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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Jowita Jagla
(Uniwersytet Łódzki)
„Treci medyczne” w kwaterach tryptyku witej Rodziny ze Stobiecka Miejskiego
W kociele p.w. w. Rocha w Stobiecku Miejskim znajduje si pochodzcy z 1519 r. ołtarz witej Rodziny przedstawiajcy w czci rodkowej Rodzin Marii, na rewersach tryptyku mieszcz si
sceny pasyjne (Ukrzyowanie, Biczowanie, Modlitwa w Ogrójcu, Upadek pod krzyem), awersy ukazuj
w. Mari Magdalen, w. Jana Jałmunika, w. Zofi z córkami i w. Wita1. W 1615 r. tryptyk nieudolnie przemalowano zmieniajc całkowicie kwater ze w. Witem i dodajc kilka elementów w scenie
rodkowej, ostateczny stan „naprawy” utraconych treci ołtarza uzyskano podczas konserwacji w 1952 r.
i w latach 1986–19892. Tryptyk ze Stobiecka Miejskiego jest interesujcym obiektem m.in. z uwagi na
fakt, i trzy z bocznych kwater poruszaj motywy medyczne, a cilej wtki chorobowe.
Kwatera ze w. Witem – plsawica?
W wiece staroytnym histerycy, osoby chore psychicznie, dotknite rónym typem szalestwa
i epilepsj uznawano za napitnowane bosk kar. Tajemnicze zachowanie i duchowe cierpienia miały
by wynikiem złych uczynków, braku moralnoci, czy aktu zaniedbania wobec bogów. Krucha moralno człowieka wzbudzała z jednej strony zemst istot wyszych, z drugiej strony ułatwiała ingerencj
demonów choroby3. Chrzecijastwo nie odrzuciło tej koncepcji. Wzoru postpowania i obchodzenia si
z ludmi dotknitymi demonicznym optaniem dostarczała postawa Chrystusa. Uzdrowienia dokonane
na dotknitych szalestwem, histeri i epileptykach nale do uzdrowie najbardziej spektakularnych4.
Jezus objawia swoj władz rozkazujc demonom, nakazujc im opuszczenie ciała, przykazujc milczenie [uleczenie optanego w Kafarnaum (Mk 1, 23–28; Łk 4,33–37), uleczenie optanego z Gerazy (Mk
5,1–20; Mt 8,28–34; Łk 8,26–39), uzdrowienie epileptyka (Mk 9, 14–28; Mt 17, 14–20; Łk 9, 37–44),
uzdrowienie optanego (Mk 16,9; Łk 8,2), uwolnienie od złego ducha dziewczynki chorej na padaczk
(Mk 7,24–30; Mt 15, 21–28)]. Posługujcy si egzorcyzmami Chrystus staje si pierwszym duchowym
lekarzem, którego drog pod apostołowie, wici i duchowni stosujcy egzorcyzmy: ryt obronny bd
apotropaiczny, wybitnie magiczny, za pomoc którego z osób i rzeczy usuwane s uwarunkowania negatywne hamujce rozwój yciowej pełni5.
Pocztkowo podstawowym rodkiem egzorcystycznym było przyzywanie samego imienia Chrystusa, póniej posługiwano si imionami patriarchów, aniołów oraz repertuarem gestów m.in. znakiem
krzya i udzielaniem tchnienia (westchniciem). Wraz z rozkwitem epoki redniowiecza i mnoeniem si
przypadków histerii zbiorowej i optania formuły egzorcystyczne rozrastały si6, stajc si czsto kanw
literatury demonologicznej opisujcej bardzo drobiazgowo m.in. objawy optania7.
1

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. II: Województwo łódzkie, z. 8: Powiat Radomszczaski, H. HohenseeCiszewska, J. Łoziski, Warszawa 1953, s. 21.
2
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Katalog dokumentacji prac Ewy i Jerzego Wolskich wykonanych
w latach 1948–1998, cz. 2. Malarstwo Tablicowe, oprac. E. Marxen-Wolska, J. Wolski, J. Jagla, Łód 1998, s. 26–28.
3
W.A. Brodniak, Choroba psychiczna w wiadomoci społecznej, Warszawa 2000, s. 57–84.
4
Por. M. Zakrzewska, Uzdrowienia w Nowym Testamencie, [w:] Biblia a medycyna, red. B. Pawlaczyk, Pozna 2007,
s. 277–285.
5
A.M. di Nola, Diabeł, przeł. I. Kania, Kraków 2004, s. 295.
6
A. Goddu dokonał bada według których poziom czstotliwoci egzorcyzmowania w całym redniowieczu nie był
jednakowo wysoki. Wiek XIV – naznaczony epidemiami i klskami głodu był okresem spadku intensywnoci egzorcyzmów po kulminacji majcej miejsce w wiekach XI, XII i XIII. Cały artykuł prezentuje fenomen popularnoci
egzorcyzmowania w wiekach rednich, por. A. Goddu, The Failure of Exorcism in the Middle Ages, [w:] Soziale
Ordnungen im Selbstverstädnis des Mittelalters, Berlin-New
7 York 1980, s. 540–557. Warto odnotowa, e w wieku
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Choroby duchowe wzbudzały straszliwy lk, ale te obnaały medyczn niemoc. Berthold
z Regensburga, XIII-wieczny kaznodzieja niemiecki twierdził, e „istniej dwie choroby trd i epilepsja,
których nie potrafili pokona wielcy mistrzowie medycyny Hipokrates, Galen, Konstantyn Afrykaczyk,
Avicenna, Macer i Bartholomeus”8. Dramatyczny charakter epilepsji i chorób psychicznych czy nerwowych akcentowały same ich nazwy stosowane w kulturze ludowej całej Europy, padaczk okrelano np.
jako „Rózg Boga”, „Zł Moc”, „Pojmanie”9.
Obok rytuałów egzorcystycznych starano si leczy chorych zabiegami, w których specjalizowali
si redniowieczni chirurdzy: a wic przez kastracj a nade wszystko trepanacj – co rejestruj traktaty
chirurgiczne. Ilustracje zamieszczane w owych traktatach bdc składnikiem wykładni wiedzy i fachu
chirurgicznego ilustruj sam moment precyzyjnego zabiegu, czsto z postaci lekarza siedzcego za
pacjentem. Ten typ przedstawie pojawia si ju na przełomie wieku XII i XIII, a wic w okresie rozkwitu wczesnoredniowiecznej chirurgii, której przedstawicielami byli m.in. Roger Frugardi, Wilhelm
z Saliceto, Teoderico Borgognoni10.
Druga grupa przedstawie ilustrujcych ten rodzaj chorób ukazuje egzorcyzmy, których jako
i tre najpełniej objawiła si włanie w wiekach rednich. Egzorcyzmy kreuj niejednoznaczny charakter
samego optania, które „dotykajc” pojedyncz osob w niezwykły sposób „rozlewało” si na osoby
z otoczenia chorego. Felix Martí-Ibáez podkrela, i epoka redniowieczna była epok kolektywizmu
w kadej dziedzinie ycia, take w obszarze chorobowym11, dlatego dominujcym typem ówczesnych
chorób były schorzenia przeywane wspólnie, umiercajce wiksze społecznoci w przeciwiestwie do
epoki renesansu, kiedy choroba stała si sfer intymn danego indywiduum, sfer przey przynalenych
jednostce jak talent czy inteligencja. Jeli wic redniowiecze było epok masowych epidemii, sugestii,
autosugestii, histerii, neuropatii i psychopatii12 jak naleałoby zakwalifikowa stan optania? Postrzegane
krótkowzrocznie wydaje si chorob wysoce indywidualn, jednak człowiek redniowiecza – „tragiczny
neurotyk”13 przygldajc si chorym na padaczk, histerykom, chorym psychicznie przeywał czynione
nad nimi egzorcyzmy i sam doszukiwał si w sobie obecnoci demona. Fenomen ów podkrela W. Szumowski piszc, i egzorcyzmowanie, nieraz publiczne, połczone z publicznym produkowaniem wielkich
lub małych ataków histerii działało na licznie zbierajcych si widzów jak zaraza: kto raz to widział,
łatwo sam w to wpadał14.
W ten sposób dochodziło do wytwarzania si epidemii histerii (jedn z jej odmian było m.in. tanecznictwo zwane te plsawic). Poza tym, co niezwykle istotne egzorcyzm sam w sobie symbolizował
wany moment powrotu osoby chorej do wiata, był według Petera Browna „dramatem reintegracji”. Jak
pisze Brown „człowiek, który został wyrzucony poza ludzk społeczno był jej uroczycie przywracany”15. Tym samym mona załoy, i stan optania w całociowym ujciu wyobraa chorobotwórcz
XII i XIII, a wic w okresie nader przychylnym egzorcyzmom pojawia si ostra krytyka tego rytuału, głoszona przez
najwikszych teologów epoki m.in. Hugo od w. Wiktora, Wilhelma z Auxerre, Aleksandra z Hales, A. Angenendt,
Der Taufelexorcismus und seine Kritiki in der Theologie des 12. und 13. Jahrhunderts, [w:] Die Mächte des Guten
und Bösen. Vorstellungen im XII. und XIII. Jahrhundert über ihr Werken in der Heilsgeschichte, Berlin-New York
1977, s. 389–409.
7
Dziełem takim jest rozprawa pt. „O znakach pozwalajcych rozpoznawa osoby optane przez demona i dotknite
zwykłymi czarami” Francesca Marii Guaccio, który wylicza a czterdzieci siedem symptomów optania podzielonych ze wzgldu na objawy w sferze zmysłowo-fizjologicznej i symptomy wiadczce o władzy paranormalnej;
Tame, s. 228–230.
8
O. Temkin, The Falling Sickness. A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern Neurology,
Baltimore 1945, s. 114.
9
H. Schneble, Krankheit der ungezählten Namen. Ein Beitrag zur Sozial-, Kultur- und Medizingeschichte der Epilepsie anhand ihrer Benennungen vom Altertum bis zur Gegenwart, Bern 1987, s. 56.
10
R. Meschig, Zur Geschichte der Trepanation unter besonderer Berücksichtiguung der Schädeloperationen bei den
Kisii im Hochland Westkenias, Düsseldorf 1983, s. 35–38; N.J. Pies, Biographisches und Bibliographisches aus der
Geschcichte der Epielpsie, München 1990, s. 16.
11
F. Martí-Ibáez, Centaur. Essays on the history of medieval ideas, New York 1960, s. 68.
12
B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1977, s. 115.
13
J. Jankowski, Epidemiologia historyczna polskiego redniowiecza, Wrocław 1990, s. 94.
14
W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujta, Warszawa 1994, s. 305.
15
P. Brown, Kult witych. Narodziny i rola w chrzecijastwie
8 łaciskim, przekł. J. Partyka, Kraków 2007, s. 93–94.
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kondycj ówczesnego społeczestwa, jest jedn z odmian zbiorowej zarazy. Egzorcyzm odprawiany nad
chorym bywa najczciej obecny w ikonografii patronów obłkanych, histeryków czy chorych na padaczk. Wzorcowy schemat objawia si m.in. w przedstawieniach w. Walentego i w. Wita.
wity Wit urodził si w III w. na Sycylii, w rodzinie bogatego monowładcy Hiliasa. Wychowywany przez chrzecijan: duchowego opiekuna Modesta i mamk Krescenti szybko nawrócił si na
now wiar i stał si gorliwym chrzecijaninem. Niestety jego ojciec nie mógł pogodzi si z tym faktem,
co spowodowało, e wity doznał z jego strony wielu cierpie i upokorze. Kiedy po kolejnej karze
chłosty wymierzonej przez Hiliasa nie wyrzekł si wiary chrzecijaskiej został wezwany przed oblicze
króla Sycylii Waleriana. On take próbował nawróci Wita do dawnej wiary lecz niezłomny upór chłopca
tak wzburzył władc, i postanowił podda go ponownej karze chłosty. Kiedy jednak Walerian podniósł
dło na wite dziecko jego rka natychmiast uschła. Przeraony król poprosił Wita o pomoc i wkrótce
został uleczony, mimo tego nie porzucił noszonej w sobie urazy i nakazał Hiliasowi w dalszym cigu
nakłania syna do porzucenia chrzecijastwa. Wypełniajc wol władcy Hilias zamknł Wita w komnacie pełnej bogactw i wystrojonych niewolnic by zakosztował zmysłowych rozkoszy, jednak niewzruszony dobrami ziemskimi Wit modlił si do Boga proszc o pomoc – wtedy Bóg zesłał mu siedem aniołów,
które go otoczyły. Kiedy scen t podejrzał Hilias zamarł ze strachu i natychmiast olepł. Szybko te
plotka o lepocie Hiliasa rozeszła si po całej wyspie, a ociemniały bogacz rozpaczliwie szukał pomocy
u pogaskich bóstw. Kiedy załamany nie wierzył ju w jakiekolwiek wyzdrowienie zlitował si nad nim
w. Wit i postanowił uleczy. Mimo wyleczenia Hilias nie wzruszył si miłosierdziem własnego syna
i nadal nie przestawał z niego drwi, wówczas Anioł Stró, który strzegł Wita ukazał si Modestowi
nakazujc mu przygotowanie łodzi w celu ucieczki z Sycylii. Niebawem te Modestus, Krescentia i dwunastoletni Wit przeprawili si w tajemnicy przez morze, uwalniajc si spod tyranii Hiliasa i króla Waleriana. Jak podaje legenda wiatr morski skierował ich do miejscowoci Alektorium, gdzie cała trójka spdziła dłuszy czas nad rzek Silar. Podczas pobytu w Alektorium w. Wit czynił liczne cuda uzdrowie
na przygodnych ludziach, co spowodowało, e jego osoba stawała si coraz bardziej sławna. W tym
czasie syna cesarza Dioklecjana nawiedził zły duch. Mimo, e cesarz przyprowadził do chłopca wielu
czarowników aden z nich nie mógł poradzi sobie z optaniem. Wreszcie pewnego dnia demon wyznał,
e jedyn osob, która moe go pokona jest Wit, wtedy cesarz wysłał po witego swoje wojsko. Po
cudownym wyleczeniu chłopca Dioklecjan szczliwy odzyskaniem zdrowia u syna zaoferował Witowi
połow królestwa w zamian za porzucenie wiary chrzecijaskiej, kiedy wity odmówił cesarz skazał go
wraz z Modestem i Krescenti na cikie tortury. Najpierw wtrcono cał trójk do wizienia, gdzie skuci
elaznymi ptami mieli oczekiwa na mier, jednak Bóg ulitował si nad nimi i skruszył okowy. Pónej
Dioklecjan rozkazał by wystawiono ich do walki na arenie z dzikimi zwierztami, ale i ta mczarnia
została przez Boga odsunita. Nastpnie skazano ich na kpiel w wielkim kotle wypełnionym ołowiem
i smoł, ale dziki interwencji anioła, który ugasił wrzenie smolistej cieczy Modest, Krescentia
i Wit godnie znieli mczarni wprawiajc w zdumienie wszystkich Rzymian a nawet samego cesarza.
Dioklecjan nie zrezygnował jednak z chci wymierzenia kary i niebawem rozkazał wypuci na uwizionych dzikiego lwa, ale na uczyniony przez Wita znak krzya zwierz spokorniało i padło do stóp witemu. Na koniec cesarz rozkazał sporzdzi elazne łoa, na których miano rozciga Modesta, Krescenti
i Wita. Przeszkodziło temu zesłane przez Boga trzsienie ziemi, które umierciło wielu ludzi oprócz w.
Wita i jego towarzyszy, gdy w tym czasie anioł przeniósł ich ponownie nad rzek Silar pozwalajc tam
spokojnie umrze. Po mierci nad ciałami całej trójki przez kolejne trzy dni kryły dzikie orły chronic
je przed zniewaeniem. Na czwarty dzie obok rzeki Silar przejedała konno szlachetna dama Florencja,
wtedy włanie pojawił si jej chodzcy po wodzie w. Wit proszc o godziwy pochówek. Florencja spełniła jego prob, obmyła ciała witych, skropiła je wonnociami i złoyła w miejscu, które nosiło nazw
Marianus16.
Trudno dokładnie okreli, kiedy kult w. Wita dotarł do Polski. Z pewnoci czczono tu witego
ju w XI w., co potwierdza dodatkowe wezwanie w. Wita, którym obdarzono kolegiat w. Piotra
i Pawła w Kruszwicy17. Zreszt z kolegiat w Kruszwicy i postaci w. Wita łczy si niezwykłe zdarze16

Zaprezentowana wersja legendy pochodzi ze starosłowiaskiego ywota o w. Wicie z I poł. X w., por. A. Paner,
wity Wit. Mczestwo. Legenda i kult, Gdask 1995, s. 173–183.
17
Tame, s. 143.
9
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nie opisane przez Wincentego Kadłubka a dotyczce jednej z wypraw Bolesława Krzywoustego na Pomorze. Kronikarz pisał: Bolesław ciga zewszd całe swoje doborowe wojsko, siły wszystkich zaostrza
i way. Ruszaj wojska na Pomorze, a przodownik pdzc na czele woła, i dzieje si sprawa Boa a nie
ludzka. Jest bowiem w Kruszwicy kociół (basilica) w. Wita, na którego szczycie widziano młodzieca
niezwykłej urody, [od] którego bił tak niewypowiedziany blask, e jak mówi, owietlał nie tylko miasto,
lecz równie przedmiecia. Ten zeskoczył ze szczytu ze złot włóczni, znacznie wyprzedził zastpy,
a niejeden widział t oczywist moc bosk i w cichym uwielbieniu zdumiewał si nad tajemnic tak niezwykłego zjawiska, wreszcie cisnwszy włóczni, któr niósł jakby w stron Nakła – zniknł (...)18. Kadłubek opisujc cud kruszwicki chciał zaznaczy wsparcie przez Boga polityki Bolesława, które w tym
przypadku zyskało symboliczny znak pod postaci w. Wita.
Niezalenie od iloci fundacji zwizanych z kultem Wita trzeba stwierdzi, e zarówno w Polsce
jak i w innych krajach był on czczony przez liczne bractwa i przedstawicieli wielu zawodów. Za patrona
obrali go sobie kotlarze i smolarze (ze wzgldu na pami o mczarniach witego w kotle), górnicy,
karczmarze, warzelnicy, linoskoczkowie, artyci i aptekarze19. Do znaczn popularnoci cieszył si
w. Wit równie na polskiej wsi, gdzie czczono go jako patrona chronicego przed ogniem (szczególnie
arliwie modlono si do witego podczas burzy)20.
Mimo tak szerokiego patronatu podstawowa funkcja ochronna witego dotyczyła jednak przede
wszystkim opieki nad chorymi. Przyczyniła si do tego legenda rejestrujca cudowne uzdrowienia dokonane przez Wita m.in. na własnym ojcu (cud uleczenia lepoty), królu Walerianie (uleczenie zeschnitej
dłoni) i synu cesarza (uleczenie obłkanego). Nad anty-chorobowym patronatem zawaył te popularny
w redniowieczu tekst „Translatio Sancti Viti martyris” opisujcy pokrótce histori przybycia relikwii
w. Wita do St. Denis, dzieje powstania klasztoru w Korbei i zdarzenia, które nastpiły w czasie przeniesienia relikwii witego z St. Denis do Korbei. Dominujc przewag wród odnotowanych zdarze
stanowiły cuda, które nastpiły w wyniku leczcej mocy witych szcztków. I tak w bogatym „katalogu”
cudów znalazły si m.in. uleczenia niewidomych, osób o powykrcanych palcach obu dłoni, sparaliowanych, dotknitych kalectwem koczyn dolnych i górnych (np. skarłowaciałymi stopami, chorymi
kolanami, bezwładem nóg, ułomnym ramieniem, kalekimi rzekoma,), napitnowanych garbem, paralityków, cierpicych na migren, głuchoniemych i oczywicie optanych21.
Tak wszechstronny zestaw cudów leczniczych podkrelał główny charakter kultu witego, który
w redniowieczu pełnił przede wszystkim funkcj opiekuna cierpicych na wszelkie dolegliwoci chorobowe, cho najczciej wzywano go w przypadku lepoty (w wyniku skojarzenia imienia witego ze
słowem „videti” – widzie)22, uksze przez we i wciekłe psy, a nade wszystko przy epilepsji i stanach
histerycznych.
Jedn z odmian zbiorowego optania – histeri taca odnotowano na terenie Niemiec ju
w XI w. Dotknici ni ludzie bez jedzenia i picia taczyli do granic moliwoci, po czym czsto zapadali
w piczk lub umierali z wycieczenia. Ówczesne kroniki donosiły o tego typu przypadkach, np.
o słynnej epidemii taca majcej miejsce w Utrechcie w 1278 r., kiedy na miejskim mocie taczyło
dwiecie osób, co spowodowało zarwanie si mostu i mier wielu „tancerzy” w nurtach rzeki. W kolejnych stuleciach podobne zdarzenia odnotowano m.in. w Kolonii, Metz, Strasburgu23. Optanych tancerzy
starano si leczy głównie egzorcyzmami wzywajc na pomoc w. Wita lub umieszczajc ich w kaplicach pod wezwaniem tego witego, gdzie poród modlitw odzyskiwali ukojenie i spokój. Dziki tym
zabiegom epidemi masowego taca nazwano w redniowieczu „chorob w. Wita” lub „robot w.
Wita”24. Hansjörg Schneble powołujc si na innych badaczy kultury ludowej zauwaa, e połczenie
postaci w. Wita z dotknitymi przez histeri taca mogło narodzi si nie tylko z uwagi na epizod ule18
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czenia z optania, ale te wobec witowania dnia w. Wita – dnia przesilenia słonecznego. W wielu
miejscowociach dzie w. Wita – 15 czerwca rozpoczynał pierwsze koszenie traw, a tym samym wyznaczał pocztek letnich prac polowych i czas zbierania plonów. Tego dnia tak jak w dzie w. Jana
odprawiano wiele obrzdów magicznych, wród których najwaniejszymi były rytualne tace i skoki
przez ogie, co mogło nasuwa skojarzenia z histeri taneczników25.
Pierwsze przedstawienia ikonograficzne zwizane ze w. Witem pochodz z IX w. Zazwyczaj
ukazywano go jako młodego mczyzn bd chłopca o długich włosach, za do najwaniejszych atrybutów naleały: palma mczestwa, miecz, pałka, orzeł lub kruk (dla upamitnienia ptaków czuwajcych
nad witymi zwłokami) i kogut26. Ten ostatni atrybut był szczególnie popularny. Symbolizował czujno witego, ale stanowił równie ikonograficzne odniesienie do ówczesnej obrzdowoci ludowej - jak
podaj niektóre ródła historyczne w dzie w. Wita składano witemu w ofierze koguta. Popularno
zyskała te scena kpieli w kotle z wrzc smoł i ołowiem (m.in. tablica byłego norymberskiego ołtarza
w. Wita z XV w.27; kwatera ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, krg Mistrza z Zamku
Lichtenstein z ok. 1450 r.28). Epizod tragicznej kpieli umieszczany przede wszystkim w cyklach ikonograficznych obrazujcych ycie witego z czasem usamodzielnił si i stał si wanym, oddzielnym
„wariantem portretowym” witego (rzeba Vita Stwosza z 1520 r.)29.
Pami o „mczeskiej” kpieli przeobraziła si z czasem w kolejny, wany atrybut witego
w postaci garnka bd kociołka, w dalszej kolejnoci podobiestwo kociołka do nocnika spowodowało,
i w. Wit zyskał jeszcze jeden patronat – wzywano go w przypadkach nocnego moczenia si dzieci30.
Kwatera ołtarza ze Stobiecka podejmuje rzadki motyw ikonograficzny – scen cudownego uleczania. W surowej, małej kaplicy wokół postaci w. Wita zgromadziły si cztery osoby. Dwie
z nich o wykrzywionych, zdeformowanych grymasem bólu ciałach le powalone sił optania, dwaj
pozostali mczyni modl si w ich intencji. w. Wit zaczł ju odczytywa egzorcyzmy, błogosławic
jednoczenie bezwolno lece ciała. Symboliczna wymowa obrazu nasuwa pewne wtpliwoci, pamitajc, e wity był nie tylko patronem epileptyków, ale te szalonych i owładnitych plsawic trudno
jednoznacznie stwierdzi czy ukazani chorzy pozostajcy niewtpliwie w mocy demona przeywaj
napad toniczno-kloniczny (jeden z głównych objawów padaczki) czy znajduj si w piczce po niesprecyzowanym bliej ataku histerycznym (np. plsawicy)?
Kwatera ze w. Janem Jałmunikiem – schorzenia wzroku
Jak podaj ródła hagiograficzne Jan Jałmunik przyszedł na wiat ok. 560 r. w Amathus, na Cyprze, w rodzinie bogatego namiestnika wyspy. Przez długi czas nie odczuwał powołania do pracy duszpasterskiej, tym bardziej, e los obdarzył go udanym poyciem małeskim i szczciem rodzinnym. Jednak po mierci ony i dwójki dzieci (zmarłych w wyniku epidemii) postanowił rozda biednym cały
majtek i wie ycie ascetyczne. Wkrótce te jego miłosierna postawa wobec ludzi i gorliwo religijna
stały si tak sławne, e kiedy w skutek wojny domowej poniósł mier patriarcha Aleksandrii Teodor na
jego miejsce jednogłonie wybrano Jana. Piastujc odpowiedzialny urzd cał swoj działalno powicił słubie ubogim, chorym i ebrakom, których nazywał swoimi mistrzami i panami. Dziki jego inicjatywie Aleksandria wzbogaciła si o nowe domy opieki i szpitale, a do zasług witego naleało take
osobiste fundowanie hospicjów dla starców i pielgrzymów. By zwikszy moliwoci finansowe miasta
i zyska wicej funduszy na jałmun uregulował opodatkowanie kleru i najbogatszych obywateli Aleksandrii. Stałym zwyczajem Jana Jałmunika było siadywanie dwa razy w tygodniu na schodach centralnej wityni miasta, gdzie osobicie rozdawał datki ndzarzom i rozmawiał z nimi o ich problemach.
Takie postpowanie zjednało mu miło ubogich, ale jednoczenie wywołało wielkie oburzenie wród
25
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wysokich urzdników kocielnych. Kiedy ci ostatni pewnego dnia otwarcie zarzucili mu zbyt miałe
zachowanie odpowiedział: Jeeli my biedni grzesznicy bez poprzedniego zawiadomienia moemy zbliy
si kadej chwili do Boga i przedstawi mu swe proby, dlaczegó nie maj si zbliy bracia nasi bezporednio do nas31. Praktycznie cały ywot w. Jana wypełniaj akty dobroci dla biedaków i przedsiwzicia majce na celu nawrócenie zatwardziałych w skpstwie bogaczy na drog współczucia. ycie swoje
zakoczył wity nie w Aleksandrii, ale w swojej ojczynie. Jak podaj ródła, kiedy Persowie wtargnli
do Ziemi witej i zaczli zagraa Egiptowi Jan Jałmunik udał si w podró do Konstantynopola, by
prosi cesarza o zbrojn pomoc. Podró ta okazała si jego ostatni, gdy w trakcie jej trwania zapadł
nagle i niespodziewanie na zdrowiu. Osłabiony i wycieczony chorob, nie mogc kontynuowa wyprawy zarzdził postój na Cyprze, gdzie wkrótce zmarł 11 listopada 619 bd 620 r.32 Cuda dokonane przez
Jana Jałmunika jak i działalno dla dobra ndzarzy zostały opisane zaraz po jego zgonie przez Jana
Moschosa i sofist Sophroniusa, którzy jako naoczni wiadkowie tych zdarze33, byli jednoczenie
pierwszymi propagatorami kultu witego. Kolejnym przejawem popularnoci w. Jana było obranie go
w XI w. patronem przez zakon szpitalników jerozolimskich. Kiedy jednak szpitalnicy zamienili ów patronat na patronat Jana Chrzciciela kult Jałmunika nieco zmalał i trwał w pewnym zawieszeniu a do
XV w., a dokładniej do 1489 r. Wtedy sułtan turecki Bajazet ofiarował zwłoki patriarchy królowi wgierskiemu Maciejowi Korwinowi, dziki czemu Wgry zyskały nowego witego34. Z Wgier kult w. Jana
dotarł szybko do Polski dziki czenikowi sandomierskiemu Mikołajowi Lanckoroskiemu. Lanckoroski, podczas swojej misji poselskiej do Konstantynopola zatrzymał si w Budzie, na dworze Władysława
Jagielloczyka i stamtd włanie przywiózł pierwsze relikwie witego do Krakowa35. Wkrótce te po
powrocie do kraju, w 1502 r. stał si on inicjatorem powstania kaplicy pod wezwaniem w. Jana Jałmunika w krugankach kocioła w. Katarzyny oraz fundatorem słynnego ołtarza powiconego witemu36.
Wydaje si, e akcja kultowa rozpoczta przez Lanckoroskiego padła na podatny grunt, poniewa zyskała aprobat biskupa Jana Konarskiego (który wydał w 1504 r. przywilej odpustowy dla ołtarza), biskupa płockiego Erazma Ciołka37, a przede wszystkim zyskała aprobat wiernych. O intensywnoci
rodzimego kultu w. Jana Jałmunika wiadcz powicone mu przedstawienia malarskie o dobrze wykształtowanej ikonografii.
Pierwsze wizerunki witego pochodz z X w., przy czym we wczesnej ikonografii funkcjonował
on przede wszystkim jako patriarcha Aleksandrii z ksik w dłoni, przybrany w omoforion. Dopiero od
XI w. zaczto niemiało akcentowa gest czynienia jałmuny i włanie ten typ ikonograficzny stał si
charakterystyczny dla sztuki Europy Zachodniej38. Rodzim ikonografi Jana Jałmunika tworz obrazy
powstałe dopiero w XVI w., co łczyło si z relikwiami przywiezionymi przez wspomnianego Mikołaja
Lanckoroskiego. Wszystkie przedstawienia mona podzieli na dwie zasadnicze grupy: do pierwszej
nale obrazy ukazujce witego z mieszkiem pienidzy bez towarzystwa ndzarzy, drug grup tworz
znacznie ciekawsze przedstawienia, na których rozdaje on datki grupie ebraków bd samotnemu ubogiemu.
Interesujcy nas wtek ikonograficzny wypada przeledzi poczynajc od predelli tryptyku
z Warty (ok. 1515 r.). Nie jest to najwczeniejszy wizerunek Jana Jałmunika, ale porusza on wtek ebraka w sposób najbardziej umowny. Posta witego przedstawiono według stałego schematu, jako
witobliwego patriarch z kijem i workiem pełnym pienidzy, któremu towarzyszy samotny ndzarz –
ubrany w obdart koszul wysiłkiem mizernej sylwetki wznosi gigantyczn misk w nadziei zyskania
jałmuny, któr symbolizuje błyszczca moneta w dłoni witego. Zupełnie inny symboliczny obraz
ebractwa wyłania si ze rodkowej kwatery słynnego krakowskiego poliptyku Jana Jałmunika (pocz.
31
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XVI w.)39. wity został tu przedstawiony poród tłumnego grona ndzarzy przybranych w „dziadowskie
płaszcze”40. Najwaniejszy z nich, ten którego w. Jan wyrónił podarowan monet wspiera si na długim kosturze, opierajc jednoczenie lew nog na drewnianej protezie. Mało tego, jego prawa noga nosi
wyrany lad okrgłej rany, z której cieknie struka krwi. Szczegół ten nasuwa natychmiast skojarzenie
z tajemnicz ran trdowatego Króla41 z „Ołtarza Epifanii” Hieronima Boscha. Ukazany tam nagi Król
prezentuje bardzo podobn, okrgł, krwaw ran osłonit opatrunkiem ze szkła i złota (rana ta „udaje”
relikwiarz wystawnie eksponujcy cudowno owej rany)42. Rana ebraka z ołtarza krakowskiego nie
posiada tak kosztownej oprawy, aczkolwiek została zaakcentowana finezyjnie zawizanym bandaem, co
by moe stanowiło jaki tajemny znak ebraczej, tajnej mowy43. Szczegół ten mona traktowa take
jako wprowadzon do obrazu realistyczn wzmiank – jedn z oznak trdu. Bardzo wany element ikonograficzny zaznaczony w krakowskim obrazie stanowi równie obecno instrumentów muzycznych
trzymanych przez dwóch ebraków. Pierwszy z nich, stojcy z prawej strony ciska w dłoni pokan
wiol44, podczas gdy drugi schowany za plecami witego gra na lutni lub cytrze45. T zobrazowan
z du precyzj obecno instrumentów muzycznych naley odbiera jako znak ebraczego rzemiosła
i nie mona chyba zgodzi si ze stwierdzeniem Krystyny Secomskiej, która dopatrywała si w powyszym motywie jedynie muzycznej adoracji witego46. Trzeba pamita, e obecno instrumentów
muzycznych znamionowała głównie lepych ebraków, na co z kolei moe wskazywa jeszcze jeden
element w obrazie – posta ebraka stojcego w prawym rogu, którego nasunita na oczy czapka sugeruje, i jest to człowiek niewidomy... Podobne (do obrazu krakowskiego) przedstawienie ebraczego kalectwa i muzyki ebraczej mona odnale w kwaterze ołtarza ze Stobiecka. Ponownie ukazano tu Jana
Jałmunika w towarzystwie wikszego grona ebraków, przy czym dwaj z nich wyranie zdaj si posiada ciała napitnowane chorob. Wyjtkowo interesujcym wydaje si ebrak stojcy przy prawej dłoni
witego, posiadajcy zasłonite oko, co sprawia, e mona go zaliczy do ebraków napitnowanych
schorzeniami wzroku. Dodatkowo jakby dla uzupełnienia wtku lepoty przedstawiono tu kolejnego
muzykujcego ndzarza. Wszystkie pozostałe przedstawienia z terenu Polski pozostaj wyranie przy
motywie lepoty, rezygnujc z wtku muzycznego. Tak wic zarówno w kwaterze poliptyku z Szydłowca (1501–1506 r.)47 jak i na skrzydle tryptyku z Rakoszyna (ok. 1505 r.)48 ukazano ebraków z przysłonitym jednym okiem, natomiast wtek całkowitej lepoty powrócił ponownie w zwieczeniu ołtarza
z Racławic Olkuskich (pocz. XVI w.)49, gdzie ndzarz proszcy o jałmun ma zasłonite oczy białym
opatrunkiem. Trudno wyjani, dlaczego w ikonografii ebraków towarzyszcych Janowi Jałmunikowi
tak wyranie akcentowano choroby wzroku. Oczywicie motyw lepego ebraka adorujcego wit
posta funkcjonował w ikonografii redniowiecznej, jednak w wikszoci tych przedstawie ide nadrzdn stanowił rytuał cudownego uzdrowienia dokonywanego przez wit posta. W przedstawieniach
Jana Jałmunika wtek ten nie został podjty. By moe wic w ikonografii „janowych ebraków” kalectwo stanowiło rys realistyczny, prezentujcy pełny „kostium ebraczy”, na który przecie składało si
take kalectwo. Trzeba pamita, e choroby oczu (obok paraliu, trdu i chorób narzdu ruchu) naleały
39
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do schorze wystpujcych najczciej wród najuboszej ludnoci redniowiecza50 i stanowiły a 10%
wszystkich ówczesnych rozpoznanych chorób51. Bardzo licznie zdarzały si przypadki lepoty wrodzonej
wywołanej rzeczk matki, nagminnie wystpowały take jaglica, jaskra, zama, ropie oczodołu, wylew krwi do dna oka, zapalenie spojówek, zapalenie tczówki, odklejenie siatkówki, wytrzeszcz czy
urazy mechaniczne52. Potwierdzaj to ówczesne kroniki i ywoty witych, relacjonujce m. in. cudowne
uzdrowienia narzdów wzroku. Mona zatem przyj, e ebracy zobrazowani w ikonografii w. Jana
stanowili przede wszystkim grup prezentujc pewien ogólny wizerunek społecznoci najuboszych
z całym przynalenym im kalectwem i ułomnoci53, dlaczego jednak za najwaniejsz ułomno uznano
w tych przedstawieniach trd i lepot trudno jednoznacznie odpowiedzie. By moe wymaga to dokładniejszego przeledzenia czstotliwoci wystpowania w Polsce wspomnianych chorób w XVI w. lub
te dokładniejszego zbadania kultu w. Jana Jałmunika.
Kwatera ze w. Mari Magdalen – hypertrichosis
Maria Magdalena, siostra Łazarza i Marty spdziła po mierci Chrystusa wiele lat jako pustelnica,
jak odnotowuje „Legenda Aurea” J. de Voragine: „Tymczasem w. Maria Magdalena chciwa niebiaskiej kontemplacji udała si do dzikiej pustelni, gdzie pozostała nie znana nikomu przez 30 lat w miejscu
przygotowanym dla niej rkoma aniołów. W miejscu tym za nie było ani wody płyncej, ani drzew czy
traw nioscych ochłod. Wida std, e Odkupiciel nasz chciał Mari Magdalen nasyci nie ziemskim
pokarmem, tylko niebiask uczt. Codziennie tedy, gdy zbliała si pora kadej z 7 godzin kanonicznych, aniołowie unosili j w powietrze i wtedy własnymi uszami słyszała pochwalne piewy niebiaskich
zastpów. Tak kadego dnia nasycona słodk uczt skoro nastpnie ci sami anieli odnosili j do tej pustelni, nie pragnła ju adnego ziemskiego pokarmu”54. Motyw niebiaskiego unoszenia witej i „karmienia” jej anielsk muzyk został uchwycony jako główny składnik ikonografii, co jednak wane we
wszystkich ujciach dodatkowym znakiem rozpoznawalnym jest element organiczny, fizjologiczny –
owłosiona skóra całego ciała. „Złota Legenda” nie wspomina o tym motywie, ale pewn nieprawidłowo dermatologiczn odnajdujemy w ywocie innej pustelnicy – Marii Egipcjanki. w. Maria Egipcjanka yła w III w., gdy miała dwanacie lat przybyła do Aleksandrii, gdzie przez lat siedemnacie trudniła si prostytucj. Podczas pielgrzymki do Jerozolimy doznała nawrócenia, kupiła trzy chleby, przebyła
Jordan i udała si na pustyni, gdzie spdziła dalsze czterdzieci siedem lat, ywic si wyłcznie owymi,
nigdy nie ubywajcymi chlebami. Jedynym człowiekiem, który odwiedził pustelniczk był pobony opat
Zosimas, podarował on Marii swój płaszcz i otrzymał łask ogldania witej podczas modlitwy a gdy si
modliła z wycignitymi rkami, zobaczył, e wznosiła si prawie łokie nad ziemi55. W „Złotej Legendzie” istnieje ju wyrana wzmianka okrelajca ciało Marii Egipcjanki jako nagie, czarne i spalone od
słoca. Jest to opis precyzujcy fizyczno, która zatraciła powab, a przeobraziła si w „obszar” upodlony, zaniedbany, celowo upokorzony, jednake take tu nie znajdujemy informacji o wzmoonym owłosieniu.
Zarówno ywot w. Marii Magdaleny jak i ywot w. Marii Egipcjanki nie opisuj jaki szczególnych anomalii fizycznych obu witych, jedynie w przypadku Marii Egipcjanki pojawia si informacja, e jej ciało było zupełnie nagie, czarne i spalone od słoca. To co łczy obie postaci to fakt, e były
kobietami o wyjtkowej urodzie, w młodoci uprawiały nierzd, poczym nawrócone wiele lat spdziły
pokutujc na pustyni; dodatkowym wspólnym dowiadczeniem jest niezwykły akt unoszenia si ponad
ziemi i włanie ten powtarzalny cud stał si charakterystycznym motywem ikonograficznym (oprócz
podobnej skóry ciała) zrównujcym wizerunek obu witych niewiast. Zarówno w. Maria Magdalena
jak i w. Maria Egipcjanka były ukazywane (szczególnie w pónym redniowieczu) jako młode, pikne
50

J. Tyszkiewicz, Człowiek w rodowisku geograficznym Polski redniowiecznej, Warszawa 1981, s. 102.
Tame, s. 102.
52
Tame, s. 102; J. Tyszkiewicz, Ludzie i przyroda w Polsce redniowiecznej, Warszawa 1983, s. 149.
53
Dokładny spis chorób wystpujcych w poszczególnych ywotach i Kronikach: J. Jankowski, Epidemiologia
historyczna polskiego redniowiecza, Wrocław 1990, s.103; R.W. Gutt, O niektórych chorobach wystpujcych
w Polsce w XIII i XIV wieku, „Przegld Lekarski” 1966, t. 10, s. 658.
54
J. de Voragine, Złota legenda, s. 279.
55
Tame, s. 202.
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„Treci medyczne” w kwaterach tryptyku witej Rodziny ze Stobiecka Miejskiego

kobiety unoszone w powietrzu przez anioły. Dodatkowym atrybutem obu witych jest w tych ujciach
gsta pokrywa włosowa wystpujca na całym ciele.
Gsta pokrywa włosowa stanowi równie podstawowy, cielesny atrybut w. Onufrego. w. Onufry – syn władcy perskiego ył w IV w., po nawróceniu na wiar chrzecijask był najpierw mnichem
w klasztorze Hermopolis w okolicach Teb, póniej udał si na pustyni gdzie przeył szedziesit lat.
Jego kult przeniknł ze Wschodu do Europy Zachodniej wraz z krucjatami, gdzie uczyniono go patronem
„dobrej mierci” i opiekunem tkaczy. W przypadku tego witego jego szczególna cielesno została
scharakteryzowana przez pustelnika Pafnucego – autora ywota w. Onufrego, który opisujc ich pierwsze spotkanie stwierdzał, i wygld witego był niesamowity i wzbudzajcy wrcz strach, Onufry pokryty był włosami posiwiałymi ze staroci, spływajcymi od brody a do stóp. wity odywiał si daktylami, chlebem i wod dostarczanymi przez anioła, dodatkowo co niedziel anioł obdarzał Onufrego Przenajwitszym Sakramentem.
Ikonografia redniowieczna, a póniej nowoytna ujmujc taki włanie wizerunek witych pustelników56 (m.in. w. Onufrego, w. Marii Egipcjanki, w. Marii Magdaleny) samoczynnie stworzyła
błdny obraz – nadmierne owłosienie które posiadało wan wymow symboliczn (o czym póniej)
paradoksalnie stworzyło wizerunek witych „zainfekowanych” hypertrichosis – owłosieniem nadmiernym.
Hypertrichosis congenita universalis – owłosienie nadmierne uogólnione naley do rzadkich chorób wrodzonych lub nabytych, objawia si uogólnionym porostem włosów w pewnych okolicach skóry
lub na całej powłoce skórnej. Ten typ schorzenia zwie si równie (hypertrichosis foetalis) owłosieniem
płodowym bd rzekomym, nadmiernym owłosieniem mieszkowym (pseudohypertrichosis lanuginosa)57. Potoczna nazwa hypertrichosis to take ludzie-psy czy ludzie-małpy „u ludzi-psów” (homines
silvestri, pilosi) włosy pojawiaj si wkrótce po urodzeniu na całej powierzchni skóry, z wyjtkiem dłoniowych powierzchni dłoni, podeszew, napletka, ołdzi i wewntrznych powierzchni wikszych warg
sromowych. Ta anomalia pojawia si przewanie rodzinnie, czciej u mczyzn ni u kobiet, czasem
współistnieje ze specjalnym ukształtowaniem twarzy, podobnym niezwykle do pyska pewnych psów,
nadajc tym ludziom groteskow posta ludzi-psów. Ludzie małpy maj nadmierne owłosienie uogólnione i małpi wygld twarzy (...) Ludzi tych pokazywano w cyrkach jako dziwy natury58. Do najsłynniejszych
posiadaczy nadmiernego owłosienia udokumentowanych historycznie i ikonograficznie naley rodzina
Petrusa Gonzalesa przywiezionego z Wysp Kanaryjskich do Francji. Petrus Gonzales, jego dwie córki,
syn i wnuk byli dotknici hypertrichosis co spowodowało szczególn sław familii Gonzales – nie tylko
opisywanej przez medyków, ale te rejestrowanej przez artystów (np. „Portret Antonietty Gonzales”
namalowany przez Lawini Fontana 1594/1595 r.). Naukowy przypadek Gonzalesów opisał jako pierwszy Aldrovandi w 1648 r. nadajc całej familii nazw rodziny Ambras, z powodu zamku Ambras niedaleko Innsbrucku, gdzie odnaleziono portrety Gonzalesów. W kolejnych stuleciach osoby chore na hypertrichosis budziły niemniejszy podziw, wyjtkow sław zyskali yjca w wieku XIX Julia Pastrana pokazywana w amerykaskich cyrkach i Stefan Bibrowski, urodzony w Warszawie w 1891 r. zwany człowiekiem-lwem, który całe ycie spdził wystpujc w cyrkach w Niemczech i Stanach Zjednoczonych59.
Wracajc do ikonografii witych pustelników hypertirchosis – bd co bd oszpecajca ciało
choroba pełniła bardzo wan funkcje symboliczn. Owłosienie, cecha zwierzca przypomina pierwotn
nago człowieka, jest kostiumem Adama, własny włos stanowił pierwsze odzienie pokrywajce właciw nago. Pustelnicy wycofujc si z ycia, próbowali odtworzy stan szczliwoci i ycia zgodnego
z natur, w którym tkwili Adam i Ewa, stan pozbawiony wstydu wymagajcego tekstylnego okrycia.
Oczywicie włosy równie okrywaj, ale dzieje si to naturalnie, samoczynnie, dlatego asceci i pustelnicy
bywali okrelani jako „długowłosi”60. W przypadku witych pustelnic owłosienie pokrywajce cał
sylwetk pełni jeszcze dodatkow rol – w naturalny sposób skrywa/ukrywa/umniejsza erotyczn prze-
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G. Wagner, W. J. Müller, Dermatologie in der Kunst, München 1970, s. 38–42.
F. Wsik, E. Baran, J. Szepietowski, Zarys dermatologii klinicznej, Wrocław 1995, s. 406–407.
58
R. Michałowski, Choroby włosów i skóry owłosionej, Warszawa 1971, s. 44–45.
59
Zob. A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, Gdask 2009, s. 248–253.
60
S. Wglarz, Ojcowie pustyni, „Konteksty. Polska Sztuka
15 Ludowa” 1992, nr 2, s. 146.
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szło nawróconych pustelnic, czyni ich ciała brzydszymi ni s w rzeczywistoci. Włosy staj si zastpcz sukni witych, nowym ubraniem wiadczcym o odrzuceniu wiata zmysłowego.
Hypertrichosis jako symboliczny, sensualny znak witych pustelników stanowi charakterystyczn cech europejskiej ikonografii od wieku XIV. W redniowiecznej i wczesnorenesansowej sztuce
polskiej ikonografia „owłosionych” pustelników powiela schemat wypracowany w sztuce zachodniej.
w. Mari Egipcjank unoszc si nad ziemi prezentuje rzeba z Olszówki, Małopolska, koniec XV w.
(obecnie Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, MDT 165) i płaskorzeba z 3 wierci XVII w. z kocioła w.
Prokopa w Strzelnie61. w. Maria Egipcjanka „odziana” we włosow pokryw pojawia si take w kwaterze Poliptyku Jana Jałmunika (XVI w., obecnie Muzeum Narodowe w Krakowie), Maria Egipcjanka
nie została tu przedstawiona w momencie modlitwy, ale trzymajc w dłoni trzy chleby towarzyszy w.
Marinie stojc w dalekim krajobrazie. Najmniej intensywnie objawiła si w sztuce rodzimej ikonografia
w. Onufrego, scena komunii anielskiej pojawia si ponownie m.in. na kwaterze Poliptyku Jana Jałmunika (XVI w., obecnie Muzeum Narodowe w Krakowie) i w płaskorzebie z kocioła w. Prokopa
w Strzelnie (3 wier XVII w.)62, w tym ujciu wity pustelnik został ukazany w sposób przejty z ikonografii w. Marii Magdaleny, akt komunii zamieniono tu na gest unoszenia i adorowania anielskiego.
Najwicej uj zarówno w sztuce zachodniej jak i rodzimej dotyczy ikonografii w. Marii Magdaleny, szczególnie sceny komunii, w której wit unosz anioły. Epizod ten bywał traktowany jako
jedno z najistotniejszych wydarze w yciu pustelnicy (malarskie przedstawienia ołtarza z Tiefenbronn
Lukasa Mosera, XV w.; kwatery ołtarza z Münnerstadt Tilmana Riemenschneidera (1490/1492 r.) bd
jako samodzielne ujcie (grafika z „Weltchronik” Hartmanna Scheda, Norymberga, 1493 r.; awers dyptyku fundacji rodziny Winterfeldów, ok. 1435 r., kociół N.M. Panny w Gdasku (obecnie Muzeum
Narodowe w Warszawie, nr inw. r.206); rzeba z kocioła witych Janów, Toru, XV w.; kwatera
tryptyku z Moszczenicy, Małopolska, II poł. XV w. (obecnie Muzeum Narodowe w Krakowie). W malarstwie nowoytnym II poł. XVI w. i XVII w. scena „anielskiej komunii” czsto pojawia si jako dodatkowy motyw ukazywany na drugim planie ujcia Marii Magdaleny Pokutujcej. Co jednak wane, w tej
grupie uj artyci coraz czciej rezygnuj z akcentowania włosowej pokrywy, która moe wydawała si
ju zbyt drapienym, archaicznym elementem ikonografii redniowiecznej. w. Maria Magdalena unoszona przez anioły bywa ukazywana jako „przykryta”, „okryta” sukni i płaszczem (!), ewentualnie długimi włosami głowy. Jako przykład mona tutaj przywoła obraz z ołtarza w. Wawrzyca (kopia XX
wieczna XVII-wiecznego obrazu) z katedry p.w. Wniebowzicia N.P. Marii i w. Andrzeja we Fromborku63. Niekiedy trudno jednoznacznie okreli czy wita przybrana jest w płaszcz czy te jest naga okryta
tylko fałdami niesprecyzowanej materii (jej ciało pozbawione jest jednoczenie włosów poza włosami
głowy) – taki motyw odnajdujemy na XVI-wiecznym obrazie z klasztoru Sióstr Katarzynek w Ornecie64.
Komunia w. Marii Magdaleny z ołtarza w Stobiecku wydaje si nalee do grupy wczesnorenesansowych uj, które jeszcze powielały w nieco ludowej odsłonie schemat redniowieczny wykorzystujcy symboliczn formuł hypertrichosis. Anioły unoszce kosmate ciało witej (której pokrywa
włosowa przypomina nieco cisły kombinezon!) szybkim lotem wznosz si nad dalekim krajobrazem,
sugerujcym znaczn wysoko owego lotu. Naley podkreli, e nadmierne owłosienie funkcjonujce
jako podstawowy atrybut witych pustelników zyskał wymiar biologiczny, cho faktycznie nie przynaleny tyme postaciom, co spowodowało dalsze konsekwencje. witych, owłosionych pustelników
wzywano jako patronów w przypadku wielu schorze skórnych i schorze podobnych do hypertrichosis!
Motywy „chorobowe” obecne w tryptyku ze Stobiecka Miejskiego mona odczytywa jako
„reporterski” zapis ówczesnej codziennoci przepełnionej lkiem przede chorobami, ale te w pewnym
61

