Eliasz Mitelman, lekarz obaj ze stronnictwa P. D. W Noworadomsku większość
wyborców stanowili żydzi, mianowicie prawyborców tego wyznania było około
1000, chrześcijan zaś około 50020.
Pierwszą informacją dotyczącą ogólnie pojętego życia mieszkańców
Noworadomska dostarczają „Wiadomości...” dopiero 28 kwietnia 1906 r. Sądziłby
kto, że w naszym mieście jako powiatowym, położonym blisko kolei, mającym kilka
dużych fabryk, dosyć rozwinięty ruch handlowy, porządki miejskie są stosowane
jak na takie miasto przystało. Niestety! Koziegłowy, Kłobuck i inne nie – miasta
daleko lepszą opieką są darzone niżeli Noworadomsk. Zamiatanie ulic należy do
rzadkości, wyziewy rynsztokowe są bardzo starannie pielęgnowane, chodniki
w stanie arcy-bezprzykładnym, porządki na rynku zawstydzają tych, co szarawark
winni byli dawać. Opiekuni miasta widocznie nigdy nie byli na ul. Krakowskiej, nie
oglądali rowu za posesją p. Fabiana Ościka, zapełnionego cuchnącymi ściekami.
Pan Ościk korzysta z tego i nigdy nie zainteresował się oczyszczeniem rowu,
w którym znalazł śmierć w środę [26 kwietnia 1906 r. – przyp. RS] obłąkany

14 Chodzi o Związek Postępowo-Demokratyczny, partię powstałą w Królestwie Polskim w 1904 r. Spotkanie
zakończyło się bez ważniejszych ustaleń –W. Palus, Życie społeczno-polityczne w Częstochowie w latach
rewolucji 1905-1907, Częstochowa 2003, s. 360.
15 „WCz”,21 kwietnia 1906 r., nr 48, s. 2.
16 „WCz”,23 kwietnia 1906, nr 50, s. 2.
17 „WCz”, 25 kwietnia 1906, nr 52, s. 3.
18 Szerzej na tema jego biografii zob. J. Molenda, Ostrowski Józef August (1850-1923), [w:] Polski Słownik
Biograficzny, T. XXIV/3, z. 102, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 556-559.
19 „WCz”, 26 kwietnia 1906, nr 58, s. 2.
20 „WCz”, 26 kwietnia 1906, nr 58, s. 2.
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przechodzień. Dużo dałoby się napisać o naszym mieście, ale ten raz ograniczam się
tylko do tej wzmianki21.
Gazeta ogólnikowo informowała o przebiegu obchodów 1 maja 1906 r.
w Noworadomsku: Dzień pierwszego maja przeszedł spokojnie, fabryki świętowały”22. O sytuacji w radomszczańskich fabrykach w miesiącu czerwcu 1906 r.
informował „Dziennik Częstochowski” z 1 lipca 1906 r.: Dnia 12 czerwca robotnicy
dwóch miejscowych fabryk mebli giętych braci Kon i braci Thonet23 zażądali
wypłacenia po 20 000 rubli za 25 dni bezrobocia z lutego zeszłego roku [1905 r.przyp. RS]. Zarządy chciały wypłacić tylko po 3 000 rubli (w charakterze
gratyfikacji) na co robotnicy rzecz jasna się nie zgodzili, przerwali 18 czerwca pracę
w obu fabrykach, jednocześnie zaś wysłali do głównych zarządów w Wiedniu
telegraficzne żądanie wypłacenia całkowitej sumy, na co dostali odpowiedź
odmowną z groźbą zamknięcia fabryk w razie dalszego bezrobocia. Odpowiedź ta
wzburzyła ogół robotniczy zwłaszcza u Thonetów, dyrektor, której p. Pajzer [chodzi
o Wacława Peysera-przyp. RS] wyjechał zagranicę, pozostawiwszy na razie zarząd
kantoru bez wszelkich instrukcji.

Tylko u Konów położenie jest względnie spokojniejsze, dzięki postępowaniu
dyrektora p. Blumenfelda, który wysłał do Wiednia depeszę z groźbą podania się do
dymisji, jeżeli nie będą poczynione dalsze ustępstwa. Wreszcie po masowej naradzie
„WCz”, 28 kwietnia 1906, nr 55, s. 3.
„WCz”, 3 maja 1906, nr 59, s. 3.
23 Firma „Bracia Thonet” zaczęła skupywać w Radomsku tereny pod przyszłą fabrykę w 1881 r., Natomiast
firma „Jakub i Józef Kohn” powstała w Radomsku w 1884 r. Oba zakłady zajmowały się produkcją mebliszerzej zob. J. Wojarska, Powstanie i rozwój przemysłu radomszczańskiego do I wojny światowej,
Radomsko 2006, s. 25-35.
21

22
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postanowili obniżyć swe żądania o połowę i zwrócili się do dyrektora Blumenfelda
z prośbą o osobiste poparcie ich sprawy w Wiedniu, na co też p. Blumenfeld się
zgodził i 21 czerwca do Wiednia pojechał. Robotnicy zajęli tymczasowo postawę
wyczekującą i o ile wnosić można, postanowili wytrwać do końca, mówiąc, że
żniwa za pasem, Prusy niedaleko i w lesie nie brak jagód i grzybów24.
W 1906 r. zdarzyło się zabójstwo. Nocy piątkowej [13 lipca 1906 r.- przyp.
RS)] o 12.00 dokonany został zamach na życie urzędnika akcyzy Mikołaja
Alfierjewa. Przeszyty czterema kulami brauningowymi. Alfierjew został przewieziony do miejscowego szpitala. Lekarze wyrażają powątpiewanie co do możności
uratowania go od śmierci. Sprawcy zamachu, których podobno było trzech-zbiegli.
Przyczyny zamachu niewyjaśnione25.
W tych nieciekawych czasach prawdziwe zainteresowanie budzi sprawozdanie ze spotkania Stowarzyszenia Spożywczego w Radomsku: Pod przewodnictwem p. W. Dłużewskiego odbyło się w Radomsku zebranie ogólne członków
Stowarzyszenia Spożywczego Urzędników, na którym zostało odczytano
sprawozdania z działalności rocznej zamkniętej z dniem 28 czerwca. Stowarzyszenie26, założone przed 13 laty [1893 r. - przyp. RS] ma obecnie 116 członków
z kapitałem udziałowym 6943 ruble, zapasowym 5014 rubli 79 kopiejek. Obrót
sklepu w ciągu roku sprawozdawczym wynosił 145 433 rubli 11 kopiejek (przychód
76 204 rubli 36 kopiejek i rozchód 69 228 rubli 75 kopiejek). Towarów sprzedano za
72 804 rubli 27 kopiejek, jednokrotnie obrócono kapitał obrotowy. Aktywa sklepu
wykonują sumę 22 898 rubli 36 kopiejek, pasywa 17 095 rubli 56 kopiejek, zysk
czysty 5802 rubli 80 kopiejek. Po odtrąceniu części zysku na wynagrodzenia dla
personelu sklepowego, członków zarządu i 10% na kapitał zapasowy pozostałą jego
sumę zebrania podzieliły jak następuje:
1) dla członków Stowarzyszenia procent od udziałów 651 rubli 45 kopiejek, procent
od wybranych towarów 1111 rubli 76 kopiejek,
2) na kurację dla jednego ze stowarzyszonych 100 rubli,
3) na ochronkę i na wsparcie do dyspozycji zarządu Towarzystwa Dobroczynności
855 rubli 04 kopiejek,
4) na Muzeum Ludowe przy Towarzystwie Higienicznym w Częstochowie 50 rubli.
Zarząd Stowarzyszenia składają obecnie pp. Bronisław Rago, Stefan
Warchoł, Roman Kopytyński, Stanisław Imieniński, komisję rewizyjną pp. reg.
Feliks Myśliński, Kazimierz Soczołowski, Jan Humblet, A. Paciorkowski. Ciężkie
czasy tegoroczne odbiły się i na stanie materialnym sklepu o tyle, że dywidenda od
wybieranych towarów zniżyła się o 24 % w porównaniu z dywidendą 1902/1903.
Nie mamy powodów jednak narzekań, owszem, wyznać wypada, iż ten stan
finansowy przeszedł oczekiwania stowarzyszonych, co wyrażone zostało przez
uchwalenie 3% z dywidendy na cele społeczne27.
W Noworadomsku powstać miała nowa apteka: Pozwolenie na nią otrzymał
współwłaściciel apteki p. Szumachera w Piotrkowie p. Wł. Pogonowski28.
„DzCz”, 1 lipca 1906, nr 117, s. 2.
„DzCz”,15 lipca 1906, nr 131, s. 2. Być może był to jeden z zamachów, jakie organizowały bojówki PPS. Na
temat radomszczańskiego szpitala zob. J. Półrola, Zarys historii szpitala w Radomsku, „Nasz Świat.
Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku’, nr 2, 26 października 2001, s. 6-7.
26 Na jego temat zob. G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939,
Radomsko 2008, s. 190-193
27 „DzCz”, 28 lipca 1906, nr 144, s. 2. Jan Humblet i Kazimierz Soczołowski (27 sierpnia 1835-29 marca
1908) byli miejscowymi aptekarzami.
28 „DzCz”, 1 sierpnia 1906, nr 148, s .2.
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Apteka Pogonowskiego na rogu ul. Kaliskiej (Reymonta) i Żabiej (Żeromskiego)

W Radomsku prowadzona była działalność naukowa, o czym informował
„Dziennik...” z 24 sierpnia 1906 r.: W nadchodzącą niedzielę dnia 26 sierpnia
o godzinie 8. 00 wieczorem w sali miejscowego teatru wygłosi odczyt dr
J. Marczewski (z Towarzystwa Higienicznego w Częstochowie – przyp. RS) na temat:
„Co to jest oko? ”. Treść odczytu jest bardzo interesująca29. Niedługo potem odbył się
kolejny odczyt naukowy. Staraniem Towarzystwa Higienicznego [w Częstochowie przyp. RS] urządzony zostanie w niedzielę 9 września w Nowo-Radomsku
o godzinie 5. 00 po południu odczyt dr Ludwika Batawii „Ustrój komórek
i organizm jako społeczeństwo komórek”30.
O niespotykanej pracy poczty w tym samym numerze: Piszą z Radomska:
Wiadomo, że w każdym większym mieście są biura pocztowe i te listy zwykłe
rekomendowane są odnoszone do domu przez listonoszów. Tymczasem u nas
istnieje inny system. Po każdy list rekomendowany trzeba się zgłaszać osobiście po
otrzymaniu awiacji i to dopiero po kilkunastu dniach. Dalej, nim list taki wydadzą
na poczcie, trzeba czekać całymi godzinami. Miłe porządki!31”.
Pierwszy parlament rosyjski - I Dumę - car Mikołaj II rozwiązał po 6 tygodniach od jej zwołania 22 lipca 1906 r. Termin zwołania II Dumy w tym samym
ukazie wyznaczono na 20 lutego 1907 r. Walka polityczna rozgorzała na nowo,
zwłaszcza między organizacjami żydowskimi. O tym właśnie informował „Dzien„DzCz”, 24 sierpnia 1906, nr 171, s. 2. Na temat Częstochowskiego Towarzystwa Higienicznego i jego
działalności pisze szerzej. W. Palus, Życie społeczno-polityczne ...,, 241-247. Wizyta w Radomsku była
elementem podjętej akcji odczytowej, która miała edukować społeczeństwo w temacie higieny.
30 „DzCz”, 6 września 1906, nr 184, s. 2.
31 „DzCz”, 24 sierpnia 1906, nr 171, s. 3.
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nik...”: Bundowcy utworzyli w Radomsku biuro wyborcze, które nie zgadza się na
kandydata syjonistów. W sobotę [24 listopada 1906 r.- przyp. RS] bawił tam
współpracownik pisma „Życie żydowskie” z Warszawy, który polecił na zebraniu
kandydata – nacjonalistę, oświadczając, że jeśli nie ma takiego w Radomsku, to
można wybrać sjonistę z Warszawy, jakiegoś inżyniera32. Dalsze informacje
o ludności żydowskiej w Radomsku przekazuje „Dziennik...” z 6 grudnia:
W Radomsku odbyło się zebranie sjonistów, na którym dwaj delegaci czytali
referaty o odbytym zjeździe sjonistów z guberni piotrkowskiej. Uchwalono, ażeby
członkowie płacili na rzecz sjonizmu stałą składkę miesięczną oraz pewien procent
z wysokości komornego, zbierać się wieczorem na nabożeństwa w synagodze
sjonistów, zaprenumerować dla związku gazety sjonistyczne, urządzać wieczór
Machabeuszowy na rzecz funduszu narodowego żydowskiego33.
Wybory do II Dumy nie cieszyły się popularnością pośród mieszkańców
Radomska. Ruch przedwyborczy u nas jest nader słaby, stronnictwo jedynie
sjonistyczne ujawnia silniejszą agitację i pragnie przeprowadzenia dwóch swoich
kandydatów. Wkrótce ma się utworzyć komitet bezpartyjnych postępowców celem
polecenia prawyborcom wyborców z Radomska a ponieważ i demokracja
narodowa będzie usiłowała przeprowadzić swoich – wyborcy nasi rozbiją się na
trzy obozy, o ile do walki tej nie stanie embrion demokracji chrześcijańskiej, jako
rywal czwarty34.
Ponownie gazeta donosi o zajściu kryminalnym. W zeszłym tygodniu trzej
bandyci napadli wśród białego dnia na obywateli miejscowych D. Fajermana
i G. Golberga i zagroziwszy brauningami zmusili do oddania 1180 rubli.
W poniedziałek [17 grudnia 1906 r.- przyp. RS] bandyci ci zostali schwytani
w pobliskim Pławnie, gdzie w ciągu kilku dni „oblewali interes” i sprowadzeni pod
eskortą wojskową do Radomska do więzienia przy magistracie. Prawdopodobnie
zostaną oddani pod sąd polowy35.
W numerze z 30 grudnia 1906 r. „Dziennika Częstochowskiego” ukazał się
list. Ze względu na ważną tematykę zamieścimy go w całości: Koledzy już na
pogrzebie śp. Feliksa Fabianiego, ukochanego przewodnika naszego powstała myśl
założenia jakiej instytucji jego imienia. Teraz nadarza się sposobność wprowadzenia w czyn zamiarów naszych. Noworadomskie Koło Macierzy Szkolnej36
krząta się około założenia szkółki początkowej, a miasto daje plac pod szkołę. Otóż
koledzy na tym placu wystawmy z naszych składek budynek szkolny dogodny
i piękny i nazwijmy tę szkołę imieniem Feliksa Fabianiego, a założymy, że droga
nam jest pamięć jego, co do umysłów naszych rzucał pierwsze blaski oświaty,
a w sercach szczepił zasady moralności i cnoty. Na gruncie umysłów i serc naszych,
czasem przygotowanym przez rodziców, a często nawet całkiem nieuprawnym, on
pracował zawsze i ochoczo i raźno, pomimo znoju, nieugięcie. Dalszy nasz los to
wielkiej części jego dzieło. Okażmy mu dziś wdzięczność przez otwarcie przybytku
wiedzy i obyczajności dla potrzebujących. A tych potrzebujących jest tylu, tylu ...
„DzCz”, 25 listopada 1906, nr 264, s. 3.
„DzCz”, 6 grudnia 1906, nr 275, s. 3.
34 „DzCz”, 20 grudnia 1906, nr 288, s. 5.
35 „DzCz”, 20 grudnia 1906, nr 288, s. 5.
36 Koło Polskiej Macierzy Szkolnej powstało w Radomsku w 1906 r. – J. Górecki, Kultura ..., s. 61;
G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 105-107. Feliks Fabiani żył w latach 1838-1904–
E. Przyłubska-Siatkowska, Z Iwanowic na Sorbonę, Warszawa 2008, s. 17. Pracę w Radomsku rozpoczął
w 1859 r. – T. A. Nowak, Zarys dziejów szkoły elementarnej w Radomsku, „Ziemia Częstochowska”,
t. XXX, 2003, s. 138.
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Obwołajmy się wszyscy a wszyscy, odnajdźmy się choćby w największym
oddaleniu, dokąd nie dobiegnie odezwa niniejsza, niech doleci głos innych kolegów,
poruszmy się wszyscy jak jeden mąż i spieszmy z datkami według sił. Miarę niech
nam wskaże rozum, ogrom potrzeb uznający i podszepnie serce wdzięcznością dla
„Pana Fabianiego” z jednej strony a miłością braci z drugiej przyjęte. Ofiary
nadsyłać prosimy pod adresem Jana Gawrońskiego, zawiadowcy stacji Radomsk,
Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, prezesa zarządu radomskowskiego Koła
Macierzy Szkolnej. Upraszamy i inne redakcje do powtórzenie odezwy: Zygmunt
Knopf, Jan Gawroński, Franciszek Kalinowski, Zygmunt Dobrzelwski, Fabian
Ościk, ks. Stanisław Nawrocki, Władysław Kaczorowski, Maksymilian Kowalski,
Antoni Paciorkowski, Antoni Wolski, Edmund Królikiewicz, Aleksander Sabroński,
Kazimierz Sawiński, Ignacy Starostecki, Eugeniusz Molendhauer37.
Pomyłki kosztują, zwłaszcza w zimowe dni: Wczoraj na stacji kolei w bardzo
przykrym położeniu znalazł się wiekowy pasażer, pozostawiony na stacji
w tużurku, podczas gdy rzeczy jego i palto zostało w pociągu. W danym wypadku
zwrócić należy uwagę na niewłaściwe postępowanie służby kolejowej, która
pociągnęła pasażera w Radomsku do tłumaczenia się dlaczego przez pomyłkę
wszedł w Piotrkowie za biletem na pociąg zwyczajny, idący nieco później,
do wagonu Nr 753 pociągu pasażerskiego. Indagacja ta trwała tak długo,
że tymczasem pociąg odszedł uwożąc rzeczy i palto pasażera38.

Dworzec kolejowy w Radomsku, stan sprzed 1914 r.

Rok 1907 rozpoczął się, tak jak poprzedni, od wyborów do II Dumy
Państwowej. I w tych wyborach prowadzono walkę wyborczą. Duże znaczenie miała
też pomoc udzielona robotnikom łódzkim podczas zamknięcia fabryk włókienniczych
(grudzień 1906 r.- marzec 1907 r.). Mieszkańcy Noworadomska opiekowali się
dziećmi pracowników zamkniętych fabryk.
„DzCz”, 30 grudnia 1906, nr 296, s. 2.
„GCz”, 7 stycznia 1907, nr 7, s. 2. Na temat radomszczańskiego dworca zob. G. Pezowicz, Krótka historia
dworca PKP w Radomsku, „Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, nr 7, 11
grudnia 2003, s. 6-7.
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Dwie wiadomości polityczne ukazały się 30 stycznia 1907 r. W związku
z wyborami do II Dumy: W dniu 25 stycznia robotnicy fabryki Towarzystwa
Przemysłu Metalurgicznego na pełnomocnika swego wybrali: Stanisława
Paciorkowskiego (narodowca), w Fabryce Giętych Mebli Towarzystwa Akcyjnego
Braci Kohn: Antoniego Malasiewicza (narodowca), w Fabryce Giętych Mebli Braci
Thonet: Władysława Grabowskiego”39.
Onegdaj o godzinie 11 wieczorem w domu przy ul. Krakowskiej policja
tutejsza wykryła wiecujących z Polskiej Partii Socjalistycznej, aresztowano 38 osób,
przy których znaleziono wydawnictwa organu rzeczonej partii40.
Wybory do II Dumy zaktywizowały wreszcie pod koniec stycznia 1907 r.
społeczeństwo radomszczańskie. W powiecie radomskowskim Komitet Koncentracji
Narodowej stanowią z p. p. kurii własności większej: Józef Ostrowski, Witold
Marczewski (Partia Postępu), Adam Michalski, Tadeusz Chwalibóg, Kazimierz
Masłowicz, Franciszek Siemieński (Narodowa Demokracja), Wieńczysław Zaręba,
Neuman, Kazimierz Tymowski (bezpartyjny), ks. Piotr Osaniewicz (Narodowa
Demokracja), z kurii średniej własności: Stanisław Morga, Łaszcz, Krzyk i Olejnik
(Narodowa Demokracja). Z kurii własności mniejszej: Grossman z Gidel, Wójcik
z Radziechowic, Surmacki z Radomska, Matyja z Wielgomłyn, Adamek z Pajęczna,
Mariański z Koniecpola (Narodowa Demokracja). Z Radomska: dr Julian Kulski
(bezpartyjny), ks. Nawrocki, Stefan Jelnicki, Karol Fryc (Narodowa Demokracja)41.
Na sprawy wychowania, brak dozoru nad dziećmi i młodzieżą w Radomsku
zwracał uwagę „Goniec Częstochowski” z 1 lutego 1907 r.: Niezmiernie palącą
sprawą jest u nas brak ochrony dla dzieci pozbawionych chwilowo opieki
rodzicielskiej. Jak w każdym mieście fabrycznym tak i u nas, jest wiele rodzin
robotniczych, u których rodzice przez dzień cały pracują w fabryce, a dzieci
pozostają bez opieki. W zimie zamykane są one w domu, w lecie wałęsają się po
ulicy, gdzie się demoralizują. Niezbędnym jest przeto, aby miejscowe Towarzystwo
Dobroczynności42 co rychlej zajęło się utworzeniem ochrony, dla dzieci pozostawionych chwilowo bez opieki rodzicielskiej, na wzór szkoły Feblowskiej, czym
uruchomi niejedną młodą latorośl od zdemoralizowania u zarania życia.
Istną plagą na tutejszej stacji kolejowej jest cała banda wyrostków,
trudniących się kradzieżą węgla z wagonów przechodzących pociągów w chwili ich
zatrzymywania się lub zwalniania biegu pod sygnałem stacyjnym. Czelność ich
doszła już do tego, że gdy jedni rzucają się na pociąg, inni celem przeszkodzenia
ścigania rabusiów, obsypują służbę pociągową gradem kamieni, wobec tego staje
się ona bezsilna43.
O niższe ceny wynajmu sali straży ogniowej zwrócono uwagę w artykule pod
tytułem Niewłaściwa opłata 2 lutego 1907 r.: Straż ogniowa w naszym mieście ma
swoim posiadaniu budynek teatralny, z którego dochód zasila słabe jego fundusze.
Jest bardzo pożądane, by z sali tej jak największe osiągała ona zyski, ale jednak nie
kosztem spraw społecznych. Nic więc dziwnego, że panuje pewne oburzenie, iż za
zebrania w sprawach ogólnospołecznych, które leżą na sercu i członkom straży

„GCz”, 30 stycznia 1907, nr 30, s. 1.
„GCz”, 30 stycznia 1907, nr 30, s. 2.
41 „GCz”, 31 stycznia 1907, nr 31, s. 2.
42 Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan powstało w 1905 lub 1906 r.- szerzej zob. G. Mieczyński,
Stowarzyszenia społeczne…, s. 37-40.
43 „GCz”, 1 lutego 1907, nr 32, s. 2.
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ogniowej ochotniczej, każą sobie oni sowicie płacić za wynajęcie sali. Może by
zarząd straży ogniowej głębiej wniknął w tę sprawę44.
Poczynania strażników ziemskich budziło, niekiedy, wyrazy sprzeciwu:
W dniu onegdajszym na przechodniach sprawiło przykre wrażenie aresztowanie
człowieka z którym strażnik rozprawiał się zbyt energicznie. Taki obrazek nie
wpływa moralnie na tłumy45.
Drożyzna panująca w Radomsku budziła oburzenie, o tym też informował
„Goniec...” 3 lutego 1907 r.: Zarówno jak w innych miastach tak i u nas przekupnie
wychodzący na szosy poza miasto, nie dopuszczają do kupna produktów
spożywczych z pierwszej ręki, co oczywiście znacznie podnosi cenę rzeczonych
produktów. A przecież istnieją przepisy policyjne o zapobieganiu przekupnictwu
i pociąganiu winnych do odpowiedzialności46.
Wybory delegatów z Radomska na zjazd gubernialny, który dopiero miał
wybrać posłów do II Dumy z Guberni Piotrkowskiej odbył się 5 lutego 1907 r. O tym
wydarzeniu pisał „Goniec...” z 6 lutego: Dziś we wtorek [5 lutego] odbyły się wybory
pełnomocników na wyborców, zjechało się z górą 100 osób a wynik był
następujący. Większością głosów powołano na wyborców: Marczewskiego, radcę
kolei Żelaznej Warszawko-Wiedeńskiej, Tadeusza Chwaliboga, właściciela majątku,
Neymana z Janek, ks. Ośmiałowskiego, Kazimierza Masłowicza z Myśliwca
[Myśliwczów – przyp. RS], Olejnika włościanina z Blakowej Woli [dziś Wola
Blakowa– przyp. RS], Szmigielskiego47.
Ostateczny wynik prawyborów z guberni piotrkowskiej odbytych 25
stycznia 1907 r. kuria większej i mniejszej własności: w powiecie noworadomskowskim na 1045 zapisanych do list wyborczych, stawiło się na wybory 761,
wybrano 55. Kuria drobnej własności: w powiecie noworadomszczańskim, wybory
odbyły się w 12 gminach, w których z zapisanych 5350, głosowało 3205, wybrano
24 pełnomocników. Wszyscy zostali zaliczeni do Narodowej Demokracji48.
Sztuka nie chroniła przed uwięzieniem a ucieczka w nią nie chroniła przed
aresztowaniem: Podczas żydowskiego przedstawienia amatorskiego sztuki „Uriel
Akosta” zjawiła się po pierwszym akcie na scenie policja i zażądała od grających
legitymacji. Grający, przeważnie przyjezdni, jak się okazało tak się swymi rolami
obywateli średniowiecznych przyjęli, iż zapomnieli o zameldowaniu się w policji.
Pytając się po kolei ucharakteryzowanych autorów o nazwiska policjant zwraca się
wreszcie do Uriela Akosty:
- A pan kto?
- Ja Uriel Akosta, a właściwie Zylber
- Aha Zylber! Właśnie Pana szukam. Pan wybaczy – dodaje grzecznie, widocznie
środowiskiem średniowiecznym ucywilizowany policjant – mam zlecenie od
naczelnika z Częstochowy, by pana aresztować.
Zdetonowany Uriel Akosta zrzucił brodę, perukę i średniowieczny płaszcz i–
nie doczekawszy się wyroku rabinicznego, który go czekał w 3 akcie – poszedł
otoczony policją do cyrkułu. Na szczęście udało się jeszcze jakoś zaimprowizować
nowego Uriela Akostę i przedstawienie nie zostało przerwane49.
„GCz”, 2 lutego 1907, nr 33, s. 3.
„GCz”, 2 lutego 1907, nr 33, s. 3.
46 „GCz”, 3 lutego 1907, nr 34, s. 2.
47 „GCz”, 6 lutego 1907, nr 36, s. 1.
48 „GCz”, 6 lutego 1907, nr 36, s. 1.
49 „GCz”, 8 lutego 1907, nr 38, s. 2.
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Wypoczynek w hotelach radomszczańskich był wielce ryzykowny, o czym
w notatce Nasze hotele z 9 lutego 1907 r.: Często dają się słyszeć skargi
przyjezdnych, którzy wolą przepędzić noc na stacji, zamiast udawać się do hotelu,
gdzie orgie zamieszkałych stale „takich pań” odstraszają każdego przyzwoitego
człowieka. Czy nie ma na to rady?50
Jedna z notatek wspomina o problemach radomszczańskich fabryk
z transportem kolejowym: Fabryki tutejsze narażone są na duże straty z powodu
niedostarczania pod ładunek odpowiedniej liczby wagonów. W sprawie tej
odnoszono się do dyrekcji kolei żelaznej, a nawet do ministerium, dotąd jednak
żadnego skutku51.
Pośród jednak tej mizerii była i pozytywna informacja: Wkrótce podobno
magistrat ma przystąpić do uporządkowania jedynej alei spacerowej
w naszym mieście. Wyboje oraz przy dżdżystej pogodzie błoto ogromnie
uniemożliwiało dotąd mieszkańcom korzystania z jedynego miejsca przechadzki”.
Jak bardzo remont ten był wyczekiwany świadczy komentarz: Daj Boże, aby nadzieje
nasze nie były płonne52.

Dzisiejsza ul. Kościuszki, fot. sprzed 1914 r.

Wyjazdy w poszukiwaniu pracy miały miejsce także sto lat temu, nie
podobało się to korespondentowi „Gońca ...”: Codziennie od pewnego czasu agenci
uwożą stąd dziewczęta na robotę za granicę. Zdarza się, że wyjeżdża po kilkanaście
furmanek dziennie. Aż serce się kraje patrząc, ile to naszych rąk dąży, aby
wysługiwać się obcym, gdy u nas tych rąk potrzeba jest wielka53.
„GCz”, 9 lutego 1907, nr 39, s. 3.
„GCz”, 9 lutego 1907, nr 39, s. 3.
52 „GCz”, 9 lutego 1907, nr 39, s. 3.
53 „GCz”, 28 lutego 1907, nr 57, s. 3.
50
51
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Powstał pomysł organizacji, przez robotników fabrycznych w Radomsku,
sklepu spożywczego, o czym poinformował „Goniec...” z 3 marca 1907 r.: Robotnicy
trzech fabryk tutejszych powzięli zamiar założenia własnego sklepu spożywczego
na większą skalę. Jest to celem zabezpieczenia się przed wyzyskiem różnych
spekulantów, którzy okpiwają na wadze, mierze i dobroci towaru. Według projektu,
każdy z uczestników sklepu ma składać po rublu przez dziesięć miesięcy, co czyni
ogółem przeszło 3750 rubli. Gdy to nastąpi, przystąpią do uruchomienia sklepu,
tymczasem mają opracować odpowiedni statut i omówić na wspólnym zebraniu.
Życzymy powodzenia.
W Radomsku miała też powstać nowa fabryka o czym informuje ten sam
numer „Gońca ...”: Kilku przemysłowców łódzkich ma tutaj wybudować
(w Radomsku – przyp. RS) około lipca [1907 r. – przyp. RS] fabrykę mebli giętych,
byłaby to więc trzecia fabryka, gdyż dwie prowadzą od dawna poważne firmy
tutejsze „ Bracia Thonet ” i „Towarzystwo Akc. J. J. Kon”54
W związku z zamknięciem od grudnia 1906 r. do marca 1907 r. fabryk
włókienniczych łódzkich, społeczeństwo Królestwa Polskiego opiekowało się dziećmi
robotników, tak też postąpiono i w Radomsku: Onegdaj przywieziono 110 dzieci
robotników łódzkich, w wieku do lat 10, które od razu na stacji rozebrali między
siebie oczekujący na nie robotnicy tutejsi. Niektórzy, aby nie rozłączać brata
z siostrą mieli pod opieką po dwoje55.
List z 30 grudnia 1906 r. w sprawie utworzenia w Radomsku szkoły im.
F. Fabianiego znalazł swój dalszy bieg: W myśl odezwy byłych uczniów ś. p. Feliksa
Fabianiego zamieszczonej w pismach z końcem grudnia 1906 r. byli uczniowie
zamieszkali w Radomsku zebrali się w dniu 20 lutego 1907 r.56 i pod
przewodnictwem prezesa zarządu miejskiego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej
p. Jana Gawrońskiego obrany został komitet, który ma się zająć następującymi
sprawami:
1) Uzyskać od miasta plac na budowę szkoły imienia Feliksa Fabianiego,
2) Gromadzić fundusze na budowę szkoły i takowe składać do kasy
pożyczkowo-oszczędnościowej za pośrednictwem i na imię prezesa zarządu
miejscowego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej,
3) Ogłaszać w pismach o postępach tego komitetu,
4) Zająć się sporządzeniem planu i kosztorysu projektowanego domu
i zaraz po otrzymaniu placu przystąpić do budowy tegoż,
5) Po ukończeniu budowy, dom przekazać rejentalnie na własność
miejscowego koła Polskiej Macierzy Szkolnej z tym jednakże zastrzeżeniem, że
w domu tym raz na zawsze mieścić się będzie szkoła imienia ś. p. F. Fabianiego. Do
komitetu większością głosów powołano byłych uczniów ś. p. F. Fabianiego, stałych
mieszkańców Radomska a mianowicie panów: Fabiana Ościka, Antoniego
Wolskiego, Zygmunta Knopfa, Jana Filipowicza i Aleksandra Sabrańskiego.
Uczestnicy zebrania zadeklarowali następujące składki, które obowiązują się
wpłacić ratami w ciągu dwóch lat od daty zebrania a mianowicie: 1) Jan Filipowicz
rubli 100, 2) Antoni Paciorkowski rubli 50, 3) ks. Franciszek Kalinowski rubli 50, 4)
Antoni Wolski rubli 25, 5) Jan Gawroński rubli 50, 6) Zygmunt Dobrzelewski rubli
30, 7) Fabian Ościk rubli 25, 8) Józef Kowalski rubli 5, 9) Eugeniusz Moldenhawer

„GCz”, 2 marca 1907, nr 60, s. 2.
„GCz”, 3 marca 1907, nr 61, s. 2.
56 Na ten temat zob. też: J. Górecki, Kultura..., s. 62.
54
55
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rubli 20, 10) Julian Półrola rubli 10, 11) Zygmunt Knopf rubli 40, 12) Władysław
Kaczorowski rubli 15, 13) Józef Nowicki rubli 4, 14) Zygmunt Sroka rubli 5, 15)
Stefan Kaliszczyk rubli 5, 16) Leon Bleja rubli 12, 17) Fryc rubli 10, 18) Antoni
Adamkiewicz rubli 6, 19) Leon Hałasiński rubli 10, 20) Wacław Mika rubli 3, 21)
Walenty Starostecki rubli 5, 22) Zygmunt Wróblewski rubli 10, 23) Kazimierz
Sowiński rubli 10, 24) Piotr Klimek rubli 5, 25) Maksymilian Kowalski rubli 10, 26)
Józef Suchorzewski rubli 12, 27) Ignacy Starostecki rubli 10, 28) Wincenty Kowalik
rubli 5, 29) Władysław Hęćka rubli 20, 30) Aleksander Sabrański rubli 25, 31) Józef
Miedziejewski rubli 10, 32) Teodor Kałka rubli 20, 33) Aleksander Ławrenczuk rubli
25, 34) Roman Chabrzyk rubli 25, 35) Czesław Wyczański rubli 15. Nadto wpłynęło
od kolegów pozamiejscowych: 1) Kazimierza Bajkowskiego rubli 25, 2) Feliksa
Jamrozińskiego rubli 10, 3) ks. Juliusza Brylika rubli 25, 4) ks. Antoniego
Borowskiego 5 rubli, 5) Isaaka Goldberga rubli 15, który oprócz tego zadeklarował
po rubli 5 miesięcznie, od czasu rozpoczęcia budowy, aż do jej zakończenia.
Zadeklarowali wpłacić ratami: 1) ks. Ludwik Gawroński rubli 60 2) Roman
Leszczyński rubli 30, 4) Teofil Zawdzki rubli 10, 5) Franciszek Zawadzki rubli 10, 6)
Wawrzyniec Zawadzki rubli 10, 7) Józef Dziadkiewicz rubli 3, 8) Kazimierz
Zawadzki rubli 5, 9) Franciszek Sarmacki rubli 5.
Kopie listów otrzymanych na imię Jana Gawrońskiego prezesa Zarządu
Koła Macierzy Szkolnej w Radomsku: „Szanowny Panie ! Wobec czci, jaką miałem
dla ś. p. Feliksa Fabianiego, wszelkie wyrazy żalu, wywołane wiadomością po Jego
śmierci, zdają mi się być banalnymi. My, wszyscy Jego uczniowie, gdybyśmy nawet
nie wyrobili w sobie jak największego uznania dla charakterów i szlachetnych
uczuć, to zawsze zachowujemy wdzięczność za świetlane wspomnienia o bytności
pod Jego kierunkiem, które w szczególny sposób uwydatniają się na szarym tle
bytności w szkołach rządowych i późniejszego życia. Jako składkę na założenie
szkoły imienia ś. p. Feliksa Fabianiego pod adresem Szanownego Pana wysyłam
jednocześnie osobnym przekazem 25 rubli. Stęzurzyce, dnia 1 stycznia 1907 r.
Kazimierz Bajkowski.
W odpowiedzi na odezwę Szanownych Panów posyłam 25 rubli na mającą
się otworzyć czy budować szkołę imienia naszego nauczyciela ś. p. Feliksa
Fabianiego na uczczenie jego pamięci. Piotrków, dnia 9 stycznia 1907. Ksiądz
Julian Brylik.
Szanowny Panie! Z całym zadowoleniem czytałem odezwę koleżeńską,
zamieszkałych w Radomsku byłych uczniów ś. p. Feliksa Fabianiego. Jako jeden
z tych szczęśliwych, którzy rozpoczęli u niego swoją edukację i przez całe trzy lata
się kształcili pod świetnym jego kierunkiem, uważam za swój obowiązek święty,
przyczynić się w miarę możności do wzniesienia pamiątkowego dzieła to jest
utworzenia gmachu pod szkołę imienia F. Fabianiego, tego mianowicie wielkiego
człowieka, pamięć którego zawsze będzie dla mnie droga. Śmiem przy tej okazji
dodać, że im szerzej podwoje tej szkoły będą otwarte dla wszystkich równo, bez
różnicy wyznania, bez ograniczenia odsetkowego, tym lepiej uczcimy pamięć
naszego przewodnika. On uczył, wychowywał i kształcił zawsze wszystkich równo.
Ja na sobie wielokrotnie doświadczałem zbawiennych skutków Jego o mnie
troskliwości. Pomóc mi w razie potrzeby uważał sobie za swój obowiązek. Tytułem
funduszu jednorazowego przesyłam drogą przekazu rubli 15, od czasu zaś zatwierdzenia planu i robót do czasu ukończenia obowiązuje się płacić rubli 5 miesięcznie.
Prosiłbym o łaskawe zawiadomienie, kiedy roboty się zaczną, a także, kiedy nastąpi
akt poświęcenia budynku. Nie omieszkam przybyć na tę uroczystość, prosiłbym
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także zawiadomić mnie, w którym miejscu stanie ten gmach. Z szacunkiem Isaak
Goldberg, Mława dnia 8 stycznia 1907 r. Upraszamy i inne redakcje o powtórzenie
niniejszego57.
Niekiedy lepiej w sporach używać siły argumentu a nie argumentu siły,
zwłaszcza, że można liczyć na odpowiedź a konsekwencje nie są potem zbyt miłe:
Pracował sobie w biurze i wszystko byłoby dobrze, gdyby więcej pisał, a mniej
gadał. Ten nieszczęśliwy gadatliwy język poróżnił go z przyjaciółmi i kolegami. A że
bohaterem był nie lada i trzymał się zasady, że w pięści racja, chcąc jej dowieść,
uderzył jednego ze swych słabszych kolegów. A że i maluczki bronić się stara, nic
więc dziwnego, że zagniewani koledzy, złączywszy się „ramię do ramienia postanowili Samsona „wytuzować”. Miało się to stać drugiego Święta Wielkiejnocy.
Radomskowski Samson wszedł w ulicę Krakowską. Spozierając groźnie dokoła, gdy
oto ujrzał gromadę Filistynów oczekujących niego. Ścierpła skóra, włos się jeży,
bladość okryła lica ... i stchórzył bohater – dalej drapaka ... i wpadł do mieszkania
znajomych. Żądni zemsty koledzy postanowili czekać na niego, póki nie wyjdzie,
choćby do samego rana. Co robi bohater? ... Potrzeba jest matką wynalazków ! ...
Oto przebiera się w suknie panieńskie, bierze kapelusz z woalką, w rękę parasolkę
i wychodzi z mieszkania, opierając się w wdziękiem panieńskim na ramieniu
znajomego i drobiąc nogami, jak na skromną pannę przystoi. I odtąd bohaterski
Samson nosi przezwisko: Samson w spódnicy58.
Sprawozdanie z pobytu w Radomsku dzieci pochodzących z Łodzi ukazało się
w „Gońcu ...” 10 maja: Sprawozdanie kasowe komisji, wybranej dla opieki nad
dziećmi robotników łódzkich przebywających w Radomsku, od dnia 28 lutego do
dnia 5 maja 1907 r. Przychód. Z list składkowych z miasta: z dnia 11 marca-54, 70
rubli, z dnia 28 kwietnia-21, 20 rubli, z dnia 5 maja-5, 25 rubli; z list składkowych
z fabryk: od Thoneta 26 lutego-19,20 rubli, od Kohna 26 lutego-23,01 rubli, od
Thoneta 20 kwietnia-20, 26 rubli, od Kohna 4 maja-6,20 rubli; z przedstawienia
w teatrze-18,30 rubli; od rodziców z Łodzi-1,00 rubli - 169, 12 rubli. Rozchód:
Podróże delegatów-19,78 rubli, Ubrania dzieci-103,26 rubli, Na potrzeby dzieci
w podróży-3,03 rubli, Korespondencja-2,38 rubli, Na ofiary lokautu w Łodzi-25,00
rubli, Koszty wysłania dzieci do Łodzi-15,00 rubli, Różne 0,68 rubli - 169, 12 rubli.
Niżej podpisani członkowie komisji składają serdeczne podziękowanie tym,
którzy materialnie i moralnie okazali pomoc dzieciom pozostającym pod naszą
opieką w Radomsku i przyczynili się choć w małej części do złagodzenia skutków
tego ciężkiego ciosu, którzy wymierzyli w polską klasę robotniczą kapitaliści łódzcy.
Wobec rozwiązania komisji zawiadamiamy, że wszelkie dokumenty piśmienne,
mogące służyć do sprawdzenia szczegółowego, przechowujemy do dnia 1 lipca
1907 r.59
Błędne decyzje zwierzchników wpływały na los podwładnych i ich rodzin,
o czym informował „Goniec...” z 18 lipca 1907 r.: Jak wielce lekceważąco odnosi się
władza kolei warszawsko-wiedeńskiej względem swoich podwładnych w razie
choroby któregokolwiek z nich lub jego rodziny, dowodzi fakt następujący:
Z polecenia doktora kolejowego jeden z wyższych urzędników stacji Noworadomsk
winien był bezwarunkowo wysłać żonę swoją, której zagraża utrata władzy
„GCz”, 15 marca 1907, nr 72, s. 2. Społeczne Gimnazjum im. Feliksa Fabianiego powstało dopiero w 1921
r. – E. Kłopot, Szkolnictwo powszechne i średnie w powiecie radomszczańskim w latach 1918-1939,
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. 2, 2008, s. 238; E. Przyłubska-Siatkowska, Z Iwanowic…, s. 29.
58 „GCz”, 14 kwietnia 1907, nr 100, s. 2.
59 „GCz”, 10 maja 1907, nr 125, s. 2.
57
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w nogach, na kurację do Ciechocinka. Nie mając odpowiednich po temu funduszów,
pan X. podał prośbę do naczelnika służby ruchu o wyznaczenie go na jeden sezon
i to na pierwszy, na służbę do Ciechocinka, aby dzięki temu mieć możność
ratowania zdrowia żony, matki kilkorga dzieci. Pomimo jednak zaświadczenia na
prośbie lekarza kolejowego o bezwarunkowej potrzebie kuracji pani X. naczelnik
ruchu po trzymiesięcznym aż namyśle prośby nie raczył uwzględnić, motywując
odmowę dużą ilością poważniejszych kandydatów, do których w tymże czasie
zaliczył pewnego młodego urzędnika, z jednej z końcowych stacji, którego, co
prawda, zdrowie nie pozostawiało nic do życzenia, lecz który zamiast choroby miał
protekcję. Żona pana X. nie posiada protekcji i będzie musiała prawdopodobnie
dlatego zostać kaleką, albo mąż jej musi się zadłużyć, a wiadomo jakie pociągają za
sobą następstwa długi, którymi obciąża i tak skromny swój budżet urzędnik
zajmujący jedno ze średnich stanowisk w hierarchii kolejowej60.
Potrzeba korzystania z dostępnych środków finansowych w działalności
gospodarczej powodowała konieczność utworzenia instytucji finansowych: Pan
Walerian Bugajski, komisarz sądowy przekonawszy się o potrzebie racjonalnej
kredytu dla mieszkańców tutejszych, zapoczątkował utworzenie w Radomsku
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu. Inicjatywa pana Bugajskiego poparta została
zarówno przez obywateli miejscowych, jak i ziemian okolicznych, sporządzono więc
odpowiednią ustawę, którą przed kilku dniami minister skarbu zatwierdził.
Urzędowe zawiadomienie nadeszło, wobec czego wkrótce odbędzie się zebranie
organizacyjne, na którym omówione zostanie termin rozpoczęcia działalności61.
Poświęcenie lokalu Towarzystwa miało odbyć się 13 kwietnia 1908 r. o godzinie 11, co
zapowiadał „Goniec...” z 9 kwietnia 1908 r.62
Większość artykułów ukazujących się w „Gońcu Częstochowskim” z roku
1908 informowało o radomszczańskiej Straży Ogniowej Ochotniczej. Przygotowywano się też do jubileuszu 25-lecia istnienia oraz godnego uczczenia pamięci
Feliksa Fabianiego przez uczniów tej szkoły. Poprzez wspólne działanie projektowano
wybudowanie szkoły, na razie ograniczono się do ufundowania w kościele
parafialnym w Noworadomsku tablicy pamiątkowej z popiersiem założyciela szkoły.
I tak W dniu 18 lipca odbyło się zebranie członków czynnych
noworadomskiej ochotniczej straży ogniowej. Zatwierdzono sprawozdanie
z zabawy na korzyść rzeczonej straży, jak następuje: przychód z zabawy rubli 257
kopiejek 44, rozchód rubli 82 kopiejek 49. Czysty dochód rubli 175 kopiejek
5. Zebrani po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdania z zabawy uchwalili wyrazić
zarządowi za wyjątkiem prezesa „votum nieufności”, a dochód z zabawy w sumie
rubli 175 5 kopiejek oddano pomocnikowi [zastępcy - przyp. RS] naczelnika
głównego p. Michałowi Świderskiemu do dyspozycji nowego, mającego się
utworzyć Zarządu Straży Ogniowej. Przyjętym od początku założenia straży
zwyczaju w myśl regulaminu zwykle z początkiem roku bywa zwoływane przez
Zarząd ogólne roczne zebranie członków straży ogniowej dla zatwierdzenia budżetu
i wybrania na miejsce ustępujących nowych członków władz tejże straży63.
Jutro [9 sierpnia 1908 r.- przyp. RS] odbędzie się na korzyść miejscowej
straży ochotniczej wielka zabawa z bardzo urozmaiconym programem, na który
złożą się następujące atrakcje: popis toporników miejscowej straży (ratownictwo
„GCz”, 18 lipca 1907, nr 192, s. 2.
„GCz”, 30 lipca 1907, nr 204, s.2; zob. G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 181-184.
62 „GCz”, 9 kwietnia 1908, nr 99, s. 2.
63 „GCz”, 22 lipca 1908, nr 199, s.2.
60
61

293

Robert Sikorski

rzeczy i ludzi) nagrody dwa żetony; konkurs parasolek za najładniejszą ubraną
parasolkę kwiatami, piękny upominek; kosze szczęścia czyli loteria fantowa; słup
ujazdowski: nagroda zegarek i butelka szampana; trafienie w biegu do celu
(z podarunkami); wyścigi karuzelowe i młynkowe (z nagrodami); poczta: za
największą ilość otrzymanych pocztówek posiadaczka otrzyma album; rewanż
amatorskiej walki rzymsko-greckiej między p. G. a p. O.; confetti strażackie;
serpentines; walka kwiatowa, tańce na boisku i w sali teatralnej, monologi
i kuplety; ognie bengalskie i pożegnalny marsz”64. Ponowne przypomnienie
i zabawie ukazało się dzień później: Dziś, na korzyść miejscowej straży ochotniczej
odbędzie się wielka zabawa, o bardzo urozmaiconym programie65. Zabawa straży
ogniowej udała się świetnie. Popis toporników robił wrażenie. Jakbyśmy byli przy
jakim wielkim pożarze, ratunkiem kierował naczelnik oddziałowy p. Michał
Świderski i inni. Nagrodę na konkursie parasolek, otrzymała za najładniejszą
p. W. A. z Częstochowy. Na słup „ujazdowski” wszedł chwacko młodzieniec 20-letni
Władysław Dymecki, który otrzymał nagrodę zegarek i butelkę szampana. Za
największą ilość kart otrzymała album p. Waleria Szlęzakiewicz. Ogromnym
powodzeniem cieszyła się walka między dwoma amatorami pp. Łysowskim
i Pośpiechem. Zapasów nie rozegrano z powodu równej siły walczących. Następnie
amatorzy odegrali pantomimę komiczną oklaskiwaną przez publiczność.
Niezmiernie urozmaiconą zabawę zakończyły tańce. W sprawie powyższej zabawy
otrzymujemy list od kolejarza p. X, który narzeka na straż ogniową, jakoby
umyślnie swoimi afiszami zalepiła afisze na zabawę „Jedność ”. Ile w tym prawdy
nie wiemy, wątpimy jednak aby nasza dzielna i sympatyczna straż uciekała się do
takich środków niepopularnych66. Zarzut zalepiania ogłoszeń „Jedności” przez
noworadomszczańską Straż Ogniową Ochotniczą wyjaśniony został w „ Gońcu ...” 13
sierpnia: Otrzymujemy list następujący: „Szanowny Panie Redaktorze! Uprzejmie
proszę o łaskawe pomieszczenie w swym poczytnym piśmie słów kilka, które niech
odpowiedzią na zarzut uczyniony Straży Ochotniczej w Radomsku. W Numerze 219
„Gońca Częstochowskiego” przy wzmiance o zabawie straży ogniowej jakiś Pan X.
żali się, że afisze na zabawę „Jedność” Straż Ogniowa umyślnie zalepiła swoimi
afiszami. Straż Ogniowa jako instytucja obywatelska zna obowiązki obywatela –
Polaka, a również szanuje obywatelską instytucję „Jedność”, której celem jest
oświata, członkowie Straży Ogniowej niejednokrotnie swe grosze składają na
zabawach „Jedności” jeżeli zaś zalepianie jakiegoś miało miejsce, to wina ciążyć
może na tym, który podjął się nalepiania takowych. Uczyniony zarzut przez p. X.
„umyślnego zalepiania” wskazuje na nieobywatelskość o co w każdym razie Straż
Ogniową posądzać nie można a prędzej żalącego się p. X. o zbytnią krewkość
i pochopność w wydawaniu sądów. Komitet zabawy67.
Straż ziemska w Noworadomsku nie próżnowała: W nocy (z 9 na 10 sierpnia
1908 r.- przyp. RS) dokonano rewizji w ul. Św. Rozalii u Jana Gabrysia. Nic
podejrzanego nie wykryto68.
Zapowiedziano też występy zespołu cygańskiego: Przyjechała do Noworadomska trupa cyganów, którzy dają koncert w teatrze tutejszym. Trupa składa się
z 50 osób nie licząc dzieci69.
„GCz”, 8 sierpnia 1908, nr 216, s. 3.
„GCz”, 9 sierpnia 1908, nr 217, s. 3.
66 „GCz”, 11 sierpnia 1908, nr 219, s. 3.
67 „GCz”, 13 sierpnia 1908, nr 221, s. 3.
68 „GCz”, 10 sierpnia 1908, nr 218, s. 3.
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Kuriozalne, bardzo niebezpieczne wydarzenie opisał „ Goniec ... ”15 sierpnia:
Dnia 12 sierpnia zdarzył się wypadek, który poruszył ul. Przedborską. Gospodarz
tutejszy Andrzej Sowiński posiada świnię, która rzuca się na ludzi. W chwili gdy
mieszkanka tutejsza K. Gaworska pozostawiła dwuletnie dziecko swe przed
sklepem, zwierzę uchwyciło maleństwo za nóżkę i powlokło je ulicą, tłukąc główką
o ziemię, tak że odniosło ciężkie potłuczenia na czele. Dziecię odbiła zrozpaczona
matka. Nadmienić należy, że w Noworadomsku nie przestrzegają przepisów
o używalności chodników tylko dla ludzi. Po ulicach naszych, a nawet po rynku i po
cmentarzu paraduje bydło, stąd niechlujstwo i częste wypadki z ludźmi70.