Katalog Zabytków Sztuki datuje powysz rzeb na 3 w. XVII w., z kolei G.J. Budnik podaje czas powstania
dzieła na przełom XV i XVI w.; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. XI: Dawne Województwo Bydgoskie. Mogilno,
Strzelno, Trzemeszno i okolice, z. 10, red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1982, s. 83; G.J. Budnik, Rzeba
gotycka na Kujawach i Ziemi Dobrzyskiej-próba analizy rozmieszczenia na tle uwarunkowa historycznych, „Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” 1999, z.4, s. 161.
62
Przedstawienie w. Onufrego ze Strzelna tworzy cało wraz ze wspomnian płaskorzeb w. Marii Magdaleny
z tej samej wityni, problem datacji w obu przypadkach jest taki sam.
63
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. II: Województwo Elblskie. Braniewo, Frombork, Orneta i okolice, z. 1, red.
M. Arszyski, M. Kutzner, Warszawa 1980, s. 65.
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Tame, s. 157.
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)

Ksawery Jasiak
(Opole)
Walka z komunistycznym zniewoleniem. Likwidacja Jankiela Cukiermana
– funkcjonariusza Powiatowego Urzdu Bezpieczestwa Publicznego w Radomsku
W latach reimu stalinowskiego nie brakowało ludzi, którzy nie pogodzili si z powojenn rzeczywistoci Polski. Wyrazem tego były niezliczone przykłady działalnoci konspiracyjnej w kraju.
Równie na obszarze woj. łódzkiego a do koca lat pidziesitych XX w. działały rozmaite formacje
antykomunistyczne i oddziały partyzanckie, które stawiały zbrojny opór sowieckiej okupacji.
19 stycznia 1945 r. została oficjalnie rozwizana Armia Krajowa. Wkrótce jednak na jaw wyszły
prawdziwe intencje wojsk sowieckich i komunistów, dcych do narzucenia swej władzy w Polsce
i fizycznej eksterminacji ołnierzy Polskiego Pastwa Podziemnego.
Od pierwszych dni Sowiety rozpoczły zwalczanie AK. Dotychczas aresztowano kilkuset członków
rónych stopni [...]. Wszdzie denie do wykrycia sztabów AK. Dowódcy okrgów wykonywali rozkaz
rozwizania AK, zgadzali si na ujawnianie ołnierzy (chocia po ukryciu broni i archiwów), a nawet, na
pocztku, na współprac z władzami komunistycznymi i now administracj, po to, by nada jej kierunek
w duchu czysto polsko-niepodległociowym. Szybko jednak okazało si, e ta współpraca jest niemoliwa:
odpowiedzi były masowe aresztowania ujawniajcych si ołnierzy AK i ich dowódców –pisał w jednym
ze swych meldunków Komendant Okrgu Kieleckiego AK, płk Jan Zientarski ps. „Ein”1.
Z powiatu radomszczaskiego ofiar aresztowa NKWD padło około 10 ołnierzy, m.in. kpt.
Mieczysław Tarchalski ps. „Marcin” – dowódca batalionu „Las” 74 pp. oraz dowódca kompanii w 27 pp.
– por. Karol Kutnicki ps. „Kruk” (zesłani do łagrów w ZSRR). Były to aresztowania nieprzypadkowe,
poszukiwano dowódców poszczególnych pododdziałów AK, którzy w czasie wojny nierzadko współdziałali z komunistycznymi oddziałami AL.
W dniu 21 stycznia 1945 r. z grupy operacyjnej wysłanej z WUBP z Łodzi zorganizowano Powiatowy Urzd Bezpieczestwa Publicznego w Radomsku, którym pocztkowo kierował ppłk Józef
Paszkiewicz (do 26 czerwca). Po nim kierownikami byli: Jan Guz i Wacław Gielec (do 9 lutego 1946 r.)2.
Zgodnie z rozkazem MBP struktury powiatowych i miejskich placówek bezpieczestwa tworzono według odgórnych instrukcji. Od maja 1945 r. kierownikiem Sekcji 8 (Sekcji ledczej) był ppor. Jankiel
Cukierman3. Na siedzib UB zajto budynek przy ul. Sienkiewicza 3, ale w połowie 1945 r. przeniesiono
j do gmachu przy al. Kociuszki 6.
1

W. Borzobohaty, „Jodła”. Okrg Radomsko-Kielecki ZWZ–AK 1939–1945, Warszawa 1988, s. 11, 35, 65, 67, 319,
321, 324, 335, 352, 354, 362, 380, 443, 454.
2
Archiwum Instytutu Pamici Narodowej (dalej: AIPN), Bi, 052/1420, Akta personalne funkcjonariusza UB/SB:
Józefa Paszkiewicza; AIPN Łd, 099/208, Akta personalne funkcjonariusza UB/SB Jana Guzy; Aparat bezpieczestwa
w Polsce. Kadra kierownicza, t. I: 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 306–307.
3
Jankiel Jan Cukierman-Kozłowski, s. Nojtuły i Sary-Fajgli z d. Siwkon, ur. 15 grudnia 1912 r. w niadowie pow.
Łoma, w 1945 r. zam. w Łodzi przy ul. Pomorskiej 44/32. Wyznanie: mojeszowe. Ukoczył sze oddziałów Szkoły Powszechnej, z zawodu: rzemielnik – stelmach. Przynaleno polityczna: do 1939 r. sympatyk Komunistycznej
Partii Polski. W 1928 r. aresztowany przez Policj Pastwow za szerzenie ideologii marksistowskiej na 3 miesice,
wiziony prewencyjnie w Grajewie. Od 1940 r. do czerwca 1941 r. członek „Gwardii Robotniczej”, był dzielnicowym
„Czerwonej Milicji” w Łomy oraz stelmachem w wojskowej grupie zaopatrzeniowej Armii Czerwonej. 10 kwietnia
1940 r. oenił si z Fryd z d. Bruan (ur. 1909 r.). W wyniku wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej trafił do getta.
W listopadzie 1942 r. podczas likwidacji getta znalazł schronienie w lesie szczepankowskim na Mazurach. Po wkroczeniu Sowietów w dn. 5 grudnia 1944 r. w Zambrowie podpisał zobowizanie o współpracy z Resortem Bezpieczestwa Publicznego przy PKWN. 21 grudnia 1944 r. przyjty do PUBP w Zambrowie jako wywiadowca. 28 grudnia
1944 r. przeniesiony do Sekcji 4. w PUBP w Białymstoku.
21 Organizował prac przeciwko antysowieckiej dywersji
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Z chwil kształtowania si nowej władzy komunistycznej w Radomsku, w szeregach lokalnego
aparatu bezpieczestwa znaleli si m.in. miejscowi przedstawiciele PPR-u, PPS, a take członkowie AL.
Byli wród nich równie niezdekonspirowani ołnierze AK, którzy nie zerwali łcznoci organizacyjnej
ze swym dowódc kpt. Stanisławem Sojczyskim ps. „Warszyc”4. Okres okupacji niemieckiej „Warszyc” koczył jako dowódca batalionu AK krypt. „Manewr” o ogromnym dorobku organizacyjnym i
bojowym, cieszcy si do tego niekwestionowanym autorytetem wród ołnierzy i społeczestwa ziemi
radomszczaskiej. Ludzie znali go jako oficera, który nie zostawiał podkomendnych i ludnoci w potrzebie, zawsze szybko i trafnie reagował na represje przeciwnika, a do tego nie bał si odpowiedzialnoci za
podejmowane decyzje.
Represje wobec AK ze strony lokalnych władz komunistycznych narastały sukcesywnie
i okresowo. Wypadki zabójstw na tle politycznym i wzajemnych porachunków z okresu wojny nie były
rzadkoci. Byli dowódcy polowi 27 pp. AK z Obwodu „Kunia”, batalionu „Manewr” na rozkaz komendanta okrgu płk „Eina” przezornie ukryli bro i archiwa organizacyjne. Decyzja „Warszyca” o
przystpieniu do organizowania nowego etapu podziemnej walki o niepodległo była podyktowana
przede wszystkim przewiadczeniem, e rzd utworzony przez PPR nie reprezentuje interesów Polski,
lecz jest narzdziem w rkach Stalina, zmierzajcego do jej podboju. Nie bez znaczenia było te jego
poczucie odpowiedzialnoci za ludzi i powierzony teren (dodajmy, e wielu dowódców, nawet bardzo
zasłuonych w okresie okupacji niemieckiej, przyjło zupełnie inn postaw i skorzystało z pierwszego
pretekstu, chociaby rozkazu gen. Okulickiego, by rzuci wszystko i wyjecha, pozostawiajc dawnych
podkomendnych na łasce „bezpieki” i NKWD). Byli i tacy, którzy nie obeznani z realiami sowieckiej
polityki wobec Polski podejmowali współprac z aparatem represji. Do nich naleał m.in. ppor. Bronisław Skura-Skoczyski ps. „Robotnik” – dowódca oddziału partyzanckiego 74 pp. AK5. Kierujc si
i sabotau znajdujcej si w przemyle pastwowym na terenie Polski Lubelskiej. Przydzielony do Grupy Operacyjnej
WUBP w Łodzi. 15 stycznia 1945 r. oddelegowany jako wywiadowca do PUBP w Skierniewicach, Rozkazem personalnym nr 1 WUBP w Łodzi z dn. 23 stycznia1945 r. przeniesiony do PUBP w Radomsku. 1 maja 1945 r. mianowany kierownikiem 8 Sekcji ledczej. 30 maja 1945 r. mianowany kierownikiem Sekcji ledczej. 8 czerwca 1945 r.
otrzymał zezwolenie na zmian nazwiska na Cukierman, a 18 sierpnia 1945 r. mianowany oficerem ledczym. Na
podstawie materiałów otrzymanych od kierownictwa – Referatu I, i na jego zlecenie, przeprowadzał aresztowania i
prowadził ledztwa wobec b. ołnierzy AK. Werbował agentur sporód znajdujcych si w ledztwie. 26 sierpnia
1945 r. został miertelnie ranny podczas akcji KWP. W nocy 27 sierpnia 1945 r. na skutek odniesionych ran postrzałowych zmarł w szpitalu w Radomsku. Pochowany na cmentarzu w tyme miecie; AIPN Łd 0103/57, Akta personalne funkcjonariusza UB Cukiermana Jankiela; AIPN Łd, 091/205, Rozkazy personalne WUBP w Łodzi, 1945 r.,
Rozkaz personalny nr 1 z 23 I 1945 r. k. 1; AIPN Łd, 0103/57, Akta…, Raport kierownika PUBP w Radomsku z dn.
27 VIII 1945 r., k. 7.
4
Stanisław Sojczyski ps. „Zbigniew”, „Warszyc”, b. komendant Podobwodu III – Rzejowice krypt. „ ytomierz” „ niwiarka”, „Rzodkiewka”, od padziernika 1942 r. do sierpnia 1944 r. był z-c komendanta Obwodu AK Radomsko (kpt. Zdzisława Piwowarczyka „Orlicza”, nastpnie mjr. Franciszka Polkowskiego „Korsaka”), dowódc Kedywu
w Obwodzie; od lipca 1944 r. dowódc I batalionu 27 pp. krypt. „Ry”-„Rolina”-„Manewr”. Zob. T. Toborek, Stanisław Sojczyski i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łód 2007, s. 22–44; K. Jasiak, Działalno partyzancka Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Z dziejów II Konspiracji w rodkowej Polsce w latach 1945–1955, Opole-Wielu 2008,
s. 16–29.
5
Bronisław Skura-Skoczyski ps. „Robotnik”, „Trojan”, „Ignac”, (ur. 29 lipca 1909 r., zm. 20 kwietnia 1962 r.
w Łodzi). Przynaleno polityczna: od 1928 r. w PPS w Łodzi. Instruktor Wychowania Fizycznego. ołnierz
50 pp. Strzelców Kresowych w Kowlu, rusznikarz w Głównej Składnicy Uzbrojenia w Regnach przy DOK IV
w Łodzi. Weteran walk z wrzenia 1939 r., m.in. obrony Warszawy. Od 3 marca 1941 r. w strukturach ZWZ-AK
Obwód Radomsko krypt. „Kunia”. Kancelista oddziału krypt. „Jele”, szef kompanii i p.o. dowódcy oddziału krypt.
„ ubr”, „ mija”, plutonu specjalnego krypt. „Izabela”-„Nina”, zastpca inspektora Podobwodu „ ytomierz”. Był
wykonawc kilkudziesiciu akcji prewencyjnych i odwetowych m.in. 27 maja 1943 r. wraz z Zygmuntem Czerwiskim ps. „Staw” wykonał wyrok mierci na szefie placówki Gestapo w Radomsku SS-Untersturmführera Willym
Bergerze i jego zastpcy SS-Hauptscharführera Johannie Wagnerze; 30 czerwca 1943 r. w Dmeninie rozstrzelał
Kolickiego – sprawc mierci partyzantów: „Mura” i „Skały”; z 5/6 lipca 1943 r. rozbił areszt w Przedborzu i odbił
komendanta placówki AK Zygmunta Martynowicza; z 7/8 sierpnia 1943 r. na czele jednej z grup szturmowych rozbił
wizienie w Radomsku, uwalniajc 57 winiów. W dniu 30 kwietnia 1944 r. podczas ataku na posterunek andarmerii niemieckiej w Antoniowie gm. Gosławice został ranny. Do 17 stycznia 1945 r. uczestniczył w walkach z Niemcami
ps. „Zbigniew”, „Warszyc”, kompanii lenej krypt.
w ramach oddziału partyzanckiego kpt. Stanisława Sojczyskiego
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wytycznymi z WUBP w Łodzi w dn. 15 kwietnia 1945 r. zwrócił si w tzw. odezwie do kpt. „Warszyca”
do pełnego ujawnienia. Dekonspiracja i współpraca „Robotnika” z UB potraktowana została przez „Warszyca” jako haniebna zdrada6. 6 lipca 1945 r. „Robotnik” nie baczc na konsekwencj bez zgody dowództwa AK ujawnił podległ kompani, m.in. przekazujc WUBP w Łodzi list swoich ludzi oraz bro,
któr ukrył w lenych bunkrach. Jego lojalno wobec władzy komunistycznej miała zagwarantowa
nietykalno i perspektywy awansu społeczno-politycznego. W dalszej perspektywie czyn ten spowodował jedynie masowe aresztowania w rodowisku b. AK. Był to pocztek gehenny ołnierzy Polski Podziemnej w pow. radomszczaskim. W efekcie, wiosn 1945 r. w ramach nowo powstałej, organizacji
poakowskiej p.n. Konspiracyjne Wojsko Polskie pod dowództwem kpt. „Warszyca” zintensyfikowano
działania prewencyjne, a potem represyjne wobec nowych okupantów i kolaborantów z polskiej bezpieki.
„Warszyc” napisał w jednym z rozkazów m.in.: Jeli Polska za okupacji niemieckiej dla odzyskania
wolnoci powiciła ponad 6 milionów obywateli, w tym przynajmniej 2 miliony najlepszych synów, to
obecnie dla tego samego celu nie moe zawaha si pozby kilkunastu czy kilkudziesiciu tysicy odszczepieców i najgorszych szumowin. Nie jest przestpstwem likwidowa zdrajców, zwyrodnialców
pastwicych si nad swymi brami, wszelkiego rodzaju wykolejeców, nieuznajcych adnych witoci.
Zbrodni niewybaczaln jest dopuci, aby ofiary milionów zostały zdystansowane przez miernoctwo
i podło7.
Pocztkowo działania KWP ograniczały si do okolic Radomska, Piotrkowa i Łodzi, by
z czasem rozszerzy si na województwa łódzkie, kieleckie, lskie i poznaskie. W sumie do czerwca
1946 r. pod komend kpt. „Warszyca” było ok. 3,5 tys. ołnierzy. Głównym celem ataków KWP stały si
lokalne komunistyczne władze, funkcjonariusze UB i NKWD, polscy konfidenci, a nawet regularne
oddziały sowieckie. Wikszo wydanych wyroków były wydawane przez Sd Specjalny KWP – samodzieln komórk wykonawcz pn. Kierownictwo Walki z Bezprawiem8. Pion ten był specjaln, wydzielon struktur konspiracyjn przy kadym dowództwie pododdziałów bojowych i komendach powiatu.
Kierownik KWzB wchodził w skład cisłego sztabu dowódcy oddziału liniowego, komendanta obwodu
i był jego zastpc. Skład sdu KWP był nastpujcy: przewodniczcy – „Warszyc”, ławnicy: „Maciej”
i „Czesław”. Z wydziałem tym współpracowały wydziały: Weryfikacyjno-Ostrzeeniowy, Wywiadu,
Pomocy Pokrzywdzonym, Legalizacyjny, Informacyjno Propagandowy.
W dniu 16 sierpnia 1945 r. na mocy rozkazu kpt. „Warszyca” powołano jednostki bojowe „Samoobrony i Ochrony Społeczestwa” (S.O.S.)9 – nominalnie okrelane jako druyny do zada specjalnych. W styczniu 1946 r. formalnie weszły pod rozkazodawstwo pionu KWzB. Z kadej kompanii lub
plutonu wydzielono najlepszych i najbardziej zaangaowanych ołnierzy do organizowanych druyn
S.O.S. Jednostka podlegała bezporednio dowódcy kompanii. Druyna S.O.S. składała si przecitnie z 3
sekcji tj. 16 osób. Była dobrze uzbrojona przewanie w bro niemieck i sowieck, wystpowała w mundurach WP. Za akcj otrzymywały ołd i diety pochodzce z Funduszu Oddziałów Walczcych Kwater„Grunwald”, „Buk” - kpt. Floriana Budniaka ps. „Andrzej”, batalionu krypt. „Las”, 74 pp. „Chrobry”, 7 DP AK na
terenie pow. radomszczaskiego, włoszczowskiego, koneckiego i opoczyskiego, m.in. w najwikszej potyczce w dn.
26 padziernika 1944 r. pod Krzepinem. 25 lipca 1944 r. z rozkazu komendanta Okrgu Radomsko-Kieleckiego krypt.
„Jodła” płk „Eina” nr 400/BP awansowany do stopnia porucznika. 16 stycznia 1945 r., zdemobilizował oddział. 6
lipca 1945 r. ujawnił si oraz podległ kompani w WUBP w Łodzi. Od 1949 r. członek ZBOWiD w Łodzi. Za swe
czyny bojowe został odznaczony Krzyem Virtuti Militari kl. V, dwukrotnie Krzyem Walecznych oraz Krzyem
Grunwaldu III klasy – nadanym przez komunistyczny Rzd PRL.
6
K. Jasiak, Działalno…, s. 30–31.
7
Z fragmentu rozkazu nr 1 z 3 I 1946 r. kpt. „Warszyca”; AIPN Łd, 6/43, Wojskowy Sd Rejonowy (dalej: WSR)
w Łodzi, Sr 786/46, t. I, Rozkaz nr 1.
8
Kierownictwo Walki z Bezprawiem zostało formalnie powołane na mocy rozkazu „Warszyca” Nr 4 z 16 stycznia
1946 r. Szef wywiadu KWP ppor. Stanisław elanowski ps. „Nałcz”, „Wiktor” w trakcie przesłucha w WUBP
w Łodzi wyjanił zagadnienia dotyczce procedury wyroków wydanych przez KWzB: Szef referatu wywiadowczego
„II-K” przy komendzie powiatu poprzez swoich wywiadowców zbierał materiał obciajcy dan osob i sporzdzał
akt oskarenia w trzech egzemplarzach, przy czym akt ten podpisywało trzech wiadków. Akt ten trafiał do „Nałcza”,
a potem do „Warszyca”, który osobicie zatwierdzał. Jeden duplikat trafiał do archiwum organizacji. AIPN Łd 6/43,
t. II, Protokół przesłuchania elanowskiego Stanisława z 1 VII 1946 r. przez oficera ledczego WUBP w Łodzi ppor.
Frenkela, k. 195–196; K. Jasiak, Działalno…, s. 114–127.
9
Od 6 kwietnia 1946 r. jako Słuba Ochrony Społeczestwa.
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mistrzostwa, Dowództwa KWP. „Warszyc” precyzował zasady prowadzenia walki dla oddziałów bojowych KWP m.in.: zwalczanie elementów i wpływów obcych w administracji, w słubie bezpieczestwa
i wojsku. Jako dopuszczalne formy działalnoci zaliczono prowadzenie samoobrony, zapobieganie
aresztowaniom, organizowanie zasadzek na funkcjonariuszy UB i MO w czasie przeprowadzania przez
nich operacji w terenie oraz likwidowanie osobników niedostosowujcych si do rozkazów i wyjtkowo
szkodliwych. Na podstawie wyroków wydanych przez „Warszyca” rozstrzeliwano równie konfidentów
i członków band rabunkowych. Podczas akcji zbrojnych uwalniano równie winiów przetrzymywanych bezprawnie w aresztach prewencyjnych bezpieki. Wobec funkcjonariuszy UB, MO, ORMO,
członków PPR, czy urzdników administracji winnych rónorodnych przestpstw, gwałtów, wykrocze
oraz aktów przemocy i terroru wobec ludnoci, na ogół stosowano najpierw pouczenia i ostrzeenia,
potem kary fizyczne (chłosta) i pienine (kontrybucje). Starano si ochrania społeczestwo przed
grabie i gwałtami popełnianymi przez armi sowieck oraz przed terrorem władzy komunistycznej.
Do koca 1945 r. partyzanci S.O.S. z pionu KWzB wykonali około 80 wyroków mierci
w czci udokumentowane w tzw. archiwum KWP. Pierwszym rozstrzelanym z wyroku „Warszyca”
w dn. 26 sierpnia 1945 r. był ppor. Jankiel Jakub Cukierman, kierownik Sekcji ledczej PUBP
w Radomsku. Do spektakularnych wyroków mierci zaliczy naley m.in. likwidacj 24/25 padziernika
1945 r. w Radomsku i Stobiecku Miejskim konfidentów UB – Franciszka Jaworskiego (aelowca), Jana
Zbroi i Stefana Chobota – w wyniku akcji kompanii „5”, „Ochrony” i „Czołówki” (80 ołnierzy) por.
Eugeniusza Tomaszewskiego „Burty” oraz por. Henryka Piaseckiego „Zapory”. Z rozkazu „Warszyca”
zastrzelono równie funkcjonariusza PUBP w Sieradzu – Aleksandra Czerwink. Wydano kilka wyroków mierci na najgorszych zbrodniarzy komunistycznych, m.in. 5 lutego 1946 r. na szefa WUBP
w Łodzi Mieczysława Moczara oraz kierownika PUBP w Wieluniu – kpt. Mikołaja Łojk (wyroków
tych jednak nie zdołano wykona). Wyrok na Moczara został wydany m.in. za: oddanie si na usługi
zaborczo nastawionego w stosunku do Polski ZSRR i działanie w myl dyrektyw i inspiracji NKWD.
Kierowanie terrorem, zmierzajcym do zgnbienia przeciwnej czerwonemu reimowi wikszoci Społeczestwa Polskiego. Stosowanie metod terroru, okrelanych przez prawo polskie i midzynarodowe jako
zbrodnicze. Najgłoniejsz akcj oddziałów KWP stało si niewtpliwie opanowanie Radomska i uwolnienie z wizienia PUBP ponad 50 winiów z 19/20 kwietnia 1946 r.10.
Wikszo wydanych rozkazów noszcych cechy wyroków posiada konspiracyjn dokumentacj
w tzw. archiwum KWP, która została przejta przez UB podczas aresztowania kierownictwa organizacji
w Czstochowie w dn. 27 czerwca 1946 r.11. W niektórych przypadkach podstawowym ródłem archiwalnym były akta ledcze WUBP i Wojskowego Sdu Rejonowego w Łodzi. Dotyczy to m.in. rekonstrukcji wydarze z wykonania akcji likwidacyjnej na funkcjonariusza UB Jankiela Cukiermana i jego
informatora, pracownika zakładu fotograficznego „Venus” – Kruzego w Radomsku w sierpniu 1945 r.
Była to pierwsza akcja Konspiracyjnego Wojska Polskiego, w której zastrzelono wrogów Polski Podziemnej.
W tym okresie w Radomsku, w ramach nowo sformowanej 1. kompanii miejskiej KWP dowodzonej przez por. Ksawerego Błasiaka ps. „Albert”, wydzielono pierwsz druyn S.O.S. pod dowództwem por. „Zycha”. Składała si ona z 3 sekcji: 1. (5 ludzi) – dowódca plut. Marian Knop ps. „Własow”,
2. – Jan Kwiatkowski ps. „Orlik”, 3. NN12. W terenie powiatu powstało kilkanacie sekcji dywersyjnych,
które wspierały si taktycznie podczas planowanych operacji specjalnych. Wikszo powstała przy 5.
kompanii „Siekiery” – ppor. Henryka Piaseckiego ps. „Zapora” (do 6 grudnia 1945 r.), a po jego mierci
ppor. Mirosława Michalskiego ps. „Brzoza”, „Zawisza”. Do grup S.O.S. zmobilizowano m.in.: sier.
Stanisława Porzeaskiego ps. „Tygrys”, plut. Czesława Gliniewicza ps. „Sokół”, kpr. Wincentego
Skuz ps. „Tulipan”, kpr. Władysława Dobrowolskiego ps. „Kozak”, sier. Henryka Jdryszka ps. „Czarny”, sier. Stanisława Mieszczaka, strz. Stefana Tyla ps. „Orzech”, strz. Tadeusza Potg ps. „Orzeł”,
sier. Władysława Sikorskiego ps. „Zjawiony”, kpr. Stefana Krta ps. „Tarzan”, kpr. Aleksandra Dept
ps. „Blady” oraz strz. Sołtysiaka ps. „miały”.
10

T. Toborek, Stanisław Sojczyski…, s. 95–120; K. Jasiak, Działalno…, s. 114–127, 129–321.
W 2001 r. tzw. archiwum KWP zostało przekazane przez były Urzd Ochrony Pastwa do Archiwum IPN
w Łodzi.
12
Na etapie kocowym przygotowania tekstu do druku, dowódca
24 sekcji S.O.S. nie został zidentyfikowany.
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Stanowisko nasze wobec sprawy bestialskiego zncania si nad winiami politycznymi i wywoenia ich – jest znane – napisał „Warszyc” w jednym z komunikatów skierowanych do obywateli Radomska. „Do zbrodniarzy pozbawionych ludzkich uczu i rozumu bdziemy przemawiali tylko ich jzykiem”. Wyrok mierci na funkcjonariuszu UB i fotografie w Radomsku wydał kpt. Stanisław Sojczyski
ps. „Warszyc”. Przy czym fotograf Krauze został zdemaskowany przez wywiad KWP jako konfident UB
i wyrok mierci nie podlegał odwołaniu13.
W protokole przesłuchania z dn. 28 marca 1947 r. chor. Bolesława Kil ps. „Kolec”, „Ponury” napisał m.in.: Było to w sierpniu 1945 r. dostałem rozkaz osobicie od „Warszyca” aeby wykona wyrok
na Cukiermanie. Ja jemu odmówiłem lecz on powiedział, e jeeli sam nie chce przeprowadzi tej akcji to
przynajmniej mam j dopilnowa. Wic rozkaz otrzymał „Zych” i on poprowadził t akcj14. Ze wzgldu
na niebezpieczestwo rozpoznania wykonawców wyroku w Radomsku, wyznaczono w tym celu ołnierzy S.O.S. z innej placówki terenowej, którzy nie byli zwizani ze rodowiskiem miejskiej konspiracji.
Byli to Czesław Gliniewicz ps. „Sokół” z Dmenina i Wincenty Skuza ps. „Tulipan” ze wierczyn, których przysłał sier. Władysław Sikorski ps. „Zjawiony” – dowódca druyny S.O.S. w ytnie.
25 sierpnia 1945 r. ok. godz. 15, Wincenty Skuza ps. „Tulipan” nie informujc nikogo z rodziny
wyszedł z domu tak, e przed wieczorem dotarł do miasta. Przy ulicy Strzałkowskiej czekali na niego
podkomendni z AK ppor. Mirosław Michalski ps. „Brzoza” i plut. Czesław Gliniewicz ps. „Sokół”. Po
kilkudziesiciu minutach byli na kwaterze u pchor. Bolesława Kila ps. „Ponury” przy ul. Sportowej 12.
W jego mieszkaniu zastali równie „Zycha” (oficera ze lskiego okrgu Armii Krajowej. „Tulipan”
w ledztwie zeznał, i nie znał „Zycha”. Jakie stanowisko zajmował w organizacji to nie wiem, poniewa
widziałem go pierwszy raz”. Wraz z „Sokołem” bylimy w jednym mieszkaniu, a w drugim był „Zych”,
„Brzoza”, „Wicher”, „Kolec” i tam co rozmawiali, po cichu. W mieszkaniu musiało by wicej ludzi15.
Według Stanisławy Kil ps. „Filipinka” na spotkaniu byli obecni równie: Władysław Sikorski ps. „Zjawiony”, Jan Zaspa „Roland”, Ryszard Chmielewski ps. „Blondyn”, Mieczysław Gacka ps. „Endek”
i Marian Mkwiski ps. „Tygrys”. Kiedy skoczyli rozmow do oczekujcych w drugim pokoju „Tulipana” i „Sokoła” przyszedł Marian Knop ps. „Wicher” i przekazał im dalsze wytyczne16. Pójdziecie i si
przenocujecie, poniewa dzisiaj nie da si nic zrobi. Trzeba bdzie to zrobi jutro, najpierw przeprowadzimy wywiad, to moe si uda – zeznał w ledztwie M. Knop17. Oboje otrzymali od „Kolca” bro.
„Tulipan” – Colta (M1911A1) a „Sokół” – Waltera 9-tk (P-38).

13

T. Toborek, Stanisław Sojczyski…, s. 96; K. Jasiak, Działalno…, s. 121; T. Lenczewski, Działalno egzekucyjna
podziemia w Polsce w 1945 r. na przykładzie Konspiracyjnego Wojska Polskiego, „Mars” 1994, nr 2, 307, 310–322;
Relacja S. Kil z lipca 2008 r., (w zbiorach autora).
14
AIPN Wr, 024/7886, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna krypt. „Wandal”, nr 1379, Dodatkowy protokół przesłuchania ujawnionego B. Kila z dn. 28 III 1947 r. k. 43.
15
AIPN Łd, 6/80, Akta sprawy Sr 347/47 przeciwko W. Skuza, Protokół przesłuchania W. Skuzy przez oficera ledczego Jana Kokoszk z PUBP w Radomsku z 7 XII 1946 r., k. 21.
16
Relacja S. Kil z lipca 2008 r., (w zbiorach autora).
17
AIPN Łd, 6/80, Protokół przesłuchania M. Knopa przez oficera ledczego J. Morawskiego z WUBP
w Łodzi z dn. 16 XI 1946 r., k. 17.
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Stanisława Kil ps. „Filipinka” z synem Jerzym (od prawej), dowódca S.O.S. - por. „Zych” z on i synem
(w rodku) Lato 1945 r. Radomsko, ul. Sportowa 12

ródło: zbiory S. Kil.

Poinformowano ich równie o celu akcji i zadaniu, jakie mieli wykona. Wywiad na funkcjonariusza Cukiermana przeprowadził „Endek” z Radomska, który ustalił jego miejsce przebywania przy ul.
Narutowicza. Marian Knop zeznał potem w ledztwie m.in. Razem ze mn był Ryszard Chmielewski ps.
„Blondyn”, Mieczysław Gacka ps. „Endek” i Marian Mkwiski ps. „Tygrys”, gdzie zastalimy dowódc S.O.S. por. „Zycha”, który dał nam rozkaz udania si na miasto celem obstawy i wskazania drogi do
wycofania si „Sokołowi” i „Tulipanowi”, którzy mili wykona wyrok mierci na funkcjonariuszu UB
Cukiermanie18. Wieczorem 25 sierpnia opucili dom „Kolca”: „Tulipan”, „Sokół” i „Wicher”. „Tulipan”
zeznał w ledztwie m.in. Szlimy jak boczn uliczk, zostalimy na noc w nastpnej kwaterze u rodziny
„Gilzy”19. Na nastpny dzie wczeniej rano pojawił si „Wicher”. Zabrał nas do szewca przy ul. Przedborskiej, u niego zjedlimy niadanie. Od szewca wyszlimy razem w trójk. Doszlimy do ulicy gdzie
obok przechodziła rzeczka tam „Wicher” kazał wej w bram, z której miał wyj Cukierman. Wytłumaczył jak wyglda i mymy obaj z „Sokołem” stali czekajc na niego, a „Wicher” przechadzał si ulic
z jak panienk. W pewnej chwili wyszedł jaki oficer w mundurze lecz mymy jego nie znali take aden
z nas nie strzelał, potem doszedł do nas „Wicher” i powiedział dlaczego nie strzelalimy, zdenerwował
si z uwagi na zaistniał sytuacj20. „Sokół” i „Tulipan” wrócili do szewca Biro przy ul. Przedborskiej
czekajc na kolejny znak do akcji. W midzyczasie zjedli u niego obiad. Kiedy skoczyli poczstunek
w drzwiach pojawił si zaniepokojony „Wicher” i rozkazał im wróci na stanowisko w bramie. Było ok.
17 kiedy wszyscy zajlimy swoje stanowiska” – powiedział podczas przesłuchania W. Skuza. Plut. Knop
18

AIPN Łd, 6/80, Protokół przesłuchania M. Knopa…, k. 17.
Stefan Pasak ps. „Gilza”
20
AIPN Łd, 6/80, Akta sprawy Sr 347/47 przeciwko W. Skuza,
26 Protokół przesłuchania W. Skuzy…, k. 21–23.
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równie potwierdził t wersj, dodał m.in. i z „Tygrysem” zajli punkt obserwacyjny przy ul. Narutowicza – magistracie blisko skwerku, a „Endek” i „Blondyn” na rogu ul. Mickiewicza i Kociuszki21. Natomiast na ubezpieczeniu obok kocioła (w. Lamberta) stał równie „Kolec” i w bliskiej odległoci
„Zych”, którzy widzieli całe to zajcie22.
„Tulipan” zeznał na procesie i: do długo czekalimy a wreszcie o szarówce pod wieczór około
godz. 21 wyszedł z tego budynku funkcjonariusz UB Cukierman i jaki cywil z nim take zaraz udalimy
si w lad za nimi, szli w kierunku do magistratu i skrcili na lewo szos, która idzie od Radomska do
Piotrkowa. W pewnym miejscu kiedy bylimy ok. 150 m. od magistratu po lewej stronie mielimy mały
park, od ulicy ogrodzony niskim murem, a po przeciwległej stronie ulicy, to jest po prawej stronie take
park lecz nie ogrodzony, przez który prowadz aleje do innej ulicy, był odpowiednim miejscem do wykonania wyroku mierci23. Marian Knop i „Tygrys” byli około 20 m. od celu. Według relacji M. Knopa
Cukierman szedł z prawej strony od jezdni, a Krauze obok niego. Po około 100 metrów posypały si
strzały oddane przez „Sokoła” i „Tulipana” do Cukiermana i Krauzego na ul. Narutowicza - na skwerku
naprzeciw ksigarni Nowickiego24. W protokole przesłuchania „Tulipan” stwierdził równie: strzelałem
do tego cywila Krauzego, a „Sokół” do Cukiermana. „Sokół” strzelał pierwszy piciokrotnie i Cukierman upadł na ziemi. Ja oddałem dwa lub trzy strzały w tego drugiego cywila, który uszedł dwa kroki. Po
zastrzeleniu zbieglimy przez aleje na praw stron ulicy i doszlimy gdzie obok ul. Przedborskiej, tam
si zatrzymalimy i przyszedł do nas „Wicher” i „Kolec”, zapytali si czy nie zostaniemy w Radomsku na
kwaterze25. W dokumencie ujawnienia z marca 1947 r. „Ponury” nie odnotował tego fragmentu wydarze, napisał m.in.: padły strzały wic si powoli oddaliłem do domu. „Zych” dogonił mnie na drodze
obok „Bunicy”26 i powiedział mi, e wyrok wykonany27. Bro została zabrana i przekazana „Filipince”.
To ona powiadomiła „Warszyca” o wykonanym zadaniu28. Za udan akcj ołnierzom S.O.S. wypłacono
po 1000 zł. Około godz. 22 egzekutorów odprowadził plut. „Wicher”. Po poegnaniu si koło cmentarza
przy ul. Strzałkowskiej „Wicher”, „Sokół” i „Tulipan” rozłczyli si.
W raporcie z dn. 27 sierpnia 1945 r. Wacław Gielec – kierownik PUBP w Radomsku odnotował:
Dnia 26. 8. 45 r. o godz. 20. 45 nieznani sprawcy napadli z tyłu na funkcjonariusza PUBP w Radomsku
of. ledczego Cukiermana, który szedł ulic w towarzystwie kolegi pracownika zakładu fotograficznego
„Venus”. W wyniku oddanych strzałów Krauze został zabity na miejscu, a Cukierman ciko ranny,
1 kula przeszła przez misie udowy, druga przeszła przez krgosłup w okolicy szyi. Mimo natychmiastowego ratunku lekarskiego po przewiezieniu do szpitala ranny zmarł o godzinie 2 w nocy dna 27.8.45 r.
Sprawcy mordu zbiegli korzystajc z zamieszania i zapadajcego zmroku29.

21

AIPN Łd, 6/80, Protokół przesłuchania wiadka M. Knopa w dn. 16 XI 1946 r. przez oficera ledczego Józefa
Morawskiego
z WUBP w Łodzi, k. 12.
22
AIPN Wr, 024/7886, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna krypt. „Wandal” nr 1379, Dodatkowy protokół przesłuchania ujawnionego B. Kila z dn. 28 III 1947 r. k. 43
23
AIPN Łd, 6/80, Akta sprawy Sr 347/47 przeciwko W. Skuza.
24
AIPN Łd, 6/80, Protokół przesłuchania wiadka M. Knopa…, k. 14.
25
AIPN Łd, 6/80, Akta sprawy Sr 347/47 przeciwko W. Skuza…, k. 25.
26
„Bunica” – potoczne okrelenie byłej synagogi ydowskiej, która znajdowała si za Kociołem w. Lamberta.
Obecnie w miejscu synagogi znajduje si budynek zakładu energetycznego przy ul. Berka Joselewicza. Zob.
W okupowanym Radomsku. Fotografie z lat 1939–1945, oprac. T. A. Nowak, K. Filarowska, D. Solarz, M. Borek,
Radomsko 2009, s. 37.
27
AIPN Wr, 024/7886, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna krypt. „Wandal”, nr 1379, Dodatkowy protokół przesłuchania ujawnionego B. Kila z dn. 28 III 1947 r. k. 43
28
Relacja S. Kil z lipca 2008 r., (w zbiorach autora).
29
AIPN Łd, 0103/57, Akta personalne funkcjonariusza UB Cukiermana Jankiela, Raport kierownika PUBP
w Radomsku z dn. 27 VIII 1945 r., k. 7.
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Biogramy egzekutorów z S.O.S. KWP
Wincenty Skuza ps. „Tulipan”, ur. 18 grudnia 1918 r. Antonówka, gm. Turczyn, pow. Równe, s. Józefa
i Anny z d. Bagiska, pochodzenie: chłopskie, zam. W wierczynach, gm. Kobiele, z zawodu: rolnik.
Ukoczył 4 klasy szkoły powszechnej w Antonówce. Do stycznia 1943 r. pomagał ojcu w gospodarstwie. 9 lutego 1943 r. w polskiej kolonii
Parole (gm. Antonówka. pow. sarneski) nacjonalici ukraiscy zamordowali 173 Polaków.
Wród ofiar znalazła si rodzina Skuzów. Ocalony Wincenty ukrywał si u wujka w Równem.
W kwietniu 1943 r. wstpił do lokalnego oddziału
AK operujcego w rejonie Lubomirki. Jednostka
naleała organiza-cyjnie do Obwodu Kostopol
AK. W sty-czniu 1944 r. po wkroczeniu Sowietów na tereny przedwojennej Polski, w rejonie
Sarny jego oddział został zmobilizowany do
wzicia udziału w akcji „Burza” w ramach 30
Poleskiej DP AK. Jednostka stoczyła wiele walk i
potczek z Niemcami, m.in. rozbiły transporty na
trasie Wysokie Litewskie-Drohiczyn, pod Adamowem, Wilanowem, koło stacji kolejowej Nurzec, pod Boratycem Lackim i Boratycem
Ruskim. Nastpnie weszły w kontakt taktyczny
z oddziałami Armii Czerwonej i przez kilka dni
walczyły wspólnie. 30 lipca oddział podył na
południe, w rejon Ruskowa. 4 sierpnia wraz
z jednostk przeszedł za Bug po przsłach mostu
kolejowego obok stacji kolejowej Siemiatycze. Po drodze wyzwolono szereg miejscowoci, m.in. Sarnaki. Podjto wówczas prób marszu na odsiecz Powstaniu Warszawskiemu. Marsz zakoczył si 15 sierpnia w okolicy Dbe Wielkie na przedpolach Warszawy, gdzie dywizj otoczyły i rozbroiły oddziały
sowieckie. Cz oddziałów wydostało si z okrenia i przedarła si na Kielecczyzn. Wincenty z 30osobowym plutonem tzw. „Wołyniaków” połczył si z 27 pp. AK kolo rz. Pilicy. Zasilił kompani por.
Karola Kutnickiego ps. „Kruk”, 1 batalionu AK por. „Warszyca”. 17 stycznia 1945 r. został zdemobilizowany. Na rozkaz „Kruka” nie ujawnił si. Zamieszkał w wierczynach. W czerwcu 1945 r. włczony
do organizacji KWP. Jako, e był nieznany w Radomsku, został wyznaczony do zadania specjalnego. 26
sierpnia 1945 r. na rozkaz komendanta KWP kpt. „Warszyca” wraz z Czesławem Gliniewiczem ps.
„Sokołem” wykonali wyrok mierci na J. Cukiermanie z UB i jego towarzyszu Krauzem. 1 stycznia 1946
r. oenił si z Mariann Piekarsk w wierczynach. W kwietniu podjł prac w charakterze drwala. 20
kwietnia 1946 r. po akcji na wizienie UB w Radomsku wycofał si z konspiracji. 4 listopada 1946 r.
o godz. 16 został aresztowany przez PUBP w Radomsku. Podczas rewizji odnaleziono magazyn broni
KWP: 2 kbk, pistolet maszynowy „Sten”, pistolet „TT”, 2 granaty: trzonkowy (niem. Stielhandgranate
24) i zaczepny oraz skrzynk z amunicj do RKM. ledztwo prowadzili referenci: Wacław Zato, Jan
Kokoszka, Leonard Frant, które zakoczono 15 marca 1947 r. Wincenty Skuza został oskarony z art.
86§2 KKWP, Dekretu z 30 padziernika 1944 r. „O ochronie pastwa”, art. 225 § 1 KK, art. 4§1 Dekretu
z 13 czerwca 1946 r. „O przestpstwach szczególnie niebezpiecznych”. Akt oskarenia zatwierdził szef
PUBP w Radomsku T. Krystera i oficer ledczy – Jan Kokoszka. Zwaywszy na zebrany materiał dowodowy spraw przekazano prokuraturze w Łodzi. 19 marca 1947 r. został przewieziony do wizienia przy
ul. Kopernika 29 w Łodzi. 24 kwietnia 1947 r. Wojskowy Sd Rejonowy w Łodzi w składzie: przewodniczcy – mjr Leo Hochberg, członek sdu – por. Kazimierz Baj, ławnik sier. pchor. Michał Majski,
protokolant – chor. Tadeusz Jankowski skazał Wincentego Skuz na 15 lat wizienia. Pozbawiony został
praw obywatelskich i honorowych na zawsze i przepadek mienia na rzecz Skarbu Pastwa. Po wydanym
wyroku 21 listopada 1947 r. został osadzony w wizieniu we Wronkach. W kwietniu 1955 r. przeniesio28
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ny do wizienia w Rawiczu, a 1956 r. do Orodka Pracy Winiów S 2 w Siemianowicach. 22 maja 1956
r. przetransportowany do aresztu w Strzelcach Opolskich. Mimo trzykrotnych prób o ułaskawienie skierowanych do B. Bieruta i ingerencji adwokata – Ignacego Bary, postanowieniem sdu nie nadano dalszego biegu w sprawie skrócenia wyroku. Według postanowienia skazany nie podlegał warunkowemu zwolnieniu. Przez cały okres przebywania w wizieniu prokuratura uniemoliwiała mu widzenia z on
i dzieckiem. 23 maja 1956 r. Sd Wojewódzki IV wydział Karny w Łodzi na mocy amnestii zamienił
wyrok na 10 lat wizienia. 21 grudnia 1956 r. został zwolniony z wizienia w Strzelcach Opolskich. Po
wyjciu na wolno wraz z rodzin przeprowadził si do Wołczyna (woj. opolskie). Pracował w Okrgowej Spółdzielni Mleczarskiej jako palacz. 8 padziernika 1984 r. zmarł w Wołczynie. Zrehabilitowany
pomiertnie w dn. 13 kwietnia 1992 r. przez Sd Wojewódzki w Łodzi IV Wydział Karny. W postanowieniu sdu uznano czyny Wincentego Skuzy w Konspiracyjnym Wojsku Polskim za działalno na
rzecz niepodległego bytu Pastwa Polskiego30.
Czesław Gliniewicz ps. „Sokół”, ur. 29 lutego 1908 r. w Dmeninie, s. Aleksandra, wykształcenie
rednie, z zawodu kancelista. Przynaleno polityczna: po 1945 r. w PSL. W latach 1930–1931 słuył
w 82 „syberyjskim” pułku strzelców im. Tadeusza Kociuszki w Brzeciu. Przeszedł do rezerwy jako
plutonowy. W marcu 1939 r. zmobilizowany do macierzystej jednostki w składzie 30 DP gen. Leopolda
Cehaka, przydział mobilizacyjny GO „Piotrków” w ramach Armii „Łód”, a nastpnie przerzucony do
Szczercowa, gdzie przygotowywał pozycje obronne nad rzek Widawk. 30 sierpnia 1939 r. jego pułk
objł odcinek obrony od Kochlewa do Bobrownik gm. Działoszyn. Podczas kampanii wrzeniowej
walczył z Niemcami (19 DP) na odcinku: Szczerców – (5 wrzenia) Magdalenowo – Teofilowo – ar,
(7 wrzenia) Wola Cyrusowa – Głowno nad rzek Mroga, (9 wrzenia) Przyłk – Józefów. Spod Modły
wyszedł z okrenia, jego jednostk rozbito. Za obron Modlina (14–29 wrzenia) odznaczony Krzyem
Walecznych. Od maja 1942 r. w AK, zwerbowany przez Henryka Piaseckiego ps. „Zapora”, był zastpc
dowódcy plutonu kpr. Józefa wierty ps. „Pryzmat”. W maju 1944 r. został wysiedlony wraz z rodzin
przez władze niemieckie do Huty Brudzkiej (gm. Dobroszyce). Tam przejł kierownictwo nad rejonem
AK, podlegał pod komend dowódcy kompanii ppor. Eugeniusza Tomaszewskiego ps. „Burta”. Po
powrocie do Dmenina w dn. 1 marca 1945 r. został zatrudniony w Urzdzie Gminy. W czerwcu
włczony do KWP, przekazany pod komend „Zapory”, a od 6 grudnia ppor. Mirosława Michalskiego
„Zawiszy”. 26 sierpnia 1945 r. uczestniczył w egzekucji na funkcjonariuszu UB J. Cukiermanie. 15
grudnia 1945 r. w leniczówce w Zaciszu, na odprawie dowódców KWP został wcielony do oddziału
partyzanckiego KWP krypt. „Siekiery” pod dowództwem ppor. „Zawiszy”, mianowany dowódc 3.
plutonu, jego zastpc był Czesław Sroka ps. „Nó”. 9 marca 1946 r. został aresztowany przez UB
w Dmeninie. Podejrzany o działalno antypastwow. Wiziony przy ul. Anstadta w Łodzi. Podczas
ledztwa nie został zdekonspirowany przez podkomendnych na okoliczno udziału w egzekucji
funkcjonariusza UB w Radomsku z sierpnia 1945 r. Oskarony z art. 88§1 w zwizku z art. 86§2 KKWP.
W dn. 23 lipca 1946 r. skazany w procesie z Mirosławem Michalskim, Antonim Jdryszkiem,
Mieczysławem Pawlikiem, Czesławem Wodzisławskim na 2 lata wizienia, pozbawiony praw
publicznych i obywatelskich i praw honorowych na okres 1 roku. Od 6 wrzenia 1946 r. kar wizienia
odbywał we Wronkach. 8 marca 1947 r. zwolniony na mocy amnestii. 25 stycznia 1996 r. Sd
Wojewódzki w Łodzi IV Wydział Karny uniewanił wyrok WSR z 23 lipca 1946 r. wskazał m.in., i
czyny popełnione zostały w zwizku z działalnoci na rzecz niepodległego bytu Pastwa Polskiego31.
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AIPN Łd, 6/80, Akta sprawy Sr 347/47 przeciwko W. Skuza; AIPN Łd pf 12/2277, Akta ledcze w sprawie przeciwko W. Skuza; AIPN Łd 030/279, Kontrrewolucyjna organizacja pod nazw „Konspiracyjne Wojsko Polskie”
w województwie łódzkim, t. V, Kwestionariusz osobowy W. Skuza ps. „Tulipan”; Relacja brata W. Skuzy z czerwca
2010 r. (w zbiorach autora).
31
AIPN Łd, 6/15, Akta sprawy M. Michalskiego i inni; AIPN Łd 030/279, Kontrrewolucyjna…, t. III, Kwestionariusz
osobowy Cz. Gliniewicz ps. „Sokół”, k. 18.
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)

ks. Jacek Kapuciski
(Wyszy Instytut Teologiczny w Czstochowie)
Proboszczowie parafii w. Lamberta w Radomsku w XX w.
Wprowadzenie
Osignicia radomszczaskiej historiografii kocielnej naley przede wszystkim wiza ze rodowiskami naukowymi Czstochowy i Radomska. Wród wielu podejmowanych wtków naukowych
zwrócono take uwag na sigajce by moe XI w. dzieje parafii w. Lamberta, a w tym równie na
dzieje miejscowego duchowiestwa. Było ono reprezentowane przez niemal wszystkie kategorie ksiy
parafialnych, zaczynajc od proboszcza, a koczc na wikariuszu i kapelanie. Generalnie na czele tej
parafii stał proboszcz, któremu podlegali inni współpracownicy1.
Pierwsz prób zestawienia proboszczów parafii w. Lamberta w Radomsku podjł Romuald
Hube, który wykazał, i w latach 1398–1876 na urzdzie tym zasiadło 17 ksiy2. Nastpnie badaniami tymi zajła si Agnieszka Janas. W artykule pt. „Duchowiestwo radomszczaskie w okresie niewoli narodowej” ustaliła, e w latach 1790–1914 probostwem tym kierowało 7 duchownych (ks.
Grzegorz Rzewuski 1790–1810, ks. Mikołaj Lefranc 1811–1819, ks. Baltazar Dbrowski 1819–1844,
ks. Józef Rzewuski 1845–1854, ks. Wincenty Gajewski 1854–1896, ks. Karol Korycki 1896–1910 i
ks. Franciszek Mirecki 1910–1914)3. Kolejn prac, w ramach kontynuacji bada historycznych w tym
zakresie, stanowi niniejsze opracowanie. Przedstawia ono sylwetki poszczególnych proboszczów na
przestrzeni XX wieku. By za działalno tych ksiy była właciwie zrozumiana najpierw pokrótce
przedstawiono urzd proboszczowski w wietle obowizujcych przepisów kocielno-prawnych.
Urzd proboszcza w wietle dwudziestowiecznych dokumentów kocielnych
Wród duchowiestwa szczególne miejsce zajmowali duszpasterze parafialni. Na pierwszy
plan tej grupy ksiy wysuwali si rzdcy parafii. Zdecydowanie stanowili oni najliczniejsz jej cz.
Generalnie rzdcami parafii byli proboszczowie. Wszelkie ich funkcje normowało prawo kanoniczne4.
W momencie objcia urzdu proboszczowskiego duchowni ci przede wszystkim nabywali specjaln
władz i okrelone prawa oraz zacigali pewne obowizki. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1917 r. proboszczem był „kapłan lub osoba moralna, którym parafia została nadana jako tytuł z obowizkiem sprawowania duszpasterstwa w zalenoci od ordynariusza”5. Aby móc stan na czele
parafii taki ksidz musiał wyrónia si wymaganymi prawem przymiotami, m.in.: roztropnoci,
nienagannym zachowaniem, właciwym wykształceniem i gorliwoci w zabieganiu o zbawienie dusz.
Musiał te zda tzw. egzamin proboszczowski w dziedzinie nauki kocielnej. Dopiero wtedy spełniał
on naleyte warunki, aby obj parafi6.
Na jej terenie, wzgldem ksiy współpracowników, proboszcz miał prawn zwierzchno.
W stosunku za do parafian posiadał władz jurysdykcyjn. Ponadto mógł on wykonywa pewne
funkcje kocielne, które były tylko dla niego zarezerwowane (uroczysty chrzest, Eucharystia, głoszenie
zapowiedzi, naboestwa pogrzebowe, wicenie domów, powicenie wody chrzcielnej, wszelkiego
1