Ul. Przedborska, widok na kościół św. Lamberta

Straż wybrała nowe władze: Dnia 23 sierpnia odbyło się ogólne zebranie
Straży Ogniowej Ochotniczej, na którym po dłuższych dysputach przystąpiono do
wyborów wynikiem następującym: Prezes p. Sieradzki, zarząd pp. L. Paciorkowski,
Borecki, Maciejski, komisja rewizyjna ks. Stanisław Nawrocki, p. Kozakiewicz,
naczelnik straży p. J. Humblet (ponownie), zastępca jego p. M. Świderski
(ponownie), magazynier p. Ilnicki. Po odczytaniu niniejszego prezydujący zamknął
zebranie, obecni zaś podziękowali dr Ignacemu Gurbskiemu byłemu prezesowi
straży za jego dotychczasową działalność71.
„Goniec ...” z 26 września przyniósł trzy różne wiadomości: Odbyło się tu
[w Noworadomsku- przyp. RS] nadzwyczajne zebranie straży ogniowej pod
przewodnictwem burmistrza miasta Radomska. Przystąpiono do wyborów
komendanta straży i dwóch członków do Zarządu z wynikiem następującym:
jednogłośnie wybrany został na komendanta straży inżynier St. Kostecki i do
„GCz”, 11 sierpnia 1908, nr 219, s. 3.
„GCz”, 15 sierpnia 1908, nr 223, s. 3.
71 „GCz”, 1 września 1908, nr 239, s. 2. Na temat radomszczańskiej straży ogniowej zob. G. Mieczyński,
Stowarzyszenia społeczne..., s. 17-25.
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Zarządu weszli pp. Katuszewski i Goszczyński. W końcu uchwalono nieodwołalnie
jubileusz 25-lecia Straży Ogniowej w maju roku 1909. Przed oznaczoną godziną na
wybory straż ogniowa pod komendą p. Michała Świderskiego na placu
Teatralnym72, popisywała się, maszerując ze sprawnością regularnych żołnierzy,
co dowodzi subordynacji i rygoru jakie panują w naszej straży, a bez których straż
w porządku egzystować nie może.
Towarzystwo Miłośników Sceny73 zorganizowane w roku zeszłym przygotowuje dramat trzyaktowy „Karpaccy Górale” Korzeniowskiego i w krótkim czasie
wystawi go pod reżyserią p. Piórka na rzecz miejscowej Straży Pożarnej.
W niedzielę zeszłą odbyło się u nas zebranie członków Stowarzyszenia
Sklepu Spożywczego „Gwiazda” celem wybrania dwóch członków do zarządu
i komisji rewizyjnej; uchwalono wysłać do członków, z powodu wyekspirowania
kontraktu pięcioletniego, zapytania czy życzą nadal popierać nasz przemysł. Sądzić
należy, że na przyszłość pozostaną i nadal będą popierać sklep „Gwiazda”. Do
zarządu wybrani zostali pp. Majchrzak i Mika, do komisji rewizyjnej pp. Michał
Świderski, J. Włodarski i L. Paciorkowski74.
Pod koniec września 1908 r. Noworadomskiem wstrząsnęła tragedia:
Miasteczko nasze poruszone zostało tragicznym wypadkiem. Żona lekarza
tutejszego p. F. zażyła silnej dawki kwasu karbolowego. Mimo energicznego
ratunku pani F. zmarła. Przyczyna tego kroku niewiadoma. Dodać należy, że mąż
zmarłej bawi zagranicą75.
Wspólne ćwiczenia strażaków dodawały nie tylko nowych umiejętności, ale
też były i okazją do zacieśnienia wspólnych kontaktów: W niedzielę ubiegłą (27
września 1908 r.- przyp. RS) na uprzejme zaprosiny straży ogniowej z Noworadomska komendant częstochowskiej straży p. Jan Ozgowski oraz niżej podpisany,
przedstawiciele naszej straży ochotniczej wyjechaliśmy dla przyjęcia udziału w uroczystości. W tych paru słowach czuję się w obowiązku podzielić z czytelnikami
„Gońca Częstochowskiego” tymi miłymi wrażeniami jakie odniosłem z uroczystości.
O godzinie 2 i pół po południu ruszyliśmy in pleno przy dźwiękach świetnej
miejscowej orkiestry marszem ceremonialnym przez miasto, podążając na plac
straży ogniowej. Tam przy licznie zgromadzonej publiczności odbyły się popisy
strażaków, toporników, straży miejscowej oraz zaproszonych kolegów z Kamińska
i Piotrkowa. Ćwiczenia na linkach przy wysokości dwupiętrowej wykonano
z nadzwyczajną zdolnością, właściwą taktyce ćwiczeń strażackich. Niżej wyszczególnieni otrzymali przez sąd honorowy przyznane żetony pierwszego i drugiego
stopnia: pierwszego stopnia otrzymali koledzy następujący: Prostacki, Waliński
z Noworadomska, Sawiński z Kamińska, Wiśniewski z Piotrkowa, drugiego
stopnia: Szczepański, Łęski, Antoni Siedlecki – miejscowi [tj. z Noworadomska przyp. RS] i Różański z Kamińska. Po ćwiczeniach komendant nasz [tj. z Częstochowy- przyp. RS] p. Jan Ozgowski wygłosił nader serdeczną mowę do straży o jej
podniosłych celach i obowiązkach społecznych przyjętych dobrowolnie a tak
humanitarnych oraz udzielał wskazówek praktycznych zaczerpniętych z doświadczenia długich lat w straży. Następnie komendant Jan Ozgowski podkreślił
ofiarność obywateli miejscowych [tj. noworadomszczan - przyp. RS], którzy łożą
Chodzi tu zapewne o skwer przed „Kinemą”.
Nie są znane okoliczności powstania tego towarzystwa. Być może działało ono nieformalnie przy
radomszczańskiej straży pożarnej.
74 „GCz”, 22 września 1908, nr 260, s. 3. G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne ..., s. 194-195.
75 „GCz”, 26 września 1908, nr 264, s. 2.
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grosze ma utrzymanie tak pożytecznej instytucji, w końcu nawoływał do
przestrzegania rygoru i poszanowania zwierzchników. Następnie mówca zwrócił
się do wybranych: prezesa i komendanta straży tamtejszej [tzn. noworadomskiejprzyp. RS] z życzeniem jak najpomyślniejszego rozwoju instytucji przy pomocy
dzielnych sił miejscowych. O godzinie 10 wieczorem opuszczaliśmy plac pod
wrażeniem bardzo miłym, żegnani serdecznie przez straż miejscową [tj.
noworadomską], gorące słowa prezesa Sieradzkiego oraz komendanta Kosteckiego,
którzy podali nam bratnią dłoń wspólnej pracy pod hasłem solidarności strażackiej.
Antoni Pisarzewski - naczelnik I oddziału (straży ochotniczej pożarowej częstochowskiej)76.
Dwie wiadomości dotyczące społeczności wyznania mojżeszowego
umieszczone zostały w „Gońcu Częstochowskim” 7 października: Podczas sądnego
dnia na ul. Długiej77 w jednym z domów od palącej się, gwoli uroczystości, świecy,
zapaliły się meble. Dzięki energicznemu ratunkowi członka Straży Ochotniczej pana
Pruszkowskiego ogień ugaszono.
Żydówka N. oddała dziecku na przechowanie portmonetkę z 150 rublami,
aby trzymało je w sądny dzień (zabobon?), tymczasem dowiedział się o tym złodziej
i pieniądze skradł78.
Na poczet działalności Straży Ogniowej Ochotniczej w Noworadomsku
wystawiano sztuki teatralne: W niedzielę nadchodzącą (18 października 1908 r. –
przyp. RS) odbędzie się przedstawienie Miłośników Sceny. Dane będą „Karpaccy
Górale”, cel – Straż Ogniowa. Sztuka bardzo starannie opracowana, budzi
w tutejszych kołach towarzyskich zainteresowanie. Spodziewany jest napływ
publiczności, co się przyczyni wielce do powodzenia kasy Straży Ogniowej. Dnia 11
bm. [11 października 1908 r. – przyp. RS] odbyła się tu próba generalna Straży
Ogniowej79.
O szybkim działaniu Straży Ogniowej świadczy notka: Wczoraj o godzinie
dziewiątej wieczór zaalarmowano umyślnie Straż Ogniową, która w ciągu siedmiu
minut przybyła na miejsce gdzie oczekiwał Naczelnik80.
W Noworadomsku zdarzały się samobójstwa: Wczoraj rano [16 października
1908 r. – przyp. RS] w areszcie miejskim odebrał sobie życie przez powieszenie Józef
R., osadzony w areszcie dnia poprzedniego. Co spowodowało R. do samobójstwa
nie wiadomo. Denat był człowiekiem zamożnym81.
Pamięć o Feliksie Fabianim pośród jego uczniów była trwała, o czym
informował „Goniec Częstochowski” z 17 listopada 1908 r.: Utworzony w dniu
pogrzebu śp. Feliksa Fabianiego [11 lutego 1904 - przyp. RS] przez uczniów
i wychowańców jego komitet ku uczczeniu pamięci tego ukochanego przewodnika
młodzieży prosi nas o zawiadomienie, że dnia 21 listopada po nabożeństwie
rannym odbędzie się poświęcenie tablicy pamiątkowej w kościele parafialnym
w Radomsku wmurowanej w ścianę tegoż kościoła. Tablica z czarnego marmuru
z popiersiem brązowym zmarłego przedstawia się bardzo estetycznie82.

„GCz”, 30 września 1908, nr 268, s. 2.
Dziś to ul. Fabianiego.
78 „GCz”, 7 października 1908, nr 275, s. 2.
79 „GCz”, 14 października 1908, nr 282, s. 3.
80 „GCz”, 15 października 1908, nr 283, s. 2.
81 „GCz”, 18 października 1908, nr 286, s. 3.
82 „GCz”, 17 listopada 1908, nr 316, s. 3.
76
77

297

Robert Sikorski

Wydarzenia mające miejsce w 1909 r. rozpoczyna artykuł z 28 marca 1909 r.
Szlakiem postępu, wyłożono tutaj przedmiot zainteresowania się „Gońca” życiem
okolicznych miejscowości. Dziennikarstwo polskie w ostatnim lat dziesiątku posunęło się niesłychanie naprzód. Wzorując się na Zachodzie, prasa nasza postarała się
o pozyskanie nowych źródeł do wzbogacenia treści, potrafiła skoncentrować cały
zastęp ludzi fachowych, oddających się z zamiłowaniem pracy publicystycznej
i dziennikarskiej. W stosunku do ulepszeń i rozwoju dziennikarstwa w ogóle,
wzmogły się wymagania czytelnika polskiego. W odpowiedzi na to prasa nasza
postarała się o reformy dzienników zasadnicze, począwszy od szaty zewnętrznej,
zwiększając formaty, nadając im cechy estetyczne i praktyczne, skończywszy na
niezmiernie szybkim informowaniu publiczności o wypadkach chwili bieżącej.
Dziś śmiało można twierdzić, że nasze dzienniki stołeczne równać się mogą
w doborze treści i sprawności dziennikarskiej z gazetami zagranicznymi, dalszy ich
rozwój zależy już tylko od czytelnika, aby oceniając wysiłki redaktorów
i wydawców, rozpowszechniał czytanie dzienników śród najszerszych sfer społeczeństwa.
Gazety prowincjonalne nie pozostały w tyle za ewolucją powszechną
w dziedzinie dziennikarstwa naszego: w miarę sił swoich i środków starają się
dorównać dziennikom stołecznym. Jeżeli zważymy te wszystkie trudności jakimi
walczy u nas prasa prowincjonalna – a których tu przytaczać nie będziemy –
przyznać trzeba, że rozwinęła się ona w ostatnich latach znacznie i zaczyna w wielu
przypadkach rywalizować ze swą przodowniczką. Rywalizacja ta oczywiście ma
pobudki szlachetne bo celem jej nie czcza i szkodliwa konkurencja, lecz chęć
obsłużenia prowincji spieszniej niżeli to może uczynić miasto od niej o parę godzin
odległe i usiłowanie wytworzenia i spożytkowania sił intelektualnych miast
prowincjonalnych, nie mogących się kusić o wyładowanie swej żywotności na
łamach gazet ogólnych83.
Pierwsza notka o Noworadomsku w roku 1909 umieszczona została
w „Gońcu” z 18 lutego: Z Karnawału. W ubiegłą sobotę [13 lutego 1909 r. – przyp.
RS] w pięknie udekorowanej zielenią sali teatru miejscowego odbyła się tutaj
zabawa taneczna na korzyść koła 20 „Jedności”. Pomimo, że w tym samym dniu
wypadło większe zebranie w jednym z prywatnych salonów, co na warunki małego
miasteczka stanowiło bardzo poważną lukę u doborowego towarzystwa. Szlachetny
cel, napływ zamiejscowych pożądanych gości, skromnie lecz gustowne toalety,
serdeczny, szczery nastrój bawiących się złożyły się na bardzo sympatyczną całość.
Bawili się ludzie pracy i obowiązków, więc przeznaczony na zabawę czas pragnęli
umiejętnie wykorzystać, toteż zabawa płynęła ochoczo do późnego rana,
zakończona białym mazurem na 40 par. Z niekłamanym żalem powitano dzień,
który był hasłem zakończenia przyjemnych chwil. Wypada w konkluzji zaznaczyć,
że podziękowania należą się całemu komitetowi balowemu. Prezesowi zaś koła
w szczególności, za umiejętne pokierowanie zabawą, która w rezultacie przyniosła
sporą zapomogę koedukacyjnej szkółce niezamożnych oficjalistów kolejowych
wspomnianego koła84.
Niepokój (przynajmniej u niektórych) wzbudziła informacja z 1 kwietnia:
Przybył tu dziś naczelnik urzędu miar i wag okręgu Królestwa Polskiego na rewizję

83
84

„GCz”, 28 marca 1909 r., nr 67, s. 1.
„GCz”, 18 lutego 1909, nr 49, s. 3.
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miar i wag rynkowych oraz w handlach i sklepach tutejszych. W niektórych sferach
przyjazd ten wywołał wzruszenie, graniczące z popłochem85.
O zebraniu rolników i spożywców informował artykuł z 3 kwietnia
Kooperatywa z Radomska. Na konferencję zjechali delegaci stowarzyszeń spożywczych, kółek rolniczych i członkowie stowarzyszenia hurtowego „Łączność”.
Zbadano sposoby zaopatrzenia w towary sklepów „Łączności” oraz działalność
kółek rolniczych, które zajmowały się przeważnie handlem ze szkodą dla swej
działalności oświatowo-rolniczej. Jedyną pozytywną sprawą było stwierdzenie
potrzeby zorganizowania licznych w tej okolicy sklepików kółkowych na prawidłowo działające stowarzyszenia spożywcze. W obradach wzięli udział delegaci m.in.
z: Noworadomska, Stobiecka Miejskiego, Folwarków, Wiewca, Woźnik, Brzeźnicy,
Pławna, Witowa, Bartodziej, Zdowa [być może chodzi o Zdanię- przyp. RS],
Szczepocic, Stobiecka Szlacheckiego, Kłomnic i Dubidz86. Usytuowanie miejsca obrad
oraz biorący udział w obradach reprezentanci wskazywało na siłę handlu spożywczego w Radomsku i okolicach.
15 kwietnia „Goniec...” umieścił odezwę w sprawie budowy kościoła ewangelickiego w Noworadomsku. W deklaracji stwierdzono: Zgromadzenie członków
Gminy Ewangelickiej w Noworadomsku postanowiło jednogłośnie udzielić władzy
Komitetowi budowy kościoła do ogłoszenia publicznie, że wszyscy członkowie
rzeczonej Gminy z przekonań swoich są Polakami i oświadczają, że oświadczają się
całkiem kategorycznie przeciw polityce antypolskiej uprawianej w Niemczech i potępiają zasadniczo bez żadnych zastrzeżeń wydane tam prawo o wywłaszczeniach.
Równocześnie zaapelowano o wsparcie budowy tej świątyni. Deklarację podpisali
członkowie komitetu budowy kościoła ewangelickiego w Noworadomsku: Gottfryd
Weiss, Ryszard Zipper, E. Hint i Karol Świtalski87.
1 maja umieszczono informację Mały pożar ale groźny: 24 kwietnia zapaliły
się stogi siana należące do wojska kwaterującego w naszym mieście. Pożar ten
groził niebezpieczeństwem życia mieszkańców miasta Radomska, gdyż opodal
zaledwie w odległości dwudziestu kroków znajduje się szopa, w której na składzie
leży przeszło dwa tysiące gotowych nabitych granatów i szrapneli. Dzięki tylko
dzielnym strażakom, którzy nie bacząc na niechybną śmierć, wobec możności
zajęcia się szopy, pożar umiejscowili, nie pozwalając rozszerzyć się żywiołowi,
uniknięto katastrofy. Zaznaczyć trzeba opieszałość i lekceważenie miejscowych
obywateli w dostawie koni, gdyż dopiero po upływie 18 minut od czasu
zaalarmowania, zjawiła się pierwsza para koni. W komentarzu autor notki wcale
się zbytnio nie zmartwił możliwymi szkodami dla wojska rosyjskiego wybuchającej
amunicji lecz stwierdził: Straż ogniowa lub zarząd miasta winien wziąć to pod
uwagę i zrobić coś by zaradzić podobnego rodzaju nieporządkom. Bo cóż znaczy
pośpiech i szybkie zebranie się strażaków do narzędzi ogniowych, wobec braku
koni88.
Druga notka z tej samej gazety: Dnia 27 [kwietnia- przyp. RS] w Gmachu
Teatralnym odbyło się przedstawienie z odczytem, urządzone staraniem
miejscowych rosyjskich urzędników, na cześć setnej rocznicy [urodzin-RS] poety
„GCz”, 1 kwietnia 1909, nr 91, s. 2.
„GCz”, 3 kwietnia 1909, nr 93, s. 3.
87 „GCz”, 15 kwietnia 1909, nr 103, s. 2 – 3. Kościół ewangelicki w Radomsku powstał dopiero w 1925 r.
W latach 50. XX w. został rozebrany – S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska (do 1939 r.), Radomsko
1995, s. 119.
88 „GCz”, 1 maja 1909, nr 119, s. 2-3.
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Gogola. Miejscowa inteligencja in gremio zebrała się w sali wraz z dziećmi szkółek
rządowych89.
Zebrania, szczególnie podsumowujące działalność, odnoszące się do spraw
finansowych, nie zawsze kończyły się zgodnie o czym „Goniec” z 2 maja: W niedzielę
25 [kwietnia 1909 r. – przyp. RS] odbyło się w sali miejscowego teatru zwyczajne
zebranie ogólne Towarzystwa Pożyczkowo Oszczędnościowego na którym to
odczytano protokół poprzedniego zebrania ogólnego nadzwyczajnego z dnia 17
maja 1908 r., ustanowiono budżet na rok 1909, podzielono zyski osiągnięte w roku
1908 i w końcu przystąpiono do wyborów dwóch członków Rady, dwóch członków
Zarządu i trzech kandydatów do Zarządu. Pan W. Molik zaproponował, by księgi
kasowe przejrzane były przez specjalnego rachmistrza. Prezes Rady p. F. Myśliński
czuł się tym wypowiedzeniem bardzo dotknięty i w odpowiedzi na wniosek
zaproponował ogólnemu zebraniu usunięcia go z listy członków Towarzystwa za
obelgę i ubliżanie zebranym. Naturalnie wobec krzyku i wrzawy ogólnej projekt
prezesa Rady niby to przeszedł, pomimo protestu większości rąk podniesionych.
Tak to się u nas załatwia wnioski, projekty itp. na zebraniu Towarzystwa
Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Noworadomsku. Nic więc dziwnego, że prawie
wszyscy zebrani nie mogli nic mówić, z obawy by ich nie spotkało to co p.
W. Molika90.
W tym samym numerze wiadomość kulturalna: Dnia 28 [kwietnia 1909 –
przyp. RS] odbyło się ostatnie przedstawienie Trupy Małorosyjskiej, która od dwóch
tygodni bawiła w naszym mieście ciesząc się przez cały czas powodzeniem
i poparciem miejscowej inteligencji91.
13 maja zapowiedziano: W przyszłą sobotę tj. dnia 15 ma tu zjechać
z wycieczką artystyczną Piotrkowskie Towarzystwo Muzyczne. Dany będzie
koncert na program, którego złożą się produkcje orkiestry i jednoaktówkę „Piosenki
Tyrolskie”92.
Sprawozdanie z procesji Bożego Ciała odbytej w niedzielę 12 czerwca „Goniec
Częstochowski” zamieścił 17 czerwca, gdyż w czwartek, nie może być odprawiona
z uwagi na ludność miejscową, składającą się przeważnie ze sfer robotniczych” 93.
21 czerwca ukazała się krótka informacja: założona przed 48 laty [czyli
w 1861 r. – przyp. RS] przez śp. Feliksa Fabianiego dwuklasowa szkoła prywatna
męska, została obecnie przekształcona przez obecnego jej właściciela i kierownika p.
Antoniego Żylińskiego w 4-klasową z kursem progimnazjum rządowego i językiem
wykładowym polskim94.
2 lipca zamieszczona została informacja o corocznym spisie towarów
organizowanym przez stowarzyszenie spożywców urzędników i stowarzyszenie
„Gwiazda”. Jednak znacznie ciekawszą notatkę umieszczono przed poprzednią:
Miasteczko nasze od pewnego czasu zaczyna budzić się z letargu albowiem prócz
założonych w ostatnich miesiącach różnych instytucji wybudowano także i teatr
„Oaza”95, w którym oprócz obrazów kinematograficznych od dnia 27-go odbywa się
„GCz”, 1 maja 1909, nr 119, s. 3.
„GCz”, 2 maja 1909, nr 120, s. 2; G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 175-178.
91 „GCz”, 2 maja 1909, nr 120, s. 2.
92 „GCz”, 13 maja 1909, nr 131, s. 2.
93 „GCz”, 17 czerwca 1909 r., nr 175, s. 3.
94 „GCz”, 21 czerwca 1909, nr 179, s. 2. Antoni Żyliński wcześniej jeszcze, bo w 1905 r. założył szkołę dla
analfabetów – J. Górecki, Kultura..., s. 67-68. Prowadzone przez niego gimnazjum działało do 1918 r. –
E. Kłopot, Szkolnictwo powszechne…, s. 238; E. Przyłubska-Siatkowska, Z Iwanowic …, s. 29.
95 Nic poza tym nie wiadomo na jego temat.
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przedstawienie kabaretowe. Udział biorą w nim dwie artystki specjalnie
zaangażowane p. Zemiło i p. Welichowska i byłoby wszystko w porządku gdyby nie
kuplety nieco za tłuste na nasze miasteczko96.
Cztery różne informacje przyniósł „Goniec Częstochowski” 3 lipca. Pierwszą
były przygotowanie do jubileuszu straży ogniowej: Roboty przy zrównaniu placu
teatralnego oraz przygotowanie do jubileuszu straży ogniowej ochotniczej na tymże
placu postępują naprzód, zawdzięczając gorliwemu prezesowi p. Edwardowi
Husarzewskiemu, który umiejąc zjednywać sobie sympatię u pracujących tam
każdodziennie po 6-ej wieczór do 10-ej członków straży, członkowie ci pracują
w wielkiej liczbie zupełnie bezinteresownie. W podobny sposób straż ochotnicza
zaoszczędzi sobie grosza.
Następna dotyczy wywieszenia informacji o licytacji w dniu 14 lipca towarów
zastawionych w lombardzie.
5 lipca miała przyjechać do Nowo-Radomska orkiestra włościańska Karola
Namysłowskiego i miała „tu zabawić trzy dni”.
Ostatnia informacja dotyczy aresztowania Romana Cyranowskiego
i rewizji w domu jego ojca Antoniego Cyranowskiego. Cyranowskiego aresztowano
podobno na żądanie Metalurgicznej fabryki towarzystwa francuskiego, który od
paru lat był urzędnikiem kantorze tejże fabryki. Sprawę tę tak skomentowano:
Aresztowanie znanego ogólnie młodzieńca wywołało ciekawe wrażenie w całym
mieście97. Nie poinformowano, jakie stawiano im zarzuty.
5 lipca zawiadomiono, że w obecności dyrektora składu rolniczego
i pracowników dokonano spisu inwentarza98.
O śmierci adwokata Wincentego Sasa Mikulskiego poinformowano 6 lipca:
Zmarły cieszył się prawdziwą sympatią, gdyż był to człowiek, za życia bardzo
uczynny, a nawet przez dłuższy czas należał do straży ogniowej ochotniczej
spełniając obowiązek pomocnika [zastępcy- przyp. RS] komendanta tejże straży99.
Sprawozdanie z pierwszego koncertu Orkiestry Włościańskiej Karola
Namysłowskiego100 ukazało się 7 lipca, koncert przyjęty został z wielkim entuzjazmem. W komentarzu stwierdzono: Żałujemy tylko, że dyrektor tak sympatycznej
polskiej orkiestry na tak krótki czas zjechał do nas, skąd po ostatnim koncercie
w środę, wyjeżdża podobno do Zawiercia101.
8 lipca poinformowano o wyborze trzech członków straży ogniowej na
otwarcie 5 sierpnia w Częstochowie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa. Byli to: zastępca
komendanta Michał Świderski, major straży Aleksander Namysłowski i naczelnik
oddziału I Wincenty Spaczyński102.
O kradzieży w mieście pisał „Goniec Częstochowski” 9 lipca: Do sklepu
C. Nojzera w Noworadomsku weszła pewnego ranka włościanka wsi Konopiska
gm. Dźbów Marianna Sitek w towarzystwie mieszkańca Częstochowy Władysława
Słomczyńskiego i zagadując sprzedającego o rozmaite towary, które oglądali weszli
nic nie kupiwszy. Po ich wyjściu właściciel sklepu spostrzegł brak dwóch chustek

„GCz”, 2 lipca 1909, nr 180, s. 3.
„GCz”, 3 lipca 1909, nr 181, s, 3.
98 „GCz”, 5 lipca 1909, nr 183, s. 3.
99 „GCz”, 6 lipca 1909, nr 184, s. 3.
100 Mowa tu o Karolu Namysłowskim (1856-1925), który założył w 1881 r. Orkiestrę Włościańską. Zdobyła
ona dużą popularność nie tylko w Królestwie Polskim, ale i za granicą.
101 „GCz”, 7 lipca 1909, nr 185, s. 3.
102 „GCz”, 8 lipca 1909, nr 186, s. 3.
96
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wełnianych wartości czterech rubli. Podejrzewając o kradzież tych chustek Sitkową
i Słomczyńskiego wybiegł za nimi ze sklepu i dogoniwszy ich przy pomocy strażnika
aresztował. Oburzona Sitkowa kategorycznie zaprzeczała udziału w kradzieży,
obrewidowana jednak zmieniła zeznania, gdyż chustki znaleziono przy niej ukryte
pod spódnicą. Stawiona przed sądem na ostatniej kadencji sądu okręgowego
piotrkowskiego w Częstochowie pod zarzutem kradzieży skazaną została na rok
więzienia oraz dozór policyjny. Słomczyński, który potrafił udowodnić przez
świadków brak udziału w tej aferze został przez sąd uniewinniony. Podać należy, że
oboje podsądni kilkakrotnie już przedtem byli karani za różne kradzieże.
O niecodziennej rewizji dokonanej przez policję poinformowano w tym
samym numerze: Wczorajszej nocy dokonano ścisłej rewizji w fabryce mebli giętych
braci Kohn. Przybyła policja zażądała natychmiastowego wezwania majstra
oddziału stolarni p. Ludwika Góralczyka w obecności którego otwierano
i przeglądano wszystkie szafeczki zawierające narzędzia stolarskie należące do
każdego z osobna stolarza pracującego w tym dziale. W czasie rewizji część policji
udała się do mieszkania stolarza wymienionej wyżej fabryki Antoniego
Jędrzejczyka i po dokonaniu krótkiej rewizji aresztowała go po czym udała się do
mieszkania Józefa Półroli i również go aresztowano. Odstawiono ich do aresztu
przy magistracie103.
O potędze przesądu „Goniec Częstochowski” pisał 10 lipca: Działo się to
w wieku dwudziestym w Noworadomsku, kiedy postępowy Zarząd telefonów
zawiązał umowę z gminą żydowską, iż zobowiązuje się całe miasto drutem okręcić,
wedle przepisów religii mojżeszowej i mieć takowe tj. słupy z drutami w swej
opiece. Można już dziś tak zwane niebo zobaczyć i złożyć cześć panom z Zarządu
telefonów za troskliwą dbałość przynajmniej w tym kierunku104.
11 lipca „Goniec” doniósł o ograniczeniu czasu pracy w fabryce mebli braci
Kohn i braci Thonet do czterech dni tzn. do poniedziałku, wtorku, środy i czwartku,
przybyła w Noworadomsku nowa odlewnia105 oraz z Magistratu: postanowiono
przystąpić do ogólnej reparacji bruków ulicznych i mostów, na których do tej pory
konie łamały nogi a pojazdy osie106.
Sprawozdanie z zebrania 20. koła Jedności, powiększenie personelu szkoły
o jedną nauczycielkę, podwyższenie pensji kierownikowi szkoły, zatwierdzenie
budżetu szkoły na 1909/1910 r. ukazało się w „Gońcu” z 12 lipca. Do komitetu
powołano Władysława Borowskiego jako przewodniczącego, Piotra Lisa wiceprzewodniczącego, skarbnika Kazimierza Lenkiewicza i sekretarza Aleksandra Namysłowskiego, kontrolerami zostali: Edward Dąbkowski i Jan Jakubowski. Wyrażono
podziękowanie W. Borowskiemu za kierowanie kołem, dzięki jego inicjatywie
[tj. W. Borowskiego- przyp. RS], szerokim staraniem i zabiegom urządzono w dniu
24 czerwca roku bieżącego wycieczkę dziatwy szkolnej [Szkoły Jedności- przyp. RS]
do Częstochowy w celu zwiedzenia Jasnej Góry i skarbca. Następnie korzystając z
gościnności towarzystwa „Lutni” [w Częstochowie – przyp. RS] które oddało
„Jedności” bezinteresownie salę urządzono obiad dla 60 dzieci [tyle wynosiła liczba
uczniów w szkole – przyp. RS]. Po obiedzie zaprowadzono dziatwę do kinematografu dla obeznania i przejrzenia się bardzo interesującym i pouczającym
„GCz”, 9 lipca 1909, nr 187, nr 3.
„GCz”, 10 lipca 1909, nr 188 s. 3.
105 Najprawdopodobniej mowa tu o zakładzie Władysława Katuszewskiego, który powstał jednak w 1908 r.J. Wojarska, Powstanie i rozwój…, s. 81.
106 „GCz”, 11 lipca 1909, nr 189, s. 3.
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obrazom, umyślnie na ten cel zamówionym. Stąd rozpromieniona i wielce zadowolona dziatwa wyruszyła do domu obdarowana upominkami w postaci srebrnego
krzyżyka i książeczki do nabożeństwa107.
W zainteresowaniu korespondencji „Gońca” znalazły się też śluby. 10 lipca
1909 r. związek małżeński zawarli Józef Kozakiewicz organizator przedstawień
teatralnych amatorskich i Genowefa Habrzykówna.
W tym samym dniu ukazała się notka dotycząca koncertów orkiestry
włościańskiej Karola Namysłowskiego. Jak zauważono ostatni raz orkiestra
przebywała w Noworadomsku 12 lat wcześniej. Występy okazały się wielkim
sukcesem, wykupiono wszystkie bilety, pewien niesmak budziła tylko jedna sprawa:
Smutny fakt zasługuje tylko na uwagę, że szacowne damy zajmujące miejsce
w rzędach I, II, III itd. przybywają do teatru w dwupiętrowych kapeluszach
najnowszej mody (kubła lub przetaka) i wcale nie poczuwają się do obowiązku
zdejmowania tych naczyń”. Notatkę kończy dość smutny wniosek: Podobne fakty
zdarzają się tylko w Noworadomsku108.
Całą serię informacji o Noworadomsku przyniósł „Goniec” 16 lipca. Do
szpitala św. Aleksandra przyprowadzono zdradzającą objawy „furii” 18-letnią Feliksę
Janson. Poinformowano o wyłudzeniu weksla na 1000 rubli, o dokonaniu zmian
w towarzystwie „Jedność” - członkami komitetu zostali Franciszek Kornatowski
i Franciszek Korzuchowski. Gościnny występ miał dać teatr niemiecko – żydowski
Adlera. Ponadto pisano o zakazie popisów konkursowych straży ogniowych w czasie
wystawy przemysłu i rolnictwa w Częstochowie oraz o organizacji przedstawienia
przez teatr amatorski na rzecz straży ogniowej109.
17 lipca poinformowano o pogrzebaniu na cmentarzu prawosławnym
w Noworadomsku pochodzącego z Chełma strażnika Stefana Rogacza, zamordowanego przez kolegę Sergiusza Demczuka. Zmarły pozostawił żonę i troje dzieci110.
Skandalem zakończyła się próba wystawienia sztuki w teatrze Adlera. Sztukę
wbrew pozwoleniu naczelnika straży ziemskiej, sztabs-kapitana Władymira Nikołajewicza Czernogołowkina, chciano odegrać nie w języku niemieckim (na którą został
wydelegowany strażnik znający ten język strażnik Szrama), lecz w języku jidisz,
którego to języka strażnik Szrama nie rozumiał. Wynikła przerwa i dopiero po
uzyskaniu zgody u naczelnika straży przedstawienie dokończono111. Jest to widoczny
przekład cenzury, którą nakładały na kulturę władze carskie.
Zapowiadaną licytację w lombardzie odroczono do 14 sierpnia, o czym
powiadomił „Goniec” 20 lipca. W tym samym dniu ukazała się notka o niskich
pensjach dniowych dla kobiet zatrudnionych w „Przędzalni” E. Bersona i H. W.
Kohna. Zarobki sięgały 30 kopiejek dziennie112.
Obszerne doniesienie o zakończeniu roku szkolnego w dniu 17 lipca
w ochronce Towarzystwa Dobroczynności zamieszczono w numerze z 22 lipca.
„GCz”, 12 lipca 1909, nr 190, s. 3.
„GCz”, 13 lipca 1909, nr 191, s. 3.
109 „GCz”, 16 lipca 1909, nr 194, s. 3.
110 „GCz”, 17 lipca 1909, nr 195, s. 3. W Radomsku nigdy nie istniał osobny cmentarz dla prawosławnych.
Zmarłych tego obrządku chowano w wyznaczonej części cmentarza katolickiego.
111 „GCz”, 18 lipca 1909, nr 196, s. 3. Czernogołowkin od 1907 r. był naczelnikiem powiatu - Jednodniówkę
Stowarzyszenia b. Więźniów Politycznych d. Frakcji Rewolucyjnej 1863, 1904-1907 Poległym-cześć!
1914-1918, 1918-1920, Radomsko 1934, s. 13. Publikacja ta jest dostępna w zbiorach Cyfrowej Biblioteki
Narodowej- http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=10518&dirids=1 (data pobrania-7 kwietnia
2010 r.).
112 „GCz”, 20 lipca 1909, nr 198, s. 3.
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Pierwszym punktem było skierowanie się pod opieką kierowniczki Marii
Chrzankowskiej i jej zastępczyni Anny Porowskiej do kościoła. Po skończonej mszy
dzieci udały się do gmachu ochronki, gdzie członkowie towarzystwa wysłuchali
sprawozdania z działalności ochronki i nastąpiły recytatorskie występy dzieci. Pokazano także wycinanki, które miały być prezentowane na Wystawie w Częstochowie
a wykonane przez uczennice ochronki. Na zakończenie uroczystości ksiądz prałat
kanonik Feliks Korycki podarował dzieciom kończącym ochronkę ozdobne książeczki
z podpisami nauczycieli.
Poinformowano także o pożarze w domu Goldberga. Pożar ten omal nie
skończył się katastrofą, bo dwaj strażacy zajmujący się odrąbywaniem dachu
Bolesław Kałka i Franciszek Siedlecki wpadli w pożarowisko. Tylko dzięki
natychmiastowej pomocy kolegów udało się ugasić wodą palących się strażaków.
Zwrócono także uwagę na konserwację 20 słupów alarmowych, zaniedbanych
przez Magistrat miasta. Równocześnie, co wzbudziło zdziwienie autora notki,
właściciele domów nie pozwalali na uderzanie dzwonków w ich posesjach w czasie
pożaru. Skomentowano to tak: Takie to stosuneczki panują w naszym
sympatycznym miasteczku113.
Sprawa niskich zarobków kobiet w fabryce E. Bersona i H. W. Kohna
doczekała się sprostowania w „Gońcu” z dnia 23 lipca. Dyrektor Feliks Kohn przesłał
do gazety zawiadomienie, że zarobki dzienne kobiet w fabryce wynosiły od 40
kopiejek do 1 rubla zależnie od roboty i uzdolnienia114.
Dwie notatki z 24 lipca przytoczone zostaną bez żadnych skrótów, obie
dotyczą działalności straży ogniowej w Noworadomsku. Pierwsza nosi tytuł Pożar:
Wczoraj w nocy o 2.30 wybuchł pożar w zabudowaniu drewnianym Ignacego
Lesińskiego na Błoniu. Miasto było alarmowane z górą pół godziny, czynna straż
szybko i licznie zbiegła się do remizy, lecz niestety ten ciągły w nocy brak koni
uniemożliwił spieszny wyjazd, dopiero vicekomendant Michał Świderski wysłał
strażaków, którzy zmuszeni byli ze stajni konie zabrać i przyprowadzić. Pomimo, że
z racji tej, tabor do pożaru był opóźniony, dzielni topornicy, pracując od początku
przy pożarze, ogień umiejscowili. Naocznym świadkiem półtoragodzinnego
wyczekiwania koni był pan burmistrz miasta Radomska, który od paru lat obiecuje
coś na to zaradzić, być może, że kiedyś nareszcie będzie urządzony stały dyżur koni
przy remizie. Prawda, że miejsce bardzo poręczne przy szopie narzędzi ogniowych
z dawnych jatek mięsnych, miało być oddane do użytku przy straży na kancelarię
i stajnię lecz, że kiedyś tam będzie budowany areszt, kochany zarząd miasta
odmówił, choć te ubikacje stoją już od pięciu lat pustkami.
Drugi to Zabawa straży: Ukończono roboty ziemne na placu strażackim
przy teatrze. Plac ten (dawniej doły na przestrzeni kilkudziesięciu łokci
kwadratowych, głębokości przeciętnej 8 łokci) dziś przybrał wygląd bardzo
estetyczny, wyrównany, z alejami dokoła, ze wspaniałą werandą w środku, jednym
słowem jest to jedyne miejsce w Radomsku, odpowiednie na urządzenie, zabaw,
koncertów itp. Nie przypuszczano nigdy by w roku 1909 tak zwaną „dziurę” od
niepamiętnych czasów, doprowadzono do obecnego stanu, bez grosza wydatków.
To tylko może zrobić jedność, wspólna chęć do pracy i umiejętne kierowanie ludzi
postawionych na czele instytucji. Należy się tutaj wielkie uznanie energicznemu
komendantowi straży p. Stefanowi Kosteckiemu, który rzeczywiście dawał kolegom
113
114

„GCz”, 22 lipca 1909, nr 200, s. 3.
„GCz”, 23 lipca 1909, nr 201, s. 3.
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przykład wytrwałości i prawdziwego niegasnącego zapału do pracy. Pierwsza
zabawa na tym placu odbędzie się dzisiaj. Program bardzo urozmaicony, dochód
przeznaczony na rzecz miejscowej straży ogniowej. Komitet specjalnie zaproszony
zajął się urządzeniem tak miłej i pożądanej rozrywki, na którą dawno czekali
mieszkańcy grodu naszego115.
„Goniec” z 27 lipca poruszył kilka spraw. W niedzielę, 25 lipca,
zorganizowano Zabawę na straż ogniową, Koncert na straż ogniową, nastąpiła
Przerwa komunikacji telefonicznej naprzeciwko stacji telefonicznej runął słup po
dwóch godzinach zdołano komunikację przywrócić. Na szczęście wypadku z ludźmi
nie było.
Znacznie ciekawsza notatka umieszczona w gazecie z tego dnia nosi tytuł
Z cechów: Ma się tu odbyć zebranie przedstawicieli cechów rzemieślniczych
w magistracie, celem zaradzenia zakładaniu licznych warsztatów przez ludzi nie
mających nic wspólnego z kwalifikacją fachową. Warsztatów takich mamy wiele,
dzięki niedołęstwu naszych starszych i podstarszych cechowych, którzy prawie
wszyscy od lat paru zaniechali prowadzenie warsztatu i spoglądają na stan obecny
zupełnie spokojnie. Dopóki w takich rękach będzie kierownictwo urzędów starszych
zgromadzenia, nieprędko można będzie liczyć, na wzorowe prowadzenie cechów116.
Wakacje sprzyjały ćwiczeniom wojskowym. Gromadzenie rezerwistów odbyło
się 29 lipca. „Goniec”, który ukazał się dzień później ubolewał: policja miejscowa,
wydała surowe polecenie aby wszelkie restauracje i piwiarnie były od rana
zamknięte i żeby nie prowadzono sprzedaży trunków alkoholicznych, grożąc
jednocześnie, winnym sprzedaży karą administracyjną 1000 rubli lub 3-miesięcznym więzieniem. Przybysze więc z odległych miejscowości pozbawieni byli
przez cały dzień możności otrzymania gorącego jadła117.
O pożytku z błota pisał „Goniec” 1 sierpnia: Że miasto Radomsk nie
pozostaje w tyle za ogólnym rozwojem kultury, potwierdza o tym niezbicie rozwój
błota i wybojów na dość ładnych, a zarazem najbardziej zaniedbanych ulicach oraz
chodnikach: Kolejowej, Żelaznej118, Stodolnej i innych. Lecz w jakim celu zarząd
miasta opiekuje się ... błotem i wybojami – trudno zgadnąć, domyślać się jednak
wolno każdemu. A więc z pewnością owe błoto pielęgnowane jest z powodu
zbliżającego się widma cholery, gdyż przezorna rada przypuszcza pewnie, że
bakcylusy choleryczne potopią się w błocie, przy składaniu wizyt szanownym
obywatelom naszego grodu, albo też, że owi obywatele z konieczności staną się
dzielnymi areonatami i na nowe tory pchną żeglugę napowietrzną. Bądź co bądź
jednak należy się uznanie radzie miasta, za jej troskliwą kulturalno-sanitarną
opiekę119.
„Goniec” z 3 sierpnia zamieścił kilka ciekawych informacji. Mieszkańcami
miasta musiała wstrząsnąć Rewizja: Wczoraj rano około godz. 5 przy ul. Długiej visa-vis szkoły 4 klasowej p. Żylińskiego policja aresztowała dwóch młodych ludzi,
których przede wszystkim zmuszono do wzniesienia rąk do gór i to pod groźbą
mauzerów, następnie na miejscu aresztowania zrewidowano, po czym pod eskortą
odprowadzono do magistratu. Także i w tym przypadku nie wiadomo, co było
przyczyną aresztowania.
„GCz”, 24 lipca 1909, nr 202, s. 3.
„GCz”, 27 lipca 1909, nr 205, s. 3.
117 „GCz”, 30 lipca 1909, nr 208, s. 3.
118 Ul. Żelazna to dzisiejsza H. Sienkiewicza.
119 „GCz”, 1 sierpnia 1909, nr 210, s. 3.
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W tej samej gazecie opisano też Pożar: Wczoraj o godz. 2 w nocy wybuchł
gwałtowny pożar w domu Rozenbluma przy ul. Strzałkowskiej vis-a-vis kasy
powiatowej. Ogień powstał z niewiadomej przyczyny, w przybudowanej werandzie
na balkonie od strony podwórza. Zawdzięczając obok mieszkającemu topornikowi
straży Bolesławowi Kałka i Romanowi Chabrzyk w kilka minut ogień
umiejscowiono, skończyło się na rozrąbaniu dachu na werandzie. Przybyły
I oddział straży ochotniczej zalał palącą się część dachu. Zaznaczyć należy, że
w domu tym znajduje się od tygodnia monopol wódczany.
Z Radomska skierowano też poprzedniego dnia na 6-tygodniowe ćwiczenia
rezerwistów pow. będzińskiego na ćwiczenia, część udała się do Białegostoku, część
do Kowla120.
Społeczeństwu Radomska doskwierał brak biblioteki, co znalazło swój wyraz
w notce Brak czytelni: Miasto nasze liczące z górą 19 000 ludności, dotychczas
jeszcze nie posiada zgoła biblioteki lub czytelni i żadne towarzystwo nie poczyniło
dotąd starań o wyjednanie u władzy czytelni i nie prędko to zapewne nastąpi,
a jednak brak wyrządza wielką szkodę młodzieży, którą widzieć można było zawsze
w wielkiej liczbie w czytelni dawniejszej Macierzy Szkolnej. Na zapoczątkowanie
posiadamy nawet fundusz rubli 100 zadeklarowany przez ogólne Towarzystwo
Oszczędnościowo-Pożyczkowe na urządzenie pierwszej czytelni, wnioskować też
z tego można, że miasto nasze nie posiada ludzi wiele, którzy by zechcieli poświęcić
choć trochę swego czasu dla dobra ogólnego i zajęli się utworzeniem czytelni121.
W tym samym numerze poinformowano o zmianie lekarza w Radomsku, dr
Fryde przeprowadził się do Łodzi, na jego miejsce sprowadził się dr Stanisławski i jak
podkreślono jest to syn miejscowego burmistrza122.
Być może pod wpływem wcześniejszego artykułu rozpoczęły swą działalność
cechy rzemieślnicze: Z całą radością rzemieślnicy tutaj przyjęli wiadomość, że cechy
w Noworadomsku, które do paru lat nie dawały znaku życia o sobie, zaczęły
działać. Kto miał możność przyjrzeć się działalności urzędów starszych zgromadzenia, ten pogodzi się z powyższym zdaniem, dla przekonania warto przytoczyć
fakt choćby tylko dwóch najsilniejszych i poważniejszych cechów miejscowych.
Najstarsze zgromadzenia cechowe mistrzów ślusarskich połączone z mechanikami,
tokarzami, kowalami, blacharzami i rymarzami (których godność starszego
piastuje p. Julian Kwapiszewski), dotąd jeszcze nie posiada swego sztandaru, tego
najszlachetniejszego godła. Na sześć cechów, z nich posiada tylko trzy chorągwie,
co tu dopiero mówić o zainteresowaniu się sprawami rzemieślniczymi, o należytym
wyzwoleniu praktykantów, o założeniu szkoły niedzielno-rzemieślniczej itp., kiedy
kupno sztandaru omawianego, nie urzeczywistniono. Urząd zgromadzenia kunsztu
szewskiego, od lat paru zastanawiający się nad założeniem spółki, która by
dostarczała skór zakładom swoim, gdzie Radomsk posiada około 70 i każdy z nich
przeciętnie wybiera rocznie ze sklepików towaru 60 rubli, co posiadając własną
spółkę, już gwarantowany obrót mieliby 42000 rubli i zyski, które ciągną
nielitościwi handlarze, byłoby w ich kieszeniach. A jednak pomimo tego nie chcą,
czy nie mogą zrozumieć a byłby już czas się namyślić. Być może, że poruszona

„GCz”, 3 sierpnia 1909, nr 213, s. 3.
Pierwsza biblioteka publiczna w Radomsku powstała dopiero w 1945 r. W okresie międzywojennym
społeczeństwo miasta korzystało z bibliotek prowadzonych przez organizacje społeczne- A. Kosendek, 50
lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, Radomsko 1995, s. 1-3.
122 „GCz”, 4 sierpnia 1909, nr 213, s. 3.
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sprawa obecnie przez wszystkich przedstawicieli cechowych pobudzi do czynu,
czego im życzyć na tej drodze z całego serca możemy123.
„Gazeta” z 8 sierpnia donosiła o okradzeniu mistrza szewskiego Kazimierza
Dorozińskiego mieszkającego w rynku, w domu Gerychtera. Towaru skradziono na
200 rubli124.

Radomszczański ratusz z zegarem na wieży, fot. po 1911 r.

Wiele radości mieszkańcom Noworadomska sprawiło ustawienie zegara:
Miłą i pożyteczną niespodziankę dla mieszkańców naszego miasta urządził
zegarmistrz p. Feliks Barszcz, który w tych dniach na murze obok swojej pracowni
przy ul. Brzeźnickiej125 ustawił na specjalnym postumencie długości 2 metrów,
wielki zegar z dzwonem, który dzwoni co godzinę. Zegar jest owalny, wagi 18
funtów, jednym słowem gmach potężny, o jakim trudno było marzyć, aby takowy
jako instytucja urządziła, chyba jeżeliby dostała w prezencie. Dzięki więc
sprytnemu w swym fachu zegarmistrzowi, byłemu wychowankowi szkoły
technicznej w Pradze czeskiej, podobny i wielce pożądany okaz zegarowy, ukazał się
w naszym mieście, z którego wszyscy bezpłatnie korzystać będą126.
Sprawa koszernego drutu telegraficznego znalazła swój dalszy bieg: Władze
tutejsze otrzymały polecenie aby natychmiast usunąć tak zwane „żydowskie niebo”
to jest słupy z drutami, które przed kilku tygodniami Zarząd telefonów zobowiązał
się pod gminą żydowską zaprowadzić. W tym celu pełniący obowiązki naczelnika
straży ziemskiej Józef Zawadzki razem ze starszym strażnikiem wczoraj wieczór
dokonywał oględzin, na niektórych ulicach127.
„GazCz”, 6 sierpnia 1909, nr 2, s.3. Od 1640 r. poświadczone jest istnienie cechu kowalskiego
i szynkowego, zwanego także szynkowym i kowalskim lub kowalskim i kunsztów różnych- T. A. Nowak,
Organizacje cechowe Radomska do 1918 roku, „Rocznik Łódzki, t. L, 2003, s. 149-150.
124 „GazCz”, 8 sierpnia 1909, nr 4, s. 3.
125 Mowa tu o dzisiejszej ul. Warszyca.
126 „GazCz”, 10 sierpnia 1909, nr 6, s. 3. Wynika z tego, że w ówczesnym czasie nie istniał jeszcze lub nie
działał zegar na wieży ratusza.
127
„GazCz”, 16 sierpnia 1909, nr 12, s. 3.
123
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Wprowadzono też porządki z dorożkami. Przed kilku dniami p. o. Naczelnika
straży ziemskiej Józef Zawadzki wydał nowe polecenie, miejscowym dorożkarzom,
ażeby od 6 sierpnia obowiązkowo odnowiono i odświeżono dorożki, następnie,
dorożkarze muszą nosić liberię, czapki, wszystko to oznaczone numerami, a także
przy każdej dorożce będzie taksa kursowa z oznaczonymi cenami przez naczelnika
straży ziemskiej. I tu nastąpił komentarz Była to prawdziwa potrzeba128.
Po kilkutygodniowym zatrzymaniu uwolniono stolarza fabryki braci Kohn –
Antoniego Jędrzejczyka i robotników z fabryki braci Thonet129.
„Gazeta” zamieszczała też sprawozdania z nieszczęśliwych zdarzeń: Wczoraj
[15 sierpnia 1909 – przyp. RS] po południu o godz. 3 zebrało się kilku chłopców na
wspólną kąpielową wycieczkę do pobliskiej miejscowości Bobry. W drodze wskutek
nieostrożnego rozglądania się po lesie, jeden z chłopców Adam Mikołajewski syn
sprzedawcy sklepu monopolowego przy ulicy Strzałkowskiej, zawadził nogą
o pienek ściętego drzewka i upadł tak niefortunnie, że złamał prawą nogę.
Nieszczęśliwego chłopca przyprowadzono dopiero w kilka godzin po wypadku do
domu, gdzie do pierwszej pomocy wezwano dr Zwolińskiego130.
Pożary niszczyły dorobek radomszczan: W piątek dnia 13 sierpnia br. o godz.
2 po południu wybuchł groźny pożar, przy ul. Ciemnej obok ogrodu botanicznego
p. S. Gintra. Pożar wynikł z niewiadomej przyczyny, w pierwszej stodole, za domem
p. Kowalskiego, skąd szybko przeniósł się na sąsiednie stodoły i w przeciągu 25
minut, 18 stodół zapełnionych świeżym zbożem stanęło w płomieniach. Z pierwszą
pomocą nadbiegli sąsiedzi, z domów p. Kowalskich oraz p. Gintrów, jednak
straszny żywioł utrudnił dostęp ratującym. Przybyła straż ogniowa ochotnicza
rozpoczęła działalność z całym zapałem, jednak to nie wystarczało, gdyż ogień
rozszerzał się coraz bardziej. Wreszcie zaalarmowała gwizdkiem fabrycznym
fabryka braci Thonet, po czym wyruszyły straże 3 fabryk: Braci Thonet, Braci Kohn
oraz fabryki Metalurgicznej francuzów. Po kilkunastogodzinnej energicznej pracy
wszystkich straży udało się umiejscowić pożar, który zniszczył doszczętnie 18
pełnych zboża stodół. Na noc, z piątku na sobotę był pozostawiony dyżur straży
ochotniczej, który powrócił do remizy rano, zabierając resztę narzędzi ogniowych.
Zgliszcza tliły się do poniedziałku [tj. 16 sierpnia 1909 r. – przyp. RS]131.
„Gazeta” z 23 sierpnia zamieściła 3 niewielkie notki. Gospodarze domów
otrzymali z urzędu miejskiego polecenie prowadzenia książek meldunkowych.
W razie nie wykonania polecenia mieli być pociągnięci do odpowiedzialności.
Poinformowano też, że dnia poprzedniego, czyli w niedzielę 22 sierpnia
o 8 rano, wyruszyła pielgrzymka do sanktuarium w Gidlach. Pielgrzymka miała
powrócić tego samego dnia o godzinie 9 wieczorem.
Z zagranicy przybył do Noworadomska i podjął swoje obowiązki poborca kasy
powiatowej p. Bieńkowski132.
Mimo ustępstw rządu carskiego po rewolucji 1905 r. władze miasta
Radomska przypomniały cechom o używaniu języka urzędowego. Należy
przypomnieć, że w zaborze rosyjskim, językiem urzędowym był język rosyjski:
Burmistrz miasta Radomska rozesłał do miejscowych cechów polecenia by
protokoły wyzwolin pisane były w języku urzędowym nadsyłając jednocześnie
„GazCz”, 16 sierpnia 1909, nr 12, s. 2-3.
„GazCz”, 16 sierpnia 1909, nr 12, s. 3.
130 „GazCz”, 16 sierpnia 1909, nr 12, s. 3.
131 „GazCz”, 18 sierpnia 1909, nr 14, s. 4.
132 „GazCz”, 23 sierpnia 1909, nr 19, s. 3.
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formularz wedle którego księgi oraz świadectwa wyzwolin winny być
wykonywane. Z racji tej, cechy wysyłają delegatów do sąsiednich urzędów
cechowych celem zapoznania się z prowadzeniem ksiąg cechowych.
29 sierpnia ukazała się też informacja o organizacji tego dnia zabawy pod
zagadkową nazwą Noc Wenecka. Dochód z tej zabawy miał być przeznaczony na tą
straż, która była jej organizatorem.
W tym samym numerze poinformowano o organizacji w Noworadomsku:
Towarzystwa Muzycznego: Z górą lat trzy, bo od zachwiania się starej Lutni,
młodzież Noworadomska z upragnieniem wyczekiwała zalegalizowania
Towarzystwa Muzycznego133, połączonego z sekcją śpiewaczą i dramatyczną, które
od 4 miesięcy już nadeszło, w tym więc celu urządzono z początkiem czerwca dwa
walne zgromadzenia w miejscowym teatrze, na których po wielu interwencjach
sformułowano listę komitetu oraz członków czynnych i honorowych. Wszystko to
odbywało się z prawdziwym zapałem, tak iż zdawało się, że w krótkim czasie
powitamy na estradzie, te trzy ogniwa połączone duchem jedną pieśnią z głębi,
której zabrzmi wspólnie pieśń radosna – „Zgodnym chórem bracia”. A jednak
chwilowy ten zapał nieco ostygł, poprowadzony został żółwim krokiem. Dziś
dowiadujemy się, że lokal już wynajęto przy ul. Długiej w domu pani Fabiani, gdzie
mieści się szkoła 4-klasowa p. Zybińskiego [chodzi o Antoniego Żylińskiego134 –
przyp. RS]. Lokal ten obecnie dekorują oraz meblują. Spodziewać się przeto należy,
że w krótkim czasie usłyszymy o tej szlachetnej instytucji. I tutaj umieszczono kilka
słów komentarza: Z prawdziwym więc pragnieniem oczekujemy dnia otwarcia135.
31 sierpnia zamieszczono informację o otwarciu z dniem 1 września, 1klasowej szkoły prywatnej F. Szeferowej przy ul. Kietlińskiej. Szkoła ta jest bardzo
pożądaną, gdyż brak szkół w naszym mieście daje się dotkliwie odczuwać136.
W tym samym dniu poinformowano o budowie nowego zakładu
przemysłowego: Znany powszechnie przemysłowiec p. I. Orbach rozpoczął budowę
fabryki gumy oraz słomkowych kapeluszy. Cieszyć się przeto możemy, że wkrótce
wiele ludzi pozbawionych pracy znajdzie w rzeczonej fabryce zajęcia. Fabryka ta
budowaną jest przy ul. Krakowskiej obok p. Jagurzewskiego137.
Zachowanie młodych mieszkańców Radomska budziło wiele do życzenia.
„Gazeta” z 1 września też zwróciła na to swoją uwagę: Na jakiej zasadzie rowerzyści
pozwalają sobie na jazdę po chodnikach ulicznych lub alejach, gdzie spaceruje
spragniona powietrza publiczność? Oto, onegdaj pewien wyrostek, całym pędem
najechał wczoraj na D. S. staruszkę 72-letnią, którą silnie potłukł. Należałoby aby
miejscowa policja zwróciła uwagę na podobnego rodzaju wybryki kołowatych
sportowców.
Zapowiedziano także uroczystości jubileuszu straży ogniowej ochotniczej
nieodwołalnie w nadchodzącą niedzielę tj. dn. 5 września. Zarząd straży czyni
przygotowania. Pamiątkowych zdjęć jubileuszowych dokonywać będzie znana
fotografia artystyczna „Emilia” z Noworadomska138.

Jego dzieje opisuje G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 93-94.
Antoni Żyliński prowadził prywatną szkołę męską od 1908 r. – S. Sankowski, Z dziejów miasta ...,
s. 142.
135 „GazCz”, 29 sierpnia 1909, nr 25, s. 4.
136 Według „Gazety Radomskowskiej” nr 29, 1934, s.2 funkcjonowała już w 1908 r. i uczyło się w niej 197
dziewcząt - E. Kłopot, Szkolnictwo powszechne…, s. 198.
137 „GazCz”, 31 sierpnia 1909, nr 27, s. 3.
138 „GazCz”, 1 września 1909, nr 28, s. 3.
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Uwagi korespondenta „Gazety” przykuwały różne sprawy. Dość ciekawą
korespondencję „Gazeta” umieściła 2 września: Dlaczego dozór kościelny w dni
czwartkowe nie przestrzega handlarek i kobiet miejskich sprzedających masło, ser
oraz warzywa, aby nie uprawiały żadnych targów na stopniach kościelnych
wiodących do kościoła. Na podobnego rodzaju sprzedaż można przeznaczyć miejsce
nieco odpowiedniejsze, gdyż, przy kościele każdy przyzna jest całkiem nieodpowiednie. Prócz tego wkradło się wiele innych nieporządków w dni targowe
a mianowicie, targi odbywają się na trotuarach, a szczególniej na drodze od apteki
p. Humbleta do rogatki ul. Strzałkowskiej, gdzie stanowczo nieraz trudno
przedostać się139.
W mieście realizowano nowe inwestycje budowane. „Gazeta” z 4 września
zapowiadała Nowy most: Nareszcie spodziewać się możemy, że wkrótce
przedsiębiorcy przystąpią do budowy nowego mostu w alejach (ul. Powiatowa)140,
gdzie wczoraj zwieziono obok zagrodzonego starego mostu kilka szyn żelaznych,
które będą służyć na podkłady nowego mostu. Nie trzeba dodawać, iż przeprowadzenie tych robót jak najszybsze jest bardzo wskazane.
W mieście dawał się odczuć niedobór izb mieszkalnych, co znalazło swój
wyraz w artykuliku Brak mieszkań. Szczególnie widać było to w dzielnicach
fabrycznych.
„Gazeta” z tego samego 4 września zapraszała też na Zjazd koleżeński
absolwentów szkoły 2-klasowej Feliksa Fabianiego roczniki: 1896, 1897, 1898 i 1899.
Wspólna pogawędka miała odbyć się 12 września w kancelarii szkoły przy ul. Długiej.
Należy więc, aby wszyscy koledzy z powyższych lat mieszkający w Noworadomsku
i sąsiedztwie w najliczniejszym gronie na oznaczony dzień przybyli141.
Ciemności przysłaniały miasto nocą. I na to zwrócił swoją uwagę czujny
korespondent „Gazety” 5 września, w notatce Ciemności egipskie: Od dwóch lat
miasto nasze oświetlane jest lampami naftowo-gazowymi (na wygląd nie estetycznymi). Była to rzeczywista potrzeba, tylko w nieco większej ilości, szczególniej
wobec skandalicznego bruku i chodników. Ciekawa rzecz, dlaczego przedsiębiorca
oświetlenia (i wszelkich urządzeń miejskich jako to: bruków, dróg szosowych,
gruntów miejskich i różnych robót w instytucjach) p. Dawid Bugajski robi
niespodzianki mieszkańcom i uzależnia palenie lamp od swego humoru. Na
przykład w nocy z czwartku na piątek [3/4 września 1909 – przyp. RS] nie zabłysła
ani jedna lampa, zapanowały ciemności egipskie. Być może, iż liczono tego
wieczoru na księżyc i gwiazdy, lecz niestety i ta deska ratunku zawiodła”.
W tym samym numerze odnotowano, iż straż ogniowa ochotnicza dnia
poprzedniego o 7.30 wieczorem delegowała naczelnika oddziału, dziesiętnika,
trębacza i sześciu szeregowców na dworzec kolejowy celem przywitania gości
przybyłych na jubileusz straży w Noworadomsku142.
W sobotę 5 września 1909 r. Komisja sanitarna, w której skład wchodzili: p.o.
naczelnik straży ziemskiej Józef Zawadzki, burmistrz miasta Radomska Karol
Stanisławski, dr Bronisław Rago i inżynier-architekt Stefan Warchoł, przeprowadziła
przegląd obejść w rynku u: Filipowicza, Salcberga, Hinca, Nejmarka,
w ul. Strzałkowskiej u: Rozenbluma, Witenberga i Goldberga. Wszędzie stwierdzono
nieporządki. Komisja dała zalecenie, by usunąć nieporządki w ciągu tygodnia.
„GazCz”, 2 września 1909, nr 29, s. 3.
Dziś to ul. Tadeusza Kościuszki.
141 „GazCz”, 4 września 1909, nr 31, s. 3.
142 „GazCz”, 5 września 1909, nr 32, s. 6.
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Największe nieporządki dostrzeżono w nieruchomości Goldberga, który
w pomysłowy sposób wybudował ustęp - a mianowicie przeprowadził dwa kanały
z ustępu wprost na ulicę, prowadząc do głównego rynsztoku w stronę rynku,
którędy wszelka nieczystość ustępowa dostawał się na ulicę. Kanały polecono
skasować natychmiast. Artykuł kończy zapowiedź: W krótkim czasie komisja
sanitarna obiecała dokonać ścisłych rewizji w piekarniach143.
„Gazeta” z 9 września 1909 r. donosiła o okropnej zbrodni w mieście, służąca
Stanisława Makówka pracująca w domu przy ul. Powiatowej 325 zamordowała swoją
nowonarodzoną córeczkę. Ze względu na drastyczność sprawy autor niniejszego
artykułu przytoczył tylko krótką informację.
Ta sama „Gazeta” zapowiadała początek budowy nowego mostu w Alejach
przy ul. Powiatowej”144.
Aresztowano działacza sądowego S. Zukina za obelgi piśmienne przeciwko
sędziemu pokoju w Noworadomsku. Rzucającemu obelgi wymierzono miesiąc
więzienia145.
11 września ukazała się zapowiedź o zabawie organizowanej następnego dnia,
w niedzielę 12 września 1909, przez straż ogniową ochotniczą. Plac zabawy będzie
wspaniale udekorowany i iluminowany. [...] Dochód przeznaczono na cele tejże
straży146.
W „Gazecie” z 12 września 1909 r. ukazała się szeroka relacja o obchodach 25lecia Straży Ogniowej Ochotniczej w Noworadomsku. O 8.00 rano wszyscy strażacy
zebrali się przed szopą, ubrani w nowe uniformy, przystrojeni wieńcami udali się na
plac koło teatru by powitać gości. Potem wszyscy przeszli do szopy i udali się na
nabożeństwo do kościoła. Ceremonię prowadził ks. prałat Karol Korycki. Po
skończonej mszy celebrans w przemówieniu krótkim i serdecznym prosił o poparcie
tak sympatycznej i pożądanej instytucji i ofiarności na jej cele. Z kościoła udano się
do zabudowań straży w celu wręczenia pamiątkowego symbolicznego gwoździa do
sztandaru przez delegata straży Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie Kubickiego.
Następnie zgromadzeni udali się na plac ćwiczeń gdzie w południe spożyli wspólne
śniadanie, wygłoszono wiele toastów m.in. na cześć prezesa straży Edwarda
Husarzewskiego i komendanta Stefana Kosteckiego. Po dwugodzinnej przerwie
wznowiono dalszy ciąg ceremonii jubileuszowej, która rozpoczęła o 3.00 po południu.
Pochód szedł ulicami: Aleje, Kaliską do Rynku147, na którym zatrzymano się by
wręczyć nagrody za 25–lecia, otrzymali je: naczelnik oddziału Antoni Wtorkiewicz
i szeregowcy: Roch Szablewski, Antoni Baryski i Jan Kmieć. Potem pochód przeniósł
się na plac ćwiczeń, gdzie delegaci wręczyli żonie prezesa i żonie komendanta bukiety
białych róż. Zdjęcia wykonywała firma fotograficzna „Emilia” z Noworadomska,
o godz. 6.00 odbył się wspólny obiad, wygłoszono kilka serdecznych toastów, po czym
E. Husarzewski odczytał nadesłane życzenia od W. Małkowskiego, z Wiednia, od
straży z Wiednia, od straży ogniowych z Kalisza, Warszawy i Piotrkowa. W czasie
biesiady dr Zwoliński odczytał swoją pracę Monografia straży. Po skończonym
obiedzie urządzono zabawę taneczną, którą o 9.00 przerwał głos sygnałowy
wzywający straż do odprowadzenia na dworzec gości. Przy dźwiękach marsza
„GazCz”, 6 września 1909, nr 33, s. 3.
„GazCz”, 9 września 1909, nr 36, s. 3.
145 „GazCz”, 10 września 1909, nr 37, s. 3.
146 „GazCz”, 11 września 1909, nr 38, s. 3.
147 Aleje to dzisiejsza ul. Komuny Paryskiej, Kaliska-Władysława Reymonta a Rynek- Plac 3 Maja. Do 1918
r. Rynek był nazywany także Aleksandrowskim- zob. Jednodniówkę Stowarzyszenia …, s. 22.
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żegnano serdecznie obiecując sobie rychłe spotkanie w Noworadomsku na 30–tym
Jubileuszu148.
8 września doszło do wypadku podczas ćwiczeń straży ogniowej ochotniczej.
Upadek był bardzo niefortunny, poszkodowany strażak Stefan Cegłowski został
wysłany przez rodzinę na dalszą kurację chirurgiczną do Warszawy149.
Wystawa Przemysłu i Rolnictwa cieszyła się żywym zainteresowaniem.
W niedzielę 19 września Towarzystwo Muzyczne w Noworadomsku na czele
z dyrektorem S. Tymińskim planowało urządzić wycieczkę do Częstochowy.
Członkowie Towarzystwa wystąpić mieli także w koncercie „Lutni” z Warszawy150.
Zarząd Stowarzyszenia „Gwiazda”151 zawiadomił o dorocznym spotkaniu
planowanym na 17 września. W razie nie przybycia wystarczającej liczby członków
zebranie miało być przełożone na 3 października.
W nieruchomości Kazimierza Śpiewaka przy ul. Krakowskiej wybuchł groźny
pożar. Spaliło się zboże, wcześniej przed 5-tygodniami temu samemu gospodarzowi
spaliła się stodoła152.
19 września ukazała się informacje: Złość ludzka. Zakład fotograficzny
„Emilia” odnowił szafkę wystawowej obok zakładu. Niewiadomy złoczyńca
porysował tę szafkę. Czyn ten powtórzył się.
Autor notatek powrócił też do sprawy kontroli urządzeń sanitarnych.
Kontrolowany Goldberg, który wybudował ustęp pod oknami mieszkań i wyprowadził
dwa kanaliki z niego wprost na ul. Strzałkowską w stronę Rynku nic z zaleceń sobie
robił skończyło się tylko na obiecance153.
W tej samej „Gazecie” ukazała się lista gości zaproszonych na jubileusz straży
ogniowej ochotniczej. Goście pochodzili z: Brzeźnicy, Częstochowy, Piotrkowa,
Bełchatowa, Płocka. Wymieniono też listę odznaczonych strażaków noworadomszczańskich: Za 25 lat służby otrzymali żetony złote Naczelnik Oddziału III
p. Antoni Wtorkiewicz, Roch Szablewski, Jan Kuneć, Antoni Bazylski – 20 lat,
żetony srebrne Naczelnik Oddziału I p. Wincenty Spaczyński, Ignacy Lesiński,
Ignacy Szklarski, Teodor Gajewski, Piotr Wtorkiewicz, za 15 lat, żetony posrebrzane
Antoni Łęski naczelnik II Oddziału, topornik Ignacy Różycki, Ignacy Gajewski,
Antoni Orłowski, Ignacy Szczepański, Feliks Majchrzak, Jan Miszkiewicz, Stanisław
Pijewski, Ignacy Balcerowicz, Ludwik Pośpiech, Ignacy Skupiński, za 10 lat, żetony
brązowe Wincenty Woliński, St. Bednarek, Józef Dygnica, Józef Chudkiewicz,
Stanisław Gadziński, Kazimierz Gasik, pomocnik [zastępca – przyp. RS] Naczelnika
Oddziału II Jan Knopf, Jan Gromczak, Franciszek Pietrzak, Jan Marczyk, Naczelnik
Oddziału IV Bolesław Łęski, Antoni Łęski pomocnik [zastępca – przyp. RS]
Naczelnika Oddziału IV, Antoni Malasiewicz Naczelnik Oddziału III. Za 5 lat
i działalność otrzymali żeton brązowy mniejszy pp. zastępca komendanta [straży
ogniowej ochotniczej – przyp. RS] Michał Świderski, sekretarz sztabu Aleksander
Sabrański, pomocnik [zastępca – przyp. RS] Naczelnika Oddziału III St. Metelski,
Józef Pietrzak, L. Ostrowski, Kazimierz Nowak, Ignacy Łęski, Walenty
Szczygłowski, M. Berdycki, Bolesław Olczyk, M. Nowak, Antoni Pietrzak, Jan
„GazCz”, 12 września 1909, nr 39, s. 3.
„GazCz”, 14 września 1909, nr 41, s. 3.
150 „GazCz”, 16 września 1909, nr 43, s. 3. Na temat wystawy zob. Stulecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa
w Częstochowie w 1909, Częstochowa 2009.
151 Właściwie spółka Handlowa „Gwiazda” – G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne ..., s. 194
152 „GazCz”, 16 września 1909, nr 43, s. 3.
153 „GazCz”, 17 września 1909, nr 44, s. 3.
148
149

312

Radomsko w latach 1906-1909 w świetle częstochowskiej prasy

Górka, Wincenty Łęski, Stanisław Szczygłowski, Antoni Chmielewski, K. Kulczukowski, J. Migocki. Stanisław Gajewski, pomocnik [zastępca – przyp. RS]
Naczelnika Oddziału Franciszek Siedlecki, Józef Kozakiewicz, Antoni Majchrzak,
Stefan Cegłowski, Adam Prostacki, Dominik Barczon, Kazimierz Maciejewski, Józef
Ścigalski, M. Saliński, Wł. Kowalski, Gustaw Pruszkowski z częstochowskiej straży
za dzielność - reszta zaś członków straży otrzymała pamiątkowe, żetoniki
jubileuszowe154.
Kolejny pożar wybuchł w Noworadomsku tym razem w zabudowaniu Jana
Studnika obok cegielni Szwedowskiego. Dzięki zdecydowanej i szybkiej akcji
strażaków spaliła się tylko stodoła155.
O domu rozpusty działającym przy ul. Kaliskiej vis a vis karczmy Basińskiego
informowała „Gazeta” z 22 września.
Zamknięto jedną klasę szkoły w fabryce braci Thonet i braci Kohn.
Na ulicy Strzałkowskiej, obok szpitala, pozostawiono rusztowanie po
remoncie studni, przeszkadza [ono – przyp. RS] do przejścia ulicy chodnikiem,
a ulicy wcale nie upiększa156.
Nieszczęśliwy wypadek opisuje „Gazeta” z 24 września. Wóz z ciężarem
najechał na staruszkę 80-letnią Pessę Birman (izraelitkę). Koła wozu strzaskały jej
prawą nogę i uległa ogólnym potłuczeniom. Ranną przewieziono do szpitala przy ul.
Strzałkowskiej. Magistrat miasta Radomska przystąpił do reperacji ul. Kaliskiej.
Skomentowano to tak: Pożądane jest to i na innych ulicach.
Wreszcie opisano też życie dwustu rodzin, mieszkających przy ul. Św. Rozalii,
którzy od dwóch miesięcy mieli uszkodzoną studnię i byli w ten sposób pozbawieni
wody157.
Korespondencje z 26 września rozpoczyna dementi jakoby ks. prałat Karol
Korycki był przeciwny wycieczce rowerowej do Częstochowy. Sprawa wyszła
w związku z małą ilością chętnych na taką wyprawę kilka tygodni wcześniej.
Nocy onegdajszej, czyli przedwczoraj miała miejsce próba włamania do
folwarku Katarzyna, której właścicielem był J. Korzuchowski. Służąca Stefania
Wiarus obudzona, zaczęła wołać o pomoc. Złodzieje zbiegli.
25 i 26 września miała zjechać do Noworadomska chińska trupa Li SehuSeha.
Ktoś uderzył kilka razy w dzwon alarmowy przy ul. Kietlińskiej, czym
zaalarmował niepotrzebnie zbierającą się straż ogniową ochotniczą.
Zreperowano studnię przy ul. św. Rozalii. Notkę kończy apel Przypominamy
ojcom miasta, że mieszkańcy dzielnicy małego rynku oraz ul. Kaliskiej również
polecają się łaskawej opiece, gdyż i tam studnie całkiem rozebrane.
Zauważono też brak skrzynek pocztowych na ul. Krakowskiej i ul. Kaliskiej.
Aresztowano na dworcu kolejowym Józefa Kopertowskiego.
Wreszcie straż ogniowa ochotnicza urządzała 26 września zabawę taneczną.
Przygrywać miały dwie orkiestry158.
28 września pisano o przyjeździe do Noworadomska cyrku austrowęgierskiego pod dyr. F. Rychtera.

„GazCz”, 17 września 1909, nr 44, s. 4.
„GazCz”, 19 września 1909, nr 46, s. 3.
156 „GazCz”, 22 września 1909, nr 49, s. 3.
157 „GazCz”, 24 września 1909, nr 51, s. 3.
158 „GazCz”, 26 września 1909, nr 53, s. 4-5.
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Zastanawiano się też nad przyczynami pozostawienia starego bala
podkładowego na wyremontowanym moście w alei159.
30 września uwagę korespondenta „Gazety” przykuł Wariat bez opieki
mieszkający przy ul. Żabiej160. Pojawiał się on niekompletnie ubrany w oknie
a niekiedy nawet w zupełności nagi. Problem był jednak w tym, iż tędy prowadziła
droga uczennic do szkoły żeńskiej mieszczących się przy tej samej ulicy.
Morderczynię dziecka, Stanisławę Makówkę, przewieziono z aresztu
w Noworadomsku do więzienia w Piotrkowie.
Po dwóch miesiącach przerwy działalność rozpoczął przedstawienia
kinematograficzne teatr „Oaza” przy ul. Kietlińskiej.
Towarzystwo Muzyczne w Noworadomsku miało rozpocząć swoją
działalność. Dzieliło się ono na sekcję śpiewaczą i dramatyczną. Próby śpiewu
odbywały się we wtorki i piątki pod kierownictwem S. Tymińskiego, lekcje muzyki
w środy i soboty. Kółko dramatyczne miało przedstawić sztukę Czartowska ława161.
30 września zwiedziła Wystawę Przemysłu i Handlu w Częstochowie 70osobowa wycieczka szkoła 20 koła „Jedności” w Noworadomsku. Śniadanie zjedzono
na Jasnej Górze, a obiad w Towarzystwie „Lutnia”. Wycieczka musiała być udana
skoro zapisano takie słowa: Rozpromieniona dziatwa była wielce uradowaną
i zadowoloną z wycieczki. Wymieniono też osoby dzięki którym wyjazd ten doszedł
do skutku: prezes „Jedności” – Borowski, przełożony szkoły Jeger, nauczycielka
Karczewska, ks. prefekt Chwiłowicz. „Z całą gorliwością troszczyli się by dziatwie
dostarczyć rozrywkę przyjemną i pożyteczną162.
Kolejną grupą odwiedzającą Wystawę Przemysłu i Handlu była 150 osobowa
grupa dzieci szkoły Braci Thonet i Braci Kohn. Młodzieżą opiekowali się: przełożony
szkoły L. Parzonka, ks. prefekt Chwiłowicz, nauczyciele A. Duszczyk i J. Cyran.
Fabryka mebli giętych ofiarowała na cel wycieczki 30 rubli163.
Złośliwość ludzi nie miała granic. Jacenty Siwiński mieszkaniec rogatki
Kietlińskiej zawiadomił policję miejscową, że nieznani sprawcy przepędzili jego konie
pasące się na pastwisku w pobliżu swojego domu i pięcioletniej klaczy ucięli ogon
wraz z rzepką, przez co zwierzę zostało dotkliwie okaleczone. Spisano protokół
i sprawę skierowano na drogę sądową.
Inną notką było opisanie złych warunków ochrony dla starców położonej przy
ul. Kaliskiej naprzeciwko poczty. Dlaczego opiekunowie ochrony [...] tak mało
troszczą się o powierzonych im starców [...] We wszystkich pokojach znajduje się
zgniła i powyrywana podłoga i brak wentylacji [...]. Dalej znajdujące się staruszki
żalą się, na marne odżywianie i uszczuplenie im potraw mięsnych dawniej bowiem
dawano im 4 razy w tygodniu mięso a obecnie 3 razy często zaś 2 razy164.
Tragiczny stan infrastruktury Noworadomska oddał artykuł Obrazki lokalne:
Znaleźliby się w nie lada opresjach ojcowie naszego miasta, gdyby tak na kilka dni
zjechał tu przypadkiem senator Garin to proszę sobie tylko wyobrazić: Oświetlenie
miasta kilkoma lampami naftowo-żarowymi, które już o 11 godzinie wieczorem
gasną lub palą się jak przysłowiowe łojówki, tak, że łatwo głowę rozbić można
o słup takiej latarni, albo też mimo woli połamać nogi na wspaniałych naszych
„GazCz”, 28 września 1909, nr 55, s. 2.
Dziś to ul. Stefana Żeromskiego.
161 „GazCz”, 30 września 1909, nr 57, s. 2.
162 „GazCz”, 1 października 1909, nr 58, s. 2.
163 „GazCz”, 2 października 1909, nr 59, s. 3.
164 „GazCz”, 3 października 1909, nr 60, s. 3.
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chodnikach, na których co dwa kroki, spotyka się niezgłębione kałuże lub sterczące
kamienie. Przedsiębiorca oświetlenia i konserwacji bruków [Dawid Bugajski – przy.
RS] robi świetne interesy i wcale nie żałuje, że został na dłuższy czas powołany na
takie stanowisko, chociaż, o ile sobie przypomniawszy, podczas licytacji oświetlania
miasta było zdecydowane ograniczenie czasu nie dłużej niż 6 miesięcy, potem miała
się odbyć ponowna licytacja w gmachu Magistratu, lecz nie wiadomo z jakiej
właściwie racji od dwóch lat o tym zapomniano i światło bez zmiany pozostaje
w jednych rękach. O stanie sanitarnym, pomimo ciągłego widma epidemii, ani się
marzy ojcom miasta pomyśleć. Cuchną śmiecie w podwórzach i rynsztoku zawsze
znajdują się w najgorszym stanie, a nawet, obok samego Magistratu, gdzie dawniej
były jatki mięsne, za filarami urządzono sobie wprost szalet, jednym słowem
komisja sanitarna zasnęła w letargu i nie myśli się w tym roku przebudzić się. Bruki
miejskie na wszystkich ulicach nie wyłączając nawet i na rynku, znajdują się w jak
najgorszym stanie, pełno dziur i wyboji, niektóre zaś ulice wcale nie są
wybrukowane i oświetlone, chociaż gęsto zaludnione np. ul. Św. Rozalii, Żelazna lub
od teatru do Szosy Kietlińskiej165. Ulice są kanałami niezgłębionego błota, kałuże te
są rozsadnikami wszelkich chorób. Tak więc dodatnio przedstawia się nasza
gospodarka miejska166.
6 października ukazała się notka, że dwa tygodnie wcześniej (22 września
1909 r.) chrzest przyjęła izraelitka Zofia Stefania Menkus. Ceremonii chrztu dokonał
ks. prałat Karol Korycki, ks. kanonik B. Brozowski i ks. kanonik A. Nitecki.
3 października zaś odbył się ślub Zofii Menkus z Antonim Szwedzińskim.
Inną notką było Niedbalstwo stróżów. Rzecz miała się w tym, iż stróże
najpierw zamiatają ulice, wzniecając tumany kurzu potem leją wodą a powinno być
odwrotnie, najpierw powinno się polewać wodą, potem sprzątać167.
Straż Ogniowa Ochotnicza 10 października miała zorganizować zabawę pod
hasłem Babie lato. Dochód miał być przeznaczony na rzecz tej straży. Na zabawie tej
zakład fotograficzny „Emilja” miał sprzedawać karty z zabawami straży uwiecznionymi na fotografii. Dochód z tych kart też miał być przeznaczony na rzecz straży.
Wiele wysiłku kosztowała Walka o dobrą wodę. Jej wydobycie 100 lat temu
pokazuje niniejsza relacja: Woda jest podstawą zdrowych środowisk ludzkich,
Noworadomska do takich zaliczyć nie można. Pisaliśmy już niejednokrotnie
o studni, znajdującej się obok domu mieszkalnego przy fabryce braci Thonet.
Studnia ta, a ściślej biorąc – pompa jest ciągle reperowana i ciągle „funkcjonuje”
coraz gorzej. Ponieważ zwykłe poruszane przyrządem do tego celu przeznaczonym
nie pomaga, wydobycie wody poprzedza procedura następująca. Najsamprzód
wlewa się do pompy przez wielkość otworu kilka kubłów wody, a dopiero wówczas
pompuje. W rezultacie otrzymuje się jakąś ciecz, którą można nazwać wodą chyba z
przyzwyczajenia tylko. Ciecz ta wydaje jakiś żelazisty smak, podobno z powodu
zatopienia w studni starych rur. Czyżby panowie technicy naszego miasta nie mogli
wreszcie uporać się z głupią studnią? W takim razie, panowie, do pomocy jakiego
kowala wiejskiego, a ten na pewno pomoże168.
Uroczystość otwarcia lokalu Towarzystwa Muzycznego w Noworadomsku
miała odbyć się 24 października, o czym donosiła „Gazeta” 10 października.
Rozpocząć miano mszą o 10 rano, potem pochód miał się udać do lokalu przy ul.
Odcinek od teatru do Szosy Kietlińskiej to dzisiejsza ul. Adama Mickiewicza.
„GazCz”, 5 października 1909, nr 62, s. 3.
167 „GazCz”, 6 października 1909, nr 63, s. 3.
168 „GazCz”, 8 października 1909, nr 65, s. 3.
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Długiej, który to miał być poświęcony. Na zakończenie tej części miał odbyć się obiad,
zaś wieczorem koncert, na który złożyć się miały muzyka, śpiew i amatorskie
przedstawienie. Całość uroczystości wieńczyć miała zabawa taneczna.
Od pewnego czasu w Noworadomsku miała miejsce plaga kradzieży. I tak
okradziono w rzeczach w nocy Ch. Gąsiorowicza na 200 rubli. Kradzieży tej dokonano
w godzinach rannych, bo około godz. 5.00 napotkał mężczyznę z tłumokiem strażnik
Wiktor. Na widok strażnika mężczyzna tłumok rzucił, ale była w nim tylko 1/10 część
skradzionych rzeczy Ch. Gąsiorowicza169.
O Karygodnej swawoli poinformowała „Gazeta” 12 października.
Nadkonduktor pociągu nr 5 pospiesznego doniósł zwiadowcy Namysłowskiemu, że
przed stacją Noworadomsk ktoś rzucił kamieniem w wagon restauracyjny, wybite
zostały dwie szyby. Nikt nie ucierpiał. Wypadek ten zapisano w raporcie pociągowym.
Odbyła się zabawa zorganizowana przez straż ogniową ochotniczą. Bawiono
się do późnej nocy170.
Wczesne zapadanie zmroku w październiku sprzyjało napadom. Jeden taki
zdarzył się w Noworadomsku 12 października. Na przechodzącego ul. Źródlaną o 6.00
po południu Wolfa Londnera napadło z nożami dwóch opryszków znanych policji, jak
się później okazało. Londner został ciężko ranny w lewy bok. Niedoszłymi zabójcami
okazali się Józef Gerlikowski i S. Rygielski.
Wywieszono w tym dniu też listę z dyżurami nocnymi lekarzy. Tutaj trzeba
przypomnieć, że w Noworadomsku mieszkało wtedy i praktykowało 6 lekarzy171.
Zapowiedziano poświęcenie lokalu Towarzystwa Muzycznego w Noworadomsku.
Towarzystwo Asekuracyjne w Noworadomsku wyasygnowało nagrody za
dzielność po 60 rubli czterem strażakom: Wincentemu Spaczyńskiemu, Antoniemu
Łęskiemu, Bolesławowi Kałce i Józefowi Ścigalskiemu. Na tę nagrodę dzielni
strażacy zupełnie sobie zasłużyli.
Aresztowano gajowego miejskiego i strażnika przejazdowego drogi żelaznej
warszawsko-wiedeńskiej. Dokonał tego czynu specjalnie wysłany z Piotrkowa
urzędnik policji. Gajowego i strażnika pod eskortą odesłano do więzienia
w Piotrkowie172.
W fabryce Bergsohn i Kohn zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Podczas
nalewania smaru do urządzenia maszyna pochwyciła za szal robotnika W. Rokitkę
(lat 26). Ucisk był tak duży, że człowiek ten zmarł. W chwilę potem ujrzano
nieszczęśliwego wiszącego na brzegu maszyny. Inny wypadek zdarzył się w grembłowni z udziałem 18-letniej Janiny Kozłowskiej. Dziewczyna została uderzona
walcem. Obrażenie okazały się niewielkie173.
15 października 1909 r. odbyły się wybory na ławnika w miejsce zmarłego
F. Bartnickiego. Ławnikiem został Franciszek Oczkowski, członek dozoru
kościelnego, właściciel fabryki ślusarsko-mechanicznej174. W tym samym dniu, czyli

„GazCz”, 10 października 1909, nr 67, s. 3.
„GazCz”, 12 października 1909, nr 69, s. 3.
171 „GazCz”, 13 października 1909, nr 70, s. 3.
172 „GazCz”, 20 października 1909, nr 77, s. 3.
173 „GazCz”, 21 października 1909, nr 78, s. 3. Wypadki te zdarzyły się w fabryce włókienniczej Edwarda
Bernsona, która znajdowała się w pobliżu torów kolejowych- J. Wojarska, Powstanie i rozwój…, s. 52.
174 Zakład ślusarsko-mechaniczny Franciszka Oczkowskiego istniał od 1893 r.- J. Wojarska, Powstanie
i rozwój …, s. 80.
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15 października zmarł inny ławnik Herszlik Bankier. Zmarły cieszył się ogólnym
szacunkiem i zaufaniem w naszym mieście175.
Oburzenie korespondenta „Gazety” wywołało Zrywanie afiszy przedstawień
teatru w Noworadomsku. Rano rozlepiono 35 afiszy Towarzystwa Muzycznego,
o godz. 1.00 po południu nie było już ani jednego zaproszenia.
Zdumienie wywołało także zezwolenie policji na prowadzenie handlu obok
wejścia kościelnego i naprzeciwko apteki Humbleta176.
Wydarzył się wypadek w fabryce mebli giętych braci Thonet. Ranny został
36–letni Stanisław Olczyk. Co bardziej bulwersujące rannego musiano odwieść
pociągiem do Częstochowy, bo lekarze w liczbie 4 przebywali na polowaniu, jeden był
w Warszawie, inny u chorego na wsi i rannemu nie miał kto udzielić pomocy. Inny
wypadek zdarzył się w fabryce guzików Winera i Spółki przy ul. Kietlińskiej. Robotnik
J. Drzazga przy rżnięciu desek utracił na krajzedze 3 palce. Rannemu udzielił pomocy
felczer J. Molik177.
Magistrat miasta Radomska wydał książki cechowe wyzwolenia na majstra
w języku urzędowym, czyli rosyjskim. Nowe książki od 1 listopada 1909 r. miały być
obowiązujące. Autor notatki z przekąsem przyznawał: Nastręczy to trudność
w niektórym majstrom przy czytaniu i prowadzeniu protokołów wyzwolin wskutek
nieznajomości języka urzędowego.
Wybuchł pożar w zamkniętej stolarni M. Świerca przy ul. Krakowskiej. Dzięki
szybkiej i przytomnej reakcji strażaka Ludwika Adamkiewicza pożar został stłumiony
w zarodku.
Walka o drogi noworadomszczańskie wkraczała w nowy wymiar:
Kilkakrotnie wspominaliśmy o nowych brukach, pomimo jednak tylu upomnień
ojców miasta pozostają nadal w letargu. Czemu to przypisać, trudno dociec. Na
każdej ulicy pełno dziur i wyboi a przecież nie możemy tłumaczyć się brakiem
kamieni, gdyż na każdym kroku potykamy się o nie178.
Odbyło się kilkakrotnie zapowiadane poświęcenie lokalu Towarzystwa
Muzycznego w Noworadomsku. Uroczystości ograniczyły się do koncertu
i przedstawienia teatralnego, zabawę taneczną ze względu na świętokradztwo na
Jasnej Górze przełożono.
Korespondent „Gazety” zwrócił uwagę też na to, że w pobliżu plebani, straży
ogniowej i magistratu pali się na żelaznym słupie nocą jedynie lampka naftowa. Czy
miasto, które było stać na wystawienie 28 lamp naftowo-żarowych nie mogło się
zdobyć na jedną i ulokować w tak ważnym miejscu179.
Urząd Gubernialny w Piotrkowie zatwierdził, co korespondent „Gazety”
nazwał wesołą wiadomością, plan brukowania ul. św. Rozalii przeznaczając na to
sumę 12 000 rubli. Czy w bieżącym roku to nastąpi, bardzo wątpliwe.
W sobotę 30 października miał odbyć się koncert popularny, miały wziąć
udział pierwszorzędne siły artystyczne znane w szerokich kołach muzycznych
naszego miasta, mianowicie: śpiew solowy Maria Nowicka, akompaniować jej
będzie Leokadia Nowacka, p. Brand wykona solowe utwory na skrzypcach.
Spodziewamy się, że teatr będzie wypełniony po brzegi180.
„GazCz”, 22 października 1909, nr 79, s. 3.
„GazCz”, 23 października 1909, nr 80, s. 3.
177 „GazCz”, 24 października 1909, nr 81, s. 3. Nic poza tym nie wiadomo o fabryce guzików.
178 „GazCz”, 25 października 1909, nr 82, s. 3.
179 „GazCz”, 26 października 1909, nr 83, s. 3.
180 „GazCz”, 28 października 1909, nr 85, s. 3.
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Z dniem dzisiejszym, czyli 29 października, rozpoczął się pobór popisowych
powiatu noworadomskiego. Popisowi powinni zgłosić się do budynku powiatu przy
ul. Powiatowej181.
W 1909 r. pojawił się pomysł komunikacji samochodowej między
Noworadomskim a Przedborzem. Z takim pomysłem nosił się pewien urzędnik
z fabryki mebli giętych braci Thonet, wynająć miano nawet plac pod remizę
samochodów przy ul. Kietlińskiej, w posesji p. Grodzickiego182.
W związku z dużą popularnością nowego języka międzynarodowego–
esperanto młodzież noworadomskowska organizowała Klub Esperantystów. W te
działania włączył się też korespondent „Gazety” pan A. K. (dzięki temu wiadomo, kto
przesyłał do siedziby „Gazety” w Częstochowie” relacje): Ponieważ pożądany jest jak
największy zespół dlatego też prosimy wszystkich sympatyków języka „Esperanto”
przy ul. Strzałkowskiej. Na powyższe zebranie proszeni będą założyciele takich
klubów w innych miastach. O dniu zebrania nastąpi zaś oddzielne
zawiadomienie183.
Sprawozdanie z koncertu Towarzystwa Muzycznego w Noworadomsku z 30
października ukazało się w „Gazecie” z 3 listopada. Największą rewelacją był jednak
podpis pod notatką. Daje nam pojęcie jak się nazywał korespondent z Noworadomska
„Gazety Częstochowskiej”. Nazwisko brzmiało: A. Kałczyński. Jest to pierwszy
artykuł, w którym tak gorzko dziennikarz opisywał swoich współmieszkańców: Tak
mało mamy okazji stykać się w naszym mieście z dobrą muzyką lub śpiewem,
a jednak, w chwili możliwości korzystania z nich, tak mało je popieramy, choć to
jedna z najdzielniejszych rozrywek starganej codziennymi poziomymi troskami
duszy.
Drugie spostrzeżenie jest bardziej uderzające i pewnie najważniejsze, zawarte
w niniejszym artykule: Wieczór letni rzuca ciekawe światło ma potrzeby duchowe
młodzieży noworadomskiej, której dał się zauważyć zupełny brak na koncercie,
a uczęszczającej tak gromadnie na „Rachciach ciachy” i walce z „Wesołej wdówki”.
Nic zatem dziwnego poczucie piękna zanikło przeważnie wśród młodej generacji
i każe jej się zapytać inaczej na rzeczywistą sztukę. Prawdziwa sztuka zająć ich nie
może, bo jej nie rozumieją – nie rozumieją – bo nie chcą - a nie chcą bo nie czują
potrzeby, wystarcza im brud płasko poziomych lotów i sztuka ... mięsa184.
W korespondencji z 4 listopada opisano fabrykę drobnych wyrobów
z drzewa. Wytwarzano tam m.in. półeczki, ozdobne pudełka, krzesła, szafy. Fabryka
ta pod kierownictwem p. Piórka realizowała zamówienia min. z całego Królestwa,
z Moskwy, Charkowa, Odessy z innych miast Cesarstwa185.
W „Gazecie” z 5 listopada zauważono Brak dorożek na dworcu kolei żelaznej
warszawsko-wiedeńskiej. Braki te widać szczególnie w nocy i szabas. Czyżby
miejscowa władza policyjna, nie była w możności ustanowić kolejne, obowiązkowe
dyżury dorożkarzy na nocne pociągi186.

181 „GazCz”, 29 października 1909, nr 86, s. 3. Siedziba władz powiatowych znajdowała się w budynku
klasztoru franciszkanów. Wejście do urzędu znajdowało się od strony dzisiejszej ul. Kościuszki.
182 „GazCz”, 29 października 1909, nr 86, s. 3.
183 „GazCz”, 2 listopada 1909, nr 89, s. 4.
184 „GazCz”, 3 listopada 1909, nr 90, s. 3.
185 „GazCz”, 4 listopada 1909, nr 91, s. 3. Nie są znane żadne dodatkowe informacje na temat tego zakładu.
186 „GazCz”, 5 listopada 1909, nr 92, s. 3.
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Noworadomszczański rabin urządził sobie przed kilku laty zlew, z pomyj
kuchennych na ul. Mineralną187, w związku z czym, mieszkańcy całej dzielnicy są
narażeni na wdychanie cuchnących wyziewów.
Urząd Magistratu rozesłał polecenie by gospodarze domów w krótkim czasie
obok swoich posesji nałożyli chodniki betonowe lub asfaltowe. Ułożenie podobnych
chodników potrzebne by było również po drugiej stronie tejże alei, począwszy od
hotelu Krakowskiego aż do teatru miejskiego. Przy tej sposobności przypominamy
ojcom miasta, że niezbędnie potrzebny jest remont chodników w ul. Kaliskiej na
przestrzeni od domu p. Bema do Małego Rynku.
Doszło do wypadku na stacji kolejowej został potrącony przez pociąg
mieszkaniec Kamińska Franciszek Demski przebywający w Radomsku. Idąc plantem
kolejowym nie zauważył pociągu, po czym został potrącony i odrzucony w bok.
Nieszczęśnik uległ złamaniu prawej nogi i okaleczeniu głowy i twarzy. Rannemu
udzielił pomocy lekarz kolejowy dr Kulski, po czym przeniesiono go do szpitala.
Do Noworadomska miała przyjechać trupa teatralna pod dyrekcją
Jankowskiego, która odegrać miała sztukę trzy aktową Żydzi188.
Ulica św. Rozalii przedstawiała godny pożałowania widok, tak przedstawiała
się w korespondencji z 7 listopada: Mieszkańcy ul. Św. Rozalii kilkakrotnie uskarżali
się na nieporządki sanitarne i brak oświetlenia. Sprawa ta wprawdzie była już
niejednokrotnie poruszana za pośrednictwem naszego korespondenta, a jednak
ojcowie miasta ani myślą o tym by złemu zapobiec. Ulica ta przecież znajduje się
w granicach miasta i jest zamieszkana przez znaczną liczbę mieszkańców. Pod
względem sanitarnym stan tej dzielnicy trudny jest do opisania. Brak zupełnie
bruków i rynsztoków, wszystkie nieczystości wylewają się wprost na ulicę lub
podwórze, wszystko gnije i zaraża powietrze. Kałuże i niezgłębione błoto wydają
wstrętne wyziewy. Ulica ta nie jest też wcale oświetlona, choć niby pro-forma
sterczy lampa, która stoi jedynie na zawadzie przechodzącym mieszkańcom, wśród
egipskich ciemności. Spodziewamy się zatem, że ojcowie raczą łaskawie pochylić się
do ogólnych próśb, zechcą zaopiekować się zaniedbaną ulicą. Władze zaś sanitarne
powinny co prędzej zrobić w tej dzielnicy odpowiedni porządek189.
Na stacji kolejowej panowały ciemności, o walce z nią mówi artykuł:
Oświetlenie stacji: Przed kilkoma laty na skutek licznych utyskiwań pasażerów na
panujące ciemności na dworcu kolejowym w Noworadomsku, komisja kolejowa
postanowiła w końcu zaprowadzić oświetlenie naftowo-żarowe. Po pewnym czasie
zaprowadzono rzeczywiście oświetlenie peronu i podjazdu stacyjnego, jak w stronę
Dobryszyc, tak i w stronę Zakrzówka oraz wjazdu pasażerskiego przed dworcem.
W salach zaś pasażerskich i korytarzu nadal panują ciemności wśród których
migocą cuchnące lampki naftowe. Całe tylko nieszczęście, że zapalenie lamp
naftowo-żarowych zależne jest od humoru jednego z funkcjonariuszy kolejowych,
który zapala lampy kiedy sam zechce, lecz też wcale nie pali, jak to miało miejsce na
przykład onegdaj przed dworcem kolejowym, gdzie przechodząc jeden
z urzędników kolejowych p. A. G. Wśród egipskich ciemności dążący z pośpiechem
do domu familiarnego na służbę, w chwili dojścia do barierki stojącej do bocznicy,

Ulica ta dziś już nie istnieje, znajdowała się na terenie dzisiejszego Placu 3 Maja. Zabudowa przy niej
spłonęła w pierwszych dniach września 1939 r.
188 „GazCz”, 6 listopada 1909, nr 93, s. 3.
189 „GazCz”, 7 listopada 1909, nr 94, s. 3.
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potknął się tak nieszczęśliwie o leżący kawał bariery, że zwalił się na ziemię, jak
długi, na szczęście upadek zakończył się lekkim potłuczeniem nogi i ręki190.
Na 18 listopada zapowiedziano zjazd organistów dekanatu noworadomszczańskiego. Ten zjazd ma na celu rozpatrywanie wielu niezbędnych potrzeb
tyczących się zawodu organistów. Między innymi, opracowanie podniesienia
poziomu śpiewu i muzyki kościelnej oraz kwalifikacji fachowej. Na powyższe zebranie przyjedzie z Warszawy delegowany sekretarz Stowarzyszenia Organistów
p. Ratuszyński, który będzie udzielał różnych informacji. Zjazd ten urządza delegat
Noworadomskiego dekanatu Ignacy Godlewski.
Z teatru: W sobotę ubiegłą [6 listopada – przyp. RS] odegrana została
w teatrze sztuka tłumaczona z języka rosyjskiego „Żydzi” Czyrikowa. Treść sztuki
oraz gra aktorów nie bardzo przypadła do gustu tutejszej publiczności191.
O tym, że droga powrotna z pracy do domu, a szczególnie wtedy, gdy idzie się
piechotą, niekoniecznie może być prosta, świadczyła korespondencja: Onegdaj około
godz. 7 p. Kantorowicz, urzędnik fabryki Braci Kon powracając z fabryki do domu
familijnego, ciemną i pełną wyboi drogą jaka prowadzi poza fabryką do
wspomnianego domu, uległ niebezpiecznemu wypadkowi. W chwili gdy skręcił
w poprzeczną ulicę i przeszedł kilka kroków potknął się o sterczący wysoki kamień
i całą siłą wpadł w głęboki kanał, znajdujący się po prawej stronie ulicy. Upadek
był fatalny p. Kantorowicz silnie rozbił sobie prawą nogę powyżej kolana i zwichnął
stopę. Prócz tego wpadając twarzą do kanału głęboko rozciął skroń pod prawym
okiem. Nieprzytomnego i zbroczonego krwią wydobyto z kanału i odprowadzono
do najbliższego felczera p. Lewkowicza, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy,
potem odniesiono na żądanie do domu. Przed kilku dniami był na tej samej drodze
podobny wypadek z obermajstrem tejże fabryki p. Schumnem. Dziwna rzecz
doprawdy, że tak poważna fabryka jak Braci Kohn, nie poczuwa się do obowiązku
względem swoich współpracowników i poza fabryką wcale nie dba o ich
elementarne wygody. Wystawienie bowiem domu familijnego dla urzędników
powyższej fabryki w tak odludnej dzielnicy, powinno pociągnąć za sobą oświetlenie
całej dzielnicy. Uniknęłoby się wtedy podobnych wypadków192.
Rozpoczęto wielokrotnie postulowane roboty remontowe: Magistrat tutejszy
wydał polecenie konserwatorowi bruków i oświetlenia by we wszystkich
dzielnicach miasta należącym do gospodarki miejskiej były reperowane chodniki
lub ewentualnie zbudowane nowe. Ciekawa rzecz dlaczego dotychczas nie
rozpoczynają ułożenia chodnika na ul. Powiatowej na przestrzeni od klasztoru
franciszkańskiego do domu p. Kartuza.
Nie tylko stan chodników i bruków budził niepokój korespondenta
z Noworadomska: Ciekawe także dlaczego pp. gospodarze domów oraz Szanowny
Magistrat nie wydaje rozporządzenia stróżom swoim by zamiatali i zrzucali błoto
z chodników. Bywa często tak, że więcej błota jest na chodnikach, jak na ulicach.
Czy w samej rzeczy nie znalazłaby się na to rada?193.
Niektóre informacje zamieszczane przez korespondenta „Gazety” były bardzo
zagadkowe. Oto w wydaniu z 13 listopada opisano Ohydny czyn. O godz. 6 po
południu do mieszkania Michała Worobjowa, mieszkającego za starymi koszarami
wojskowymi, weszła żona, nie mieszkająca z mężem i oblała oczy i twarz kwasem
„GazCz”, 8 listopada 1909, nr 95, s. 3.
„GazCz”, 9 listopada 1909, nr 96, s. 3.
192 „GazCz”, 10 listopada 1909, nr 97, s. 3.
193 „GazCz”, 12 listopada 1909, nr 99, s. 3.
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siarczanym 64-letnią Justynę Werfel, gospodynię i opiekunkę dzieci Worobjowa.
Sprawczynię czynu aresztowano.
7 listopada straż ogniowa ochotnicza zakończyła próby letniego sezonu.
Uroczystość zakończyła msza, po południu próba narzędzi ogniowych i wręczenie
odznaczeń za dzielność przy pożarach w tego rocznym sezonie. Złote gwiazdki
otrzymali: zastępca komendanta Michał Świderski, naczelnik Oddziału I Wincenty
Spaczyński, naczelnik Oddziału II Antoni Łęski, topornicy: Bolesław Kałka, Józef
Ścigalski, A. Szablewski. Na zakończenie obrad zdjęcia wykonał zakład fotograficzny
„Emilia”194.
Zarząd Towarzystwa Muzycznego postanowił zwołać ogólne zebranie
członków na dzień 21 listopada195.
Druzgocący artykuł o mieście i mieszkańcach zamieściła „Gazeta” 15
listopada O stosunkach panujących w Noworadomsku: W 1898 r. powstał projekt
przeniesienia targów czwartkowych z rynku, stanowiącego centrum miasta, na
specjalnie urządzone bardzo blisko położone place miejskie w ul. Częstochowskiej,
poza tyłami domów ul. Częstochowskiej, poza tyłami domów ul. Krakowskiej. Kilku
obywateli (już dziś na nieszczęście nieboszczyków) myśl tę popchnęło naprzód i w r.
1900 zaczęto już na serio traktować tak ważną dla miasta sprawę, lecz niestety coś
stanęło na przeszkodzie i skończyło się na projekcie, który jak i wiele innych po dziś
dzień nie został uskuteczniony. Projektodawcy mieli na względzie higienę miasta,
zaniedbaną u nas w całym tego słowa znaczeniu, bo rzeczywiście spojrzeć na teren
miasta po skończonym jarmarku lub targu – człowieka zgroza przejmuje, całe kupy
nawozu, śmieci, rozmaitych nieczystości itp. co wszystko ujemnie wpływa na
zdrowotność naszego grodu. Zdawałoby się, że sprawa ta winna najwięcej
interesować właścicieli domów zbyt szczupłego rynku, lecz przeciwnie rozumieją
oni, że przeniesienie targu stąd, uszczupli dochody z wygórowanych cen, za
sklepiki, wynajmowane handlowcom tandety, kpią sobie z higieny, zacierając ręce
z dobrych interesów. Jednak prócz względów higienicznych nasuwają się niemniej
ważne refleksje, a mianowicie: niebezpieczeństwo ludzkie, które jest nieuniknione
przy obecnym urządzeniu miasta. Dla bliższego zorientowania się przedstawić
wypada obecny wygląd rynku i ulic stykających się z nim podczas jarmarku lub
targu. Włościanie z końmi i nawozami robią formalny zajazd z rynku zajmując
połowę placu, tu odbywa się sprzedaż słomy, zboża, ziemniaków itp. wokoło zaś
tworzy się wystawa rozmaitych, znajdujących pod słońcem rzeczy, pozostaje
przejście ciemno zapchane przez kobiety z olbrzymimi koszami, handel nabiałem,
kurczakami, drobiem itp. – nic dziwnego, iż wobec ciasnoty przekupnie wchodzą do
kościoła. Boczne ulice zapchane przez wozy z dyszlami poustawianymi w rozmaitych kierunkach - w ul. Krakowskiej i przed kościółkiem św. Marii Magdaleny, targ
końmi (tu nieraz odbywają się wyścigi i próby końmi), w tyle zaś – trzody chlewnej.
Rynek stanowi ożywioną „arterię komunikacyjną”, gdyż pragnąć przedostać się na
którąkolwiek ulicę, trzeba przejść przez niego. Najwięcej zaniedbane ulice posiadają
w trzech czwartych domy drewniane z materiału bardzo smolistego (starodrzew).
Wobec takiej sytuacji w r. 1902 (ludność miasta wtedy liczyła 11 500, dziś blisko
19 000) wybuchł pożar w ul. Krakowskiej w łazienkach Szpałtyna, powstał alarm,
następnie straszne zamieszania na rynku, włościanie usłyszawszy dzwon pożarny,
czym prędzej na wozy i jazda, każdy w swoją stronę (u nas taki zwyczaj), straż
194
195