J. Kapuciski, Radomsko, [w:] Encyklopedia katolicka, red. J. Gigilewicz i in., Lublin 2012, t. 6, kol. 1100–1102.
R. Hube, Kociół parafialny stary i nowy w Radomsku, Radomsko 1993, s. 28–30.
3
A. Janas, Duchowiestwo radomszczaskie w okresie niewoli narodowej, „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi
Czstochowskiej” 2011, nr 2, s. 249–250. Autorka z niewiadomych powodów sporzdziła wykaz proboszczów od 1790 r., gdy
tymczasem w tytule zawarła sugesti, i wykaz ten zacznie si od 1772 r. Ponadto mylnie podała pierwsze imi ks. Mikołaja
Jakuba Lefranca.
4
K. Niemira, Proboszcz, [w:] Podrczna Encyklopedia Kocielna, red. Z. Chełmicki, t. 31–32, Warszawa 1913, s. 425;
J. Majka, Socjologia parafii. Zarys problematyki, Lublin 1971, s. 173–174.
5
S. Biskupski, Stanowisko proboszcza w wietle prawa kanonicznego, Płock 1966, s. 13.
6
F. Bczkowicz, Prawo kanoniczne. Podrcznik dla duchowiestwa,
31 t. 1, Kraków 1932, s. 460–464.
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rodzaju inne powicenia poza kociołem oraz organizowanie publicznych procesji)7. Do jego ogólnych obowizków naleało rezydowanie w parafii, odprawienie mszy w. za parafian i odmawianie
modlitw brewiarzowych. Z tytułu wykonywania swoich powinnoci przysługiwało mu odpowiednie
wynagrodzenie. Szczegółowy wykaz jego obowizków duszpasterskich obejmował: codzienne odprawianie mszy w. i odpowiednich naboestw, sprawowanie sakramentów w. i sakramentaliów, nauczanie prawd wiary i moralnoci (kaznodziejstwo i katechizacja), właciwe poznanie parafian (kolda,
opieka nad chorymi i biednymi), zarzdzanie majtkiem parafialnym i naleyte prowadzenie kancelarii
(prowadzenie ksig parafialnych)8. Zwolnienie urzdu proboszczowskiego nastpowało w wyniku
mierci proboszcza, prawnego zrzeczenia si, przeniesienia lub usunicia9.
W diecezji czstochowskiej doprecyzowanie niektórych ustaw kodeksowych odbywało si na
drodze prawodawstwa partykularnego. Jednym z jego przejawów było ustawodawstwo synodalne.
Pierwszy synod w diecezji czstochowskiej miał miejsce za rzdów bpa Zdzisława Goliskiego. Odbył
si on w dniach 28–29 wrzenia 1954 r. Wród wielu podjtych wówczas kwestii znalazły si take
zagadnienia dotyczce urzdu proboszczowskiego. Tej problematyki dotyczyły 24 statuty. Okrelały
one całokształt działalnoci proboszcza. Niektóre przepisy powtórzono niemal dosłownie z kanonów
kodeksowych, inne za znacznie rozbudowano i dostosowano do potrzeb czasu i miejsca. Dla przykładu warto zauway, i zwrócono szczególn uwag na relacje midzy proboszczem a pozostały ksimi na parafii. W statucie 93 postanowiono: Proboszcz powinien z ojcowsk pieczołowitoci odnosi
si do swych współpracowników – wikariuszy, poucza ich, kierowa nimi i by dla nich we wszystkim
przykładem, pozostawiajc im pole do inicjatywy i stosown swobod w wykonaniu rónych prac
kapłaskich w parafii, nie szczdzc im rad zbawiennych, upomnie, o ile zajdzie tego słuszna potrzeba…10.
Na dalsze uszczegółowienie prawa kocielnego w diecezji czstochowskiej miały wpływ ustalenia Soboru Watykaskiego II (1962–1965). Recepcja uchwał soborowych spowodowała, e bp Stefan Bareła w 1975 r. zwołał drugi synod diecezjalny. Co ciekawe, obrady synodalne znacznie si przedłuyły. W tym czasie został promulgowany nowy Kodeks Prawa Kanonicznego (1983 r.). Ponadto
zmarł dotychczasowy biskup diecezjalny. W 1984 r. wakujc stolic biskupi objł bp Stanisław
Nowak. W 1985 r. wznowił on przerwane obrady synodalne. Trwały one teraz ponad półtora roku.
Ustalenia te jednak nie precyzowały tak dokładnie urzdu proboszczowskiego jak wytyczne pierwszego synodu. Niemniej do istotnym w tym wzgldzie okazał si aneks, dotyczcy współpracy proboszcza i wikariusza w parafii. Stanowił on znaczne rozwinicie statutu 93 z pierwszego synodu11.
Pełniejsze spojrzenie na działalno proboszcza dały dopiero wytyczne Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 r. Okreliły one proboszcza własnym pasterzem zleconej sobie parafii,
podejmujcym pastersk trosk o powierzon mu wspólnot pod władz biskupa diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, aeby dla teje wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uwicania i kierowania, przy współpracy take inny prezbiterów i diakonów oraz nioscych pomoc wiernych wieckich…12. Ju na podstawie tej definicji zdaj si by widoczne podstawowe funkcje i obowizki proboszcza, z zaznaczeniem, e w ich wypełnianiu mog go wpiera inni ksia, diakoni i wieccy. Pod pojciem nauczania rozumiano przede wszystkim kaznodziejstwo i katechizacj.
Poprzez uwicanie z kolei miano na myli sprawowanie sakramentów w., w tym szczególnie msz
w. i spowied. W kocu obowizek pasterzowania powinien on realizowa na drodze poznania wiernych i bycia z nimi na dobre i na złe. Prawodawca poza tym wyliczył czynnoci specjalnie powierzone
proboszczowi (udzielanie chrztu, Wiatyku i namaszczenia chorych, asystowanie przy zawieraniu małestw, odprawianie pogrzebów, prowadzenie procesji, odbywanie rónego rodzaju wice i sprawowanie uroczystej Eucharystii). Ponadto powtórzono take wczeniej ustalone jego obowizki: sprawowanie mszy w. za parafian, prowadzenie ksig parafialnych, kierowanie archiwum parafialnym
7

S. Biskupski, Stanowisko proboszcza …, s. 87–110.
Tame, s. 113–233.
9
F. Bczkowicz, Prawo kanoniczne…, s. 469.
10
Pierwszy synod diecezji czstochowskiej, oprac. S. Zimorowicz, Czstochowa 1958, s. 64.
11
Współpraca proboszcza i wikariusza w parafii, [w:] II synod diecezji czstochowskiej, red. Z. Wajzner i in., Czstochowa 1987,
s. 255–259.
12
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983, kan. 519.
32
8

32

Proboszczowie parafii w. Lamberta w Radomsku w XX w.

i rezydencja. Za właciwe wykonywanie tych wszystkich powinnoci przysługiwało proboszczowi
prawo do wynagrodzenia i urlopu. Zwolnienie parafii za odbywało si w wyniku: usunicia, przeniesienia i zrzeczenia si proboszcza oraz po upływie okrelonego czasu jego urzdowania13.
Analizujc ogólne ujcie obowizków proboszczowskich w Kodeksach z 1917 r. i 1983 r. ks.
prof. E. Sztafrowski stwierdził: Wczeniej prawodawstwo raczej statycznie ujmowało posług proboszcza. Podkrelało głównie jego obowizek słuenia tym, którzy si zgłosz i »prawnie poprosz«
np. o spowied. Obecnie przedstawia si t posług bardziej dynamicznie, zobowizuje si proboszcza
do wyjcia naprzeciw wszystkim sprawom duszpasterskim…14.
Proboszczowie parafii w. Lamberta w Radomsku w XX w.
Wiek XX w dziejach polskiego Kocioła katolickiego miał szczególne znaczenie i wymow.
Warto podkreli, e dopiero w 1918 r., a wic po okresie niewoli narodowej i pierwszej wojnie wiatowej, nastały jako takie warunki do prowadzenia właciwego duszpasterstwa wród wiernych. Wówczas została m.in. utworzona diecezja czstochowska, na terenie której znajdowała si parafia radomszczaska (1925 r.). Nie upłynło zbyt wiele czasu, a znów wybuchła wojna. Radomsko znalazło
si wtedy w domenie wpływów hitlerowców. Po 1945 r. nastał wrogi wzgldem działalnoci kocielnej ustrój komunistyczny. Ograniczał on wiele inicjatyw religijnych radomszczaskiego duchowiestwa. Dopiero po 1989 r. zaistniały sprzyjajce warunki, aby miejscowi ksia w pełni realizowali
swoje obowizki i zadania wzgldem powierzonym im parafian. W takich zatem okolicznociach
przyszło pracowa proboszczom parafii w. Lamberta w Radomsku.
Proboszczowie parafii w. Lamberta w Radomsku w XX w.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Imi i nazwisko
Karol Korycki
Franciszek Mirecki
Marian Jankowski
Brunon Magott
Władysław Kasprzak
Kazimierz Lubas
Władysław Macig
Marian Jezierski

Lata posługi
1896–1910
1910–1920
1920–1960
1960–1968
1968–1969
1969–1984
1984–1991
1991–2011

Uwagi
Prałat i dziekan
Prałat i dziekan
Prałat i dziekan
Dr teologii i dziekan
Dr teologii i dziekan
Prałat i dziekan
Prałat i dziekan
Prałat i dziekan regionu

ródło: Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis qam reguaris dioecesis wladislaviensis seu calissiensis pro Anno Domini 1909, Włocławek 1908, s. 79; Catalogus… 1917, s. 117; Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesis czstochoviensis pro Anno Domini 1928, Czstochowa 1928, s. 71; Archidiecezja
Czstochowska. Katalog 2011, red. P. Wolnicki, Czstochowa 2011, s. 535.

Na przestrzeni XX w. proboszczami parafii w. Lamberta było 8 ksiy. Plejad ich otwiera ks.
Karol Korycki. Urodził si on 4 listopada 1837 r. w Olszowie koło Kpna. Rodzicami jego byli Wojciech i Nepomucena (z d. Dobrzelewska). Ojciec jego słuył w Wojsku Polskim w randze kapitana (1831
r.). Matka natomiast wywodziła si ze znanego rodu ziemiaskiego z okolic Piotrkowa [Trybunalskiego].
Poza tym rodzice jego byli włacicielami majtku ziemskiego w Olszowie. Po ukoczeniu szkoły powszechnej udał si do Gimnazjum w Ostrowie15. Tam zaprzyjanił si z Edwardem Likowskim (1836–
1915), który z czasem został arcybiskupem gnienieskim i poznaskim oraz prymasem Polski16. Nastpnie wstpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. wicenia kapłaskie otrzymał w 1860 r.
z rk bpa Michała Marszewskiego17.

13

E. Sztafrowski, Pozycja proboszcza w prawie kodeksowym, „Prawo Kanoniczne” 1992, nr 1–2, s. 46–66.
Tame, s. 69.
15
R. F., p. ks. prałat Karol Korycki, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1923, nr 10, s. 405.
16
P. Nitecki, Biskupi Kocioła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 250.
17
R. F., p. ks. prałat …, s. 405.
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Prawdopodobnie nie był on nigdy wikariuszem. Na pierwsz placówk duszpastersk został skierowany do Osicin. Tam piastował urzd proboszczowski do 1865 r. Kolejn jego parafi były Pyzdry.
Przebywał tam w latach 1865–188518. W midzyczasie odznaczono go Orderem w. Anny 3 klasy (1880
r.). Ponadto został kanonikiem honorowym kapituły katedralnej we Włocławku (1881 r.). Godno t
przyznał mu miejscowy bp Wincenty Popiel-Chociak. Z czasem wrczono mu take Order w. Stanisława kategorii II (do 1886 r.).
Pełnił te funkcje asesora–delegata w Petersburskim Kolegium Rzdowym19. Nastpnie w 1885 r.
objł probostwo w Mstowie20. Po 10 latach dostał nominacj do Praszki. Był tam zaledwie rok, gdy ju w 1896 r. został przeniesiony do
parafii w. Lamberta w Radomsku. Tam prowadził działalno duszpastersk do 1910 r. Na przestrzeni owych 14 lat kontynuował dzieło
wykoczenia kocioła parafialnego, rozpoczte przez swego poprzednika. Oprócz tego ogrodził murowanym parkanem cmentarz parafialny
i wybudował tam dom przedpogrzebowy (1900 r.). Jako ciekawostk
warto doda, i w 1909 r. udzielił on chrztu w. konwertytce Zofii
Stefanii Menkus, która w niedługim czasie wyszła za m za Antoniego Szwedziskiego21. Pełnił te urzd dziekana dekanatu radomszczaskiego. Za dotychczasowy wkład w rozwój ycia religijnego w
diecezji otrzymał tytuł honorowy prałata kapituły katedralnej we Włocławku (1907 r.). Najpierw w kolegium tym piastował stanowisko
kustosza, a póniej scholastyka22. Po rzdach w parafii radomszczaskiej objł probostwo w Grodcu. Stamtd po 3 latach otrzymał nominacj na prepozyta parafii Brzenica. Na urzdzie tym zasiadał w latach 1913–1921. Warto podkreli, i przez cały ten okres rezydował we Włocławku, natomiast parafi
administrował ks. Teofil Jankowski. Sytuacja ta była wymuszona polityk antykocieln władz carskich23.
Przebywajc w stolicy diecezji zajmował si sprawami kapituły katedralnej. Wypełniał naleycie
swoje obowizki prałackie. Pod koniec ycia złamał nog, przez co ostatni rok spdził lec obłonie.
Zmarł 23 wrzenia 1923 r. we Włocławku. Podczas eksporty mow ałobn wygłosił ks. prof. Józef
Kruszyski z Uniwersytetu Lubelskiego, który wczeniej był jego wikariuszem. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył bp Stanisław Zdzitowiecki. Pochowano go w grobowcu kapłanów na cmentarzu
parafialnym we Włocławku. Pozostał w pamici swoich wikariuszy jako człowiek o łagodnym i zgodnym usposobieniu oraz wielkiej gocinnoci24.
Probostwo radomszczaskie nastpnie objł ks. Franciszek Mirecki. Urodził si on 4 padziernika 1869 r. we wsi Skpe w powiecie koneckim. Jego rodzicami byli Józef i Anna (z d. Maluszyska).
Pocztkowo uczszczał do szkoły powszechnej. Nastpnie kontynuował nauk w Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. W 1887 r. wstpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Po trzech latach
formacji seminaryjnej został skierowany na studia specjalistyczne do Akademii Duchownej w Petersburgu. wicenia kapłaskie otrzymał w dniu 30 grudnia 1893 r. w Petersburgu z rk bpa Franciszka Albina
Symona, sufragana mohylewskiego. Nieustannie kontynuował studia. Ukoczył je dopiero w 1894 r.
uzyskuj stopie magistra teologii25. Po powrocie do diecezji objł stanowisko wikariusza w katedrze
18

Catalogus… 1884, s. 37–38.
Catalogus…, 1881, s. 40; 1892, s. 100.
20
Catalogus… 1894, s. 104.
21
Zmiany w duchowiestwie, „Tydzie” 1896, nr 10, s. 3; Z Radomska, „Tydzie” 1900, nr 38, s. 2; R. Sikorski, Radomsko w
latach 1906–1909 w wietle czstochowskiej prasy, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. IV, red. T.A. Nowak, Radomsko 2010, s. 315.
22
Catalogus…1911, s. 8; Catalogus…1920, s. 133. W ksice Duchowiestwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej
w latach 1918–1939, s. 255, autor ks. Józef Dbiski mylnie podał, i w skład kapituły katedralnej wchodził wówczas ks. Kasper
Korycki. Członkiem tego kolegium był natomiast ks. Karol Korycki. Duchowni ci posiadali te same nazwiska, lecz zgoła inaczej
przebiegała ich kariera kocielna.
23
Catalogus… 1912, s. 54; G. Kony, Mój umiłowany kociół. Monografia kocioła parafialnego pw. w. Jana Chrzciciela w
Brzenicy k. Radomska, Radomsko 2011, s. 34–35.
24
R.F., p. ks. prałat…, s. 406.
25
AACz, sygn. AP 129, s. 1.
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włocławskiej oraz funkcje pomocnika sekretarza w Konsystorzu Generalnym. W 1895 r. otrzymał take nominacje na obroc wzła małeskiego.
Jeszcze tego samego roku awansował na sekretarza Konsystorza Generalnego. Przez kolejne 2 lata pracował w tej instytucji. Wci jednak mylał
o pracy duszpasterskiej w parafii. Wobec tego w 1897 r. władza diecezjalna
powierzyła mu probostwo w Tokarach. Prowadził tam działalno przez
4 lata. Wówczas przeniesiono go do parafii Raciek. Wraz z t nominacj
otrzymał take godno kanonika honorowego kolegiaty kaliskiej. Jeszcze
w 1901 r. bp Aleksander Kazimierz Bereniewicz mianował go kanclerzem
Konsystorza Generalnego. Równolegle pełnił take obowizki proboszcza
w Raciku. Po 5 latach jednak na własn prob zrezygnował z urzdu
kanclerza. Zachowujc dotychczasowe stanowisko proboszcza został dodatkowo kapelanem w Ciechocinku26. W 1910 r. przeniesiono go na probostwo do Radomska. W roku tym
objł take urzd miejscowego dziekana. Za ofiarn działalno prokocieln bp Stanisław Zdzitowiecki
odznaczył go tytułem kanonika gremialnego kolegiaty kaliskiej (1913 r.). Ponadto w strukturach Kurii
Biskupiej wszedł w latach 1918–1925 w skład tzw. Consilium Vigilantiae27.
Ze wzgldu na znaczn rozległo diecezji włocławskiej w 1918 r. ustanowiono w Czstochowie
wikariat generalny i oficjalat terenowy dla południowej jej czci. Władz nad tymi urzdami spełniał bp
pomocniczy Władysław Krynicki. W latach 1918–1925 obowizki sdziego prosynodalnego w tym
oficjalacie powierzono włanie proboszczowi i dziekanowi radomszczaskiemu28. W miar upływu
czasu sukcesywnie zdobywał coraz wiksze godnoci kocielne. W 1920 r. został odznaczony tytułem
honorowym prałata w kapitule kolegiackiej w Kaliszu. Pocztkowo otrzymał godno prałata kustosza,
lecz od 1924 r. był ju prałatem dziekanem29. Podczas swoich rzdów w parafii radomszczaskiej przeprowadził gruntowne prace przy wityni: odnowienie elewacji zewntrznej (1911–1914), pokrycie
blach cynkow dachu (1912 r.), pomalowanie wntrza (1913–1914) i podłczenie elektrycznoci
(1916 r.). Ponadto wymienił dach na plebanii i czciowo na wikariacie (1918 r.). Podjł nawet
starania o budow nowego budynku wikariuszowskiego, lecz przeszkodził mu w tym wybuch
pierwszej wojny wiatowej30.
Od 1920 r. władza diecezjalna zleciła mu opiek nad parafi w. Zygmunta w Czstochowie.
Włanie na tej placówce zastały go zmiany w kocielnym podziale administracyjnym
w Polsce. W ich wyniku utworzono w dniu 28 padziernika 1925 r. now diecezj z siedzib
w Czstochowie. Wtedy inkardynowano go do diecezji czstochowskiej. Pozostał nadal proboszczem w dotychczasowej parafii31. Według ks. Jana Walickiego ju w dniu 2 lutego 1926 r. bp Teodor Kubina mianował go wikariuszem generalnym. Nastpnie w dniu 22 marca 1926 r. został konsultorem diecezjalnym32. W wyniku wyjazdu bpa T. Kubiny do Stanów Zjednoczonych otrzymał on
od Stolicy Apostolskiej szerokie uprawnienia, dotyczce rzdów w diecezji czstochowskiej. Za
całokształt zasług dla Kocioła katolickiego w 1927 r. został odznaczony godnoci Prałata Domowego Jego witobliwoci. Ze swoich obowizków wywizywał si sumiennie i naleycie, o czym
wiadczy wydana o nim opinia bpa T. Kubiny, który podkrelał jego wieloletnie dowiadczenie
duszpasterskie, umiejtne i taktowne postpowanie z kapłanami oraz gorliwe wypełnianie zleconych
zada. Pełnienie tak odpowiedzialnych stanowisk w diecezji, a przy tym jeszcze zarzdzanie parafi,
było do trudne do pogodzenia. Z tego powodu kilkakrotnie prosił biskupa o zwolnienie z obowizków wikariusza generalnego. Dopiero w dniu 6 sierpnia 1929 r. został odwołany z tego urzdu.
Od tego czasu powicił si wyłcznie pracy duszpasterskiej w parafii33.
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Jednak w 1930 r. otrzymał nominacje na komisarza biskupiego nad dekanatami: bdziskim,
bolesławieckim, dbrowskim, praszkowskim, sczowskim, wieruszowskim, zawierciaskim i areckim34. Ponadto 4 lata póniej objł stanowisko sdziego prosynodalnego35. Był take spowiednikiem
w przytułku dla ubogich i bezdomnych kobiet, prowadzonym przez Siostry Albertynki w Czstochowie (od 1936 r.)36. ywo te włczał si w ycie społeczne miasta. Pełnił funkcj kapelana Stray Poarnej. Był członkiem Rady Szkolnej Powiatowej oraz wiceprezesem Towarzystwa Dobroczynnoci dla Chrzecijan37. Po drugiej wojnie wiatowej znów
stanł na czele komisariatu pierwszego w diecezji. Nieustannie
te był konsultorem diecezjalnym i proboszczem parafii w.
Zygmunta w Czstochowie. Zmarł 21 grudnia 1948 r. Został
pochowany na cmentarzu Kule w Czstochowie38.
Kolejnym proboszczem radomszczaskim był ks. Marian
Jankowski. Urodził si 15 sierpnia 1874 r. we Wróblewie koło
Sieradza. Jego rodzicami byli Julian i Józefa (z d. Kowalska).
Pocztkowo wykształcenie zdobywał w szkole prywatnej w Sieradzu (czteroklasowa). Nastpnie kontynuował nauk w Szkole
Realnej we Włocławku. W 1892 r. wstpił w tyme miecie do
Seminarium Duchownego. Tam po piciu latach otrzymał wicenia kapłaskie z rk bpa pomocniczego Henryka Piotra Kossowskiego39.
Na pierwsz placówk duszpastersk jako wikariusz został skierowany do Iwanowic koło Kalisza
(1897–1898). Po krótkim pobycie w tej parafii otrzymał przeniesienie do Łasku. Pracował tam w latach
1898–1905. Wówczas ywo zaangaował si w krzewienie owiaty wród miejscowych rolników.
W tym celu załoył nawet Kółko Rolnicze40. Nastpnie przeszedł na probostwo do Kociszewa (dekanat
piotrkowski). Była to parafia liczca wówczas ok. 1800 wiernych. Posiadała zabytkowy drewniany kociół z XVIII w.41. Jednak nie pracował tam zbyt długo, bowiem w 1906 r. objł parafi w Białotarsku
(dekanat włocławski), liczc ok. 3500 wiernych. Podjł si tam budowy nowej wityni parafialnej. Do
1914 r. zdołał postawi j w stanie surowym, lecz działania wojenne w latach 1914–1918 spowodowały
jej do znaczne zniszczenie. Po wojnie wyremontował miejscow plebani i postawił budynki mieszkalne dla organisty i kocielnego oraz budynki gospodarcze. Oprócz tego prowadził w tej parafii do intensywn działalno społeczn. Dziki niemu zostały tam powołane: Kółko Rolnicze, Koło Kobiet Wiejskich, Spółdzielnia Mleczarska i Kasa Poyczkowo-Oszczdnociowa42.
W 1920 r. dostał nominacje na proboszcza parafii w. Lamberta w Radomsku. Po objciu tego
urzdu w niedługim czasie wybrano go miejscowym dziekanem. Otrzymał te godno kanonika honorowego w Kapitule Kolegiackiej w Kaliszu. W 1925 r. na mocy bulli „Vixdum Poloniae unitas” został
inkardynowany do nowopowstałej diecezji czstochowskiej. W jej strukturach pocztkowo mianowano
go radc Kurii Diecezjalnej (1929 r.), a nastpnie konsultorem diecezjalnym (1935 r.) i sdzia prosynodalnym (1938 r.)43. Do wyjtkowych przedsiwzi duszpasterskich okresu midzywojennego naleało
zorganizowanie przez miejscow parafi Kongresu Eucharystycznego44. Oprócz tego w latach 1934–
1936 wybudowano i wyposaono wikariatk. Z terenu parafii natomiast wyodrbniono nowe placówki
kocielne (Kietlin, Radomsko – Serca Jezusa, Radomsko – w. Marii Magdaleny, Stobiecko Miejskie i
Strzałków)45. Poza szerok działalnoci duszpastersk angaował si take w inne dziedziny ycia spo34
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łecznego. Do wspomnie, i przed 1939 r. naleał Wojewódzkiej Rady Funduszu Pracy w Łodzi, a w
Radomsku m.in. do: Powiatowego Komitetu Pomocy Jecom i Repatryjantom, Powiatowej Rady Szkolnej, Polskiej Macierzy Szkolnej (prezes w latach 1932–1935), Koła Towarzystwa Przyjaciół Młodziey
Akademickiej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Szkoły im. F. Fabianiego, Towarzystwa Dobroczynnoci dla Chrzecijan (prezes w latach 1926–1939), Komitetu Niesienia Pomocy dla
Bezrobotnych, Obywatelskiego Komitetu Niesienia Pomocy Bezrobotnym, Towarzystwa Przyjaciół
Kowalowca, Chrzecijaskiej Spółdzielni Pieninej ZOO (członek zarzdu), Spółdzielczego Banku dla
Dobrego Handlu i Rolnictwa (członek zarzdu), Zjednoczonego Banku Mieszczasko-Rolniczego (członek zarzdu), Ligi Samowystarczalnoci Gospodarczej, Spółdzielni Handlowej Mieszczasko-Rolniczej
i Oddziału Okrgowego Towarzystwa Rolniczego (członek zarzdu)46.
W czasie drugiej wojny wiatowej (1939–1945) nieustannie trwał na radomszczaskiej placówce
duszpasterskiej. Wykazywał wówczas zainteresowanie m.in. losami miejscowej ludnoci ydowskiej,
przychodzc im z rónorak pomoc. Dziki chociaby wystawianym przez niego „metrykom”, uratował
ycie wielu przedstawicielom wyznania mojeszowego. Z tego te powodu był kilka razy przesłuchiwany przez hitlerowców47.
Bp T. Kubina doceniał jego szerok działalno religijn i społeczn. Tote cigle przedłuał jego
mandat jako konsultora diecezjalnego (1941 r., 1944 r. i 1947 r.). Natomiast bp Zdzisław Goliski podniósł go do godnoci prałata i powołał na dziekana nowo erygowanej Kapituły Katedralnej w Czstochowie. Ponadto w 1954 r. został mianowany na okres 4 lat sdzi prosynodalnym w Sdzie Biskupim48.
Po wojnie zajł si m.in. nabyciem trzech dzwonów (1947 r.), organizacj misji parafialnych (1948 r. –
OO. Redemptoryci z Krakowa), remontem kaplicy w. Rozalii (1949–1953) i zamontowaniem systemu
grzewczego w kociele (1956 r.)49. Znaczcym wydarzeniem nie tylko w skali parafii, ale całego Radomska, były uroczyste obchody jego 60–lecia kapłastwa. Odbyły si one w dniu 29 czerwca 1957 r. Uroczyst msz w. odprawił wtedy jubilat, za okolicznociowe kazanie wygłosił ks. prał. Alojzy Jatowtt.
W ceremonii tej brał udział take bp Stanisław Czajka50. Z czasem jednak coraz bardziej podupadał na
zdrowiu. By kondycja duszpasterstwa zbytnio nie ucierpiała z tego powodu, bp Z. Goliski w 1958 r.
mianował tam specjalnego wikariusza – adiutora, który posiadał rozszerzone kompetencje parafialne.
Wikariuszem tym był ks. dr Brunon Magott51. W 1962 r. ks. Jankowski wystosował prob do władz
diecezjalnych, aby zamieniono mu odmawianie liturgii godzin na modlitw róacow. Zgod t otrzymał. Zmarł w dniu 22 stycznia 1965 r. w Radomsku. Został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym52.
Wówczas na urzd proboszcza radomszczaskiego powołano ks.
Brunona Magotta. Urodził si on 20 stycznia 1907 r. w Wieruszowie.
Jego rodzicami byli Franciszek i Maria (z d. Cielak), którzy w tej miejscowoci prowadzili działalno handlow53. Nauki pocztkowe odbył w
szkole powszechnej a póniej w progimnazjum wieruszowskim. Nastpnie
nauk kontynuował w Poznaniu i Kpnie. W tym drugim miecie uczszczał do Pastwowego Gimnazjum Neoklasycznego, gdzie w 1926 r. zdał
egzamin dojrzałoci54. Jeszcze tego samego roku wstpił do Czstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Był zatem jednym z pierwszych studentów tej instytucji. wicenia kapłaskie otrzymał na Jasnej
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Górze w dniu 21 czerwca 1931 r. z rk bpa T. Kubiny55. Jego pierwsz placówk duszpastersk była
parafia w Poczesnej. Obok obowizków wikariusza nauczał take religii w miejscowych szkołach powszechnych56. W 1932 r. objł stanowisko kapelana w Zakładzie LeczniczoWychowawczym na Stradomiu k/Czstochowy. Ponadto wci nauczał religii w szkołach powszechnych. Nastpnego roku został
mianowany nawet prefektem etatowym. Był take członkiem Koła Ksiy Prefektów w Czstochowie57.
Od 1936 r. pracował na stanowisku prefekta etatowego w szkołach powszechnych i rednich Sosnowca,
a take pełnił funkcje kapelana w domu zakonnym Sióstr Karmelitanek. Otrzymał w tym czasie dodatkowo nominacje na asystenta kocielnego Zwizku Inteligencji Katolickiej Koło w Sosnowcu i na dyrektora diecezjalnej Krucjaty Eucharystycznej58. W okresie drugiej wojny wiatowej prowadził działalno
duszpastersk w parafiach: Niwka (wikariusz) i Klimontów (administrator)59. W dniu 14 sierpnia 1945 r.
bp T. Kubina mianował go rektorem Seminarium Czstochowskiego. Warto wspomnie, i obejmujc to
stanowisko był on na tym urzdzie pierwszym absolwentem tej instytucji60. Pocztkowo główne jego
zadanie skupiło si wokół organizowania na nowo studiów seminaryjnych w rzeczywistoci powojennej.
Było to nie lada wyzwanie. Jeden w jego biografów napisał: „W pracy wychowawczej nowy rektor
zwracał uwag na przygotowanie przyszłych kapłanów do ofiarnej pracy duszpasterskiej. Temu celowi
słuyło wyrabianie w klerykach poczucia umiłowania Chrystusa i Kocioła oraz umiłowania ycia
i obowizków kapłaskich. Uczył take posłuszestwa dla władzy kocielnej”61.
Oprócz pracy wychowawczej podjł w tym czasie działalno naukow. W 1949 r. obronił na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloskiego rozpraw doktorsk z teologii pt. „Dzieje zakonów zniesionych na terenie diecezji czstochowskiej”. Napisał j pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza
Glemmy62. Przed kolejnym wanym zadaniem jako rektor stanł w 1954 r., kiedy to władze pastwowe
zlikwidowały Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Jagielloskim. Utworzył on wówczas dla alumnów
system nauczania zwany „studium domesticum”. Ze wzgldów zdrowotnych kilkakrotnie prosił ordynariusza o zwolnienie go ze stanowiska rektora. Wobec tego 26 czerwca 1956 r. bp Zdzisław Goliski
odwołał go z tego urzdu63.
Nastpnie oddał si on w pełni działalnoci duszpasterskiej. Objł wtedy probostwo w Siewierzu.
Otrzymał te nominacj na dziekana siewierskiego. ywo zaangaował si w prace na rzecz miejscowej
parafii. Bp Z. Goliski za dotychczasowe jego osignicia podniósł go do godnoci kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Czstochowie (1956 r.). W Siewierzu nie pozostał długo, bowiem po roku
przeszedł na analogiczne stanowisko do Wieruszowa (proboszcz i dziekan). Ponadto otrzymał nominacje
na Diecezjalnego Referenta Trzewoci. Tutaj te nie był zbyt długo, gdy w 1958 r. objł stanowisko
wikariusza – adiutora w parafii w. Lamberta w Radomsku. Od 1960 r. był członkiem Diecezjalnej Komisji ds. Liturgii, Muzyki i piewu Kocielnego64. Po mierci ks. M. Jankowskiego został proboszczem
w Radomsku (1965 r.). Z czasem objł funkcje ojca duchownego w dekanacie gidelskim i gorzkowickim
oraz dyrektora ds. misji zagranicznych w Kurii Diecezjalnej. Na urzdzie proboszczowskim pozostał
przez kolejne 3 lata. Przez cały okres pobytu w parafii radomszczaskiej (1958–1968) zdołał zakupi
organy, ławki i sze nowych konfesjonałów oraz przeprowadzi znaczne remonty na zewntrz i wewntrz wityni. Ponadto zorganizował Misje w., erygował now Drog Krzyow, otworzył wiele
punktów katechetycznych (m.in. Bartodzieje, Młodzowy i Stobiecko Szlacheckie) oraz załoył ogrzewanie na plebanii. Doniosłym wydarzeniem religijnym były obchody Milenium Chrztu Polski, połczone
z 700–leciem istnienia miejscowej parafii (14–18 wrzenia 1966 r.). Wówczas w uroczystociach tych
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wziło udział wielu dostojników kocielnych z całej Polski (abp Karol Wojtyła, abp Bolesław Kominek,
bp Stefan Bareła, bp Franciszek Musiel, bp Jerzy Stroba i bp Andrzej Wronka)65.
W 1968 r. bp Stefan Bareła mianował go dyrektorem Domu Ksiy Emerytów w Czstochowie.
Jednoczenie otrzymał nominacj na ojca duchownego wszystkich kapłanów diecezji czstochowskiej.
W tym czasie brał czsto udział w pielgrzymkach zagranicznych (Francja, Włochy, Hiszpania i Ziemia
wita). Przejł te obowizki dyrektora Unii Apostolskiej Kleru i Papieskich Dzieł Misyjnych w diecezji. Objł równie posad kapelana Sióstr Karmelitanek Dziecitka Jezus w Sosnowcu66.
W 1974 r. powrócił jednak do pracy w duszpasterstwie parafialnym. Został proboszczem w Rozprzy, a rok póniej miejscowym dziekanem. Interesował si ywo pracami II Synodu Diecezji Czstochowskiej. Przynaleał nawet do Sekcji Obrzdów Liturgicznej Komisji Kultu Boego. Ostatni jego
placówk duszpastersk była parafia Chrystusa Króla w Dbrowie. Obowizki proboszcza objł tam w
1979 r. Pozostał ju na tej parafii do koca ycia. Za całokształt działalnoci kapłaskiej odznaczono go
wysokimi tytułami kocielnymi (kanonik gremialny i prałat honorowy). Do samej mierci, która nastpiła
8 listopada 1987 r., ył diecezj. Był wszdzie tam, gdzie byli kapłani, gdzie w yciu Kocioła i nie tylko
diecezjalnego, co wanego si działo67. Pochowano go na cmentarzu parafialnym w Wieruszowie. Pozostawił po sobie, oprócz dysertacji doktorskiej, cztery artykuły naukowe, drukowane na łamach kocielnych czasopism68.
W 1968 r. na probostwo radomszczaskie został skierowany
ks. Władysław Kasprzak. Urodził si on 7 wrzenia 1909 r. w
Iwanowicach Duych w parafii Krzepice. Ojciec jego Józef posiadał siedmiohektarowe gospodarstwo rolne, które nie zawsze przynosiło odpowiednie dochody. Matka za, oprócz pracy rolniczej,
zajmowała si prowadzeniem domu.
Nauki pocztkowe zdobywał w domu rodzinnym pod opiek ojca i siostry. W 1916 r. rozpoczł nauk w szkole powszechnej
w rodzimej miejscowoci, a póniej w Krzepicach. W 1922 r. dostał
si od razu do drugiej klasy Gimnazjum Pastwowego im. H. Sienkiewicza w Czstochowie. Z pewnym alem tak póniej o tym
pisał: „O uczszczaniu do prywatnego gimnazjum marzy nawet
nie mogłem, ze wzgldu na stan materialny rodziców”69. Na czas
pobytu gimnazjalnego przeniósł si do Czstochowy i zamieszkał u
zamonych kolegów, którym pomagał w nauce. Wakacje natomiast
spdzał u rodziców na wsi pomagajc im w pracy gospodarczej. W takich okolicznociach ukoczył
gimnazjum i 28 czerwca 1930 r. otrzymał wiadectwo dojrzałoci. Jeszcze tego samego roku wstpił do
Czstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Studia filozoficzno-teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloskiego.
Uczszczał na zajcia zaledwie 2 lata. W dniu 2 listopada 1932 r. rektor uniwersytetu udzielił mu odpowiedniego urlopu, gdy bp Teodor Kubina skierował go na dalsz edukacj do Rzymu70.
W latach 1932–1936 podjł studia z zakresu teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Gregoriaskim. W tym czasie z diecezji czstochowskiej na studiach rzymskich wraz nim było jeszcze dwóch
kleryków: Józef Kołodziejczyk i Władysław Sobo. Bdc w ojczynie otrzymał 27 wrzenia 1936 r.
wicenia kapłaskie z rk bpa T. Kubiny. Nastpnie kontynuował rzymskie studia doktoranckie. Uwieczył je w 1938 r. stopniem doktora teologii. Wówczas powrócił do diecezji71.
Najpierw został wikariuszem w parafii Targoszyce. Była to parafia połoona w dekanacie sczowskim na terenie Zagłbia Dbrowskiego i liczyła wówczas ok. 4250 wiernych. Proboszczem tam był
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ks. Czesław Chodorowski, którego znano w tamtejszym rodowisku jako gorliwego działacza owiatowego72. Po roku otrzymał nominacj na wikariusza do parafii w. Lamberta w Radomsku. Tutaj spotkał
si z nieco innym modelem działalnoci duszpasterskiej, gdy po pierwsze była to parafia miejska i liczca ponad 26,5 tys. wiernych, a ponadto pracowało tam kilku ksiy, tworzc tzw. zespół parafialny. Proboszczem w tym czasie był ks. Marian Jankowski. Na tej placówce kocielnej zastała go druga wojna
wiatowa. Pomimo trudnych warunków wojennych przez kolejne 4 lata nieustannie prowadził działalno duszpastersk73. Od 1943 r. był ju prefektem etatowym w szkole powszechnej nr 1 w Czstochowie. Oprócz tego został mianowany kapelanem w Schronisku w. Antoniego dla paralityków i sierot
w Czstochowie przy ulicy Wieluskiej nr 1. W styczniu 1945 r. objł obowizki prefekta w Pastwowym Mskim Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Czstochowie, w którym nawiasem mówic
sam zdobywał wykształcenie74.
Jeszcze w tym samym roku bp T. Kubina mianował go prefektem w Seminarium Duchownym
diecezji czstochowskiej w Krakowie. Poza zadaniami prefektowskimi zostały mu zlecone wykłady
z liturgiki w latach 1945–1947. W tym czasie podjł starania, aby uzyska stopnie naukowe na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Jagielloskiego. Co prawda miał on ju tytuł doktora teologii uczelni rzymskiej, ale w Polsce musiał je nostryfikowa. W 1949 r. obronił stopie magistra na podstawie pracy pt.
„Nadja a sumienie według Zygmunta Freuda”. Nastpnie nostryfikował rozpraw doktorsk „De effecto proprio SS. Eucharistiae seu Velaquez” i 1 lipca 1950 r. uzyskał na Wydziale Teologicznym UJ stopie
doktora teologii. Z czasem objł take wykłady z jzyka łaciskiego (1951–1952) i propedeutyki teologii
(1952–1955). W 1956 r. otrzymał nominacje na wicerektora Czstochowskiego Seminarium Duchownego. Za właciw postaw kapłask i naleyte wypełnianie swoich obowizków został odznaczony godnoci Kanonika RM i Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej w Czstochowie (1960 r.)75.
Od jakiego czasu nosił si on jednak z zamiarem powrotu do duszpasterstwa parafialnego.
W 1961 r. nie otrzymał zatwierdzenia od władz pastwowych na stanowisko proboszcza parafii Niepokalanego Poczcia NMP w Sosnowcu. Objł natomiast dodatkowo funkcje egzaminatora prosynodalnego.
W 1962 r. został rektorem seminarium duchownego diecezji czstochowskiej. Za zasługi dla diecezji
papie Paweł VI mianował go swoim szambelanem. W dniu 30 wrzenia 1968 r. bp Stefan Bareła powierzył mu probostwo w parafii w. Lamberta w Radomsku. Niemal jednoczenie otrzymał nominacj na
dziekana dekanatu radomszczaskiego. Niezbyt długo oddał si tej pracy duszpasterskiej, bowiem ciko
zachorował. W licie do bpa S. Bareły wówczas napisał: „…wysiadł mi układ pokarmowy w skutek do
ostrego nieytu ołdka i jelit, tak, e nie mam apetytu i czuje si osłabiony”. Ostatnie chwile swego ycia
spdził w Krakowie. W tym czasie wielk trosk otoczył go rektor seminaryjny ks. Adam Skrzypiec. Zmarł
w dniu 28 listopada 1969 r. zaopatrzony Sakramentami w. Ceremonia pogrzebowa odbyła si w parafii
w. Lamberta w Radomsku. Został pochowany na miejscowym cmentarzu76.
Wobec zaistniałej sytuacji urzd proboszcza radomszczaskiego objł ks. Kazimierz Lubas. Pochodził on z Zagłbia Dbrowskiego. Urodził si 24 lutego 1915 r. w Wojkowicach Komornych z rodziców Andrzeja i Eufemii (z d. Machniewska). Ojciec jego pracował w kopalni. Z czasem rodzina ta zamieszkała w Czeladzi. Tam rozpoczł nauk w szkoły powszechnej. Od 1925 r. kontynuował edukacj w
Pastwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym im. w. Stanisława Kostki w Królewskiej
Hucie (obecnie Chorzów). wiadectwo dojrzałoci uzyskał w 1934 r. Nastpnie wstpił do Czstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, które ukoczył wieceniami kapłaskimi 12 maja 1940 r.
Otrzymał je z rk bpa T. Kubiny w kociele Sióstr Sercanek w Krakowie77.
Posług kapłask rozpoczł w parafii Strzemieszyce. Jednak po paru miesicach władze niemieckie nakazały mu opuci t placówk i przenie si na tereny Generalnego Gubernatorstwa. W dniu
12 listopada 1940 r. objł wikariat w parafii w. Rocha w Czstochowie. Przebywał tam do zakoczenia
drugiej wojny wiatowej. Podczas okupacji hitlerowskiej nieustannie prowadził działalno duszpaster72
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sk. Swoj postaw kapłask tak zjednał sobie miejscowych parafian, i skierowali oni specjalne pismo
do bpa T. Kubiny, aby ten mianował ks. Lubasa ich proboszczem. Jednak w 1945 r. otrzymał on nominacj na administratora, a póniej proboszcza parafii Ruda koło Wielunia. Prowadził tam działalno duszpastersk przez kolejne 13 lat. Od 1958 r. był proboszczem w Wieruszowie, gdzie oprócz tej funkcji
pełnił równie obowizki miejscowego dziekana. Rok póniej bp Zdzisław Goliski mianował go rejonowym wizytatorem nauczania religii w szkołach podstawowych i spowiednikiem Zgromadzenia Sióstr
Opieki Społecznej w. Antoniego w Wieluniu. Z kolei bp Stefan Bareła
włczył go do Diecezjalnej Rady Administracyjnej (1964 r.) i powołał
na Diecezjalnego Ojca Duchownego (1966 r.). W midzyczasie otrzymał godno Kapelana Honorowego Jego witobliwoci78.
W 1970 r. został skierowany na probostwo do parafii w. Lamberta w Radomsku. Podobnie jak poprzednio, take tutaj zlecono mu
zadania miejscowego dziekana. Poza tym wchodził w skład Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Diecezjalnej Rady Administracyjnej, Komisji ds. Artystyczno-Budowlanych Bazyliki Katedralnej oraz Komisji
Głównej II Synodu Diecezji Czstochowskiej (naleał przy tym do
trzech komisji i podkomisji synodalnych). Natomiast w strukturach
kurialnych stał na czele Referatu ds. Duszpasterstwa Duszpasterzy79.
Za wybitne zasługi na rzecz diecezji podniesiono go do godnoci kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Czstochowie (1973 r.). Ze wzgldów zdrowotnych czsto udawał si na kuracje do Krynicy
Górskiej. Podczas jednego z takich pobytów wystosował list do bpa Stefana Bareły, w których m.in.
napisał: Niedzielne wycieczki z kapłanami włocławskiej diecezji w Bieszczady a po Komacz i w Beskid
Sdecki, zostawiły obraz duej pobonoci wiernych i gorliwoci ich duszpasterzy. witynie piknie
utrzymane i wypełnione na naboestwach po brzegi Ludem Boym80.
Jako proboszcz radomszczaski gorliwie wypełniał swe obowizki. wiadcz o tym chociaby
protokoły z wizytacji biskupich81. Dziki jego staraniom przebudowano gruntownie prezbiterium, w tym
postawiono nowy ołtarz i dano marmurowe wykoczenia. Poza tym otwarto kaplic adoracyjn82. Z tego
te powodu w 1977 r. napisał on do bpa S. Bareły: … pragn jeszcze raz podzikowa za przeprowadzon wizytacj kanoniczn parafii w. Lamberta, połczon z otwarciem kaplicy stałego wystawienia Najwitszego Sakramentu. Kult Eucharystii wpływa bdzie jeszcze bardziej wyranie na postaw kapłanów
i wiernych wzgldem Pana Boga, Kocioła w. i blinich. Dy stale musimy, by w yciu naszym Chrystus był wiatłem, a Maryja–Wzorem83.
Od 1980 r. coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Chorował bowiem na cukrzyc. Z tego wzgldu
poprosił ordynariusza o zwolnienie go z niektórych zada diecezjalnych. Zmarł 28 kwietnia 1984 r.
w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim. Po dwóch dniach odbyła si eksporta zwłok do kocioła w.
Lamberta w Radomsku. Uroczystoci pogrzebowe przeprowadzono 1 maja 1984 r. Przewodniczył im bp
Tadeusz Szwagrzyk. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Radomsku84.
Nastpnym proboszczem w parafii w. Lamberta w Radomsku został ks. Władysław Macig.
Wywodził si z ziemi radomszczaskiej. Urodził si bowiem 14 maja 1916 r. w liwakowie
k. Kłomnic.
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Jego rodzice Antoni i Agnieszka (z d. Musiał) prowadzili własne gospodarstwo rolne. Po ukoczeniu szkoły powszechnej w Zawadzie dalsze
wykształcenie zdobywał w Gimnazjum im. Feliksa Fabianiego w Radomsku i Gimnazjum Biskupim w Sandomierzu. W tym ostatnim uzyskał
wiadectwo dojrzałoci (1936 r.). Wstpił wówczas do Czstochowskiego
Seminarium Duchownego w Krakowie. W trakcie odbywania przez niego
formacji do kapłastwa wybuchła druga wojna wiatowa. W takich
okolicznociach przeył ostatnie 2 lata studiów seminaryjnych. wicenia
kapłaskie przyjł 22 maja 1941 r. z rk bpa T. Kubiny w kociele Sióstr
Sercanek w Krakowie85.
Swoj przygod duszpastersk rozpoczł jako wikariusz w parafii
pw. Opatrznoci Boej w Czstochowie. Był tam jednak do krótko,
bowiem jeszcze w tym samym roku otrzymał przeniesienia do parafii
Kobiele Wielkie (1941–1942). Tam do znacznie pogorszył si jego stan
zdrowia. Przez niedługi czas był administratorem parafii Lubie (1942 r.). Nastpnie ju do koca wojny
przebywał w parafii Mierzyn, gdzie pełnił funkcj wikariusza. Podobne stanowisko objł póniej w parafiach: Mrzygłód (1945 r.) i Porbka (1945–1946)86.
Kolejne 4 lata był administratorem parafii Wilkowiecko. W sposób szczególny zajł si wtedy
kontynuacj prac nad wystrojem miejscowego kocioła. W 1950 r. władze diecezjalne powierzyły mu
w administracj parafi Bór Zapilski. Podobnie jak na poprzedniej placówce, tak i tutaj znaczn opiek
otoczył witynie (nabył: organy, ołtarz główny i chrzcielnic). Od 1951 r. pracował take w Sdzie
Biskupim na stanowisku obrocy wzła małeskiego. Z czasem został tam promotorem sprawiedliwoci. W latach 1959–1962 piastował urzd proboszcza parafii Gnaszyn, gdzie m.in. dokoczył budow
plebanii87. Stamtd przeszedł na analogiczny urzd do Blachowni. Działalno duszpastersk prowadził
tam do 1970 r. W midzyczasie był take miejscowym dziekanem oraz został odznaczony tytułem honorowym kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Wieluniu88. Nastpnie objł administracj
w parafii Osjaków, gdy władze komunistyczne wstrzymały jego kandydatur na proboszcza. W cigu
5 kolejnych lat zdołał przeprowadzi tam remont kocioła parafialnego, kaplicy w Drobnicach i budynków gospodarczych oraz zakupi dzwony. W 1972 r. wszczto przeciwko niemu postpowanie karne
„w sprawie szkodliwej działalnoci dla Pastwa”. Poza tym nieustannie pełnił funkcj członka Kurialnej
Komisji ds. Karnoci w Czstochowskim Seminarium Duchownym. Od 1975 r. był proboszczem
w parafii w. Jana Chrzciciela w Sosnowcu i miejscowym dziekanem. Jednak nie pozostał tam zbyt długo, gdy po trzech latach sam złoył rezygnacj z tego urzdu. W latach 1978–1983 pełnił posług proboszcza w parafii Podwyszenia Krzya w. w Czstochowie. Podczas jego rzdów dokonano m.in.
remontu całego dachu na kociele. W tym czasie naleał take do wielu komisji diecezjalnych i obradujcych w ramach II synodu diecezji czstochowskiej. Za szerok aktywno kocieln papie Jan Paweł II
włczył go do grona swoich kapelanów. W 1983 r. otrzymał przeniesienie do parafii Niepokalanego
Poczcia NMP w Sosnowcu, gdzie tylko przez rok kierował t placówk89.
W 1984 r. został administratorem, a rok póniej proboszczem parafii w. Lamberta w Radomsku.
Oprócz tego urzdu objł take funkcje miejscowego dziekana. Podczas swojego pobytu na tej placówce
parafialnej dokonał koniecznych zabezpiecze zarówno kocioła, jak i budynków parafialnych. Zorganizował take Kuchnie w. Brata Alberta, która wydawała posiłki dla biednych i bezdomnych. W tym
okresie bp Stanisław Nowak mianował go członkiem Diecezjalnej Rady ds. Ekonomicznych i Komisji
ds. Interpretacji Dokumentów II Synodu Diecezji Czstochowskiej. Po siedmiu latach pobytu w Radomsku przeszedł na emerytur i zamieszkał w Domu Ksiy Emerytów w Czstochowie. W latach 1992–
1997 powołano go jeszcze na stanowisko rzecznika sprawiedliwoci w Sdzie Metropolitalnym w Czstochowie. Zmarł w dniu 23 padziernika 2003 r. w Czstochowie. Ceremonia pogrzebowa pod prze-
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wodnictwem abpa Stanisława Nowaka odbyła si w kolegiacie radomszczaskiej. Został pochowany na
miejscowym cmentarzu parafialnym90.
Ostatnim proboszczem parafii w. Lamberta w Radomsku w XX w. był ks. Marian Jezierski.
Urodził si on 22 sierpnia 1936 r. w Zalesie koło Wielgomłynów. Rodzicami jego byli Bronisław i Stanisława (z d. Wrocławska). Prowadzili oni własne gospodarstwo rolne. W 1943 r. rozpoczł nauk w Szkole Podstawowej w Wielgomłynach. Nastpnie kontynuował j w latach
1950–1954 w Liceum Ogólnokształccym w Radomsku. Tam uzyskał
wiadectwo maturalne. W 1954 r. wstpił do Czstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. wicenia kapłaskie otrzymał 29
czerwca 1959 r. z rk bp Zdzisława Goliskiego w katedrze czstochowskiej91.
Na pierwsz placówk wikariuszowsk został skierowany do
Dzietrznik koło Wielunia. Przebywał tam 2 lata. Poza działalnoci duszpastersk uczył religii w miejscowej szkole podstawowej. W 1961 r.
otrzymał nominacj na wikariusza do parafii Rdziny. Wówczas to na
skutek represji władz pastwowych wycofano nauk religii ze szkół. W
takich okolicznociach miejscowe duchowiestwo zaczło organizowa
odpowiednie punkty katechetyczne, aby kontynuowa kocielne nauczanie. W parafii Rdziny, obok
punktu katechetycznego przy kociele utworzono trzy kolejne: w Rzsawie, Mariance i Rudnikach. Włanie do tych miejscowoci dojedał, by naucza religii92. Kolejn jego parafi wikariuszowsk były
Konopiska. Pracował tam tylko rok, po czym przeszedł na podobne stanowisko do Poczesnej. Najdłuej,
bo a 4 lata był wikariuszem w parafii w. Jana Chrzciciela w Bdzinie (1965 – 1969). Nastpne 2 lata
pracował w parafii pw. w. Krzya w Czstochowie. Proboszczem był tam ks. Marian Łoso, który
wczeniej kierował parafi w Wielgomłynach. Std ksia ci znali si od dłuszego czasu. Niewtpliwie
taka sytuacja miała te swoje przełoenie na skuteczno działa duszpasterskich w parafii93.
W 1971 r. otrzymał nominacj do parafii Truskolasy. Tam władze diecezjalne zleciły mu tworzenie samodzielnej placówki duszpasterskiej w Kulejach. Przez pierwsze 4 lata dojedał on tam z Truskolasów. Nastpnie zamieszkał na terenie nowoutworzonej placówki. W 1975 r. został wikariuszem terenowym, a 6 lat póniej administratorem parafii. Przez 10 lat zdołał on postawi prowizoryczn kaplic,
wybudowa budynki parafialne i zleci przygotowanie projektu wityni. Pełnił take urzd dziekana
dekanatu truskolaskiego94. W 1982 r. bp Stefan Bareła mianował go dyrektorem budowy gmachu seminaryjnego w Czstochowie. Od tej pory zamieszkał w Czstochowie przy ul. 3 Maja. Wówczas otrzymał
take tytuł honorowy kanonika z przywilejem noszenia rokiety i mantoletu. Główne prace budowlane
trwały do 1991 r., kiedy to w dniu 15 sierpnia uroczystego powicenia tego budynku dokonał papie Jan
Paweł II. Jeden z opisów przedstawił ten gmach nastpujco: …jest wspaniały, t pozbawion ostentacji,
skromn wspaniałoci rozległego i bogatego (w sensie rónorodnoci rozwiza przestrzennych i funkcjonalnych) rozplanowania, lecz pozbawiony dominanty. Ta włanie funkcja koncentracji oddziaływania
przypada kaplicy seminaryjnej. Jej bryła bdzie si łagodnie wypitrza w coraz bardziej strzelist piramid, nad centraln czci budowli…95.
W 1991 r. został proboszczem w parafii w. Lamberta w Radomsku. Pełnił te równolegle urzd
dziekana regionu radomszczaskiego. Podczas jego rzdów niezwykle wanym wydarzeniem religijnym
było powołanie do istnienia przez abp Stanisława Nowaka nowej Kapituły Kolegiackiej pw. w. Jadwigi
Królowej przy kociele w. Lamberta w Radomsku. Na jej czele jako prepozyt stanł miejscowy proboszcz96. Poza tym otrzymał on godno Kapelana Honorowego Jego witobliwoci97. Na przestrzeni
20-tu lat pobytu w parafii radomszczaskiej zdołał m.in. wykona wiele prac przy kociele parafialnym:
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odnowił elewacj zewntrzn i wewntrzn, dokonał remontu wie, zmienił całe obejcie wokół wityni,
załoył nowy system grzewczy, wymienił instalacj elektryczn i owietlenie, połoył posadzk, zakupił
ławki i nagłonienie oraz wyremontował zabytkowe organy. Ponadto wybudował i odpowiednio wyposaył kociół na nowym cmentarzu (konsekracja 29 maja 2011 r.), wyremontował kaplic na starym
cmentarzu, kaplic w. Rozalii i budynki plebanijce. Dziki jego zabiegom parafialna Kuchnia w. Brata
Alberta prowadziła doywianie miejscowej ludnoci bezdomnej i bezrobotnej (ponad 100 posiłków
dziennie)98.
W czasie pobytu w Radomsku obchodził złoty jubileusz kapłastwa. Niedługo po tym wydarzeniu abp S. Nowak dekretem z 6 czerwca 2011 r. odwołał go z dotychczasowej parafii. Zamieszkał wówczas w Domu Ksiy Emerytów w Czstochowie99.
Zakoczenie
Na przestrzeni XX wieku urzd proboszczowski w parafii w. Lamberta w Radomsku pełniło 8
ksiy. Do 1925 r. wywodzili si oni z grona duchowiestwa diecezji włocławskiej (ks. Karol Korycki,
ks. Franciszek Marecki i ks. Marian Jankowski). Po utworzeniu diecezji czstochowskiej,
a póniej archidiecezji czstochowskiej byli to ju ksia, którzy formacj do kapłastwa przechodzili w
Czstochowskim Seminarium Duchowym w Krakowie (ks. Brunon Magott, ks. Władysław Kasprzak,
ks. Kazimierz Lubas, ks. Władysław Macig i ks. Marian Jezierski). Warto podkreli, i na probostwo
radomszczaskie byli kierowani ksia, którzy mieli do znaczce zasługi kocielne. Niewtpliwie czytelne wiadectwo w tym zakresie stanowi wysokie ich tytuły honorowe. Ponadto dwóch proboszczów
miało wysokie stopnie naukowe, i jako rektorzy stali na czele diecezjalnego Seminarium Duchownego.
Niniejsza problematyka badawcza zdaje si wci stawia nowe pytania, a tym samym wyzwania
przed historykami zajmujcymi si regionalistyk. Artykuł ten zebrał w cało dotychczasowe osignicia miejscowej historiografii, dotyczce aspektu obsady personalnej probostwa jednej z radomszczaskich parafii. Kolejne uzupełnienia w tym wzgldzie s tylko kwesti czasu, biorc pod uwag aktywno
naukow rodowiska historycznego w Radomsku.

98
99

APR, Kronika parafii w. Lamberta w Radomsku 1991–2011, sygn. brak.
Relacja ks. Mariana Jezierskiego z dnia 10 kwietnia 2012 r. w posiadaniu
autora.
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Jan Przepiórkowski
(Radomsko)
25 lat działalnoci Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Radomsku1
W 2011 r. Oddział im. Leszka Czarnego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego obchodził
jubileusz 25 lat działalnoci numizmatycznej w Radomsku. Właciwie działalno numizmatyczn
rozpoczto w 1985 r., wówczas to zawizała si grupa inicjatywna kolekcjonerów pienidzy (monet
i banknotów) i postanowiła załoy koło numizmatyczne w Radomsku. Grupa inicjatywna liczyła 18
osób, w jej składzie byli: Marian Bereska, Tomasz Bereska, Cezary Gniatkowski, Jan Jaworski, Wojciech Kanawka, Zbigniew Kassube, Hipolit Kempa, Janusz Klimek, Dyzman Kraso, Stanisław Łski,
Zygmunt Osumek, Jan Przepiórkowski, Ryszard Szwed, Kazimierz Ciesielski, Stefan Gabara, Jerzy
Jdrzejczak, Ewa Konieczna i Roman Osumek. Grupie przewodniczył Marian Bereska. Prowadzone
rozmowy z Zarzdem Głównym Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego2,
majce na celu powołanie koła, nie przyniosły rezultatu. Dopiero rozmowy z Zarzdem Oddziału im.
Władysława Terleckiego PTAiN w Czstochowie stworzyły tak szans. Oprócz uzyskania pozwole,
warunkiem koniecznym do powołania koła było przygotowanie wystawy numizmatycznej. Pierwsza
wystawa numizmatyczna w Radomsku pt. „Pienidz Polski Ludowej 1944–1984” została zorganizowana w Muzeum Regionalnym w dniach 26 padziernika – 10 listopada 1985 r. W grudniu tego samego roku ukonstytuował si tymczasowy Zarzd Koła w składzie: Marian Bereska (prezes), Dyzman
Kraso (sekretarz), Zbigniew Kassube (skarbnik), Zygmunt Osumek i Jan Przepiórkowski (członkowie). 17 czerwca 1986 r. zostało powołane Koło Numizmatyczne przy Radomszczaskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Radomsku z przynalenoci do Oddziału im. Władysława Terleckiego PTAiN
w Czstochowie. W lipcu 1986 r. wybrano Zarzd Koła w składzie jak wyej. Do 1991 r. Koło Numizmatyczne działało zgodnie ze statutem PTAiN. Po powołaniu PTN Koło a od stycznia 1996 r. Oddział funkcjonuje na podstawie statutu PTN3.
Działalno koła polegała na organizowaniu pokazów monet, banknotów, medali oraz wygłaszaniu odczytów i referatów popularyzujcych numizmatyk. Członkowie uczestniczyli
w zebraniach Oddziału w Czstochowie. 9 padziernika 1990 r. wydano pierwszy numer czasopisma
(w załoeniu kwartalnika) „Radomszczaski Numizmatyk”. Ukazało si 6 numerów. Poszczególne
numery „Radomszczaskiego Numizmatyka” wypełniały notatki i artykuły zarówno członków Koła
PTN (Józefa Medwida, Zbigniewa Kassube, Jana Przepiórkowskiego), jak i numizmatyków spoza
Radomska, np. Wojciecha Niemirycza. Tematyka tych tekstów wizała si z wiadomociami z ycia

1

Artykuł powstał na podstawie dokumentów zebranych w Archiwum Oddziału PTN w Radomsku.
Numizmatycy zrzeszeni byli w Polskim Towarzystwie Archeologicznym i Numizmatycznym. To sztuczne połczenie dwóch
rodowisk trwało do 11 maja 1991 r., kiedy to Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PTAiN podjło decyzj o likwidacji stowarzyszenia i powołaniu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
3
PTN jest ogólnopolskim stowarzyszeniem naukowym i kulturalnym, zrzeszajcym miłoników numizmatyki - profesjonalistów
i amatorów, zarejestrowanym na podstawie obowizujcego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowo prawn. Władze
krajowe znajduj si w Warszawie. Struktury lokalne stanowi, podporzdkowane Zarzdowi Głównemu, Oddziały i Koła.
Wybieraj one własne zarzdy na 4-letnie kadencje, najwysz władz w tych jednostkach organizacyjnych s Walne Zgromadzenia Członków. Członkiem rzeczywistym moe zosta kady pełnoletni obywatel. Głównymi celami towarzystwa s: popularyzowanie wiedzy numizmatycznej w społeczestwie i wród członków, rozwijanie kolekcjonerstwa numizmatycznego, współpraca
ze stowarzyszeniami archeologicznymi, muzeami i innymi instytucjami w badaniach naukowych, eliminowaniu fałszerstw itp.
Swoje cele realizuje poprzez: współdziałanie z muzeami, gabinetami numizmatycznymi, instytucjami kulturalnymi, naukowymi,
własne badania naukowe, organizowanie wystaw, sesji popularnonaukowych, aukcji, działalno wydawnicz, emitowanie medali
itp. Pełny tekst statutu PTN jest dostpny na stronie internetowej
45PTN (http://www.ptn.pl/htm/statut.htm).
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Koła PTN, ciekawostkami numizmatycznymi z kraju i ze wiata, nowociami emisyjnymi Narodowego Banku Polskiego.
11 stycznia 1991 r. do składu Zarzdu Oddziału im. Wł. Terleckiego został wybrany Zbigniew
Kassube. W tym samym roku obchodzono jubileusz 5-lecia działalnoci Koła Numizmatycznego
w Radomsku. Z tej okazji odbyła si w Bursie Szkolnej przy II LO w Radomsku pierwsza sesja popularnonaukowa, na której wygłoszono nastpujce referaty: Dyzman Kraso „Pienidz polski 1984 –
1990”, Krzysztof Wilchelm „Monety porozbiorowe”, Marian Jeewski „Polski pienidz prywatny od
XIII do XX w.” Jubileuszowi towarzyszyła wystawa monet kolekcjonerskich, próbnych, obiegowych,
banknotów, medali i literatury numizmatycznej. Wydano pamitkowe koperty oraz banknoty z okolicznociowymi nadrukami.
2 stycznia 1992 r., na wniosek Zarzdu Koła, Zarzd Oddziału PTN im. Wł. Terleckiego
w Czstochowie nadał Kołu PTN w Radomsku imi Leszka Czarnego.
15 kwietnia 1993 r. ukazała si pierwsza ksika wydana przez Koło pt. „Bierz za dobr monet” – autor Józef Medwid. Była to antologia przysłów i sentencji zwizanych z jednostkami monetarnymi i cyrkulacj pienidza. Przysłowia i sentencje (ponad 500) autor pogrupował według haseł ułoonych alfabetycznie – od banknotu po złotówk.
1 stycznia 1996 r. Zarzd Główny PTN, doceniajc prac i zaangaowanie członków koła, powołał Oddział PTN im. Leszka Czarnego w Radomsku. Pierwszy Zarzd Oddziału został wybrany na
zebraniu 18 stycznia 1996 r. w składzie: Marian Bereska (prezes), Dyzman Kraso, Marek Górecki,
Jan Przepiórkowski, Józef Medwid, Marian Pałyszka, Andrzej Musiał (członkowie). Pierwsza Komisja
Rewizyjna została wyłoniona w składzie: Mirosław Dudek (przewodniczcy), Włodzimierz Starczyk,
Marian Jeewski, Bogdan Krysztofek (członkowie). W ramach obchodów 10-lecia istnienia radomszczaskiego koła, a nastpnie oddziału, wygłoszono 9 referatów, zorganizowano sesj popularnonaukow wraz z pokazem monet, medali i banknotów. Spotkanie odbyło si w Miejskim Domu Kultury
w Radomsku 11 listopada 1996 r. Z okazji jubileuszu zostały wydane nastpujce pamitki: medal
przedstawiajcy na awersie budynek Muzeum Regionalnego oraz herb miasta Radomska, a na rewersie napis: „X lat Numizmatyki Radomszczaskiej 1986-1996 (...)”, nadruki okolicznociowe na banknotach, nadruki okolicznociowe na kopertach.
18 czerwca 1999 r. podczas Dni Radomska odbyła si promocja drugiej ksiki wydanej przez
oddział pt. „Leszek Czarny – prekursor monarchii stanowej” – autor Jan Przepiórkowski. Praca Jana
Przepiórkowskiego stanowi rodzaj popularnej biografii ksicia Leszka Czarnego, który jest patronem
Oddziału PTN w Radomsku. Dyzman Kraso wygłosił odczyt „ wita Jadwiga – patronka miasta”.
7 listopada 2000 r. odbyło si zebranie załoycielskie koła numizmatycznego w Wieluniu. 1 lutego 2001 r. powstało Koło PTN w Wieluniu z przynalenoci do Oddziału PTN im. Leszka Czarnego w Radomsku. Koło liczyło 15 członków i wchodziło w skład Oddziału PTN w Radomsku do 2005
r.
W 2001 r. witowano jubileusz 15-lecia struktur PTN w Radomsku. 16 wrzenia odbyło si
uroczyste spotkanie w Miejskim Domu Kultury, a w Muzeum Regionalnym została otwarta wystawa
banknotów zastpczych pt. „Gubernia piotrkowska”. Ponadto wydano medal, na awersie którego znajdowało si popiersie Władysława Stanisława Reymonta, medal szklany z logo PTN oraz napisem „XV
lat numizmatyki”, eton pamitkowy oraz nadruki pamitkowe na kopertach i banknotach.
10 stycznia 2002 r. zostało powołane pierwsze w Polsce Młodzieowe Koło Sympatyków Numizmatyki przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II pod patronatem Oddziału PTN
w Radomsku, koło liczyło 10 członków. Funkcjonowało przez około rok.
W 2004 r. ukazała si trzecia pozycja ksikowa Oddziału PTN w Radomsku pt. „Radomszczaskie medale” – autorzy Marian Bereska i Janusz Kamiski, dokumentujca dotychczasowy dorobek medalierski miasta i powiatu radomszczaskiego. „Radomszczaskie medale” to zwizły katalog
opisujcy medale zwizane z Radomskiem, wydane przez rónych emitentów (np. Miejski Inspektorat
Obrony Cywilnej, Koło Łowieckie „Jastrzb”, Zakłady Przemysłowe „Komuna Paryska”, Zakłady
Przemysłu Meblarskiego „Fameg”, Urzd Rejonowy, Urzd Miejski, Krajowy Zwizek ołnierzy
Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Urzd Miejski w Kamiesku, Drukarnia Braci Kamiskich)
w latach 1972-2002.
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W 2004 r. Zarzd Oddziału ustanowił odznak „Zasłuony dla Oddziału PTN im. Leszka
Czarnego w Radomsku”. Odznaka jest trójstopniowa: brzowa, srebrna i złota. Wyrónienie to jest
przyznawane za pełn zaangaowania prac na rzecz Oddziału. Dotychczas zostało wyrónionych:
złot odznak – 9 członków, srebrn – 19, brzow – 32.
W 2006 r. witowano jubileusz 20-lecia radomszczaskiej numizmatyki. Radni Rady Miejskiej podjli uchwał ogłaszajc rok 2006 Rokiem Radomszczaskiej Numizmatyki. Uroczyste spotkanie odbyło si 17 czerwca w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele władz samorzdowych miasta i powiatu, przedstawiciele Zarzdu Głównego PTN
z Prezesem prof. dr hab. Mariuszem Mielczarkiem i Sekretarzem Generalnym Adamem Zajcem,
zaproszeni gocie z zaprzyjanionych oddziałów i kół: z Łodzi, Jastrzbia Zdroju, Gdaska, Wielunia,
Czstochowy, Praszki. Podczas spotkania odbyła si promocja czwartej ksiki wydanej przez Oddział
im. Leszka Czarnego pt. „Bierz za dobr monet” autorów Józefa Medwida i Grzegorza Mieczyskiego (wydanie II, poprawione i uzupełnione). Ponadto jubileusz został upamitniony wykonaniem etonu „20 lat Oddziału PTN” (2 wersje), koperty z nadrukiem okolicznociowym oraz okolicznociowym
datownikiem pocztowym.
W 2009 r. ukazała si pita publikacja Oddziału PTN w Radomsku pt. „Dobry art tymfa wart”
zawierajca anegdoty, facecje, arty i dykteryjki z pienidzem zwizane (od antyku do współczesnoci) zebrane przez Józefa Medwida.
25-lecie działalnoci upamitniono wybiciem medalu „25 lat działalnoci numizmatycznej
w Radomsku”, wydaniem szóstej publikacji pt. „Katalog nadruków na banknotach” autorstwa Jana
Przepiórkowskiego i Janusza Kamiskiego (katalog zawiera reprodukcje wykonanych w Radomsku
przez róne instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne w latach 1991-2011 nadruków na wycofanych
z obiegu banknotach) oraz wydaniem nadruków okolicznociowych na kopertach i banknotach. We
wrzeniu 2011 r. odbył si pierwszy w Polsce Szkolny Konkurs Numizmatyczny „Grosik” zorganizowany w II LO im. Kamila Baczyskiego w Radomsku. Wziło w nim udział 16 uczniów z radomszczaskich gimnazjów. Ponadto zorganizowano sesj popularnonaukow, na której wygłoszono 3 referaty: Jan Przepiórkowski „25 lat działalnoci PTN w Radomsku”, Alojzy Biernat „Monety ceramiczne
i inne płacidła”, Józef Medwid „Papier – podstawowy produkt do wytwarzania banknotów”. Sesji
towarzyszyła wystawa zorganizowana w Muzeum Regionalnym w Radomsku, dokumentujca dorobek kolekcjonerski i wydawniczy.
Przez 25 lat corocznie organizowano wystawy, pokazy, sesje popularnonaukowe (najczciej
z okazji wita Konstytucji 3 Maja, Dni Radomska, wita Niepodległoci), odbywały si spotkania
z młodzie, propagowano wiedz numizmatyczn i historyczn, wydawano okolicznociowe nadruki
na kopertach i banknotach. Oddział przyczynił si do wydania dwóch emisji monet lokalnych „ekonomików” i „jadwiek”. Na spotkaniach i sesjach popularnonaukowych wygłoszono około 160 referatów i odczytów. W cigu 25 lat działalnoci członkami towarzystwa było około 150 osób, obecnie
Oddział liczy 40 członków. Za działalno i prac członkowie Oddziału zostali uhonorowani przez ZG
PTN wyrónieniami: godno Członka Honorowego PTN otrzymał Marian Bereska, medal „Za Zasługi dla Numizmatyki” – 3 członków, medal okolicznociowy im. prof. Ryszarda Kiersnowskiego – 6
członków, Złot Odznak PTN – 24 oraz Dyplom Uznania – kilku członków.
Składy Zarzdów
grudzie 1985 r. Tymczasowy Zarzd Koła PTAiN
– in. Marian Bereska
prezes Zarzdu
sekretarz –
– dr Dyzman Kraso
skarbnik
– Zbigniew Kassube
członek
– dr Zygmunt Osumek
członek
– in. Jan Przepiórkowski
lipiec 1986 r. Zarzd Koła PTAiN wybrany na kadencj 1986–1991, skład jw.
9 stycznia 1991 r. Zarzd Koła PTAiN (a nastpnie PTN) wybrany na kadencj 1991–1994
– in. Marian Bereska
prezes Zarzdu
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wiceprezes
sekretarz
skarbnik
członek

– in. Jan Przepiórkowski
– mgr Andrzej Mercik
– Zbigniew Kassube
– mgr Józef Medwid

11 stycznia 1991 r. Do Zarzdu Oddziału im. Władysława Terleckiego w Czstochowie został
wybrany Zbigniew Kassube
30 stycznia 1994 r. – zmarł Zbigniew Kassube. W lutym 1994 r. Zarzd Koła obowizki skarbnika powierzył Janowi Przepiórkowskiemu
9 lutego 1995 r. Zarzd Koła PTN wybrany na kadencj 1995–1998
– in. Marian Bereska
prezes Zarzdu
wiceprezes
– dr Dyzman Kraso
sekretarz
– Marek Górecki
skarbnik
– in. Jan Przepiórkowski
członek
– mgr Józef Medwid
członek
– mgr Andrzej Musiał
członek
– mgr Marian Pałyszka
18 stycznia 1996 r. Zarzd Oddziału PTN wybrany na kadencj 1996–1998
– in. Marian Bereska
prezes Zarzdu
wiceprezes
– dr Dyzman Kraso
sekretarz
– Marek Górecki
skarbnik
– in. Jan Przepiórkowski
członek
– mgr Józef Medwid
członek
– mgr Andrzej Musiał
członek
– mgr Marian Pałyszka
Komisja Rewizyjna:
przewodniczcy
– Mirosław Dudek
– Włodzimierz Starczyk
– Marian Jeewski
– mgr Bogdan Krysztofek
22 maja 1997 r. zmarł Marian Pałyszka
W czerwcu 1997 r. w wyborach uzupełniajcych do składu Zarzdu został wybrany Janusz
Kamiski
22 lipca 1999 r. Zarzd Oddziału PTN wybrany na kadencj 1999–2002
– in. Marian Bereska
prezes Zarzdu
wiceprezes
– dr Dyzman Kraso
sekretarz
– Marek Górecki
skarbnik
– in. Jan Przepiórkowski
członek
– mgr Józef Medwid
członek
– Marek Suchan
członek
– Janusz Kamiski
Komisja Rewizyjna:
przewodniczcy
– Mirosław Dudek
sekretarz
– Włodzimierz Starczyk
członek
– mgr Bogdan Krysztofek
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6 lutego 2003 r. Zarzd Oddziału PTN wybrany na kadencj 2003–2006, skład jw.
W 2005 r. Mirosław Dudek zrezygnował z przynalenoci do PTN. Do składu Komisji Rewizyjnej w wyborach dokooptowany został Andrzej Oberski, a przewodniczcym został wybrany Bogdan Krysztofek
15 lutego 2007 r. Zarzd Oddziału PTN wybrany na kadencj 2007–2010
– in. Marian Bereska
prezes Zarzdu
wiceprezes
– dr Dyzman Kraso
sekretarz
– Marek Górecki
skarbnik
– in. Jan Przepiórkowski
członek
– mgr Józef Medwid
członek
– Marek Suchan
członek
– Janusz Kamiski
członek
– mgr Andrzej Musiał (rzecznik Oddziału)
Komisja Rewizyjna:
przewodniczcy
– Zygmunt ebrowski
sekretarz
– Andrzej Oberski
członek
– Włodzimierz Starczyk
4 marca 2011 r. Józef Medwid złoył rezygnacj z członkostwa w Zarzdzie Oddziału
17 marca 2011r. Zarzd Oddziału PTN wybrany na kadencj 2011–2014
– in. Jan Przepiórkowski
prezes Zarzdu
wiceprezes
– mgr Józef Medwid
sekretarz
– Felicja Nowicka-Bojdo
skarbnik
– Marek Suchan
członek
– mgr in. Grzegorz Mieczyski
Komisja Rewizyjna:
przewodniczcy
– Maria Juszczyk
sekretarz
– Marek Górecki
członek
– Zbigniew Krawczyk
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Artur Szponder
(Radomsko)
Działalno Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku w okresie Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej1
Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa2 w Radomsku (dalej: TFR) jest jednym
z najaktywniej działajcych stowarzysze na terenie ziemi radomszczaskiej, a dziki organizacji
imprez o ogólnopolskim zasigu (w tym plenerów fotograficznych z cykli Natura i Krajobraz oraz
Krajobraz Polski, a take konkursu w formie biennale Posta ludzka w pejzau) znane jest na terenie
całego kraju.
Pocztek amatorskiego ruchu fotograficznego w miecie datuje si na 1959 r., kiedy to grupa
fotografów, którzy dotychczas działali na własn rk załoyła Sekcj Fotograficzn przy Towarzystwie Wiedzy Powszechnej3 (dalej: TWP). Byli to4: Marian Danek5, J. Lechowski6, Mikołaj Wuro7,
1
Artykuł opiera si na ródłach udostpnionych autorowi przez TFR, jego byłych prezesów (Jakuba Lechowskiego i Karola
Walaszczyka) oraz na wydawnictwach Towarzystwa, zarówno z opisywanego, jak i póniejszego okresu. Na ich podstawie autor
opracował monografi Towarzystwa, która ukazała si drukiem pod tytułem: 50 lat Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda
Osterloffa w Radomsku, Radomsko 2012, ss. 126.
2
E. Osterloff (ur. 4 maja 1863 r. w Krągoli
Grgoli k. Kutna, zm. 21 czerwca 1938 r. w Gomunicach, pochowany w Radomsku), syn
Karola Augusta Osterloffa i Ernestyny ze Szwartzów, w krgach artystycznych zwany – „Samotnikiem z Radomska”. Ukoczył
gimnazjum realne w Kaliszu oraz szkoł handlow Kronenberga w Warszawie. Pracował jako nauczyciel, lecz został aresztowany
przez zwizki z parti „Proletariat”. Skazany w procesie zbiorowym Ludwika Waryskiego i przywódców partii na 2 lata pozbawienia wolnoci i uwiziony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Po odbyciu kary wydalony do Tbilisi w Gruzji, gdzie podjł
prac nauczyciela jzyka niemieckiego w gimnazjum. Stamtd przeniósł si do południowej Afryki, gdzie zajł si farmerstwem.
Do ponownej emigracji zmusiła rodzin Osterloffów druga wojna burska, tym razem do Szwajcarii. W 1900 r. zakupili w Genewie dom i działk, lecz na skutek oszustwa stracili cały majtek i zmuszeni zostali do powrotu do Polski. Pocztkowo pracował
jako ksigowy w Łodzi, a nastpnie jako nauczyciel jzyka niemieckiego w Zgierzu i Pabianicach, skd został zwolniony i zmuszony w 1904 r. do ponownego wyjazdu do Gruzji. Wówczas rozwinł swoje zainteresowanie fotografi. Do niepodległej Polski
wrócił dopiero 1921 r. Objł posad dyrektora gimnazjum w Drohiczynie nad Bugiem, lecz po kilku latach wiek oraz pogarszajcy si stan zdrowia zmusiły go do przejcia na emerytur. W 1925 r. przeniósł si do Radomska, gdzie mieszkał ju do mierci
i pochowany został na radomszczaskim cmentarzu „starym” przy ul. Wyszyskiego 42 Jako radomszczanin zwizany był
z warszawskim rodowiskiem fotograficznym, współpracował z miesicznikiem „Fotograf Polski” redagujc w nim rubryk
powicon zagranicznej prasie fotograficznej. W 1931 r. zaproszony został do przedwojennego Fotoklubu Polskiego. W jego
twórczoci dominowały pejzae z zatopion w nich sylwetk ludzk, sceny rodzajowe i portrety (przewanie zdjcia jego ony
Natalii i córki Zofii). Na temat ycia E. Osterloffa patrz m.in.: USC w Radomsku, Akt zgonu, nr 8; A. Szponder, Samotnik
z Radomska. Sylwetka Edmunda Osterloffa (1863–1938), Radomsko 2012, s. 3–8; H. Murza-Stankiewicz, Moe mnie teraz
zrozumiecie, „Foto” 1981, nr 3, s. 4–5; S. Schonfeld, Edmund Osterloff. Dane biograficzne, „Fotograf Polski”1929, z.11, s. 253–
254; A. Sobota, Edmund Osterloff 1863–1938, Radomsko 1992, s. 3–5; „Nowoci Fotograficzne” 1938, nr 2, s. 33; „Tygodnik
Piotrkowski” 1992, nr 6 (1781), s. 7. O zwizku Osterloffa z Radomskiem przypomina rondo nazwane jego imieniem; Dziennik
Urzdowy Województwa Łódzkiego, Uchwała Nr XXXVI/277/09 Rady Miejskiej w Radomsku z 27 lutego 2009 r. Towarzystwo
przyjło imi Edmunda Osterloffa na Walnym Zebraniu 10 marca 1999 r.; J. Lechowski, Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, „Wdrownik” 2003, nr 1(375), s. 29. Pierwszy raz inicjatyw tak wysunł Marek Błachowicz ju
w 1984 r., jednake wtedy nie spotkała si ona z akceptacj ze strony ówczesnego prezesa TFR – Jakuba Lechowskiego, który
tłumaczył sw decyzj zbyt małymi zwizkami artysty z Radomskiem (jako, e nie urzdzał tu wystaw i nie wiadomo czy fotografował miasto); Zbiory prywatne Jakuba Lechowskiego (dalej: Zbiory JL), Protokół z zebrania ogólnego i posiedzenia Zarzdu
TFR, 21 maja 1984 r. W dokumentacji zgromadzonej przez byłych prezesów Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku przewanie nie wystpuje numeracja stron bd kart.
3
J. Lechowski, 40 lat Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, Radomsko 2002, s. 2.
4
„Co Nowego” 1999, nr 40 (121), s. 3. Patrz te: „Wiadomoci Fotograficzne” 1998, nr 6, s. 5.
5
M. Danek (ur. 1900 r.; zm. 1 maja 1977 r.), nauczyciel; Katalog Jubileuszowej Wystawy…, s. 3; Zbiory JL, Protokół Nr 8/77
z zebrania ogólnego i posiedzenia Zarzdu TFR, 13 maja 1977 r.
6
J. Lechowski (ur. 1 czerwca 1927 r. w Wysokiem Mazowieckiem). Artysta fotografik (afrp – Członek Rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej), emeryt. Fotografuje od 1952 r., głównie krajobraz i architektur. Ze szczególnym zamiłowaniem dokumentuje Radomsko i jego okolice.
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Stanisław Wieczorek8. Grupa ta zorganizowała w kwietniu 1959 r. pierwsz wystaw fotografii artystycznej w Radomsku9.
Rok 1960 przyniósł przekształcenie Sekcji w Ognisko Fotograficzne (liczce ju kilkunastu
członków10) pod patronatem Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej. Zmiana ta nastpiła
z inicjatywy ówczesnej kierowniczki Wydziału – Janiny Sowiskiej11 Opiekunem artystycznym Ogniska został łódzki fotografik Ignacy Płaewski12. Grupa ta w latach 1960–1961 zorganizowała dwie
wystawy w Radomsku i trzeci w Słubicach, na których eksponowano łcznie 200 prac siedmiu autorów13.
TFR powstało 7 lutego 1962 r., kiedy to 20 członków załoycieli powołało do ycia stowarzyszenie i dokonało wyboru Zarzdu Tymczasowego w składzie: M. Wuro (Prezes), Romuald (Roman)
Poski14 (Wiceprezes) i J. Lechowski (Sekretarz)15. 12 kwietnia władze zatwierdziły Statut Towarzystwa16, a jeszcze w tym samym roku TFR zorganizowało kurs fotograficzny dla amatorów, na którym
zajcia prowadzili17: M. Wuro, J. Lechowski i Tadeusz Ponurski18. Pierwszy Zarzd Towarzystwa (od
Fotograficznego w latach 1957–1958. Był współzałoycielem sekcji fotograficznej przy Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w
Radomsku (dalej: TWP) i organizatorem pierwszej w tym miecie wystawy fotografii artystycznej w 1959 r. Współzałoyciel
TFR i jego prezes w latach 1967–1995. Członek honorowy TFR. Autor kilku albumów fotograficznych. Patrz:
http://fotoklubrp.org/frp/193.html (pobranie 26 grudnia 2011 r.); Zbiory JL, Ewidencja wydanych legitymacji członkowskich [bd];
J. Lechowski, Moje Radomsko 1958–1983, Radomsko 2010, tylna okładka; Tene, Dawno temu w dzie targowy, Radomsko
2009, s. 12; Zbiory JL, Protokół z zebrania organizacyjnego TFR odbytego w lokalu TWP przy obecnoci 20 członków załoycieli, 7 lutego 1962 r.; Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 25 stycznia
1967 r.; Zbiory JL, Karta informacyjna dotyczca Stowarzyszenia pod nazw Towarzystwo Fotograficzne w Radomsku, 29 marca
1996 r.; Zbiory prywatne Marcina Kwarty (dalej: Zbiory MK), Lista obecnoci na zebraniu TFR, 1 stycznia 2012 r.; J. Lechowski,
Fotografie, [b.m.r.w.], s. 2;
7
M. Wuro (ur. 25 padziernika 1910 r. w Witebsku, zm. w 1981 r. w Radomsku), pierwszy prezes TFR (1962–1964); Zbiory JL, Ewidencja
wydanych legitymacji członkowskich [bd]; DTFR, Zmarli członkowie Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku; Dokumentacja TFR,
Deklaracja: Mikołaj Wuro, 7 lutego 1962 r.; http://www.osterloff.radomsko.pl/index.php?content=onas (pobranie 26 grudnia 2011 r.); tene,
Moje Radomsko 1958–1983, Radomsko 2010; tene, Radomsko; tene, Gidle.
8
S. Wieczorek (ur. 1925 r., zm. w listopadzie 1981 r.), nauczyciel; Dokumentacja TFR, Deklaracja: Stanisław Wieczorek, 23
kwietnia 1981 r.
9
J. Lechowski, Towarzystwo Fotograficzne…, s. 28. Otwarta 28 kwietnia w klubie TWP (przy ul. Mickiewicza 3), mona na niej
było zobaczy m.in. zdjcia: M. Danka, S. Wieczorka, J. Lechowskiego i R. Dominika; Zbiory JL, Wycinek „Gazety Radomszczaskiej” z kwietnia 1959 r.
10
Zbiory JL, Dziennik Zaj Ogniska Fotograficznego w latach 1960/61, s. 6–7.
11
J. Lechowski, 40 lat Towarzystwa Fotograficznego…, s. 2.
12
I. Płaewski (1899–1977). Członek Honorowy Zwizku Polskich Artystów Fotografików. Autor pracy Dzieje polskiej fotografii 1839–1939,
Warszawa 2003. (pierwsze wyd.: Spojrzenie w przeszło polskiej fotografii, Warszawa 1982);http://fototapeta.art.pl/2004/plz.php (pobranie
13 listopada 2011 r.). Patrz te: http://www.zpaf.pl/pl/content/zpaf/czlonkowie.php (pobranie 13 listopada 2011 r.).
13
Fotografia. Towarzystwo Fotograficzne w Radomsku 25 II – 15 III 95 r., Radomsko 1995.
14
R. Poski, członek-załoyciel TFR, który w ramach Stowarzyszenia działał do wyjazdu z Radomska w 1963 r.; Zbiory JL, Protokół
z zebrania Zarzdu TFR, 4 wrzenia 1963 r. W dokumentacji wystpuje pod dwoma imionami: Roman i Romuald; Zbiory JL, Protokół z zebrania organizacyjnego Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku odbytego w lokalu TWP przy obecnoci 20 członków
załoycieli, 7 lutego 1962 r.; Zbiory JL, Protokół zebrania wyborczego członków TFR, 23 maja 1962 r.
15
Wród członków załoycieli TFR znaleli si m.in.: Wacław Czółnowski, M. Danek, Jarosław Jdrzejczyk, M. Kowalski,
J. Lechowski, Tadeusz Ponurski, R. Poski, Rajca, S. Wieczorek, Władysław Wrona, M. Wuro i jego ona, Antoni ywuszko;
Zbiory JL, Protokół z zebrania organizacyjnego Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku odbytego w lokalu TWP przy obecnoci 20 członków załoycieli, 7 lutego 1962 r.; Zbiory JL, Protokół zebrania wyborczego członków TFR, 23 maja 1962 r.; Zbiory
JL, Protokół z zebrania Zarzdu TFR, 4 wrzenia 1963 r.; Zbiory JL, Protokół z zebrania Towarzystwa Fotograficznego
w Radomsku, 3 padziernika 1962 r.; Zbiory JL, Protokół z zebrania Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 12 grudnia
1962 r. Jak przyznaje jedyny obecnie yjcy członek – załoyciel Towarzystwa J. Lechowski – na spotkanie inicjujce TFR
zaproszonych zostało wiele osób, które nawet nie fotografowały. Powodowała to potrzeba zgromadzenia wymaganej do powołania Stowarzyszenia liczby osób (wówczas minimum 15). Dlatego wrcz niemoliwym jest okrelenie personaliów wszystkich
członków-załoycieli TFR, z racji tego, e osoby te póniej nie brały udziału w yciu Towarzystwa; Rozmowa
A. Szponder z J. Lechowskim przeprowadzona 28 grudnia 2011 r. Przypuszcza mona, e oprócz wyej wymienionych obecne
były wówczas osoby skrelone z listy członków Towarzystwa 15 listopada 1964 r.: Roman Cielecki, Andrzej Daszkiewicz, Rafał
Danek, Tadeusz Kempa, Witold Piotrowski, Ryszard Półrola i Andrzej Szkoda; Zbiory JL, Protokół Nr 1 z zebrania Zarzdu TFR,
15 listopada 1964 r.; Zbiory JL, Protokół z zebrania organizacyjnego Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku odbytego w
lokalu TWP przy obecnoci 20 członków załoycieli, 7 lutego 1962 r.
16
J. Lechowski, Towarzystwo Fotograficzne…, s. 29. Obecnie obowizujcy Statut zastał zatwierdzony przez członków Towarzystwa w 2002 r., patrz: Statut Stowarzyszenia „Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku”;
http://www.osterloff.radomsko.pl/index.php?content=statut (pobranie 2 lutego 2012 r.).
17
Zbiory JL, Protokół z zebrania Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 3 padziernika 1962 r. Uczszczało na 18 osób;
Zbiory JL, Protokół z zebrania Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku,
12 grudnia 1962 r.
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1962 r.) tworzyli19: M. Wuro (jako Prezes), J. Lechowski, R. Poski i Antoni ywuszko20. Komisja
Rewizyjna liczyła wówczas trzech członków21: Witold Piotrowski22 (Przewodniczcy), J. Jdrzejczyk,
M. Kowalski. Pierwsze zmiany w Zarzdzie nastpiły po wyjedzie R. Poskiego z Radomska w 1963
r., funkcj Zastpcy Przewodniczcego objł wówczas A. ywuszko, a Skarbnikiem został Władysław
Wrona (od 4 wrzenia 1963 r.)23.
9 czerwca 1963 r. Towarzystwo zostało przyjte w poczet członków Federacji Amatorskich
Stowarzysze Fotograficznych w Polsce (dalej: FASFP)24.
11 listopada 1964 r. dokonano wyboru nowego Zarzdu TFR w składzie25: Waldemar Majz26
ner (Prezes), J. Lechowski (Sekretarz), W. Wrona (Skarbnik). Komisj Rewizyjn stanowili natomiast27: Paweł Paplicki28 (Przewodniczcy), Jan Aksman29 oraz Bronisław Domaradzki30. Zarzd ten
uzupełniono w styczniu 1965 r., o31: M. Wuro (Wiceprezes), Jana Gebauera32 (Bibliotekarz)
i Wacława Czółnowskiego33 (Członek Zarzdu). Ponadto ustanowiono wówczas instytucj Sdu Koleeskiego, w którym to znaleli si34: M. Danek, T. Ponurski i Eugeniusz Motylski35.
Kolejnego wyboru, tym razem do wszystkich organów, członkowie Towarzystwa dokonali na
Walnym Zebraniu, które miało miejsce 25 stycznia 1967 r.36 Ich skład przedstawiał si nastpujco37:

18

T. Ponurski (ur. 1931), inynier; DTFR, Deklaracja: Tadeusz Ponurski, 7 lutego 1962 r.
„Foto-Kurier” 1999, nr 9, s. 12. Wybory Zarzdu odbyły si 23 maja 1962 r.; Zbiory JL, Protokół zebrania wyborczego członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 23 maja 1962 r.
20
A. ywuszko, członek-załoyciel Towarzystwa; Zbiory JL, Protokół z zebrania organizacyjnego Towarzystwa Fotograficznego
w Radomsku odbytego w lokalu TWP przy obecnoci 20 członków załoycieli, 7 lutego 1962 r. Ostatni raz wystpuje w materiałach w
1963 r., gdy objł funkcj Wiceprezesa; Zbiory JL, Protokół z zebrania Zarzdu TFR, 4 wrzenia 1963 r.
21
Zbiory JL; Protokół z zebrania Zarzdu TFR, 4 wrzenia 1963 r.
22
W. Piotrowski, członek-załoyciel TFR, który działał w szeregach stowarzyszenia do 15 listopada 1964 r.; Zbiory JL, Protokół z
zebrania organizacyjnego Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku odbytego w lokalu TWP przy obecnoci 20 członków
załoycieli, 7 lutego 1962 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 1 z zebrania Zarzdu TFR, 15 listopada 1964 r.
23
W. Wrona (ur. 27 czerwca 1931 r.), pracownik umysłowy; Zbiory JL, Ewidencja wydanych legitymacji członkowskich; Katalog
Jubileuszowej Wystawy…, s. 3.
24
Zbiory JL, Protokół z zebrania Zarzdu TFR, 19 lutego 1964 r. Federacja Amatorskich Stowarzysze Fotograficznych w Polsce powstała w 1948 r. jako Polskie Towarzystwo Fotograficzne. Miała by ona konkurencj dla Zwizku Polskich Artystów Fotografików.
Nazw sw organizacja zmieniło po decentralizacji Polskiego Towarzystwa Fotograficznego (1958 –1960). Zaczły wówczas powstawa
samodzielne terenowe towarzystwa. Federacja istniała do 1991 r.http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelnatresc//eo_event_asset_publisher/eAN5/content/historia-fotografii-polskiej-do-roku-1990
(pobranie 20 maja 2012 r.).
25
Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 11 listopada 1964 r.
26
W. Majzner (ur.24 grudnia 1940 r., zm. 18 sierpnia 1986 r.). Prezes TFR od 11 listopada 1964 r. do 25 stycznia 1967 r. Póniej,
cho wybrany do Zarzdu przestał udziela si w Stowarzyszeniu wic został wykrelony z listy jego członków w 1971 r. Fotografie jego autorstwa publikowane były w „Gazecie Radomszczaskiej” (m.in. w latach 1968–1970); Zbiory JL, Protokół
z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 25 stycznia 1967 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 6 z
zebrania Zarzdu TFR, 2 lipca 1971 r.
27
Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 11 listopada 1964 r.
28
P. Paplicki (ur. 26 czerwca 1939 r.), emerytowany inynier technologii drewna; http://www.osterloff.radomsko.pl/gallery.php?id=63 (pobranie 11 maja 2011 r.); DTFR, Deklaracja: Paweł Paplicki, 19 kwietnia 2006 r.
29
J. Aksman (ur. 1915, zm. 2003), z zawodu był stolarzem-modelarzem; Fotografia…, wkładka do katalogu; DTFR, Deklaracja –
Jan Aksman, 18 grudnia 1963 r.; DTFR, Zmarli członkowie Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku [bd].
30
B. Domaradzki (ur. 1923), członek TFR do 1971 r.; Zbiory JL, Ewidencja członków Towarzystwa Fotograficznego
w Radomsku; Zbiory JL, Protokół Nr 6 z zebrania Zarzdu TFR, 2 lipca 1971 r.
31
Osoby te powołano do Zarzdu 13 stycznia, natomiast funkcje przydzielono im 27 stycznia. Zmiany były wynikiem zarzdzenia
pokontrolnego Wydziału Spraw Wewntrznych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku; Zbiory JL, Protokół Nr 2
z zebrania Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 13 stycznia 1965 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 3 z zebrania Zarzdu TFR, 27
stycznia 1965 r.
32
J. Gebauer (1913–?), pracował w PZU; Zbiory JL, Ewidencja członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku [bd]; DTFR,
Zmarli członkowie Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku [bd]. Zrezygnował z członkowstwa w Towarzystwie w 1972 roku;
Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 27 padziernika 1972 r.
33
W. Czołnowski, członek Towarzystwa do 1971 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 6 z zebrania Zarzdu TFR, 2 lipca 1971 r.
34
Zbiory JL, Protokół Nr 2 z zebrania Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 13 stycznia 1965 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 3
z zebrania Zarzdu TFR, 27 stycznia 1965 r.
35
E. Motylski (ur. w 1913 r.), usunity z TFR 14 czerwca 1969 r.; Zbiory JL, Ewidencja członków Towarzystwa Fotograficznego
w Radomsku [bd]; Zbiory JL, Protokół Nr 9 z posiedzenia Zarzdu TFR, 14 czerwca 1969 r.
36
Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 25 stycznia 1967 r.
37
Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa
53 Fotograficznego w Radomsku, 25 stycznia 1967 r.
19