„GazCz”, 13 listopada 1909, nr 100, s. 3.
„GazCz”, 14 listopada 1909, nr 101, s. 3.
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ogniowa wyruszywszy z remizy, stała bezradnie ze swymi rekwizytami na rynku
nie mogąc kroku posunąć się naprzód, wobec powikłanych dyszli, poprzewracanych wozów z ogórkami, słoików z tandetą itp. Na szczęście ogień stłumili
sąsiedzi, panika minęła. Straż zaś po wielkich wysiłkach i cofaniach taboru, ze
złamanymi rekwizytami do remizy zawróciła. Skończyło się na odwiezieniu kilku
pokaleczonych chłopów do miejscowego szpitala i pogruchotaniu kilku wozów.
Spodziewano się, że wypadek ten przyspieszy urzeczywistnieniu projektu, lecz
gdzież tam, wszystko idzie z czasem w zapomnienie i dziś nawet nikt sobie nie chce
zdawać sprawy jakie mogą być następstwa, wobec pożaru w dniu targowym.
Dlatego też uważam za konieczne przypomnieć ojcom miasta powyższy wypadek,
sądząc, że będzie przyjęty pod uwagę, i projekt zniesienia targu na obecnym placu,
z archiwum winien przejść na porządek bieżący spraw miasta Noworadomska.
W dodatku nadmienić trzeba, że Radomsk posiada wiele bliskich, pustych placów,
będących własnością miasta, gdzie jest możność urządzić nawet parę rynków,
wygodnych, bezpiecznych, obszernych. Miasto zaś przybrałoby zupełnie inny
wygląd, przynajmniej możliwe miły dla oka196

.
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„GazCz”, 15 listopada 1909, nr 102, s. 2-3.
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Rynek, dziś Plac 3 Maja, w czasie dnia targowego

12 listopada wybuchł gwałtowny pożar w zabudowaniach Weissa przy ul.
Brzeźnickiej. Pożar ten został ugaszony dzięki półgodzinnej energicznej akcji strażaka
Pniewskiego. Przy tej okazji nadmienić muszę, że pomimo tego, iż miasto nasze
posiada w zupełności wzorową Straż Ogniową ochotniczą pod względem
ratownictwa (czego dowodem odznaczenie na popisach konkursowych w czasie
Wystawy Przemysłowo-Rolniczej w Częstochowie) a jednak ten ciągły brak
dzwonów alarmowych utrudnia zbór drużyny w chwilach wybuchu pożaru197.
13 listopada przez miasto przeszła wichura: Sobotnia wichura poczyniła
niemałe straty w naszym mieście i okolicach. Na wszystkich ulicach zrywała szyldy
z domów, dachy, drzewa i płoty. Nie obeszło się także bez wypadków z ludźmi. Na
ul. Piotrkowskiej, w chwili runięcia wysokiego i ciężkiego płotu Towarzystwa
Metalurgicznego przechodziło dwóch chłopców, którzy naturalnie zostali
przygnieceni i silnie potłuczeni. Przy ul. Częstochowskiej wysoki płot przygniótł
rzemieślnika fabrycznego L. Adamczewskiego, którego silnie poturbował198.
Sezon grzewczy sprzyjał różnym zdarzeniom, o jednym z nich 18 listopada
pisała „Gazeta”: W ubiegłym tygodniu w oficynie p. Molika przy ul. Częstochowskiej
w mieszkaniu pana De Loubet oficjalisty fabryki przędzalniczej po napaleniu
w piecu pokojowym w kilka minut potem z niewiadomej przyczyny nastąpił silny
wybuch, który rozsadził wierzch pieca oraz silnie cały zarysował. Z jakich
powodów nastąpił wybuch dotychczas nie stwierdzono. Na szczęście wypadku
z ludźmi nie było199.
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„GazCz”, 17 listopada 1909, nr 104, s. 3.
„GazCz”, 17 listopada 1909, nr 104, s. 3.
199 „GazCz”, 18 listopada 1909, nr 105, s. 3.
198
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Ul. Piotrkowska, dziś Narutowicza

19 listopada o godz. 8 wieczorem wybuchł bardzo groźny pożar w przędzalni
Bergsona i Kohna. Ogień pojawił się w oddziale suszarni a potem przeniósł się na
inne zabudowania. Wszystkie oddziały straży w ciągu 5 minut udały się na miejsce
zdarzenia. W chwili zamykania numeru pożar trwał200. Ta krótka notka świadczy nie
tylko o szybkości informowania społeczeństwa o wydarzeniach nawet na skalę
lokalną, ale też o szybkim przepływie informacji w tym przypadku między
korespondentem w Radomsku i macierzystą redakcją w Częstochowie. „Gazeta” z 23
listopada przyniosła więcej szczegółów: Pożar powstał od lampy elektrycznej, która
tłukąc się wywołała pożar. Ogień zlokalizowano dopiero po 3 godzinach. Spaliło się
wewnętrzne urządzenie suszarni201.
Ciekawą sytuację odnotowała „Gazeta” w numerze z 21 listopada: Onegdaj
około 4 nad ranem oberwała się wisząca lampa „błyskawiczna”, z której popłynęła
paląca się nafta na podłogę. Zawdzięczając przytomności i szybkiemu orientowaniu
się pełniącego służbę zawiadowcy p. W. Borkowskiemu, przy pomocy kancelisty
p. Zaborowskiego udało się ogień w zarodku stłumić. Oderwanie się lampy
wywołane zostało wskutek przepalenia się sufitu.
O Niebezpiecznym dołku w Noworadomsku można się było dowiedzieć w tym
samym numerze: Kilka osób zwraca się do nas z prośbą by zwrócić uwagę naszym
ojcom i opiekunom miasta, aby raczyli kazać nareszcie zakopać dość głęboki dołek
obok klasztoru po Franciszkańskiego, gdyż każdy, przechodząc ponad egipskich
ciemności, narażony jest na złamanie nogi.
Zarząd Towarzystwa Muzycznego w swoim lokalu przy ul. Długiej urządzał
i zapowiadał w ten sposób w „Gazecie” tego samego dnia tj. 21 listopada
Wieczornicę202. Tańczono przy dźwiękach orkiestry muzycznej z fortepianem. [...]
Liczne grono słuchaczy ze wszystkich sfer zabawiało się do późnej nocy. Jedynym
dysonansem było dzielenie się na koterie i koteryjki, co nie mogło wpłynąć na
poprawienie ogólnego nastroju zabawy [...] Przypuszczamy jednak, że następne
wieczornice odbywać się będą w bardziej harmonijnym zespole203.
„GazCz”, 19 listopada 1909, nr 106, s. 4.
„GazCz”, 23 listopada 1909, nr 110, s. 3.
202 „GazCz”, 21 listopada 1909, nr 108, s. 4.
203 „GazCz”, 23 listopada 1909, nr 110, s. 3.
200
201
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Do Noworadomska przyjeżdżali także artyści z Warszawy. W sobotę, 20
listopada koncert dali artyści Opery Warszawskiej: Helena Szczepkowska, baryton
Leon Rechtleben i pianista K. Heintze. Dobrana trójka artystyczna ze wszech miar
zasługiwała na ogólne uznanie słuchaczy, którzy nagrodzili ją burzą oklasków204.
Jako Listy z Noworadomska - Korespondencja własna „Gazety” z 24
listopada znalazł się opis pierwszego Zjazdu Organistów Noworadomskiego
dekanatu205.
Zima, która już dawała się we znaki mieszkańcom miasta, stawiała także
nowe zadania. W tej samej „Gazecie” z 24 listopada umieszczono notatkę Ślizgawica:
Raptowne mrozy, które od kilku dni zapanowały poczyniły wprost niemożliwe
chodzenie po ulicach naszego miasta. Co chwila zdarzają się wypadki poślizgnięcia,
które nie zawsze kończą się szczęśliwie. Czy nie należałoby więc nakazać stróżom
domów, aby zgarnąwszy śnieg posypywali chodniki piaskiem206.
25 listopada w urzędzie powiatu odbyła się licytacja na konserwację bruków
w mieście w okresie od 1 stycznia 1910 do 1 stycznia 1914. Z liczby 18 oferentów
wybrano jedną firmy M. R. Szebsa z Tomaszowa. Tuszymy sobie, że obecny
konserwator będzie się nieco więcej poczuwał do obowiązków, względem przyjętych
zobowiązań niż jego poprzednicy.
W tej samej „Gazecie” zapowiedziano na 28 listopada amatorskie
przedstawienie sekcji dramatycznej Towarzystwa Muzycznego sztuki teatralnej Grube
ryby Michała Bałuckiego207. Relację ze spektaklu zamieszczono w „Gazecie”
z 1 grudnia. Pochwalono grę aktorów: Salomei Łozickiej, która występując po raz
pierwszy na scenie grała bardzo dobrze i wykazując niemałe zdolności artystyczne,
Marii Nowackiej, Antoniego Glassa i Mieczysława Kuleszy. Sala teatralna była
wypełniona po brzegi. Notatkę kończą jednak takie słowa: Widzowie z dalszych
rzędów żałują, iż nie mogli śledzić całkowicie akcji, gdyż utrudniały im to
wielopiętrowe kapelusze naszych Radomianek. Czyżby nie można zrobić wyjątku
dla teatru i rozstać się choćby na chwil parę z tymi piramidami, sterczącymi
dumnie. Jesteśmy przekonani, iż ładnym buziom jeszcze piękniej by było w kolorowych szalach. Radzimy spróbować208.
Lekarz kolejowy i mieszkający niedaleko felczer Glatke nie posiadali
telefonów. W razie zasłabnięcia pasażera lub jakiego śmiertelnego wypadku, jak to
często są zdarza na tym dystansie, trzeba czekać niekiedy bardzo długo. Smutne
takie fakty miały miejsce już niejednokrotnie. Należałoby przeto, by kosztem
zarządu kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w przeciągu krótkiego okresu czasu
zaprowadzono telefoniczną komunikację, które okazuje się niezbędną209.
Zima miała swoje prawa, człowiek niekiedy nie był przygotowany na tę porę
roku. Ciekawe spojrzenie na ten problem ukazuje notka z 25 listopada: Ciekawe
dlaczego przełożona szkoły 4–klasowej przy ul. Częstochowskiej, tak mało dba
o zdrowie i wygodę swoich uczennic? Wszak to źle może wpłynąć na rozwój tej
szkoły. Pomimo usilnych mrozów wcale nie opalają sal klasowych i biedne
uczennice, ciepło ubrane, zgrzytają ząbkami, trą rączki i tupią nóżkami, inne znów,
wskutek zaziębnięcia ulatniają się do domu. Nie przypuszczamy jednak aby
„GazCz”, 23 listopada 1909, nr 110, s. 3.
„GazCz”, 24 listopada 1909, nr 111, s. 2.
206 „GazCz”, 24 listopada 1909, nr 111, s. 3.
207 „GazCz”, 25 listopada 1909, nr 112, s. 3.
208 „GazCz”, 1 grudnia 1909, nr 119, s. 3.
209 „GazCz”, 26 listopada 1909, nr 113, s. 3.
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Szanowna przełożona urządziła to dla przyjemności. Prawdopodobnie jest to wina
pewnych niedomagań piecowych. Spodziewamy się jednak, że wkrótce będzie
położony temu kres i klasy będą opalane210.
Istniejąca zaledwie od maja 1909 r. Przędzalnia Bergsona i Kohna211
działająca przy ul. Brzeźnickiej wskutek braku zamówień zamknęła oddział
trykotarski. Pracę straciło 70 osób (głównie kobiet).
W tym samym dniu „Gazeta” zastanawiała się też nad innym problemem:
Ciekawe bardzo dlaczego nie pali się druga lampa w poczekalni przyjęć na poczcie,
która winna być umieszczona po prawej stronie wejściowych drzwi? Wszak
wiadomym jest chyba, że z tej strony znajdują się nawet okienka do przyjmowania
przesyłek pieniężnych, a nawet depesz. Bywa nieraz tak, że interesant zmuszony
jest, w chwili pisania przy okienku depeszy, przyświecać sobie zapałkami212.
Zabawy na świeżym powietrzu bywają niekiedy niebezpieczne: W sobotę [27
listopada – przyp. RS] o godz. 3 po południu przy ul. Brzeźnickiej obok toru
kolejowego drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej kilku chłopców powracających
ze szkoły, z książkami pod pachą, do domu urządzili sobie sport ślizgania
w rynsztoku, kolejno jeden za drugim, przy czym pierwszy zwykle umyślnie upadał
na końcu tej ślizgawki, a w ślad za nim dojeżdżali inni, kładąc się na drugiego.
Igrano dotąd aż zabawa zakończyła się nieomal, że śmiercią na miejscu. Otóż
w chwili gdy puścił się w bieg po lodzie, jeden z chłopców Adam Strumień, w ślad za
nim wyruszył z większym impetem drugi, Antoni Bednarek z Zakrzówka ten
dognawszy pierwszego, podjechał mu pod nogi, a wówczas runęli obaj na lód tak
nieszczęśliwie, że pierwszy A. S. rozciął głowę i zwichnął prawą nogę po czym
zemdlał, drugi zaś upadając na twarz rozciął i podbródek. Reszta zaś chłopców
widząc podobne nieszczęście, poczęła uciekać do domu, zawdzięczając przechodzącej na ten czas gospodyni państwa Ł-g, która wezwała felczera p. Hentra oraz
przy pomocy innych odwieziono obu chłopaków rodzinom213.
W Noworadomsku w 1909 r. powstała nowa instytucja kulturalna, donosiła
o tym „Gazeta” z 2 grudnia: W ubiegłym tygodniu komendant straży ogniowej
p. Stefan Kostecki zorganizował ze straży z członków czynnych chór śpiewaczy
składający się z 34 osób oraz kółko dramatyczne amatorów. Kółko to grywać będzie
sztuki osnute na tle życia strażackiego (na wzór straży galicyjskich). Przedstawienia będą jedynie dla rodzin strażackich. Pierwsza próba śpiewu i miłośników
sceny, odbyła się w poniedziałek po czym naznaczono lekcje i próby 3 razy
w tygodniu tj. w poniedziałki, środy i soboty. W razie pożaru lekcje zostają
przerwane. Kółka te noszą się z myślą urządzenia pierwszego przedstawienia po
Bożym Narodzeniu.
W mieście pojawiły się wściekłe psy. Pokąsana została 17-letnia Tołba
Skwinicka służąca kamasznika Pinkusa Ofmanna. Chorą odwieziono na dalszą
kurację do Warszawy.

210 „GazCz”, 26 listopada 1909, nr 113, s. 3. Chodzi tu zapewne o szkołę prowadzoną przez Marię
Marzantowicz. Była to kontynuacja szkoły pani Puszewskiej, powstałej w 1893 r. Placówka Marzantowicz
funkcjionowała do 1 lipca 1914 r. Wówczas właścicielka opuściła miasto. Pensję zaczęła wówczas prowadzić
Jadwiga Chomicz- E. Kłopot, Szkolnictwo powszechne…, s. 198, 200-201.
211 Nic nie wiadomo na temat zawiązania spółki między Bergsonem a Kohnem- J. Wojarska, Powstanie
i rozwój…, s. 52.
212 „GazCz”, 30 listopada 1909, nr 118, s. 3.
213 „GazCz”, 1 grudnia 1909, nr 119, s. 3.
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Wypadki zdarzały się nawet w miejscu pracy. Wczoraj (1 grudnia) o godz.
6.30 wieczór na wychodzącego z gabinetu do sali trykotażowej w fabryce
„Przędzalnianej” Bergson i Kohn, magazyniera p. Adolfa Gubermana napadł
robotnik tejże fabryki Edward Szmidel, który pobił i pokaleczył p. Gubermana
butelką od piwa. Silnie potłuczonego magazyniera w nieprzytomnym stanie
odwieziono do miejscowego szpitala przy ul. Strzałkowskiej214. „Gazeta” z 4 grudnia
podaje więcej informacji: Dr Morozewicz stwierdził, że gdyby sprawca zamachu
o pół milimetra niżej trafił, wówczas nastąpiła by śmierć na miejscu. Aresztowany
sprawca zamachu Edward Szmidel dziś został wypuszczony z aresztu i skierowano
do sędziego215.
W „Gazecie” z 3 grudnia dwa zawiadomienia: 5 grudnia (w niedzielę) w lokalu
Towarzystwa Muzycznego miały się odbyć popisy członków „Lutni”, na który złożyć
się miały deklamacje i solowe popisy członków216. Na zabawie bawiono się nie
szczególnie, a to z powodu nie przybycia młodzieży oraz samego zarządu. Na 280
członków przybyło ledwie kilkunastu. Nic dziwnego, że instytucja ignorowana
w ten sposób chyli się ku upadkowi. Jest to wina przede wszystkim samego zarządu
Towarzystwa, który czy nie chce, czy nie umie pokierować wspomnianą instytucją.
Czas byłby wreszcie wprowadzić odpowiedni regulamin i ład, bez którego
Towarzystwo Muzyczne stanowczo istnieć nie może217.
10 grudnia miała odbyć się licytacja dwóch budynków drewnianych
mieszczących się obrębie plebani, przy ul. Piotrkowskiej vis-a-vis szopy rekwizycyjnej
straży ogniowej ochotniczej218.
Komendant straży ogniowej ochotniczej Stefan Kostecki podjął myśl
zasadzenia drzewek na placu straży ogniowej przy teatrze.
Dawne koło amatorów sceny przekazało 62 egzemplarze sztuk teatralnych
kołu amatorskiemu Lira. Koło amatorów sceny cieszyło się prawdziwą sympatią,
dzięki niestrudzonym zabiegom organizatorów w osobach pp. Jana Sabrańskiego,
Michała Świderskiego, Stanisława Chrempińskiego, Bolesława Kałki. Szkoda, że
obecnie niektóre już zgrane i rutynowane siły nie należą do nowo założonego
Towarzystwa Muzycznego219.
Na mieszkańców Noworadomska czyhały liczne niebezpieczeństwa. O tym
artykuł z 5 grudnia: Egipskie ciemności i wilcze doły przy ul. Źródlanej220:
Niejednokrotnie już otrzymywaliśmy skargi na brak należytego oświetlenia przy ul.
Źródlanej obok studni źródlanej (stoku) oraz nieporządki jakie tam panują. Dziwna
rzecz doprawdy, że Szanowny Magistrat tak lekceważy sobie obowiązki względem
całego społeczeństwa. Nie tylko, że cała ulica pogrążona w egipskich ciemnościach,
ale jeszcze mamy tam niezgłębione wilcze doły. Przy samej zaś studni źródlanej
znajduje się niby mostek wzdłuż kanału prowadzącego do rzeczki, z którego, czy
umyślnie wyjęto, czy skradziono środkową belkę, wobec czego każdy przychodzący
wieczorem po wodę, narażony jest na wybicie zębów i połamanie nóg. Kanał ten
„GazCz”, 2 grudnia 1909, nr 120, s. 3.
„GazCz”, 4 grudnia 1909, nr 121, s. 3.
216 „GazCz”, 3 grudnia 1909, nr 120, s. 3.
217 „GazCz”, 8 grudnia 1909, nr 125, s. 3.
218 „GazCz”, 3 grudnia 1909, nr 120, s. 3. Ul. Piotrkowska to dzisiejsza Gabriela Narutowicza.
219 „GazCz”, 4 grudnia 1909, nr 121, s. 3, nr 131. Kółko teatralne „Lira” skupiało strażaków, którzy mieli
wystawiać amatorskie przedstawienia teatralne i tak osiągany zysk przeznaczać na potrzeby straży.
W kwietniu 1909 r. powstało Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne – G. Mieczyński, Stowarzyszenia
społeczne …, s. 94-95.
220 Ul. Źródlana to dzisiejsza Berka Joselewicza.
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często bywa zanieczyszczony co dlatego też przepełnia zbiornik i zanieczyszcza
studnię, chcąc nabrać kubeł wody, potrzeba wprzód 10 wiader wylać ze zbiornika.
Czy w samej rzeczy, nie czas już pomyśleć o bezpieczeństwie mieszkańców całej tej
dzielnicy?221.
Miasto doczekać się miało prądu elektrycznego: Dowiadujemy się, z źródła
wiarygodnego, że w przyszłym roku stanowczo w naszym mieście zostanie
wprowadzone światło elektryczne. Oświetlenie to, oczekiwane jest z prawdziwą
niecierpliwością przez mieszkańców naszego miasta. Miasto w osobie ławnika p.
F. Myśliwskiego zaofiarowało plac na wybudowanie „Elektrowni”. Pierwsze kroki
ku temu rozpoczęte będą nie później jak w miesiącu maju przyszłego roku [1910 –
przyp. RS]222.
Kilku obywateli uzyskało zgodę na założenie w Noworadomsku Towarzystwa
Oszczędnościowo-Pożyczkowego z operacją rozciągającą się na wsie okoliczne.
W związku z tym miało się odbyć pierwsze organizacyjne zebranie Towarzystwa.
W Towarzystwie Wzajemnego Kredytu mieszczącego się przy ul. Brzeźnickiej,
w domu Hasenberga, na pierwszym piętrze, okienko kasowe nie było w tym miejscu,
w którym byłoby potrzebne, na co zwrócił uwagę korespondent „Gazety”223.
Prezes Straży Ogniowej Ochotniczej Edward Husarzewski i komendant
Stefan Kostecki chcieli zorganizować ślizgawkę na placu teatralnym. Całość zysku
miała iść na utrzymanie taboru Straży. Ślizgawka miała być tak zorganizowana, że
przeprowadzono by rynnę podziemną od rzeczki przez ul. Piotrkowską. Po wydanie
pozwolenia strażacy udali się do Magistratu. I znów jak zwykle „ojcowie miasta” nie
zgodzili się na to niczym nie motywując. Przypuszczać należy, że „ojcowie miasta”
już wyszli z czasów, kiedy mogli się oddawać sportowi łyżwiarskiemu, dlatego też
uważają, że i innym to niepotrzebna. Wiadomość o nieprzychylnym stanowisku
„ojców miasta” względem straży wywołała w mieście zdziwienie i oburzenie224.
Straż ogniowa nie miała telefonu, co przy całodobowym dyżurze czyniło
posiadanie tego środka komunikacji potrzebnym. Prawda, że kasa straży ogniowej
nie może sobie pozwolić na podobny wydatek, rozporządzając bardzo skromnymi
funduszami. Czyżby miasto we własnym interesie nie mogło ponieść kosztów
utrzymania telefonu w tak potrzebnej instytucji, jaką jest Straż Ogniowa?
Studnie tak potrzebne w mieście były wdzięcznym obiektem obserwacji
korespondenta „Gazety” w związku z tym zauważono Nieporządki wokół studni:
Mieszkańcy ul. Stodolnej czy ul. Kietlińskiej niejednokrotnie zwracali się z narzekaniami na ciągłe nieporządki, jakie panują, przy studni drewnianej, znajdującej
się vis-a-vis p. Grodzickiego. Studnię tę, absolutnie nie ma się kto opiekować,
dlatego też o ile się ona zepsuje to trzeba kilka miesięcy wyczekiwać cierpliwie na
reparację którą z konieczności muszą własnym kosztem odrestaurować tamtejsi
gospodarze. Smutniejsze jeszcze to, że w czasie ostatniej reparacji przed rokiem,
wyjęto z dolnego pokładu trzy bale, wobec czego, studnia ta do dnia dzisiejszego jest
odkryta, co może spowodować lada dzień nieszczęście, tym bardziej że po wodę
przychodzą przeważnie dzieci, które przez ciekawość zaglądają przez otwór do
studni, Należałoby pomyśleć o zażegnaniu niebezpieczeństwa225.
„GazCz”, 5 grudnia 1909, nr 122, s. 3.
„GazCz”, 6 grudnia 1909, nr 123, s. 3.
223 „GazCz”, 7 grudnia 1909, nr 124, s. 3. Towarzystwo powstało w 1907 r. – szerzej zob. G. Mieczyński,
Stowarzyszenia społeczne …, s. 181-184.
224 „GazCz”, 7 grudnia 1909, nr 124, s. 3.
225 „GazCz”, 9 grudnia 1909, nr 126, s. 3.
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O nieroztropności mogącej kończyć się katastrofą artykuł Drobny ogień:
Wczoraj [9 grudnia – przyp. RS] przy ul. Kietlińskiej w domu p. Lewkowicza, w
mieszkaniu państwa Schmidt nieroztropna służąca, udawszy się do sypialnego
pokoju celem posłania łóżek, zapaliła lampę, którą postawiła na oknie blisko
wiszącej rolety, po czym po skończonych przygotowaniach, pozostawiając palącą
się lampę na oknie oraz 10-letniego Tadzia, syna państwa Schmidt samego
w pokoju, powróciła do kuchni. Po upływie kilku minut, leżący już w łóżku mały
Tadzio spostrzegł tlącą się roletę, wnet też począł wołać o pomoc. Na krzyk syna,
zerwali się i szybko nadbiegli z pomocą. Zawdzięczając szybkiemu zorientowaniu
się p. Schmidt, która z błyskawiczną szybkością zerwała palącą się roletę i rzuciła
na ziemię, ogień zdołano umiejscowić. Zaznaczyć musimy, że z obu stron okna stały
przedmioty szybko palące się. W chwili zrywania palącej rolety uległa lekkiemu
poparzeniu rąk p. Schmidt226.
Straż Ogniowa Ochotnicza posiadała skromny lokal. Od paru lat pusty stał
budynek przy ul. Piotrkowskiej, bardzo estetyczny, po jatkach mięsnych. Straż
wystąpiła o przydział choćby połowy rzeczonego budynku, w którym umiejscowić
chciano kancelarię i magazyn. Lecz jak zwykle, sprawy straży „ojców miasta” nic nie
wzruszają i pokiwawszy głowami przychodzą nad nimi do porządku dziennego227.
W Noworadomsku miało powstać nowe Towarzystwo Muzyczne, tym razem
dla starozakonnych a nazywać się miało Hazomir. Decyzję w tej sprawie miał podjąć
Gubernator Piotrkowski228.
W Fabryce Mebli Giętkich Braci Kohn zaangażowano, obok pracującego tam
dr Mitelmana, drugiego lekarza dr Stanisławskiego. Dr Mitelman miał przyjmować
w ambulatorium, dr Stanisławski miał opiekować się pacjentami w domu229.
Pierwsze przedstawienie teatralne dać miało 26 grudnia zawiązane w straży
kółko teatralne i kółko śpiewacze „Lira”. Na przedstawienie wybrano sztukę z życia
strażaków, która będzie grana specjalnie dla rodzin strażackich oraz gości
sympatyzujących z strażą230.
Cech mechaniczno-ślusarski połączony z kowalami i druciarzami urządzić
miał 19 grudnia ogólne spotkanie w domu starszego cech J. Kwapiszewskiego.
Działalność cechów rozwijała się: Wszystkie cechy znajdujące się w mieście, noszą
się z myślą urządzenia ogólnego zebrania w gmachu miejscowego teatru. Zebranie
ma na celu wspólne omówienie, jak właściwie cechy winny być prowadzone,
założenia szkoły niedzielno-rzemieślniczej, wynajęcie odpowiedniego lokalu, gdzie
z całą swobodą można by było urządzać wyzwoliny terminatorów, majstrów itp.
Wczoraj [16 grudnia - przyp. RS] o godz. 8 wieczorem w fabryce
Przędzalnianej W. Bergsohna przy ul. Brzeźnickiej zdarzył się nieszczęśliwy wypadek.
Robotnik Andrzej Wyciszkiewicz w oddziale apretury zakładając pas transmisyjny na
koło rozpędowe zamiast specjalnego kija próbował to uczynić ręką, został
pochwycony przez pas. Skutek był fatalny, robotnikowi zmiażdżyło prawą rękę
powyżej łokcia. Poszkodowanemu udzielił pomocy wezwany telefonem dr Bronisław
Rago, po czym odwieziono go o godz. 11. 36 w nocy, pod opieką jednego z majstrów
z fabryki, do szpitala w Częstochowie.
„GazCz”, 10 grudnia 1909, nr 127, s. 3.
„GazCz”, 11 grudnia 1909, nr 128, s. 3.
228 „GazCz”, 12 grudnia 1909, nr 129, s. 3. Formalnie powstało w styczniu 1910 r. – szerzej zob.
G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne …, 96-97.
229 „GazCz”, 12 grudnia 1909, nr 129, s. 3.
230 „GazCz”, 13 grudnia 1909, nr 130, s. 3.
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Także 16 grudnia bawił w Noworadomsku i nocował w domu Naczelnika
Powiatu Teofila Lwowicza Makarowa, Gubernator Piotrkowski Essen. Gubernator
bawił z urzędnikami cały dzień, 16 grudnia, na polowaniu w lasach Jedlno231.
Wczoraj [17 grudnia – przyp. RS] odbyła się spowiedź dla uczennic szkół
4-klasowej p. Marzantowicz232 i 4-klasowej p. Huzarskiej (dawniej Gwoździk)233.
Za kilka tygodni miała rozpocząć produkcję fabryka meblowa M. Lewkowicza
przy ul. Brzeźnickiej. Fabryka miała produkować najnowsze meble wynalazku
M. Lewkowicza234.
W niedzielę 19 grudnia Towarzystwo Muzyczne urządza amatorskie
przedstawienie Mazepa J. Słowackiego przy nowych dekoracjach i kostiumach.
Sekcja śpiewacza „Lutni” wykonać miała trzy utwory śpiewacze. Dzielna i dobrze
zgrana drużyna muzyczna pod batutą p. Rzadka wykona kilka nowych utworów.
Teatr będzie przybrany, opalony i bogato oświetlony. Notatkę kończy uwaga:
Przypominamy Szanownym Radomiankom, że widzowie dalszych rzędów krzeseł,
proszą uprzejme panie o przybycie do teatru w kolorowych szalach lub
zdejmowanie kapeluszy235. Opis wieczoru ukazał się w numerze „Gazety” z 24
grudnia. W niniejszym artykule ograniczono się tyko do przekazania emocji
słuchaczy: Całość sprawiała na słuchaczach głębokie wrażenie. Czuć było zarówno
w grze jak i w zachowaniu się publiczności głęboki podziw i uczczenie sławionego
w setną rocznicę urodzin poety [Juliusza Słowackiego- przyp. RS] rozumianego
zaledwie przez cząstkę społeczeństwa. Cisza niezmącona panowała w przepełnionym po brzegi teatrze, podczas gry tak wystawionego „Mazepy” jak i nastrojowych utworów szopenowskich i dopiero po skończeniu każdej poszczególnej części
przedstawienia zerwały się huragany oklasków. Każdy z zadowoleniem opuszczał
mury teatru z poczuciem wdzięczności dla Zarządu Towarzystwa MuzycznoDramatycznego, dla wysiłków organizatorów sekcji oraz poszczególnych
członków236.
Towarzystwo Dobroczynności 18 grudnia rozdawało w domu, w którym
mieściła się fotografia artystyczna „Emilja”, biednym produkty: mąkę, cukier, herbatę
i wiele innych produktów237.
Korespondent „Gazety” przypominał gospodarzom domów o oświetleniu
bram i schodów. Zapewne przypominacie sobie gospodarze domów, że przed paru
laty, istniało prawo obowiązujące, policyjne, że gospodarze domów winni
obowiązkowo oświetlać bramy i sienie wchodowe oraz klatki schodowe, a jednak
dziś, większość nie stosuje się do tych przepisów, wobec czego, lokatorzy, którzy tak
drogo płacić komorne, narażeni są na czynności, wśród których przecież łatwo
o wypadek. Czy nie należałoby zwrócić na to uwagi238.

„GazCz”, 17 grudnia 1909, nr 134, s. 3.
Szkoła Marii Marzantowicz mieściła się przy ul. Częstochowskiej. Była kontynuacją powstałej w 1893 r.
szkoły pani Puszewskiej. Szkoła Marzantowicz funkcjonowała do 1914 r., przejęła ją później Jadwiga
Chomicz – E. Kłopot, Szkolnictwo powszechne …, s. 200-201.
233 Szkoła Tekli Gwoździk powstała w 1886 r. i działała do 1902 r. Nic nie wiadomo o przejęciu jej przez
wspomnianą wyżej panią Huzarską - E. Kłopot, Szkolnictwo powszechne…, s. 200.
234 Fabrykę założył Morys Lewkowicz i zajmowała się ona produkcją mebli tapicerowanych. W 1910 r.
zatrudniała 50 osób- J. Wojarska, Powstanie i rozwój…, s. 54.
235 „GazCz”, 18 grudnia 1909, nr 135, s. 3.
236 „GazCz”, 24 grudnia 1909, nr 140, s. 5.
237 „GazCz”, 19 grudnia 1909, nr 136, s. 5.
238 „GazCz”, 19 grudnia 1909, nr 136, s. 5.
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Wczoraj (19 grudnia) o godz. 8 wieczorem żartowniś uderzył kilkakrotnie
w dzwonek alarmowy, w ślad za tym zadzwoniono i w innych dzielnicach miasta.
Alarm był fałszywy.
W mieście szalała Drożyzna: Słyszymy naokół narzekania na ciągle
narastającą drożyznę produktów spożywczych. Ale nie każdy pewnie z tych
narzekających mógłby odpowiedzieć na pytanie, jaka to przyczyna tej niesłychanej
drożyzny? Wystarczy jednak wejść w dniu targowym na rogatki, żeby na to pytanie
odpowiedzieć. Widzi się tam całą chmarę przekupniów, którzy za zwykłą cenę
skupują od gospodarzy przywożone na targ produkty, po czym, nie mając już na
targu żadnej konkurencji, naznaczają ceny, jakie tylko chcą, a biedny mieszkaniec
Noworadomska musi płacić bajeczne sumy, widząc z góry, że przepłaca. Ale cóż ma
robić, kiedy wszystek drób, masło, jaja itd. zdążył już przejść do rąk
przedsiębiorczych przekupniów. W takich warunkach, oczywiście, drożyzna być
musi i będzie dotąd, dopóki władza miejscowa nie położy kres temu
„monopolizowaniu” produktów spożywczych przez sprytnych handlarzy239.
Okres zimowy przynosił niekiedy negatywne wydarzenia, tylko dzięki
natychmiastowej akcji udawało się unikać tragedii: W dniu onegdajszym zdarzył się
wypadek zaczadzenia w mieszkaniu państwa Kałków przy ul. Strzałkowskiej240,
ofiarą którego omal nie padły cztery córki pp. Kałków. Jedynie zawdzięczając
natychmiastowej pomocy udało się uratować je od groźnych następstw241.
19 grudnia zmarł w domu własnym na paraliż mózgu Marceli Klar były
naczelnik oddziału straży ogniowej ochotniczej. Zmarły cieszył się prawdziwą
sympatią wśród mieszkańców naszego miasta, czego dowodem kilkusetny orszak
pogrzebowy, w którym nie brakowało ludzi różnej narodowości. Na wieczny
spoczynek odprowadzała również zmarłego straż ogniowa ochotnicza, która w
chwili spuszczania ciała do grobu oddawała należyte honory przy dźwięku sygnału.
Zmarły osierocił żonę i dwie córki242.
Korespondencje z Noworadomska w roku 1909 zamyka sprawozdanie
z choinki Towarzystwa Dobroczynnego urządzonej 23 grudnia. Opis tego wydarzenia
„Gazeta” umieściła w numerze z 31 grudnia243.
Kończąc niniejszą pracę należy poświęcić nieco miejsca podsumowaniu
przytoczonych informacji. Wydarzenia lat 1906-1909 w opisywanych gazetach
częstochowskich można podzielić nie tylko chronologicznie, ale też i tematycznie. Od
marca do kwietnia 1906 r. trwały wybory prawyborców z Noworadomska do wyboru
posła na zgromadzeniu gubernialnym w Piotrkowie do I Dumy Państwowej
w Cesarstwie Rosyjskim. Stosunkowo dużo miejsca w roku 1909 zajmują informacje
o funkcjonowaniu Straży Ogniowej Ochotniczej. Pewnym wyznacznikiem w tej
dziedzinie były obchody w 1909 r. jej 25-lecia. Właściwie całościowo dowiadujemy się
o funkcjonowaniu tej tak potrzebnej instytucji miejskiej. Straż borykała się z
nieustannymi trudnościami finansowymi. Stąd comiesięczne zabawy, z których
dochody przeznaczone były na działalność. Niekiedy imprezy te miały wymyślne
nazwy np. Noc Wenecka czy Babie lato. A. Kałczyński także informował o walce
straży z pożarami, o które w mieście o drewnianej zabudowie było nietrudno.

„GazCz”, 20 grudnia 1909, nr 137, s. 3.
Dziś to ul. Wyszyńskiego.
241 „GazCz”, 21 grudnia 1909, nr 138, s. 3.
242 „GazCz”, 27 grudnia 1909, nr 142, s. 3.
243 „GazCz”, 31 grudnia 1909, nr 146, s. 3.
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Inną dziedziną, którą zajmował się korespondent były wydarzenia kulturalne.
Rok 1909 należał do ważniejszych w dziedzinie kultury dla miasta Noworadomsko,
powstało bowiem w tym roku Towarzystwo Muzyczne. Organizacja ta oprócz sekcji
muzycznej miała także dramatyczną. W grudniu 1909 r. w związku z obchodami
stulecia urodzin Juliusza Słowackiego wystawiono Mazepę. Aktorzy, mieszkańcy
miasta, zagrali przedstawienie bardzo dobrze, widzowie zaś tłumnie przybyli na
przedstawienie.
Tematem, który wzbudził żywe zainteresowanie autora notek była
aktywizacja cechów, jako organizacji nie tylko pomocowej, ale także kształcącej
nowych czeladników i mistrzów. Poza tym swoje miejsce miały też kwestie szkół.
Szczytową działalnością instytucji szkolnych była wycieczka młodzieży do Częstochowy na Wystawę Przemysłu i Rolnictwa. Wystawa, wydarzenie ogólnopolskie,
poprzez udział, przybliżała młodzieży nie tylko Jasną Górę, ale także osiągnięcia
przemysłowo-rolnicze Polaków ze wszystkich trzech zaborów, a nawet przemysłu
światowego np. brazylijskiego. Pojawiały się też przekazy o wypadkach, do których
dochodziło głównie w przedsiębiorstwach działających w mieście.
Przypadkowe informacje pozwalają poznać w kilku przypadkach nieznane do
dziś małe zakłady działające na terenie miasta. Podobnie jest np. z działalnością kina
i pierwszymi projekcjami filmów. Takich przykładów można mnożyć. Osobiste
zainteresowania także miały wpływ na działalność A. Kałczyńskiego. Korespondent
„Gońca...” i „Gazety...” zaangażował się w powstanie klubu miłośników esperanto,
języka wymyślonego przez polskiego lekarza mieszkającego w Białymstoku Ludwika
Zamenhoffa.
Jeśli patrzy się na częstotliwość ukazywania się informacji, należy wskazać na
rosnące zainteresowanie gazet częstochowskich życiem mieszkańców Noworadomska. Spowodowane to było nie tylko stosunkowo niedalekim oddaleniem obu
miast, ale też i poszukiwaniem prenumeratorów, a co za tym idzie poprzez
umieszczenie informacji, zainteresowaniem radomszczan gazetami częstochowskimi.
Podsumowując, lektura korespondencji z Noworadomska jest przykładem nie
tylko niesamowitej pracowitości i rzetelności A. Kałczyńskiego. Notki te ujęte
chronologicznie dają bardzo żywy obraz miasta Noworadomska sprzed 100 lat.
Opisywał pozytywy, szczególnie wydarzenia kulturalne, ale też i negatywne: społeczne
czy obyczajowe. Dla współczesnego czytelnika korespondencje z Noworadomska mają
też i inny aspekt. Pokazują życie codzienne, kłopoty i radości ludzi żyjących sto lat
temu. Co ciekawe lektura ta też prowadzi do zaskakujących wniosków, iż ludzie żyjący
wiek temu mieli te same problemy co ludzie współcześni. Zmieniły się tylko
możliwości techniczne, wydarzenia polityczne, mentalność pozostała taka sama, takie
same też pozostały i niepokoje.
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Często bywa tak, że nie jesteśmy w stanie opisać określonego fragmentu
historii na podstawie dokumentów archiwalnych, gdyż są one niepełne lub po prostu
nie istnieją. Problem taki napotykamy w przypadku historii miasta Radomska do
1945 r. Dzieje się tak z powodu strat, które przyniosła ze sobą II wojna światowa.
Wiele bezcennych dokumentów do historii miasta uległo bezpowrotnemu
zniszczeniu. W takim wypadku ratunku szukamy w innych rodzajach źródeł, odwołując się do pamiętników, dzienników, a także czasopism.
Należy stwierdzić, że rozwój prasy przysłużył się historii, szczególnie
regionalnej. „Gazeta Radomskowska”, która ukazywała się w latach 1920-1940,
dostarcza historykom wielu cennych informacji na temat życia w mieście w owym
czasie. Niestety klęska Polski w starciu z machiną wojenną III Rzeszy przyniosła kres
temu tygodnikowi. Okupowane Radomsko straciło swój własny periodyk. Podobna
sytuacja występowała na innych polskich terytoriach, które znalazły się pod władzą
niemiecką czy też radziecką. Polityka Niemców na ziemiach niewłączonych do III
Rzeszy – Generalne Gubernatorstwo – dopuszczała wydawanie koncesjonowanej,
propagandowej prasy. Polacy pogardliwe nadali jej miano prasy „gadzinowej”.
Pomimo tego faktu, tzw. „gadzinówki” znajdowały swoich czytelników. Działo się tak
z powodu braku innych źródeł informacji. Wartość tychże nie jest zbyt wysoka,
jednak przy odrobinie chęci możemy wyłuskać z nich interesujące informacje.
W listopadzie 1939 r. zaczął ukazywać się „Kurier Częstochowski”, który miał
stanowić kontynuację „Gońca Częstochowskiego”1. Dziennik wydawał niemiecki
koncern „Zeitungsverlag-Krakau Warschau G.m.b.H”, który powstał na bazie
skonfiskowanych majątków polskich oficyn prasowych. Pismo znajdowało się pod
całkowitą kuratelą niemiecką i prezentowało linię polityczną III Rzeszy2. Dla nas
najważniejszy jest jednak to, iż na jego łamach zaczęły ukazywać się
wyselekcjonowane wiadomości z Radomska. Zrazu pojedyncze informacje, z biegiem
1

Goniec Częstochowski” ukazywał się od 1907 r., Niemcy po zajęciu Częstochowy we wrześniu 1939 r.
rozpoczęli druk „gadzinówki” pod tym samym tytułem. Ostatni numer (34) ukazał się 3 listopada, następny
nr (35) wyszedł już pod zmienioną nazwą jako „Kurier Częstochowski”. Zmiana nazwy była podyktowana
względami propagandowymi. T. Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy
częstochowskiej (1769 - 1994), Kielce 1996, s. 128 -130.
2
Tamże, s. 128-131.
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czasu przerodziły się w miarę stałą rubrykę zatytułowaną „Z Radomska i okolic”.
Oprócz Częstochowy i Radomska zamieszczano również informacje z innych miast
Generalnego Gubernatorstwa.
Co zrozumiałe w artykułach brak jest odniesienia do sytuacji politycznej
w mieście i okolicach – hitlerowski terror był tematem zakazanym, rządy okupanta
przedstawiano jako panaceum na „polski” nieporządek. Społeczność żydowska zaś
była elementem zdemoralizowanym, chciwym, który przez dziesiątki lat żerował na
polskiej naiwności. Abstrahując od typowo propagandowych wątków, wiadomości
przyjmowały kształt kroniki kryminalno-informacyjnej. Często pojawiały się
informacje o dokonanych kradzieżach, rozbojach, itd. Informowano również o nowych zarządzeniach okupacyjnego Zarządu miasta.
Lektura zamieszczonych informacji pozwala wysnuć kilka ogólnych
wniosków. Po pierwsze, wojna spowodowała drastyczne zubożenie mieszkańców
Radomska i okolic. To z kolei pociągnęło za sobą wzrost kradzieży i przejawów
bandytyzmu. Po drugie, braki artykułów spożywczych, opału, itd. doprowadziły do
nasilenia się paserstwa, skrywania nabytych produktów i sprzedawania ich za ceny
o wiele wyższe niż urzędowo wyznaczone przez okupanta. Wojna spowodowała
również demoralizację pewnej części społeczeństwa.
Wydawcami i redaktorami „Kuriera Częstochowskiego” byli naturalnie
Niemcy, być może mieszkający w Polsce jeszcze przed wojną. Za redagowanie
wiadomości z Radomska odpowiadał polski reporter Tadeusz Starostecki. W 1948 r.
stanął za tę działalność przed polskim sądem3. „Kurier” wydawany był w formacie
47x31,5 cm, dzienny nakład wahał się w graniach 28,5-33 tys. egzemplarzy. Ostatni
numer ukazał się 16 stycznia 1945 r., tuż przed wkroczeniem wojsk radzieckich4.
Niniejszy artykuł jest chronologicznym przedstawieniem wiadomości na
temat Radomska, które ukazały się na łamach Kuriera Częstochowskiego w roku
1940. Zamieszczam je w formie niezmienionej, w ich pierwotnym brzmieniu.
„Kurier Częstochowski”
Nr 7, 11 stycznia 1940 r.
Z miasta i okolicy
Na podstawie meldunków znajdujących się w drodze wozów ciężarowych
ustala się obraz przystosowania i stanu drogi. Droga do Radomska na przestrzeni 3-4
km była pokryta zwałami śniegu wysokości 2-3 metrów. Verkehrskompanie zabrała
się do dzieła i w krótkim czasie zatory śniegu usunięte zostały przez żydów do pracy
tej wezwanych.
Nr 29, 7 lutego 1940 r.
Z miasta i okolicy. Pożar w Radomsku
W niedzielę 4 b.m. o godz. 8.30 wieczorem wybuchł pożar w budynku
administracyjnym „Metalurgii” w Radomsku i rozszerzył się na część pomieszczeń,
położonych na I piętrze5.
Zawdzięczając tylko natychmiastowej energicznej akcji straży pożarnej firmy
Thonet i Mundus udało się pożar zlokalizować i stłumić.

3

Tamże, s. 130.
Tamże , s. 130.
5
W grę wchodzi akcja sabotażowa podziemia zbrojnego, aczkolwiek nie jest to weryfikowalne.
4
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Nr 133, 13 czerwca 1940
Z Radomska
Radomsko jest jednym z b. nielicznych miast na terenie Generalnej Gubernii,
w których zostało już zorganizowane ghetto (sic!) dla żydów6. Mieści się ono na części
ulicy Limanowskiego i kilku przyległych do niej ulicach. Na granicach tej dzielnicy
ustawiono tablicę z napisem zabraniającym żydom przebywania w innych częściach
miasta. Na ulicach ghetta (sic!), o dziwo!, panuje stosunkowo duża czystość. Jak się to
stało, że zniknął nie tak dawno tam królujący brud i niechlujstwo – jest to tajemnica
metod wychowawczych „Selbstschutzu”, którego lokal mieści się właśnie przy
wspomnianej wyżej ul. Limanowskiego. Faktem jest, że codziennie już wczesnym
rankiem widać brodatych i pejatych (sic!) mieszkańców ghetta zawzięcie zamiatających „swoje” ulice i mruczących pod swoim własnym adresem: „chciałeś holero
(sic!) wojnę” (ruch miotłą w lewo), „masz wojnę” (ruch miotłą w prawo). Wkrótce po
tym zabiegu ukazują się „dziarsko” maszerujące kolumny „wojska” żydowskiego,
uzbrojone w łopaty i kilofy do pracy przy usuwaniu gruzów.