53

Artur Szponder

a) Zarzd: J. Lechowski (Prezes), T. Ponurski (Wiceprezes), M. Wuro (Sekretarz), W. Wrona
(Skarbnik), J. Gebauer (Bibliotekarz) i W. Majzner (Członek Zarzdu);
b) Komisja Rewizyjna: B. Domaradzki (Przewodniczcy), J. Aksman i W. Czółnowski (jako
Członkowie Komisji);
c) Sd Koleeski: M. Danek (Przewodniczcy), J. Jdrzejczyk oraz P. Paplicki (jako Członkowie
Sdu).
Pocztek kadencji kolejnych władz nastpił po Walnym Zebraniu 12 grudnia 1969 r., w ich skład
weszli38:
a) Zarzd: J. Lechowski (Przewodniczcy), Wacław Mazurek39 (Wiceprzewodniczcy),
J. Gebauer (Skarbnik), T. Ponurski (Sekretarz), Henryk Ryba40 (Gospodarz), Edward Szumowski41 (Bibliotekarz);
b) Komisja Rewizyjna: J. Aksman (Przewodniczcy), Barbara Wajnert42 i Stanisław Sankowski43
(jako Członkowie Komisji);
c) Sd Koleeski: M. Danek (Przewodniczcy), Stefan Gabara44 i W. Wrona (jako Członkowie
Sdu);
d) Delegatem do FASFP wybrany został M. Wuro.
Wród głównych problemów, na które natrafiło Towarzystwo w latach 60-tych XX w., naley
wymieni brak stałego lokalu oraz trudnoci ze zdobyciem materiałów fotograficznych45. Dziki pomocy ze strony Referatu Kultury Miejskiej Rady Narodowej otwarto w lokalu TWP ciemni fotograficzn46. W latach 1965–1966 członkowie TFR brali udział w ogólnopolskich wystawach organizowanych przez FASFP47. Ponadto w tym czasie Towarzystwo zorganizowało wystawy: „Radomskopowiat – dawniej i dzi”48, wystaw na otwarcie Powiatowego Domu Kultury w 1967 r.49, jak równie
czynn przez 2 lata wystaw objazdow wdrujc po klubo-kawiarniach powiatu radomszczaskiego50. W 1968 r. odbył si kolejny kurs dla fotoamatorów51.
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Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 12 grudnia 1969 r.
W. Mazurek (ur. 19 wrzenia 1942 r.), z zawodu inynier mechanik. Artysta fotografik (afrp); DTFR, Deklaracja: Wacław
Mazurek, 2 maja 1969 r.; http://fotoklubrp.org/frp/czlonkowie.html# (pobranie 26 grudnia 2011 r.).
40
H. Ryba (ur. 1941r.), pracownik Powiatowego Domu Kultury w Radomsku (dalej: PDK); Zbiory JL, Ewidencja członków
Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku [bd]; Zbiory JL, Protokół Nr 5 z zebrania Zarzdu TFR, 28 maja 1971 r.
41
E. Szumowski (ur. 1951), członek TFR (do 1972 r.) oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego; Zbiory JL,
Ewidencja członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku [bd]; Zbiory JL, Protokół Nr 1 z zebrania Zarzdu,
7 listopada 1972 r.
42
B. Wajnert (ur. 1944 r.), pracowniczka PDK w Radomsku; Zbiory JL, Ewidencja członków Towarzystwa Fotograficznego w
Radomsku [bd]; Zbiory JL, Protokół Nr 8 z zebrania Zarzdu TFR, 23 maja 1969 r.
43
S. Sankowski (ur. 17 listopada 1945 r.), inynier mechanik; DTFR, Deklaracja: Stanisław Sankowski, 14 marca 1969 r.
44
S. Gabara (1928–2012), lekarz; DTFR, Deklaracja – Stefan Gabara, 21 marca 1967 r.
45
Takie głosy dominowały podczas Walnego Zebrania członków TFR w dniu 11 listopada 1964 r.; Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 11 listopada 1964 r. Z powodu nie dostarczenia na czas
papierów fotograficznych przesunito termin otwarcia wystawy „XX-lecie w powiecie radomszczaskim” z 22 lipca na IV kwartał 1965 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 6 z zebrania Zarzdu TFR, 23 czerwca 1965 r.
46
Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku [bd], Regulamin korzystania z
ciemni Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 15 listopada 1964 r.
47
Zbiory JL, Protokół Nr 6 z zebrania Zarzdu TFR, 23 czerwca 1965 r.; J. Lechowski, Towarzystwo Fotograficzne…, s. 29.
48
Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 25 stycznia 1967 r. Wystaw
powizano z obchodami 1000-lecia pastwa polskiego i 700-lecia miasta Radomska; Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania
członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 25 stycznia 1967 r. W jej skład wchodziło około 120 fotogramów,
a eksponowana była w lipcu 1966 r.; Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku za okres
od 12 listopada 1964 r do 25 stycznia 1967 r., 25 stycznia 1967 r.
49
Zwiedziło j 15 000 osób; Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego
w Radomsku, 12 grudnia 1969 r.
50
Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku za okres od 12 listopada 1964 r. do 25
stycznia 1967 r., 25 stycznia 1967 r. Wystawa odwiedziła 16 gmin; J. Lechowski, Towarzystwo Fotograficzne…, s. 29.
51
Program kursu obejmował tematy: 1. Zarys historii fotografii, 2. Budowa aparatu fotograficznego (typy aparatów),
3. Obiektywy, wiatło, ogniskowa, 4. Typy aparatów fotograficznych i ich obsługa., 5. Przysłona, migawka, głbia ostroci, 6.
Ciemnia i jej wyposaenie, 7. wiatłomierz, tabela nawietle, 8. Materiały negatywowe i pozytywowe, 9. Zasady kompozycji,
mocne punkty, pierwszy plan, układ barw. Owietlenie, 10. Tematyka zdj: przyroda, człowiek, martwa natura, architektura, 11.
Zajcia praktyczne w ciemni; Zbiory JL, Protokół Nr 2 z zebrania Zarzdu TFR, 16 lutego 1968 r. Wród wykładowców na kursie
znaleli si: M. Danek, J. Lechowski, W. Czółnowski, M. Wuro, W. Wrona, B. Domaradzki, J. Gebauer; Zbiory JL, Protokół Nr 2
z zebrania ogólnego członków TFR, 23 lutego 1968 r. W kursie 54
uczestniczyło 20 osób; Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania
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Niewiele brakowało, a w 1969 r. TFR zakoczyłaby sw działalno, ze wzgldu na zbyt mał
liczb czynnych członków52. Wniosek w tej sprawie, przedstawiony przed Nadzwyczajnym Walnym
Zebraniem 9 marca53, nie zyskał jednak wikszoci, szczególnie po zapewnieniach pomocy kierowników: Powiatowego Domu Kultury (Bohdana Szablewskiego) i Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (Macieja Ziembiskiego)54. W efekcie zorganizowano konkurs fotograficzny
„Pikna jest nasza Ziemia Radomszczaska”55.
Pomimo to w latach siedemdziesitych XX w. nastpiła jednak wyrana stagnacja
w działalnoci TFR. Zorganizowano zaledwie kilka wystaw56, w tym m.in.: „X jubileuszow wystaw
amatorskiej fotografii artystycznej członków Towarzystwa Fotograficznego” w 1972 r.57, „Lato” w
1974 r.58, „Las” oraz „Dziecko” w 1977 r.59 Do skutku doszło równie kilka wycieczek fotograficznych, seans fotografii portretowej60, studium fotografowania przy sztucznym wietle61, jak równie
sprowadzono z Krakowa wystaw „Venus 70”62. Zebrania w tamtym okresie upływały głównie na

członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 12 grudnia 1969 r. Obejmował on 32 godziny wykładowe; Zbiory JL,
Protokół z nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 9 marca 1969 r. Zajcia w
ciemni nie zostały przeprowadzone, gdy lokal na ni został przygotowany dopiero pod koniec stycznia 1969 r.; Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci TFR za okres od 25 lutego 1967 r. do 9 marca 1969 r., 9 marca 1969 r.
52
Co prawda TFR liczyło wówczas 16 członków, lecz czynnych było zaledwie 7. Ówczesne przepisy wymagały od stowarzyszenia co najmniej 15 członków; Zbiory JL, Protokół z nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego
w Radomsku, 9 marca 1969 r. Zdarzało si take, e na zebranie przychodziły zaledwie 2 lub 3 osoby; Zbiory JL, Sprawozdanie z
działalnoci TFR za okres od 25 lutego 1967 r. do 9 marca 1969 r., 9 marca 1969 r.
53
Zbiory JL, Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku na dzie 9
marca 1969 r., 21 lutego 1969 r.
54
Wród form pomocy wymieniono organizacj konkursu z nagrodami, sprowadzenie prelegentów, akcj „propagandow”
w prasie celem werbunku nowych członków oraz fundusze na działalno; Zbiory JL, Protokół z nadzwyczajnego Walnego Zebrania
członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 9 marca 1969 r. Akcja w prasie przyniosła ten skutek, e do TFR dołczyło
czterech nowych członków; Zbiory JL, Protokół Nr 7 Zebrania Zarzdu w rozszerzonym składzie, 16 marca 1969 r. Kolejnych 11
osób przyjto w maju; Zbiory JL, Protokół Nr 8 z zebrania Zarzdu TFR, 23 maja 1969 r. Łcznie szeregi Towarzystwa powikszyły
si do 24 osób; Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci TFR za okres kadencji obecnego zarzdu tj. za okres od 25 lutego 1967 r. do
chwili obecnej, 12 grudnia 1969 r.
55
„Gazeta Radomszczaska” 1969, nr 16(572), s. 2. Na konkurs nadesłano 180 fotogramów, a wszystkie nagrody przypadły w
udziale członkom Towarzystwa, I miejsce zajł M. Danek, II – J. Lechowski, III – J. Aksman, wyrónienie otrzymał
W. Wrona; „Gazeta Radomszczaska” 1969, nr 28(584), s. 3. Wystawa pokonkursowa zawierała 72 prace 10 autorów,
a zwiedziło j około 1000 osób; Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci TFR za okres kadencji obecnego zarzdu tj. za okres od
25 lutego 1967 r. do chwili obecnej, 12 grudnia 1969 r.
56
Ciekawostk jest fakt, e czas potrzebny na urzdzenie i demonta wystaw wówczas równie liczono jako prac społeczn
członków Stowarzyszenia. Przykładowo organizacja XIII wystawy fotografii (25 kwietnia–8 maja 1976 r.) pochłonła 34 roboczogodziny; Zbiory JL, Protokół Nr 6/76 z zebrania ogólnego członków TFR, 24 kwietnia 1976 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 7/76 z
zebrania ogólnego członków TFR, 8 maja 1976 r. Natomiast organizacja „X Jubileuszowej Wystawy Amatorskiej Fotografii
Artystycznej” w 1972 roku pochłonła 44 godziny prac społecznych; Zbiory JL, Protokół Nr 30 z zebrania ogólnego TFR, 14
lutego 1972 r.
57
X jubileuszowa wystawa amatorskiej fotografii artystycznej członków Towarzystwa Fotograficznego, Radomsko 1972,
ss. 12. Była to dziesita wystawa fotografii artystycznej w dziejach Radomska, któr TFR zorganizowało w jubileuszowym
dziesitym roku swego istnienia; Zbiory JL, Protokół Nr 7 z zebrania Zarzdu TFR, 17 wrzenia 1971 r. Czynn od 15 lutego do
10 marca wystaw zorganizowano w sali wystawowej Powiatowego Domu Kultury w Radomsku; Zbiory JL,
J. Gebauer: Zeszyt „Towarzystwo Fotograficzne”, s. 29–31. Ekspozycj zwiedziło około 2500 osób; Zbiory JL, Protokół
Nr 32 z zebrania ogólnego członków TFR, 10 marca 1972 r. Była to pierwsza wystawa, dla której TFR przygotowało katalog,
którego druk sfinansował Wydział Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku; Zbiory JL, Protokół Nr 8 z
zebrania Zarzdu TFR, 8 padziernika 1971 r. Wydział Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zajł si wówczas take
spraw cenzury; Zbiory JL, Protokół Nr 9 z zebrania Zarzdu TFR, 17 grudnia 1971 r. Na wystawie eksponowano 140 fotogramów; Zbiory JL, Protokół Nr 27 z zebrania ogólnego członków TFR, 10 grudnia 1971 r. Prace wystawiało 12 autorów; Zbiory JL,
J. Gebauer: Zeszyt „Towarzystwo Fotograficzne”, s. 29–31. Wród nich znaleli si: J. Aksman, Zygmunt Andrzejak, M. Danek,
J. Gebauer, J. Lechowski, Czesław Matyska, K. Walaszczyk, W. Wrona, M. Wuro, Tadeusz Zawada i Emil yła; Katalog: X
jubileuszowa wystawa…, s. 3–10.
58
Zbiory JL, Protokół Nr 24 z zebrania ogólnego członków TFR, 26 lutego 1974 r.
59
Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci amatorskiego stowarzyszenia fotograficznego za rok 1977, 14 lutego 1978 r.
60
Zbiory JL, Protokół Nr 6 z zebrania ogólnego członków TFR, 24 stycznia 1973 r.
61
Zbiory JL, Protokół Nr 8 z zebrania ogólnego członków TFR, 20 lutego 1973 r.
62
Zbiory, Protokół Nr 20 z zebrania ogólnego członków TFR,55
13 listopada 1973 r.
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dyskusji63, przegldaniu i komentowaniu zdj wykonanych przez członków64, jak równie na ogldaniu przeroczy. Ponadto w ramach „czynu społecznego” dokumentowano ziemi radomszczask65.
Afisz zapraszajcy na X wystaw amatorskiej fotografii artystycznej (Radomsko, 1972) (fot. A. Szponder).

ródło: Zbiory prywatne Jakuba Lechowskiego.

W 1978 r. opracowano pierwsz list osób zasłuonych dla rozwoju Towarzystwa66. Wród
nich znaleli si: J. Sowiska, M. Danek, M. Wuro i J. Lechowski.
Popularn form aktywnoci członków TFR w latach 70-tych ubiegłego wieku były wycieczki
fotograficzne po ziemi radomszczaskiej. T form uprawiania fotografii naley uzna za pierwowzór
dla ogólnopolskich plenerów fotograficznych, organizowanych przez Towarzystwo od połowy lat 90tych XX w. Inn spraw jest kwestia wielu wycieczek, które nie doszły do skutku z powodów, które
dzi mona by uzna za błahe, jednake, które 30 czy 40 lat temu stanowiły powany problem67. Jeeli
chodzi o rodek transportu, to najczciej był to samochód marki „Nysa” (wypoyczany Towarzystwu
przez Powiatowy Dom Kultury) oraz prywatne pojazdy członków68. Wyjazdy, które ostatecznie doszły
do skutku to m.in. 69:
− 27 czerwca 1971 r., wycieczka tras: Gidle – ytno – Silniczka – Maluszyn – Dbrowa Zielona – wita Anna – Garnek. Udział w niej wzili: J. Aksman, M. Danek, J. Gebauer, Stanisław Michałek70, J. Lechowski i T. Zawada71;
63

Rozmawiano na temat odczytywanych na zebraniach artykułów pochodzcych z czasopism; Zbiory JL, Protokół Nr 31
z zebrania ogólnego członków TFR, 25 lutego 1972 r.
64
Take tych wykonanych w ramach zada, podczas których członkowie Towarzystwa fotografowali na zadany temat (szkło,
wicone itp.); Zbiory JL, Protokół Nr 33 z zebrania ogólnego członków TFR, 24 marca 1972 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 34
z zebrania ogólnego członków TFR, 7 kwietnia 1972 r.
65
Wykonano na terenie powiatu radomszczaskiego 75 zdj obiektów rolniczych (budynków inwentorskich), które to zdjcia
były prezentowane na wystawie „Przemysł Ziemi radomszczaskiej w 30-lecie PRL”; Zbiory JL, Sprawozdanie
z działalnoci amatorskiego stowarzyszenia fotograficznego za rok 1974/75, 31 stycznia 1975 r. Zadanie to wykonano na zlecenie
Wydziału Rolnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej; Zbiory JL, Protokół Nr 26 z zebrania ogólnego członków TFR, 18
kwietnia 1974 r.
66
Nastpiło to przy okazji opracowywania materiałów informacyjnych o TFR na potrzeby FASFP; Zbiory JL, Protokół Nr 14/78
z zebrania ogólnego i posiedzenia Zarzdu TFR, 7 grudnia 1978 r.
67
Planowana na niedziel 3 lipca 1983 r. wycieczka członków TFR po okolicy Radomska nie odbyła si z powodu braku rodków
lokomocji. W. Wrona nie miał benzyny, a Cz. Matyska miał zjazd rodzinny. Samochód K. Walaszczyka nie mógł pomieci wszystkich uczestników; Zbiory JL, Brulion: Protokoły zebra. Zaczte 27.10.1972 r. Zakoczone 15.10.1984 r.,
s. 113. Innym powodem odwoływania wyjazdów w plener była zła pogoda; Zbiory JL, Teczka: Protokoły zebra 1968
–1984 [bd], s. 44. Patrz te m.in.: Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku,
27 padziernika 1972 r. Zła pogoda przeszkodziła take w fotografowaniu zespołu baletowego „Terpsychora” działajcego przy
Miejskim Domu Kultury w Radomsku, które odby si miało w plenerze 27 czerwca 1981 r.; Zbiory JL, Protokół z zebrania
ogólnego członków TFR, 12 czerwca 1981 r.
68
Zbiory JL, Protokół z wycieczki fotograficznej TFR, 27 czerwca 1971 r.; Zbiory JL, Protokół z wycieczki fotograficznej TFR,
17 padziernika 1971 r.
69
Zbiory JL, Protokół z wycieczki fotograficznej TFR, 27 czerwca 1971 r.; Zbiory JL, Protokół z wycieczki fotograficznej TFR,
17 padziernika 1971 r.; Zbiory JL, Protokół z wycieczki fotograficznej TFR, 30 czerwca 1974 r.
70
S. Michałek (ur. 1943 r.), lekarz; DTFR, Deklaracja: Stanisław Michałek,
20 maja 1971 r.
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− 17 padziernika 1971 r., trasa przejazdu: Strzałów – Kobiele Wielkie Niedopielin
– Wielgomłyny – Sokola Góra – Bkowa Góra – Majkowice. Udział w wyjedzie wzili: J. Aksman,
M. Danek, J. Gebauer, K. Walaszczyk72, T. Zawada, W. Wrona, J. Lechowski i E. yła73;
− 29 padziernika 1972 r.74 i 6 maja 1973 r.75 miały miejsce wycieczki do stadniny koni
w Widzowie;
− 30 czerwca 1974 r. odbyła si wycieczka do Sulejowa, której trasa wiodła przez Przedbórz
i Bkow Gór76. Uczestnikami byli: M. Danek, Marek Błachowicz77, J. Lechowski
i E. yła;
− 14 wrzenia 1975 r. odbyła si wycieczka członków TFR do Maluszyna. Trasa wyjazdu
przebiegała nastpujco: Gidle – Cikowice – Silniczka – Maluszyn – Kobiele Wielkie78. Udział
w niej wzili: J. Aksman, M. Błachowicz, M. Danek, J. Lechowski i W. Wrona.
Idea wycieczek plenerowych powróciła dopiero w 1996 r., kiedy to zorganizowano dwa takie
wyjazdy członków TFR, celem fotografowania jesieni oraz zabytków architektury (gmina Wielgomłyny, Dobromierz, Kobiele Wielkie)79.
W latach 70-tych członkowie Towarzystwa otrzymali legitymacje, potwierdzajce przynaleno Stowarzyszenia do Federacji Amatorskich Stowarzysze Fotograficznych w Polsce80.
71

T. Zawada (ur. 1927 r.), urzdnik; DTFR, Deklaracja: Tadeusz Zawada, 12 marca 1969 r.
Karol Walaszczyk (ur. 12 padziernika 1945 r. w Radomsku). Artysta fotografik (afrp), emeryt. Członek Zwizku Polskich
Artystów Fotografików (ZPAF). Inicjator i organizator Ogólnopolskich Biennale Fotografii Czarno-Białej „Posta Ludzka w
Pejzau” oraz Ogólnopolskich Plenerów Fotograficznych „Natura i Krajobraz”. Swoje prace eksponował podczas
17 indywidualnych wystaw fotograficznych. Opracował autorskie albumy fotograficzne Matka Boska Gidelska i Gen. Brygady
Stanisław Sojczyski „Warszyc” 1910–1947. Autor projektu flagi miasta Radomska. Wydawca 29 rcznie powielanych wspomnie historycznych dotyczcych ziemi radomszczaskiej. Fotografuje od 1960 r., natomiast w szeregach TFR jest od 1971 r.
(obecnie jako członek honorowy). Patrz: I. Bałaziska-Mielczarek, Bibliografia prac opublikowanych w serii „Radomsko”,
Radomsko 1995, s. 2–4; http://fotoklubrp.org/frp/145.html (pobranie 26 grudnia 2011 r.); http://zpaf.pl/o-zwiazku/czlonkowiezpaf/kwalaszczyk/ (pobranie 30 grudnia 2011 r.); Dokumentacja Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku (dalej: DTFR), Nota biograficzna – Karol Walaszczyk [bez daty – dalej bd]; K. Walaszczyk, Sanktuarium Matki Boskiej
Gidelskiej. Kociół i klasztor Dominikanów w Gidlach, Radomsko 1993, ss. 62; Tene, Zapomniane studnie, [b.m.w.] 2009, s. 2;
Katalog Jubileuszowej Wystawy Amatorskiej Fotografii Artystycznej, Radomsko 1983, s. 4; Zbiory JL, Protokół Nr 5 z zebrania
Zarzdu TFR, 28 maja 1971 r.
73
E. yła (ur. 8 lipca 1940 r.), emerytowany nauczyciel. Artysta fotografik (afrp), wstpił do TFR w 1971 r.; Fotografia…,
wkładka do katalogu; http://fotoklubrp.org/frp/czlonkowie.html (pobranie 30 grudnia 2011 r.); Zbiory JL, Ewidencja wydanych
legitymacji członkowskich [bd]; Zbiory JL, Protokół Nr 23 z zebrania ogólnego członków TFR, 22 padziernika 1971 r.
74
Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 27 padziernika 1972 r. Autor
nie odnalazł informacji o tym, by wycieczka ta nie odbyła si, jednake faktem jest, e w 1972 r. dwukrotnie (25 maja i 25 czerwca), podobny wyjazd nie doszedł do skutku z powodu złych warunków atmosferycznych; Zbiory JL, Protokół
z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 27 padziernika 1972 r. Patrz te: Zbiory JL, Protokół
z kontroli działalnoci Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku za okres od 12 grudnia 1969 r. do
27 padziernika 1972 r. spisany przez Komisj Rewizyjn TFR, 27 padziernika 1972 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 10
z zebrania Zarzdu TFR, 22 maja 1972 r., Zbiory JL, Teczka: Protokoły zebra 1968–1984 [bd], s. 65. Moliwe, e
i wówczas było podobnie.
75
Zbiory JL, Protokół Nr 12/5 z zebrania ogólnego i posiedzenia Zarzdu TFR, 17 kwietnia 1973 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 13
z zebrania ogólnego członków TFR, 8 maja 1973 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 14 z zebrania ogólnego członków TFR, 26 maja 1973 r.
76
Tym razem za rodek lokomocji posłuył „uk”, bdcy własnoci M. Błachowicza; Zbiory JL, Protokół Nr 14
z zebrania ogólnego członków TFR, 26 maja 1973 r.
77
M. Błachowicz (ur. 18 lutego 1951 r.), nauczyciel w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku; DTFR, Deklaracja: Marek Błachowicz, 8 stycznia 1974 r.
78
Transportu zapewnił M. Błachowicz; Zbiory JL, Protokół z wycieczki fotograficznej TFR, 14 wrzenia 1975 r. Towarzystwo
Fotograficzne poniosło jedynie koszt benzyny w kwocie 180 zł; Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci
w roku 1975, 15 stycznia 1976 r. Patrz te: Zbiory JL, Protokół Nr 1 z zebrania Zarzdu TFR, 27 lutego 1975 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 2 z zebrania Zarzdu TFR, 3 kwietnia 1975 r.
79
Zbiory JL, Informacja TFR o działalnoci w 1996 roku i o planach na 1997 rok, 18 grudnia 1996 r.
80
Kada legitymacja miała numer i zawierała imi, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania dat przystpienia do TFR
oraz informacje, e jej okaziciel zna prawo w zakresie fotografowania oraz, e organy władzy proszone były o udzielenie mu pomocy
w wykonywaniu zdj. Wydano nastpujce legitymacje: 1 – M. Danek, 2 – J. Lechowski, 3 – M. Wuro, 4 – W. Wrona, 5 – T. Ponurski, 6 – J. Aksman, 7 – T. Zawada, 8 – Cz. Matyska, 9 – K. Walaszczyk, 10 – Z. Andrzejak, 11 – E. yła,
12 – M. Błachowicz, 13 – Zbigniew Bzdak, 14 – Jerzy Gajdziski, 15 – Magdalena Lipiska, 16 – J. Łapiski, 17 – Zbigniew Sobaski, 18 – Juliusz urkowski; Patrz: Zbiory JL, Ewidencja wydanych legitymacji członkowskich; Dokumentacja TFR, Deklaracja:
Jerzy Gajdziski, 6 czerwca 1974 r.; DTFR, Deklaracja: Magdalena Lipiska, 6 czerwca 1974 r.; Zbiory JL, Legitymacja członkowska
Nr 16 – Jan Łapiski; DTFR, Deklaracja: Zbigniew Sobaski, 22 wrzenia 1977 r.; DTFR, Deklaracja: Juliusz urkowski, 20 kwietnia
1978 r.
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Legitymacja członkowska Jana Łapiskiego (awers i rewers). Tego typu dokumenty wydano członkom Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku w latach 70-tych XX w. (fot. A. Szponder)

ródło: Zbiory prywatne Jakuba Lechowskiego.

Na Walnym Zebraniu 27 padziernika 1972 r. do Zarzdu wybrano81: J. Lechowskiego (jako
Prezesa), Zygmunta Andrzejaka82 (na Wiceprezesa), W. Mazurka (na Członka Zarzdu),
M. Wuro (na Sekretarza), K. Walaszczyka (jako Skarbnika) i Cz. Matysk83 (na Bibliotekarza).
W składzie Komisji Rewizyjnej znaleli si84: J. Aksman (jako Przewodniczcy), E. yła i S. Sankowski (jako Członkowie Komisji). Natomiast Sd Koleeski stanowili85: M. Danek (Przewodniczcy),
W. Wrona i T. Ponurski (członkowie).
81

Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 27 padziernika 1972 r.
Z. Andrzejak (ur. 1946), z zawodu nauczyciel; Katalog Jubileuszowej Wystawy…, s. 3.
83
Cz. Matyska (ur. 1925, zm. 30 listopada 2003), drukarz i introligator. Podporucznik Armii Krajowej; DTFR, Deklaracja: Czesław Matyska, 9 maja 1969 r.; „Nasz wiat” 2003, nr 7, s. 2.
84
Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 27 padziernika 1972 r.
85
Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa
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Kadencja tych władz zakoczyła si 13 lutego 1975 r., gdy w Zarzdzie znaleli si86:
J. Lechowski (jako Prezes), Z. Andrzejak (w roli Wiceprezesa), M. Błachowicz (pełnicy obowizki
Sekretarza), M. Wuro (jako Skarbnik87), Cz. Matyska i W. Wrona88 (jako Członkowie). W Komisji
Rewizyjnej zasiedli89: J. Aksman (jako jej Przewodniczcy), Jan Łapiski90 i Jerzy Gajdziski91
(Członkowie Komisji). Natomiast skład Sdu Koleeskiego stanowili92: M. Danek93 (Przewodniczcy), T. Ponurski oraz T. Zawada (jako Członkowie Sdu).
Kolejne wybory do władz Stowarzyszenia odbyły si po ponad 20 latach. 14 czerwca 1995 r. odbyło si Walne Zebranie, podczas którego wybrano do Władz Towarzystwa94: Wojciecha Sterczewskiego95 (na Prezesa), K. Walaszczyka (na Wiceprezesa), E. ył (na Sekretarza), J. Lechowskiego (na
Skarbnika) i Stanisława Janiszewskiego96 (na Członka Zarzdu).
Dekada lat 80-tych nie przyniosła dobrych czasów dla Towarzystwa Fotograficznego
w Radomsku97. Wystpowały trudnoci w nabyciu materiałów fotograficznych i sprztu98 (a ich ceny
zniechcały do amatorskiej twórczoci), ponadto przerzedziły si szeregi Towarzystwa, gdy kilka
osób wyjechało z Radomska, przestało fotografowa bd zrezygnowało z członkostwa, co wicej,
zmarło czterech aktywnych jego członków99: M. Danek, M. Wuro, J. Gebauer i S. Wieczorek. Dodatkowe
trudnoci stworzył stan wojenny, kiedy to trzeba było stara si o zezwolenie u władz wojewódzkich
na wykonywanie zdj i organizowanie wystaw100. Mimo tych trudnoci, co prawda z rocznym opónieniem, jednak zorganizowano wystaw z okazji 20-lecia istnienia Towarzystwa101. W 1988 r. TFR
86

Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 13 lutego 1975r.
Nie uwzgldnia go wyej wymieniony Protokół z Walnego Zebrania, ale wymieniony zostaje w Protokole Komisji Mandatowej; Zbiory JL, Protokół Komisji Mandatowej Zebrania Walnego członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 13
lutego 1975 r.
88
Po mierci M. Wuro przejł obowizki Skarbnika; Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci Towarzystwa Fotograficznego
w Radomsku w roku 1983, 29 grudnia 1983 r.
89
Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku w roku 1983, 29 grudnia 1983 r.
90
J. Łapiski (ur. 25 maja 1925 r., zm. 2004 r.), z wykształcenia inynier mechanik; DTFR, Deklaracja: Jan Łapiski,
5 grudnia 1974 r.; DTFR, Zmarli członkowie Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku [bd].
91
J. Gajdziski (ur. 23 kwietnia 1956 r.), członek TFR 1974–1977; DTFR, Deklaracja: Jerzy Gajdziski, 6 czerwca 1974 r.; Zbiory JL,
Protokół Nr 10 z zebrania Zarzdu, 6 czerwca 1974 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 14/77 z zebrania ogólnego i posiedzenia Zarzdu TFR,
3 listopada 1977 r.
92
Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku w roku 1983, 29 grudnia 1983 r.
93
Pełnił t funkcj do mierci tj. do dnia 1 maja 1977 r. Jego pami członkowie TFR uczcili minut ciszy na spotkaniu
w dniu 13 maja; Zbiory JL, Protokół Nr 8/77 z zebrania ogólnego i posiedzenia Zarzdu TFR, 13 maja 1977 r.
94
Zbiory JL, Karta informacyjna dot. Stowarzyszenia p.n. Towarzystwo Fotograficzne w Radomsku, 29 marca 1996 r. Patrz te:
DTFR, Postanowienie Wydziału Cywilnego Sdu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 1997 r., Sygn. Akt
Ns.Rej.St.73/97.
95
J. Lechowski w swoim opracowaniu dziejów Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku podaje, e Prezesem w latach 1995–
1996 był Cezariusz Belica; J. Lechowski, 40 lat Towarzystwa Fotograficznego…, s. 4. Wersje t naley przyj za prawdziw,
gdy najprawdopodobniej dokumenty TFR, w których przedstawiono jego wybór na prezesa Stowarzyszenia zaginły bd
zostały zniszczone (moliwe, e w trakcie remontu MDK w Radomsku, gdzie je przechowywano);J. Lechowski jako członek
Zarzdu TFR od kilkudziesiciu lat nie popełniłby błdu w tak istotnej sprawie.
96
S. Janiszewski (ur. 3 kwietnia 1923, zm. 2003), technik radiolog. ołnierz Armii Krajowej (ps. „Kodak”). Fotografie jego autorstwa
wykorzystano w albumie: W okupowanym Radomsku. Fotografie z lat 1939–1945. Patrz: DTFR, Deklaracja: Stanisław Janiszewski, 6
wrzenia 1994 r.; cieki historyczne Radomsko: Przewodnik, oprac. O. Kowalczyk, R. Bartnik, Radomsko 2009, s. 6; W okupowanym
Radomsku. Fotografie z lat 1939-1945, oprac. T.A. Nowak, Radomsko 2009, s. 3.
97
Kontrola przeprowadzona przez Wydział Kultury i Sztuki Urzdu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w 1982 r.
wykazała szereg nieprawidłowoci, w tym: zbyt rzadkie posiedzenia Zarzdu (zaledwie raz w 1980 r. i 1981 r.), nieregularne
opłacanie składek członkowskich, nie przeprowadzanie kontroli przez Komisj Rewizyjn, nie opracowywanie rocznych planów
działania itp.; Zbiory JL, Protokół z kontroli działalnoci Towarzystwa Fotograficznego przeprowadzonej przez ob. Grayn
Lubczysk – referenta Wydziału Kultury i Sztuki Urzdu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 18 marca 1982 r. Patrz
te: Zbiory JL, Wnioski po kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kultury i Sztuki Urzdu Wojewódzkiego, 22 marca 1982 r.
98
O przydział materiałów fotograficznych dla TFR wystpował Wydział Kultury Miejskiej Rady Narodowej do Wydziału Handlu
Urzdu Wojewódzkiego w 1982 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 1/83 z zebrania ogólnego członków TFR, 31 stycznia 1983 r.
W zamian za urzdzenie wystawy w Klubie „Famegu” Wydział Kultury Urzdu Miejskiego zakupił dla członków Towarzystwa
materiały fotograficzne na kwot 10 000 zł, które zostały rozdane midzy jej uczestników; Zbiory JL, Protokół z zebrania ogólnego i posiedzenia Zarzdu TFR, 26 marca 1984 r.
99
Katalog Jubileuszowej Wystawy…, s. 2.
100
J. Lechowski, 40 lat Towarzystwa Fotograficznego…, s. 2.
101
Eksponowano wówczas 143 prace 7 autorów (Z. Andrzejaka, M. Danka, J. Lechowskiego, Cz. Matyski, K. Walaszczyka,
W. Wrony i E. yły); Katalog Jubileuszowej Wystawy…,
59 s. 3–7. Wystaw eksponowano w Muzeum Regionalnym
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zorganizowało wystaw pt.: „Nasze Miasto Radomsko”102, na której zaprezentowano 113 prac piciu
autorów103.
Okładka Katalogu Jubileuszowej Wystawy Amatorskiej Fotografii Artystycznej (fot. A. Szponder)

ródło: Zbiory prywatne Jakuba Lechowskiego.

28 kwietnia 1984 r. Rada FASFP skreliła TFR z listy swych członków104. W 1988 r., Stowarzyszenie padło ponadto ofiar złodziei105. Rok póniej liczyło zaledwie czterech czynnych członków106, zatem okres ten naley okreli mianem kolejnego (po 1969 r.) kryzysu w historii istnienia107.
Odrbn jest kwestia siedziby, a raczej siedzib TFR (gdy kilkukrotnie ulegały zmianie na
przestrzeni opisywanych lat), czyli miejsc, w którym spotykali si jego członkowie. Pierwsz był lokal

w Radomsku w dniach 29 czerwca – 28 sierpnia 1983 r.; Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci Towarzystwa Fotograficznego w
Radomsku w roku 1983, 29 grudnia 1983 r. Ta sama wystawa eksponowana była nastpnie w Klubie „Famegu” z okazji Miejskiej
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR; Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku w roku 1983, 29 grudnia 1983 r.
102
Czynna była w dniach od 30 kwietnia do 22 maja w Muzeum Regionalnym w Radomsku; Zbiory JL, Sprawozdanie
z działalnoci w 1988 r., 10 lutego 1989 r. Zorganizowana przy pomocy ze strony Wydziału Kultury Urzdu Miejskiego
w Radomsku, który zakupił potrzebne materiały (filmy i papiery fotograficzne); Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku w roku 1987, 10 lutego 1988 r.
103
Tame, Sprawozdanie z działalnoci w 1988 r., 10 lutego 1989 r. Swe prace na wystawie eksponowali: J. Aksman,
M. Błachowicz, C. Matyska, J. Lechowski i E. yła; „Tygodnik Piotrkowski” 1988, nr 20 (1559), s. 2.
104
Powodem była nieobecno delegata TFR na ostatnim zebraniu Rady Federacji w dniu 28 kwietnia br. w Uniejowie. Ze strony
członków Towarzystwa pojawiły si wówczas głosy braku zaangaowania Federacji w ycie Stowarzyszenia (nikt
z Federacji nigdy nie pojawił si na zebraniu TFR, nie posiadała ona materiałów szkoleniowych i prelegentów, nie mogła pomóc
w kwestiach finansowych i lokalowych, jak równie nie była w stanie załatwi przydziałów deficytowych materiałów fotograficznych); Zbiory JL, Protokół z zebrania ogólnego i posiedzenia Zarzdu TFR, 1 padziernika 1984 r.; „Wiadomoci Fotograficzne”
1998, nr 6, s. 4. W 1999 r. TFR zostało przyjte do organizacji bdcej swoistym nastpc FASFP, mianowicie Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, jako członek zbiory wspierajcy rozwój fotografii. Fotoklub RP nadaje fotografom
tytuł artysty fotografa/fotografika – afrp; J. Lechowski, Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, „Wdrownik” 2003, nr 1(375), s. 30.
105
Na skutek dokonanej przez nieznanych sprawców kradziey dwóch rzutników do przeroczy, Towarzystwo poniosło strat
w wysokoci około 50 tys. zł. wg ówczesnych cen; Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci w 1988 r., 10 lutego 1989 r.
106
Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci w 1989 r., 10 marca 1990 r.
107
Rok 1990 przyniósł czasowe zawieszenie działalnoci Stowarzyszenia; Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci w 1990 r., 10
marca 1991 r. W roku 1991 TFR nie przejawiało adnej działalnoci, czego powodem był brak zainteresowania amatorsk twórczoci fotograficzn ze strony jej członków na skutek duego wzrostu kosztów fotografowania; Zbiory JL, Informacja o braku
działalnoci TFR w 1991 roku, 10 marca 1992 r.
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Towarzystwa Wiedzy Powszechnej znajdujcy si przy ul. Mickiewicza 3 w Radomsku108. Stowarzyszenie starało si take o lokal w Zakładzie Pracy „Komuna Paryska”109, a otwarcie w 1967 r. Powiatowego Domu Kultury i nawizanie z jego dyrekcj współpracy, zaowocowało pozyskaniem lokalu na
zebrania i pomieszczenie na ciemni fotograficzn w 1968 r.110. Spotkania odbywały si take w innych miejscach, m.in. w budynku obecnego Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku111. W 1976 r. Towarzystwo rozpoczło współprac ze Zwizkiem Nauczycielstwa Polskiego i
odbywało zebrania w gmachu Domu Nauczyciela112. Kolejn oaz TFR znalazło w latach 1979–1980
w Zakładowym Domu Kultury „Fameg”113. Do MDK w Radomsku członkowie Stowarzyszenia postanowili wróci po kilku latach przerwy – w grudniu 1980 r.114, gdzie spotkania swe z przerwami,
odbywaj po dzie dzisiejszy115.
rodki na działalno statutow i artystyczn członkowie TFR, w opisywanym okresie swego
istnienia, czerpali głównie ze składek, z którymi zobowizani do ich płacenia czsto zalegali116. Ponadto Towarzystwo ubiegało si o dotacje od ówczesnych władz miejskich i powiatowych117.
Towarzystwo swoj działalno wznowiło dopiero po blisko siedmiu latach przerwy.
W 1995 r. odbyła si pierwsza w nowej sytuacji politycznej wystawa fotografii, na której prace swe
eksponowali J. Lechowski, E. yła i J. Aksman118. W połowie tego roku szeregi Towarzystwa zasiliło
kilkunastu nowych członków. 14 czerwca 1995 r. podczas walnego zebrania wybrano nowy Zarzd i

108

Patrz m.in.: Zbiory JL, Protokół zebrania wyborczego członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 23 maja 1962 r.
Zbiory JL, Protokół z zebrania Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 3 padziernika 1962r.
Zbiory JL, Protokół Nr 1 z zebrania Zarzdu TFR, 9 lutego 1968 r. Kierownictwo PDK przydzieliło Towarzystwu szaf na
sprzt fotograficzny i bibliotek; Zbiory JL, Protokół Nr 4 z zebrania ogólnego członków TFR, 20 maja 1968 r. Jednake ciemni
otwarto dopiero w II połowie 1969 r.; Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 12 grudnia 1969 r. PDK opłacił równie prenumerat czasopism dla Towarzystwa w 1973 r.; Zbiory JL, Protokół z
Walnego Zebrania członków Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 13 lutego 1975r.
111
Zbiory JL, Protokół Nr 15 z zebrania ogólnego członków TFR, 19 maja 1971 r.; Zbiory JL, J. Gebauer: Zeszyt „Towarzystwo
Fotograficzne”, s. 15–17.
112
Nastpiło to w zwizku z utrudnieniami w odbywaniu zebra w Powiatowym Domu Kultury; Zbiory JL, Protokół Nr 2/76 z
posiedzenia Zarzdu TFR, 20 maja 1976 r. W Domu Nauczyciela TFR take natrafiało na trudnoci, np. 26 padziernika 1978 r.
zebranie nie odbyło si ze wzgldu na zajcie lokalu przez zespół muzyczny; Zbiory JL, Brulion: Protokoły zebra. Zaczte
27.10.1972 r. Zakoczone 15.10.1984 r., s. 82.
113
Zbiory JL, Protokół Nr 6/79 z zebrania ogólnego i posiedzenia Zarzdu TFR, 28 marca 1979 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 11/79 z
zebrania ogólnego i posiedzenia Zarzdu TFR, 24 padziernika 1979 r.; Zbiory JL, Protokół Nr 12/79 z zebrania ogólnego i
posiedzenia Zarzdu TFR, 21 listopada 1979 r. Wiele zebra si nie odbyło poniewa Dom Kultury „Famegu” był przewanie
zamknity, W grudniu 1980 r. TFR postanowiło wic ponownie przenie zebrania do MDK w Radomsku; Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci amatorskiego stowarzyszenia fotograficznego za rok 1980, 10 marca 1981.
114
Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci amatorskiego stowarzyszenia fotograficznego za rok 1980, 10 marca 1981.
115
Ponadto w midzyczasie miały miejsce przeprowadzki Towarzystwa, midzy innymi do Klubu Radomszczaskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej; Zbiory JL, Protokół Nr 5/83 z zebrania członków TFR, 28 marca 1983 r. Spotkania członków odbywały si take
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku; Zbiory prywatne Karola Walaszczyka, Działalno Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku w 2006 r., 10 lutego 2007 r. W latach 2008–2010 spotkania członków TFR odbywały
si naprzemiennie w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku; DTFR, Działalno
Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku w 2008 r., 10 lutego 2009 r. Ponadto pod koniec 2001 r.
dziki uprzejmoci dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, Towarzystwo urzdziło w jej westybulu Mał Galeri
Fotografii; J. Lechowski, 40 lat Towarzystwa Fotograficznego…, s. 4. Galeria nadal goci wystawy fotograficzne organizowane
przez TFR.
116
Patrz m.in.: Zbiory JL, Protokół z zebrania Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 3 padziernika 1962 r.; Zbiory JL,
Protokół z zebrania Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 12 grudnia 1962 r. Decyzj Zarzdu z 9 lutego 1968 r. postanowiono umorzy zaległe składki do koca 1966 r., jednoczenie postanowiono, e brak regularnych wpłat skutkował bdzie wykluczeniem ze Stowarzyszenia; Zbiory JL, Protokół Nr 1 z zebrania Zarzdu TFR, 9 lutego 1968 r. Przykładowo w 1966 r. nie wpłacono adnych składek; Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku za okres od 12 listopada 1964 r. do 25 stycznia 1967 r., 25 stycznia 1967 r.
117
W tym o rodki na rozwój Towarzystwa od Prezydiów Powiatowej Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej
w Radomsku; Zbiory JL, Protokół z zebrania Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 3 padziernika 1962 r. Ponadto TFR
starało si o rodki na zakup wyposaenia do ciemni fotograficznej od Wojewódzkiej Rady Narodowej; Zbiory JL, Protokół z
zebrania Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku, 12 grudnia 1962 r. Natomiast od Referatu Kultury Miejskiej Rady Narodowej Towarzystwo otrzymało sprzt do ciemni o wartoci 7000zł; Zbiory JL, Protokół z Walnego Zebrania członków Towarzystwa
Fotograficznego w Radomsku, 25 stycznia 1967 r.
118
Fotografia… , wkładki do katalogu.
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Komisj Rewizyjn119. Ponadto TFR nawizało współprac z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym
i jeszcze w padzierniku tego roku zorganizowano wspólnie Ogólnopolski Plener Fotograficzny „Natura i Krajobraz”120 (imprezy z tego cyklu weszły na stałe do terminarza fotografików z Radomska, a
w 2011 r. plener odbył si po raz szesnasty121). Ponadto po przyjciu na patrona Stowarzyszenia – E.
Osterloffa, ustanowiono dla jego upamitnienia Ogólnopolski Konkurs Fotografii Czarno-Białej pt.:
„Posta ludzka w pejzau”, który przybrał form biennale i odbywa si co dwa lata122.
Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku pod wzgldem stau działalnoci ustpuje jedynie Towarzystwu piewaczemu im. Stanisława Moniuszki w Radomsku, które
powstało w 1923 r.123 Natomiast porównanie stau TF w Radomsku z innymi podobnymi Stowarzyszeniami w kraju nie wypada le dla radomszczaskich fotografików. Mianowicie, w tym samym roku
co TFR powstało Płockie Towarzystwo Fotograficzne124, a rok starsze s Towarzystwa w Zamociu125,
Cieszynie126 i w Radomiu127. Najstarszym, działajcym w obecnych granicach Polski jest Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne128 (które powstało w 1901 r., dziesi lat wczeniej powstało Towarzystwo Fotograficzne we Lwowie129). Sytuacja przestawia si dla Stowarzyszenia korzystnie w zestawieniu z innymi Towarzystwami Fotograficznymi działajcymi w województwie łódzkim:
Lata powstawania towarzystw fotograficznym działajcych na terenie województwa łódzkiego (zgodnie z reform administracyjn z 1999 r.):
Nazwa Stowarzyszenia:
Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku
Sieradzkie Towarzystwo Fotograficzne
Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne „Fcztery”
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne
Pabianickie Towarzystwo Fotograficzne – Stowarzyszenie Twórców

Rok powstania:
1949
1962
1976
1994
2007
2009

ródło: http://www.ltf.com.pl/?tryb=historia (pobranie 21 kwietnia 2012 r.); http://www.osterloff.radomsko.pl/index.php?content=onas (pobranie 21 kwietnia 2012 r.); http://www.stfsieradz.pl/index.php/historia-stf (pobranie 21 kwietnia 2012 r.); http://www.fcztery.piotrkow.org/ (pobranie 21 kwietnia 2012 r.); http://www.btf.net.pl/btf/ (pobranie 21 kwietnia 2012 r.); http://ptfkronika.blogspot.com/ (pobranie 16 sierpnia 2012 r.).

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sdowym, w roku 2012 w Polsce zarejestrowanych jest 58
towarzystw i stowarzysze fotograficznych130.
Reasumujc, Towarzystwo Fotograficzne w Radomsku, które od 1999 r. nosi imi przedwojennego fotografa E. Osterloffa, stanowi silny punkt na kulturalno-artystycznej mapie miasta. Dziki
organizacji imprez o zasigu ogólnopolskim, zyskało take rozgłos ogólnopolski (jeli nie midzynarodowy). To, e TFR istnieje ju blisko pół wieku wiadczy o jego sile, zaangaowaniu członków,

119
Zbiory JL, Sprawozdanie z działalnoci Towarzystwa Fotograficznego w Radomsku za 1995 rok, 29 marca 1996 r. Liczba
członków pod koniec 1995 wynosiła ju 20; Zbiory JL, Karta informacyjna dot. Stowarzyszenia p.n. Towarzystwo Fotograficzne
w Radomsku, 29 marca 1996 r. Skład nowego Zarzdu: W. Sterczewski (Prezes), K. Walaszczyk (Wiceprezes), E. yła (Sekretarz), J. Lechowski (Skarbnik) oraz S. Janiszewski (Członek Zarzdu); Tame.
120
J. Lechowski, 40 lat Towarzystwa Fotograficznego…, s. 3.
121
http://www.radomsko24.pl/m/articles/view/XVI-Miedzynarodowy-Plener-Fotograficzny (pobranie 19 czerwca 2011 r.).
122
J. Lechowski, Towarzystwo Fotograficzne…, s. 29. W r. 2011 miała miejsce siódma edycja konkursu; VII Biennale Fotografii
Czarno-Białej „Posta ludzka w pejzau”, Radomsko 2011.
123
M. Łska, Moniuszkowcy. 75 lat Towarzystwa piewaczego im. Stanisława Moniuszki w Radomsku, Radomsku 1998, s. 1.
124
http://www.ptf.plocman.pl/optf_hist.php (pobranie 21 kwietnia 2012 r.).
125
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne istnieje od 27 czerwca 1961 r.; http://www.ztf.pl/pl/ztf.php (pobranie 21 kwietnia 2012 r.).
126
Osobowo prawn Cieszyskie Towarzystwo Fotograficzne uzyskało 9 maja 1961 r.; http://ctfcieszyn.prv.pl/historia.html (pobranie 21 kwietnia 2012 r.).
127
Radomskie Towarzystwo Fotograficzne powstało 31 maja 1961 r.; http://www.rtf.radom.pl/o-nas/kalendarium-rtf/ (pobranie 21
kwietnia 2012 r.).
128
http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/historia-fotografii-polskiej- do roku1990
(pobranie 20 kwietnia 2012 r.).
129
Tame. W 1891 powstał Klub Miłoników Sztuki Fotograficznej we Lwowie (przekształcony potem na Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne).
130
http://www.krs-online.com.pl/?p=6&look=towarzystwo+fotograficzne (pobranie 16 sierpnia 2012 r.); http://www.krsonline.com.pl/?p=6&look=stowarzyszenie+fotograficzne (pobranie
6216 sierpnia 2012 r.).
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sprawnym zarzdzaniu131 i potrzebie istnienia takiego bytu w Radomsku, bez którego ciko wyobrazi sobie ruch artystyczny w tym miecie.
Tablica pamitkowa znajdujca si w lapidarium radomszczaskiego cmentarza „starego” (fot. M. Kwarta)

ródło: A. Szponder, Samotnik z Radomska. Sylwetka Edmunda Osterloffa (1863-1938), Radomsko 2012, s. 16.
Miejsce pochówku Edmunda Osterloffa na „Starym” Cmentarzu w Radomsku

ródło: Zbiory własne autora.