Widok na Plac 3 Maja, na tabliczce napis zabraniający żydom wstępu

6

Radomszczańskie getto powstało w końcu 1939 r. – A. Rutkowski, Martyrologia, walka i zagłada
ludności żydowskiej w dystrykcie radomskim podczas okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn Żydowskiego
Instytutu Historycznego, 1955, nr 15-16, s. 80, 101, 143. Dzielnica żydowska obejmowała ulice: Radomską
(dziś Przedborska) od nr 1 do 15 i od nr 4 do 60, Fabianiego od nr 1 do 9 i od 2 do 24, Stodolną od nr 3 do
27 i od nr 2 do 48, Wąwozową od nr 19 do 24 i nr 23, Rolną od nr 1 do 49 i od nr 2 do 36, Szpitalną
(obecnie Wyszyńskiego) od nr 7 do 23, Joselewicza od nr 2 do 6, Mickiewicza od nr 3 do 9 i od 2 do 6. Na
tym terenie zamieszkiwało w połowie 1940 r. około 7000 Żydów, natomiast jesienią 1942 r. było to już
14 000 osób. 10 października 1942 r. wywieziono do Treblinki ok. 5000 osób, 12 października ok. 9000, 29
października ok. 200 do obozu w Skarżysku. W dniu 6 stycznia 1943 r. do Treblinki wywieziono ok. 4000,
7 stycznia ok. 250 i w dniach 12-13 stycznia 1200 osób. Podczas istnienia w mieście getta wymordowano
około 1500 osób, z tego ponad 300 w czasie akcji likwidacji getta. Radomszczańscy Żydzi zorganizowali
szpital dla chorych na tyfus, sierociniec oraz szkółkę na ul. Legionów 13, a w 1941 r. prywatne przedszkole.
Odbywały się też przedstawienia teatralne. W miejscowej policji żydowskiej pracowało 45 osób. Pierwszym
komendantem był Natan Weiner, a jego zastępcą Chamek Markowicz – na temat życia w getcie
w Radomsku zob. K. Urbański, Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim, Kraków 2004, s. 86, 89, 98, 111,
124, 125, 183, 184, 221. Zob. też Żydzi w Radomsku w czasie II wojny światowej, Muzeum Regionalne
w Radomsku, 2008 (broszura).
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Handel żydowski, tak niedawno jeszcze wszechwładnie panujący w mieście,
zamarł prawie zupełnie. Pozostało zaledwie parę większych sklepów żydowskich,
które jednak pozostają pod zarządem komisarzy rządowych (Treuhänderów)
odpowiedzialnych za uczciwe i zgodne z przepisami ich prowadzenie. Żydki
zamknięci w ghetto i przechodzący prawdziwą szkołę pracy, opłakują w chwilach
wolnych utracony raj i przejadają z wolna grube tysiące, ukryte w różnych schowkach
i zakamarkach. Niektórzy przy pomocy szabesgojów nie dają za wygraną, lecz
w dalszym ciągu potajemnie demoralizuję i dezorganizuję handel, finansując różne
szwindlarsko-szmuglerskie spekulacje7. Ale organizowany przez nich pasek już pęka,
co się uwidacznia ostatnio przez załamanie się cen w pokątnym handlu.
Dymią kominy fabryczne...
Radomsko otrząsnęło się już z psychozy wojennej. Wszystkie fabryki, jak
Metalurgie, Kryzel, Thonet-Mundus, Wűnsche itd. są w pełnym ruchu. Oniemiałe we
wrześniu ubiegłego roku gwizdki znów codziennie rano budzą ludność pracującą.
W większych zakładach uruchomiono dla robotników kuchnie, wydające zdrowe
i posilne obiady po około 50 gr. Praca wszędzie wre i kipi. Obecnie rozszerza się
i pokrywa nową nawierzchnią szosę Radomsko-Końskie (75 km). Praca ta posuwa się
szybko i z rozmachem naprzód. Dziesiątki samochodów ciężarowych firmy Lenz-Co,
która prowadzi budowę, zwożą kamień i inne potrzebne materiały, przewożą również
i robotników na odcinki odległe o kilkanaście kilometrów od miasta. Nawet
najzagorzalsi wrogowie obecnego reżymu patrzą z podziwem na wspaniałą naprawdę
organizację pracy i ze wstydem wspominają dawne niedołęstwo, kiedy cały sezon
dłubano na jednym kilkakilometrowym (sic!) odcinku szosy.
Nr 135, 15 czerwca 1940 r.
Z Radomska. Ku uwadze restauratorom
Jedną z bolączek Radomska jest brak na miejscu odpowiedniej jadłodajni.
Istnieje tu wprawdzie kilka restauracji, lecz tylko wtajemniczeni, posiadający grubo
wypchane portfele i zaufani gospodarzy mogą w zakonspirowanych gabinecikach i za
słoną cenę otrzymać coś do jedzenia, no i do wypicia. Natomiast zwykły, szary klient
zamawiający naprzydład (sic!) obiad spotyka się prawie zawsze z odpowiedzią, że
zabrakło mięsa i obiadu dziś nie ma, lub że już wszystkie porcje zjedzono itp.
W Radomsku jest szereg osób, które nie prowadzą gospodarstwa domowego i skazane
są na łaskę i niełaskę miejscowych restauratorów. Osoby te są szczęśliwe, jeśli choć
dwa razy w tygodniu uda się im dostać obiad mikroskopijny za dwa złote lub trochę
większy za 3 zł. Ten stan rzeczy nie jest następstwem braków aprowizacyjnych, na co
narzekają restauratorzy, lecz ich własnego niedołęstwa i ... chciwości. Nie opłaca się
im robić obiadów, bo to mały zysk. Wolą z posiadanego przydziału mięsa czy wędlin
robić kanapki i sprzedawać je po kryjomu po wygórowanych cenach, jako zakąski dla
konsumentów alkoholu. Nauczyli się zarabiać po 100 proc. i więcej, a o jakieś marne
20 proc. godziwego zysku nie dbają i wolą stać całymi dniami bezczynnie przy pustym
bufecie, oczekując na grubszych i zaufanych gości. Zapominają oni że jedynie zdrową
zasadą zwłaszcza w przedsiębiorstwach gastronomicznych jest: „duży obrót, mały
zysk”. Jako przykład tej zasady służyć może miejscowa cukiernia W. Chudzika
mieszcząca się przy ulicy Reymonta 8. Zakład ten stale zaopatrzony jest w wyroby
cukiernicze, które każdemu, bez żadnych ograniczeń i według zatwierdzonego
cennika są sprzedawane. To też lokal ten jest stale zapełniony gośćmi, a gospodarz nie
7 Za handel i opuszczenie getta osadzono w więzieniu 48 miejscowych Żydów. Wymienia K. Urbański,
Zagłada Żydów …, s. 105.
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narzeka na braki aprowizacyjne, ani na mały zysk, lecz przeciwnie robi dobre interesy
i majątek jego rośnie.
Wobec powyższego stwierdzić należy, że w Radomsku jest teren do pracy dla
energicznego i uczciwego restauratora. Solidnie i fachowo prowadzona jadłodajnia
miałaby wielkie powodzenie, tym bardziej, że Radomsko jest bardziej ruchliwym
punktem przemysłowo-handlowym i gości stale w swych murach wielu przyjezdnych,
którzy obecnie formalnie nie mają się gdzie pożywić.
Nr 136, 16 czerwca 1940 r.
Z RADOMSKA. Mąciciele na rekolekcjach
Istnieje w Radomsku, jak zresztą w całej Polsce, specjalna kasta ludzi, którzy
żyli aż do września 1939 r. z polityki. Nazywali siebie szumnie działaczami
narodowymi, socjalistycznymi czy ludowymi, pracowali niby dla idei, „bronili”
interesów mas pracujących. Ale rzecz dziwna. Owi bezinteresowni ideowi „obrońcy”
dobra powszechnego budowali sobie coraz ładniejsze wille (czyż potrzeba palcem
wskazywać), ich portfele i konta w banku rosły wraz z brzuszkami, a tymczasem ogół
ludności mający tylu obrońców żył w coraz gorszej biedzie i nędzy. A dlaczego? Po
prostu dlatego, iż owi rzekomi „obrońcy uciśnionych” - to najgorszy gatunek hien
i paskarzy politycznych. Za pomocą szumnych haseł i szeregu sztuczek i szwindli
oszukiwali i tumanili społeczeństwo i po ich karkach pchali się wprost nieprzyzwoicie
do żłobu po to, by bezczelnie rozkradać i marnować mienie publiczne. W Radomsku
takim żłobem był magistrat, a mniejszymi żłobami różne instytucje społeczne, jak
spółdzielnie, banki, a nawet szkoły (!) średnie. Przekonanie polityczne i narodowość
nie grały tu większej roli. Któż z nas nie pamięta, wszechpotężnego przed wojną żyda
(sic!) ajhrona (sic!), który rządził się jak szara gęś kolejno w każdym magistracie, bez
względu na to czy Zarząd Miejski był „narodowy”, socjalistyczny, ozonowy lub jakiś
koalicyjny. Któż z „wybitnych” działaczy nie robił z nim po cichu a nawet jawnie
brudnych geszeftów? A ilu mniejszych Najhronków robiło to samo w gminach
naszego powiatu?
Wybuch wojny przerwał tę idyllę. Najbardziej pyskaci „działacze” pierwsi
uciekli pozostawiając powierzone sobie instytucje publiczne na łaskę losu. Po tym,
gdy się dowiedzieli, że Niemcy nie obcinają nikomu uszu ani języków, poczęli z wolna
po jednemu wracać na stare śmiecie. Gdybyż teraz chociaż, po ostatecznym
i sromotnym bankructwie dotychczasowego systemu (w którym tak dobrze i błogo się
czuli) wzięli się za jakąś rzetelną i uczciwą pracę. Ale gdzież tam! Na razie
przywarowali, bo wiedzą, że z Niemcami niema (sic!) żartów, ale później zaczęli
stopniowo podnosić głowy. Zaczęły się szepty, macherki, spekulacje paskarskie (mój
Boże! Trzeba przecież z czegoś żyć) i równolegle z tym puszczanie w kurs „na ucho”
różnych 100 proc. bujd. A to, że armia koalicyjna idzie przez Rumunię na pomoc
Polsce, to znów „pękła” naturalnie odrazu (sic!) w 14 punktach linia Zygfryda, to
Niemcy są w Norwegii osaczeni, a teraz dla odmiany Sowiety maszerują na
Warszawę. Czy te bujdy zrodziła głupota czy szaleństwo? Szaleństwo zapewne, ale
w tym szaleństwie jest metoda i wyraźny cel. Dezorganizować budzące się na gruzach
nowe życie, siać popłoch i panikę, by nie dopuścić do uporządkowania stosunków
i móc dalej ciągnąc pasek i tysiączkami zagrabionymi zrujnowanym i zrozpaczonym
masom, napychać sobie kieszenie. Prócz tego odpędzone od żłobu „sfery” prowadzą
inną jeszcze, wyraźnie zbrodniczą agitację. Oto szepcze się chłopu na ucho: nie siej,
nie oraj (sic!), nie chowaj inwentarza. Przypuśćmy, że chłopi daliby posłuch tym
szatańskim podszeptom. Któż na tym straci? Niemcy? - nie! Oni to co im jest
potrzebne zawsze dostaną. Stracimy my ja i ty czytelniku, bo nie będziemy mieli co
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jeść. Oto do czego prowadzi zbrodnicza agitacja – do wygłodzenia całego pracującego
społeczeństwa, bo paskarze i spekulanci za cząstkę swych tysiączków zawsze sobie
żołądek naładują.
Od pewnego czasu władze niemieckie w powiecie radomszczańskim
energicznie się biorą do tych „świetlanych postaci”, „społeczników”. Szereg ich siedzi
już tam, gdzie od dawna powinni byli siedzieć. Szkoda, że wśród nich, znajduje się też
i wielu ideowych ludzi, którzy dali się prowodyrom obałamucić. Może jednak
przymusowe rekolekcje otworzą im oczy? Może zrozumieją do jakiej brudnej roboty
dali się użyć?
Nr 138, 19 czerwca 1940 r.
Z RADOMSKA
Niektórzy kupcy aryjczycy (sic!) w Radomsku zbyt długo widocznie wzorowali
się na żydowskich paskarzach i niestety, z wielką szkodą dla miejscowego
społeczeństwa, przejęli się ich metodami w handlu. Oto przykłady:
W mieście brak skór. Szewcy biegają wszędzie i starają się nabyć ten towar,
aby wykonać obstalunki. Daremnie. Nie ma skóry, nawet na lekarstwo. Wkrótce
władze przeprowadzają rewizje u znanych i zasobnych kupców obuwiowych. I cóż się
okazuje. U znanego kupca, mającego skład obuwia przy ulicy Reymonta znaleziony
cały zakonspirowany magazyn skór, przeznaczony na podbicie cen i pasek. Drugi
przykład:
W znanym i poważanym handlu spożywczo-kolonialnym, a mianowicie
w Spółdzielni Urzędniczej8 brak towarów. Nawet członkowie-udziałowcy oprócz pasty
nic nie mogą dostać. Trzeba szukać potrzebnych artykułów, gdzieś u nielegalnych
spekulantów. Pewnego dnia rewizja w sklepie. Rewizja w piwnicach. Stoją jakieś
puste beczki, worki, graty, ale towaru ani śladu. Wreszcie znaleziono dobrze
zakonspirowaną skrytkę, a w niej – cukier, mąkę, ryż, alkohole itd.
Czy w tych warunkach można myśleć o wolnym handlu? Czyż kontrola nad
handlem i wychowanie uczciwego i solidnego kupiectwa nie jest konieczna?
Nr 139, 20 czerwca 1940 r.
RADOMSKA i OKOLICY. Godziny policyjne
Zarządzeniem Naczelnika pow. Radomszczańskiego z dnia 15-go b.m.
godziny policyjne dla miasta Radomska zostały przedłużone, tak że od dnia 15-go do
dnia 30-go września 1940 r. ludność cywilna może chodzić po drogach, ulicach
i placach publicznych od godz. 5-ej rano do 22-giej wieczorem.
W wyjątkowych wypadkach godziny policyjne są przedłużane indywidualnie
przez starostę lub komisarza miasta.
Nieprzestrzeganie powyższego zarządzania karane będzie grzywną do 300-tu
zł lub aresztem do 6-ciu tyg.
Zapisy do szkół powszechnych
W dniu 17-go czerwca r.b. ukazało się ogłoszenie Komisarza miasta
zawiadamiające rodziców, iż zapisy dzieci do szkół powszechnych będą przyjmowane
w szkole powszechnej na Bugaju w dniach od 21-go do 23-go czerwca r.b. wyłącznie
w godz. od 8-13 i od 15-17. Po tym terminie zapisy nie będą przyjmowane.

8 Mowa o Powszechnej Spółdzielni Spożywców Urzędników w Radomsku, funkcjonującej pod taką nazwą
od 1925 r. W pierwszych dniach września sklep spółdzielni ograbiono, pozostałą część towaru ukryto przed
Niemcami. Odnosiło się to zwłaszcza do alkoholu, bowiem w czasie okupacji spółdzielnia nie posiadała
koncesji na handel nim – szerzej zob. G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach
1881-1939, Radomsko 2008, s. 190-191.
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W interesie wszystkich rodziców powinna być należycie zrozumiana troska o
losy swoich dzieci w związku z czym należałoby niezwłocznie zgłaszać dzieci szkolne
do rejestrów szkolnych. Dzieci w wieku szkolnym rozumie się urodzone w latach od
1933 do 1927 włącznie.

Rozporządzenie burmistrza miasta Lucjana Kwaśniewskiego nakazujące rozpoczęcie
nauki w szkołach

Rejestracja rowerów
Komisarz miasta Radomska P. Nebert ogłoszeniem swym z dnia 13 b.m.
podał do publicznej wiadomości, iż każdy posiadacz roweru winien w terminie
najpóźniej do dnia 29 czerwca r.b. zarejestrować rower i wnieść opłatę do kasy
miejskiej na prawo jazdy w wysokości 4-ch zł.
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Tabliczki rejestracyjne na prawo jazdy wydawane będą w terminie od 1-go do
15-go lipca 1940 przez kasę miejską. Posiadane dotychczas znaki rejestracyjne są
nieważne. Do czasu otrzymania nowych tabliczek rejestracyjnych posiadacze rowerów
obowiązani są legitymować się dowodem kasowym z tytułu uiszczonej opłaty. Osoby
nie posiadające dowodu rejestracji pociągane będą do odpowiedzialności karnej.
Dzięki niniejszemu zarządzeniu zawiła dotychczas kwestia lokomocji rowerowej
została na terenie miasta uregulowana i z pewnością zadowoli wszystkich posiadaczy
rowerów.

Karta rowerowa wystawiona na nazwisko Waleriana Wtorkiewicza

Pobór koni
Pan Starosta pow. radomszczańskiego zarządził pobór koni dla całego
powiatu, w czasie od dnia 14-go czerwca do 9-go lipca r.b.
Miasto i gmina wiejska Radomsko sprezentowała się ze swoimi końmi przed
wojskowymi komisjami poborowymi na targowicy miejskiej w Radomsku, przy ul.
Piłsudskiego, w pierwszej turze, to jest dnia 14 b.m. i doprowadziły, miasto 285 oraz
gmina Radomsko 443 konie. Od posiadaczy miejskich komisja zakupiła 15 koni,
z gminy Radomsko natomiast 55 koni. Za zakupione konie komisje niezwłocznie
płaciły posiadaczom koni od każdego konia 2000 zł.
Należy podkreślić, że skutkiem dobrze opracowanego planu organizacyjnoadministracyjnego ze strony władz niemieckich, strona techniczna samego przeglądu
nie nastręczała żadnych trudności, tym samym przegląd koni odbył się sprawnie
i szybko.
Tama na wódkę
W związku ze stwierdzeniem przez P. Komisarza Miasta, że duże ilości wódek
przydzielane na miasto przez Handelsgenossenschaft dla konsumpcji miejscowej były
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wywożone z miasta i odsprzedane dalej po lichwiarskich cenach, skutkiem czego
ludność miasta nie była należycie zaopatrywana w powyższy artykuł. Komisarz
Miasta P. Nebert celem poskromienia niesumiennego handlu zarządził ścisłą kontrolę
w sklepach pod względem przychodu i rozchodu wódek.
W tym celu każdy sprzedawca-kupiec obowiązany jest notować w specjalnej
księdze towarowej: 1-sze nazwisko kupującego, 2-gie adres zamieszkania, 3-cie ilość
zakupionej wódki, 4-te cenę sprzedaży, 5-te dzień sprzedaży.
Niezależnie od powyższego Komisarz Miasta uregulował konsumpcyjną cenę
wódki na miejscu w lokalach publicznych ustalają[c]: a) za kielisze[k] o pojemności
4/100 l. 40 gr., b) za 30/300 l. 60 gr.
Mamy nadzieję, że usankcjonowane zarządzenie P. Komisarza miasta
znajdzie zrozumienie wśród miejscowego społeczeństwa, a nieuczciwym spekulantom
położy wreszcie tamę dalszego niewłaściwego przemycania wódek, a także położy kres
nadmiernym cenom pobieranym od konsumenta w restauracjach.
Pożar na terenie młyna parowego K. Zielonki
Znany od szeregu lat i cieszący się zaufaniem licznej klienteli młyn parowy
K. Zielonki, padł częściowo ofiarą pożaru, który parę tygodni temu nawiedził ten
zakład. Na szczęście miejscowym oddziałom Straży Pożarnej udało się na tyle
przynajmniej opanować sytuację, że pomimo pewnych przeszkód i strat młyn
funkcjonuje w dalszym ciągu, ku zadowoleniu zainteresowanych. Ostatnio jednak
wyszły na światło dzienne jakieś niedomagania i słychać różne skargi i utyskiwania ze
strony klientów. Podobny stan rzeczy stoi w związku z przeprowadzaną ostatnio
zmianą kierownictwa tego przedsiębiorstwa. Jedni pomawiają nowego kierownika
o brak dostatecznej fachowości, inni pocieszają się, że wspomniane niedomagania są
zjawiskiem przejściowym.
W każdym razie byłoby rzeczą bardzo pożądaną, by ta ważna placówka
gospodarcza powróciła jak najprędzej do dawnej formy.
Nr 142, 23 czerwca 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC. Godziny przyjęć dla interesantów
w Urzędzie Aprowizacji I Zarządzie Miejskim
Wydział Aprowizacji i Rolnictwa przy Starostwie w Radomsku (Der
Kreishauptmann Abt. Ernährung und Landwirtschaft) Kościuszki 12 podaje do
wiadomości wszystkim mieszkańcom miasta i powiatu, że interesanci będą
przyjmowani tylko w poniedziałki i czwartki w godz. od 9 do 11-ej.
W inne dni bez względu na to czy sprawa jest pilna, czy też ktoś przybył
z daleka, interesant nie zostanie przyjęty. Zwraca się przeto uwagę, zwłaszcza
interesantom zamiejscowym, aby nie łudzili się na próżno żadnymi względami
i sprawy swe załatwiali tylko w wyżej podanych dniach i czasie.
Przy tej okazji warto przypomnieć miejscowym mieszkańcom, iż urzędowe
godziny przyjęć w Zarządzie Miejskim ustalone zostały codziennie w godz. od 9 do 12,
w soboty zaś tylko do godz. 11.
Komisarz Miasta przyjmuje jedynie we wtorki i czwartki od godz. 10-11-ej
i tylko w wyjątkowo ważnych przypadkach.

341

Kamil Rutkowski

Wejście do Zarząd Miasta

Ważne dla rolników!
Rozporządzenie Szefa Dystryktu Radom Oddz. Aprowizacji i Rolnictwa z dnia
25 stycznia 1940 r. w sprawie reorganizacji gospodarki inwentarzem żywym, został
nałożony na wszystkie gminy miejskie i wiejskie w powiecie kontyngent roczny na
dostawę bydła i trzody chlewnej do Rzeźni Miejskiej, przeznaczony na ubój a tym
samym i na konsumpcję dla miejscowej ludności.
Dla wyjaśnienia sprawy podajemy do wiadomości, iż w myśl cytowanego
rozporządzenia, sztuki hodowlane, zwierzęta ciężarne oraz młode – niedojrzałe,
a więc nie posiadające przepisowej wagi, nie będą i nie mogą być przeznaczane na
wspomniany kontyngent.
Niezależnie jednak od powyższego zwracamy specjalną uwagę miejscowym
rolnikom, aby celem możliwej ochrony swego bydła, idąc po myśli wszelkich
zarządzeń Powiatowego Wydziału Aprowizacji i Rolnictwa i zgodnie z postanowieniem tegoż z dnia 11 bm., dostarczali mleko od swych krów do Okręgowej
Mleczarni Spółdzielczej w Radomsku, gdyż w ten sposób, okazując dostawy mleka do
wspomnianej mleczarni, mają szanse zwłoki z dostawą bydła, a tym samym czas na
wychowanie młodzizny. Zaznaczyć bowiem należy, że w pierwszym rzędzie na
kontyngent ubojowy przeznaczane będzie przede wszystkim bydło od tych rolników –
hodowców, którzy z jakichkolwiek przyczyn mleka do Mleczarni nie dostarczają.
Na marginesie tych zarządzeń, warto podkreślić ten fakt, iż dostawa mleka do
Mleczarni ma swoje należyte uzasadnienie, tym bardziej, że z dobrodziejstw jej
korzysta przede wszystkim społeczeństwo, które nie jest w stanie kupować pokątnie
po zbyt wygórowanych cenach mleka czy masła. Mleczarnia natomiast dysponując
odpowiednią ilością mleka będzie mogła je odsprzedawać po cenach normalnych
przystosowanych możliwie do zarobków.
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Z EKRANU: Od dnia 3 b.m. wyświetlany będzie w Radomsku jeden
z najlepszych filmów produkcji niemieckiej p.t. „Czerwona Orchidea” z Olgą
Czechową w roli głównej. Treść filmu zaczerpnięta z dziedziny szpiegostwa
międzynarodowego. Oczywiście przez całą fabułę filmu przesuwa się para
zakochanych – miłość. Akcja żywa o napięciu dramatycznym, jak zresztą we
wszystkich filmach niemieckich, całkowicie absorbuje widza, który przeżywa wraz
z bohaterami ich dobre i złe chwile.
O fascynującej urodzie Olga Czechowa porywa ekspresją i wspaniałą grą. Do
jej miary dostrajają się pozostali artyści: Camilla Horn, Albreht Schoenhals, Ursula
Horking, Herbert Hübner, Hans Nielsen i inni.

Kino „Kinema” w czasie okupacji przemianowane na „Metropol”

Niecodzienny wypadek zatrucia 3 osób pokątnie kupionym
spirytusem
We wsi Rudniki, powiat Radomsko, rozegrała się tragedia, której ofiarą
śmiertelną padły dwie siostry Szeflowa i Gryglewska. Trzecią ofiara, syn Gryglewskiej
posiada zupełnie zrujnowane zdrowie.
Pewnego dnia do Szelfowej przybył żyd – pokątny handlarz, od którego
gospodyni domu kupiła pół litra spirytusu, poprzednio sprawdziwszy, że spirytus ma
normalny smak i zapach, i nie zalatuje odorem jak samogonka lub denaturat.
Spirytus przeznaczyła na imieniny swego męża. Traf chciał, że na drugi dzień
przyszedł do Szelfowej jej siostrzeniec, młody Gryglewski, którego ciotka
poczęstowała dwoma kieliszkami. Gdy przyszedł do domu powiedział o tym swojej
matce - „niech mama leci do ciotki, ma doskonały prawdziwy spirytus”. Ponieważ

343

Kamil Rutkowski

Gryglewska lubiła kieliszek, więc pobiegła do siostry i namówiła ją na libację
i wspólnie wypiły rzekomy spirytus, po czym udały się na spoczynek.
Wieczorem powrócił do domu Szefel i zastał swoją żonę pijaną. Nazajutrz
małżonkowie mieli udać się do sądu. Szeflowa czuła się bardzo źle. Chcąc „zaprawić”
swoją żonę, wyszedł na wieś, aby kupić wódki, niezawodne lekarstwo na pijaństwo.
Gdy po upływie pół godziny wrócił do domu, zastał żonę bezwładną, ręce
i nogi zesztywniałe, utraciła wzrok. Przywołany lekarz stwierdził agonię, z powodu
zatrucia się spirytusem „mentylowym” (sic!). Spirytus ten używa się do celów
technicznych w metalurgii. Jest on skażony, ale trucizna jaką zawiera zupełnie nie
wpływa na jego smak i zapach. Lekarz twierdzi, że przy zatruciu spirytusem, jedyna
rada, to przepłukanie żołądka, ale nie później, jak w trzy godziny po spożyciu.
Późniejsze zabiegi nie pomogą, bo trucizna wchodzi w krew, a wtedy nie ma już
ratunku.
Tymczasem Gryglewska, która już oprzytomniała na wieść o śmierci siostry
przybiegła z lamentem i wyrzutami pod adresem Szefla, że za późno wziął się do
ratunku, nie wiedząc, że nosi w sobie mimo pozorów zdrowia, nieuchronną śmierć.
Lekarz zbadał ją i podsunął, aby kazała sobie przepłukać żołądek. Gryglewski oburza
się, zresztą lekarz nie nalega, bo na płukanie żołądka jest już za późno. Upłynęło kilka
godzin zaledwie, gdy Gryglewska poszła w ślad za Szeflową. W okropnych bólach
zmarła.
Młody Gryglewski, który wypił tylko dwa kieliszki owego spirytusu
zachorował dopiero na piąty dzień. Udało się go jednak odratować, ale 2 tygodnie
przeleżał w szpitalu. Obecnie ma wzrok bardzo osłabiony i kto wie, czy nie grozi mu
ślepota. Dla kupujących alkohol od pokątnych handlarzy – przestroga!
Nr 148, 30 czerwca 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC. Piętnujmy podbijaczy cen
Pan Komisarz Miasta ukarał w tych dniach kilku właścicieli herbaciarni na
terenie miasta Radomska karami do 200 zł za sprzedaż i wyszynk alkoholu,
względnie sprzedawanie tychże po niesłychanie wygórowanych cenach.
Winno to być ostrzeżeniem dla innych podobnych panów, próbujących
wyzyskiwać słabości ludzkie i nabijających sobie kieszenie pieniędzmi naiwnych.
Mieszkańcy miasta winni przyjść z pomocą Władzom, zgłaszając o każdym wypadku
zażądania przez sprzedającego ceny „wojennej”. Tylko solidarne postępowanie
wszystkich obywateli może uwolnić miasto od plagi lichwiarstwa. Nie wolno kierować
się obawą, że „na raz drugi nic nie kupię”, lub też kierować się jakimiś innymi
ubocznymi względami, należy pamiętać, że chodzi tu o ułatwienie życia ogółowi
mieszkańców. Oczywiście dotyczy to tak wódki, jak i wszelkich innych artykułów,
szczególnie spożywczych. Każdy zauważony wypadek sprzedania masła czy jajek po
lichwiarskich cenach żydom należy natychmiast zgłosić policji, a możemy być pewni,
że w krótkim czasie znikną z terenu naszego miasta wszelkie ciemne indywidua,
żerujące na biedzie ludzkiej.
Rolnicy okoliczne powinni wreszcie zaniechać dostarczania swych produktów
żydom. Czyż zapomniałeś już, chłopie polski, że nie było wypadku, aby ci żyd
dopomógł, że na każdym kroku próbuje cię wykorzystać? Żydom na razie niczego nie
brak, a tylu Polaków znajduje się w biedzie. Nie zapominajcie, rolnicy, że po
załatwieniu innych pilniejszych spraw, Władze przystąpią i do tej, a wtedy może
bardzo będziecie żałować popełnianych przez was podłości. Jeżeli będziemy wszelkie
usiłowania Władz, odnośnie zaprowadzenia należytego porządku w wyżywieniu
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mieszkańców, możemy być pewni, że i Władze wspomagać nas będą usilnie
w odbudowaniu swych gospodarstw.
W naszym własnym interesie leży więc, co jasno wynika z powyższych uwag,
piętnowanie i oddawanie w ręce władz podbijaczy cen.

Obwieszczenie o obowiązujących cenach żywności z 19 stycznia 1940 r.

Sprawy mieszkaniowe
Swego czasu, a było to w roku ubiegłym, ukazało się na naszych słupach
ogłoszeniowych zarządzenie o ustanowieniu Urzędu Mieszkaniowego dla Miasta
Radomska z siedzibą w Magistracie. Jak wiadomo z biegiem czasu agendy tego
Urzędu zostały przejęte przez władzę powiatową. Nadzorem jako też i samym
przydziałem wolnych mieszkań zajmowało się Starostwo.
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Obecnie siedziba i Zarząd Urzędu Mieszkaniowego ponownie powrócił do
Magistratu i wszelkie sprawy mieszkaniowe winny być załatwiane tylko za
pośrednictwem wspomnianego Urzędu.
Celem uniknięcia przykrych następstw w postaci kar pieniężnych lub innych,
jakie mogą być nakładane na niestosujących się do wydanych poprzednio zarządzeń,
które dalej obowiązują przypominamy zwłaszcza właścicielom lub administratorom
domów mieszkalnych, o obowiązku niezwłocznego meldowania wszystkich obecnie
wolnych mieszkań jak i opróżnianych w przyszłości, bowiem samowolne wynajmowanie mieszkań bez wydanego przez Komisarza Miasta zaświadczenia – podlegać
będzie karze administracyjnej, a niezależnie od powyższego lokator nieprawnie
zajmujący mieszkanie może być usunięty. Sentencją odnośnych zarządzeń jest
ułatwienie rozwiązania bardzo trudnego problemu mieszkaniowego i dlatego też
pomijając już same sankcje karne, powinniśmy zastosować się do tych przepisów
w całej rozciągłości, bowiem tą tylko drogą możemy sprawnie i bez kłopotów
likwidować nasze bolączki.
Pożar w fabryce noży
Onegdaj zaalarmowana została miejska straż pożarna w Radomsku do pożaru
w fabryce noży Stefana Bieleckiego mieszczącej się przy ul. św. Rozalii 24. W ogniu
znajdowała się część zabudowań fabrycznych. Pożar z błyskawiczną szybkością
przenosił się na sąsiednie budynki drewniane, co niewątpliwe spowodować by mogło
znacznie wyższe szkody i akcja pomocy stała się bardzo uciążliwa. Praca pompy
strażackiej utrudniona była z racji braku wody na miejscu, którą musiano czerpać
z przygodnego rezerwuaru, odległego 150 metrów od miejsca pożaru. Zadaniem
straży było odciąć ogień od pozostałej części fabryki oraz tłumić ogień przenoszący się
na sąsiednie budynki mieszkalne. Dzielnym strażakom udało się w stosunkowo
krótkim czasie uporać z powyższymi trudnościami, dzięki energicznemu
i odważnemu dowództwu. Przy tej okazji wypada podkreślić, że kilkakrotnie już
w ostatnim czasie straż pożarna bardzo dzielnie się spisała.
Nr 151, 4 lipca 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC. Uwaga na gruzy
W sobotę przed wieczorem jak również i z nocy na niedzielę nawiedziły
miasto Radomsko gwałtowne burze połączone z huraganami i gradem. Poza dość
poważnymi wyrządzonymi stratami na polach w płodach rolnych jak i ogrodach,
rozbestwiony żywioł rozmoczył i osłabił w znacznym stopniu przepalone bądź to
zmurszałe sterczące mury nierozebranych jeszcze zniszczonych w okresie kampanii
wrześniowej domów. Skutkiem tego w niedzielę dnia 30 czerwca 1940 o godz. 11.30
na rąbiącego starą papę na opał Kamasa Antoniego wysiedlonego robotnika
z Inowrocławia obecnie zamieszkałego w Radomsku przy ul. Pl. 3-go Maja nr 3 –
zsuwające się szczątki pozostałego dachu zrzuciły część gruzu przy Pl. 3 Maja i siłą
spadając przydusiły i zraniły dość poważnie w głowę Kamasa. Mimo otrzymania
natychmiastowej pomocy w miejscowym Powiatowym Szpitalu św. Aleksandra
w Radomsku, Kamasa Antoni w kilka godzin po wypadku życie zakończył.
Powiadomiony o powyższym wypadku prokurator Sądu Okręgowego
w Piotrkowie z uwagi na to, iż policja polska stwierdziła na miejscu przyczynę
wypadku oraz że Kamasa zmarł w szpitalu, zezwolił na pochowanie ciała bez
przeprowadzenia sekcji zwłok.
W związku z powyższym ostrzegamy mieszkańców miasta Radomska, aby bez
celu nie spacerowali obok ruin, mogą być narażeni na podobne niebezpieczeństwa.
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Widok na spaloną część Placu 3 Maja, budynek z prawej to gimnazjum Jadwigi
Chomicz

Napad bandycki
W ubiegłym tygodniu do mieszkania prywatnego p. Piotra Kulaka właściciela
Fabryki wód gazowych i lemoniad oraz hurtowni piwa zamieszkałego w Radomsku
przy ul. Mickiewicza nr 9, wtargnęło czterech bandytów. Zaalarmowana Policja
Polska natychmiast przeprowadziła śledztwo. Posiadając pewne ślady kierunku
umknięcia rabusiów, wszczęto za nimi pościg. Dotychczas jednak sprawców nie
schwytano. Ponieważ podobne wypadki w okolicy miasta Radomska jak słychać
zdarzają się coraz częściej radzimy zdwoić czujność.
Regulacja spraw mieszkaniowych
Niewątpliwie bardzo było wygodnie tym wszystkim, którzy począwszy od
1 września roku ubiegłego, lub w późniejszych terminach zmieniając sobie mieszkania
oczywiście na lepsze – korzystając z wszelkich wygód jakie było można znaleźć w tych
pomieszczeniach – mieszkali sobie beztrosko, wygodnie i to bezpłatnie.
Niestety, każda rzecz na świecie skoro ma początek musi mieć i swój koniec.
Niekiedy początek bywa radosny, wówczas przeważnie koniec nadchodzi smutny,
a dobrze jest wtedy jeśli przyszedł umiarkowany i względnie możliwy do
wytrzymania. W każdym bądź razie już na dniach ukaże się zarządzenie Władz
Administracyjnych regulujące nie tylko kwestię przydziału, ale i opłat za
wynajmowane lokale, i o ile mi wiadomo, lokatorzy zamieszkujący w domach
bezpańskich lub pożydowskich będą obowiązani mocą zarządzenia Głównego
Zarządcy tych domów ustanawianego przez Szefa Dystryktu Radom, za zajmowane
dotychczas lokale wpłacać czynsz komorniany według norm z sierpnia 1939 roku do
Powiatowej Kasy Oszczędności w Radomsku na konto nr 85/B.
Te ostatnie zarządzenia niewątpliwe korzystne dla strony gospodarczej
miasta, bowiem osiągane wpływy z czynszów komornianych przyczynią się w wielkim
stopniu do ożywienia prac remontowo-inwestycyjnych, co zatem idzie umożliwią
administracji domów utrzymanie nie tylko istniejącego stanu, ale zezwolą na pewno
i na przeprowadzenie remontów lub uzupełnienie braków spowodowanych
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działaniami wojennymi, bądź też niedbalstwem ze strony żydowskiej, które
administrując do czasu wojny niejednokrotnie widziało w swych domach jedynie
własne cele zysków, pomijając dobro lokatorów i społeczeństwa.
Niezależnie od powyższego z uwagi na to, że nadchodzi dzień zapłaty za
komorne, niepożądane elementy z różnych powodów zmuszone będą dotychczas
zajmowane lokale opuszczać, tym samym centrum miasta wkrótce stanie się
możliwym ośrodkiem zamieszkania.
Nr 152, 5 lipca 1940 r.
Z RADOMSKA. Opłata od psów
Rozporządzeniem Naczelnika powiatu radomszczańskiego z dn. 18 grudnia
1939 roku ustanowione zostały opłaty od psów. Ponieważ dotychczas znikoma ilość
posiadaczy psów wyżej wspomniane opłaty wniosła do Kasy Miejskiej, należy
wnioskować, że większa część właścicieli psów uchyla się od dopełnienia tego
obowiązku.
Należy więc zameldować psa i zgłosić podatek w najbliższych dniach.
Następnie upomina się mieszkańców by swoje psy podwórzowe trzymali na uwięzi,
rasowo-pokojowe natomiast w czasie spacerów – prowadzić na smyczach. Wyjaśnienia powyższe są o tyle bardzo ważne, że pomijając już samą kwestię ewentualnych
strat materialnych opłacania kar za niestosowanie zarządzeń, to z drugiej strony
właściciele mogą również być pozbawieni psów, które, jeśli spotkane zostaną
samopas na ulicach, lub placach publicznych będą wyłapywane przez rakarza
miejskiego, z przeznaczeniem do zabicia.
W końcu warto nadmienić, że to zarządzenie przyniesie wszystkim
mieszkańcom miasta korzyści zważywszy, iż tym sposobem uchronieni zostaną od
często niebezpiecznych, natrętnie hałaśliwych psów.
Nr 156, 10 lipca 1940 r.
Z RADOMSKA. Jazda na gapę skończyła się tragicznym wypadkiem
W ubiegłym tygodniu na stacji kolejowej w Radomsku uległa
nieszczęśliwemu wypadkowi Zofia Piwowarska, lat 20, z zawodu służąca mieszkanka
m. Piotrkowa, zam. czasowo w Radomsku przy ul. Mickiewicza 19. Piwowarska
jechała pociągiem towarowym bez biletu z Piotrkowa do Radomska. Ponieważ pociąg
towarowy mijając stację osobową nie zatrzymał się, Piwowarska będąc już u celu swej
podróży w obawie przymusowej dalszej podróży, zeskoczyła z wagonu w odwrotnym
kierunku ruchu pociągu, co spowodowało silny upadek na tor kolejowy. Wskutek
upadku doznała dotkliwych ogólnych potłuczeń i mimo uzyskanej pomocy w kilka
godzin po wypadku zmarła w powiatowym szpitalu św. Aleksandra w Radomsku.
Ulewny deszcz
W czwartek ub. tygodnia w godzinach wieczorowych miasto Radomsko
nawiedziła gwałtowna burza z silną wichurą i ulewnym deszczem.
Na ulicach, szczególnie w miejscach nisko położonych spływały potoki
deszczowej wody, których głębokość sięgała nieraz 20 cm.
W związku z powyższym ogrody i pola gruntowe niżej położone zostały
całkowicie zalane, wyrządzając przez podmycie dotkliwe straty w zasiewach.
Nr 158, 12 lipca 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC. Specjalna Komisja obliczyła straty poczynione przez burze
W ub. sobotę rolnicza komisja szacunkowa strat powstałych wskutek
ostatniego gradu oraz ulewnych deszczów, jakie nawiedziły m. Radomsko, pod
przewodnictwem p. Romika instruktora wydziału rolnictwa i wyżywienia przy
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Starostwie Powiatowym w Radomsku przy współudziale delegata Zarządu Miejskiego
p. Drozdowskiego, referenta wydziału Dzierżaw Gruntów Miejskich oraz delegatów
miejscowych ogrodników poszkodowanych przez wspomniane burze w osobach pp.
Chłapowskiego i Kwiatkowskiego po przeprowadzeniu dochodzeń na miejscu ustaliła,
iż ostatnie burze wyrządziły w rolnictwie ogółem ok. 50 proc., a w szczególności
w ogrodnictwie ok. 80 proc. strat.
Nocni goście
Ubiegłej nocy nieznani dotychczas policji sprawcy na ulicy Limanowskiego9
w Radomsku usiłowali przeprowadzić nocne rewizje w kilku mieszkaniach
żydowskich, przedstawiając się za urzędników „Gestapo”. Osobnicy ci mieli na sobie
zwykłe cywilne garnitury, co oczywiście w znacznym stopniu utrudniało
i uniemożliwia wykonanie zamierzeń i z tego powodu nikogo nie ograbiono.
Policja prowadzi dochodzenie, w toku którego wpadła już na pewien trop
oszustów.
Ofiara Warty
Skwarne dni ściągają masy ludzi na Topisz, którzy łaknąc trochę świeżego
powietrza jednocześnie korzystają z nurtów rzeki i od rana do późnego wieczoru
używają kąpieli. Kilka dni temu, w gronie kolegów nad Wartę wybrał się Wójcik
Kazimierz, lat 18, zam. w Radomsku przy ul. Żeromskiego 11. Zażywając sportu
kajakowego wraz ze swymi towarzyszami, natrafiwszy przy moście kolejowym na
Bobrach na wartki nurt rzeki, wywrócił się z kajakiem do wody. Towarzyszom udało
się dopłynąć do brzegu, natomiast Wójcik Kazimierz utopił się. Zwłoki topielca z dna
rzeki wydobyto.
Nr 164, 19 lipca 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC. Przeniesienie biur magistratu
Celem uniknięcia zbytecznego chodzenia po całym gmachu magistrackim
w wyszukiwaniu odpowiednich wydziałów dla orientacji wyjaśniamy, że biura
Buchalterii i Kasy Miejskiej obecnie zajęły lokal po komendzie placu to jest przeniosły
się na dawne swoje miejsce, w pokoju natomiast numer 7 obecnie urzęduje Wydział
Mieszkaniowy oraz Wydział Dzierżaw i Gruntów Miejskich.
Wykup świadczeń i rekwizycji
Naczelnik powiatu radomskowskiego wydał w dniu 9 lipca r.b. ogłoszenie,
gdzie poruszona jest sprawa odszkodowań dla tych którzy oddawali wojsku lub
władzom niemieckim usługi drogą świadczeń specjalnych bądź też rekwizycji.
Posiadacze takich dowodów poświadczonych przez wymienione władze winni
niezwłocznie zgłosić się w Magistracie w okienku Nr 2.
Chytry handlarz targowy
Miejska komisja sanitarna przeprowadzając w ubiegłym tygodniu oględziny
sanitarne w stojącym na rynku obok parku miejskiego budkach – między innymi
odwiedziła budkę Krzysztofa Dzierzgwy, w której otrzymać można zimne i gorące
dania. Pod względem czystości komisja nie znalazła żadnych zastrzeżeń ponieważ
istotnie wspomniany zakład prowadzony jest czysto i starannie, gdyby nie tylko jedno
maleńkie ale. Sąsiednia budka obok kiosku Dzierzgwy jest stale zamknięta od frontu,
a może być niewidocznie otwierana od tyłu z wyjściem na park. Rzecz prosta takie
ułatwienie sprawy w wysokim stopniu ułatwiało właścicielom budek trzymania
w sąsiednich zamkniętych budkach artykułów niedozwolonych. W budce Dzierzgwy
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Ul. Limanowskiego to dzisiejsza Przedborska, od 1942 r. zmieniono jej nazwę na ul. Radomską.
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oprócz dań zimnych i gorących sprzedawana była wódka pochodząca z budki
nieczynnej i zamkniętej.
O nielegalnym handlu wódką, drogą sporządzonego protokółu został
powiadomiony Komisarz Miasta, który niechybnie zajmie się tą sprawą i wymierzy
winowajcy w odpowiedniej wysokości grzywnę administracyjną.
Sukienka na ulicy
Na ul. Legionów przy Nr 5 znaleziona została przez posterunkowego Policji
sukienka granatowa. Ponieważ dotychczas Komisariat Policji nie ustalił nazwiska
właściciela, sukienka przekazana została do Magistratu do depozytu.
Nr 171, 27 lipca 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLICY
Dla nocnych spacerowiczów przewiduje się dotkliwe kary. Niewątpliwe znany
jest już całemu miejscowemu społeczeństwu zakaz chodzenia po ulicach miasta
w nocy bez specjalnego zezwolenia, udzielonego przez Starostwo lub Komisarza
Miasta, a jednak, mimo to, pozostała jeszcze pewna grupa ludzi, którzy w bardzo
częstych wypadkach bez jakiejkolwiek potrzeby, wałęsają się po ulicach lub stoją pod
bramami domów w godzinach zakazanych.
Wobec powyższego przypominamy i wyjaśniamy, iż mundurowa policja
polska otrzymała wyraźny i stanowczy rozkaz karania doraźnymi mandatami winnych w wysokości od zł 10 wzwyż, a w razie nieściągalności grzywny, natychmiastowym aresztem bez bliższego określenia czasu.
Najwyższy czas, aby mieszkańcy Radomska zrozumieli zarządzenie i nie chodzili po mieście w godzinach nocnych, nie wystawiali niepotrzebnie pod bramami
i wpływali również na własne dzieci, aby i one przestrzegały powyższe zarządzenia.
Pożar w Strzałkowie
W końcu ub. tygodnia straż pożarna w Radomsku późnym wieczorem
zaalarmowana została do pożaru, powstałego w dworskiej stodole we wsi Strzałków,
oddalonej od miasta o 5 klm (sic!). Dzięki wysiłkowi straży ogień został zlokalizowany
na miejscu i zniszczeniu uległa tylko stodoła oraz znajdujący się w niej sprzęt
z tegorocznego siana i koniczyny. Sumy strat, jak i przyczyny ognia na razie nie
ustalono.
Nr 173 30 lipca 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLICY. Schwytanie bandyty i sparaliżowanie
planów nowego napadu
Z soboty na niedzielę o godz. 2-giej w nocy patrol policji polskiej w ogrodzie
Gintra w Radomsku, przy ul. Polnej, natknął się na czterech nieznanych osobników,
z których trzech miało odznaki „Selbstschutzu”. Na żądanie policji zatrzymania
i wylegitymowania się, w obawie schwytania, nieznani osobnicy wydobyli
z marynarek ukryte rewolwery i poczęli ostrzeliwać policję. Patrol, nie zwlekając ani
chwili i nie tracąc przestępców z oczu, oddał do uciekających 7 strzałów, w wyniku
których jednemu z bandy został przestrzelony bok, drugi natomiast został ranny
w lewą rękę. Niebawem zarządzona została obława, prowadzona przez komendanta
miejscowego Komisariatu Policji, w następstwie której został schwytany ubezpieczony bandyta, Czaja Władysław, w wieku około 26 lat, stały mieszkaniec Radomska,
zamieszkały przy ul. Limanowskiego Nr 124. Pozostałym trzem bandytom udało się
zbiec.
Czaja został wzięty w krzyżowy ogień pytań, odbył spowiedź kryminalną,
z której policja dowiedziała się bardzo cennych informacji o wielu jeszcze sprawkach
przestępczych, a jednocześnie zdemaskowała całą bandę opryszków, mającą na
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sumieniu już niejedną nocną krwawą robotę. Niezależnie od powyższego, jak
wynikało z zeznań Czai, skutkiem zajścia na ulicy Polnej udaremniony został od
dawna planowany napad na młyn w Gidlach. Dalsze śledztwo w toku.
Nr 174, 31 lipca 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC. Nachalny żebrak pod opieką policji
Na terenie miasta Radomska już od kilku lat żebrze po sklepach niejaki
Dębski Szymon, nigdzie nie meldowany, przybyły z gminy Przerąb, tut. powiatu,
któremu jeśli się odmówi jałmużny, nie tylko że wyraża swoje niezadowolenie z tego
powodu słowem, ale niezależnie od powyższego potrafi zdobywać się i na czyny,
czasami niebezpieczne.
Pewnego dnia Dębski przybył do cukierni Chudzika przy ul. Reymonta, gdzie
pozwolił sobie na wypicie siedzącym przy stoliku gościom ich piwa, oczywiście na ich
rachunek, innym razem potrafił w księgarni Nowickiego podrzeć papiery, a ostatnio
wybił nawet szybę wystawową. Niebezpiecznego żebraka policja ujęła i zamknęła
w areszcie miejskim do czasu wydania decyzji przez Komisarza Miasta.
Niechlujny fryzjer
Miejska Komisja Sanitarna przeprowadzając inspekcję u Małolepszego
Edwarda, fryzjera, zastała w zakładzie fryzjerskim po zakamarkach i kątach śmietnik,
przy czym ustaliła, że narzędzia pracy, jak również bielizna, używana dla klienteli,
była wyjątkowo brudna, nie nadająca się do użytku. W związku z powyższym Komisja
decyzją swoją ukarała Małolepszego mandatem doraźnym w wysokości ZŁ 30,
a z racji odmowy zapłaty, jak i oporu ze strony właściciela, sporządziła protokół, który
przesłała do Komisarza Miasta z prośbą o właściwy wymiar kary.
Warto zwrócić uwagę, że w interesie własnego zdrowia należy omijać brudne
zakłady, a wtedy na pewno właściciele tych zakładów zrozumieją przyczyny zastoju
i doprowadzają swoje warsztaty pracy do estetycznych wyglądów.
Szan. Czytelników zawiadamiamy, że otworzyliśmy ekspozytury w Radomsku
przy ul. 3 mają 5 w sklepie artykułów biurowych i papieru p. Kołodziejczaka (dawn.
Gelbarde). Przyjmuje się tam zamówienia na prenumeratę, ogłoszenia i druki.
Nr 181, 8 sierpnia 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC. Reorganizacja Opieki Społecznej m.
Radomska
Komisarz Miasta p. Nebert w ostatnim czasie zajął się Wydziałem Opieki
Społecznej w Radomsku i po dokładnym rozejrzeniu i wglądnięciu we wszelkie tajniki
administracyjne, jak również dotyczące istotnych potrzeb opieki dla tych którzy na
nią zasługują i jej nieodwracalnie potrzebują, uwzględniając finansowe możliwości
miasta z jednej oraz możliwości utrzymania się z pobieranych zasiłków z drugiej
strony, wydał cały szereg zarządzeń, które niewątpliwie przyniosą korzyści tak dla
miasta jak i obywateli.
Jeszcze w miesiącu czerwcu r.b. z zasiłków pieniężnych na wyłączny koszt
miasta pozostawało i korzystało 148 osób, których wysokość zasiłków wyrażała się
cyfrą od zł. 8-12 miesięcznie, obciążając miasto ogólną kwotą zł. 1.360. W związku
z powyższym Komisarz Miasta p. Nebert polecił lekarzowi miejskiemu zbadanie pod
względem zdrowotności i sił fizycznych osób korzystających z zasiłków, w wyniku
której to kontroli okazało się, że ze 146 osób na zasiłki zasługuje raptem 65 osób,
co stanowi 45 proc. Pozostałe osoby w liczbie 78 osób t.j. 55 proc. z tzw. grupy
starców i różnych na pozór niedołęgów, którzy jeszcze w ub. m. korzystali z zasiłków,
obecnie po zbadaniu lekarskim zostali skierowani do prac w ogrodach i skwerach
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miejskich, jednym słowem do prac lżejszych, gdzie z powodzeniem dla dobra
własnego i ogółu siły swe mogą zużyć.
Jak wynika z wyżej podanych wyjaśnień wydane zarządzenie Pana Komisarza
wzbogaciło dwie strony: z jałmużników stworzyło legion pracy uczciwie zarobkujących na chleb, z drugiej strony wydatkowane pieniądze przez Magistrat zużyte
zostaną celowo, bowiem zwiększenie zastępów ludzi pracy, szybciej doprowadzi
miasto do przedwojennego wyglądu.
Dla zorientowania czytelników w ogólnych kosztach powstałych wskutek
niezbędnej opieki społecznej finansowanej przez miasto podamy niżej zestawienie
przeciętnych periodycznych kwot wydawanych na ten cel miesięcznie:
1. zasiłki dla starców 148 osób
1.360 – zł
2. utrzymanie starców w przytułkach
650 – zł
3. rodziny zastępcze (u ludzi prywatnych) 156 – zł
4. dzieci w zakładach wychowawczych
260 – zł
5. koszty leczenia szpitalnego
2.000 – zł
6. koszty leczenia domowego (lekarstwa) 600 – zł
7. koszty utrzymania wariatów w zakładach 150 – zł
8. koszta pogrzebowe (trumny i grabarze) 250 – zł
Razem 5.426 – zł
Jak wynika z ogólnego zestawienia obciążenie miasta dochodzi z tytułu
Opieki Społ. do przeszło 65.000 – zł rocznie.
Nr 184, 11 sierpnia 1940 r.
Z RADOMSKA. Złodziej okradł złodzieja
W ub. tygodniu policja polska drogą wywiadu została poinformowana, iż
Mielczarek Franciszek, lat 24 stały mieszkaniec m. Radomska, zam. przy ul.
Sienkiewicza nr 11 odżywia się intensywnie drobiem pochodzącym z kradzieży.
Wywiad okazał się słuszny, ponieważ w czasie nocnej rewizji znaleziono u Mielczarka
jedną żywą kurę, gęsinę natomiast już w garnku. Przytrzymany Mielczarek na
skuteczną prośbę policji przyznał się do kradzieży, z tym jednak, iż drób
konsumowany przez niego skradł swojemu koledze Franciszkowi Gniatowskiemu,
z którym ub. nocy skradli 5 gęsi i 3 kury z zamkniętej obory na szkodę Janiny
Ciesielskiej, zam. przy ul. Piłsudskiego 35.
Przez schwytanie Gniatowskiego i Mielczarka została tym samym
zlikwidowana cała szajka kurokradów, która już niejedną wyrządziła krzywdę
miejscowym gospodarzom.
Nr 185, 13 sierpnia 1940 r.
Z RADOMSKA. Spęd bydła na nowej targowicy
Naczelnik Powiatowego Urzędu Rolnego w Radomsku wydał zarządzenie,
w którym podaje do wiadomości, że następny spęd bydła nie odbędzie się w rzeźni,
lecz na nowej targowicy przy ul. Piłsudskiego. Odbiór bydła odbywa się punktualnie
w każdą środę pomiędzy godziną 8-mą a 11-tą przed południem.
Nr 103, 22 sierpnia 1940 r.
Z RADOMSKA. Powiatowy Związek Ogrodniczy w Radomsku
Nowopowstały Związek Ogrodniczy jest organizacją prawną, zrzeszającą
ogrodników producentów, miłośników ogrodnictwa, handlarzy produktami
ogrodniczymi i jako Pow. Związek podlega Związkowi Dystryktu Radom. Na walnym
zebraniu odbytym w d. 7 sierpnia b.r. w obecności p. Stabsleitera Pokornego,
powołany został przez p. Stabsleitera zarząd komisaryczny. Zadaniem nowego
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zarządu jest zwiększenie produkcji ogrodniczej, umożliwianie zbytu, polepszenie
handlu itp. potrzeb ogrodniczych.
Na zebraniu tym obok szeregu innych spraw postanowiono: 1. Ze względu na
odmienne warunki rynku częstochowskiego, utworzyć pododdział w Częstochowie,
któremu pozostawia się swobodę działania, 2. Wszystkich członków obowiązuje
posiadanie legitymacji członkowskich upoważniających jedynie do sprzedaży i kupna
hurtowego produktów ogrodniczych; 3. Handel produktami ogrodniczymi dozwolony
jest wyłącznie na rynku w sklepach specjalnych i w zakładach poszczególnych
ogrodników; 4. Sprzedaż uliczna i roznoszenie towaru niezamówionego po domach
prywatnych jest zabroniona; 5. Hurtowy dowóz warzyw na rynek ustalony został do
godz. 9-ej; 6. Celem usprawnienia kontroli handlu produktami ogrodniczymi
powołana została specjalna Komisja Kontrolna; 7. Członkowie Związku oprocentowali się w wysokości 1 proc. od dochodu brutto na rzecz Związku; 8. Z ramienia
władz polecono członkom P.Z.O. Zwiększyć tereny uprawy truskawek, krzewów
jagodowych, cebuli i czosnku; 9. Ogrodnicy przyjeżdżający z Kamińska mogą
dostarczać warzywa do Radomska wyłącznie hurtowo po zapisaniu się do Związku;
10. P.Z.O. będzie ułatwiał w otrzymywaniu posad, zakupywania wszelkich narzędzi,
chemikalii (sic!) itp. potrzeb ogrodniczych.
Nr 195, 24 sierpnia 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC. Z biura Ewidencji Ruchu Ludności
Miejskie Biuro Ewidencji i Ruchu Ludności m. Radomska stwierdziło, iż
zwłaszcza w ostatnim czasie mieszkańcy miasta nie przestrzegają należycie przepisów
meldunkowych, co rzecz prosta w bardzo poważnym stopniu utrudnia pracę
urzędom, a bardzo często powoduje smutne następstwa dla mieszkańców. Celem
zaprowadzenia porządku ewidencji w Ewidencji Ruchu Ludności Komisarz Miasta
wyda już na dniach odnośne zarządzenie, mocą którego każdy nowoprzybyły
mieszkaniec winien się bezwarunkowo w terminie 24 godzin zameldować w Biurze
Meldunkowym Zarządu Miejskiego. Niezależnie od powyższego zwraca się specjalną
uwagę i wkłada obowiązek na administratorów domów, aby w ciągu 3-ch dni od
chwili ukazania się ogłoszenia zaopatrzyli wszystkie posesje w domowe książki
meldunkowe. W książkach tych winni być zapisani wszyscy mieszkańcy zamieszkujący w danym domu, a więc i sublokatorzy z wyszczególnieniem osób. Należy
pamiętać i przestrzegać zarówno obowiązku zameldowania, jak i wymeldowania osób
z chwilą opuszczenia przez nich danego miejsca zamieszkania z dokładnym podaniem
ich nowego pobytu adresu.
Zwraca się jeszcze specjalną uwagę przesiedlanym z ulicy na ulicę, aby
niezwłocznie dokonali właściwego meldunku, jeśli dotychczas z jakichkolwiek
powodów tego nie uczynili, i aby na przyszłość obowiązek ten spełniali w ciągu
jednego dnia. Oczywiście zarządzenie to odnosi się do wszystkich mieszkańców
miasta, tym samym i do żydów.
Za nieprzestrzeganie niniejszych przepisów będą zastosowane z całą
bezwzględnością sankcje karne, przewidziane w ustawie przepisów prawa o ewidencji
i kontroli ruchu ludności z 16 marca 1928 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw R.P. Nr 32
poz. 60, które przewidują karę pieniężną w wysokości do 2.000 zł. lub 4-ry tygodnie
aresztu lub obie kary łącznie.
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Opłaty od wnoszonych podań
Wydział Rolnictwa i Wyżywienia przy Starostwie Powiatowym w Radomsku,
ul. Niemiecka10 nr 12, w ubiegłym miesiącu wydał okólnik zawiadamiający
interesantów, że od wszelkich wnoszonych podań pobierana jest opłata w formie
znaczków urzędowych, które nabywać można na miejscu w biurze tegoż wydziału.
Niezależnie od powyższego zwraca się specjalnie uwagę zainteresowanym, że
zgłaszane wnioski bez opłaty lub pisane w języku polskim nie będą rozpatrywane.
Przy okazji przypominamy, że wszelkie składane wnioski osobiście bądź też za
pośrednictwem poczty, kierowane do Władz i Urzędów niemieckich winny być pisane
w języku niemieckim i omarkowane, w przeciwnym bowiem razie będą one zwracane
zainteresowanym bez załatwienia.
Nr 201 31 sierpnia 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC. Chleb dla Polaków
Dowiadujemy się z tutejszego „Urzędu Pracy”, że są potrzebne na wyjazd do
Niemiec: służące, kucharki oraz pomocnice domowe. Praca na roli wykluczona,
możliwość dobrego zarobku oraz zakwaterowania zapewnione. Równocześnie mogą
się natychmiast zgłosić pracownicy: do kopalni węgla brunatnego, do budowy dróg,
do budowli i metalowcy. Warunki pracy i wynagrodzenia bardzo dobre.
Zgłoszenia w „Urzędzie Pracy” w pokoju nr 1 w godz. między 8-12 oraz 15-17.
Szczęście w nieszczęściu
W poniedziałek w godzinach wieczornych na skrzyżowaniu ulic Deutschestr
[chodzi o ulicę Deutschestrasse – przyp. KR] z Narutowicza zaszedł wypadek, który
dzięki tylko nadzwyczajnym okolicznościom nie pociągnął za sobą ofiary śmiertelnej
chłopczyka lat 6.
Rozbawione dziecko, chcące przebiec jezdnię z jednej na drugą stronę wpadło
pod ciężarowe auto jadące od strony Warszawy. Dzięki naprawdę pełnej
przytomności umysłu kierowcy samochodu, który nieomal w miejscu pojazd
zatrzymał, chłopczyk uniknął niechybnej śmierci, wychodząc spod samochodu
zupełnie nietknięty.
Przy tej okazji zwracamy uwagę wszystkim rodzicom, by zwracali baczniejszą
uwagę na swoje dzieci, które rozbawione, pędząc samopas po ulicach, nie zwracając
na ostrzegawcze odgłosy syren samochodowych, ani na nawoływania woźnicy.
Teatr świetlny „Kinema”
Od niedzieli począwszy wyświetla się interesujący film dla Polaków p.t.
„Godzina pokusy”. W rolach głównych ogólnie znany wytworny Gustaw Fröhlich
i czarująca Lida Baarowa – Początek seansów codziennie o godz. 7 wieczór.
Nr 202, 1 września 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC. Rejestracja inwalidów
Miejscowy Czerwony Krzyż chcąc przyjść z pomocą wszystkim inwalidom
wojennym z roku 1939 jak również wdowom i sierotom po poległych w tymże roku
wzywa wszystkich z całego powiatu do zgłoszenia się w godz. od 9-14 w sekretariacie
Czerwonego Krzyża w Radomsku, ul. 3 maja nr 4 w celu dokonania rejestracji.
Z teatru świetlnego „Kinema”
Rozpoczynamy w każdy piątek nowy seans tylko dla obywateli narodowości
niemieckiej. Obecnie wyświetla się film p.t. „12 Minuten nach 12”. W nadprogramie
ciekawy tygodnik „Tobisu”. Ostatni seans w niedzielę o godz. 7 wieczór.