131
Towarzystwem przez ten czas zarzdzało siedmiu Prezesów: M. Wuro (w latach 1962–1964), W. Majzner (1964–1967),
J. Lechowski (1967–1995), C. Belica (1995–1996), W. Sterczewski (1996–2002), K. Walaszczyk (2002–2009), M. Kwarta (od
2009 r.); http://www.osterloff.radomsko.pl/index.php?content=onas (pobranie 2 lutego 2012 r.); Patrz te: J. Lechowski, 40 lat
Towarzystwa Fotograficznego…, s. 4.
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Tomasz Andrzej Nowak
(Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku)
Spis mieszkaców parafii Chełmo z 1766 r.
Parafia Chełmo w administracji kocielnej przynaleała do arcybiskupstwa gnienieskiego,
w strukturach pastwowych za do powiatu radomszczaskiego, lecego w województwie sieradzkim.
Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1389 r., ale najprawdopodobniej powstała znacznie wczeniej,
w XIII w. lub nawet jeszcze wczeniej1.
Prezentowany tu spis mieszkaców parafii jest jedynym znanym rejestrem mieszkaców parafii
Chełmo w okresie staropolskim. W tym czasie z Chełmem było zwizanych dwóch duchownych. Proboszczem był ks. Jan Bernard Grochowalski a wikariuszem ks. Wawrzyniec Majerowski. Wnioskujc po
charakterze pisma spisu dokonał ks. Majerowski2. Nadał mu tytuł „Cathalogus personarum in parochial
existentium conscriptus in anno 1776to”. Zestawienie to powstało przed 28 kwietnia 1766 r., kiedy przedstawiono go w Koniecpolu kanonikowi i dziekanowi Rayszelowi3. Do tej pory był wykorzystywany
tylko w czci odnoszcej si do mieszkaców samego Chełma4. Poza t wsi ujmuje mieszkaców:
folwarku Granice, Kraszewic, Koconi, Strzelec, Masłowic, Ochotnika, Krer, Rudki, Srokowa, Goszczowy, Zagórza, Grzybowej Wólki5 i Biestrzykowa Małego6.
Prawodawstwo kocielne nakazywało prowadzenie tego typu rejestrów wiernych od koca XVI
w. Dopiero jednak od stulecia nastpnego poszczególne diecezje wprowadzały taki obowizek. Miano
notowa rodziny z zaznaczeniem imion i nazwisk oraz wieku i stopnia pokrewiestwa wszystkich członków rodziny i wszystkich współmieszkajcych. Poza tym take tych, którzy przyjmowali komuni wielkanocn, bierzmowanie i ewentualn zmian miejsca zamieszkania. Rzadko jednak przestrzegano tych
zalece i std spisów parafialnych zachowało si bardzo niewiele7. Róna bywa te ich przydatno do
bada historycznych. Znane s spisy parafialne, które nie ujmuj wszystkich mieszkaców, np. kobiety
z nielubnymi dziemi, ydów. Cz osób wchodzcych w skład gospodarstw domowych nie posiada

T.A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005, s. 182–185; tene, Spór o wie Grboszewice w wietle akt
parafii Chełmo, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. IV, red. T.A. Nowak, Radomsko 2010, s. 109; S. M. Zajczkowski, Sie parafialna na
terenie przedrozbiorowego powiatu radomszczaskiego w pocztkach XVI w., „Zeszyty Radomszczaskie”, t. III, red. T.A. Nowak,
Radomsko 2009, s. 130; J. Sikora, Grodzisko wczesnoredniowieczne na Górze Chełmo. Badania, interpretacje, hipotezy, „Prace
i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, 2008, nr 34, s. 24–26.
2
T.A. Nowak, Chełmo…, s. 214, 226–227.
3
Archiwum Archidiecezji Czstochowskiej im. ks. W. Patykiewicza w Czstochowie (dalej AACz), sygn. KM 139, k. 103–113.
4
T.A. Nowak, Chełmo …, s. 85–87. Tu błdnie odczytałem dat jego sporzdzenia na 1767 r.
5
Wie ta w ródłach wystpuje jako Wólka Grzybowa lub Wólka bd Wola, dlatego swego czasu uznałem j za osad zaginion;
T.A. Nowak, Spór o wie Grboszewice …, s. 109. Wydaje si jednak, e naley j utosamia z dzisiejsz Wólk koło Biestrzykowa
Małego.
6
W 1783–1784 r. do parafii przypisano jeszcze wie Dbrowa, nalec do Walentego Mciskiego, generał adiutanta, właciciela
Chełma. W poniszym spisie nie podano włacicieli kilku wsi. Uzupełnia te dane cytowany tu rejestr Franciszka Czajkowskiego, który
do Goszczowy, Zagórza, Srokowa i Grzybowej Wólki przypisuje Teodora Wzdulskiego, starost szczercowskiego, do Masłowic
i Krer Jacka Siemieskiego, czenika radomszczaskiego, do Rudki Michała Ostrowskiego, stolnika sieradzkiego – zob. „Regestr
diecezjów” Franciszka Czaykowskiego czyli właciciele ziemscy w Koronie 1783–1784, do druku podał Sławomir Górzyski, przypisami i wstpem opatrzyli Krzysztof Chłapowski i Sławomir Górzyski, Warszawa 2009, s. 64–65.
7
B. Kumor, Ksigi status animarum w diecezjach polskich (do 1918 r.), „Przeszło Demograficzna Polski”, t. I, red. Adam Szczypiorski, Warszawa 1967, s. 91, 92, 98–101; I. Gieysztorowa, Wstp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976, s. 124; C. Kuklo,
W. Gruszecki, Informatyczny system rekonstrukcji gospodarstw domowych i społecznoci lokalnych w Polsce przedrozbiorowej,
Białystok 1994, s. 21–22.
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stopnia pokrewiestwa z gospodarzem (dotyczy to zwykle osób w podeszłym wieku). Czsto te wiek
podany w spisie nie odpowiada danym z metryk8.
Omawiany tu dokument te nie jest pełny, pominito w nim dzieci do lat 8 (pojawiaj si sporadycznie). Uzna naley, e ujto tu osoby przystpujce do spowiedzi witej. W 1776 r. uprawnionych
do tego sakramentu było w parafii blisko 950 osób9, co jest bliskie liczbie wymienionych w spisie. Nie
uwzgldniono naturalnie ludnoci ydowskiej, cho najprawdopodobniej na terenie parafii w tym czasie
ydzi mieszkali10. By moe ydzi zajmowali si prowadzeniem karczem. Poniszy spis wymienia tylko
jednego karczmarza na cał parafi, a z pewnoci było ich wicej.
Pomimo mankamentów z rejestru mona pozyska wiele informacji, cho w podobnych publikacjach czsto brak jest analizy11. Omówi liczb mieszkaców i domostw, wiek mieszkaców, proporcje
midzy kobietami i mczyznami oraz struktur zawodow i społeczn.
Liczba mieszkaców poszczególnych wsi kształtowała si nastpujco: Chełmo – 209 (22%),
Granice – 60 (6%), Kraszewice – 125 (13%), Koconia – 63 (6,6%), Strzelce – 90 (10%), Masłowice – 84
(9%), Ochotnik – 57 (6%), Krery – 14 (1,4 %), Rudka – 96 (11%), Sroków – 15 (1,5%), Goszczowa – 22
(2,3%), Zagórze – 61 (6,4%), Grzybowa Wólka – 10 (1,5%), Biestrzyków Mały – 41 (4,3%), a wic
łcznie 957 osób. W Chełmie mieszkacy wsi naleeli do plebana i miejscowego dziedzica. Własnoci
ksidza było 33 poddanych. Do grona osób zwizanych z ksidzem doda naley zajmujcych si zarzdzaniem gospodarstwem plebana (dzierawca z rodzin, gospodyni) oraz słu…b pomocnicz kocioła
(organista, zakrystian)12.
Analiza spisu pozwala w wielu przypadkach na okrelenie liczby gospodarstw oraz osób
z nimi zwizanych. Znacznie trudniej jest okreli, czy osoby wystpujce pojedynczo posiadały własne
domostwa czy mieszkały u kogo. Szacunkowo oceniam, e Chełmo mogło mie ok. 43 domostw, Granice – 14, Kraszewice – ok. 37, Koconia – 16, Strzelce – 21, Masłowice – 19, Ochotnik – 12, Krery – 3,
Rudka – 24, Sroków – 4, Goszczowa – 5, Zagórze – 16, Grzybowa Wólka – 3, Biestrzyków Mały – 13.
W podanych tu liczbach wliczone s miejscowe dwory, które zamieszkiwała najwiksza liczba osób.
W Kraszewicach mona by si dopatrywa 26 osób zwizanych z dworem (właciciele, słuba, wonice,
pasterze), w Strzelcach 22 osoby, w Masłowicach 16 osób, w Rudce 13 osób, w Zagórzu 11 osób,
w Ochotniku 7 osób. W przypadku chłopów najwicej było domostw 4 i 5 osobowych i nieco mniej 2 i 3
osobowych. W kilku przypadkach liczba osób zwizanych z danym gospodarstwem sigała 7–8.
W wielu gospodarstwach domowych poza rodzin wymieniono te słub.
Kobiety i mczyni stanowili po połowie populacji. rednia wieku wród kobiet wynosiła 30,3
lat i u mczyzn podobnie – 30,1 lat. Powyej 60 roku ycia było tylko 5,5% mieszkaców parafii.
W wiejskiej parafii ludno zajmowała si przede wszystkim rolnictwem, cho pojawiaj si te
przedstawiciele innych profesji. Gospodarstwa dzieliły si na kmiece (36,6%), półkmiece (12,1%) i zagrodnicze (51,5%). Jak podaje Bohdan Baranowski w połowie XVIII w. zwikszała si liczba gospodarstw półkmiecych (półrolniczych), gdy prawdopodobnie cz dawnych zagrodników brała pod
upraw dotychczasowe pustki. Wielu chłopów nie było w stanie wywiza si z bardzo wysokiej paszczyzny i jednoczenie uprawia własne pole. W zwizku z tym woleli obrabia mniejsze kawałki pola,
a co za tym idzie take równie mniejsz paszczyzn13. Liczba kmieci i zagrodników w poszczególnych
8
J. Matuszewski, Liber baptisatorum parafii Szubin z lat 1736–1785, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1960,
t. VII, z. 2, s. 217 – podaj za L. Polaszewski, Struktura społeczna ludnoci w parafii Szubin w 1766 roku, „Przeszło Demograficzna
Polski, t. 10, red. S. Borowski, Warszawa 1977, s. 158–159.
9
T.A. Nowak, Chełmo …, s. 256.
10
AACz, sygn. KM 138, k. 301; T.A. Nowak, Chełmo…, s. 260. W 1742 r. yd Joachim przygotowywał si do przyjcia chrztu,
wczeniej jednak zmarł.
11
J. Pater, Spis ludnoci parafii mysłowickiej w dekanacie bytomskim z 1792 roku, „Przeszło Demograficzna Polski”, t. 22, red.
M. Górny, Wrocław 2001, s. 91–123; tene, Spis ludnoci parafii kamieskiej w dekanacie bytomskim z 1792 roku, „Przeszło
Demograficzna Polski”, t. 24, red. M. Górny, Wrocław 2003, s. 155–166; K. Rzemieniecki, Spis ludnoci parafii Pitkowskiej z 1790
roku, „Przeszło Demograficzna Polski”, t. 25, red. M. Górny, Wrocław 2004, s, 119–138.
12
T.A. Nowak, Chełmo…, s. 87. W 1761 r. w czci kocielnej wsi było 7 gospodarzy, z których 4 odrabiało sprzajne 3 dni
w tygodniu, a 3 po dwa dni w tygodniu. W 1746 r. dla chłopów kocielnych istniało 5 domów. Istniał wówczas jeszcze jeden plac, na
którym kiedy stała chałupa. W latach 80. XVIII w. ówczesny proboszcz Teodor Siemieski wybudował dla swoich poddanych 8
nowych domostw. W 1831 r. w kocielnej czci wsi były 4 morgi ogrodów, 10 mórg łk i 86 mórg ziemi ornej. Przypuszcza naley,
e w omawianym tu okresie było podobnie. Poddani ksidza uytkowali wic gospodarstwa majce rednio po 12,2 morgi.
13
B. Baranowski, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski
68rodkowej, Łód 1971, s. 47–48.

68

Spis mieszkaców parafii Chełmo z 1766 r.

wsiach była róna. Kmiecie dominowali w Chełmie (12 i 9 zagrodników), Masłowicach (9 i 5 zagrodników), Krerach (tylko 2 kmieci), po równo w obu kategoriach było w Granicach (po 5), Rudce (po 5),
Srokowie (po 1), Goszczowie (2 kmieci i 1 zagrodnik) i Grzybowej Wólce (po 1). W niektórych wsiach
przewaali zagrodnicy. Tak było w Kraszewicach (10 zagrodników i 5 kmieci), Koconi (5 zagrodników
i 4 kmieci), Ochotniku (6 zagrodników i 4 kmieci), Zagórzu (8 zagrodników i 1 kmie). Półkmiecie wystpowali w Kraszewicach (2), Strzelcach (2), Ochotniku (1), Goszczowie (1) i Zagórzu (4). Nad kmieciami (51) dominowali jednak zagrodnicy (56). Najmniej było półkmieci (10).
Z profesji usługowych wymieni naley młynarzy (4), kowali (3), karczmarza (1) i krawca (1).
Znaczna cz rzemielników wiejskich łczyła swoje zajcia z upraw roli14. Pozostałe take zwizane
były z gospodarstwem dworów: karbowy (1), włodarz (2), wonica (3), licznie reprezentowani byli pasterze: pasterz (1), pasterz owiec (9), pasterz bydła (6).
Sporód zawodów pozarolniczych najliczniejsza grup stanowiła słuba (nieco ponad 20%). Najliczniej reprezentowane były słuce (36%), słudzy/parobkowie (25%). Słub spotyka si w wikszoci
gospodarstw. W rodzinach szlacheckich zdarzało si, e zatrudnienie znajdowały nawet 3 słuce. Obok
nich w licznych gospodarstwach wystpowali take chłopcy (26%) i dziewczta (12%). W spisie maj
oni od 8 do 12 lat i zapewne były to sieroty przyjte na wychowanie, by moe w duej czci spokrewnieni ze swymi gospodarzami. B. Baranowski nazywa ich „redniakami” i uznaje za typowych pracowników zatrudnianych w gospodarstwach15. Ogółem niespełna 24% mieszkaców parafii nie utrzymywało
si bezporednio z uprawy roli.
Gospodarstwo domowe składało si z rodziców, dzieci, chłopca lub dziewczyny oraz słucej
i/lub parobka. W niektórych domostwach wystpuj te kobiety okrelone mianem lokatorki (inquilina).
Spotykamy je w 30 przypadkach.
Struktura społeczna nie była skomplikowana. Szlachta stanowiła 7,5% ogółu mieszkaców. Na
podkrelenie zasługuje wie Biestrzyków Mały, gdzie praktycznie wszyscy zostali okreleni jako szlachta
(bez 4 osób bdcych u nich na słubie). Z wyjtkiem włacicieli Chełma Mciskich16, miejscowa
szlachta nie naleała szlachty zamonej, nie piastowała te wysokich urzdów. Sporód pozostałych
dziedziców wsi Jakub Bkowski był podczaszym owruckim (1767), łowczym grabowieckim (1770–
1772), miecznikiem grabowieckim (1773)17, a Ludwik Dobiecki w 1761 r. mianowany został łowczym
piotrkowskim, ale urzdu nie objł, pełnił natomiast urzd skarbnika piotrkowskiego od 1762 r., nastpnie
miecznika (od 1765 r.) i wojskiego radomszczaskiego (od 1768 r.). Zmarł w 1768 lub 10 maja 1769 r.18.
Burgrabi piotrkowskim był Ignacy Jabłoski19.
W oryginale spisu wyliczono mieszkaców danej wsi w dwóch kolumnach na kadej stronie podajc wszystkie podstawowe dane: nazw wsi, w przypadku szlachty okrelenie pochodzenia stanowego,
profesj, stosunek pokrewiestwa i wiek. Dla lepszej przejrzystoci prezentuj go w formie tabeli ujmujcej wszystkie kategorie informacji o danym człowieku.
Mieszkacy parafii Chełmo
LP.
1

2
3
4
5

WIE
Chełmo – dwór
plebana

IMI I NAZWISKO
szl. Adam Wysocki20

WIEK
50

Ludwina jego ona
Helena córka
Gertruda
Maciej

45
13
20
11

14

PROFESJA

słuca
chłopiec

Tame, s. 49.
Tame, s. 50; T.A. Nowak, Chełmo…, s. 87.
16
T.A. Nowak, Chełmo…, s. 66–67.
17
AACz, sygn. KM 139, k. 34, 51–52, 69.
18
A. Boniecki, Herbarz polski, t. 4, Warszawa 1901, s. 310; Urzdnicy województw łczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku.
Spisy, oprac. E. Opaliski i H. erek-Kleszcz, red. A. Gsiorowski, Kórnik 1993, nr 749, 793, 859, 892.
19
A. Boniecki, Herbarz polski, t. 8, Warszawa 1905, s. 121.
20
Adam (ur. 1709 r. lub w 1716 r. – zm. w 1769 r., pochowany za wielkim ołtarzem) i Ludwina Wysoccy ochrzcili w 1746 r. córk
r.; AACz, sygn. KM 138, k. 117; sygn. KM 139, k. 95, 97, 181.
Katarzyn Salome. Ich córka Helena wystpuje jeszcze w 177869
15

69


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
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

 

Poddani plebana

Folwark dworski

szl. Józef Zajczkowski
Ignacy
Zofia
Katarzyna jej córka
Antoni Laskowski21
Stanisław jego brat22
Katarzyna ich matka
Kunegudna jej córka
Salomea jej córka
Jakub Belik
Salomea jego ona
Grzegorz ich syn
Michał ich syn
Jan ich syn
Krystyna
Błaej Kotlicki
Marianna jego ona
Mateusz ich syn
Kazimierz ich syn
Marianna
Salomea córka
Paweł
Tomasz Kotlicki
Teresa jego ona
Wojciech ich syn
Józef ich syn
Antoni ich syn
Konstancja córka
Piotr Szczsny
Jadwiga jego ona
Marianna córka
Mikołaj syn
Maciej Kotlicki
Katarzyna ona
Stefan Browaria (?)
Zofia jego ona
Agnieszka córka
Stanisław syn
Jan Kotlicki
Małgorzata jego ona
Franciszek Niedziela
Elbieta jego ona
szl. Stefan Sajecki23
szl. Katarzyna jego ona
Wiktoria
Brygida
Magdalena
Wojciech
Katarzyna jego ona
Jan Robieka?

21

20
13
60
38
26
24
50
18
16
53
41
19
16
10
50
58
46
26
29
23
18
13
60
40
27
23
16
40
45
40
12
11
46
28
45
33
14
12
27
22
80
71?
45
31
20?
24
28
60
50
69

chłopiec

organista
zakrystian

lokatorka

słuca

chłopiec

biedak

administrator dóbr

słuca
słuca
słuca
karbowy

zagrodnik

Na stanowisku był ju w 1760 r.; AACz, sygn. KM 138, k. 178.
W 1767 r. wystpuje jako kantor; AACz, sygn. KM 138, k. 32.
Administratorami byli ju w 1765 r. 22 lutego 1766 r. ochrzcili syna Jana Walentego. Chrzestnymi byli szl. Benedykt Czaplicki i szl.
Anna Czubiska, panna; AACz, KM sygn. 139, k. 19, 25.
70

22
23

70

Spis mieszkaców parafii Chełmo z 1766 r.
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Marianna jego ona
Juliana córka
Hiacynt syn
Jan syn
Stefan Postylion
Zuzanna jego ona
Maciej Janocha
Agnieszka jego ona
Jan
Gertruda
Andrzej
Józef
Mikołaj
Marcin
Barbara jego ona
Agnieszka
Julianna córka
Jan Włodarczyk
Katarzyna jego ona
Piotr
Stefan syn
Sebastian
Walenty Stpie
Marianna jego ona
Tomasz syn
Zuzanna córka
Jan
Gertruda
Jakub
Katarzyna jego ona
Walenty
Barbara jego ona
Antoni Ciupa
Małgorzata jego ona
Ewa
Józef Głb
Jadwiga jego ona
Marianna córka
Marianna
Jan
Jan Olesiak
Gertruda jego ona
Michał Pzik ?
Elbieta jego ona
Piotr Stpie
Marianna jego ona
Agnieszka
Antoni Baran
Regina jego ona
Kazimierz syn
Petronela córka
Józef
Barbara
Antoni Stypa
Gertruda jego ona

71
71

66
25
18
14
42
28
30
25
26
20
18
22
16
50
40
50
11
40
46
21
11
16
35
28
10
12
23
33
60
70
33
28
33
30
60
45
30
11
25
12
35
26
48
42
35
30
60
50
42
18
10
22
10
30
23

sługa
słuca
chłopiec
pasterz owiec
pomocnik pasterza
pasterz bydła

lokatorka

kmie

sługa

chłopiec
kmie

sługa
słuca
włodarz

szewc

zagrodnik

ebraczka staruszka
kmie

słuca
chłopiec
zagrodnik

zagrodnik

ebraczka staruszka
kmie

sługa
słuca


111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

 
Tomasz Smolg
Marianna jego ona
Michał Smolg
Rozalia
Marianna
Jan
Helena jego ona
Magdalena córka
Sebastian Kaczmarczyk
Jadwiga jego ona
Urszula córka
Wojciech
Regina jego ona
Paweł syn
Piotr syn
Marcin
Apolonia
Kazimierz Jachymczyk
Dorota jego ona
Sebastian
Zuzanna
Franciszek
Marianna
Stanisław Baran
Barbara jego ona
Paweł syn
Antoni
Katarzyna
Mikołaj Krokla?
Agata jego ona
Marianna
Paweł Skóra
Gertruda jego ona
Antoni syn
Franciszka córka
Gabriel
Ignacy
Marianna
Stanisław Peryga
Marianna jego ona
Marianna córka
Michał
Stanisław
Tomasz
Łukasz Trzeciak
Gertruda jego ona
Grzegorz syn
Antoni
Helena
Augustyn
Franciszek Sadłon
Franciszka jego ona
Walenty Sadłonik
Teresa jego ona
Piotr

72

72

40
42
29
18
36
53
56
23
46
40
10
55
46
24
8
40
21
40
30
30
25
12
30
30
25
10
18
19
50
40
15
41
30
14
16
20
12
18
52
53
16
22
20
12
60
56
10
22
25
15
35
30
37
36
16

kmie

słuca
lokatorka
karczmarz

zagrodnik

kowal

sługa
słuca
kmie

sługa
słuca
chłopiec
lokatorka
kmie

sługa
słuca

dziewczyna
kmie

sługa
chłopiec
słuca

sługa
chłopiec
chłopiec
kmie

sługa
słuca
chłopiec
kmie

kmie

sługa

Spis mieszkaców parafii Chełmo z 1766 r.
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

211
212
213
214
215
216
217
218
219

Granice
folwark

Zofia
Marianna
Jan
Andrzej Czeszak?
Marianna jego ona
Katarzyna córka
Antoni
Katarzyna
Szymon
Agnieszka
Walenty Maszczyk
Zuzanna jego ona
Andrzej
Marianna
Ignacy
Kacper
Tomasz Bk
Marianna jego ona
Tomasz Solacki
Gertruda jego ona
Jan Rotator
Łucja jego ona
Felina
Stefan Szymaski
Ewa jego ona
Andrzej Rotator
Marianna jego ona
Stanisław
Mikołaj Sadłon
Regina jego ona
Marianna
Antoni
Zofia jego ona
Róa córka
Marianna córka
Sebastian syn
Wawrzyniec Stypa
Wiktoria jego ona
Anna
Agnieszka
Ludwina
Bartłomiej
Petronela jego ona
Franciszek syn
Bartłomiej

23
16
12
46
30
12
20
20
12
28
28
22
20
23
12
10
30
23
70
56
45
33
22
40
30
42
32
10
43
53
10
50
40
20
13
10
60
45
40
20
26
45
32
12
25

Katarzyna jego ona
Magdalena
Stanisław
Agnieszka jego ona
Marianna
Walenty Kaczmarczyk
Jadwiga jego ona
Brygida córka
Franciszek

25
40
36
30
12
40
38
14
30

73
73

słuca
dziewczyna
chłopiec
kmie

sługa
słuca
chłopiec
lokatorka
kmie

sługa
słuca
chłopiec
chłopiec
zagrodnik

zagrodnik

dziewczyna
zagrodnik

kołodziej?
chłopiec

zagrodnik

dziewczyna
krawiec

słuca
dziewczyna
lokatorka
młynarz

pater familias

słuca
pasterz bydła

dziewczyna
kmie

słucy


220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

 

Kraszewice

Grzegorz
Łukasz Trzeciak
Marianna jego ona
Stanisław Łcznik
Agata jego ona
Ludwina córka
Augustyn
Gertruda
Walenty
Jan Kaczmarczyk
Agnieszka jego ona
Grzegorz
Katarzyna matka
Marianna
Adam Janocha
Katarzyna jego ona
Hiacynt
Małgorzata
Andrzej
Antoni Maszczyk
Gertruda jego ona
Piotr syn
Justyna córka
Bartłomiej
Regina
Stefan Kot
Łucja jego ona
Anna córka
Maciej
Karol
Andrzej Czekaj
Marianna jego ona
Zofia jego matka
Marianna
Paweł Stypa
Petronela jego ona
Magdalena
Mikołaj Labek
Elbieta jego ona
Paweł Pucek
Marianna jego ona
Maciej
Tomasz
Katarzyna
Jan Rudzik
Marianna jego ona
Jakub Urbaczyk
Magdalena jego ona
Karol Stolarczyk
Katarzyna jego ona
szl. Jakub Bkowski24

15
29
25
42
37
11
20
15
12
35
36
23
66
25
37
30
20
26
15
65
56
20
13
35
22
46
40
12
20
15
26
23
70
40
45
26
20
60
30
38
40
20
11
20
35
29
43
45
26
45
21

24

chłopiec
zagrodnik

kmie

sługa
słuca
chłopiec

sługa

lokatorka
kmie

sługa
słuca
chłopiec
kmie

sługa
słuca
kmie

sługa
chłopiec
zagrodnik

lokatorka

słuca
zagrodnik

sługa
chłopiec
słuca
zagrodnik

zagrodnik

Jakub i Bona Bkowscy ochrzcili 4 czerwca 1772 r. syna Filipa Antoniego. Chrzestnymi byli ks. Franciszek Grochowalski
i Zuzanna Mciska, starocina ostrzeszowska. Rok póniej, 6 sierpnia, ochrzcili Ignacego Lojol, którego chrzestnymi byli
ks. Jan Grochowalski i szl. Ewa Suchecka, podstolina piotrkowska; 74
AACz, sygn. KM 139, k. 59, 69.

74

Spis mieszkaców parafii Chełmo z 1766 r.
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

Bona z domu Suchecka jego ona
szl. Andrzej Wodziski
szl. Elbieta Smoleska panna
Jan lepy
Gabriel Hungary
Marianna jego ona
Wojciech
Andrzej
Szymon Fory
Michał Fory
Franciszek
Marianna
Marianna
Benedykt
Franciszek
Justyna
Michał renicki
Marianna jego ona
Antoni Jordan
Petronela jego ona
Marianna
Adam
Łucja jego ona
Wojciech
Apolonia jego ona
Grzegorz Drzazga
Marianna jego ona
Michał ich syn
Salomea ich córka
Małgorzata
Stanisław Jedynak
Apolonia jego ona
Jan
Katarzyna jego ona
Tomasz Jagustyn
Franciszka jego ona
Paweł syn
Agnieszka córka
Łukasz
Wawrzyniec
Jan Włodarczyk
Agnieszka jego matka
Franciszek
Katarzyna ona wonicy
Łucja
Ludwina
Marianna
Feliks Mazur
Brygida jego ona
Wojciech Mazur
Bartłomiej
Mikołaj Bator
Magdalena jego ona
Jan sługa
Agnieszka

75

75

19
18
22
40
23
50
30
20
16
13
45
30
20
16
10
18
45
30
40
23
20
40
40
43
26
70
50
20
30
33
50
40
20
15
50
30
14
18
25
15
18
50
40
20
15
11
43
43
40
40
16
20
23
20
40

słuca

wonica
wonica

ciela
mater familias
słuca
chłopiec
chłopiec
dziewczyna

słuca
pasterz owiec

pasterz bydła

zagrodnik

chałupnica
półkmie

sługa

sługa
chłopiec
zagrodnik

sługa

dziewczyna
dziewczyna
lokatorka
kmie

chłopiec
zagrodnik

lokatorka


326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

 
Wojciech Stolarczyk
Małgorzata jego ona
Antoni syn
Barbara
Klara Magierka
Franciszek Białota
Marianna jego ona
Jan
Zofia matka
Marianna
Rozalia
Stefan
Marianna jego matka
Piotr Słoninka
Katarzyna jego ona
Urszula
Grzegorz
Piotra Władany
Katarzyna jego ona
Jan Bolecha
Marianna jego ona
Stanisław Bolecha
Zofia jego ona
Bartłomiej syn
Marianna córka
Paweł Szałapał
Agnieszka jego ona
Dorota
Sebastian
Antoni Sitarek
Jadwiga jego ona
Jakub syn
Łukasz syn
Agnieszka córka
Sebastian Klorowski
Katarzyna ona
Rozalia Bieniecka
Antoni Cyran
Jan
Magdalena matka
Wawrzyniec Lodzik
Jadwiga ona
Kunegunda
Tomasz
Wojciech Sitarek
Marianna ona
Wojciech
Kacper
Katarzyna
Andrzej Sitarek
Gertruda ona
Jan syn
Ewa jego ona
Stanisław syn Andrzeja
Andrzej syn Jana

76

76

28
35
12
58
40
23
25
13
45
28
12
20
68
25
20
12
82
46
50
50
40
25
23
15
11
40
30
43
16
45
28
18
10
11
40
30
30
20
18
50
25
23
12
8
40
25
22
15
18
80
82
38
22
15
12

zagrodnik

lokatorka

kmie

chłopiec

lokatorka

sługa

zagrodnik

dziewczyna
sługa

zagrodnik

zagrodnik

chałupnica
chłopiec
kmie

zagrodnik

zagrodnik
sługa

dziewczyna
chłopiec
kmie

sługa
chłopak
słuca
kmie

Spis mieszkaców parafii Chełmo z 1766 r.
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

Koconia

Aleksy
Antoni
Marianna
Andrzej
Barbara jego ona
Gertruda
Elbieta
Franciszek Olczyk
Barbara jego ona
Katarzyna
Regina
Zofia Stangretowa
Antoni Chrzanowski
Justyna jego ona
Ignacy Jabłoski25
Zuzanna córka26
Barbara córka27
Brygida córka28
Katarzyna
szl. Jan Cywiski
szl. Marianna Labaszyska
Marianna jej córka
Kazimierz
Jadwiga jego ona
Katarzyna córka
Katarzyna
Franciszka
Walenty
Łukasz
Błaej Mielczarek
Zuzanna jego ona
Zuzanna matka
Józef
Marianna jego ona
Kacper Kardas
Katarzyna jego ona
Konstancja
Błaej Wybanik
Magdalena jego ona
Jan ojciec
Teresa jego ona

18
11
20
30
25
12
40
30
40
12
50
30
30
29
46
16
13
10
12
30
33
13
40
30
14
25
23
22
13
32
23
60
40
52
35
28
62
36
30
70
60

sługa
chłopiec
słuca
krawiec

dziewczyna
lokatorka
półkmie
chłopiec
kmie
lokatorka

zagrodnik
sługa
właciciel

słuca

włodarz

słuca
słuca
wonica
chłopiec
zagrodnik

pasterz bydła

zagrodnik

lokatorka
zagrodnik

Ignacy, syn Stanisława, miał w 1756 r. on Jadwig z Brochockich. Małonkowie w 1747 r. skwitowali Szydłowskich z sum na
majtku Godzikowo, a w 1751 r. pozwali Karola Wsowicza. W 1752 r. zapisał oprawił on na majtku Koconia. Miał z ni syna
Klemensa Franciszka, ochrzczonego w 9 padziernika 1759 r. Chrzestnymi byli Jan Przerbski z Przereba, chory piotrkowski i jego
ona Marianna z Hupniewskich oraz Wojciech Jabłoski. W 1773 r. wystpuje te Gertruda Jabłoska, burgrabianka piotrkowska.
Ignacy Respond Jabłoski, burgrabia piotrkowski, zmarł 18 padziernika 1778 r. w wieku 77 lat i pochowany został w kaplicy w.
Anny.; AACz, sygn. KM 138, k. 163, 177; KM 139, k. 65, 78, 200. A. Boniecki podaje, e mieli jeszcze dzieci: Ksawerego, subdelegata grodzkiego piotrkowskiego, Zuzann, Barbar i Brygid. Rodzestwo to nadal w 1778 r. procesowali si z Wsowiczem; Herbarz polski, t. 8, s. 121.
26
Wystpuje w 1768 r. jako chrzestna u Wilkoszewskich i Krzetowskich z Biestrzykowa; AACz, sygn. KM 139, k. 37, 39.
27
By moe to ona wystpuje w 1773 r. jako burgrabianka radomszczaska, bdc chrzestn u Krztowskich oraz w 1783 r. jako
wiadek przy chrzcie yda; AACz, sygn. KM 139, k. 67; sygn. KM 141, k. 5.
28
W dniu 3 maja 1787 r. Brygida wyszła za szl. Tomasza Wolskiego. wiadkami byli Kazimierz Czaplicki, poseł zakroczymski z Dobromierza, Stanisław Sariusz Lutosławski, poseł bydgoski, Ksawery Respond Jabłoski, burgrabia piotrkowski, brat panny młodej. W 1790 r.
ochrzcili syna Ignacego Kantego. Chrzestnymi byli Piotr Dobiecki, miecznik radomszczaski ze Strzelec i Anna z Czaplickich Jabłoska,
AACz, sygn. KM 141, k. 1, 70.
Wojciech Dobiecki i Apolonia Bkowska, panna z Sokolej Góry; 77
25

77


422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

 

Strzelce

[…] Sałata
Ewa jego ona
Katarzyna córka
Stanisław Wróbel
Jadwiga jego ona
Błaej ojciec
Zofia jego ona
Szymon Wróbel
Barbara jego ona
Maciej Wróbel
Franciszek
Franciszek Jadamusik
Krystyna jego ona
Hiacynt syn
Mikołaj syn
Elbieta córka
Tomasz
Konstancja
Hiacynt Wybanik
Agnieszka jego ona
Łukasz
Agnieszka
Łukasz
Szymon Orzechowski
Katarzyna jego ona
Ewa córka
Piotr Ciemieski
Apolonia jego ona
Jadwiga matka
Mikołaj Kardarz
Marianna jego ona
Wojciech syn
Franciszka córka
Zofia córka
Jakub
Marianna
szl. Ludwik Dobiecki
Anna z Majów ona
Teodor syn
Agnieszka córka
Apolonia
Marek
Agnieszka
Katarzyna
Kacper lepy
Salomea ona
Jakub
Józef Postilo?
Jan
Agnieszka
Zuzanna
Franciszka
Jan lepy
Andrzej
Kunegunda jego ona

78
78

32
30
12
38
30
70
60
25
23
22
15
43
32
14
13
15
38
40
39
29
40
22
15
45
30
16
40
30
63
43
30
18
16
11
22
18
65
40
21
19
16
15
12
20
36
30
40
18
13
32
20
16
20
22
20

zagrodnik

kmie

chłopak

sługa
lokatorka
kmie

sługa
słuca
chłopiec
kmie

zagrodnik

kmie

sługa
słuca

słuca
chłopiec
dziewczyna
dziewczyna

wonica

pasterz koni
mater familias
słuca
słuca

pasterz owiec

Spis mieszkaców parafii Chełmo z 1766 r.
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

Stanisław Szymaski
Teresa jego ona
Kacper Szewczyk
Marianna jego ona
Małgorzata
Szymon Wony
Zofia jego ona
Salomea córka
Regina córka
Jan Mazur
Magdalena jego ona
Marcin syn
Konstancja córka
Kazimierz syn
Franciszek Wronowale?
Agnieszka jego ona
Paweł
Roch
Marianna matka
Mateusz Głogosz
Agnieszka jego ona
Walenty ojciec
Jakub syn Mateusza
Tomasz
Jadwiga
Jan Wileski
Petronela jego ona
Aleksy
Małgorzata jego ona
Małgorzata
Wojciech Witkowski
Marianna jego ona
Agnieszka matka
Paweł
Jan
Urban Matusik
Agnieszka jego ona
Zofia córka
Małgorzata matka
Antoni Owczarek
Konstancja jego ona
Krystyna
Franciszek Włodarczyk
Marianna jego ona
Tomasz ojciec
Franciszka córka
Błaej syn
Małgorzata córka
Piotr Wyban
Katarzyna jego ona
Rozalia córka
Brygida córka
Kazimierz
Marianna Mulier
Jan Mazur

79

79

40
28
32
26
30
32
28
15
8
45
38
22
20
18
35
23
19
18
55
40
33
90
12
15
43
45
40
43
33
26
30
24
56
28
13
35
30
11
63
26
23
30
22
20
76
22
18
16
43
40
13
10
18
20
30

pasterz

zagrodnik

lokatorka
zagrodnik

półkmie

półkmie

sługa
chłopiec

półkmie

chłopiec
lokatorka

pasterz bydła

lokatorka
półkmie

sługa
chłopiec
zagrodnik

zagrodnik

lokatorka
zagrodnik

półkmie

sługa
prostytutka?
zagrodnik


532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583

 

Masłowice

Agnieszka ona
Franciszek
Małgorzata
Łucja Wieprzkowa wdowa
Karol jej syn
Walenty
Agnieszka jego ona
Piotr syn
Zuzanna córka
Małgorzata
Marcin Masłon
Konstancja jego ona
Marcin ojciec
Antoni Ciura
Agnieszka jego ona
Jan
szl. Antoni Borkowski29
Teresa jego ona
Joanna córka
Rozalia córka
Brygida córka
Katarzyna
Justyna
Kazimierz
Grzegorz
Zofia ona
Maciej
Andrzej
Barbara ona
Urszula
Apolonia jej córka
Marianna
Łukasz Cyran
Agnieszka jego ona
Jadwiga matka
Teresa
Anastazja
Wojciech
Anna Wilczkowa wdowa
Marcin
Agnieszka jego ona
Wawrzyniec syn
Marianna córka
Agnieszka matka
Marcin Płatek
Marianna jego ona
Agata córka
Wojciech syn
Marcin syn
Marianna matka
Tomasz Olczyk kmie
Marianna jego ona

29

23
11
55
45
17
30
21
10
13
60
24
23
70
40
36
16
42
36
13
10
8
28
29
21
43
40
18
32
30
35
17
45
45
39
70
20
13
86
46
70
40
20
14
88
43
30
13
11
10
63
35
42

chłopiec
lokatorka

kowal

lokatorka
zagrodnik

zagrodnik

chłopiec
administrator

mater familias
słuca
wonica
pasterz bydła

pasterz owiec
włodarz

lokatorka

lokatorka
kmie

słuca
dziewczyna
szewc

kowal

kmie

kmie

zagrodnik

W 1765 r. urodził im si syn Antoni. Chrzest odbył si 10 grudnia, rodzicami chrzestnymi byli Marcin Borucki, administrator
z Ochotnika i szl. Agnieszka Kotulanka; AACz, sygn. KM 139, k. 24.
80

80

Spis mieszkaców parafii Chełmo z 1766 r.
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
30

Ochotnik

Maciej
Regina
Jan
Mikołaj Olczyk
Marianna jego ona
Marcin Sobieraj
Urszula jego ona
Ewa córka
Grzegorz
Rozalia
Łukasz Rotator
Marianna jego ona
Błaej Pawełczyk
Jadwiga jego ona
Józef Juszczyk
Justyna jego ona
Piotr Olczyk kmie
Marianna jego ona
Franciszek sługa
Franciszek
Marianna
Józef Juszczyk
Marianna jego ona
Franciszek
Piotr
Marianna
Wojciech kaleka
Brygida jego ona
Jan chłopiec
Marianna
Jadwiga
Jan Pawełczyk
Ewa jego ona
Michał
Marianna
Łukasz Włoczek
Jadwiga jego ona
Salomea
Aleksy
Ewa jego ona
Brygida córka
Wawrzyniec Olczyk
Ewa jego ona
Błaej
Salomea
Marianna
Paweł
Teresa jego ona
szl. Marcin Borzcki30
Regina Krajewska
Barbara słuca
Jadwiga
Maciej

20
26
12
28
31
43
28
12
20
28
43
32
43
40
23
22
23
20
18
12
63
30
23
28
13
42
25
23
16
15
63
33
25
20
23
30
26
20
43
31
8
28
23
20
18
11
40
29
56
40
18
12
35

sługa
słuca
chłopiec

kmie

sługa
słuca
kołodziej/zagrodnik
zagrodnik
zagrodnik

zagrodnik

dziewczyna

kmie
chłopiec
lokatorka
kmie
słuca
sługa
chłopiec
lokatorka
kmie

słuca
lokatorka
kmie

sługa
słuca
kmie

słuca
młynarz

kmie

sługa
słuca
dziewczyna
pasterz owiec

administrator
mater familias

słuca
pasterz owiec

Zmarł 2 sierpnia 1766 r. w wieku 60 lat, pochowany został obok
81 ołtarza głównego; AACz, sygn. KM 139, k. 175.

81


637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691

Krery

 
Piotr
Stanisław
Antoni Nowak
Antoni jego syn
Marianna jego ona
Apolonia
Walenty
Stanisław Chomela
Marianna jego ona
Maciej
Wojciech
Katarzyna
Antoni Mielczarczyk
Gertruda jego ona
Łucja
Szymon abczyk
Agnieszka jego ona
Elbieta
Franciszek Nowak
Teodora jego ona
Wojciech syn
Maciej syn
Franciszka
Mikołaj Kopiecki
Małgorzata jego ona
Walenty
Marianna
Paweł
Gertruda
Kazimierz Kupa
Agnieszka jego ona
Maciej ojciec
Marianna
Maciej Jarczyk
Anna jego ona
Piotr Kopecki
Marianna jego ona
Szymon
Marek Przybyciew
Franciszka jego ona
Anastazja jego córka
Grzegorz syn
Tomasz Dudek
Marianna jego ona
Jan Ubrda?
Marianna jego ona
Elbieta
Bartłomiej Skóra
Jadwiga jego ona
Marianna matka
Tomasz
Marianna
szl. Gabriel Kotuliski
Agnieszka jego ona
Marianna

82
82

17
18
65
38
23
18
18
38
30
25
16
17
28
18
20
43
28
65
45
35
18
16
18
26
23
18
25
16
10
25
23
76
10
45
26
28
26
10
43
32
13
10
44
23
43
40
15
33
25
55
19
15
70
27
30

pomocnik
pasterz bydła
kmie

słuca
sługa
kmie

sługa
chłopiec
dziewczyna

dziewczyna
zagrodnik

lokatorka
kmie

słuca
kmie

sługa
słuca
chłopiec
dziewczyna
zagrodnik

dziewczyna
zagrodnik

zagrodnik

chłopiec
zagrodnik

zagrodnik

słuca
półkmie

sługa
słuca

słuca

Spis mieszkaców parafii Chełmo z 1766 r.
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746

Rudka

Krzysztof Sobieraj
Marianna jego ona
Piotr syn
Błaej syn
Krzysztof
Marianna
Kazimierz
Antoni Mielczarek
Gertruda jego ona
Marianna
Zofia
szl. Antoni Dobrowolski
Marianna jego ona
Ewa córka
Wincenty syn
Antoni Suchocki
Magdalena jego matka
Małgorzata
Urszula
Józef
Kanty
Kazimierz
Cecylia
Mikołaj
Bartłomiej
Jadwiga jego ona
Julianna córka
Franciszka córka
Andrzej
Łucja jego ona
Paweł syn
Brygida córka
Katarzyna
Feliks Łysik
Małgorzata jego ona
Zofia
Antoni
Marianna jego ona
Franciszka córka
Sebastian Wstpie
Marianna jego ona
Petronela córka
Paweł Wlelik
Elbieta jego ona
Jan Witkowski
Agnieszka jego ona
Jadwiga córka
Marianna córka
Antoni
Józef
Antoni
Elbieta jego ona
Julianna córka
Regina córka
Błaej Grzegorczyk

83

83

39
38
20
15
15
12
14
29
26
23
63
35
26
13
8
21
60
20
26
20
18
40
46
13
56
50
21
18
55
39
18
17
23
33
28
15
56
39
15
59
50
16
36
30
60
50
20
16
20
10
50
45
14
10
36

kmie

chłopiec
dziewczyna
chłopiec
kmie

słuca
lokatorka

słuca
słuca
wonica
pasterz owiec
pasterz owiec
piastunka
chłopiec
kunierz

młynarz

słuca
zagrodnik

słuca
krawiec

zagrodnik

zagrodnik

kmie

sługa
chłopiec
pasterz owiec


747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801

 

Sroków

Katarzyna jego ona
Agata córka
Józef Wojtaszczyk
Marianna jego ona
Wincenty
Bartłomiej
Maciej
Agnieszka jego ona
Teresa
Karol Rymaski
Anna jego ona
Jan syn
Walenty syn
Jan syn
Małgorzata
Krzysztof Wojtaszczyk
Marianna jego ona
Wojciech
Krystyna
Helena
Justyna wdowa
Walenty Matynia
Marianna jego ona
Piotr
Małgorzata
Jan
Małgorzata wdowa
Roch Wojnarowicz
Małgorzata jego ona
Katarzyna wdowa
Małgorzata wdowa
Kazimierz
Rozalia jego ona
Maciej Cyranek
Marianna jego ona
Agnieszka matka
Błaej Grzegorczyk
Justyna jego ona
Jadwiga wdowa
Małgorzata Krakowiakowa wdowa
Wojciech jej syn
Rozalia Szczepanowa wdowa
Jan jej syn
Katarzyna wdowa
Wawrzyniec Borkowicz
Marianna jego ona
Józef syn
Tomasz syn
Andrzej
Elbieta jego ona
Antoni syn
Kunegunda córka
szl. Augustyn Klekowski?
Salomea jego ona
Aleksandra córka

84

84

29
12
60
55
18
12
25
20
20
60
38
28
13
10
18
53
30
23
22
13
42
40
26
26
30
12
40
63
46
36
40
43
36
24
22
60
36
25
30
60
23
35
16
45
36
29
13
10
50
39
18
12
30
38
12

kmie

sługa
chłopiec
sługa

słuca
kmie

słuca
kmie

sługa
słuca

kmie

sługa
słuca
chłopiec

kowal

zagrodnik

zagrodnik

młynarz

Spis mieszkaców parafii Chełmo z 1766 r.
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856

Goszczowa

Zagórze

Jan młynarz
Marianna jego ona
Łukasz Zagórowicz
Anastazja jego ona
Jan syn
Feliks syn
Marianna
Michał Tomczyk
Apolonia jego ona
Zofia matka
Kazimierz
Bona
Jan
Katarzyna jego ona
Marianna córka
Katarzyna matka
Marcin Grzegorczyk
Gertruda jego ona
Józef
Salomea
Zuzanna
Mikołaj Kudlik
Agnieszka jego ona
Zofia matka
Katarzyna
Stanisław Dyktyski
Marianna jego ona
Łukasz syn
Kunegunda córka
Tomasz Szewczyk
Apolonia jego ona
Bartłomiej syn
Franciszka
Walenty
Gabriel
Marianna jego ona
Małgorzata córka
Marianna
Jan
Gertruda jego ona
Gertruda córka
Marcin
Franciszka jego ona
Jan Dyktyski
Petronela jego ona
Błaej
Agnieszka jego ona
Marcin Delczyk
Katarzyna jego ona
Józef Mielczarz
Franciszka jego ona
Mikołaj Gaj
Małgorzata jego ona
Józef syn
Paweł syn

85
85

36
25
50
35
23
11
28
30
28
55
16
12
40
36
12
70
33
27
20
15
13
30
24
46
11
33
30
15
10
40
45
20
30
15
45
36
10
33
50
30
12
25
26
40
28
40
53
45
36
66
35
46
35
20
14

półkmie

słuca
zagrodnik

chłopiec
słuca
młynarz

kmie

sługa
dziewczyna
dziewczyna
zagrodnik

dziewczyna
półkmie

kmie

słuca
chłopiec
włodarz

słuca
pasterz owiec

horti inspector

kowal

zagrodnik

półkmie


857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917

 

Grzybowa Wólka

Biestrzyków Mały

Gertruda
Paweł Nitecki
Barbara jego ona
Jan
Salomea
Franciszek
Filip Mocicki
Małgorzata jego ona
Marianna córka
Józef Grzegorczyk
Małgorzata jego ona
Wojciech syn
Andrzej syn
Agnieszka córka
Gertruda wdowa
Błaej Sobczyk
Marianna ona
Agata
Antoni
Gabriel Kapuciarz
Marianna jego ona
Antoni
Jakub [nieczytelne]
Piotr Siudak
Małgorzata jego ona
Maciej syn
Augustyn
Marek Siudak
Magdalena jego ona
Augustyn syn
Sebastian Masło
Elbieta jego ona
Kazimierz Soja
Konstancja jego ona
Marianna wdowa
Jan Surowczyk
Zuzanna jego ona
Marianna wdowa
Kacper Soja
Marianna jego ona
Wojciech Witek?
Marianna jego ona
Antoni syn
Michał syn
Franciszka córka
Wawrzyniec Stróyk
Salomea jego ona
Marianna
Andrzej Kurzyk
Helena jego ona
szl. Jan Błeszyski31

38
28
21
20
25
16
41
30
10
50
46
16
15
20
45
29
23
23
15
28
20
12
45
46
39
11
16
45
33
10
45
36
25
28
30
40
50
45
30
26
65
46
16
10
13
30
21
28
29
18
48

słuca
półkmie

sługa
słuca
chłopiec
zagrodnik

półkmie

półkmie

słuca
chłopiec
zagrodnik

chłopiec

kmie

chłopiec
zagrodnik

zagrodnik

zagrodnik

zagrodnik

zagrodnik

kmie

zagrodnik

lokatorka

31
W dniu 13 maja 1764 r. ochrzcili syna Stanisława, chrzestnymi byli Teodor Dobiecki i jego siostra Agnieszka. Jan i Zuzanna mieli
jeszcze córk Teres, ochrzczon 25 lutego 1766 r. Jej rodzicami chrzestnymi byli szl. Stefan Sajecki i szl. Agnieszka Kotuliska;
AACz, sygn. KM 139, k. 15, 25.
86

86

Spis mieszkaców parafii Chełmo z 1766 r.
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955

Zuzanna jego ona
Łukasz syn
Marianna córka32
Salomea córka33
Marcin
Agnieszka
szl. Salomea Krzemieniewska
szl. Stefan Lubaski
Konstancja jego ona
szl. Stanisław Krzemieniewski34
szl. Stanisław Gosławski35
Małgorzata jego ona
szl. Józef Wilkoszewski
Elbieta jego ona
Monika córka
Tomasz syn
szl. Wojciech Bocheski36
Agnieszka jego ona
szl. Franciszek Krztowski37
Helena jego ona
szl. Paweł Wilkoszewski
Domicella jego ona
Katarzyna córka
Marianna
szl. Michał Skpski
Teresa jego on
Katarzyna córka
Kacper syn
szl. Wawrzyniec Jackowski38
Zofia jego ona
szl. Marcin Jackowski
Salomea jego ona39
Franciszek syn
szl. Piotr Wasilowski40
Katarzyna jego ona
szl. Piotr Doroeski
Ewa jego ona
Marianna

42
18
16
10
36
36
20
28
24
60
70
40
43
42
18
16
26
21
23
23
40
29
12
16
78
48
23
14
23
18
46
45
14
25
23
45
36
30

sługa
słuca

słuca

słuca

W dniu 25 lutego1775 r. Marianna wziła lub ze szl. Wojciechem Zabłockim, wiadkami byli Józef Starczewski, Mikołaj Trzciski
i Antoni Błeszyski; AACz, sygn. KM 139, k. 154.
33
Prawdopodobnie to ona wyszła 13 stycznia 1773 r. za szl. Jana Rutkowskiego. wiadkami lubu byli szl. Konstancja Kamocka,
podczaszyna malborska z Kodrba i Adam Dobrowolski oraz Łukasz Błeszyski; AACz, sygn. KM 139, k. 148.
34
2 kwietnia 1766 r. Stanisław i Cecylia Krzemieniowscy ochrzcili syna Franciszka, chrzestnymi byli szl. Stefan Łubieski i Marianna
Błeszyski, panna, oboje z Biestrzykowa. Cecylia zmarła 25 kwietnia 1766 r.; AACz, sygn. KM 139, k. 26, 175.
35
Zmarł 19 kwietnia 1767 r.; AACz, sygn. KM 139, k. 178.
36
Wojciech i Agnieszka z Krztowskich wzili lub 9 lutego 1766 r. wiadkami byli szl. Jan Błeszyski, Antoni Zagórowski i Stanisław Bogusławski; AACz, sygn. KM 139, k. 130.
37
Franciszek i Helena Krztowscy ochrzcili 1 maja 1768 r. syna Filipa, chrzestnymi byli szl. Jan Błeszyski i Zuzanna Jabłoska
z Koconi. 10 grudnia 1770 r. ochrzcili syna Łukasza. Do chrztu trzymali go Wojciech Jabłoski i Barbara Derszyska z Biestrzykowa.
16 maja 1773 r. ochrzcili syna Juliana, którego chrzestnymi byli szl. Ignacy Paszkowski i szl. Barbara Jabłoska, burgrabianka radomszczaska, panna z Koconi; AACz, sygn. KM 139, k. 39, 52, 67.
38
17 lutego 1765 r. oenił si z Zofi, jej nazwisko panieskie jest nieczytelne. 23 padziernika 1771 r. ochrzcili syna Tomasza.
Chrzestnymi byli szl. Maciej Doroszyski i Salomea Błeszyski panna z Biestrzykowa. Wawrzyniec zmarł 26 kwietnia 1773 r.
w wieku ok. 40 lat i pochowany został na cmentarzu; AACz, sygn. KM 139, k. 57, 127, 188.
39
Zmarła w dniu 22 listopada 1777 r. w wieku lat ok. 60 i pochowana została na cmentarzu; AACz, sygn. KM 139, k. 198.
40
Piotr i Katarzyna Wasilowscy ochrzcili 22 stycznia 1766 r. syna Wincentego. Rodzicami chrzestnymi byli szl. Józef Błeszyski i sz.
Konstancja Luboska; AACz, sygn. KM 139, k. 25.
87
32

87


956
957

 
szl. Józef Zagórowski
Zofia jego ona

40
28

Pierwsza strona spisu z 1766 r.

ródło: AACz, sygn. KM 139, k. 103–113.