10

W czasie okupacji taką nazwę nosiła ul. Tadeusza Kościuszki.
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Dzięki p. Nebertowi tutejszemu komisarzowi miasta w którego rękach spoczywa kierownictwo tutejszej placówki kulturalno-rozrywkowej miłą rozrywką będą
o ile możności filmy polskie wyświetlane tylko dla obywateli narodowości polskiej.
Już od niedzieli do czwartku włącznie wyświetla się ciekawy i pełen emocji film p.t.
„Biały murzyn”. Film polski. Nad program tygodnik polski Nr 7 – Początek seansu
w niedzielę o godz. 3 i o godz. 5-ej. W każdy następny dzień o godz. 7 wieczór.
Nr 204, 4 września 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC . Znikają ślady wojny
Miasto Radomsko z dnia na dzień przyjmuje wygląd bardziej estetyczny. Jako
jedno z miast, które ucierpiały wskutek działań wojennych11 przedstawiało przykry
widok dla oka. Wszędzie pełno śladów zniszczenia zwiększonych jeszcze wskutek
podpaleń przez niegodziwych ludzi. Dzięki staraniom miejscowych władz w szybkim
tempie przywraca się je do normalnego stanu. Dziesiątki samochodów wywożą gruzy
i resztki zwalonych zgliszcz. Na ich miejscach widnieją lub gdzieniegdzie trawniki i
gdyby nie ściany sterczące sąsiednich budynków nie wiedziano by, ze kiedyś stały tam
domy. Upiększa i ulepsza się drogi i tak np. ul. Narutowicza z jednej i drugiej strony
przyozdobiona została trawnikami bądź też kwietnikami. Deutschestrase (sic!)
uzupełniona została drugim szerokim chodnikiem przez co usunięto uciążliwą niedogodność dla pieszych wracających z dworca, którzy broczyć musieli w błocie.

Widok na zniszczony Plac 3 Maja

Kradzież
W ubiegłym tygodniu w nocy z czwartku na piątek nieznani sprawcy ograbili
kiosk znajdujący się u wylotu ulicy Stodolnej. Właściciel kiosku p. Dubiański
znajdujący się obecnie w dość ciężkim położeniu materialnym oblicza szkody
spowodowane kradzieżą na około 100 zł.
11 Radomsko zostało zbombardowane już nad ranem 1 września 1939 r. W największym stopniu ucierpiały
ul. Mineralna (dziś już nieistniejąca), Piłsudskiego, Krakowska.
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Nr 214 15 września 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC. Współpraca w rolnictwie musi znaleźć
zrozumienie
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego w jakich żyjemy dzisiaj warunkach
i jak niezbędnym i ważkim czynnikiem jest dla nas kwestia roli i należyta na czas
i dobre wykorzystanie przez rolnika każdego kawałka ziemi. W zrozumieniu tego
zagadnienia, jak również i z uwagi na właściwość administracji, która będąc
odpowiedzialnym czynnikiem opiekuńczym za całość, musi w razie oporu wywierać
pewne presje na właściwy bieg współpracy. Wydział Rolnictwa i Wyżywienia przy
Starostwie Powiatowym w Radomsku okólnym pismem z dnia 5 b.m., biorąc pod
uwagę stan finansowy drobnego rolnika, postanowił przyjść z pomocą, aby każdy
gospodarz był w stanie rolę swą należycie uprawić. Jest powszechnie wiadomym, że
drobni rolnicy nie są w stanie utrzymać koni, a z drugiej strony koń do uprawy roli
jest niezbędny. Wobec powyższego ci rolnicy, którzy posiadają konie zobowiązani są
do wypożyczania koni dla niezbędnych robót polnych tym, którzy je potrzebują.
Za wypożyczenie konia właściciel otrzyma zapłatę w najwyższej stawce zł. 10 dziennie. Cena ta została ustalona przez Wydział Roln. i Wyżywienia i w każdym
wypadku nie może być przekroczona. W razie domagania się wyższej stawki opłat,
właściciele takich koni zostaną ukarani przez konfiskatę. Przydziałem koni, jeśli
rolnicy sami nie będą mogli w tej kwestii polubownie pomiędzy sobą załatwić
i uzgodnić; zajmować się będą pp. burmistrzowie gmin. Przypuszczać jednak należy,
że w zrozumieniu ogólnego dobra, nie znajdzie się wśród rolników taki, którego
w razie oporu przeciw temu zarządzeniu dosięgnie zasłużona kara w postaci
konfiskaty konia.
Zamknięcie ulicy
Z powodu remontu mostu przy ul. Przedborskiej ruch kołowy na tej ulicy jest
zamknięty. Objazd następuje przez ulicę Mickiewicza.
Z teatru świetlnego „Kinema”
Dla polaków (sic!) pierwszy seans w niedzielę o godz. 3. Wyświetlany będzie
polski film p.t. „Bezgraniczna miłość” Antoniego Marczyńskiego.
Nr 216 18 września 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLIC. Spis miejscowości powiatu radomszczańskiego
W wydawnictwie naszym (III Aleja 52 -telefon 22-45) jest do nabycia spis
miejscowości powiatu radomszczańskiego („Ortschaftsverzeichnis des Kreises
Radomsko”) w cenie 1 zł. za egzemplarz.
Złodzieje grasują!
W nocy z 10 na 11 września nieuchwytni dotąd „fachowcy” złożyli wizyty
w firmie „Koron”. Dobieranie kluczy względnie wytrychów do zamknięcia drzwi
sklepowych sprawiło im widocznie za dużo trudu, bo wyrwawszy zamki wtargnęli bez
dalszych żadnych przeszkód do wnętrza sklepu przywłaszczając sobie części rowerowe
na ogólną sumę 1000 zł. Sprawą kradzieży zajęła się policja.
Uschnięte drzewka owocowe należy wycinać
Wydział Wyżywienia i Rolnictwa przy Starostwie Powiatowym w Radomsku
pismem swym z dnia 10.9.1940 r. poleca wszystkim ogrodnikom przystąpić natychmiast do wycinania drzew uschniętych owocowych z uwagi na to, że pozostawienie
w ogrodach drzewek martwych łatwo może spowodować i rozszerzać różne choroby.
Niezależnie od powyższego Wydział Rolnictwa podaje do wiadomości i zaleca
ogrodnikom, aby we własnym interesie wycięte u pni wspomniane drzewka tj.

356

Radomsko na łamach „Kuriera Częstochowskiego” z 1940 r.

jabłonie, grusze i orzechy dostawiali następnie do fabryki mebli Thonet-Mundus
w Radomsku, która drzewa te skupować będzie w cenie po zł. 20 za m: p.
Dostawcy wspomnianych drzewek niezależnie od uzyskanej gotówki za nie,
otrzymają specjalne zaświadczenie na zakup drzewa opałowego w Inspekcji Lasów.
Skup makówek
W związku ze zbliżającym się sprzętem maku; donosimy, że w dotychczasowej praktyce jak zwykle po omłocie maku same makówki bywały przez producentów wyrzucane, jako produkt uboczny i bezwartościowy. Ponieważ jednak ostatnie
badania wykazały, że makówki zawierają w sobie ważne składniki potrzebne do
produkcji różnych środków leczniczych, wobec czego należy je po omłocie starannie
zbierać, a następnie dostarczyć powiatowej Spółdzielni Rolniczej w Radomsku; która
właśnie zajmuje się skupem tych makówek. Nadmienić przy tym należy, iż makówki
skupywane będą nie tylko te, które są w całości, ale i pokruszone; z tym jednak
zastrzeżeniem, że muszą być one zdrowe, suche i bez pleśni. Łodyga na której
makówka się mieści powinna przekraczać 20 cm. Nowina ta jest bardzo cenną
zważywszy na to, że bez nakładu gotówki, a jednak przy dobrej chęci – ogrodnicy
będą mieli dodatkowe i nieoczekiwane dochody.
Nr 222, 24 września 1940 r.
Z RADOMSKA. Biada plotkarzom
W ostatnich dniach na terenie miasta Radomska obiegła uporczywie pogłoska
o mającej nastąpić w niedalekiej przyszłości przymusowej ewakuacji wszystkich
Polaków z ulic Reymonta, P.O.W12 i.t.p Wersja ta niemal z błyskawiczną szybkością
rozprzestrzeniła się i rosła w uszach i oczach przestraszonych mieszkańców tak
dalece, że nawet tak, pomijając już liczne zapytania, doprowadziła ona do stanu
normalnej już psychozy, iż niektórzy mieszkańcy popakowali swoje rzeczy, inni
zaczęli nawet po prostu przez wynoszenie mienia opuszczać dotychczasowe
mieszkania, stwarzając tym samym coraz większe zdenerwowanie i niepożądany
rwetes wśród pozostałych. Takie nieuzasadnione plotki są nad podziw bezczelne, tym
bardziej, że bez potrzeby i celu denerwują przede wszystkim ludzi pracy, którzy po
całodziennych trudach i mozolnej pracy naprawdę zasługują na istotny i niczym nie
zmącony spokój i wypoczynek. W związku z powyższym Pan Starosta powiatu
radomszczańskiego wydał ogłoszenie uspokajające ludności, wyjaśniając, iż pogłoski
te są fałszywe, bez jakichkolwiek podstaw, a przy tym zastrzegł na przyszłość, iż z całą
surowością prawo ściągać będzie fantastycznych plotkarzy, zastosowując względem
nich jak najostrzejsze kary.
Nr 224 27 września 1940 r.
Z RADOMSKA. Z Urzędu Pracy
Dowiadujemy się, że istnieje zapotrzebowanie na robotników do kopalni
węgla brunatnego w Niemczech. Płaca na godz. 1.20 zł. A więc znowu możność
zarobku! Przypuszczamy, że znajdą się chętni do pracy tym bardziej, że zbliża się
zima.
Nr 228 2 października 1940 r.
Z RADOMSKA. Morderstwo
W lesie pod wsią Biskupice gm. Olsztyn (powiat radomszczański), znaleziono
zwłoki około 23-letniego żyda nieustalonego nazwiska. Ponieważ denat miał na
głowie kilka ran, zachodzi podejrzenie morderstwa.
Nr 231 5 października 1940 r.
12

To dzisiejsza ul. Krakowska.
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Z RADOMSKA. Śmierć pod samochodem
W ub. środę przy ul. Reymonta miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. Wacław
Terka lat 8 zam. ul. Reymonta 32 usiłował wskoczyć na przyczepkę samochodu
ciężarowego f-my „Lenz”. Chłopiec jednak nieszczęśliwie dostał się pod koła
przyczepki ponosząc śmierć na miejscu.
Rodzice chyba nic sobie nie robią z ostrzeżeń naszych, bo widzi się dzieci
czepiające się samochodów ciężarowych. Powinni jednak zrozumieć niebezpieczeństwo i ukrócić swawolę swoich dzieci, aby zapobiec tego rodzaju wypadkom.
Nr 233 8 października 1940 r.
Nowe godziny policyjne
Z dniem 1-go października 1940 r. wyznaczono dla ludności powiatu
Radomszczańskiego zakaz wychodzenia od godziny 23-ej wieczorem aż do godziny 5ej rano. Zakaz wychodzenia dla żydów, w porozumieniu z Dowódcą SS i Policji,
wyznacza się dla Okręgu Radom od godziny 20-ej wieczorem do godziny 5-ej rano.
Wyjątki z powyższego zakazu wymagają specjalnego zezwolenia. Nieprzestrzeganie
niniejszego zarządzenia karane będzie grzywną do 300 zł lub 3-ch tygodni aresztu.
Nr 235, 10 października 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLICY. Uczymy się języka niemieckiego
Wobec ogromnego zainteresowania się nauką języka niemieckiego przez
miejscowe społeczeństwo, które zrozumiało i oceniło należycie potrzebę zdobycia
w mowie i piśmie języka niemieckiego, kierownictwo kursów zostało zmuszone do
stworzenia nowych grup słuchaczy, dzieląc je na trzy grupy t.j. Kurs początkujących,
średnio zaawansowanych oraz trzeci dla zaawansowanych tak zw. kurs
konwersacyjny.
Dla młodzieży organizowane są oddzielne kursy. W interesie zwłaszcza
początkujących z nauką, jest b. ważna kwestia szybkiej decyzji i natychmiastowego
zapisu na kursy, tym bardziej iż zapisy będą przyjmowane najpóźniej do dnia 10
października r.b. Zapisy przyjmowane są przez kierownika kursów p. Rzepkę w szkole
niemieckiej (gmach b. gimnazjum im. Fabianiego) ul. Narutowicza, w dniach:
poniedziałek, wtorek i środa w godz. od 18.30.
Uwaga pszczelarze!
Wydział Rolnictwa i wyżywienia powiadomił, iż powiatowa Spółdzielnia
Rolniczo-Handlowa w Radomsku posiada dostateczną ilość cukru skażonego dla
pszczół, który można kupować po cenie zł. 1.05 zł za kg, w ilości po 5 kg na każdy rój,
za okazaniem zaświadczenia od sołtysa lub burmistrza. Nadmienia się, iż cukier jest
bez trocin i piasku, natomiast zawiera niewidoczną domieszkę „Octosamu”, który nie
jest trucizną i na pszczoły nie wywiera żadnego szkodliwego wpływu, jedynie dla
smaku ludzkiego jest nieprzyjemny. Wspomniany cukier otrzymać mogą wszyscy
pszczelarze bez wyjątku.
Uprawianie działalności kulturalnej
Zarząd m. Radomska ogłoszeniem swym z dnia 4 b.m. podał do wiadomości,
iż wszyscy zainteresowani wykonywujący (sic!) swoje prace zawodowo z dziedziny
działalności kulturalnej, jak: muzycy, kompozytorzy, malarzy, rzeźbiarze itp. winni
odebrać do wypełnienia specjalne kwestionariusze, które otrzymać mogą
w Magistracie pokój nr 14.
Nr 242, 18 października 1940 r.
Z RADOMSKA. Nowe karty żywnościowe na miesiąc listopad 1940 r.
Na miesiąc listopad 1940 r. zostaną wydane ponownie karty żywnościowe dla
ludności m. Radomska. Wydawanie kart żywnościowych nastąpi jeszcze w osobno
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określonych dniach, na podstawie nowych kart zapotrzebowania i to w sposób jak to
miało miejsce na miesiąc październik. Dla obywateli Rzeszy Niemieckiej należy karty
zapotrzebowania odebrać w Miejskim Urzędzie Żywnościowym, przez Urzędy
względnie firmy w których te osoby pracują. Ludność niemiecka „Volksdeutsche”
otrzymają potrzebne karty zapotrzebowania w firmach niemieckich Adam Knull
i Martin Radke. Właścicieli lub administratorów wszystkich w obrębie miasta
Radomska znajdujących się domów mieszkalnych wzywa się natychmiast, a później
do 18 paźdz. na podstawie ustalonego podania ilości rodzin ich lokatorów
i sublokatorów zamieszkałych w ich domach, aby odebrali w Miejskim Urzędzie
Żywnościowym potrzebną ilość kart zapotrzebowania żywność.
Nr 243, 19 października 1940 r.
Z RADOMSKA. Zbiórka na szpital dla jeńców
Począwszy od 14 października Polski Czerwony Krzyż w Radomsku
przeprowadza zbiórkę na szpital dla naszych jeńców, który powstanie w malowniczo
położonym Olsztynie, gdzie nieszczęśliwi znajdą wypoczynek wśród piękna przyrody.
Zbiera się wszystko, co dla szpitala takiego potrzeba, a więc przede wszystkim
pieniądze, następnie bieliznę pościelową i osobistą, naczynia kuchenne, wszelkie
sprzęty itd. Ofiary przyjmuje w Radomsku biuro P.C.K przy ul. 3 Maja 4 w godz. 9-14,
a na terenie gmin opiekunowie P.C.K.
W akcji tej niewątpliwie wezmą udział szerokie sfery społeczeństwa,
a zwłaszcza ziemiaństwo, które będzie miało okazję dać wyraz swojej hojności.
Spłonęła zagroda
Kilka dni temu w godzinach popołudniowych wybuchł pożar we wsi Dziepułć
(sic!), powiat Radomszczański (sic!) w zagrodzie Deustchmana. Spalił się dom
mieszkalny, stodoła i obora. Dzięki wysiłkom Straży Ogniowej przybyłej z Radomska,
ogień nie objął sąsiednich gospodarstw i w krótkim czasie został zlokalizowany. Straty
wynoszą ok. 3 tysięcy zł. Przyczyna pożaru nieustalona13.
Nr 244, 20 października 1940 r.
Z RADOMSKA. Odnawianie domów
Wydział Budowlany w Radomsku przystąpił do odnawiania wszystkich
domów w śródmieściu. Na razie prace obejmują ulice: 3 Maja, Reymonta i ulice
Niemiecką (Deutschestrasse). W późniejszym terminie przewidziane jest odnowienie
domów przy dalszych ulicach. Praca prowadzona jest pod nadzorem niemieckich sił
fachowych, przy czym wielu polskich rzemieślników i robotników znalazło możliwość
zarobku.
Nr 245, 22 października 1940 r.
Z RADOMSKA. Chciał zabić siostrę i jej narzeczonego
W dniu 18 b.m. w godzinach wieczornych w mieszkaniu Chybalskich przy ul.
P.O.W nr 65 rozegrała się straszna tragedia rodzinna. Do córki Chybalskich Józefy lat
20 przyszedł jej narzeczony Jan Bąk, który miał ją poślubić nazajutrz.
W czasie rozmowy wynikła kłótnia na tle podziału majątku, brat narzeczonej
Karol, chwycił za nóż którym ciężko poranił w brzuch siostrę swoją Józefę. Następnie
rzucił się na swego niedoszłego szwagra, którego poranił. Sprawca tragedii poderżnął
sobie gardło i po przewiezieniu do szpitala Św. Aleksandra zmarł. Stan Józefy
Chybalskiej i jej narzeczonego nie budzi żadnych obaw.

13

W grę wchodzi umyślne podpalenie, gdyż właścicielem nieruchomości był zapewne „polski” Niemiec.
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Nr 246, 23 października 1940 r.
Z RADOMSKA. Złodzieje grasują
W nocy z 18 na 19 b.m. do sklepu Janiny Starosteckiej przy ul. Legionów 25
za pomocą urwania kłódki włamali się jacyś dotychczas niewykryci sprawcy. Złodzieje
skradli papierosy, zapałki i inne artykuły spożywcze wartości kilkuset złotych.
Nr 248, 25 października 1940 r.
Z RADOMSKA. Zapisy ludności na produkty żywnościowe
Na miesiąc listopad 1940 r. wydane zostaną jednolite karty żywnościowe.
Głowy rodzin winni po otrzymaniu kart żywnościowych wpisać do nich nazwisko
właściciela karty. Karty bez tego dopisu (sic!) są nieważne i nie będą uznane na
zaopatrzenie ale w produkty. Przeniesienie karty żywnościowej na osoby trzecie
zakazane.
Zwraca się specjalną uwagę, że za zagubione karty żywnościowe nie będzie się
wydawać w żadnym wypadku kart zastępczych. Głowy rodzin winni się zatem
u jednego z upoważnionych sklepów, piekarzy, rzeźników i produktów żywnościowych zapisać na listę klientów.
Zapisanie to musi być uskutecznione w 2 dniach po otrzymaniu kart
żywnościowych. Skoro głowa rodziny nie dotrzyma podanego terminu zapisu,
wtenczas odnośny piekarz, rzeźnik oraz właściciel sklepu żywnościowego nie będzie
mógł być zaopatrzony w produkty żywnościowe na wyznaczony okres, a głowa
rodziny, która zaniedba dokonać zapisu z własnej winy wyklucza tym samym
z zaopatrzenia siebie i członków rodziny w produkty żywnościowe na miesiąc listopad
1940 r.
Nr 249, 26 października 1940 r.
Z RADOMSKA. Kastracja ogierów
Stosownie do wydanych uprzednio zarządzeń przez Generalnego
Gubernatora, Szef Dystryktu Radom pismem swym z 14 b.m. przypomina wszystkim
posiadaczom ogierów nielicencjonowanych, że powinny one ulec bezwzględnej
kastracji i to jak w najkrótszym czasie.
Zarządzenie to w zrozumieniu istotnej troski o zdrową i wysoko wartościową
hodowlę koni, powinno być bezzwłocznie w 100 % wykonane.
W związku z powyższym i w powołaniu się na cytowane zarządzenia
powiadamia się wszystkich posiadaczy ogierów nielicencjonowanych, iż przymusowa
kastracja na miasto Radomsko odbędzie się w dniu 26 października 1940 r. o godz.
8-ej rano w zagrodzie sołtysa wsi Zakrzówek gminy Radomsko – Land.
Wyjaśnia się przy tym, iż kastracje mogą być przeprowadzane jedynie przez
i za zgodą powiatowych lekarzy weterynaryjnych. Koszta wynoszą zł. 25 od każdego
ogiera. Opłaty inkasowane będą na miejscu.
Roboty inwestycyjne w Radomsku
W związku z ogromnym rozmachem obecnie przeprowadzonych robót
inwestycyjnych w mieście Radomsku, Zarząd Miasta już od przeszło miesiąca
wyznacza na posiadaczy koni obowiązkowe pełnienie podwód przy zwózce piachu,
gruzu, względnie kamienia. Podwody te posiadacze koni winni pełnić, nieprzerwanym
łańcuchem w ciągu 3-ch dni. Nadmienia się, iż podwody te jakkolwiek spełniają
swego rodzaju szarwark to niezależnie od powyższego są płatne w wysokości stawek
urzędowych. W związku z powyższym zwraca się specjalną uwagę posiadaczom koni,
że obowiązek pełnienia podwód w dobrze zrozumiałym celu, bo w doprowadzeniu
naszych jezdni do lepszego stanu, powinni spełniać z zadowoleniem i ochoczo.
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Przy tej okazji nadmienia się, że wielu posiadaczy koni dotychczas ich
niezarejestrowali (sic!) w Magistracie lub z chwilą sprzedaży względnie padnięcia
konia, tych niewymelodwali (sic!). Wobec powyższego przypomina się wszystkim
posiadaczom koni o obowiązku tak meldowania koni, które najpóźniej winno być
uskutecznione w ciągu 7 dni, od chwili kupna, sprzedaży, względnie padnięcia konia.
Nr 234, 31 października 1940 r.
Z RADOMSKA. Ze Stowarzyszenia Kupców Polskich w Radomsku
Zawiadamia się pp. kupców, że stosownie do rozporządzenia Izby
Przemysłowo-Handlowej w Radomiu, każdy kupiec jak też i pracownik
przedsiębiorstwa obowiązany jest do posiadania legitymacji pracy wydanej przez Izbę
Przemysłowo-Handlową w Radomiu ekspozytura w Częstochowie. Zapisy na legitymację przyjmuje Stowarzyszenie Kupców Polskich w Radomsku ul. Żeromskiego 5.
Nieudana kradzież
Onegdaj w nocy do obory Sowińskiej Jadwigi, zam. przy ul. Rolnej 38
zakradli się amatorzy cudzej własności i nie zauważeni przez nikogo, wyprowadzili
dwie krowy, wartości około dwóch tysięcy złotych, po czym wraz z łupem znikli
w ciemnościach nocnych.
Zaalarmowana przez poszkodowaną policja wpadła w krótkim czasie na trop
sprawców i wszczęła energiczny pościg. Dzięki „wyścigowi pracy” dzielnych
policjantów już w kilka godzin po dokonaniu kradzieży, sprawcy widząc, że są ścigani,
porzucili łup o kilka kilometrów za miastem i zbiegli w niewiadomym kierunku.
Roboty kanalizacyjne na ul. Niemieckiej
Przed paroma dniami jedna z firm rozpoczęła pod nadzorem Magistratu
roboty kanalizacyjne na ulicy Niemieckiej. Ulica ta została dopiero niedawno
całkowicie ukończona, otrzymując nową nawierzchnię z kostki, a obecnie
przeprowadzane roboty kanalizacyjne doprowadzą ją do europejskiego stanu. Ze
względu na bardzo krótki przeciąg czasu jaki pozostał do zakończenia prac roboty
prowadzone są i w nocy i liczyć się należy z ich rychłym zakończeniem. Dzięki
przeprowadzeniu tych robót pracę i zarobek znalazło kilkudziesięciu robotników.
Konferencja piekarzy i rzeźników
Onegdaj odbyła się tutaj zwołana przez p. Komisarza Miasta konferencja
piekarzy i rzeźników w sprawie zaopatrzenia ludności miast w chleb i mięso
w związku z wprowadzeniem jednolitych kart żywnościowych.
Upływa termin zbiórki na szpital dla jeńców w Olsztynie
Zbiórka na szpital dla jeńców polskich w Olsztynie, o której już pisaliśmy
w jednym z poprzednich numerów postępuje naprzód. Obecnie Zarząd Czerwonego
Krzyża prosi o zaznaczenie, że termin zbiórki upływa w dniu 31 października i osoby,
które chcą pośpieszyć z pomocą naszym jeńcom, proszone są o składanie ofiar
w naturze najdalej do tego terminu.
Nr 255, 3 listopada 1940 r.
Z RADOMSKA. Ważne zarządzenie
Piekarze, rzeźnicy oraz właściciele sklepów spożywczych otrzymali polecenie,
aby wszelkie zapotrzebowania na produkty żywnościowe, wydawane na karty
żywnościowe załatwiali w podobny sposób jak to się odbywa w Rzeszy.
Wobec tego produkty żywnościowe mogą być wydawane na jeden okres
zapotrzebowania. Kto w przeznaczonym na to okresie nie odbierze swoich produktów
żywnościowych, daje tym samym dowód, że ich nie potrzebuje. Po upływie
wyznaczonego czasu niewykupione karty żywnościowe stają się nieważne i sklepy
żywnościowe nie będą już na nie zaopatrywać ludności w produkty.
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Piekarze, rzeźnicy i właściciele sklepów spożywczych otrzymali nakaz, aby
pod groźbą kary przestrzegali powyższe obwieszczenie.
Tak samo jak zakazane jest zaopatrywanie się w produkty żywnościowe za
czas ubiegły, tak samo zakaz dotyczy zaopatrywania się na okres przyszły.
Głowy rodzin winne we własnym interesie przestrzegać niniejszego
rozporządzenia. Zastąpienie względnie przyspieszenie odcinków kart żywnościowych
przez bony zastępcze jest wzbronione.
Katastrofa samochodowa
Kilka dni temu na szosie Przedbórz – Radomsko miała miejsce katastrofa
samochodowa, w wyniku której jedna osoba została ranna. Mianowicie samochód
osobowy, marki „Tatra” prowadzony przez szofera, niejakiego Pietrzaka, z Radomska
najechał na przeszkodę, przy czym uległ uszkodzeniu. Jadący pasażer auta wyszedł
z katastrofy bez szwanku, kierowca zaś uległ licznym i ciężkim obrażeniom ciała.
Nr 257, 6 listopada 1940 r.
Nowe oblicze miasta Radomska
Prace budowlane Magistratu, zakrojone na szeroką skalę, nadadzą miastu
zupełnie nowy i nowoczesny wygląd. Projekt nowej dzielnicy mieszkaniowej na
Kowalowcu14 – Znikają gruzy i ślady zniszczenia.
Radomsko jest miastem, które stosunkowo najwięcej ucierpiało podczas
zeszłorocznej zawieruchy wojennej. Obecnie, dzięki planowej i konsekwentnej pracy,
dzięki wysiłkom Władz Miejskich przy wybitnym poparciu Urzędu Budowlanego,
miasto, a zwłaszcza jego dzielnice śródmiejskie, przybrały wygląd zupełnie normalny.
Miejsce gruzów i ruder zajmują uporządkowane prace, a niejednokrotnie piękne
kwietniki i zieleńce, które w roku przyszłym cieszyć będą oko przechodnia świeżą
zielenią i barwnymi kwiatami.
Niezależnie od uporządkowania miasta i usunięcia śladów zniszczenia,
Magistrat podjął z własnej inicjatywy doprowadzenie do estetycznego i jednolitego
wyglądu domów w śródmieściu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że większość domów
w śródmieściu należała przed wojną do żydów i odznaczała się wyjątkowym
niechlujstwem i pod względem wyglądu zewnętrznego pozostawiała bardzo wiele do
życzenia, inicjatywa Magistratu okazała się nad wyraz potrzebna i pożyteczna.
Realizując te wytyczne, Władze Miejskie podjęły we własnym zakresie
w ulicach, należących do dzielnicy śródmiejskiej, tynkowanie domów i malowanie ich
na jednolity kolor. O tym, że te prace przyczynią się do estetyczniejszego wyglądu
miasta, świadczy choćby wygląd samego ratusza, który po częściowym otynkowaniu
i pomalowaniu całego gmachu na żywy, jasny kolor, wygląda estetycznie.
Dalszym krokiem Zarządu Miejskiego na drodze upiększenia i uporządkowania miasta jest doprowadzenie do należytego stanu ulic, zwłaszcza ulic
śródmieścia. Obecnie prace tego rodzaju prowadzone są na ulicach Reymonta,
Deutsche Strasse i Brzeźnickiej. Po zerwaniu dotychczasowych bruków, zniwelowaniu
i poszerzeniu jezdni, ulice te pokryte będą nową nawierzchnią z nowoczesnej kostki,
a w samym śródmieściu z asfaltu. Ze względu na to, że prace te zakończone mają być
przed zapadnięciem zimy, do pracy przyjęto o wiele większą liczbę pracowników,
a więc murarzy, stolarzy, brukarzy i robotników niewykwalifikowanych, którzy dzięki
temu w tych ciężkich czasach znaleźli pracę i zarobek.

Zarys dziejów dzielnicy Kowalowiec dała G. Pezowicz, Kowalowiec - miasto –ogród czy lotnisko?, „Nasz
Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, nr 9, 10 maja 2004, s. 4-5.
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W trosce o higienę i warunki zdrowotne mieszkańców wykonuje się już prace
wstępne do kanalizacji, która ma być w przyszłym roku przeprowadzana i niektóre
domy już obecnie przyłącza się do teraz istniejących urządzeń kanalizacyjnych.
Następnym etapem miejskich prac budowlanych Zarządu Miejskiego jest
opracowywanie planów do zakrojonej na szeroką skalę parcelacji budowlanej. Na
parcelację tę, która, jak już zaznaczaliśmy, zakrojona jest na szeroką skalę, Władze
Miejskie uzyskały już zgodę Gubernatora Dystryktu Radomskiego. Nowa ta dzielnica
powstać ma w najlepiej pod względem warunków zdrowotnych sytuowanej części
terenów miejskich, a mianowicie na Kowalowcu, który do tego czasu był „dzielnicą
nędzarzy”.
Ta projektowana nowa osada miejska na Kowalowcu, wedle planów, jakie są
już opracowywane, będzie najnowocześniejszą częścią miasta i utrzymana będzie
w typie najzupełniej moderne tak pod względem zaprojektowania ulic, zieleńców,
plantów, jak i budowy samych domów mieszkalnych oraz stylu w jakim będą budowane. Ta nowoczesna dzielnica obejmuje około 1500 parcel budowlanych.
Na razie opracowany jest plan około 200 parcel budowlanych i w najbliższych
tygodniach ewentualni nabywcy będą już mogli otrzymać plany poszczególnych
parcel, które obowiązani będą zabudować pod kierownictwem i przy pomocy
miejskich władz budowlanych. Ten ostatni warunek jest konieczny, jeżeli nowa
dzielnica ma być istotnie jednolitą w tym typie i wyglądzie całej osady. Poza tym, aby
nabywcom umożliwić i ułatwić budowę swych osad, i dać możność jak najrychlejszego korzystania z własnych mieszkań. Magistrat starać się będzie udogodnić
i ułatwić im nabywanie materiału budowlanego po jak najniższych cenach i na
dogodnych warunkach. Zaznaczyć przy tym należy że cena parceli kształtować się
będzie około 4 złotych za m. kwadratowy przeciętnie.
Nowa ta dzielnica miasta, zbyteczne jest chyba dodawać, że i pod względem
warunków higienicznych odpowiadać będzie najnowoczesniejszym wymaganiom.
Przeprowadzona więc będzie sieć kanalizacyjna, do której obowiązkowo przyłączona
być musi każda poszczególna osada (parcela), projektowane są zieleńce i miejsca
wypoczynkowe dla mieszkańców, doprowadzona będzie i rozbudowana sieć
elektryczna. Asfaltowe i z nowoczesnej kostki budowane nawierzchnie ulic nie będą
gromadziły kurzu i brudu. Celem zapewnienia należytej i wygodnej komunikacji
z miastem, nowa dzielnica połączona zostanie szerokimi i wygodnymi ulicami z ulicą
z jednej strony Niemiecką i ulicą Brzeźnicką z drugiej strony.
Jak więc widzimy Zarząd Miejski troszczy się i pracuje naprawdę z zaparciem
w tych ciężkich czasach, aby mieszkańcom przynieść jak najwięcej pomocy, zapewnić
im zdrowe warunki bytowania w estetycznym i czystym otoczeniu. I jeszcze jedno
należy dodać, mówiąc o projekcie budowy nowoczesnej dzielnicy miasta na
Kowalowcu: głód mieszkaniowy, który istniał jeszcze przed wojną, a wzmógł się po
zawierusze, która przeszła nad miastem, przestanie niewątpliwie trapić mieszkańców
naszego miasta.
Nr 261, 10 listopada 1940 r.
Z RADOMSKA I OKOLIC. Sprzedaż parcel na Kowalowcu
Władze pow. radomszczańskiego obwieszczeniem z dnia 30 ub. m. podały do
wiadomości zainteresowanym, iż celem złagodzenia szczególnego braku mieszkań
w mieście Radomsku, za zgodą Pana Gubernatora w Radomsku postanowił
w najbardziej zdrowotnej dogodnej, jako też pięknie położonej na wzgórzu okolicy
miasta Radomska na tzw. Kowalowcu – urządzić osiedle mieszkaniowe.
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Na przeprowadzenie wspomnianej parcelacji budowlanej przewidziane są już
planem grunta miejskie na Kowalowcu o przestrzeni ok. 123 h, co stworzyło 1500
równych parcel po 1012 mtr.² każda.
Ponieważ nowo mające powstać osiedle mieszkaniowe ma być wzorem pod
względem mieszkaniowym, sanitarnym, architektury, gdzie z góry w planie
przewidziana jest kanalizacja budowa ulic, oraz dogodne połączenie osiedla
z miastem z jednej strony przez ulicę Niemiecką, z drugiej strony przez ulicę
Brzeźnicką, oraz gdzie przewidziane są tylko 3 rodzaje typów budynków, celem
zachowania estetycznego i jednolitego wyglądu osiedla – znajdujące się dotychczas na
Kowalowcu osady robotnicze zostaną z tych terenów usunięte i przeniesione na inne
miejsce.
Nadmienia się, iż celem obniżenia kosztów zabudowy wspomnianej parcel,
udostępnia w zakupie materiału budowlanego, tak co do jakości, jak i możliwie po
najniższych cenach, jako też sporządzenia samych planów budynków, Miejski Urząd
Budowlany będzie czuwał i miał całkowity nadzór nad rozbudową osiedla.
Miasto Radomsko przystępujący już w najbliższych trzech tygodniach do
sprzedaży parcel, utworzyło najpierw 5 działów budowlanych, każda o 44 parcelach
co łącznie stanowi 220 parcel budowlanych. Każda z obywateli poza żydami, którym
parcele nie będą sprzedawane, może nabywać wspomniane parcele na następujących
warunkach:
1. Cena każdej parceli tj. 1012 mtr. ² po zł. 4 – za metr kwadr. Wynosi łącznie zł.
4048-.
2. Wnioski o nabycie parcel należy wnosić do Zarządu Miejskiego (Dział
Księgowy p. Kuzieło). Przy wniesieniu oferty należy równocześnie wpłacić do
Kasy Miejskiej połowę ceny kupna t.j. 2.024 zł. reszta ceny kupna winna być
wpłacona przy zawarciu umowy notarialnej.
3. Kontrakt kupna parcel potwierdzony aktem notarialnym u jednego
z notariuszy Radomska.
4. Nabywca nie będzie miał prawa do wyboru z góry określonej parceli, może
sobie wybrać jednak jeden z działów. Po sprzedaży całego działu nastąpi
losowanie wszystkich 44 parcel danego działu pod urzędowym nadzorem.
Ponieważ całość dzielnicy parcelowanej zostanie skanalizowana oraz
połączona wzorowymi ulicami, zatem każda parcela przedstawia jednakową
wartość.
5. Żydom nie sprzeda się żadnej parceli.
6. Zabudowa parcel może być rozpoczęta na wiosnę 1941 roku.
W interesie mieszkańców miasta Radomska leży zatem, aby rozsprzedaż parcel
budowlanych intensywnie popierali, tymbardziej (sic!), że osiągnięte kwoty ze
sprzedaży parcel zostaną przeznaczone na:
a. uzdrowienie finansów miasta Radomska
b. na przeprowadzenie wzorowej kanalizacji w obrębie całego miasta.
Rozsprzedaż parcel rozpocznie się w poniedziałek, dnia 11 listopada 1940 r.
Zainteresowanym zwraca się uwagę na obwieszczenie planów parcelacji
umieszczonych w Zarządzie Miejskim oraz w kilku oknach sklepów śródmieścia.
Uczciwy policjant
Na drodze pod wsią Bugaj (gm. Dmenin) plutonowy P.P. Franciszek Kempa
z Komisariatu Radomsko, jadąc na rowerze znalazł 179.46 zł., książeczkę P.K.O.
i dowód osobisty. Policjant pieniądze i dowody zwrócił prawej właścicielce, którą
zdołał odszukać. (s)
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Kino „Adria”15 wyświetla od niedzieli, dn. 10 b.m. film p.t. „Miłosierne
kłamstwo”. W rolach głównych wystąpi Hilde Kragi i Ernest von Kupstein. Nad
program: Dodatek dźwiękowy z Generalnego Gubernatorstwa. (s)
Nr 263 13 listopada 1940 r.
Okradziony na targu
Emeryt kolejowy Wincenty Sitkowski (Piłsudskiego 31) wybrał się w targowy
dzień na rynek, aby coś kupić. Chcąc płacić za wybrany towar, sięgnął do kieszeni,
lecz stwierdził brak portfela. Portfel zawierał sporą kwotę pieniędzy i różne dowody
osobiste. Zrozpaczony Sitkowski udał się do policji o pomoc.
Z Miejskiego Urzędu Meldunkowego
Zwraca się uwagę na przestrzeganie przepisów prawa o ewidencji i kontroli
ruchu ludności z dnia 16 marca 1928 r., w myśl których właściciele lub administratorzy domów obowiązani są w ciągu 2 dni do zgłoszenia w Miejskim Urzędzie
Meldunkowym, z przedłożeniem książki meldunkowej, wszelkich zmian osób
przybywających i ubywających, zamieszkałych w ich domach.
Również i wszelkie zmiany w stanie osobowym, jak urodzenia, śluby i zgony
należy z książką meldunkową zgłaszać w Biurze Meldunkowym.
Na miesiąc grudzień 1940 r. oraz następne miesiące 1941 r. nie będzie się
wydawać kart żywnościowych, jak dotąd poszczególnym rodzinom, lecz wszelkie
zapotrzebowania oraz wydawanie kart żywnościowych uskutecznia dla swych
lokatorów i ich członków rodziny właściciel, względnie administrator domu za
przedłożeniem książki meldunkowej. Właściciele względnie administratorzy domów
będą odtąd odpowiedzialni za karty żywnościowe swych lokatorów. Właściciele
względnie administratorzy domów przedkładać będą odtąd regularnie co miesiąc
w czasie w czasie od 15 do 20 każdego miesiąca swoje książki meldunkowe w Biurze
Meldunkowym. W miesiącu listopadzie 1940 r. przedłożyć należy książki
meldunkowe w Miejskim Urzędzie Meldunkowym. W miesiącu listopadzie 1940 r.
przedłożyć należy książki meldunkowe w Biurze Meldunkowym w czasie od 11 do 16
listopada 1940 r. włącznie w godzinach od 9 do 12. Biuro meldunkowe otrzymało
polecenie, aby w przyszłości wszelkie przekroczenia prawa meldunkowego oraz
wszelkie uchybienia w zakresie ruchu meldunkowego podawano do ukarania (i).
Nr 264, 14 listopada
Z Radomska. Magistrat dba o wodę dla ludności
Wobec zbliżającej się zimy i w związku z ogólnym porządkowaniem miasta,
Zarząd Miejski przystąpił w tych dniach do naprawy i zabezpieczania wszystkich
studzien miejskich. (s)
Zbiórka na szpital dla jeńców w Olsztynie dała dobre wyniki
W pierwszych dniach listopada zakończona została zbiórka materiałowa na
szpital dla polskich jeńców w Olsztynie, przeprowadzona przez Polski Czerwony
Krzyż oddział w Radomsku.
Aczkolwiek wyniki zbiórki dopiero obliczane są w poszczególnych gminach,
jednak wedle nadchodzących meldunków można już zorientować się, że społeczeństwo mimo zubożenia spowodowanego wojną, mimo ciężkich warunków
bytowania, okazało się niezwykle ofiarne i ochotnie pospieszyło z darami, które
wobec nadchodzącej zimy tym bardziej są pożądane.
W dniach najbliższych będziemy mogli podać do wiadomości społeczeństwa
szczegółowe wyniki zbiórki. (s)
15

Tak przemianowano „Kinemę”, która później funkcjonowała jako „Metropol”.
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Ceny papierosów i tytoniu winny być jednolitego
Mimo troskliwej czujności władz, mimo tego, że mamy pod dostatkiem tytoni
i papierosów, znajdują się pośród kupców nieuczciwe jednostki, które żałując
niedawnych stosunków, kiedy wskutek zdezorganizowania przez wojnę, zapasy
i rozdział wielu towarów szwankowały, co wykorzystywane było przez paskarzy
w kierunku coraz większego podbijania cen i teraz, mimo całkowitego usanowania
(sic!) rozdziału i sprzedaży wyrobów monopolu tytoniowego, nie stosuje się do
wyznaczonych cen, żerując na kieszeniach nieświadomych obywateli i pobierając ceny
znacznie wyższe.
I tak np. za papierosy „Sport”, których cena w detalicznej sprzedaży ustalona
jest na 6 groszy, wiele sklepów i kiosków pobiera 7, a nieraz i 8 groszy. Podobnie za
papierosy „Junak” albo za tytoń „Średni turecki” którego cena w sprzedaży
detalicznej ustalona jest na 1.20 zł. za 25 gramów, za który nieuczciwi kupcy żądają zł.
1 gr. 50. (s)
Ofiara nieostrożności
W tych dniach w Gomunicach pow. Radomsko, miał miejsce nieszczęśliwy
wypadek. Danuta Kowalska, lat 17 zam. w Gomunicach chcąc przebiec przez tor
kolejowy koło zwrotnicy, dostała się pod koła pędzącego pociągu towarowego. Koła
pociągu odcięły nieszczęśliwej jedną nogę i stopę drugiej nogi. Ofiarę nieszczęśliwego
wypadku przewieziono do szpitala św. Aleksandra w Radomsku, gdzie walczy ze
śmiercią. (i)
Włamanie do sklepu
Onegdajszej nocy nieznani na razie sprawcy dostali się za pomocą urwania
kłódki i podważenia drzwi do sklepu części rowerowych Jana Wlaźlaka (POW 7) skąd
skradli 2 rowery i różne części na ogólną sumę 800 zł. Policja zajęła się wykryciem
sprawców włamania.
Nr 267, 17 listopada 1940 r.
Z RADOMSKA I OKOLICY. Sprzedaż działek na Kowalowcu już się
rozpoczęła
W związku z parcelacją i sprzedażą działek na Kowalowcu, gdzie wkrótce
powstać ma nowa i nowoczesna dzielnica naszego miasta, o czym już obszernie
donosiliśmy, warto nadmienić, że wobec rozpoczęcia sprzedaży poszczególnych
parcel budowlanych, kilka działek jest już sprzedanych.
Zaznaczamy przy tym, że jak się ostatnio dowiedzieliśmy, warunki sprzedaży
parcel budowlanych uległy pewnym zmianom na korzyść nabywających. A mianowicie po wpłaceniu pierwszej raty przy zawieraniu umowy, druga rata nie będzie
wymagana gotówką, jak to zostało ogłoszone w zawiadomieniu Magistratu, lecz
stosownie do umowy z nowonabywcą, ten ostatni będzie mógł otrzymać kredyt
wekslowy. Ta zmiana niewątpliwie, jeszcze bardziej uprzystępni warunki nabycia.
Celem przyspieszenia rozsprzedaży parcel Magistrat wyda w najbliższym
czasie plakaty propagandowe, które zostaną rozwieszone w poszczególnych gminach
i miejscowościach powiatu oraz w Piotrkowie, Częstochowie i innych miejscowościach.
Aby jak najbardziej ułatwić nowonabywcom działek zabudowę ich Wydział
Budowlany udzielał będzie bezpłatnych porad w sprawach budowlanych, Magistrat
zaś nie będzie pobierał opłat żadnych od rozbudowy ulic i chodników. Poza tym na
terenach poszczególnych parcel wolno będzie zakładać sklepy spożywcze i inne.
Kuchnia dla dzieci szkolnych
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W Radomsku utworzył się ostatnio Komitet Obywatelski, który za zadanie
wziął sobie dożywianie biednych dzieci szkolnych. Wobec zubożenia ludności
i trudniejszych warunków bytowania inicjatywa Komitetu jest niezmiernie pożądana
i pożyteczna i spotyka się na pewno z całkowitym uznaniem społeczeństwa.
Kuchnia utworzona zostanie przy szkole na Bugaju i obliczona została na
1000 do 1200 dzieci. Komitetowi Obywatelskiemu, który podjął się tego trudnego
zadania przyjdą z pomocą finansową władze powiatowe i miejskie.
Roboty kanalizacyjne w Radomsku
W związku z przebrukowaniem ulic śródmieścia i zakładaniem na nich nowej
nawierzchni, co nastąpić ma w czasie najrychlejszym. Magistrat teraz już układa rury
kanalizacyjne i przeprowadza wszystkie związane z tym prace, aby po założeniu nowej
nawierzchni, nie psuć jej zrywaniem i kopaniem kanałów dla układających rury, tak,
że przy kanalizowaniu miasta na wiosnę do gotowej już sieci kanalizacyjnej
przyłączane będą poszczególne posesje.
Warto i należy nadmienić, że skanalizowanie miasta przyczyni się do
podniesienia jego warunków zdrowotnych, które pozostawiają wiele do życzenia.
Kino „Adria” od niedzieli 17 b.m. wyświetla film p.t. „Tancerki”.
Film jest bardzo ciekawy, który odsłania radość i smutek życia tancerek
w kabaretach. W rolach głównych: Charlotte Thiele, Lucie Höflich, Irene
v. Meyendorf, Herbert Hübner i cały zespół ładnych i zgrabnych girlasek.
Nadprogram: Dźwiękowy dodatek z Generalnego Gubernatorstwa. (i)
Nie pozostawiać rowerów bez opieki
Onegdaj Szpotnicki Stanisław zostawił swój rower bez opieki w sieni domu
przy ul. Reymonta 4. Kiedy powrócił, roweru już nie było. Policja zajęła się
odszukaniem roweru. (i)
Łobuzerskie wyczyny wyrostków
Przy przejeździe kolejowym obok stacji osobowej, obecnie panuje dość
znaczny ruch kołowy wobec tego, że po drugiej stronie toru mieszczą się biura
i magazyny Powiatowej Spółdzielni Rolniczej oraz koncentruje się odstawa
kontyngentu ziemniaków.
Niejednokrotnie podczas zamknięcia szlabanów, na placyku przed
przejazdem gromadzą się chłopskie furmanki, oczekując wolnej drogi.
Wykorzystują to zbierające się tam gromadki wyrostków i czyhając na chwilę
nieuwagi woźnicy, a czasem wprost w oczach kradną bezczelnie z wozów wiezione
produkty, rozpruwając niejednokrotnie worki i wyrządzając tym znaczne szkody.
Nieraz przy podziale łupów dochodzi między małoletnimi złodziejami do
bójek i awantur.
Warto, aby w interesie spokoju publicznego w miejscu omawianym chociaż
chwilowo ustanowiony był posterunek policji. (s)
Tragedia rodzinna
We wsi Konary pow. radomskowskiego miała miejsce w tych dniach ponura
i zagadkowa tragedia rodzinna.
Mianowicie przed niedawnym czasem pobrali się tam młodzi ludzie, niejaki
Chrostowski ze Śliwakowską. Po paru miesiącach pożycia przyszło w omawianym
małżeństwie na świat dziecko do ojcostwa którego nie chciał przyznać się
Chrostowski. Na tym tle dochodziło często między małżonkami do sprzeczek i nawet
większych scysji.
Po pewnym czasie doszło nawet do tego, że Chrostowska zaczęła się obawiać
zamachów na życie dziecka ze strony swego męża. Mimo tej czujności, dziecko
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pewnego ranka zachorowało z objawami zatrucia. Zaniepokojona matka udała się
z dzieckiem do lekarza dr. Grajkowskiego w Kłomnicach16, który po zbadaniu dziecka
stwierdził zatrucie esencją octową.
Zawiadomiona policja aresztowała Chrostowskiego i wszczęła energiczne
śledztwo. W międzyczasie dziecko zmarło, a zarządzona sekcja zwłok wykazała
istotnie zatrucie.
Ponieważ okoliczności sprawy wyglądają dość tajemniczo, policja do czasu
przeprowadzenia śledztwa zatrzymała w areszcie i matkę dziecka, Chrostowską.
Ponura ta i zagadkowa zbrodnia wywołała liczne komentarze w Konarach
i okolicy i jest tematem rozmów i domysłów.
Nr 270, 21 listopada 1940 r.
Z RADOMSKA. Zakaz sprzedaży drzewek owocowych na targach
i jarmarkach.
Jak się dowiadujemy, na zasadzie rozporządzenia generalnego Inspektora
Ogrodnictwa przy Generalnym Gubernatorstwie zakazana jest wszelka sprzedaż
drzewek i krzewów owocowych na targach i jarmarkach oraz po wsiach.
Wobec niestosujących się do powyższego rozporządzenia hodowców
(szkółkarzy) i handlarzy drzewek owocowych rozporządzenie przewiduje konfiskatę
drzewek, będących przedmiotem sprzedaży oraz niezależnie od konfiskaty, karę.
Dzięki powyższemu rozporządzeniu, nabywcy drzewek owocowych nie będą
już narażeni na wyzysk, a niejednokrotnie o oszustwo ze strony nieuczciwych
sprzedawców, którzy wykorzystując nieświadomość kupującego, sprzedawali mu
towar bezwartościowy za wysokiej jakości drzewka i pobierali ceny niewspółmierne
do wartości drzewek wysokie, co prawie zawsze uchodziło im bezkarnie, wobec tego,
że oszustwo wychodziło na jaw dopiero po kilkuletnim okresie hodowania drzewa,
kiedy na jakiekolwiek reklamacje już było za późno. (s)
Nr 271, 22 listopada 1940 r.
Z RADOMSKA I OKOLIC
Jak już donosiliśmy na początku bieżącego miesiąca odbył się w Radomsku
dwudniowy kurs pszczelarski z udziałem prelegentów z Radomia, Kielc i Piotrkowa.
Interesujące wykłady, podane w jasnej i przystępnej formie przez fachowców
– pszczelarzy, ilustrowane były przezroczami i krótkimi filmami z dziedziny hodowli
pszczół.
Wykłady odbywały się w sali prywatnej Szkoły Handlowej w Radomsku
i zgromadziły, mimo deszczu i niepogody, stukilkudziesięciu (sic!) pszczelarzy
z terenu miasta i powiatu. Niewątpliwie gdyby posłużyła pogoda i wykłady odbywały
się podczas dni świątecznych, albo też w okresie, kiedy nie ma pilnych prac w polu,
jak to miało miejsce obecnie ilość uczestników byłaby o wiele większa.
Podczas trwania kursu, uczestnicy jego zawiązali Oddział Związku
Pszczelarzy w Radomsku i wybrali Zarząd Oddziału, do którego, jako przewodniczący
wszedł Sołtys Aleksander z Bartodziej, gm. Radomsko, jako jego zastępca
p. Kozakiewicz Józef z Radomska oraz jako członkowie Zarządu pp. Semkow
Aleksander z Radomska i Oczkowski Leonard z Sanik, gm. Radomsko.
Dobrze się stało, że Radomsko i pow. radomszczański, który pozbawiony był
dotychczas istnienia jakiejkolwiek organizacji pszczelarskiej, mieć będzie swój
związek Pszczelarzy. Dotychczas pszczelarze radomszczańscy, a było ich ze względu
na obszar i wybitnie rolniczy charakter powiatu, liczba dość znaczna, chodzili luzem.
16

Obecnie powiat częstochowski.

368

Radomsko na łamach „Kuriera Częstochowskiego” z 1940 r.

Nie wątpimy, że Zarząd Związku Pszczelarzy będzie starał się gorliwie
zabiegać o interesy pszczelarzy i członkom swym zapewni fachową opiekę, każdy zaś
z pszczelarzy czy to z terenu miasta, czy powiatu zapisze się na członka Związku, który
obok opieki i reprezentowania jego interesów, daje możność pogłębienia wiedzy
fachowej przez organizowanie kursów, odczytów i pogadanek, korzystania ze
światłych rad instruktora pszczelnictwa oraz zniżony, dla członków Związku,
abonament czasopism fachowych. (s)
Nr 272, 23 listopada 1940 r.
Z RADOMSKA I OKOLIC Z działalności Związku Ogrodniczego
Powiatowy Związek Ogrodniczy w Radomsku, mimo krótkiego okresu
istnienia, może poszczycić się dobrymi wynikami swej pracy. Jest to niewątpliwą
zasługą ludzi, stojących na czele związku i władz, które zrzeszeniu ogrodników, jak
zresztą każdemu zrzeszeniu ludzi pracy idą jak najdalej na rękę.
Obecnie Związek czyni starania o wydzierżawienie odpowiednich
pomieszczeń na magazyny i do przechowywania owoców i jarzyn. Magazyn ten służyć
ma zarówno producentom, jak i handlarzom jarzyn i produktów ogrodniczych.
Inicjatywa Związku w kwestii wydzierżawienia pomieszczeń na magazyn spotka się
niewątpliwie z uznaniem zainteresowanych członków, gdyż w Radomsku brak było
dotychczas właściwych urządzeń do przechowywania owoców i jarzyn, które to
produkty jako w przeważnej (sic!) swej ilości łatwo ulegające zepsuciu, wymagają
troskliwej opieki przy przechowywaniu i odpowiednich do tego celu urządzeń, które
gwarantują zdrowe i bez strat na jakości i wadze przechowywanie towaru. Z drugiej
strony wspomniana inicjatywa wyjdzie na korzyść konsumentów, którzy otrzymują
produkt nie zepsuty, zdrowy i higieniczny. Do tego bowiem czasu handlarze jak
i producenci warzyw i owoców, z braku odpowiednich pomieszczeń, na urządzenie
których nie mogła sobie pozwolić jednostka, gdyż są dosyć kosztowne, przechowywali
w najrozmaitszych piwnicach, komórkach i.t.p. najmniej do tego celu nadających się
pomieszczeniach i warunkach, które niejednokrotnie urągały najelementarniejszym
wymogom higieny.
Związek w ostatnich dniach otrzymał przydział drzewa budulcowego dla
swych członków naturalnie tylko dla celów ogrodniczych. Poza tym związek czyni
starania o przydział drzewa opałowego i węgla oraz nafty. Nie mniejsze zabiegi
poczynione też są w sprawie odzieży dla handlujących warzywami i owocami, jak
płaszcze, fartuchy itp. oraz obuwia ogrodniczego dla członków producentów.
Członkowie Związku proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowań na kit i szyby
okienne do inspektów oraz nawozy pomocnicze a zwłaszcza superfostat.
Niezależnie od prac powyżej wymienionych Związek podjął starania
w sprawie wydania kalendarza-podręcznika ogrodniczo-pszczelarskiego na rok
przyszły.
Obok innych prac, projektowanych na sezon zimowy, na czoło wysuwa się
zamiar urządzenia kursów zimowych dla swych członków, których czas trwania
dopiero będzie ustalony.
Jak więc widzimy z powyższego krótkiego przeglądu dokonanych już
i projektowanych prac, Związek troszczy się o interesy swych członków i szczerze
pracuje dla dobra ogrodnictwa. (s)
Napad bandycki
Przed paru dniami w godzinach nocnych, kilku uzbrojonych w rewolwery
bandytów, dokonało śmiałego napadu rabunkowego na mieszkanie młynarza
Zalewskiego.
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Tak zwany „Strzelecki Młyn” obok którego mieszka Zalewski znajduje się
niedaleko wsi Strzelec gm. Masłowice (pow. radomszczański). Bandyci wyłamali
drzwi, po czym weszli do mieszkania gdzie sterroryzowawszy domowników groźbą
użycia broni, zmusili ich do przejścia do komory i pod strażą jednego opryszka,
zaczęli plądrować w mieszkaniach. Bandyci zrabowali ubrania, bieliznę, pościel
i pewną sumę pieniędzy. Po dokonaniu napadu opryszkowie umknęli
w niewiadomym kierunku. Powiadomiona o napadzie policja, zarządziła pościg. (i)
Nr 273, 23 listopada 1940 r.
Z RADOMSKA i OKOLICY
Kino „Adria” od niedzieli 24 b.m. wyświetla film kryminalno-detektywistyczny p.t. „Jutro będę aresztowany”. W rolach głównych występują: Kathe
Dorsch, Ferdynand Marian, Kurt Yespermann i Paul Kliger. Nadprogram: Dodatek
dźwiękowy z Generalnego Gubernatorstwa.
Likwidacja szajki złodziei
Od dłuższego czasu na terenie fabryki „Metalurgia” - grasowała szajka
złodziei, składająca się z robotników fabrycznych, którzy kradli systematycznie
towary pochodzące z fabryki. Szajka ta za pomocą urywania plomb u wagonów,
kradła część towarów wysyłanych do odbiorców. Dzięki czujności dyrekcji fabryki,
w tych dniach zostali uchwyceni złodzieje, którzy byli zatrudnieni jako robotnicy
fabryczni. Robotnicy: Bolesław Bober, Stanisław Wiecha, Władysław Jędrzejczyk
i Władysław Szczerbiński, wszyscy mieszkańcy Radomska, pracowali przy ładowaniu
towarów do wagonów, dlatego mieli łatwiejszy dostęp do uprawiania kradzieży. Straty
które poniosła fabryka sięgają kilku tysięcy złotych. Kres ich działalności położyła
policja osadzając ich w więzieniu. (i)17
Chcieli zrobić zapas węgla
Zima się zbliża ... Przezorni ludzie już zaopatrują się w zapasy opału.
Podobnie zaopatrzyć się chcieli mieszkańcy Radomska: Porzeżański, Kowalczyk
i Garczyński oraz niejaki Siemkiewicz, którzy nie szukali jednak żadnych legalnych
sposobów kupna, lecz wybrali prostszą, ale niebezpieczniejszą drogę kradzieży. Udali
się mianowicie na tor kolejowy i jęli węgiel zrzucać z wagonów. Przeszkodziła im
w tym policja, która wyżej wymienionych chwyciła i osadziła w areszcie. (s)
Nr 274 26 listopada 1940 r.
Z RADOMSKA
Prace przy odnawianiu domów postępują szybko naprzód i niedługo, mamy
nadzieję, że przed nadejściem mrozów, zostaną całkowicie zakończone. Jednocześnie
z malowaniem na jasny, żywy kolor frontów domów, przeprowadzane są całkowite
remonty pomieszczeń sklepowych. Na miejsce dawnych ciasnych i wąskich okienek
wystawowych robione są obecnie piękne, szerokie wystawy, przez co i wnętrza
sklepów nabierają zupełnie innego wygląd, unowocześniają się. Te zmiany należy tym
bardziej podkreślić, że poprzednio były tu niechlujne, ciemne i brudne sklepiki
żydowskie.
Dzięki wyeliminowaniu przedsiębiorstw żydowskich ze śródmieścia
i znacznemu ograniczeniu handlu żydowskiego w mieście w ogóle, cały szereg firm
aryjskich, dawniej wypchniętych przez żydów na boczne ulice, przeniosło się do
śródmieścia i znalazło pomieszczenie w obecnie odnawianych sklepach. Między
innymi na Placu 3 Maja znalazła swoją nową siedzibę najstarsza w naszym mieście
aryjska elektrotechniczna „Korona” Z. Knothe`go. (s)
17

Także i w tym przypadku nie wiadomo, czy była to akcja sabotażowa.
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Wypadek samochodowy w Kamieńsku
Onegdaj w Kamieńsku pod Radomskiem uległ wypadkowi samochodowemu
12-letni Cygankiewicz Gieneusz. Mianowicie wymieniony wyżej chłopiec wskutek
własnej nieostrożności dostał się na ulicy Radomszczańskiej pod koła samochodu
osobowego. Cygankiewicz dostał pęknięcia kości prawej nogi niżej kolana. Pierwszej
pomocy udzielił ofierze własnej nieostrożności Oddział Sanitarny w Wojciechowie,
a na dalszą kurację przewieziono Cygankiewicza do szpitala św. Aleksandra
w Radomsku. (s)
Nr 275 27 listopada 1940 r.
Z RADOMSKA I OKOLICY. Wygórowane ceny artykułów opałowych
Wobec coraz bardziej zbliżającej się zimy i robienia z tego względu zapasów
zimowych przez ludność, dał się odczuć w Radomsku brak węgla, co zresztą jest tylko
chwilowym objawem. Jednakże fakt ten wykorzystują niektóre jednostki i sztucznie
jeszcze, przez szerzenie niepokojących pogłosek, wywołują niewspółmierny do
potrzeb popyt na artykuły opałowe. W związku z tym ceny na te artykuły wzrosły
niesłychanie i stały się przedmiotem paskarskich kombinacji.
Cena fury torfu na przykład skoczyła niesłychanie do góry i za jednokonną
furę torfu okoliczni gospodarze, którzy ten torf do Radomska przywożą, żądają
obecnie pięćdziesięciu złotych. Jest to po prostu oburzający wyzysk i żerowanie na
chwilowym braku węgla. Ceny drzewa w samym mieście również poważnie wzrosły,
a w lasach okolicznych majątków, które drzewo posiadają na sprzedaż, jak nas
informują, żądają do trzydziestu pięciu i więcej złotych za metr sześcienny drzewa
szczapowego, a za kupki gałęziowe, a więc w bardzo niewielkim stopniu nadające się
do palenia w mieście, ceny żądane dochodzą do dwudziestu złotych, a niejednokrotnie je przekraczają.
Ceny powyższe nie stają w żadnym usprawiedliwionym stosunku do kosztów
produkcji, a więc są wybitnie spekulacyjne i paskarskie, nie mówiąc już o tym, że
dawno przekroczyły jakąkolwiek propozycję do dzisiejszych możliwości zarobkowych
i uposażeń pracowników.
Jest to tym bardziej oburzające, że władze wyznaczyły dostępne dla każdego
konsumenta, a nie krzywdzące producenta, ceny drzewa i torfu. Tych więc
nieuświadomionych konsumentów, którzy spotkają się z podobnie oburzającym
wyzyskiem paskarzy, informujemy, że są wyznaczone ceny torfu i drzewa i że tych cen
winni sprzedający przestrzegać. Spekulantów zaś i paskarzy w wypadku pobierania
nadmiernych cen spotkać może surowa kara. (s)
Nr 282, 5 grudnia 1940 r.
Z RADOMSKA I OKOLIC. Choroby zakaźne w Radomsku
Jesień jest porą najbardziej sprzyjającą rozwojowi wszelkich chorób. Od
niedawnego czasu zanotowano w Radomsku kilka wypadków zasłabnięć na choroby
zakaźne, a mianowicie na tyfus plamisty i brzuszny.
Wypadki tyfusu plamistego zanotowane zostały tylko pośród ludności
żydowskiej. Władze sanitarne z całą energią przystąpiły do akcji zapobiegawczej, aby
nie dopuścić do rozszerzenia się zarazy. Chorzy zostali natychmiast izolowani,
stykający się z nimi poddani odwszeniu i dezynfekcji, gruntownej dezynfekcji
poddano również lokale, w których stwierdzono wypadki znajdowania się chorych.
Zaznaczyć należy, że wśród ludności polskiej nie zanotowano ani jednego
wypadku tyfusu plamistego, zdarzyło się natomiast parę zasłabnięć na tyfus brzuszny.
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Dzięki natychmiastowej energicznej akcji władz sanitarnych udało się nie
dopuścić do rozszerzenia się zarazy tak, że nie przybrała ona charakteru
epidemicznego.
Porządkowanie miasta
Porządkowanie miasta trwa w dalszym ciągu w tempie przyspieszonym
i niezadługo zostanie całkowicie zakończone. Resztki gruzów wywożone są
furmankami, a na miejscu ich na wiosnę zazielenią się kwietniki i zieleńce albowiem
place nie które (sic!) przeznaczone zostały na plantacje miejskie i już dziś Zarząd
miasta czyni przygotowania pod założenie ich na wiosnę.
Brukowanie ulic śródmieścia postępuje szybko naprzód. Ulica Brzeźnicka
została już ukończona i roboty w pełnym tempie trwają na ulicy Reymonta,
zabrukowanej nowoczesną kostką. Dzięki podjętym pracom już w najbliższych dniach
pryncypalną ulicę śródmieścia będziemy mieli, jak stół – równą i gładką.
Jednocześnie w dalszym ciągu trwa akcja odnawiania domów i remontu
sklepów. Z przeprowadzonych dotychczas prac widać, że podjęta przez Magistrat
akcja jest nadzwyczaj celowa i pożyteczna. Już ukończone domy i wyremontowane
sklepy dają o niej świadectwo.
Regulacja i przebrukowanie ulicy Limanowskiego
W związku z ogólną akcją porządkowania miasta, przystąpiono przed paru
dniami do zrywania bruków na ulicy Limanowskiego na odcinku od Placu Trzeciego
Maja do ulicy Mickiewicza.
Na tym odcinku, jak wszędzie zresztą w śródmieściu, zakładane są rury
kanalizacyjne, tak że na wiosnę roku przyszłego będzie można poszczególne
ruchomości przyłączyć do sieci kanalizacyjnej.
Ulica Limanowskiego na omawianym odcinku otrzyma równy bruk z kostki
nowoczesnej. (s)
Nr 283, 6 grudnia 1940 r.
Z RADOMSKA. Zmarł na ulicy
Onegdajszej nocy na ulicy Reymonta przy nr 36 zmarł nagle na udar serca
Nogaj lat 60 wysiedlony z poznańskiego. Zwłoki przeniesiono do kostnicy szpitala św.
Aleksandra. (i)
Złodzieje nie śpią
Kilka dni temu do sklepu spożywczego – kolonialnego Władysławy Olczyk
(Reymonta 32) dostali się złodzieje, skąd skradli różne artykuły spożywcze i wyroby
tytoniowe. Poszkodowana oblicza straty na kilkaset złotych.
Tej samej nocy do owocarni Stanisława Banaszek (Reymonta 30) włamali się
dotychczas nieznani sprawcy, którzy za pomocą urwania kłódki i zamku u drzwi
zapasowych, gdzie zabrali słodycze i owoce wartości około 400 zł. Ci sami złodzieje
próbowali włamać się do sklepu p. Świderskiego, mieszczącego się w tym samym
domu, lecz w ostatniej chwili zostali spłoszeni. Policja zajęła się ujęciem amatorów
cudzej własności. (i)
Nr 285 8 grudnia 1940 r.
Z RADOMSKA I OKOLICY. Akcja Pomocy Zimowej w Radomsku
już się rozpoczęła
Akcji Pomocy Zimowej w Radomsku już się rozpoczęła, prowadzona przez
Powiatową Radę Opiekuńczą, na czele której stoją: ks. kan. Jankowski, burmistrz
miasta Radomska p. Staniek, rejent Bugajski i rej. Płaneta. Akcja pomocy obejmuje
biednych z całego powiatu oraz wysiedlonych, których w naszym powiecie jest około
czterech tysięcy.
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Ze względu na wzmagającą się zimę pierwszą troską jest przydział drzewa
opałowego i artykułów opałowych. Należy tu zaznaczyć, że ta forma pomocy odnosi
się i do ludności żydowskiej, której jest około trzech tysięcy.
Staraniem Powiatowej Rady Opiekuńczej rozpoczęta została akcja dożywiania
dzieci w szkole na Bugaju. Kuchnia, mieszcząca się również w budynku szkolnym,
została wyremontowana i urządzona na koszt władz miejskich. Dożywianych jest
około 1300 dzieci w wieku od trzech do czternastu lat. Troską Pow. Rady Opiekuńczej
jest, aby jeżeli chodzi o dożywianie, zapewnić je i osobom starszym, które znajdują się
w wyjątkowo ciężkim położeniu materialnym. Chodzi o to, żeby naprawdę
potrzebującym, choć raz dziennie dać łyżkę ciepłej strawy. Kuchnia prowadzona jest
pod fachowym kierownictwem pań z Pow. Rady Opiekuńczej i lekarza miejskiego
dr. Buxakowskiego, który bada wydawane pożywienie na zawartość kaloryczną.
Akcja Powiatowej Rady Opiekuńczej przychodzą z pomocą władze powiatowe
i miejskie, przy czym władze powiatowe na pomoc akcji dożywiania ludności polskiej
asygnują 5000 złotych miesięcznie. Dotacje finansowe dla ludności żydowskiej na
opiekę społeczną i sanitarną wynoszą złotych 2000 miesięcznie.
Powiatowa Rada Opiekuńcza zwraca się się z apelem do społeczeństwa
polskiego o poparcie jej akcji zarówno w dziedzinie dożywiania, jak i opieki ogólnej,
a to przez składanie ofiar tak pieniężnych jak i w materiałach, a więc w środkach
żywnościowych oraz innych, jak odzież, obuwie itd. P.R.O. wystosowała również apel
do mających zatrudnienie pracowników umysłowych, aby poparli akcję pomocy
zimowej przez opodatkowanie się w wysokości jednego procentu od poborów
miesięcznych.
Tak więc przedstawia się akcja pomocy zimowej dla ludności polskiej,
wszczęta przez Powiatową Radę Opiekuńczą. Zaznaczyć należy, że obok dożywiania
i dostarczania pewnego minimum materiałów opałowych, przewidziane są i inne
formy pomocy, które jednakże zostaną dopiero przez Komitet rozpatrzone.
Śmierć pod kołami samochodu
Przed paroma dniami na ulicy Narutowicza zdarzył się wstrząsający wypadek
śmierci chłopca pod kołami samochodu.
Oto 12-to letni Aksman, posłany do sklepu uczepił się przejeżdżającej
furmanki i w pewnej chwili, puścił się jej chcąc przebiec jezdnię. W tym momencie
nadjechał samochód osobowy, pod koła którego dostał się nieszczęśliwy chłopiec,
ponosząc śmierć na miejscu.
Jak wykazało przeprowadzone dochodzenie, winę ponosi całkowicie
i wyłącznie ofiara wypadku.
Na marginesie powyższego dodać należy, że nieprzestrzeganie przepisów
o ruchu ulicznym, zwłaszcza jeżeli chodzi o niezmiernie ożywioną pod względem
ruchu kołowego ulicę Narutowicza, jest nałogiem mieszkańców Radomska i dziwić się
raczej należy, że tych wypadków jest tak mało.
Szczególnie podkreślić należy, że właśnie dzieci, uważają jezdnię za
przeznaczoną do gonitw i figlów i nieraz zdarza się widzieć całe gromady
powracającej ze szkoły dziatwy, biegnące środkiem jezdni i niezwracające
jakiejkolwiek uwagi na mknące samochody i nawet na sygnały ostrzegawcze
kierowców, a czasem urządzające sobie po prostu zabawę sportową i swojego rodzaju
rekordy, komu dosłownie w ostatnim momencie da się przebiec przed
nadjeżdżającym samochodem. Warto, aby rodzice zwrócili baczniejszą uwagę na
zachowanie się swych pociech na ulicy. (s)
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Zuchwały napad bandycki. Bandyci zrabowali gotówkę i garderobę
Przed paroma dniami w godzinach wieczornych we wsi Biestrzyków, powiatu
radomszczańskiego dwóch uzbrojonych opryszków dokonało zuchwałego napadu na
mieszkanie sołtysa wymienionej wsi, Piotra Błachowicza.
Okoliczności napadu przedstawiają się następująco: wieczorem, podczas gdy
właściciel zagrody, wymieniony już Piotr Błachowicz, dość zamożny rolnik, pozostał
w domu ze swoją żoną tylko, do drzwi mieszkania ktoś zastukał. Błachowicz nie
spodziewając się niczego złego drzwi otworzył. Wówczas do izby wtargnęło dwóch
uzbrojonych w broń palną, nieznajomych mężczyzn, którzy pod groźbą zrobienia
użytku z broni, zażądali wydania znajdujących się w domu pieniędzy i cenniejszych
przedmiotów.
Ponieważ Błachowicz nie chciał zadość uczynić temu żądaniu, napastnicy,
terroryzując go bronią, rozkazali mu położyć się na podłodze. Gdy to pod przymusem
uczynił, bandyci pobili go raniąc go dotkliwie w głowę wskutek wymierzonych
kopnięć. Żonie Błachowicza, wobec płaczu przelęknionego dziecka, bandyci pozwolili
położyć się na łóżku.
Następnie nie krępowani przez nikogo w ruchach, dokonali rewizji podczas
której zrabowali 600 złotych gotówką oraz garderobę, wartości również około 600 zł.
Po dokonaniu tego bezczelnego napadu, bandyci korzystając z ciemności
nocnych, zbiegli w niewiadomym kierunku.
Zaalarmowana policja wszczęła natychmiast energiczne śledztwo, podczas
którego ustaliła nazwiska sprawców napadu i miejsce ich zamieszkania. Wszelkie
dane wskazują na to, że napadu dokonali znani policji przestępcy, którzy
prawdopodobnie dokonali również napadu rabunkowego na t.zw. „Strzelecki Młyn”
o czym w swoim czasie donosiliśmy. (s)
Nr 288, 12 grudnia 1940 r.
Z RADOMSKA I OKOLICY. Ze Stowarzyszenia Kupców Polskich
w Radomsku
Przed wojną istniały w Radomsku dwie organizacje kupieckie, które
rywalizowały ze sobą; co ujemnie odbijało się na ich służbie sprawcom zawodowym
kupiectwa. Światlejsze i rozsądniejsze jednostki czyniły wprawdzie starania, aby obie
organizacje połączyć (sic!) wysiłki, te jednak rozbijały się o animozje osobiste
i niechęci wzajemne niektórych, nielicznych wprawdzie, osobistości.
Obecnie została w Radomsku jedna tylko organizacja, która siłą faktu
jednoczy całe kupiectwo z terenu miasta i powiatu. Organizacją tą jest Stowarzyszenie
Kupców Polskich.
Wymieniona organizacja zespala w swoich szeregach paruset kupców
z Radomska i powiatu radomszczańskiego i przejawia w ostatnich czasach bardzo
ożywioną działalność; udzielając członkom swym wydatnej pomocy we wszelkich
sprawach zawodowych.
Dzięki energii i zapobiegliwości zarządu z p. Kamińskim i p. Kempą na czele
Stowarzyszenie nabyło przed miesiącem nowe umeblowanie do lokalu biurowego,
kosztem około dwóch tysięcy złotych, oraz zaangażowało kierownika biura,
władającego językiem niemieckim, który załatwia członkom wszelkie sprawy
zawodowe, udziela porad i pisze wnioski do władz, ku zadowoleniu wszystkich
członków.
Obecnie za zezwoleniem władz, Stowarzyszenie przystępuje do organizowania
tak zwanej straży nocnej, która pełnić będzie służbę tak jak przed wojną. Inicjatywa
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zorganizowana straży nocnej jest bardzo pożyteczna, celowa i aktualna i nie należy
wątpić, że kupiectwo radomszczańskie poprze ją we własnym interesie.
Jak więc widzimy praca w Stowarzyszeniu Kupców Polskich rozwija się
systematycznie i z coraz lepszymi rezultatami, obejmując swym zasięgiem coraz
liczniejsze rzesze kupiectwa ze wszystkich branż. (s)
Okradł współpasażera i dostał pół roku więzienia
W lipcu bieżącego roku niejaki Stanisław Kromer, zamieszkały w Kamińsku
jadąc pociągiem z Warszawy razem z Adamem Kułagowskim z Kielc; wykorzystywał
chwilę nieuwagi tego ostatniego i wysiadając z przedziału na st. Kamieńsk, zabrał
z półki paczkę, należącą do wymienionego Kułagowskiego.
W paczce owej znajdowało się dziesięć metrów jedwabnej podszewki, dziesięć
metrów płótna niebieskiego na koszulę, trzy metry cajgu i jedwabna koszula damska.
Na rozprawie, która odbyła się onegdaj w Sądzie Grodzkim w Radomsku,
oskarżony Stanisław Kromer nie przyznał się do winy, tłumacząc się wykrętnie, że
paczkę zabrał z półki, gdyż sądził, że pozostawił ją tam jakiś pasażer, który wysiadł
z pociągu przed Piotrkowem jeszcze i nie chciał jej przywłaszczyć, gdyż znajdujące się
w niej rzeczy byłby oddał gdyby zgłosił się do niego ich prawy właściciel.
Z zeznań świadków okazało się jednak, że Kromer rzeczy powyżej
wymienione zabrał umyślnie w celu przywłaszczenia ich sobie i oddać ich nie chciał,
a dopiero przeprowadzona u niego rewizja doprowadziła do odnalezienia skradzionej
koszuli. Resztę skradzionych rzeczy przyniosła na posterunek policji żona
oskarżonego już po aresztowaniu. Odebrane rzeczy policja zwróciła prawem ich
właścicielowi poszkodowanemu Adamowi Kułagowskiemu.
Wobec udowodnionej winy sąd orzekł Stanisława Kromera uznać winnym
dokonania zarzucanego mu czynu i na mocy art. 257 par. 1 K.K. skazać go na sześć
miesięcy więzienia. (s)
Nr 291, 15 grudnia 1940 r.
Z RADOMSKA I OKOLICY Radomsko już w najbliższym czasie
będzie miało dość węgla
Kwestia opałowa była dotąd jedną z najtrudniejszych w Radomsku, jak
zresztą w wielu innych miastach Generalnego Gubernatorstwa. Obecnie jak się
dowiadujemy, sprawa ta ruszyła z miejsca i jest na dobrej drodze, dzięki wysiłkom
władz, które od dawna czyniły starania, aby ludność zaopatrzyć w artykuły opałowe
na zimę.
Jedną a właściwie jedyną, najtrudniejszą do przezwyciężenia sprawę był brak
taboru kolejowego, wskutek czego dostawa węgla szwankowała, podczas gdy
w kopalniach piętrzyły się góry węgla, gotowego do wysyłki. Obecnie wskutek
zwiększenia przeznaczonego do przewozu węgla taboru kolejowego Radomsko
otrzymało już dwadzieścia wagonów węgla. Ilość ta jest w stosunku do
zapotrzebowania, niewielką kroplą wprawdzie, lecz w najbliższych dniach awizowane
są dalsze wysyłki, które niezwłocznie rozdzielone zostaną wśród ludności naszego
miasta.
Gminy wiejskie, wobec niewystarczającej ilości wagonów, mają sprowadzać
dla siebie i dla ludności potrzebną ilość węgla podwodami konnymi z kopalń
Jaworznickich.
Kino „Adria” od niedzieli 15 b.m. wyświetla film p.t. „Zdradziła – czy nie”.
W rolach głównych: Luise Ulrich, Hans Söhnker, Johannes Riemann i inni. Nad
program: Dodatek dźwiękowy z Generalnego Gubernatorstwa.
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Złodzieje w pasiekach
Przed niedawnym czasem do 22 ulowej pasieki p. Wal. Sobotki w Karsach,
gm. Kobiele Wielkie, pow. Radomsko, zakradli się złodzieje i zniszczyli całkowicie
całą pasiekę. Pszczoły strząsnęli na ziemię, które z powodu dość silnego mrozu
momentalnie skrzepły, a ramki z woszczyzną i zapasami zimowego pokarmu pszczół
zabrali ze sobą, uchodząc w niewiadomym kierunku. Poszkodowany doniósł o tym
wypadku post. P.P. w Kobielach W. Dochodzenie nie wykazało dotychczas żadnych
wyników. Na marginesie tego wydarzenia chcemy zwrócić się z praktycznym
pouczeniem pp. Pszczelarzy, a w jeszcze większym stopniu do złodziei.
Pszczelarze! Pszczoły swoje na okres zimowy umieszczajcie na stanowiskach
widocznych, ale spokojnych, w przygotowanych ubikacjach zamkniętych, w pobliżu
domów mieszkalnych, a i tam zamieszczajcie jeszcze urządzenia alarmowe, np.
dzwonki czy t.p. (Informacji w tej sprawie udzielą Wam: Kielecka Izba Rolnicza, lub
okręgowy Instruktor Pszczelarstwa danego okręgu hodowlanego. Dla pow. Radomsko
– Instruktor w Piotrkowie, Starostwo pokój nr 18).
Złodzieje! Nie róbcie więcej takich niemądrych pociągnięć jak u p. Sobótki
w Karsach. Zniszczyliście tam pszczoły i to na sumę zł. 2500 a sami nie będziecie
mieć z tego zamierzonego sukcesu. Choćby was i policja nie wykryła to korzyść
z zachodu żadna, bo zapasy pokarmu w tegorocznych ulicach stanowi cukier,
specjalnie skażony „Octosanem” - silną goryczą, uniemożliwiającą zużycie cukru
przez człowieka. Wszystkie ule na terenie całego Gubernatorstwa są tym cukrem
nakarmione. A zatem!? Jeśli teraz bez pożytku dla siebie, a z ogromnymi stratami dla
danego pszczelarza i całego społeczeństwa będziecie bezmyślnie niszczyć pszczoły, to
na drugi rok, ani wy i wasze dzieci nie będziecie miały nie tylko miodu, ale i o wiele
mniej owoców – których już w r. 1940 było tak mało.
Prócz tego jeszcze jedna pouczająca was wiadomość! Okradając, a przez to
niszcząc całe roje pszczół w okresie zimowym, uzyskujecie tak małowartościowy,
a nawet szkodliwy łup, że nie stoi on w żadnym stosunku do wyrządzonej
pszczelarstwu szkody, gdyż w każdym roju niszczycie ca. 50-60000 (sic!)
pożytecznych istnień zwierzęcych! I właśnie za to niszczenie żywych, pracowitych
pszczółek obecne władze będą karały niezmiernie surowo, tak, jak to czyniono
w dawnej Polsce, kiedy złodzieja pszczół z zasady karano „na gardle”, a już
w łagodniejszym wyroku skazywano na obcięcie jednej, lub obu rąk.
Pomyślcie o tym wszystkim złodziejaszkowie (sic!) i nie bądźcie bezmyślni!
(Stary Bartnik)
Nr 293, 18 grudnia 1940 r.
Z RADOMSKA I OKOLICY. Ważne zarządzenie
Wobec powtarzających się wypadków uszkadzania tynków na fasadach
domów i deptania trawników, Starosta Powiatowy wydał zarządzenie, zapobiegające
tego rodzaju wykroczeniom. Rozporządzenie to przewiduje wysokie kary na
opornych.
Kto umyślnie zanieczyszcza ściany domów lub frontów sklepów temu grozi
kara grzywny do 500 zł, a w razie nieściągalności kara aresztu do trzech miesięcy,
niezależnie od innych kar, przewidzianych odnośnymi przepisami18.
Te same kara grozi tym, którzy stawiają rowery pod ścianami domów lub
wystawami sklepowymi, tym którzy depczą i uszkadzają trawniki lub plantacje

18

Być może chodzi tutaj o napisy niepodległościowe i antyniemieckie.
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miejskie oraz tym, którzy nalepiają ogłoszenia czy afisze w miejscach na to nie
przewidzianych przez władze. (s)
Drzewko wigilijne na Placu 3-go Maja
W ślad za wystawami sklepowymi, które od dwu tygodni przybrane są
zielenią i drzewkami i mają w wielu sklepach wygląd bardzo estetyczny, został przed
paroma dniami przybrany drzewkiem świątecznym peron dworca kolejowego.
A obecnie i na Placu 3-go Maja Magistrat ustawił duże drzewko, pięknie oświetlone
lampkami elektrycznymi.
Opłatek w Zakładach Graficznych w Radomsku
W ubiegłym tygodniu odbyła się uroczystość opłatka dla pracowników
Zakładów Graficznych w Radomsku. Uroczystość połączona była z wręczeniem
podarunków świątecznych pracownikom zakładów. Obok bezpośredniego
zwierzchnictwa Zakładów w Radomsku, uroczystość zaszczycili swoją obecnością
specjalnie przybyli goście z Częstochowy z p. Komisarzem Machurą i p. Komisarzem
Matyll’em na czele.
W miłej atmosferze wzajemnej życzliwości, przy obficie zastawionych stołach
uczestnicy spędzili przy dźwiękach dobrej muzyki, parę godzin, które na pewno
pozostaną dla nich na długo jasnym i miłym wspomnieniem. (s)
Instalacja głośnika przed ratuszem w Radomsku
Przed ratuszem radomszczańskim w najbliższych dniach zainstalowany
zostanie głośnik – megafon. Za jego pośrednictwem podawane będą ludności
najświeższe komunikaty ze świata i wydarzeń wojennych. Komunikaty nadawał
będzie Kraków dwa, trzy razy dziennie.
Oprócz komunikatów, przesyłanych z Krakowa, za pośrednictwem megafonu
nadawane będą obwieszczenia i zarządzenia władz lokalnych i w związku z tym
niektóre zarządzenia i obwieszczenia nie będą ogłaszane za pomocą plakatów.
Zarządzenia te podawane będą w języku polskim i niemieckim w godzinach
popołudniowych i wieczornych. (s)
Nr 294, 19 grudnia 1940 r.
Z RADOMSKA. Zmiatać śnieg i posypywać piaskiem chodnik
Przymrozki, które chwyciły niedawno, powodują przymarzanie opadającego
śniegu do płyt chodników, gdzie udeptany setkami stóp, staje się śliski i trzeba nie
lada wysiłków, aby utrzymać się na nogach. Niesforne dzieci powiększają jeszcze
ślizgawicę, urządzając sobie na chodnikach ślizgawki.
W związku z tym należy przypomnieć właścicielom i dozorcom domów, że
istnieją przepisy, nakazujące uprzątanie śniegu z chodników i posypywanie ich
piaskiem. Nieprzestrzeganie tych przepisów pociągnie za sobą surowe kary dla
opieszałych.
Echa tragicznego wypadku
Przed paroma dniami w Gidlach wydarzył się tragiczny wypadek śmierci przy
pracy. Oto wysiedlony leśniczy Jarkowski, pracując przy rozbiórce własnego domu
uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Mianowicie spadająca belka uderzyła go tak silnie
w skroń, że śmierć nastąpiła na miejscu.
W pogrzebie ogólnie cenionego i zdolnego leśnika wzięło udział kilka
delegacyj okolicznych zrzeszeń leśników. (s)
Chciał uwolnić brata a sam wpadł
W lipcu bieżącego roku w areszcie gminnym w Dobryszycach został osadzony
niejaki Stefan Bednarek, podejrzany o dokonanie kradzieży. Brat przytrzymanego,
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Feliks Bednarek, chcąc ułatwić osadzonemu w areszcie ucieczkę, postarał się o klucz
do odkręcania śruby i wręczył go swemu bratu.
Stefan Bednarek przy pomocy dostarczonego klucza wydostał się na wolność,
którą jednakże niedługo się cieszył, gdyż znów został przez policję schwytany
i osadzony w areszcie.
Policja zajęła się również i „wybawicielem”, któremu wytoczono sprawę
o pomoc w ucieczce z aresztu. Sąd Okręgowy w Piotrkowie na sesji wyjazdowej
w Radomsku skazał Feliksa Bednarka na cztery miesiące aresztu. (s)
Nr 295, 20 grudnia 1940 r.
Z RADOMSKA I OKOLICY. Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem
w Radomsku
Władze Miejskie miasta Radomska dążąc stale i konsekwentnie do
podniesienia zdrowotności rozwijają ożywioną działalność.
Jedna z takich instytucji, której zadaniem jest podniesienie i utrzymanie
zdrowia mieszkańców miasta jest niedawno urządzona przez miasto Stacja Opieki
nad Matką i Dzieckiem.
Tam też, co zresztą leży w ich własnym interesie, winne zwracać się matki
i zasięgać wszelkich porad odnośnie samych siebie, jak i swych maleństw. Stacja
Opieki mieści się przy ul. Sierakowskiego nr 9 i tam we wtorki i czwartki każdego
tygodnia dyżuruje lekarz, który w godzinach od 14 do 15 udziela bezpłatnych porad
zależnie od tego raz w miesiącu, a mianowicie w każdy wtorek po pierwszym
odbywają się popularne wykłady na tematy interesujące matki, a więc w dziedzinie
higieny dziecka i matki, odżywiania itp. (s)
Walka z brudem i niechlujstwem
W ramach ogólnego porządkowania miasta, Komisja sanitarna obchodzi
obecnie obejścia, badając stan sanitarny poszczególnych posesyj. W wypadku
stwierdzenia nieporządków, właścicielom danych nieruchomości grożą przewidziane
kary. Komisja bada nawet poszczególne mieszkania i w wypadku brudów, a zwłaszcza
gdy zachodzi podejrzenie istnienia wszy, zarówno lokal, jak i jego mieszkańcy
poddawani są przymusowemu odwszawianiu.
Akcja ta jest bardzo pożądana i konieczna nawet, jeżeli walka z chorobami
zakaźnymi, a szczególnie tyfusem przynieść ma pożądane wyniki i zapobiec na
przyszłość wybuchowi epidemii. (s)
Nr 296, 21 grudnia 1940 r.
Z RADOMSKA. Przykładowa kara na złodziei
W dniu 20 września, wieczorem do warsztatu cukierniczego w Radomsku
przy ul. Reymonta Nr 2 po wyrwaniu haka z kłódką dostał się złodziej skąd skradł
marynarkę i jesionkę, na szkodę Izydora Zimonia oraz dokumenty osobiste na imię
Ryszarda Kozłowskiego.
Pokrzywdzony wszczął na własną rękę poszukiwania złodzieja i w dniu
1 października b.r. na rynku w Radomsku zauważył znanego z widzenia osobnika,
który usiłował sprzedać skradzioną marynarkę. Zimoń upewniwszy się, że marynarka
stanowi jego własność, przywołał policjanta. Po wylegitymowaniu, okazało się, że
sprzedawca skradzionej marynarki nazywa się Franciszek Kalinowski i jest
mieszkańcem Radomska. Kalinowski tłumaczył się, że marynarkę kupił od nieznajomego mu w Warszawie, przyciśnięty jednak do muru, zeznał następnie, że nabył ją
od brata swego Jana. Jan Kalinowski z początku zaprzeczał jakoby sprzedał
marynarkę, lecz później przyznał się, że marynarkę znalazł w gruzach i sprzedał bratu
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za dziesięć złotych. Franciszek fakt kupna marynarki potwierdził tłumacząc, że nie
wiedział, iż ona pochodzi z kradzieży.
Sąd po przeprowadzeniu rozprawy skazał Jana Kalinowskiego. Karanego
poprzednio dwa razy za przywłaszczenie, na osiem miesięcy więzienia, a Franciszka
Kalinowskiego na sześć miesięcy więzienia i trzydzieści złotych grzywny. (s)
Nr 299, 25 i 26 grudnia 1940 r.
Odbudowa miasta Radomska. Radomsko staje się nowoczesnym
miastem – Praca Zarządu Miejskiego po wojnie
Radomsko w grudniu.
Zbudowane w dolinie Radomki, na terenach podmokłych i bagnistych, nie
było Radomsko nigdy miastem, któreby (sic!) zapewniało mieszkańcom swym jakie
takie minimum warunków zdrowotnych. Zresztą nikt się o to nigdy specjalnie nie
troszczył!
Bo Radomsko, aczkolwiek w kronikach swych poszczycić się może niejednym
wydarzeniem o historycznym znaczeniu i jeżeli i datę założenia chodzi – śmiało iść
w paragon może z wieloma miastami polskimi – pozostało do najostatniejszych (sic!)
czasów raczej jakąś ad hoc zbudowaną osadą fabryczną, a nie miastem, mającym za
sobą szereg wieków od czasu swego założenia. Szeroko rozrzucone, niedbale
zbudowane domki z wijącymi się wśród nich ulicami, pełnymi błota i wybojów,
sterczące nad tym wszystkim kominy fabryczne – oto obraz Radomska. Kilkadziesiąt
kamienic postawionych przy głównych ulicach ratowało sytuację i nadawało pozór
miasta temu zbiorowisku chałup. Mówimy „pozór” bo istotnie Radomsko mało
posiadało cech tego, co zwykło się w obecnym znaczeniu miastem nazywać.
Domy całkowicie skanalizowane, zaopatrzone przez budowniczego
w minimum wymaganych obecnie wygód, można jeszcze dziś na palcach wyliczyć.
Pierwszą, na większą skalę zaprowadzoną inwestycją było elektryczne
oświetlenie miasta. Znaczyło to dużo, ale też na długi czas na tym poprzestano.
Dopiero na krótko przed wojną obecną zaczęto, powoli wprawdzie, realizować
postulaty urbanizacyjne, które jednakże nie obejmowały w swych planach miasta,
jako całości, lecz realizowane były fragmentarycznie i to w częściach nie zazębiających
się ze sobą. Właśnie dlatego, że nie wypływały z jakiegoś ogólnego planu, któryby
(sic!) obejmował miasto lub całość.
Obecnie władze miejskie, przystępując do odbudowy miasta, które wyjątkowo
ucierpiało podczas działań wojennych, opracowały plan, pewnych najniezbędniejszych wprawdzie, inwestycyj, ale zaprowadza go konsekwentnie i planowo,
co w rezultacie już odbiło się na zewnętrznym wyglądzie miasta, a w niedalekiej
przyszłości przyniesie znaczną poprawę warunków zdrowotnych dla mieszkańców.
Po całkowitej prawie rozbiórce zniszczonych domów i usunięciu gruzów,
zabrał się Zarząd miasta do odnowienia domów śródmieścia z ratuszem na czele. Po
otynkowaniu i pomalowaniu na żywy, jasny kolor, kamienice śródmieścia wyglądają
„jak nowe”. Jednocześnie z odnowieniem domów, przerabiane są lokale sklepowe.
Dawne ciasne drzwiczki, wąziutkie, mroczne wystawy poszły precz. Na ich miejscu
widnieją teraz w już przerobionych lokalach sklepowych, szerokie, wygodne drzwi,
piękne, o wielkomiejskim zacięciu, wystawy w których kupiec może tak ustawić swe
towary, że wabią one oko przechodnia, a jednocześnie, przy odrobinie starania,
wyglądają bardzo estetycznie i doskonale spełniają rolę reklam.
Na większości ulic, gdzie plan to przewidywał, położone już zostały, na
miejsce dawnych „kocich łbów”, wygodne, gładkie nawierzchnie z kostki nowoczesnej. Jednocześnie z układaniem bruku, przeprowadzona była na tych ulicach sieć
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kanalizacyjna, do której z wiosną przyszłego roku wszystkie domy zostaną
przyłączone. Pomimo mrozów i śniegu trwają jeszcze prace na zakładaniem przewodów (rur) kanalizacyjnych na ulicy Limanowskiego, gdzie również na odcinku od
ulicy Mickiewicza, aż do Placu Trzeciego Maja zostanie ułożona nowa nawierzchnia.
Przystrojone w zieleńce i kwietniki, błyszczące białością świeżo odnowionych
murów z wiosną 1941 roku inaczej będzie wyglądało brudne i zaniedbane dotychczas
Radomsko.
A jednocześnie, dzięki przeprowadzonej kanalizacji, warunki zdrowotne
miasta podniosą się znacznie. Radomsko upodobni się do nowoczesnego schludnego
miasta. (s).
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Sprawozdania

Zeszyty Radomszczańskie
Tom IV (2010)

Sprawozdanie z działalności Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego
w Radomsku za lata 2005-2009

I. Powstanie Koła
Inicjatorem powołania Koła przy Oddziale Polskiego Towarzystwa
Historycznego w Częstochowie był Prezes Oddziału - dr Robert Szwed, pracownik
Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Z jego inicjatywy
Koło zostało zawiązane 9 grudnia 2005 r. podczas inauguracyjnego odczytu
w Muzeum Regionalnym w Radomsku. Od tego momentu, dzięki uprzejmości
dyrektora Muzeum Krzysztofa Zygmy, posiada tam siedzibę.
II. Władze koła
W czasie zebrania organizacyjnego 9 grudnia 2005 r. dokonano w jawnym
głosowaniu wyboru tymczasowych władz Koła.
Przewodnicząca – Anna Pichit
Zastępca przewodniczącego – Radosław Bartnik
Sekretarz - Tomasz Andrzej Nowak
Zarząd w takim składzie funkcjonował do momentu zatwierdzenia
Regulaminu Koła1 przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
w Warszawie. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji wybrano w głosowaniu tajnym
stałe władze na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się w dniu 20
października 2006 r. Kadencja objęła lata 2006-2009.
Przewodniczący – Tomasz Andrzej Nowak
Zastępca przewodniczącego – Radosław Bartnik
Sekretarz – Andrzej Muszyński
Skarbnik – Anna Pichit
5 października 2007 r. - dokonano wyboru Zespołu Redakcyjnego „Zeszytów
Radomszczańskich” w składzie: Robert Majzner (Instytut Historii Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie), Agnieszka Podolska, Anna Pichit, Karol Walaszczyk,
redaktorem naczelnym został – Tomasz Andrzej Nowak. Od dnia 1 marca 2008 r.
zaproszono do uczestnictwa w Radzie Redakcyjnej także dr Barbarę Kowalską
(Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie).