88
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Krzysztof Łgiewka
(Czstochowa)
Wycigi konne w Pławnie w latach 1879–1900 jako wydarzenie towarzyskie i sportowe
Zainteresowanie jazd konn jak i hodowl koni rasowych wzrosło w ostatnich dekadach
XIX w. Zamone ziemiastwo zaczło inwestowa w organizacj własnych stadnin. Wyhodowane w nich konie brały nastpnie udział w zawodach. Uczestnictwo i obserwacja wycigów konnych była jedn z form spdzania wolnego czasu przez ziemiastwo i arystokracj. Emocjom
w czasie biegów towarzyszyły zakłady i nagrody finansowe dla zwycizców. Pocztkowo imprezy tego typu odbywały si w najwikszych miastach. Jednak z inicjatywy osób pasjonujcych si
t dyscyplin sportu powstało kilka stałych, profesjonalnych torów prowincjonalnych. Pierwszym
z nich był tor w Pławnie załoony w 1879 r.
Dotychczas temat wycigów pławieskich poruszony został czterokrotnie. Pierwszy był artykuł Pawła Popiela w dwutygodniku „Jedziec i Hodowca”. Autor był naocznym wiadkiem
wycigów, zamiecił nieco faktów, opisał take sylwetki głównych członków Towarzystwa Pławieskiego1. Jak dotd najdokładniejsz analiz wycigów oraz działalnoci towarzystwa zamiecił w swej ksice Witold Pruski2. Kolejn publikacj jest artykuł Ewy Leniewskiej, który nie
wnosi praktycznie nic nowego, a stanowi głównie powtórzenie i streszczenie informacji zamieszczonych przez W. Pruskiego3. Czwarty artykuł opublikował Andrzej J. Zakrzewski. Jego trzon
stanowi opisy zawarte w pamitnikach Heleny z Morstinów Ostrowskiej oraz artykuły z wydawanego na przełomie XIX i XX w. czasopisma „Tydzie”. Ponadto autor zamiecił informacje
o majtku Pławno i jego włacicielach4.
Przebieg i wyniki wycigów zostały dobrze opisane przez P. Popiela i W. Pruskiego, niecelowym byłoby powtarzanie ju publikowanych informacji. W niniejszym artykule nacisk zostanie połoony głównie na opisie ycia towarzyskiego, koncentrujcego si wokół zawodów. Pozwoli to przybliy atmosfer jedzieckich zmaga. Ograniczono si jedynie do podania tych
detali z dziejów wycigów i towarzystwa, które zostały pominite przez wyej wymienionych
autorów. Zostanie te ustalone miejsce, w którym połoony był tor. Niestety po Towarzystwie
Pławieskim nie zachowała si dokumentacja archiwalna i jedyne ródło informacji o jego dziejach stanowi relacje zamieszczone w ówczesnej prasie. W artykule zostan wymienieni właciciele majtku Pławno, którzy byli nimi w czasie trwania wycigów, zwłaszcza Marian Gruszecki,
inicjator imprezy i jego rodzina.
Władysław Gruszecki 22 czerwca (4 lipca) 1857 r. nabył dobra Pławno od poprzednich
włacicieli, tj. Joanny z Wyków Buczyskiej oraz jej dzieci, Emilii 1.voto Kordzikowskiej
2.voto Dzwonkowskiej, Albiny Stawskiej, Marianny Sławianowskiej, Józefy Kamockiej, Bolesława Buczyskiego i Franciszka Buczyskiego za 123 375 rubli5. W akcie kupna zaznaczono, e
Władysław Gruszecki jest obywatelem guberni kijowskiej, włacicielem dóbr ydowce w powiecie skwirskim, a zamieszkanie prawne do aktu obiera w Warszawie u adwokata Antoniego Wrot-

1

Pławno, „Jedziec i Hodowca” 1933, nr 19, s. 371–378.
W. Pruski, Dzieje wycigów i hodowli koni pełnej krwi w Polsce, Warszawa 1970, s. 168–190.
3
E. Leniewska, Towarzystwo Wycigów Konnych w Pławnie (1880–1904), [w:] W krgu historii, gospodarki i kultury. Studia dedykowane profesorowi Jerzemu Piwkowi w siedemdziesit rocznic urodzin, Ostrowiec witokrzyski 2004, s. 127–136.
4
A.J. Zakrzewski, Wycigi pławieskie, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. II, red. T.A. Nowak, Radomsko 2008, s. 147–174.
5
Sd Rejonowy w Radomsku (dalej: SRR), Wydział Ksig Wieczystych
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nowskiego6. W akcie notarialnym z 1865 r. W. Gruszecki zeznał, e jest równie włacicielem
domu w Warszawie pod numerem 17257.
Władysław Gruszecki posiadał z on Cezaryn z Jaczewskich syna Mariana i córk Juli8.
Julia Gruszecka urodziła si 30 lipca 1830 r. w Kijowie, polubiła w 1848 r. hr. Sobiesława Mieroszewskiego (1820–1890), pisarza, członka Akademii Umiejtnoci w Krakowie, X ordynata mysłowickiego, właciciela, liczcego 10 000 mórg, klucza Pieskowa Skała9.
Władysław Gruszecki zmarł w swoim domu w Warszawie 3 wrzenia 1870 r. w wieku 73
lat, był synem Karola i Pelagii z Trembiskich, urodzonym w Kijowie10. W nekrologu w „Kurierze Warszawskim” zaznaczono ponadto, e zmarły to były oficer artylerii, a jego pogrzeb odbył
si na cmentarzu powzkowskim11.
Władysław Gruszecki w testamencie z 4 (16) maja 1862 r. zapisał doywocie na całym
swoim majtku dla ony Cezaryny z Jaczewskich, a majtek przekazał dzieciom: Marianowi
i Julii z Gruszeckich hr. Mieroszewskiej. Aktem notarialnym z 23 listopada (5 grudnia) 1871 r.
Julia z Gruszeckich hr. Mieroszewska zrzekła si praw do majtku Pławno i domu w Warszawie
pod nr 1725 ze wzgldu na otrzyman od ojca za jego ycia sum 90 000 rubli oraz tytułem spłaty
od brata w wysokoci 5473,241⁄2 rubli. Na Marianie Gruszeckim ciył te obowizek spłaty długów na rzeczonych dobrach12. W aktach nie wspomniano o dobrach ydowce, których włacicielem był W. Gruszecki w chwili kupna Pławna. Najpewniej wic nie posiadał ich ju przed mierci.
Na mocy postpowania spadkowego jedynym włacicielem majtku Pławno został Marian
Gruszecki, co zapisano w ksidze wieczystej dóbr 21 lutego (4 marca) 1872 r.13.
Marian Józef Gruszecki urodził si 21 lipca 1848 r. w Warszawie14. Kształcił si we Francji, obdarzony niezwykł pamici, posiadał wszechstronne zainteresowania, szczególnie w naukach humanistycznych, sztuce i jzykach obcych. W Pławnie, w swym domu czsto przyjmował
artystów. Równie mocno interesował si jazd konn i hodowl rasowych koni. Na tym polu
w przecigu kilku lat odniósł sukces, krzyujc ze sob cikie, powozowe konie zwane karosjerami z komi pełnej krwi. To z jego inicjatywy powstał w 1879 r. tor wycigowy w Pławnie.
Naleał do grona tłumaczy dzieła „Przewodnik dla hodowców koni” hr. Georga Lehndorffa. Rozpoczł te tłumaczenie podrcznika niemieckiego „O jedzie konnej”, którego pisanie przerwała
mier. Po sprzeday Pławna w 1883 r. przeprowadził si do Skierniewic i tam zmarł po kilkudniowej cikiej chorobie 16 kwietnia 1891 r. Pochowany został na cmentarzu powzkowskim
w Warszawie. Rodziny nie załoył15.
Warto te wspomnie o matce Mariana Gruszeckiego – Cezarynie z Jaczewskich. Urodziła
si w miejscowoci Bukryn w powiecie kaniowskim w guberni kijowskiej, była córk Cezarego
i Benigny z Iwanowskich. Gdy odbywały si wycigi pławieskie, nazwano j patronk gonitw.
Jedcy przed wycigiem całowali rce niskiego wzrostu staruszki o białych włosach i łagodnym
spojrzeniu, jakby szukajc błogosławiestwa i talizmanu zwycistwa. Okazywała dobro i miłosierdzie wzgldem ludnoci Pławna i okolicznych wsi. Znana ze swej pobonoci była jedn
z głównych fundatorek nowego kocioła. Zmarła w Skierniewicach 24 kwietnia 1893 r. w wieku
83 lat. Pochowana została na Powzkach. Pozostawiła testament z wyran wol, aby jej ciało
spoczło obok ma i syna w kociele pławieskim. Gruszeccy byli pochowani w grobie krewnych o tym samym nazwisku na cmentarzu powzkowskim. 3 grudnia 1903 r. odbyło si prze6
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wiezienie zwłok Władysława, Mariana i Cezaryny Gruszeckich do Pławna, gdzie zostały złoone
w kociele w grobowcu pod prezbiterium16.
W 1879 r. dobra Pławno miały powierzchni 4024 mórg i 206 prtów, a ich skład był nastpujcy: 1. folwark Pławno, karczmy Nieszkodna i Wesoła, 2. folwark Strzała, były młyn na
Mkwie i kawałek ziemi z karczm Mkwa, 3. folwark Przerbów, lena osada i karczma Zielonka, osada Ługowa pod Kemp, 4. folwark Borki, do którego nale ziemie na Szczepocicach,
Borkach, młyn Bobry, karczmy Szczepocice, Bobry, Wygwizdów i ziemia lenictwa w Szczepocicach, a take osada łkowa na Sobkowie oraz lasy17.
Marian Gruszecki sprzedał Pławno 17 (29) grudnia 1883 r. hr. Stanisławowi Witold Aleksandrowiczowi za 150 000 rubli18. Tene 20 marca (1 kwietnia) 1886 r. wydzierawił Pławno na
dwanacie lat Joskowi i Majerowi Rozenbaumom, synom Eliasza. Dzierawa rozpoczynała si 5
kwietnia 1886 r., a trwa miała do 1 lipca 1898 r. za coroczn opłat 7780 rubli. W § 27 umowy
zaznaczono, e do dzierawy nie nale trybuny znajdujce si na placu wycigowym, gdy s
one własnoci Towarzystwa Pławieskiego. Ponadto dzierawcy nie mogli zabroni corocznej
imprezy na dotychczasowym placu19.
We wrzeniu 1894 r. dziennik „Wiek” doniósł, i wybitny piewak operowy Edward
Reszke negocjuje kupno dóbr Pławno20. Z nieznanych bliej powodów pertraktacje nie udały si,
bowiem 5 (17) wrzenia 1894 r. majtek Pławno od hr. Stanisława Witold Aleksandrowicza nabyła Natalia z hr. Zamoyskich ks. Lubomirska, ona ks. Stefana Lubomirskiego z Kruszyny za 150
000 rubli21.
Stefan Lubomirski w 1886 r. rozpoczł hodowl koni pełnej krwi w Kruszynie. Wraz
z brami Władysławem i Stanisławem załoył w 1895 r. spółk celem prowadzenia stajni wycigowej i stadniny. Wkrótce w Widzowie zostały stworzone pastwiska, zbudowane nowoczesne
stajnie, tor do galopów i mieszkania dla słuby. Konie ks. Lubomirskich brały udział w wycigach w Pławnie22.
Marian Gruszecki doszedł do wniosku, e jedynie próby wycigowe mog ukaza
i podnie warto hodowlan koni, a take uczyni j dochodow. Podjł zatem decyzj
o wydzieleniu w swoim majtku terenu pod tor wycigowy23. Na swój projekt uzyskał zezwolenie
władz i pierwsze wycigi mogły odby si w 1879 r.24.
Zanim odbyły si pierwsze wycigi konne w Pławnie, zbudowano tor wraz z trybunami.
W ustaleniu dokładnego miejsca połoenia placu wycigowego pojawia si trudno, poniewa
nie zachowała si adna mapa. Dzi mona jedynie w przyblieniu okreli, gdzie znajdował si
tor wraz z trybunami. Wskazówki, co do jego połoenia, zawarte zostały przez korespondentów
wysyłanych przez pras na wycigi. „Gazeta Rolnicza” podała, i tor znajdował si w odległoci
1⁄2 wiorsty od folwarku Przerbów25. Dzi Przerbów nie istnieje i próno go szuka na mapach.
Zaznaczony został na pruskiej mapie z 1915 r. Po nałoeniu na współczesn map jego zlokalizowanie okazuje si ju bardzo łatwe. Jest to miejsce tu nad lewym brzegiem Warty, około 600
m na północ od dzisiejszych ostatnich zabudowa wsi Gowarzów. W miejscu, gdzie kiedy poło16
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ony był folwark Przerbów, wyranie widoczne s piaszczyste nasypy poronite rzadkim lasem
sosnowym. Potwierdzeniem przypuszczenia, e w tym miejscu znajdował si folwark jest te opis
dóbr Pławno z 1751 r., w którym mona przeczyta o połoeniu folwarku Przerbów: „ten folwark na pagórku piaszczystym”26. Wskazówk w ustaleniu połoenia toru jest te rejestr pomiarowy dóbr Pławno z 1901 r. wykonany na podstawie pomiarów z 1899 r. i 1900 r. Podaje on obszar zajmowany przez tor i trybuny oraz jego połoenie. W rejestrze w punktach 61 i 65 napisano
o istnieniu drogi poniej dawnego folwarku Przerbów biegncej z tego folwarku do toru wycigowego. W punktach 90 i 91 wpisano trybuny, które zawierały odpowiednio 2046 sni i 295
sni, a tor wycigowy w punkcie 92 miał powierzchni 12 dziesicin 1686 sni kwadratowych.
W przeliczeniu na hektary i metry daje to odpowiednio: trybuny – 1.0656 ha; tor – 13.8778 ha.
Punkt 93 to ilo ziemi na północ od toru (324 snie), punkt 94 i 95 ilo teje przy granicy wsi
Gowarzów (14.0116 dziesiciny i 308 sni), punkt 96 ilo ziemi na zachód od toru (1386 sni)27. Nie podano natomiast iloci ziemi na wschód od toru. Od miejscowoci Bobry w pobliu
Przerbowa i dalej do Gowarzowa biegnie droga gruntowa. Tor wic prawdopodobnie leał po
zachodniej stronie tej drogi, std nie wymienienie w rejestrze ziemi na wschód od toru. Tor nie
mógłby raczej lee po wschodniej stronie drogi, poniewa teren znia si tam ku Warcie.
W „Gazecie Rolniczej”, jak ju wspomniano, okrelono odległo od Przerbowa do toru na 1⁄2
wiorsty. Jest to około 530 metrów. Mona wnioskowa, e tor połoony był w przyblieniu
w połowie drogi pomidzy folwarkiem Przerbów, a ówczesn zabudow wsi Gowarzów, prawdopodobnie po zachodniej stronie duktu, który biegnie z Gowarzowa do Bobrów. W tym samym
numerze „Gazety Rolniczej” mona znale opini, e tor jest bardzo wygodny, a posiada tylko
jedno wzgórze nazbyt piaszczyste. Odmienn natomiast opini wystawił tygodnik „Sport”,
z którego mona si dowiedzie, e tor pławieski był nierówny i ciki28. „Gazeta Rolnicza”
podała, e tor miał 11⁄4 wiorsty obwodu (ok. 1335 m)29. Opisy zgadzaj si z topografi terenu na
północ od Gowarzowa, który jest piaszczysty i gdzieniegdzie pofałdowany. Po zakoczeniu ostatnich wycigów w 1900 r., tor został obsadzony lasem30. Las porasta te tereny do dzi. Ze zdj
z wycigów wida, e trybuny jak równie ogrodzenia były drewniane. Wszystko to z pewnoci
przed posadzeniem lasu rozebrano, tak wic znalezienie dzi dokładnego miejsca, gdzie połoony
był tor oraz trybuny jest niemoliwe. Problem ten mogłaby jedynie rozwiza mapa toru i jego
okolic.
Pierwsze wycigi odbyły si w sobot 30 sierpnia 1879 r. Gospodarz zaprosił na nie około
200 goci z ssiedztwa. Ponadto imprez obserwowało około 1000 osób z najbliszej okolicy.
Przy piknej pogodzie odbyło si sze gonitw. Grała orkiestra złoona z około 20 włocian maluszyskich, pod dyrekcj swego nauczyciela, kształconych za spraw dziedzica Aleksandra
Ostrowskiego. Nauczycielem orkiestry był Robert Heilmann, były członek popularnej ówczenie
orkiestry Benjamina Bilsego. Po jej opuszczeniu tworzył orkiestry włociaskie w Rokitnie
w pow. włoszczowskim, Złotnikach w pow. jdrzejowskim i Sławkowie w pow. olkuskim. Na
pocztku 1878 r. A. Ostrowski zatrudnił go do utworzenia orkiestry w Maluszynie. Przewidujcy
gospodarz zaprosił take dwóch lekarzy, ale ich pomoc nie była konieczna. Podczas pierwszych
zawodów nie zanotowano adnego nieszczliwego wypadku. Po wycigach odbył si pokaz
woltyerki w wykonaniu Aleksandra Niemojewskiego. Widzowie obserwowali, jak jedziec
w pełnym biegu przeskakiwał najtrudniejsze przeszkody, podnosił czapk z ziemi, obiegał hipodrom siedzc tyłem na koniu. Wycigi zakoczyły si tu przed zmrokiem, nie zdono wic
zrealizowa ostatniego punktu programu, tj. próby koni pocigowych. Nie zapomniano jednak o
wzniolejszych czynach podczas zabawy. piewaczka operowa Józefina Reszke zebrała wród
obecnych 700 rubli na budow kocioła w Pławnie. Po powrocie z wycigów grono zaproszonych
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goci zostało podjte przez M. Gruszeckiego we dworze wieczerz, po której rozpoczły si tace
trwajce do białego rana31.
Sukces pierwszych wycigów sprawił, e grono ssiadów M. Gruszeckiego interesujcych si
sportem, poparło inicjatora i postanowiło corocznie organizowa t imprez. Równie Towarzystwo
Wycigów Konnych w Królestwie Polskim dostrzegło t inicjatyw i przeznaczyło na najblisze wycigi
jedn nagrod. Kolejne gonitwy miały miejsce w niedziel 5 wrzenia 1880 r. Ze wzgldu na wysokie
koszty, które pocignła za sob ich organizacja, poczwszy od tego roku wprowadzono opłaty za miejsca na trybunach. Zgromadziło si kilka tysicy widzów, wród nich było znane rodzestwo Reszke wraz
z sekretarzem ambasady brazylijskiej w Paryu. Jak skonstatował korespondent „Kuriera Porannego”,
chyba tylko ten jeden cudzoziemiec spowodował, e jzyk francuski był czciej słyszalny ni polski.
Doliczono si ponad 200 powozów, bryczek i prostych wozów. Odbyło si siedem biegów. Do szranków
stanły konie nieznane na torze warszawskim za wyjtkiem Grisly Boya nalecego do Stanisława Niemojewskiego. Tene ko, dosiadany przez swego pana, wził udział w czwartym biegu z 12 przeszkodami. Przy przedostatniej przeszkodzie ko odmówił skoku i uniósł jedca do lasu. Cała zabawa odbyła
si przy piknej pogodzie. Grała orkiestra złoona z włocian maluszyskich. Zorganizowano te próby
koni roboczych Adama i Józefa Michalskich. Z powodu zmroku zaniechano natomiast prób zwizanych
z komi roboczymi włocian. Po zachodzie słoca damy rozjechały si do domów, za mskie grono
w liczbie około 100 osób zaproszone zostało przez gospodarza na wieczerz urzdzon pod lasem na
folwarku Przerbów tu nad łkami, gdzie zapach wieo citej trawy, mieszał si z ywiczn woni
sosen i jodeł. Na chwil przed udaniem si do stołów rozległo si wołanie „las si pali”. Dziki licznemu
udziałowi biesiadników i słuby ogie udało si ugasi. Prawdopodobnie został on celowo podłoony,
gdy poar wybuchł w trzech miejscach równoczenie. Po tym zdarzeniu gocie powrócili do stołów
i bawili si do pónych godzin nocnych32.
W 1881 r. wycigi rozłoono na dwa dni, tj. wtorek i rod 30 i 31 sierpnia. Pierwszego dnia rozegrano siedem gonitw, którym przypatrywało si do 800 osób33. Na folwarku Przerbów znajdowała si
restauracja firmy Stpkowskiego oferujca usługi na wysokim poziomie. Klienci narzekali jednak na zbyt
wygórowane ceny34.
Drugiego dnia odbyły si dwie gonitwy. Najciekawszy był bieg myliwski przez pola, łki
i wody, do którego stanły trzy konie. Tutaj zdarzył si wypadek, bowiem Loselika pod Adamem Michalskim poniosła jedca i pdzc szybko po błotnistej łce, wpadła w dół tak nieszczliwie, e złamała
krgosłup i trzeba j było dobi strzałem z rewolweru35.
Odbyły si te próby pocigowe koni. Stawiły si na nich tylko dwie pary koni braci Adama
i Józefa Michalskich. Swoje konie przyprowadziło te dwóch włocian, dostali wic dla zachty małe
nagrody36.
W czasie wycigów na odbudow plebanii w Pławnie, która spłonła w czasie wielkiego poaru
tej miejscowoci 19 maja 1881 r., zebrano 383,80 rubli. W przerwach pomidzy gonitwami przygrywała
orkiestra włociaska z Maluszyna37.
Po wycigach ziemianie rozpoczli intensywne starania u władz celem zarejestrowania towarzystwa. Pierwszymi członkami załoycielami byli: Marian Gruszecki, bar. Leopold Kronenberg, Edward
Lohman, Adam Michalski, Józef Michalski, Antoni Nowosielski, August Ostrowski, Aleksander Niemojewski, Stanisław Niemojewski, Edward Reszke, Jan Reszke, Wiktor Reszke, Stefan Romocki, Feliks
Rzewuski, Józef Trzebiski, Stanisław Wołoszewski, Jan Zbijewski, Jan Ostrowski, Bolesław Skórzewski, Leonard Siemieski38. Adam Michalski sporzdził ustaw towarzystwa, czyli statut. Ustawa była
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prawie identyczna z ustaw Warszawskiego Towarzystwa Wycigów Konnych39. Celem towarzystwa
było krzewienie jedziectwa amatorskiego, popieranie hodowli szlachetnego konia półkrwi, nadajcego
si zarówno do jazdy, jak i do pracy w gospodarstwie rolnym40. Towarzystwo miało te prawo urzdza
wystawy koni i inwentarza na terenie guberni piotrkowskiej41. Decyzj Głównozarzdzajcego Stadami
Pastwowymi w Rosji gen. adiutanta hr. Hilariona Woroncowa-Daszkowa z dnia 12 grudnia 1881 r.
ustawa ta została zatwierdzona42. Na dzie 4 (16) maja 1882 r. towarzystwo liczyło 25 członków43. Jego
oficjalna nazwa brzmiała: Pławieskie Towarzystwo Zachty Chowu Koni i Wycigów Konnych. Prezesem towarzystwa z urzdu był kadorazowo gubernator piotrkowski44. W czasie istnienia wycigów w
Pławnie byli to: Iwan Kachanow (1867–1884), Nikołaj Zinowjew (1885–1887), gen. Aleksandr Komarow (1887–1890) i Konstanty Miller (1890–1904)45.
W rzeczywistoci prawdziwym prezesem towarzystwa był jego wiceprezes. Pierwszym wiceprezesem wybrany został hr. August Ostrowski. Urodził si 26 sierpnia 1836 r. w Krakowie46. Był synem
Aleksandra Ostrowskiego, właciciela dóbr Maluszyn i Heleny z Morstinów. Ukoczył gimnazjum realne w Warszawie i wysze studia rolnicze w Paryu. Po rocznym pobycie w Nowogrodzie osiadł w majtku Radoszewnica koło Koniecpola, a jednoczenie zarzdzał swoimi dobrami wisłocz w guberni
grodzieskiej. Oprócz funkcji wiceprezesa Towarzystwa Pławieskiego był równie sdzi gminnym.
Zmarł 18 kwietnia 1898 r. w Radoszewnicy po trzymiesicznej chorobie serca. Pochowany został
w grobie rodzinnym na cmentarzu w Maluszynie. Z on Eliz z Niezabytowskich dzieci nie posiadał47.
W 1882 r. wycigi odbyły si w rod i czwartek 30 i 31 sierpnia.
Pierwszego dnia przybyło mnóstwo osób z okolicznych wsi, jak równie i Radomska. Dla widzów urzdzono wzniesienie amfiteatralne. Trybuna dla dam mieciła si na pitrze domku drewnianego,
w którym tymczasowo mieciła si kancelaria z wag po jednej stronie i bufet Stpkowskiego z zimnymi
przekskami po drugiej. Około południa zaroiło si od karet, koczów, amerykanek, najtyczanek, a take
prostych wozów. Niektórzy przyjechali na koniach, inni przybyli pieszo. Gdy damy zasiadły na trybunach, na znak dany przez wiceprezesa Augusta Ostrowskiego, rozpoczły si gonitwy, których w tym
dniu było osiem. Tylko w pierwszym wycigu na koniach pojechali dokeje, w pozostałych koni dosiadali właciciele. Gonitwa siódma na przestrzeni 7 wiorst dla koni wszelkiego rodowodu była najciekawsza.
Wród goci przybyłych z daleka znajdowała si piewaczka operowa Józefina Reszke. Dzie był pochmurny, lecz nie padało. Wycigi zakoczyły si obiadem składkowym na przeszło 100 osób pod gołym
niebem na folwarku Przerbów, w czasie którego puszczano rakiety i fajerwerki. Przy okazji wród biesiadników zebrano 72 ruble na pomnik A. Mickiewicza w Warszawie48.
Drugiego dnia z rana odbył si konkurs koni włociaskich i fornalskich. Po konkursie nastpiły
próby z narzdziami rolniczymi, a w szczególnoci z pługami, które dostarczyła fabryka Sucheniego
z Gidel. Po nich nastpiły dwa wycigi. Po pierwszym dniu wikszo osób rozjechała si, tak wic drugiego dnia widzów nie było zbyt wielu49.
W 1883 r. wycigi odbyły si w we wtorek i rod 25 i 26 wrzenia.
Pierwszego dnia miało miejsce sze gonitw, z których najciekawszy był wycig szósty zwany
myliwskim rozegrany poza torem. Konie biorce w nim udział miały do przebycia 4 wiorsty przez bagna, łki, zaorane pole, płoty i dwie rzeki. Czterech jedców ubiegało si o nagrod 250 rubli, najszybszy okazał si Edward Lohman na Diablotinie50.
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Drugiego dnia rano odbył si konkurs hodowców, który zgromadził kilkadziesit roboczych koni
włociaskich oraz kilka sztuk ze stajen panów Rogawskiego, hr. Morstina i Michalskiego. Włocianie,
którzy przedstawili najlepsze konie, otrzymali nagrody w wysokoci od 5 do 30 rubli. Zdarzył si przy
tym do zabawny epizod, oto bowiem kto rozpucił wród włocian wiadomo, e najlepsze konie
zostan wzite do wojska i wystawcy zamiast chwali swoje konie, zawzicie je krytykowali. Uspokoili
si dopiero wtedy, gdy otrzymali nagrody. Odbyła si te próba pługów, ale stanła do niej tylko fabryka
Sucheniego z Gidel. Nastpnie odbyło si siedem wycigów, z których najtrudniejszym był ostatni. „Steeplechase” z 12 przeszkodami, do którego wystartowało siedmiu jedców. Zwyciył F. Rzewuski na
Marcie. Wycig na odcinku 6 wiorst miał tylko dwóch chtnych. Zwyciył A. Wotowski na ThomPouce, co przyszło tym łatwiej, e Szach R. Krumpla wycofał si z toru. Do wycigu koni zaprzonych
stanła tylko jedna para J. Zbijewskiego i otrzymała nagrod51.
Pod koniec stycznia 1884 r. odbyło si w Czstochowie ogólne zebranie członków załoycieli towarzystwa, na którym dokonano wyboru nowego komitetu. Jednogłonie ustalono, e skład komitetu
pozostanie bez zmian, tj. August Ostrowski, Marian Gruszecki, Adam Michalski i Jan Zbijewski. O 995
rubli zwikszono pul nagród w porównaniu do roku ubiegłego. Wystpiono te do Głównego Zarzdu
Stad Rzdowych o pozwolenie urzdzenia w czasie najbliszych wycigów konkursu dla koni roboczych,
klaczy i rebit52.
W 1884 r. wycigi odbyły si we wtorek, rod i czwartek, 2, 3 i 4 wrzenia.
„Kurier Poranny” pisał: Od samego rana dnia dzisiejszego na drogach prowadzcych do Pławna
panował ruch niezwykły. Wida było eleganckie powozy i kabriolety, starowieckie landary
i zwyczajne bryki, a wszystko to podało na wycigi. Cz z osób wiezionych przez wymienione ekwipae i ekwipayska naleała do członków czynnych wycigów pławiskich, do okolicznych sportsmenów;
reszta za wdrowała na gapia. Droga prowadzca z Radomska do Pławna jest wcale niezła; na pewnej
jej przestrzeni istnieje szosa, któr robi obecnie w dalszym kierunku. Od Pławna do pola wycigowego,
znajdujcego si pod laskiem w bardzo malowniczym połoeniu, jest jeszcze spory kawałek drogi. Około
toru wzniesion jest do obszerna trybuna, w której miejsca kosztuj po rs. 1 i dwie boczne galerie,
z cen wejcia k. 3553. Pierwszego dnia dziki sprzyjajcej pogodzie zebrało si wicej publicznoci, ni
w zeszłym roku. Trybuna i galerie boczne zostały wypełnione. Damy pojawiły si w gustownych strojach. Ze znanych osób zasiadajcych na trybunach obecne były Józefina Reszke z siostr Emili Michalsk. Jak stwierdził korespondent „Kuriera Porannego”: Na trybunie króluje francuszczyzna (co prawda za
czsto przypominajca e z Pławna daleko do Parya) na bocznych za galeriach i za barier jzyk polski54. Gonitw było sze. Najciekawszy był ju tradycyjnie bieg myliwski na dystansie 4 wiorst przez
rowy, pole, łk, Wart i przeszkody umylnie ustawione. Gonitw z czasem 6 minut i 36 sekund wygrał
Diablotin E. Lohmana55.
Wycigi skoczone. Na torach i na trybunie ruch; wszyscy rozprawiaj i wydaj swe zdania,
chwalc lub ganic je d ców niemiłosiernie, a wszystko to zakrapiajc szampanem, lemoniad lub…
piwem. Nastpnie publiczno si rozjeda. Wszyscy prawie członkowie wycigów udaj si na obiad do
szałasu, gdzie restauracj urzdził p. Piskiewicz, właciciel handlu „Pod komet”. Wycigi skoczyły si
o 51⁄2 po południu” – pisał „Kurier Poranny”56.
W rod o 900 odbyło si rozdanie nagród za najlepsze konie włociaskie i fornalskie. Do rozdania
przeznaczono 250 rubli za konie fornalskie i 290 za włociaskie. Wycigi rozpoczły si o 1400. Gonitw
było siedem. Publicznoci zebrało si mniej ni dnia poprzedniego, ale pogoda dopisała57.
Ostatniego dnia wycigi rozpoczły si o 1000, przy bardzo małym udziale publicznoci. Odbyły
si trzy biegi. Do ostatniego stanły tylko dwa konie pod włacicielami, ogier Mars Rzewuskiego i klacz
Margot Augustynowicza. Wycig trwał bardzo krótko, bowiem zaraz po starcie Mars przewrócił si,
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a jedziec doznał mocnych potłucze. Tym sposobem Margot objechała tor sama, a właciciel otrzymał
nagrod58.
W 1885 r. wycigi odbyły si we wtorek, rod i czwartek 25, 26 i 27 sierpnia.
W pierwszym dniu było pi biegów. Najciekawszy był bieg myliwski od folwarku Strzała oddalonego o trzy wiorsty poprzez błota, Wart, płoty i rowy, wygrany przez hr. W. Morstina na Diablotinie. Wycigi rozpoczte o 1400, zakoczyły si o 1800, po czym całe towarzystwo udało si do folwarku
Przerbów, gdzie w urzdzonej doranie restauracji w szopie, przy wspólnej uczcie i toastach, bawiono
si do 2200. Liczba członków towarzystwa w tym roku wzrosła do 95 osób59.
Drugiego dnia o 900 na placu wycigowym odbyła si wystawa koni włociaskich. Koni przyprowadzono około 80, z czego do nagród zakwalifikowano 20. Najlepszy ko otrzymał 25 rubli, inne po
20, 15, 10 i rubli, a cała suma na te nagrody została ufundowana przez Główny Zarzd Stad Rzdowych
i wyniosła 200 rubli. Wycigi rozpoczły si o 1400, gonitw odbyło si pi60.
Trzeciego dnia odbyły si 3 biegi, z których ostatni liczył 10 wiorst, a uczestniczyły w nim zaprzgi. Zwyciył zaprzg S. Kobierzyckiego zdobywajc 100 rubli61.
Towarzystwo Pławieskie rozwijało si coraz lepiej, ale pojawiły si te głosy krytyczne. Stefan
Godlewski na łamach „Niwy” zarzucał, e oto w wycigi bawi si ziemianie, jedni gwoli zadowolenia
swej prónoci, drudzy by dosta si do wiata wyszych sfer i arystokracji. Zwrócił uwag, e gospodarstwa upadaj, inwentarz rolny jest zaniedbany, a wioski zadłuone. Jednak ziemianie jad na wycigi do
Pławna eleganckim powozem zaprzonym w cztery konie. Wielu z nich yje ponad stan i powtarza stare
szlacheckie błdy, czego efektem jest zwikszajca si liczba zrujnowanych gospodarstw. Jedynym plusem według autora krytyki było popieranie hodowli koni roboczych i urzdzanie corocznych wystaw
w czasie wycigów62.
Na t krytyk odpowiedział członek towarzystwa Józef Trzebiski. Pisał, i tor wycigowy nie
tylko potrzebny jest do zabawy, ale równoczenie jest to miejsce, gdzie wypróbowuje si konie, po to by
wytworzy najszlachetniejsze z nich zdolne do wierzchu jak i do zaprzgu. Wycigami mona przyczyni
si do poprawy stanu koni w danej okolicy, maj one te t praktyczn zalet, e wyrabiaj jedców.
A co do rozrywki ziemian, uwaał, e po całym roku pracy naley im si chwila krótkiego wypoczynku,
przekonania si czy hodowla prowadzona jest w dobrym kierunku. Autor postulował te, by S. Godlewski wskazał tych członków towarzystwa, którzy gospodark maj zaniedban i bardzo zadłuon, bo on
takowych nie zna63.
Stefan Godlewski nie dał si do koca przekona, stwierdził co prawda, e nie zna adnego
członka towarzystwa, który by le prowadził gospodarstwo, ale miał na myli tych wszystkich sportsmenów, którzy w rzekomym uprawianiu sportu, szukaj jedynie zadowolenia swojej prónoci. Podawał
take w wtpliwo konieczno utrzymywania toru i towarzystwa. Zwrócił uwag, e próby koni mogłyby si odbywa przy spółkach hodowlanych. Uwaał, e istnienie wycigów pławieskich jest te
nieekonomiczne, poniewa biega na nich zbyt mało koni64.
W 1886 r. wycigi odbyły si we wtorek 31 sierpnia i rod 1 wrzenia.
Pierwszego dnia przy piknej pogodzie i licznym udziale okolicznego ziemiastwa miało miejsce
sze gonitw. Obecni byli m.in. Jan i Edward Reszkowie, oraz gubernator piotrkowski Nikołaj Zinowjew.
Interesujcy był bieg myliwski, który rozpoczynał si w folwarku Strzała o cztery wiorsty od toru. Przez
wikszo czasu gonitwa była jednak niewidoczna dla publicznoci, dlatego niektórzy bryczkami udali
si nad Wart, by tam obserwowa jej przebieg, ale wikszo oczekiwała na torze. Jak pisał „Kurier
Poranny”: Po do długim oczekiwaniu, z dala ju rozróni mona było mkncych po polu, to znikajcych gdzie w wodzie lub rowie, to znów pojawiajcych si sportsmenów. Do długo przodował Bronisław Mordga na „Szaraku”, ale dojechawszy do toru, trzeba go było jeszcze objecha dwa razy i wzi
kilka przeszkód. Tu ju zwyciony „Szarak” dał si wyprzedzi „Ramadanowi” hr. Władysława Morsti58
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na i „Surprise” Aleksandra Niemojewskiego. Zwycizc był „Stary Ataman” Stanisław Niemojewski,
który za wzór słuy moe65.
Drugiego dnia o 900 odbył si konkurs na konie fornalskie, na które 300 rubli ofiarowało Warszawskie Towarzystwo Wycigów oraz na konie włociaskie z nagrod 200 rubli od Głównego Zarzdu
Stad Rzdowych. O 1500 przy piknej pogodzie rozpoczły si biegi, których było sze, trwały do wieczora z tego wzgldu, e pomidzy jednym biegiem a drugim robiono zbyt długie przerwy. Odbyły si
te wycigi włociaskie, jeden płaski, a drugi z dwiema przeszkodami. Osób na galerii było wicej ni
dnia poprzedniego, szczególnie dam, boczne trybuny za to wieciły pustkami. W „Kurierze Porannym”
pisano: Niektórzy z członków komitetu staraj si przenie tor pod stacj Kłomnice, a decyzja w tej mierze ma zapa w bardzo niedługim czasie. I rzeczywicie Pławno, w obecnych warunkach, zupełnie jest
niestosownym miejscem na wycigi, szczególniej dla osób przybywajcych z dalekich stron lub Warszawy. Komunikacja z Radomskiem do nieprzyjemna i kosztowna, a brak na miejscu wszelkiego bufetu
i restauracji na folwarku Przerbowie dotkliwie si daje uczu zmuszonym przeby dzie cały prawie na
polu, wród strasznego upału. Brakowi temu starali si zaradzi członkowie komitetu, sprowadziwszy
z dóbr swych zapasy jedzenia i napojów i z icie staropolsk gocinnoci podejmujc nimi przybyłych
umylnie goci66.
Na pocztku 1887 r. w prasie pojawiła si informacja, e tor wycigowy z Pławna zostanie przeniesiony na grunty dóbr Nieznanice połoone w pobliu stacji kolejowej Kłomnice. Jeden z członków
towarzystwa miał nawet rozpocz starania o uruchomienie dodatkowych pocigów w czasie trwania
wycigów67.
W 1887 r. wycigi odbył si we wtorek i rod 30 i 31 sierpnia oraz czwartek 1 wrzenia.
Pierwszego dnia pogoda dopisała, widzów było sporo. Na strojnie przybranej trybunie zasiadło
grono dam w wytwornych toaletach. Ze stałych goci brakowało jedynie Józefiny z Reszków Kronenbergowej. Sdziami byli Marian Gruszecki i Stanisław Kobierzycki. Gonitw rozpocztych o 1430 odbyło si
sze. Gonitwa czwarta z przeszkodami czterowiorstowa została uznana za nierozstrzygnit, ze wzgldu
na zmylenie trasy biegu przez jedców. Po zakoczeniu całe towarzystwo udało si do Pławna, gdzie
w wynajtym domu restaurator warszawski Wincenty Piskiewicz przygotował dla znuonych sportsmenów wystawny obiad, na którym wród toastów było bardzo wesoło68.
Drugiego dnia o 900 odbył si konkurs na konie fornalskie i włociaskie. Wycigi liczce pi
gonitw rozpoczły si o 1430. Dodatkowo poza programem ziemianie zaproponowali składk na wycigi
koni włociaskich, do których stanło dwanacie koni, podzielonych na dwie grupy. Do pierwszej grupy
próbował si dosta brodaty yd w długiej kapocie, został jednak usunitym gdy nie był gospodarzem
pracujcym na roli. Jak zauwayła „Gazeta Warszawska” na wycigi przyjechali nie tylko gocie z bliszych i dalszych okolic, lecz nawet z Warszawy, a z Parya przybyli piewacy operowi Edward i Jan
Reszkowie. Same natomiast wycigi miały bardziej charakter lokalny, cho przy zachowaniu prawie
wszystkich form i pozorów wycigów wielkomiejskich. Przygrywała dziewicioosobowa orkiestra włociaska z Maluszyna, wykonujc prostsze utwory. Ju po wszystkim odbyły si wybory członków komitetu towarzystwa, na których powołano jednomylnie na kolejn kadencj dotychczasowych członków:
A. Ostrowskiego na wiceprezesa, na członków komitetu Adama Michalskiego i Stanisława Kobierzyckiego, na sekretarza Jana Zbijewskiego. Zaniechano te, przynajmniej na najblisze trzy lata, pomysłu
przeniesienia toru. Skoczywszy narady, towarzystwo udało si tak jak i poprzedniego dnia do Pławna na
wspólny obiad do restauracji „Kometa” W. Piskiewicza. Wznoszono toast na cze prezesa, komitetu,
dawnych i teraniejszych jedców. Zebrano te drog składek sum na czwartkowy bieg „handicap”,
postanowiono równie rozstrzygn anulowany czterowiorstowy bieg z pierwszego dnia69.
Trzeciego dnia powtórzono czterowiorstowy bieg z przeszkodami o nagrod 600 rubli, któr zdobył hr. Władysław Potocki na Witaju. Odbył si te „handicap” i bieg kozacki, a oprócz tego wycig
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pocieszenia dla koni, które przegrały w pierwszym dniu. Ostatniego dnia pa na galerii było sporo. Uwag zwracały zaprzgi: czterokonny Bolesława Skórzewskiego, cztery kasztany Bogusława Stokowskiego
i para siwych wałachów Antoniego Helcla. O 1500 po zakoczonych wycigach całe towarzystwo udało
si na poegnalny obiad do Pławna70.
W 1888 r. wycigi odbyły si we wtorek i rod 21 i 22 sierpnia.
„Gazeta Warszawska” relacjonowała: Wiele osób przybyło z miejsc nawet bardzo odległych, pominwszy, e okolica w znacznym promieniu stawia si tu zawsze w całym prawie składzie. Oprócz licznego zgromadzenia mskiego, na galerii widzielimy grono dam; niektóre z nich, jak słyszelimy, nadzwyczaj interesuj si przebiegiem wycigów i ledz najdrobniejsze szczegóły. Z pomidzy pa stale
bywajcych na wycigach tutejszych widzielimy w roku biecym pani Augustow Ostrowsk, ks. Eugeniuszow Lubomirsk z córk, hr. Pelagi Morstinow, pani Niemojewsk z pann Wodzisk, hr.
Stanisławow Potock, dalej pani Józefin z Reszków Kronenbergow, Emili Michalsk, Edwardow
Reszkow itd. Ruch główny panował na dole przed galeri, gdzie pomidzy licznie zgromadzonymi panami, członkami zarzdu i komitetu wycigowego oraz z wielu ra nymi młodzianami, w sportsmeskich
ubiorach lub a la jockey szykujcymi si do wzicia czynnego udziału w samych gonitwach, widzimy
przede wszystkim ruchliwego, nadzwyczaj uprzejmego i cigle czynnego prezesa wycigów p. Augusta
Ostrowskiego z Maluszyna oraz brata jego Józefa, ks. Stefana i Władysława Lubomirskich, dalej p. Mariana Gruszeckiego, Jana Zbijewskiego, hr. Potockich, trzech braci Reszków: Jana, Edwarda i Wiktora,
Adama Michalskiego, Henryka Blocha, Jordana Stojowskiego, Józefa Komierowskiego z Warszawy,
Krumpla, Kobierzyckiego, Aleksandrowicza, uk-Skarszewskiego, Stanisława i Sergiusza Niemojewskich,
Blaskiego, Rogawskiego, Micewskiego i Kazimierza hr. Kwileckiego. Około godziny 3-ej po południu
wszyscy ju znajdowali si na miejscu, zjedajc piknymi zaprzgami, jakimi zawsze podczas wycigów
popisywa si lubi sportsmeni. Spojrzelimy w gór ku obłokom, pogoda przeliczna, ciepło w miar,
kurzu adnego na ziemi, dzie jakby wybrany dla wycigów. Prezes p. Ostrowski dał wreszcie hasło do
rozpoczcia gonitw71.
W tym dniu odbyło si pi biegów. Najtrudniejsza okazała si gonitwa myliwska ze wzgldu na
wylew Warty i stanło do niej tylko piciu jedców, a zwyciył Sergiusz Niemojewski72. A po wycigach: Ciemnawo si ju robiło, gdy szeregi powozów i powózek wracały do Pławna na kolacj, któr tam
zwykle zastawia restaurator p. Piskiewicz. Panie znów jednoczenie jad na zebranie do Gidel, gdzie
udaje si te za nimi i cz młodziey, by spdzi wesoło wród grona dam ten pierwszy dzie wycigów73.
Drugiego dnia przed południem odbył si na placu wycigowym konkurs na konie wikszej
i mniejszej własnoci ziemskiej. Nastpnie odbyło si sze gonitw. W przerwie pomidzy nimi grała
orkiestra maluszyska, wygrywajc krakowiaki i oberki, a nawet utwory zblione do oper. Po wycigach
odbył si bieg włociaski, do którego stanło dziewiciu chłopców. Kilku pierwszych zostało nagrodzonych, a zwycizca pochodzcy z Chełma otrzymał 7 rubli74. Po wycigach tak jak i dnia pierwszego
wikszo obecnych udała si na obiad składkowy do Pławna, gdzie bawiła si do pónych godzin wieczornych75.
Pomimo tego, e urzdowo wycigi zakoczyły si w rod, to w czwartek 23 sierpnia odbyły si
jeszcze gonitwy dodatkowe, a mianowicie nierozegrany pierwszego dnia wycig kłusem „beatenhandicap” z nagrod towarzystwa 150 rubli oraz jeszcze jeden „handicap” z nagrod zebran ze składek76.
W marcu 1889 r. na łamach „Tygodnia” postulowano przeniesienie wycigów z Pławna do Piotrkowa Trybunalskiego. Twierdzono, e Pławno adnych korzyci z wycigów nie odnosi, bowiem
wszystko musi by tam sprowadzane. Piotrków tymczasem ma dogodne połczenie kolejowe, mona tu
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liczy na wiksz publiczno, co zwikszyłoby dochody towarzystwa, a imprez połczy z wystaw
inwentarza77.
W 1889 r. wycigi odbyły si we wtorek i rod 3 i 4 wrzenia.
Pierwszego dnia przy do licznym udziale publicznoci odbyło si siedem gonitw, które rozpoczły si o 1500. „Gazeta Warszawska” pisała: …rozejrzyjmy si po placu wycigów przed biegami. Pogoda jakby umylnie na oba dni obstalowana dla wycigów, temperatura umiarkowana
i zupełny spokój w powietrzu. Dnia 3-go bm. przed godzin 3-ci, ju trybuna główna i boczne całkowicie
były napełnione gomi, a oprócz tego przy barierze areny wycigowej taka była masa okolicznej ludnoci, i zdawało nam si, i jestemy na Polu Mokotowskim. Osób z towarzystwa w ogóle w tym roku było
daleko wicej ni w roku zeszłym, i midzy zebranymi widzielimy osoby przybyłe nawet z rónych odleglejszych okolic i z Warszawy. Przede wszystkim na galerii rodkowej zebrał si bukiet dam, z pomidzy
których wymienimy: p. prezesow Bolesławow Skórzewsk z Chełma, hr. Władysławow Morstinow
z Czarya, p. Antoniow Tursk z Wilkoszewic z pann Konarsk, p. Siemiesk ze Skrzydlowa z córkami, hr. Mari Potock z Maluszyna, p. Sergiuszow Niemojewsk z córk, pann Wodzisk z Podzamcza, p. Wsowiczow z córk z Płockiego, ks. Eugeniuszow Lubomirsk z rodzin z Kruszyny, hr. Orłowsk, hr. Tomaszów Potockich z Siemienic. Przed galeri za cały zastp sportsmenów, jednych zarzdzajcych biegami, drugich szykujcych si do samych biegów. Pomidzy gomi widzielimy przybyłego
na wycigi z brami Reszke ich przyjaciela, p. Lassalle’a, barytona Wielkiej Opery w Paryu. Ukazał si
wic w Pławnie tercet z pierwszego tenora, basa i barytona opery, tercet jakiego Warszawa nie miała
dotd sposobnoci ogldania, lecz który, jak nas zapewniali bracia Reszkowie, niezawodnie w roku przyszłym usłyszy. Nadto z Warszawy, prócz kilku współpracowników pism, przybyli tu hr. G. Łubieski
i Henryk Bloch, który brał czynny udział w wycigach78.
Interesujca była gonitwa czwarta powstała z inicjatywy braci Reszke, przeznaczona dla wagi
cikiej od 230 funtów i wyej, tak aby i sami twórcy mogli wzi w niej udział. Niestety okazało si, e
znani piewacy znacznie przekroczyli wag, z góry tracc szans na zwycistwo, stanli jednak do startu79. Edward Reszke po pierwszym okreniu opucił bieg, a wyniku Jana Reszke prasa nie podała. Tego
roku orkiestra maluszyska nie przygrywała. Po wycigach o godzinie 1930 całe towarzystwo udało si do
Gidel na wspólny obiad, którym jako główny gospodarz zarzdzał Józef Ostrowski z Maluszyna80. Obiad
odbywał si w restauracji urzdzonej staraniem towarzystwa w dwóch na ten cel wynajtych domach.
W odrónieniu bowiem od lat poprzednich, tym razem nie powierzono nikomu jej otwierania na czas
trwania wycigów. „Kurier Poranny” relacjonował: Przy obficie zastawionych stołach biesiadnicy przepdzili kilka godzin, otaczajc szczególnymi wzgldami sympatycznego swego gocia Lassalle’a. Znakomity piewak odwdziczył si czym mógł najlepiej, bo powstawszy, zapiewał pie francusk, a nastpnie
„Kozaka” Moniuszki, z takim zrozumieniem tsknej melodii naszego mistrza, e oczarowani słuchacze
długo nie mogli przyj do siebie z zachwytu. Nie na tym skoczyła si jednak artystyczna uczta, wszystkie
bowiem oczy skierowały si nastpnie na braci Reszków. Ulegajc probom przyjaciół, powstał Edward
i wkrótce w skromnym dworku zabrzmiały potne tony pieni Plumketa z „Marty” i serenady Mefista
z „Fausta”. Jak piewał i jakie wraenie wywarł swym fenomenalnym głosem, mog wiedzie chyba
tylko ci, co go słyszeli i długo zapewne nie zapomn. Taki koncert mona tylko rzeczywicie słysze
w Paryu, Londynie lub… w Gidlach – po pławieskich wycigach81.
A tak ten sam dzie i wycigi postrzegał korespondent „Kuriera Codziennego”: Wycigi pławieskie maj charakter lokalny i wyznajmy szczerze troch arystokratyczny. Przecitny szlachcic
– powiadano mi – naley do Towarzystwa póki jest kawalerem. Ale gdy si oeni, gdy przybd kłopoty
i obowizki, wnet daje za wygran nieco drogiej na te czasy zabawie. Tłum tedy na wycigach stanowi
nieliczni mieszkacy Radomska, gawied z Pławna i okolicznych wiosek. Właciw za „publiczno”, t,
która napełnia trybuny i plac przed loami, stanowi członkowie Towarzystwa i ich rodziny, oraz mała
garstka zaproszonych goci. Wycigi trwaj dwa dni, poprzedza je zawsze składkowe niadanie, koczy
składkowy obiad w pobliskich Gidlach. Koło godziny drugiej zaczyna si robi gwarno. Wic najprzód
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jad bryczki rónej formy, potem mkn powozy i amerykany, a wród okazałych zaprzgów, z lokajami
i strzelcami, przewija si mały wózek. rednich lat mczyzna w nim siedzi, wszyscy witaj go z szacunkiem. To najwikszy magnat okolicy, hr. Rodryg Potocki – słycha głosy. […] Ale bohaterami chwili s
trzej gocie niezwykli, a rzadcy. To pp. Jan i Edward Reszkowie, to słynny barytonista francuski Lassalle.
„Great attraction” pierwszego dnia stanowił wycig, w którym w szranki wjechali na dzielnych rumakach pp. Reszkowie. Obok znakomitych piewaków, stanł u startu i p. Wiktor Reszke, sportsmen dobrze
znany w Warszawie. Wszyscy trzej bracia bior udział w biegu bez najmniejszej pretensji do nagrody,
lecz za kadym razem, gdy przemykaj jak wicher przed trybunami, małe rczki wywołuj burz oklasków. Powiedzianem widocznie jest, eby ci ludzie zbierali zawsze i wszdzie laury! Ten za przystojny,
wysoki i tgi brunet o niezwykle sympatycznym wyrazie twarzy, to człowiek, przed którego głosem dr
najsilniejsze mury. To Lassalle! Na szyi zawieszony ma rewolwerowy aparat fotograficzny i w towarzystwie drugiego zapalonego fotografomana, ks. Konstantego Lubomirskiego, chwyta w lot typy i obrazki.
Wic „zdejmuje” pikne panie z trybuny, „fikuje” konie w biegu i skoku, to wreszcie uwiecznia spadł
dziwnym zbiegiem okolicznoci w te strony gwiazd półwiatka warszawskiego… Lassalle bawi od paru
tygodni w Borownie u pp. Michalskich, gdzie on i bracia Reszkowie urzdzaj istne uczty artystyczne. e
pławieskie zwabiły go wycigi, nie dziw, sportsmen to bowiem nie lada, ów filar opery francuskiej. […]
Niezwykły widok przedstawiał wieczorem rynek w Gidlach. Po jednej stronie nikn w mroku wieczornym
smukłe wieyce starego klasztoru. Za po drugiej, przez jasno owietlone okna dochodzi wrzawa garsonów, przygotowujcych sut biesiad. I huczne pełne ycia i wesołoci pojazdy spotykaj si na wskiej
drodze z gromadkami wiernych, którzy w pobonej pielgrzymce, przyszli pokłoni si cudownemu obrazowi82.
Drugiego dnia o 1000 odbyło si przyznawanie nagród za konie włociaskie i fornalskie. Dzie
składał si z szeciu gonitw. Po ukoczeniu wycigów odbyły si 2 biegi koni włociaskich, do których
stanło 5 chtnych, dla których na nagrody złoyli si widzowie. Ju po wszystkim po godzinie 1900
zebrani gocie udali si na obiad do Gidel, gdzie tak jak dnia poprzedniego odbył si obiad, a rol gospodarzy pełnili Józef i Tadeusz Ostrowscy oraz hr. Władysław Morstin83.
W 1890 r. wycigi odbyły si we wtorek i rod 26 i 27 sierpnia.
Pierwszego dnia pogoda była wyjtkowo niesprzyjajca, padał drobny deszcz, było chłodno.
Przybyło nieco mniej osób. Nie przybyły m.in. znane w okolicy damy, Róa z Zamoyskich – ona ks.
Eugeniusza Lubomirskiego, Józefina z Reszków Kronenberg, Emilia z Reszków Michalska przebywajca w Krynicy. Z mczyzn przybyli: August Ostrowski, Marian Gruszecki, Józef Ostrowski, Jan Zbijewski, hr. Władysław i Rodryg Potoccy, Adam Michalski, Józef Trzebiski, Stanisław i Sergiusz Niemojewscy, Rudolf Krumpel, ks. Aleksander Drucki-Lubecki jeden z załoycieli wycigów w mielowie, hr.
Władysław Morstin, Leopold Kronenberg, Stanisław Rzewuski, Jordan Stojowski, hr. Florian, Jan i Stanisław Zamoyscy, hr. Stanisław Aleksandrowicz, Aleksander Wotowski, Władysław Jakubowski, Witold
Mroziski, hr. Ludwik Morstin, Stanisław Horodyski, Bogusław Stokowski, hr. Juliusz Tarnowski,
Edward Lohman, Gustaw Omiałowski, Józef i Kazimierz Gliscy, Antoni Helcel, dr J. Siemiradzki oraz
artysta malarz Władysław Podkowiski. Nieco spónieni z Borowna przybyli Jan, Edward i Wiktor
Reszkowie z przyjacielem Jeanem Lassallem. Wycigi rozpoczły si o 1500 na znak startera Wiktora
Reszke, ale bez marszu powitalnego, gdy orkiestra włocian maluszyskich nie pojawiła si. Rozegrano
sze wycigów, zakoczonych dwiema gonitwami włociaskimi84.
Drugiego dnia odbyła si wystawa i konkurs koni. Po nich odbyło si pi gonitw85.
W maju 1891 r. odbyło si w Czstochowie ogólne zebranie członków towarzystwa. Doszło do
spotkania z delegacj z Piotrkowa w sprawie przeniesienia wycigów. Przedstawiciele miasta zaproponowali bezinteresowne oddanie na ten cel placu, urzdzenia na nim odpowiedniego toru, przeniesienia
trybun i wyznaczenia corocznie jednej nagrody od miasta. Członkowie towarzystwa propozycj przyjli
i postanowili wybra komisj, która na miejscu obejrzałaby teren pod tor wycigowy oraz omówiła
szczegóły z władzami miasta86.
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Kwestia przeniesienia wycigów do Piotrkowa zaczła si urzeczywistnia. Miasto zaproponowało kontrakt na 12 lat na bardzo korzystnych warunkach. Zaoferowało plac na tor wycigowy, wzniesienie
trybuny i stajen swoim kosztem. Ponadto zobowizało corocznie oddawa towarzystwu połow czystego
dochodu, jaki bdzie osignity z trybun i bufetów87.
W 1891 r. wycigi odbyły si we wtorek i rod 25 i 26 sierpnia.
Pierwszego dnia z rana w kociele w Pławnie odbyło si uroczyste naboestwo za spokój duszy
Mariana Gruszeckiego, na które przybyli członkowie towarzystwa oraz gocie. W tym dniu pogoda dopisała i jak stwierdził korespondent „Gazety Warszawskiej” jak do tej pory tylko raz zdarzyło si aby na
tych wycigach pogoda była zła. Dalej ta sama gazeta pisała: Powozów, kabrioletów, wózków, eleganckich bryczek zjechało si na oznaczon godzin bardzo wiele i za chwil cała główna trybuna była ju
zapełniona, na dole za cały placyk przed trybunami i rodek pola, na którym urzdzony jest tor wycigów, zaroił si towarzystwem mskim, członkami komitetu i przybyłymi gomi. Na galerii zajły miejsca
przewanie damy. Widzielimy tu małonk prezesa komitetu wycigów p. Augustow Ostrowsk z Radoszewnicy, małonk prezesa Dyrekcji Szczegółowej TKZ w Piotrkowie p. Skórzewsk, p. Tursk z Wilkoszewic, hr. Władysławow Morstinow z Czarya, hr. Tadeuszow z hr. Aleksandrowiczów Platerow
z córk, hr. Ronikierow z Wydrynej Woli z córkami, ks. Ró Lubomirsk z Kruszyny, ks. Stefanow
i Władysławow Lubomirskie, p. Stefani Siemiesk z ytna z córk Mari i pann Helen Maliszewsk
z Piotrkowa, p. Zofi Siemiesk z Skrzydlowa, hr. Władysławow z Brzozowskich Potock, p. Nowosielsk ze Skrzyskich, p. Ejdziatowiczow z córk z Warszawy i wiele innych pa jeszcze, których ju zapamita nie moglimy. Z panów za zauwaylimy na polu wycigowym: prezesa p. Augusta Potockiego,
p. Jana Zbijewskiego, sekretarza komitetu, p. Józefa Trzebiskiego z Miławczyc, p. Bolesława Skórzewskiego z Chełma, p. Antoniego Helcla, p. Feliksa Szakowskiego, znanego hodowc z Kpia w gub. Kieleckiej, zaproszonego na sdziego przy ocenie koni, p. Jakóbowskiego, p. Adama Daszewskiego, pp.
Edwarda i Jana braci Reszków, hr. Oarowskiego, p. Adama Michalskiego z Borowna, hr. Tadeusza
Platera z synem, hhr. Władysława i Augusta Potockich, kks. Stefana i Władysława Lubomirskich, hr.
Zygmunta Wielopolskiego, p. Jordana Stojowskiego, ks. Druckiego-Lubeckiego, p. Henryka Blocha
z Warszawy, p. Leonarda Siemieskiego, hr. Juliusza Tarnowskiego, p. Stanisława Rzewuskiego, pp.
Stanisława i Sergiusza Niemojewskich, p. Stokowskiego i wielu jeszcze innych88. Pierwszego dnia odbyło
si sze gonitw. Przy wadze hr. Juliusz Potocki, przy starcie Antoni Helcel, konrstarterem był Sergiusz
Niemojewski. Ostatnim biegiem tego dnia był tak zwany wycig myliwski. Tym razem nieco zmieniono
jego tras, bowiem dawniej jedcy mieli do przepłynicia Wart i kilka innych naturalnych przeszkód,
co bardzo szkodziło koniom, a jedców naraało na wypadki. Teraz bieg skierowano inaczej, dookoła
lasu i z siedmioma przeszkodami. Wieczorem odbył si w Gidlach wspólny posiłek oraz tace89.
Drugiego dnia z rana odbyła si wystawa klaczy i rebit. Po niej rozegrano sze gonitw. Odbyły
si równie wycigi włociaskie. Oprócz tego członkowie towarzystwa podjli decyzj, e wycigi nadal
odbywa si bd na torze pławieskim, o ile nie pojawi si korzystna oferta ich przeniesienia90.
„Jedziec i Myliwy” stwierdził, e wycigi w tym roku miały charakter mniej wietny, ni
w latach ubiegłych. Mniej było osób, atmosfera niezbyt wesoła, a koni przyprowadzono mniej, ni
w latach ubiegłych i w ogóle były one duo gorsze. Odznaczały si tylko Ballada i Bajka ks. Aleksandra
Druckiego-Lubeckiego, one te zdobyły najwicej nagród91.
W maju 1892 r. Towarzystwo Pławieskie opublikowało sprawozdanie za okres od 1880 r. do
1891 r. włcznie. Przez ten czas na torze w Pławnie biegało 246 koni, z których urodzonych
w kraju pełnej krwi było 17, półkrwi 192, importowanych pełnej krwi 18, pół krwi 19. Nagród pieninych w przedmiotach i stawkach towarzystwo rozdało 56 178,22 rubli, w której to sumie znajduj si
równie premie za konie robocze i włociaskie 4663 rubli. Najwiksz ilo nagród na sum 5411,50
rubli zdobył Józef Trzebiski, po nim Jordan Stojowski 4717,50 rubli, Adam Michalski 4342,45 rubli,
Rudolf Krumpel ponad 3200 rubli. Od 2000 do 2911,50 rubli wzili: ks. Stanisław Aleksander DruckiLubecki, Aleksander Wotowski, Jan Zbijewski i ks. Stefan Andrzej Lubomirski. Od 1000 do 1795 rubli
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otrzymali: Stanisław Wotowski, Bronisław Kurtz, Jan Reszke, hr. Ludwik Morstin, Kazimierz Makomaski, Chyliski i Bogusławski, Józef Gliski, Antoni Daszewski, Edward Lohman i Marian Gruszecki.
Dwudziestu trzech hodowców odebrało wygrane od 100 do 947 rubli, a dziewiciu zyskało poniej 100
rubli. Najwysze nagrody zdobyły konie: Le Fat II Mariana Gruszeckiego – 1795 rubli, Palmoodie Józefa
Trzebiskiego – 1749 rubli, Diablotin Edwarda Lohmana – 1610 rubli. Za wspomniany okres czasu
towarzystwo miało przychodu 69 535,41⁄2 rubli, rozchodu 65 520,14 rubli; remanent zatem pozostał na
sum 4014,901⁄2 rubli92.
W 1892 r. wycigi odbyły si we wtorek, rod 30 i 31 sierpnia oraz w czwartek 1 wrzenia.
Pierwszego dnia rozegrano sze gonitw. Stanisław Wotowski pisał o tegorocznych wycigach: Za przybyciem znalazłem ten sam krajobraz, co dawniej, ta sama trybunka z drzewa wznosi si na tle zaroli
i drzew iglastych, które jednak z jednej strony toru znacznie si przerzedziły. Grunt piaszczysty, porosły
przewanie suchymi trawami, jałowcem, paproci i arnowcem, wydał mi si spalonym, spopielonym,
a w miejscach zadawnionych twardym jak skała. Wieniec dam, który ubarwił trybun, wydał nam si
nieliczny i w pamici ta sama trybuna uwydatniała nam si o wiele gwarniejsz. Dawniej zjazd z samego
ssiedztwa bywał wikszy. Dzi Pławno nie posiada prawie bliskich ssiedztw, które by si wycigami
mogły interesowa. Koło sportsmenów było równie zmniejszone i składało si przewanie z obywateli
z kieleckiego lub dalszych stron. Bliska hodowla i sport były wyłcznie reprezentowane przez stajni p. A.
Michalskiego, p. J. Reszkego i ks. S. Lubomirskiego. Borowno i Kruszyna le wszystkiego o 14 wiorst od
Pławna. Zjazd zatem wydał nam si mniej licznym, ni go przed kilku laty pamitamy, a wspomnienie
osób zmarłych, których pami jest cile spleciona z obrazem Pławna, jak załoyciela gonitw p. Gruszeckiego i p. J. Kronenberg, która bdc pann i przyjedajc do siostry na wakacje po swoich tryumfach artystycznych, stale nawiedzała tutejsze gonitwy, wywołało w nas odcie melancholii i smutku. Wiceprezes towarzystwa A. Ostrowski wprowadził na trybun do dam gubernatora piotrkowskiego Konstantego Millera i konie wkrótce wyszły na tor. A po wycigach St. Wotowski relacjonował dalej: Poród
tumanów kurzu po piknym zachodzie słoca, a wschodzie ksiyca wracały z toru powozy, amerykanki
i bryczki, kierujc si przez Pławno ku Gidlom, w których obecnie przybyli przewanie mieszcz si po
rónych dworkach. W Gidlach sposobem składkowym członkowie towarzystwa wybudowali gustown
hal, słuc za sal jadaln, a wieczorami balow. W ten sposób przez dnie wycigowe tworzy si rodzaj
klubowego ycia, majcego jeszcze i ten urok, e panie nie s odosobnione, jak to si nazbyt czsto
w miastach zdarza93. Warto te odnotowa, e na wycigach przygrywała orkiestra z Opatowa94.
Drugiego dnia z rana odbyła si wystawa klaczy i rebit. Nastpnie miało miejsce sze biegów,
po których towarzystwo udało si do wybudowanej przed wycigami hali w Gidlach wraz ze sportsmenami na uczt, po której wzito si za tace95. Hala ta jak wspominał po latach Paweł Popiel była du
drewnian szop ze cianami z szarego płótna, w której panie wymalowały artystycznie widoki i sceny
sportowe96.
Trzeciego dnia odbyły si tylko dwie gonitwy97.
W 1893 r. wycigi odbyły si we wtorek, rod i czwartek 29, 30 i 31 sierpnia.
W tym roku towarzystwo ziemiaskie nie było zbyt liczne, a to ze wzgldu na luby oraz chłodn
pogod. Z powodu ałoby z Maluszyna przyjechał tylko wiceprezes A. Ostrowski z małonk. Obecni
byli głównie członkowie rodzin Lubomirskich, Morstinów, Ronikierów, Zamoyskich i Michalskich. Na
wycigach ogłoszono te zarczyny hr. Tadeusza Ostrowskiego z hr. Ludwik Ronikier. Pierwszego dnia
rozegrano pi biegów. Po wycigach tradycyjnie ju towarzystwo udało si do hali gidelskiej na obiad
i tace przy dwikach orkiestry. Stanisław Wotowski pisał: Mitingi pławieskie od lat paru zmieniły
zupełnie pierwotny charakter. Dawniej przyjezdni rozpraszali si po okolicznych domach, a sportsmeni
z krwi i koci obozowali w stodole na Przerbowie obok stajni. Ze znikniciem w Pławnie gocinnego
i zacnego domu p. Gruszeckich, który był zawsze ogniskiem całego zjazdu, z ubytkiem równie paru
92