1 Regulamin został opublikowany, zob. T. A. Nowak, Sprawozdanie z działalności Koła Polskiego
Towarzystwa Historycznego w Radomsku za okres od 9 grudnia 2005 do 31 grudnia 2007 roku, „Zeszyty
Radomszczańskie”, t. I, 2007, s. 192-194.
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III. Członkowie
W dniu powołania do życia koła deklaracje członkowskie złożyły 23 osoby.
W następnych latach akces do Koła składały następne osoby (2006 - 7 osób, 2007- 8,
2008-4, 2009 -2). Na dzień 31 stycznia 2009 r. Koło liczyło 44 członków. Niestety,
wiele osób z grona założycieli nie tyle utraciło kontakt z Kołem, co w ogóle go nie
podjęło. W takiej sytuacji planowane jest w 2010 r. przeprowadzenie weryfikacji
liczby członków. Pomimo wzrostu liczby członków malała ściągalność składek
członkowskich. W 2006 roku zapłaciło je-21 osób (70%), w 2007 roku-20 (54%),
w 2008 roku-19 (45%) i w 2009 roku 17 (39%).
Lista członków Koła PTH w Radomsku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Imię i Nazwisko
Bartnik Radosław
Bartnik Jerzy
Biesiada Marek
Biesiada Tomasz
Bodanka Edmunda
Chudek Barbara
Ciesielska Karina
Cykowski Bartłomiej
Drozdek Grażyna
Dudek Paweł
Fimowicz Małgorzata
Gawlik Sławomir
Grodzicka Ewa
Iwanowicz Izabela
Jafra Przemysław
Kaliszczak Paweł
Kamiński Janusz
Kaszuwara Jan
Kaźmierczak Karolina
Kolmasiak Tomasz
Kossek Agata
Kowalczyk Michał
Kuligowska Agnieszka
Majewski Jacek
Maruszyk Leszek
Mękwiński Paweł
Mieczyński Grzegorz
Młynarski Adam
Muszyński Andrzej
Nowak Tomasz Andrzej
Olczyk Ryszard
Pichit Anna
Podolska Agnieszka
Pokora -Piotrowska Dorota
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Data przystąpienia
09.12.2005
18.01.2008
09.12.2005
09.12.2005
24.02.2006
09.12.2005
09.12.2005
16.11.2007
23.02.2006
15.03. 2007
24.02.2006
26.09.2008
09.12.2005
09.12.2005
09.12.2005
09.12.2005
05.12.2007
09.12.2005
16.11.2007
09.12.2005
09.12.2005
23.02.2006
09.12.2005
16.11.2007
9.12.2005
21.11.2008
24.02.2006
09.12.2005
24.02.2006
09.12.2005
09.12.2005
09.12.2005
09.12.2005
05.12.2007
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Sowińska-Siejak Elżbieta
Szponder Artur
Słomczyńska Sylwestra
Stalka Marianna
Stalka Marian
Staś Jolanta
Tatara-Wójtowicz Agnieszka
Walaszczyk Karol
Zachmost Maciej
Zachmost Robert

22.11.2009
12.11.2009
24.02.2006
09.12.2005
09.12.2005
16.10.2007
22.03.2008
09.12.2005
09.12.2005
09.12.2005

IV. Odczyty
W latach 2005-2009 w ramach działalności Koła odbyły się 22 odczyty oraz promocja
3 publikacji. Wszystkie miały charakter otwarty. W lokalnej prasie ukazywały się
informacje o dacie i godzinie ich odbycia.
2005
- dr Marceli Antoniewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie):
Tajemnice herbu miasta Radomska (9 grudnia).
2006
- ks. prof. dr hab. Jan Związek (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie):
Radomsko ośrodkiem życia religijnego (24 lutego).
- Grzegorz Mieczyński: 100 lat dobroczynności – działalność stowarzyszeń
charytatywnych w Radomsku do wybuchu II wojny światowej (19 maja).
- dr Tomasz Toborek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi):
Konspiracyjne Wojsko Polskie – najnowsze badania. Prelekcja odbyła się przy
współpracy Muzeum Regionalnego w Radomsku z okazji przypadającej rocznicy
aresztowania Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” (9 czerwca).
- Krzysztof Pisera (Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi): Boże
Narodzenie – czas świętowania - Prezentacja multimedialna dla uczniów
radomszczańskich szkół (18 grudnia).
2007
- prof. Dariusz Złotkowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie):
Miasta w czasach Księstwa Warszawskiego na przykładzie Radomska (19 stycznia).
- dr Barbara Kowalska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie):
Św. Jadwiga - znana i nieznana (23 marca).
- dr Jerzy Bednarek (Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie):
Zagadka kapitana Z 24 dzięki współpracy Koła oraz IPN w Łodzi doszło do dwóch
prelekcji, jednej dla uczniów radomszczańskich szkół średnich oraz drugiej otwartej
dla wszystkich zainteresowanych (16 kwietnia).
- dr Robert Majzner (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Attachaty
wojskowe w czasach II Rzeczypospolitej (25 maja).
- ks. Jacek Kapuściński: Życie religijne wiejskiej parafii na przykładzie Lgoty
Wielkiej (22 czerwca).
- Marianna Stalka: Początki ruchu harcerskiego na ziemiach polskich
i w Radomsku do 1939 roku – otwarcie wystawy Poczta harcerska w Muzeum
Regionalnym w Radomsku (22 października).
- prof. Bartłomiej Szyndler (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Białe
plamy w życiorysie Tadeusza Kościuszki (16 grudnia).
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2008
- promocja książki dr Tomasza Toborka Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne
Wojsko Polskie, której współorganizatorem, wraz z Muzeum Regionalnym
w Radomsku było Koło (8 stycznia).
- promocja „Zeszytów Radomszczańskich”, którą urozmaiciła projekcja filmu Mydło
z ludzi w reżyserii Mariusza Olbrychowskiego (18 stycznia).
- dr Robert Majzner (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Zbrodnia
Katyńska i Sprawa Katyńska. Prelekcja odbyła się w ramach obchodów Dnia
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, których Koło było jednym z organizatorów (13
kwietnia).
- Tomasz A. Nowak: Najstarsze dzieje kościoła Marii Magdaleny w Radomsku
(30 maja).
- Izabela Szumlas-Majzner (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie):
Kampania wyborcza do Sejmu III kadencji w okręgu wyborczym Częstochowa –
Radomsko (26 września).
- ks. Jacek Kapuściński: Wspomnienia ks. Ignacego Lubeckiego (1860-1949)
o pracy duszpasterskiej w diecezji włocławskiej i częstochowskiej. Odczyt odbył się
w ramach VIII Radomszczańskich Dni Kultury Chrześcijańskiej (24 października).
- prof. zw. dr hab. Ryszard Szwed (Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie): Kontrowersje i polemiki wokół 11 Listopada (21 listopada).
2009
- promocja „Zeszytów Radomszczańskich”, t. II (30 stycznia).
- dr Ksawery Jasiak (Instytut Pamięci Narodowej delegatura w Opolu):
63.rocznica zdobycia aresztu w Radomsku. Po prelekcji odbyła się prelekcja filmu
Czy warto było tak żyć - Stanisław Sojczyński "Warszyc” (21 kwietnia).
- Krzysztof Wolski: Polskie pola bitew w świetle archeologii. Średniowiecze
i okres wczesnonowożytny (26 czerwca).
- prezentacja albumu W okupowanym Radomsku. Fotografie z lat 1939-1945
podczas uroczystego otwarcia wystawy w Muzeum Regionalnym im. Stanisława
Sankowskiego pt. W okupowanym Radomsku (1 września).
- ks. Jacek Kapuściński: Przedstawiciele rodów szlacheckich i ich miejsca
pochówku na terenie parafii w Lgocie Wielkiej (22 listopada).
- promocja „Zeszytów Radomszczańskich”, t. III (20 grudnia).
V. Publikacje
„Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, nr 17, 12
grudnia 2007 (współpraca przy opracowaniu)
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, s.2042
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, 2008, s. 382
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 347
W okupowanym Radomsku. Fotografie z lat 1939-1945, Radomsko 2009, s. 40.
VI. Udział w życiu społecznym oraz współpraca z instytucjami
i organizacjami.
Koło stara się brać aktywny udział w życiu społecznym Radomska i powiatu
radomszczańskiego. Od 2006 r. z ramienia Koła dr Grażyna Drozdek była członkiem
Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Radomsku.
Przedstawiciele Koła brali udział w organizowanych przez władze lokalne
uroczystościach związanych ze świętami państwowymi.
2

Recenzja pióra T. Grabarczyka ukazała się w „Roczniku Łódzkim”, t. 55, 2008, s.216-217.
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Koło reprezentowali wówczas:
- 11 listopada 2006 r. Anna Pichit i Radosław Bartnik wraz z Robertem Szwedem,
Prezesem Oddziału PTH w Częstochowie
- 3 maja w 2007 r. Agnieszka Podolska i Tomasz A. Nowak
- 1 września 2007 r. Anna Pichit i Tomasz A. Nowak
- 11 listopada 2007 r. Agnieszka Podolska i Tomasz A. Nowak
- 3 maja 2008 r. Agnieszka Podolska i Tomasz A. Nowak
- 11 listopada 2008 r. Agnieszka Podolska i Tomasz A. Nowak. Podczas uroczystej
sesji Rady Miasta Tomasz A. Nowak wygłosił referat pt. Tradycje obchodów święta
odzyskania przez Polskę niepodległości w przedwojennym Radomsku
- 3 maja 2009 r. Anna Pichit, Agnieszka Podolska i Tomasz A. Nowak
- 11 listopada 2009 r. Anna Pichit, Agnieszka Podolska i Tomasz A. Nowak.
W dniu 9 listopada 2007 r. przewodniczący Koła Tomasz A. Nowak został
poproszony o sprawowanie funkcji przewodniczącego jury w konkursie dla szkół
gimnazjalnych w Radomsku pod tytułem „Ja wiem com dla Polski uczynił”. Życie
i działalność Józefa Piłsudskiego, który był organizowany przez Urząd Miasta,
Muzeum Regionalne w Radomsku oraz Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 7 w Radomsku. Natomiast 4 kwietnia 2008 r. przewodniczący Koła Tomasz A. Nowak był
jurorem w konkursie „Ziemia Radomszczańska – naszą małą ojczyzną”, który był
organizowany przez Zespół Szkolno Gimnazjalny nr 7 i Muzeum Regionalne
w Radomsku.
Koło współpracuje również z samorządem terytorialnym: Urzędem Miasta
w Radomsku oraz Starostwem Powiatowym w Radomsku. Począwszy od 2007 r. Koło
nawiązało współpracę z Urzędem Miasta Radomska w ramach Karty Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi. Koło było zapraszane na cykl szkoleń organizowanych w 2008 r. przez Urząd Miasta Radomska a prowadzonych przez Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „Opus” i Europejskie Centrum Edukacji
Społecznej ECES prowadzące Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim. W szkoleniach w miarę możliwości brali
udział przedstawiciele Koła.
W dniu 19 czerwca 2008 r. na zaproszenie starosty powiatu
radomszczańskiego Mieczysława Zyskowskiego przewodniczący Koła wziął udział
w spotkaniu starosty z organizacjami pozarządowymi. Tematem spotkania był plan
i zakres współpracy z organizacjami działającymi na terenie powiatu. Agnieszka
Podolska reprezentowała Koło 15 grudnia 2008 r. na spotkaniu Zespołu
Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi poświęcone
projektowi Rocznego programu współpracy miasta Radomska z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na
rok 2009. Podobne spotkania odbyły się w 2009 roku. 18 lutego przewodniczący Koła
zjawił się na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Rady Powiatu Radomszczańskiego, podczas której podziękował radnym za udzielone
wsparcie na druk „Zeszytów Radomszczańskich” oraz podarował zebranym
egzemplarze książki. 17 marca 2009 r. spotkanie w Starostwie Powiatowym
z organizacjami pożytku publicznego, podczas którego zaprezentowano roczny plan
współpracy oraz poinformowano o planowanych konkursach i kwotach przeznaczonych na konkretne projekty.
Od 2007 r. Koło bierze udział w konkursach dla organizacji pozarządowych
organizowanych przez Miasto Radomsko i Starostwo Powiatowe w Radomsku.
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Pozyskane w ten sposób dotacje są przeznaczane na sfinansowanie kolejnych tomów
„Zeszytów Radomszczańskich”.
Na prośbę Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku Koło poparło
w 2009 r. wniosek do Rady Miejskiej Radomska o nadanie rondu przy ul.
Przedborskiej imienia Polskich Lotników Września 1939 roku.
W dniu 20 września 2009 r. przewodniczący Koła Tomasz A. Nowak jako
delegat (wraz z Robertem Szwedem i Norbertem Ogrodnikiem) Oddziału PTH
w Częstochowie wziął udział w Zjeździe Delegatów PTH w Olsztynie, w czasie którego
dokonano wyboru nowych władz PTH.
Począwszy od momentu ukazania się w grudniu 2007 r. I tomu „Zeszytów
Radomszczańskich” Koło rozsyła egzemplarze swoich publikacji, poza egzemplarzami
obowiązkowymi, także do bibliotek na terenie powiatu radomszczańskiego oraz
innych z terenu kraju: Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, Biblioteki Instytutu
Historii UŁ, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Biblioteki Muzeum
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Biblioteki Archiwum Państwowego
w Piotrkowie Trybunalskim, Biblioteki Archiwum Państwowego w Łodzi, Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu, Miejskiej Biblioteki
w Częstochowie, Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego.
Ponadto Koło współpracuje z Muzeum Regionalnym im. Stanisława
Sankowskiego w Radomsku, Towarzystwem Przyjaciół Muzeum w Radomsku,
Fundacją Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku, która udziela finansowego wsparcia
publikacji oraz lokalnymi gazetami: „Gazetą Radomszczańską”, „Po prostu
informacje” i „Komu i czemu”, które zamieszczają na swoich łamach informacje
o odczytach organizowanych przez Koło.
VII. Finanse
Dochody Koła PTH pochodzą z kilku źródeł: składek członkowskich, środków
pozyskanych na publikacje w ramach współpracy samorządów lokalnych (Miasta
Radomska oraz Starostwa Powiatowego w Radomsku) z organizacjami
pozarządowymi, darowizn od sponsorów i dochodów ze sprzedaży publikacji.
VIII. Strona internetowa
Począwszy od 2009 roku zaczęła funkcjonować strona internetowa Koła.
Inicjatorem jej powstania i administratorem jest Marek Biesiada.
www.pthradomsko.org
IX. Biblioteka
Dzięki otrzymywanym darom książkowym zaczęła się niejako samoistnie
tworzyć biblioteczka Koła. Należy mieć nadzieję, na dalszy rozwój zbiorów
książkowych.
W imieniu Zarządu Koła PTH w Radomsku
Tomasz A. Nowak
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G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach
1881 – 1939, Radomsko 2008, ss. 277

Historia regionów, lokalnych społeczności od lat cieszy się zainteresowaniem
badaczy, gdyż to właśnie te cząstkowe historie składają się na pełny obraz naszej
przeszłości. Szczególne miejsce zajmują prace o charakterze monograficznym, które
zazwyczaj w szerokim ujęciu przedstawiają dane zagadnienie. Źródeł do badań
dostarcza lokalna prasa, archiwa państwowe i prywatne, dokumenty założycielskie
stowarzyszeń i towarzystw. Dotarcie do wszystkich źródeł jest zgoła niemożliwe.
Zebranie odpowiedniego materiału zajmuje wiele lat i nie zawsze przynosi
zadowalające badacza rezultaty. Baza bibliograficzna dziejów Radomska i okolic jest
niewystarczająca, gdyż do tej pory miasto nie ma całościowego opracowania swojej
przeszłości. Braki te próbują uzupełniać miejscowe opracowania, poświęcone
konkretnym osobom lub poszczególnym zagadnieniom. Na uwagę zasługuje praca,
która do tej pory nie doczekała się jeszcze omówienia, a warto ją przybliżyć szerszemu
ogółowi. Należy zaznaczyć, że temat opracowania, którego Autor się podjął jest
pionierski.
W 2008 r. wydana została książka Grzegorza Mieczyńskiego pt. Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939. Ramy czasowe, jak Autor
sam podkreśla, nie są przypadkowe, ich początek wyznacza data powstania
pierwszego stowarzyszenia, jakim było Towarzystwo Straży Ogniowej, a koniec –
wybuch II wojny światowej (s.7). Jak się dowiadujemy z fragmentów recenzji
książki, której dokonał prof. Ryszard Szwed, Autor omawianej książki ma już na
swoim koncie kilka artykułów dotyczących Radomska. Jest też współautorem (wraz
z Józefem Medwidem) opracowania pt. Bierz za dobra monetę, będącej zbiorem
aforyzmów o pieniądzach.
Zebrany materiał został podzielony tematycznie i przedstawiony w sposób
encyklopedyczny. Autor korzystał z wielu źródeł, które pozwoliły mu na stworzenie
bogatego zbioru przedstawiającego stowarzyszenia działające w Radomsku na
przestrzeni lat. Były to m. in.: Archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku,
Archiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Korzystał z ówczesnej prasy m. in. „Echo Piotrkowskie”, „Echo Radomszczańskie”,
„Express Częstochowski”, „Gazeta Radomskowska” oraz „Kronika Piotrkowska”.
Autor dotarł również do statutów wielu stowarzyszeń i towarzystw oraz dwudziestu
opracowań dotyczących działalności różnych stowarzyszeń i organizacji działających
w interesujących go czasach.
Prezentowana praca została podzielona tematycznie na 13 części, poprzedzają
je słowa Od autora i Wstęp. W odautorskim słowie czytamy, że celem pracy było
zgromadzenie w jednej publikacji zwięzłych informacji na temat większości
znanych organizacji społecznych legalnie działających w Radomsku w latach 18811939 (s. 7). Tych organizacji Autor doliczył się około 200. We Wstępie natomiast
został krótko przedstawiony zarys historii Radomska i rozwoju organizacji
społecznych.
Jako pierwsze zostały przedstawione stowarzyszenia wyższej użyteczności.
Należały do nich: Straż Ogniowa Ochotnicza w Noworadomsku, Polski Biały Krzyż,
Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (następnie Polski Czerwony Krzyż Oddział
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w Radomsku), Liga Obrony Powietrznej Państwa (od 1928 r. Liga Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej). W stowarzyszeniach samorządowych zostały
wymienione Komitet Obywatelski miasta Radomska oraz Komitet Aprowizacyjny
miasta Radomska. Kolejne części zawierają 25 stowarzyszeń charytatywnych,
5 stowarzyszeń kobiecych oraz 11 stowarzyszeń religijnych. Następnie przedstawione
są stowarzyszenia sportowe i przysposobienia wojskowego (24 towarzystwa),
stowarzyszenia przyrodniczo-krajoznawcze (9), stowarzyszenia kulturalne (17),
oświatowe (27) oraz stowarzyszenia niepodległościowe, kombatanckie i byłych
wojskowych (13). Jako ostatnie przedstawione są stowarzyszenia ideowe
i wychowawcze (15), gospodarczo-zawodowe (34) oraz 41 spółdzielni. Autor zaznacza,
że pominął partie polityczne i związki zawodowe. Zostały pominięte również cechy
rzemieślnicze. Wyboru takiego dokonał ze względu na obszerność tematu,
co powoduje, że nadaje się on na osobne opracowanie.
Informacje o poszczególnych stowarzyszeniach zostały opisane w sposób
bardzo rzetelny. Zawarte informacje Autor przedstawia w sposób chronologiczny.
Oprócz rysu historycznego i informacji, w jakich warunkach powstało dane stowarzyszenie, przedstawia również strukturę organizacji, prezesów, zarządy członków
skupionych czynnie a nawet tylko wspierających. Dzięki rzetelnej kwerendzie
archiwalnej Autor podaje również, na mocy jakich aktów prawnych powstało
stowarzyszenie, a także numer pod jakim zostało wpisane w rejestrach branżowych,
wojewódzkich ( s.41) czy ogólnopaństwowych (s. 52). W zależności od zgromadzonego materiału źródłowego są to obszerniejsze opracowania lub też tylko
wzmianki z lokalnej prasy bądź też z któregoś z archiwów. Często przy opisie znajduje
się wizerunek pieczęci stowarzyszenia. Podane są okoliczności i daty założenia
towarzystw, ich rozwój a czasami data zakończenia działalności. Pod każdym hasłem
znajduje się wykaz źródeł, na podstawie których powstał. Należy podkreślić, że Autor
korzystał z wielu źródeł i krytycznie podchodził do zebranego materiału, weryfikując,
na ile to możliwe, pojawiające się w materiałach prasowych pomyłki.
Nie o wszystkich stowarzyszeniach udało się Autorowi zebrać bogaty materiał
źródłowy. W takim przypadku Autor tylko przedstawił krótko wiadomości
o stowarzyszeniu lub towarzystwie. Pomimo braku wiadomości w podstawowych
kwestiach uznać należy, że wszystkie informacje na temat stowarzyszeń są istotne,
wskazują bowiem na fakt, jak intensywnie tętniło życie społeczne Radomska.
Wydaje się, że Organizację Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju
następnie Organizację Przysposobienia Wojskowego Kobiet (s.82) można było
umieścić w dziale Stowarzyszenia Kobiece (s. 49) gdyż niewątpliwie ta forma
działalności kobiet była elementem nowatorskim, świadczącym o głębokim
zaangażowaniu i aktywności kobiet w życiu społecznym i obywatelskim.
Ciekawym niewątpliwie byłoby rozdzielenie stowarzyszeń i organizacji
polskich i żydowskich. Stanowiło by to ciekawe porównanie ilościowe, skoro Autor
odniósł się we Wstępie do składu i liczby ludności Radomska np.: w 1889 r. ludność
żydowska stanowiła 60% mieszkańców Radomska a w 1921 r. 60,52% stanowiła już
ludność polska (s.11-12).
W opracowaniu wystąpiło pewne niedociągnięcie: brak określonej
systematyki nazewnictwa. Autor mógł ująć w alfabetycznym porządku nazwy
stowarzyszeń w każdym z głównych działów. Pozwoliłoby to na szybsze szukanie
interesujących nas stowarzyszeń. Poza tym narzucenie pewnej systematyki dałoby
przejrzystszy obraz pracy. Brak systematyzowania wyliczanych towarzystw
i stowarzyszeń powoduje wrażenie chaosu organizacyjnego. W tym samym dziale
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pojawia się Żydowskie Towarzystwo Krajoznawcze Koło w Radomsku, następnie Koło
Miłośników Sportu Wędkarskiego w Radomsku a po nim Towarzystwo Łowieckie na
powiat radomszczański (s. 88–89). Byłoby lepiej gdyby wymienione Koła i Towarzystwa ułożyć chronologicznie lub alfabetycznie.
Na końcu pracy znajduje się bibliografia - podzielona klasycznie na zasoby
archiwalne (Archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku, Archiwum Państwowe
w Łodzi, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim), prasę (łącznie 25
tytułów), sprawozdania i statuty (29 pozycji) oraz literaturę (21 pozycji).
Wielce pomocny przy korzystaniu z omawianej pozycji jest obszerny Indeks
nazwisk (s. 215-236) oraz Indeks stowarzyszeń i organizacji (s.237-244). Na s. 245
Autor zamieścił tabelę z dawnymi nazwami radomszczańskich ulic i ich dzisiejszymi
odpowiednikami, co oczywiście wzbogaca książkę. Pracę kończą liczne fotografie,
zajmujące ogółem kilkanaście stron (s. 249-276). Są to m. in. fotografie Zarządu
Straży Pożarnej z 1899 r., Komendy Milicji Obywatelskiej z lat 1914–1919 oraz
Zarządu Towarzystwa Dobroczynności z 1909 r. Uwagę przykuwają zdjęcia prezesów
oraz członków towarzystw zasłużonych dla miasta Radomska. W zbiorze fotografii
Autor umieścił odezwy, dokumenty oraz zdjęcia zbiorowe towarzystw z różnych
uroczystości. Są to niewątpliwie cenne pamiątki. Szkoda, że wydawca nie zdecydował
się na lepszej jakości papier, podniosłoby to niewątpliwie wartość zdjęć.
Reasumując należy stwierdzić, że Grzegorz Mieczyński chciał przybliżyć losy
kształtowania się stowarzyszeń i towarzystw na przestrzeni półwiecza w Radomsku.
Zamiar ten zrealizował rzetelnie, opierając się na bogatym materiale źródłowym,
który ukazał wielką rozpiętość zainteresowań społeczeństwa radomszczańskiego.
Książka Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881 – 1939 jest
niewątpliwie cenną pozycją o dziejach Radomska i jak na razie stanowi podstawowe
kompendium wiedzy o międzywojennym Radomsku i jego społeczności.
Anna Kowalińska
(Częstochowa)

Ks. Antoni Kaczmarek, Księgi metrykalne parafii Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie, Dmenin 2008, ss.172

Kościoły to swoistego rodzaju muzea, w których przechowało się wiele
zabytków. Parafialne kancelarie natomiast w wielu przypadkach bywają małymi
archiwami. Ich zasób zainteresować może przede wszystkim historyków danej parafii.
Ale zupełnie inaczej jest już z księgami metrykalnymi, do których sięgają genealodzy.
Z zadowoleniem więc należy przyjąć każdą publikację, która upowszechnia metryki.
Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wyszedł ks. Antoni Kaczmarek z parafii Dmenin,
leżącej w powiecie radomszczańskim.
Omawiana tu publikacja nie jest typowym wydawnictwem źródłowym,
oddającym in extenso materiał źródłowy, ale nim przejdę do jego omówienia,
przedstawię strukturę książki.
Książka posiada dedykację odautorską Pamięci kapłanów duszpasterzy
parafii Dmenin Poświęcam (s.1). Na stronie 3 widzimy powtórzony tytuł z okładki,
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pod którym widnieje cyfra I, mająca oznaczać pierwszy tom planowanej serii, imię
i nazwisko autora oraz miejsce i rok wydania. Tu też umiejscowiono łaciński tytuł
księgi metrykalnej ujętej w pracy: Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum
parochialis in Dmenin 1635-1679. Strona 4 to vacat, natomiast na kolejnej
odnajdujemy informację o numerze ISBN oraz adres wydawnictwa. Najważniejsza
informacja z tej strony głosi, że redaktorem jest ks. Władysław Piotr Wlaźlak.
Tu należy się domyślać, że chodzi o redakcję całej planowanej serii wydawniczej. Już
przejrzenie tych kilku pierwszych stron zwraca uwagę na kilka niedociągnięć ze
strony redakcji technicznej książki. Pierwsze strony książki nie powinny zawierać
numeracji stron, ta winna się pojawić w tym przypadku dopiero od strony 9,
zawierającej Słownik skrótów i terminów łacińskich (50 pozycji) lub nawet od 11.
Tu zamieszczono Wstęp do książki (s.11-12).
Autorem Wstępu jest wspomniany wyżej ks. Władysław Piotr Wlaźlak. Z jego
słów dowiadujemy się, że widział, jako dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego
w Częstochowie, duże zainteresowanie badaniami genealogicznymi, do których
podstawą są księgi metrykalne. Te najstarsze spisane są w łacinie, co wielu badaczom
może sprawiać kłopot z ich odczytaniem. Nie musiał jednak długo szukać osoby, która
podjęłaby się przetłumaczenia łacińskiej księgi metrykalnej. Człowiekiem tym był
właśnie ks. Antoni Kaczmarek. Ks. Wlaźlak informuje także o przyjętej zasadzie
wydawniczej. Cała księga została rzetelnie przetłumaczona i uformowana
w tabelach na poszczególne lata. Dodatkowo sporządzono alfabetyczny indeks
chrztów, ślubów i zgonów z każdego roku. Ciekawostką było uszeregowanie spisu
rodzin według poszczególnych miejscowości parafii. Warte podkreślenia jest też, że
Autor opracowania zidentyfikował trzy akty zgonów sporządzone pośród zapisów
chrztów. Tak przetłumaczona księga wydaje się być dobrym początkiem dla
dokonania publikacji następnych ksiąg metrykalnych parafii Dmenin – czytamy
dalej. W celu koordynacji prawdziwości tłumaczenia do każdego tomu wydanej księgi
zostanie dołączona płyta DVD, dzięki której możliwa będzie weryfikacja oryginału
z zamieszczonym tłumaczeniem. Zapis cyfrowy materiału źródłowego niewątpliwie
jest pomysłem godnym pochwały i naśladownictwa. Nie tylko bowiem pozwala
w razie wątpliwości na weryfikacje ustaleń Autora, ale przede wszystkim jest to na
swój sposób przedłużenie żywotu źródła. Niestety, omawiana publikacja płyty takiej
nie zawiera.
Słowo wstępne (Od autora) wyjaśnia powody, dla których podjął się tego
trudu. Istotna jest zapowiedź publikacji w ten sposób przynajmniej sześciu
najstarszych ksiąg metrykalnych Dmenina.
Na kolejnych stronach książki Autor zamieścił Opis księgi (s. 15-18). Uwagi
wstępne rozpoczyna od poinformowania, że najstarsze księgi metrykalne jego parafii
znajdują się już w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, zaś te od 1826 r.
pozostają jeszcze w zbiorach kancelarii parafialnej. Opracowana księga rozpoczyna
się od dnia 5 sierpnia 1635 r. i jest oznaczona sygn. KM 217, została zmikrofilmowana
i zdygitalizowana (sic!). Jej poszczególne karty posiadają podwójną numerację,
nadaną w 1852 r. przez ówczesnego dziekana radomszczańskiego – ks. Kacpra
Lipińskiego. Autor dokonuje tu opisu pieczęci księdza dziekana oraz prostuje opis
księgi, jaki sporządził ks. Lipiński. Dalej otrzymujemy informację o brakujących
kartach i omyłkach w niektórych aktach. Informacje te uzupełnione są o dwie tabele
(chrzty i śluby), które ukazują liczbę wpisów w poszczególnych latach. Brakuje tu
jeszcze opisu formatu księgi, sposobu jej pierwotnej oprawy, co w jakiś sposób dałoby
wyobrażenie o wyglądzie oryginału. W dalszej części czytelnik informowany jest
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o zasadach konstrukcji tabel, którymi oddano zawartość księgi. Zawarto w nich
podstawowe informacje, jakie można wyczytać z treści ksiąg metrykalnych. Akapit
tekstu poświęcony został kwestiom nazwisk. Autor przyjął, że nazwa zawodu podana
przy imieniu, przy równoczesnym braku nazwiska, to właśnie nazwisko danego
człowieka, np. Jan Rector, Jan Molitor, i w związku z tym pisze je dużą literą. Wydaje
mi się jednak, że jest to interpretacja daleko idąca. Człowiek posiadający
wyróżniający się zawód nie potrzebował w ówczesnym społeczeństwie dodatkowej
identyfikacji i wystarczyło podanie jego imienia i wykonywanej profesji. W takiej
sytuacji uznać należy, że wspomniany wyżej Jan był w rzeczywistości młynarzem.
Podobnie jest z żeńskimi formami nazwisk, np. Kacprowa to bez wątpienia żona
jakiegoś Kacpra, czasami może już wdowa. Na koniec tej części pracy Autor zastrzega,
że wiele kart jest uszkodzonych, na innych wyblakł atrament lub wpis jest
niewyraźny. Te miejsca są oznaczone w jego tekście nawiasem kwadratowym.
Czytelnik został także poinformowany, że wszystkie zastosowane skróty są
wyjaśnione w osobnym wykazie.
Od strony 19 zaczyna się właściwa część publikacji. Rozpoczyna się od
wpisów z aktami urodzonych, o czym informuje napis nad pierwszą tabelą.
Zachowały się one dla okresu od 5 sierpnia 1635 do 29 grudnia 1674 r. Każdy wpis
jest ponumerowany w obrębie konkretnej tabeli. Tabela zbudowana jest z 6 kolumn,
obejmujących liczbę porządkową, numer karty i datę dzienną chrztu, imię dziecka,
imię, nazwisko rodziców oraz ich miejsce zamieszkania, dalej imiona i nazwiska oraz
miejsce zamieszkania ojca chrzestnego i w ostatniej kolumnie te same informacje
w odniesieniu do matki chrzestnej. Pod tabelą podane są numery kart z oryginału, np.
Źródło: k. 1/23-2v/24v.
Spisy ślubów od 29 kwietnia 1640 do 15 stycznia 1679 r. zawierają liczbę
porządkową, numer karty i datę ślubu, imię i nazwisko narzeczonego oraz jego
miejsce zamieszkania, te same dane w odniesieniu do narzeczonej i wspólnie w jednej
kolumnie imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania świadków.
Opracowana tu księga zawiera także trzy akty zgonów, zapisane pośród
wpisów z chrzcinami z 1673 r. W tym przypadku Autor pod tabelą podał w pełnym
łacińskim brzmieniu treść aktów.
Kolejna partia książki (s. 81-109) to indeks chrztów z każdego roku oraz
numery kart, na jakich wpisy z danego roku się znajdują. W dalszej kolejności takie
samo zestawienie powstało dla zawartych ślubów. Ks. Kaczmarek nie poprzestał na
tym. Od strony 111 otrzymujemy zestawienie rodzin parafii w Dmeninie, jakie udało
się stworzyć na podstawie opracowanego w książce materiału źródłowego. Spis ten
sporządzony jest z podziałem na poszczególne wsie: Bugaj (4 rodziny), Dmenin (127
rodzin), Dziepółć (68 rodzin), Gosławice (91 rodzin), Kuchary (53 rodziny), Kuźnica
(20), Łagiewniki (36), Smotryszów (39) i inne (26).
Czas na kilka zdań podsumowania. Wydaje mi się, że przyjęta metoda
publikacji, czyli rezygnacja z przytoczenia w pełnym brzmieniu wszystkich aktów, jest
do przyjęcia pod pewnymi warunkami. Powinno dojść do przeanalizowania form
kancelaryjnych, jakie stosowane były w Dmeninie. Należało także wychwycić wszelkie
odstępstwa od przyjętych norm. Można by przytoczyć w pełnym brzmieniu kilka
wpisów najbardziej charakterystycznych z każdego rodzaju akt.
W ogóle miejsca nie poświęcono choćby wymienieniu z imienia i nazwiska
księży pracujących w tej parafii. A są to wszak osoby, które wpisów tych dokonywały.
Dziwi to tym bardziej, że ks. Kaczmarek dokonał już wcześniej takiego zestawienia,
o czym informuje się czytelnika (s. 11).
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Książka jest ewidentnie skierowana do genealogów, których zaspokoi
informacja o konkretnym człowieku. Właściwie Autor wykonał całą pracę. Dla kogoś,
kto doprowadził genealogię swej rodziny z tego terenu do XVII w. nie pozostaje nic
innego, jak tylko sięgnąć po tę pozycję i odszukać właściwe nazwisko. Nieco gorzej
mają historycy, których interesowałby obraz społeczności wiejskiej parafii, jaki
można wyczytać z ksiąg metrykalnych. Co ciekawe, Autor o tych zagadnieniach sam
wspomina (s. 13). Pisze, że materiał zawarty w aktach zawiera wiedzę o stosunkach
społecznych, migracjach ludności, osadnictwie, nazewnictwie […]. Upominam się tu
o zestawienie zawierające liczbę chrztów i ślubów w danym roku. Niezmiernie
interesujące byłoby spojrzenie na daty dzienne i dni tygodnia (dni powszednie czy
świąteczne), w których udzielano sakramentów. Ponadto udzielenie odpowiedzi na
pytanie, skąd pochodzili rodzice chrzestni i świadkowie (z terenu parafii czy spoza
niej). Interesujące byłoby także wyeksponowanie pojawiających się na kartach książki
rodzin szlacheckich. Pouczające byłoby także wychwycenie wszelkich poza rolniczych
profesji mieszkańców parafii Dmenin. Uzupełnienie książki o tego typu informacje
byłoby swoistą kropką nad i. Pomimo jednak tych mankamentów jest to pozycja
cenna i godna uwagi.
Tomasz Andrzej Nowak
(Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku)

Służba bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach
1988-1990. Region Łódzki, wstęp, wybór i opracowanie Sebastian Pilarski
Warszawa-Łódź, ss. 649 [16]

Pod koniec roku 2009 ukazała się nakładem Instytutu Pamięci Narodowej
publikacja autorstwa Sebastiana Pilarskiego pt. Służba Bezpieczeństwa wobec
przemian politycznych w latach 1988 – 1990. Region łódzki. Jest to kolejna pozycja
z ipeenowskiej serii dokumenty, a kolejna po Stanie wojennym w regionie łódzkim
w dokumentach Służby Bezpieczeństwa publikacja dotycząca szeroko pojętej
opozycji w regionie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ „Solidarność”.
W skład regionu łódzkiego autor zaliczył ówczesne województwo miejskie łódzkie,
piotrkowskie, sieradzkie oraz skierniewickie.
Tym razem w nasze ręce dostajemy zbiór resortowych dokumentów, które
mają nam ukazać przemiany lat 1988-1990 z perspektywy Służby Bezpieczeństwa.
Publikacje rozpoczyna dobrze napisany wstęp (s. XXV-LXVIII), w którym autor
przedstawia nam historię ostatnich lat PRL z uwypukleniem ziemi łódzkiej. Głównym
celem wstępu jest wprowadzenie czytelnika w epokę, w której dokumenty były
tworzone. Czytając go dowiadujemy się o kryzysie gospodarczym, który dotknął
Polskę w latach 80., protestach społecznych roku 1988, zmianie polityki władz wobec
opozycji i porozumieniach „Okrągłego Stołu”. Jeśli chodzi o bibliografię, to Autor
posiłkuje się literaturą ogólnodostępną, odwołuje się do pozycji źródłowych, a także
dokumentów SB zamieszczonych w publikacji. Wstęp dopełniają opisy taktyki, jaką
SB obrała wobec zachodzących zmian w kraju, przykłady działań wobec opozycji itp.
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Następną częścią książki jest dział zatytułowany „Dokumenty”. Autor wybrał
najciekawsze, według swojej oceny, dokumenty z archiwum IPN w Łodzi, które
poruszają podjęty temat i uszeregował je chronologicznie. Pod każdym z dokumentów podana jest sygnatura, pod którą dane źródło znajduje się w Archiwum
łódzkiego oddziału IPN.
W dokumentach tych możemy więc przeczytać o „antypaństwowej” działalności lidera grupy Big Cyc Krzysztofa Skiby, działaczy łódzkiej „Solidarności” m.in.
Jerzego Kropiwnickiego, przebiegu uroczystości zorganizowanych z okazji święta
1 Maja w Skierniewicach itp. Wśród dokumentów przeważają te z terenu Łodzi,
aczkolwiek nie brakuje innych miejscowości. Mamy więc Piotrków Trybunalski,
Sieradz, Skierniewice i inne.
Z radomszczańskiej perspektywy najważniejsze będzie pytanie, jak na tym tle
prezentuje się region radomszczański. I tutaj niestety spotyka nas srogi zawód, gdyż
dokumentów stricte mówiących o Radomsku nie ma wcale, nie licząc wzmianek
w raportach TW ps. „Wolski”. Co jest tego przyczyną? Już przed otwarciem wykazu
zamieszczonych w książce dokumentów nie miałem wielkich nadziei na znalezienie
czegokolwiek w tej materii, gdyż swojego czasu zapoznałem się z zasobem archiwum
IPN w Łodzi dotyczącym Radomska w latach 80. Mimo trzech kwerend nie
odnaleziono dla mnie żadnych dokumentów, które wychodziłyby poza rok 1985.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest skrupulatność funkcjonariuszy SB, którzy podczas
akcji niszczenia dokumentów resortowych w latach 1989-1990 wybierali najmłodsze
materiały, wytworzone bezpośrednio przez siebie. W ówczesnym województwie
piotrkowskim przybrało to zatrważające rozmiary, wystarczy dodać, że zniszczono
nawet protokoły brakowania akt!
Autor by pokazać jednak jakieś informacje o Radomszczańskiem zamieścił
kilka raportów tajnego współpracownika ps. „Wolski” vel „X-85” (1985-1989),
którym wg ewidencji SB był Stanisław Jasiński, poseł na Sejm PRL (1989-1991),
wieloletni wójt gminy Kodrąb (s. 48-50, 137-138, 274-276, 283-284, 369-370).
Radomszczańska prasa podchwyciła ten temat, ukazało się kilka artykułów
poruszających tę kwestię. W raportach TW ps. „Wolski” informował m.in.
o poglądach rolników w gminie Kodrąb (np. Jana Szelki, przewodniczącego
zdelegalizowanego przez władze lokalnego komitetu „Solidarności” Rolników
Indywidualnych), sytuacji w tamtejszym komitecie PZPR i ZSL, przebiegu kampanii
wyborczej 1989 r. do sejmu PRL na terenie powiatu radomszczańskiego itp.
Jeżeli chodzi o rzetelność dokumentów SB, to na pewno możemy mieć tutaj
zastrzeżenia. Prezentują one skrzywiony obraz tamtych czasów, widziany oczyma
tajnych współpracowników i ich oficerów prowadzących. Dlatego dokumenty te
należy czytać niezwykle ostrożnie, i nie wydawać zbyt pochopnych opinii. Niech za
przykład posłuży sam Autor, który nie zdecydował się na zamieszczenie własnych
wniosków do treści dokumentów, bo wiązało się to ze sporym ryzykiem.
A w biogramach tajnych współpracowników użył zwrotu wg zapisów ewidencyjnych
był TW, co stanowi pewien „wentyl bezpieczeństwa” w razie pretensji zainteresowanych.
Dokumenty opatrzone są odsyłaczami do przypisów. Autor zamieścił w nich
m.in. biogramy osób występujących w dokumentach, sprostowania błędnych zapisów
sporządzonych przez funkcjonariuszy SB, itp. Publikację kończą aneksy ze zdjęciami
z różnych wydarzeń (np. obchody święta 1 Maja w Łodzi), dokumentów SB,
podziemnej prasy. Obecny jest również wykaz skrótów oraz nazwisk i pseudonimów,
które pojawiają się we Wstępie i zamieszczonych dokumentach.
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Warto dodać, iż książka, jak przyzwyczaił nas IPN, została bardzo dobrze
wydana. Twarda okładka, kolorowe zdjęcia, ciekawa szata graficzna zachęcają do
sięgnięcia po wydawnictwo. Za solidność publikacji „ręczą” prof. dr hab. Tadeusz
Wolsza oraz dr hab. Antoni Dudek, którzy zostali jej recenzentami.
Kamil Rutkowski
(Radomsko)

Jan Lamęcki. Rzeźby i pamiętniki, wstęp i opracowanie
pamiętników Aleksandra Jacher-Tyszkowa, Wadowice 2009, ss. 199

Aleksandra Jacher-Tyszkowa, etnograf, muzeolog, wykładowca z dziedziny
muzealnictwa etnograficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, wybitny znawca
polskiej grafiki ludowej, wieloletni pracownik Muzeum Etnograficznego w Krakowie
powiększyła swój dorobek książkowy o kolejną pozycję. Podjęła się trudu
opracowania książki poświęconej twórczości Jana Lamęckiego. Autorem zdjęć w
książce jest Jacek Kubiena. Natomiast wydawcą Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy”.
Aleksandra Jacher-Tyszkowa to autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych na łamach czasopism oraz wielu znakomitych książek. Materiały
do nich zbierała w różnych częściach kraju. m. in. na Kielecczyźnie. Podczas jednej
z takich wypraw w 1956 r. „odkryła” Lamęckiego. Pierwszy artykuł o Janie Lamęckim,
zatytułowany Figurki Jana Lamęckiego, zamieściła w czaso-piśmie „Ziemia” (nr 8-9,
1958), następny Jan Lamęcki, Rzeźbiarz i Pamiętnikarz z Dąbrowy Zielonej
w „Polskiej Sztuce Ludowej”,(R. XVII, nr 1, 1963). O Lamęckim pisała również Maria
Przeździecka Radomszczański Zagłoba Ludowy („Ziemia”, nr 3 (17), 1958).
W związku z wystawą zorganizowaną przez Muzeum Regionalne w Radomsku
w 1974 r. poświęconą twórczości artystycznej Lamęckiego ukazał się katalog
z tekstem Aleksandry Jacher-Tyszkowej. Tak więc ludowy artysta doczekał się kilku
prac o sobie. Dopiero jednak omawiana tu publikacja nie tylko traktuje o jego
twórczości rzeźbiarskiej, ale również publikuje jego pamiętniki. To praca, dzięki
której zapiski Jana Lamęckiego mogły po raz pierwszy w całości ujrzeć światło
dzienne.
Jan Lamęcki (1895-1971), małorolny chłop z Dąbrowy Zielonej, dawny
oficjalista dworski i rzeźbiarz-samouk, był niezmiernie ciekawą postacią w kręgu
samorodnych talentów ludowych. Posiadał nie tylko dar plastycznego przedstawiania swoich wizji, lecz także talent epicki, był bystrym i wrażliwym obserwa-torem
– autorem pasjonujących pamiętników. W oryginale pamiętnik obejmuje 28 zeszytów
szkolnych liczących łącznie 1218 stron. Tekst podzielony jest na 61 rozdziałów.
Poszczególne rozdziały oznaczone cyframi rzymskimi mają tytuły nadane przez
autora.
We Wstępie zatytułowanym Pamiętnik Jana Lamęckiego, Rzeźbiarza
Ludowego Autorka opracowania przybliża sylwetkę artysty, nie tylko jako
pamiętnikarza, ale także jako doskonałego rzeźbiarza, zajmującego znaczącą pozycję
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wśród ludowych twórców. Przedstawia nam również przebieg jego kariery
rzeźbiarskiej nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dzięki temu wprowadzeniu czytelnik
dowiaduje się o pasji Jana Lamęckiego, jaką była rzeźba w drewnie, o której sam
autor (co bardzo ciekawe) nie wspomina w swoich zapiskach.
Książka podzielona jest na kilka części, poświęconych poszczególnym etapom
życia Jana Lamęckiego.
Pierwsza część Mały Rybak-Janek Sierota składa się z osiemnastu
rozdziałów. Autor przywołuje z pamięci wydarzenia z dzieciństwa. Mając osiem lat,
osierocony przez ojca, pomagał matce w utrzymaniu rodziny. Był doskonałym
rybakiem, a połowy przynosiły mu szczęście. Bardzo szczegółowo opisuje, jak udało
mu się złowić ogromnego szczupaka a następnie sprzedać go za dobre pieniądze.
Wielkim sukcesem małego Janka było też złowienie „złotych łusek” - zarodowych
karpi hrabiego Potockiego z Maluszyna, które właściciel sprowadził aż z Wiednia.
Odtwarza dramatyczne wspomnienia, kiedy to czteroletnia siostra Marianna topiła
się. Po długiej akcji poszukiwawczej i reanimacyjnej siostra została odratowana.
Wspomina też dwie przeprowadzki. Pierwszą z 1903 r. z Radoszewnicy do folwarku
w Łysinach, drugą z 1905 r. z Łysin do folwarku w Rogaczowie w majątku Dąbrowa
Zielona. Tam też Janek jako jedenastoletni chłopak został oddany na służbę do
księdza Jasieńskiego. Powierzony mu obowiązek stajennego bardzo dobrze wypełniał.
Druga część Wyjazdy Na Saksy składa się z piętnastu rozdziałów. W tej
części książki autor zdaje relację ze swoich wyjazdów „na saksy”. Po raz pierwszy
wyjechał w 1909 r. do prac sezonowych do wsi Neudorf pod Opolem. Wyjeżdżał
jeszcze dwukrotnie do Niemiec, również z siostrą w 1913 r. Siostra wróciła po sezonie
do Polski, a Jan do 1918 r. pozostał w miejscowości Kleinberg (między Rathenau
a Berlinem), gdzie zastała go pierwsza wojna światowa. Był to bardzo burzliwy okres
w życiu młodego człowieka. Już na samym początku miał trudności, żeby przedrzeć
się przez zieloną granicę. Na skutek zatargu z Niemcami Janek musiał się ukrywać,
gdyż został wystosowany przeciwko niemu list gończy. Schwytano go i osadzono
w więzieniu. Kiedy w 1918 r. Niemcy ponieśli klęskę w wojnie, więźniowie polityczni
i cudzoziemcy zostali wypuszczeni na wolność. Lamęcki dostał odprawę pieniężną
i mógł wrócić do Polski.
Część kolejna składa się z czternastu rozdziałów i nosi tytuł Praca
w Polsce – Służbista i Gajowy. Po pięciu latach, kiedy wrócił do kraju, jego ukochana
siostra Manka już nie żyła, a matka wyszła za mąż po raz trzeci
i zamieszkała w Kniei. Musiał pracować i zarabiać na utrzymanie schorowanej matki.
Postanowił ożenić się, na kandydatkę wybrał biedną Józię. Ciężką pracą zarobili na
kupno kawałka ziemi w Dąbrowie Zielonej i postawili małą chatkę z budynkami
gospodarczymi. Tu przyszły na świat ich dzieci. W Polsce pracował jako „służbista”,
pełniąc obowiązki polowego, a później gajowego w majątku Dąbrowa Zielona.
Zwolniony z pracy, znalazł zatrudnienie w Kościelcu pod Częstochową. Na skutek
zatargu przeniósł się do Okołowic koło Koniecpola i tu pracował do wybuchu II wojny
światowej.
Część czwarta to czternaście rozdziałów Skopy Napadły Na Polskę –
Przejścia Wojenne. W okresie okupacji wrócił na własne gospodarstwo do Dąbrowy
Zielonej. Przymusowo pracował przy budowaniu okopów. Opisuje przebieg działań
wojennych w okolicy. Kiedy oddziały rosyjskie wkroczyły do Polski pamiętnik się
kończy.
Książkę uzupełniają fotografie, a właściwie są jej drugą częścią. Są to zdjęcia
archiwalne oraz prace Jacka Kubieny. Na fotografiach archiwalnych możemy
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zobaczyć artystę z rodziną, w gospodarstwie oraz podczas pracy przy swoich
„łamigłówkach” - rzeźbach. Przeważającą część ilustracji stanowią artystyczne zdjęcia
rzeźb będących własnością Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Regionalnego im. Stanisława
Sankowskiego w Radomsku, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim oraz prywatnych
kolekcjonerów. Na uwagę zasługuje pomysłowo zrobiona wyklejka albumu. Znajdują
się tam fotografie autorskich podpisów do rzeźb – zawierających komentarze, swoiste
interpretacje przedstawień.
Podkreślić należy doskonałe przygotowanie edytorskie książki, wydanej
w twardej okładce i na dobrej jakości papierze. Publikacja zaopatrzona jest
w streszczenie w języku angielskim w tłumaczeniu Autorki opracowania oraz spis
ilustracji (czarno-białych i kolorowych), których łącznie jest 97. Spis ilustracji zawarty
w książce nie tylko je wymienia, ale przede wszystkim podaje informacje o każdej z
prac. Dowiedzieć się więc możemy o tytule, materiale z jakiego została wykonana,
roku wykonania, wysokości i miejscu aktualnego przechowywania każdej z rzeźb.
Książka nie tylko przybliża postać wiejskiego artysty, poprzez druk
„uwiecznia” jego pamiętniki, upowszechnia też jego twórczość rzeźbiarską ukazaną na
licznych kolorowych fotografiach. Gratulując inicjatorom udanej realizacji
zamierzenia należy mieć nadzieję, że podobnych opracowań doczekają się inni twórcy
ludowi.
Barbara Sitek
(Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku)
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