Towarzystwo Zachty Chowu Koni i Wycigów Konnych w Pławnie, „Korespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy” 1892, nr
19, s. 1.
93
Wycigi i wystawa koni w Pławnie, Jedziec i Myliwy” 1892, nr 10, s. 1–2.
94
Listy od korespondentów. Pławno, „Gazeta Warszawska” 1892, nr 232, s. 3.
95
Tame.
96
Pławno, „Jedziec i Hodowca” 1933, nr 19, s. 375.
97
Sport, „Wiek” 1892, nr 195, s. 3.
102

102

Wycigi konne w Pławnie w latach 1879–1900 jako wydarzenie towarzyskie i sportowe

innych okolicznych domów, trzeba było koniecznie stworzy jakie centrum i wówczas obrano za punkt
łcznoci Gidle, gdzie wystawion została hala, o której ju wspominalimy. Podobna przemiana, konieczna zreszt była z biegiem czasu – bo niemoebnym jest i enujcym dla przyjezdnych liczy tylko na
zaproszenia i gocinno – nadała całemu zgromadzeniu cech nadzwyczaj dystyngowan; do powiedzie, e wieczory spdzane s z paniami najlepszego towarzystwa98. W Gidlach wielu goci znajdowało
nocleg w domach włociaskich, które jak wspominał Paweł Popiel, nosiły okolicznociowe nazwy:
„Hotel Bristol”, „Grand Hotel”, „Hotel des Princes” – ten ostatni z powodu utytułowanych goci, którzy
w nim zamieszkali99.
Drugi dzie pomimo chłodnego wiatru i pochmurnego nieba sprowadził nie mniej publicznoci
ni dzie poprzedni. Rozegrano sze gonitw100. Po ukoczeniu wycigów odbył si uroczysty powrót
z toru do Gidel. Z poród rozmaitych pojazdów odznaczały si wspaniałe czwórki pp. Kazimierza Tymowskiego z Kobiel, Władysława hr. Morstina z Czarya i Adama Michalskiego z Borowna oraz zaprzgi
pp. Władysława hr. Potockiego, Antoniego Helcla, Bogusława Stokowskiego, Henryka Blocha, Sergiusza
Niemojewskiego, Jana Zbijewskiego i innych. Drugi dzie wycigów zakoczyła uczta zbiorowa101.
Trzeciego dnia odbyły si cztery wycigi102. W tym samym dniu odbyła si w Gidlach doroczna
wystawa koni fornalskich i rebit, nalecych do ziemian i włocian. W latach poprzednich wystawy te
odbywały si na torze wycigowym, a w tym roku po raz pierwszy zorganizowano je w Gidlach103.
W 1894 r. wycigi odbyły si we wtorek, rod i czwartek 28, 29 i 30 sierpnia. Pierwszego dnia
zjazd publicznoci był bardzo liczny. Korespondent „Gazety Warszawskiej” naliczył około 30 dam i do
60 mczyzn, nie liczc oczywicie włocian: Na obecnych wycigach jak zreszt zawsze rol gospodarzy, przyjmujcych goci, odgrywaj pp. Roman i Władysław hr. Morstinowie z właciw sobie gocinnoci, jak si wyraził jeden z obecnych, niespotykan w innych towarzystwach, a wic bezprzykładn.
Zarówno trybuna na torze, jak i salon gocinny zgromadziły przedstawicieli pierwszych imion w kraju:
Maurycego hr. Zamoyskiego ordynata, Stefana i Władysława kks. Lubomirskich, ks. DruckiegoLubeckiego, Józefa, Jana i Tadeusza Ostrowskich z Maluszyna, Zbijewskiego, Trzebiskiego, Michalskiego, Wiktora Reszke, Henryka Blocha, Leopolda Kronenberga, Komorowskich, Niemojewskich i wielu
innych104. Ale byli te i wielcy nieobecni: Jan i Edward Reszkowie, którzy mieli wróci do kraju dopiero
12 wrzenia, a take wiceprezes August Ostrowski, który z on wyjechał za granic na kuracj. Biegów
odbyło si pi105.
Drugiego dnia z rana odbyło si ogólne zebranie członków towarzystwa. Na wiceprezesa wszystkimi głosami został ponownie wybrany August Ostrowski, na dwóch starszych członków hr. Leon Komorowski i Adam Michalski, a na kasjera Jan Zbijewski. Nastpnie rozegrano pi gonitw. Powrót z
wycigów do Gidel był okazały, a w długim szeregu powozów odznaczały si zaprzgi pp. Kazimierza
Tymowskiego z Kobiel pyszna czwórka gniada swego chowu, Leona hr. Komorowskiego z Siedlisk
czwórka gniada, Jana Zbijewskiego z Nakła czwórka prawdziwie doborowa, Józefa Ostrowskiego z Maluszyna i z Radoszewnicy czwórki swego chowu, Henryka Blocha czwórka jukerów i Stanisława Niemojewskiego z Oleszna czwórka zaprzona obok siebie. Ładne te były parokonne zaprzgi pp. Aleksandra
Lubeckiego z mielowa, Władysława hr. Morstina z Czarya, Sergiusza Niemojewskiego z Włoszczowy
i innych. Wieczorem w nowej hali w Gidlach zebrało si liczne i doborowe towarzystwo. Grono pa
składały: Aleksandrowa ks. Lubecka, Stefanowa z hr. Zamoyskich ks. Lubomirska, Władysławowa ks.
Lubomirska, Adamowa z Reszków Michalska z córk, Leonowa z Zbijewskich hr. Komorowska z córk
i Bogusławowa z Tymowskich Stokowska z siostr. Z panów spotkalimy Stefana i Władysława ks. Lubomirskich, Aleksandra ks. Lubeckiego, Stanisława, Aleksandra i Sergiusza Niemojewskich, Zygmunta hr.
Wielopolskiego, Józefa Trzebiskiego, Leopolda Kronenberga, Władysława, Ludwika i Romana hr. Morstinów, Maurycego hr. Zamoyskiego, Henryka hr. Potockiego, Adama Michalskiego, Jana Zbijewskiego,
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Józefa, Jana i Tadeusza Ostrowskich, Michała Ordg, Leona hr. Komorowskiego, Henryka Blocha,
Stanisława Wotowskiego, Aleksandra Laskiego, Bogusława Stokowskiego i wielu innych106.
Trzeciego dnia z rana odbyła si wystawa koni, nastpnie rozegrano pi wycigów. Nastpnego
dnia z inicjatywy towarzystwa miało miejsce naboestwo w Pławnie za dusze p. Mariana
i Cezaryny Gruszeckich107.
W 1895 r. wycigi odbyły si w poniedziałek i wtorek 26 i 27 sierpnia oraz czwartek 29 sierpnia.
Sdziami byli: Jan Zbijewski i Jan Reszke, starterem hr. Władysław Potocki, a przy wadze stanł
R. hr. Morstin. Pierwszego dnia gonitw odbyło si pi, a zakoczyły si o 1700, po czym towarzystwo
zebrało si w hali w Gidlach podejmowane gocinnie przez hrabiów Morstinów, gdzie wród wesołej
rozmowy i licznych toastów bawiono si do póna. Z pa obecne były: Emilia z Reszków Michalska
z córk Janin, Elbieta z baronów de Vaux ks. Lubomirska i Jadwiga ze Spiessów Kozłowska. Z mskiego grona byli obecni: hr. August Ostrowski, hr. Leon Komorowski, Jan Zbijewski, ks. Stefan Lubomirski, ks. Aleksander Drucki-Lubecki, Jan Ostrowski, Stanisław Niemojewski, Wacław Niemojewski,
Przemysław Rzewuski, hr. Władysław, Roman i Henryk Morstinowie, ks. Władysław Lubomirski, Stanisław Wotowski, Juliusz Potocki i inni. Przybyli te prosto z Trouville Jan i Edward Reszkowie. Z jedców byli obecni: Sergiusz Niemojewski, hr. Władysław, Henryk i August Potoccy, Paweł Popiel,
hr. Aleksander i Alfred Wielopolscy, Bogusław Stokowski, hr. Maurycy Zamoyski i Aleksander Laski108.
Dnia drugiego przed wycigami odbyła si w Gidlach na rynku doroczna wystawa klaczy
i rocznych rebit109.
W tym samym dniu odbyło si sze gonitw. Jak pisał korespondent „Wieku”: Po wycigach droga powrotna do Gidel przedstawiała prawdziwe corso (główna, reprezentacyjna ulica w duym miecie –
przyp. aut.) z ekwipay, zaprzonych w ładne pary i czwórki, które w takiej liczbie i tak dobrane rzadko
mona razem oglda110. „Gazeta Warszawska” dodała: Midzy innymi odznaczała si czwórka gniada,
rosła p. Kazimierza Tymowskiego z Kobiel, czwórka p. Jana Kozłowskiego z Dbrowy, pyszna czwórka
arabów hr. Władysława Potockiego z Parzymiech, czwórka p. Adama Michalskiego z Borowna, czwórka
hr. Władysława Morstina z Czarya, czwórka i para hr. Leona Komorowskiego z Siedlisk, para p. Wacława Rogawskiego z Zapolic, para hr. Henryka Potockiego z Chrzstowa i wiele innych111. Zebranie
w Gidlach z udziałem dam, przecignło si długo i było bardzo oywione112.
W czwartek rozegrano sze gonitw. Wycigi zakoczył bieg dwudziestowiorstowy o nagrod
1000 rubli. „Jedziec i Myliwy” relacjonował: Przebieg gonitwy był bardzo dobrze obmylany, teren
miejscami zmuszał je d ców do ostroniejszego tempa, a galopowanie po drogach nie tak mczyło konie
i je d ców, jak cigłe krcenie si po torze, biorc szczególnie pod uwag, e tor pławieski ma tylko
obwodu 11⁄4 wiorsty. Nie znamy w kraju hipodromu, który byłby tak szczliwie połoony jak pławieski,
pod wzgldem układania poza nim rónych jazd, rennów lub prób dystansowych. I dlatego tor pławieski
pozostanie na zawsze torem gentlemeskim par excellence i adnym innym, szczególnie podmiejskim,
zastpiony by nie moe. Droga na wycig 20 wiorst była nastpujca: start na torze przed trybunami, po
torze przebywało si pi wiorst czyli robiło si cztery koła. Na pocztku pitego koła wyjedało si
w prostej linii na drog, cignc si ku wsi Gowarzów. Dojechawszy do wsi naleało skrci raptownie
na prawo, przejecha wzdłu cał wie, a poza ni skierowa si na prawo przez rodzaj pastwiska i dojechawszy do lasu, puci si szerokim gocicem około 3 wiorst drogi do krzya. U krzya (stali sdziowie)
naleało konia zawróci i t sam drog znów przez pastwisko i wie dojecha do toru, a wjechawszy na
tor z prawej strony, przeby jeszcze trzy i trzy czwarte koła. Wygrał „Prezes” pod Stanisławem Wotowskim z czasem 37 minut i 45 sekund113. Urzdzono te wycig chłopski z udziałem kilkunastu włocian.
Po wycigach odbyła si zabawa w Gidlach, po której gocie i uczestnicy rozjechali si do domów114.
W 1896 r. wycigi odbyły si we wtorek i czwartek 25 i 27 sierpnia.
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Widzów przybyło niewielu, kasa w pierwszym dniu odnotowała za bilety zaledwie 70 rubli,
a w drugim 102 rubli i 30 kopiejek. Pierwszego dnia odbyło si siedem gonitw115.
Drugiego dnia odbyło si siedem biegów, a po nich dorocznym zwyczajem wycigi chłopskie.
W tym samym dniu miały miejsce konkursy i wystawy koni, z których dwa pierwsze w Gidlach, a ostatni
na torze116.
Zebranie towarzyskie było nie do koca udane, bowiem dam na wycigach pojawiło si zaledwie
kilka: Natalia z hr. Zamoyskich Lubomirska, Emilia z Reszków Michalska z córk Janin oraz ona
Kazimierza Tymowskiego. Mczyni stawili si za to w komplecie tak jak i w latach poprzednich. Cała
praca przy urzdzeniu tegorocznych wycigów spoczła na Augucie Ostrowskim ze wzgldu na chorob
Jana Zbijewskiego dotychczasowego sekretarza i kasjera, który zrzekł si z tego powodu mandatu. Na
jego miejsce na ogólnym zebraniu towarzystwa w czwartek wybrano hr. Romana Morstina. W uznaniu
pracy i zasług J. Zbijewskiego zebrani postanowili nagrod wycigu myliwskiego przemianowa na
nagrod imienia J. Zbijewskiego. W przyjciu goci w hali w Gidlach w uprzejmoci przecigali si
gospodarze tych zebra hr. Roman i Władysław Morstinowie. Z powodu braku dam popis pojazdów
i zaprzgów nie wypadł ju tak dobrze jak w latach poprzednich. Niemniej z zaprzgów wyróniły si:
czwórki Kazimierza Tymowskiego z Kobiel i Adama Michalskiego z Borowna oraz parokonne zaprzgi
hr. Leona Komorowskiego, Sergiusza Niemojewskiego, Władysława Helcla, Antoniego Nowosielskiego
i hr. Władysława Morstina117.
W 1897 r. wycigi odbyły si we wtorek i czwartek 24 i 26 sierpnia.
Pierwszego dnia pogoda nie dopisała, bowiem padał deszcz. Pod wzgldem towarzyskim miting
nie był udany, z uwagi na luby, które w tych dniach przypadły wród rodzin czsto bywajcych na wycigach. Gonitw odbyło si osiem118.
W rod 25 sierpnia miały miejsce trzy wystawy koni, a mianowicie: koni włociaskich
z nagrodami Głównego Zarzdu Stadnin, koni obywatelskich z nagrodami Towarzystwa Pławieskiego
i koni wierzchowych z nagrodami Głównego Zarzdu Stadnin i Towarzystwa Wycigów Konnych
w Królestwie Polskim. Dwie pierwsze wystawy odbyły si przed południem w Gidlach, a koni wierzchowych po południu na torze wycigowym119.
Drugiego dnia wycigów, podobnie jak pierwszego odbyło si osiem gonitw. Pogoda poprawiła
si, a „Jedziec i Myliwy” pisał: Tradycjonalny promie słoca oywił ciemn zielono jałowców
i krzaków soniny, rosncych w rodku koła i oywił równie swym blaskiem las, znajdujcy si poza
torem. Mała trybunka ubarwiła si te paniami; mielimy przyjemno ujrzenia: p. E. Ostrowsk, on
szanownego wiceprezesa, hr. P. Morstin, panie Tarnowskie z Lubelskiego i p. Ostrowsk (wszystkie te
panie pomimo deszczu znajdowały si na wycigach i dnia pierwszego), ks. W. Lubomirsk, p. A. Michalsk z córk Janin i p. E. Reszke. Na innych miejscach przeznaczonych dla płatnej publicznoci zebrało
si dosy osób z okolicy i Nowo-Radomska. Muzyka ochoczo przygrywała. Tor zatem pławieski przybrał
swój zwykły wygld, tylko brakowało p. Jana Reszkego, który chocia znajdował si w Borownie, nie
mógł przyjecha na wycigi z powodu lekkiego bólu gardła. Za to p. Edward Reszke, nie tylko, e był dnia
pierwszego na wycigach, ale na drugi dzie przywiózł on i czwórk licznych córeczek. Wieczorem
odbył si tradycyjny obiad w hali w Gidlach120.
W dniu 22 sierpnia 1898 r. odbyło si posiedzenie towarzystwa. Obradom w zastpstwie wiceprezesa przewodniczył Adam Michalski. Na członków zwyczajnych towarzystwa mianowano Adolfa Bocheskiego, Leona Grabowskiego, Kazimierza Rojewskiego i Leona von Rüdigera. Sdziami wycigowymi zostali: ks. Stefan Lubomirski i Jan Zbijewski, do wagi: ks. Władysław i Stanisław Lubomirscy, na
starterów: hr. Wł. Potocki i hr. Michał Komorowski, do sprawdzania czasu: hr. Roman Morstin, u słupa
dystansowego: Paweł Popiel, a do przestrzegania prawidłowoci biegów Adam Michalski. Na sdziów
wystawowych w dziale klaczy dworskich i roczniaków: Paweł Popiel, hr. Wł. Potocki i Józef Trzebiski;
w dziale koni włociaskich: Adam Michalski i rotmistrz Kozłow, wyznaczeni z urzdu przez Główny
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Zarzd Stad oraz Jan Zbijewski; w dziale koni wierzchowych i remontowych: ks. Wł. Lubomirski,
A. Michalski i Wiktor Reszke; do osdzenia najlepszego konia w biegu przychówku: ks. Wł. Lubomirski,
A. Michalski i hr. Maurycy Zamoyski121.
W 1898 r. wycigi odbyły si we wtorek i czwartek 23 i 25 sierpnia.
Gonitwy poprzedziła msza za p. Augusta Ostrowskiego. Nastpnie odbyło si siedem biegów.
Zjazd był liczny, ale nie było Jana i Edwarda Reszków, którzy dopiero za kilka dni mieli zjecha na
wie122.
W rod 24 sierpnia o 930 odbyła si msza za p. Władysława Morstina zmarłego w ubiegłym roku, po czym przeprowadzono pokaz koni włociaskich i ziemiaskich123. Tego samego dnia odbyło si
zgromadzenie ogólne członków towarzystwa. Obrady rozpoczto od uczczenia pamici zmarłych członków: hr. Władysława Morstina i hr. Augusta Ostrowskiego. Dokonano te wyborów władz i przyjcia
nowych członków. Wiceprezesem towarzystwa jednomylnie obrany został Adam Michalski; na starszych członków: ks. Stefan Lubomirski i Jan Zbijewski; do komisji rewizyjnej: hr. Wł. Potocki i Jan
Zbijewski; do komisji technicznej: hr. Roman Morstin i hr. August Stanisław Potocki, na ich zastpców
hr. Wł. Potocki i Józef Trzebiski; na członka rzeczywistego przyjty został Stefan Drojecki; na członków zwyczajnych: ks. Witold Czetwertyski, Witold Kaszewski, Wiktor Reszke, porucznik Surmakow
i hr. Tomasz Zamoyski. Ze sprawozdania odczytanego przez sekretarza i zarazem kasjera hr. Romana
Morstina okazało si, e stan gotówki w kasie wynosi 3840 rubli, za w roku biecym towarzystwo
otrzyma od Towarzystwa Wycigów Konnych w Królestwie Polskim na wystawy i wycigi 4700 rubli,
a od Głównego Zarzdu Stad Pastwowych 2200 rubli124. Wród członków towarzystwa podniesiono te
kwesti przeniesienia wycigów, ze wzgldu na niedogodno komunikacyjn Pławna. Pod uwag wzito Widzów, gdzie znajdował si przystanek kolejowy, a take stadnina ks. Lubomirskich125.
Nowo wybrany wiceprezes towarzystwa Adam Michalski urodził si 22 grudnia 1849 r.
w Warszawie. Był synem Józefa, referenta w Komisji Rzdowej Przychodów i Skarbu i Bronisławy
z Karpiskich126. Józef Michalski w 1852 r. na własn prob zrezygnował z pracy i zajł si administrowaniem dóbr Sanguszków i Potockich. W Sławucie majtku Sanguszków młody jeszcze Adam Michalski zetknł si z hodowl koni arabskich i anglo-arabskich prowadzon przez ks. Romana Sanguszk.
Nastpnie ukoczył Szkoł Główn w Warszawie, gdzie zaprzyjanił si z hr. Augustem Potockim, miłonikiem koni pełnej krwi. W 1872 r. wstpił do Towarzystwa Wycigów Konnych w Królestwie Polskim. W tym samym czasie przejł po ojcu majtek Borowno w powiecie radomszczaskim. Dnia 15 (27)
sierpnia 1872 r. zawarł zwizek małeski z Emili Reszke córk Jana i Emilii z Ufniarskich. Jego ona
była siostr wybitnego rodzestwa piewaków operowych Jana i Edwarda Reszke oraz Józefiny z Reszków Kronenbergowej. W swoim majtku Borowno prowadził stadnin, której włacicielami byli Jan
i Edward Reszkowie. Od 1889 r. był skarbnikiem honorowym Towarzystwa Wycigów Konnych
w Królestwie Polskim, a w 1905 r. po mierci jego wiceprezesa hr. Augusta Potockiego, został jego nastpc. Pozostawał na tym stanowisku do 1910 r. Na pocztku I wojny wiatowej pod zarzutem współpracy z Niemcami został aresztowany przez Rosjan i uwiziony w Brzeciu. Po kilku miesicach został
wykupiony za du sum, ale pobyt w wizieniu wywarł fatalny wpływ na jego zdrowie. Po powrocie
utracił stopniowo dawn energi i zamknł si w domu. Zmarł 1 lipca 1923 r. w Borownie. Pochowany
został na miejscowym cmentarzu w grobowcu rodzinnym. Ze zwizku z Emili Reszke posiadał córk
Janin, zamn za hr. Karolem Skarbkiem127.
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W czwartek 25 sierpnia o 1400 rozpoczły si gonitwy, którymi kierował hr. Leon Komorowski,
starszy członek towarzystwa w zastpstwie Adama Michalskiego, który wyjechał do Moskwy. Miało
miejsce 7 biegów, a oywiona biesiada wypełniła wieczór po wycigach128.
W 1899 r. wycigi odbyły si we wtorek i czwartek 22 i 24 sierpnia.
Pierwszego dnia w Gidlach miało miejsce ogólne zebranie towarzystwa, które odbyło si
w kancelarii towarzystwa umieszczonej w domu aptecznym. Po załatwieniu mniej istotnych spraw, przystpiono do okrelenia granic działalnoci towarzystwa, zgodnie z rozporzdzeniem Głównego Zarzdu
Stad Pastwowych. Po wyczerpujcej dyskusji towarzystwo postanowiło rozszerzy swoj działalno na
guberni kalisk, kieleck i piotrkowsk129. Nastpnie odbyło si siedem gonitw. Wród znamienitych
goci byli oczywicie Jan i Edward Reszkowie, którzy poprzedniego dnia przybyli z zagranicy. Oprócz
nich pojawili si równie Stanisław i Sergiusz Niemojewscy, Józef Ostrowski, ks. Stefan i Władysław
Lubomirscy, Józef Trzebiski, hr. Józef Zamoyski, Przemysław Rzewuski, hr. August Stanisław Potocki,
Antoni Helcel, Stanisław Młodecki, Adolf Bocheski, hr. Jerzy Moszyski, Aleksander Laski, Jan Zbijewski, ks. Aleksander Drucki-Lubecki, Kazimierz Tymowski; z lubelskiego Tadeusz Morawski i Stefan
Drojecki, a z kijowskiego Tadeusz Dachowski znany jedziec z Antonin. Poczet jedców zwikszali Jan
Gorajski, Jan Sobaski i porucznik baron Michał Wrangel. Sdziami na wycigach byli Jan Reszke i ks.
Władysław Lubomirski, starterem hr. August Stanisław Potocki, a wiceprezes Adam Michalski i sekretarz hr. Roman Morstin kierowali wycigami. W tym dniu zdarzył si wypadek, bowiem w biegu płaskim
Stefan Drojecki przewrócił si na swoim koniu rozbijajc głow i twarz. Udzielono mu natychmiastowej
pomocy, a nastpnie przewieziono do Gidel. Z tego powodu przełoono bieg myliwski, który został
rozegrany nazajutrz, ale miał tylko dwóch uczestników130.
W rod 23 sierpnia na rynku w Gidlach odbyła si wystawa koni131
W czwartek z rana odbyło si naboestwo ałobne za dusze p. wiceprezesa hr. Augusta
Ostrowskiego, Mariana Gruszeckiego i hr. Władysława Morstina, po którym o 1000 odbyło si posiedzenie ogólne członków towarzystwa. Najwaniejszym przedmiotem obrad było przeniesienie toru
z Pławna. Magistrat miasta Piotrkowa zaoferował bezpłatnie plac. Zebrani po długich debatach przyjli
projekt przeniesienia wycigów do wikszego miasta połoonego w obrbie działalnoci towarzystwa. Na
zakoczenie posiedzenia przyjto członka zwyczajnego barona M. Wrangla. Nastpnie miało miejsce
siedem gonitw. Po wycigach o 2100 odbył si obiad, na który przybyły równie panie. Pierwszy toast
wzniósł A. Michalski za ich zdrowie. Nastpnie przemawiali: hr. August Stanisław Potocki, hr. J. Moszyski, Jan Reszke, T. Moraczewski, i inni. Nastrój był bardzo oywiony, wic spotkanie przecignło
si do pónej nocy132.
W dniu 23 lipca 1900 r. odbyło si w Borownie spotkanie z inicjatywy wiceprezesa A. Michalskiego, w którym wzili udział: hr. August Stanisław Potocki i Józef Trzebiski. Omawiano kwesti
przeniesienia wycigów. Pod uwag zostały wzite trzy miasta: Czstochowa, Kielce i Piotrków.
A. Michalski, bdc w Piotrkowie 3 lipca, zwiedził teren oferowany przez miasto w towarzystwie prezydenta oraz kilku miejscowych obywateli. Plac oferowany przez miasto prezentował si doskonale, oddalony od centrum miasta o jedn wiorst, miał 5000 stóp długoci i 400 stóp szerokoci. Wzmiankowani
trzej członkowie udali si te w tym samym dniu do Czstochowy. Tutaj zaproponowano im tor oddalony o 5 wiorst od centrum miasta, na terenie nalecym do majtku Wyczerpy, a dzierawionym przez 42
„mitawski” pułk dragonów. Tor ten z powodu falistoci, złego i dalekiego dojazdu oraz bardzo piaszczystego gruntu, le zadarnionego okazał si nieodpowiedni. Podjto wic decyzj, aby w cigu najbliszych
dni wybra si do Kielc133.
W przededniu wycigów w 1900 r. odbyło si zebranie ogólne członków towarzystwa. Debatowano głównie na temat przeniesienia ich do Kielc lub Piotrkowa, a wykluczono ju definitywnie Czstochow. Zdecydowano o wysłaniu delegacji do Kielc na dzie 4 wrzenia. Oprócz tego dokonano wyboru
do komisji technicznej. Na miejsce odchodzcego Jana Zbijewskiego powołano ks. Stefana Lubomir128
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skiego, na sekretarza powołano hr. Romana Morstina. Na członków rzeczywistych towarzystwa przyjto:
Antoniego Budnego, ks. Macieja Radziwiłła, Kazimierza Rojewskiego, Adolfa Bocheskiego, na członka zwyczajnego Franciszka Wyka134.
W 1900 r. wycigi odbyły si we wtorek i czwartek 28 i 30 sierpnia.
Pierwszego dnia „Kurier Poranny” pisał: Na skromnym, lecz malowniczym wród łk i lasów połoonym torze pławieskim, zastalimy ruch i znaczne oywienie. Porzdek wszdzie wzorowy, koni na
placu masa, wicej ni kiedykolwiek bywało, słowem wraenie ogólne było bardzo przyjemne. Wród
obecnych na torze, spotykamy pp. Stanisława i Sergiusza Niemojewskich, Ludwika hr. Morstina, Józefa
Trzebiskiego, Przemysława Rzewuskiego, Józefa Ostrowskiego, Franciszka hr. Kwileckiego, Antoniego
Nowosielskiego, Pawła Popiela, Henryka i Aug. St. hr. Potockich, Aleksandra Laskiego, Stefana ks. Lubomirskiego, Macieja ks. Radziwiłła (syna), Kazimierza Rojewskiego, Antoniego Budnego, Tadeusza
Moraczewskiego, Aleksandra ks. Lubeckiego, Adolfa Bocheskiego, Stanisława Brez, Franciszka Wyka, Stanisława Młodeckiego, pułk. Dowbora i wielu innych hodowców. S te, jak corocznie, bracia Jan
i Edward Reszkowie, nieopuszczajcy nigdy gonitw pławieskich. Słynni nasi artyci po sezonie w Londynie odpoczywali czas jaki w uroczej miejscowoci w Pirenejach, a obecnie zabawi w domu do wyjazdu a do Ameryki. Na trybunie głównej zasiadły w gronie pa: małonka wiceprezesa p. Adamowa Michalska z córk, Władysławowa hr. Tyszkiewiczowa i Maciejowa ks. Radziwiłłowa. Wszystkich przybyłych goci witał serdecznie wiceprezes, p. Adam Michalski, wraz z sekretarzem i skarbnikiem Romanem
hr. Morstinem. Wycigi rozpoczły si o 1400, na trybunie sdziowskiej zasiedli Jan Zbijewski i Jan
Reszke, starterem został hr. August Stanisław Potocki. Tego dnia odbyło si dziewi gonitw. Po wycigach odbyło si jak zawsze oywione przyjcie w hali w Gidlach z udziałem braci Reszke. Wznoszono
liczne toasty, a na chórze grała orkiestra135.
W rod 29 sierpnia miała miejsce w Gidlach wystawa koni. O 1000 na tzw. „Wójtowej łce”
przedstawione były klacze picio i szecioletnie. W godzinach popołudniowych na placu w Gidlach
dopełniono przegldu koni wierzchowych i remontowych136.
Czwartek rozpoczł si od ogólnego zebrania członków towarzystwa. Remanent w kasie wyniósł
4000 rubli. Omawiano po raz kolejny spraw przeniesienia wycigów. Fundusz potrzebny na przeniesienie uchwalono zebra drog kupna przez członków udziałów po 100 rubli. Był to dobry pomysł, bowiem
od razu zebrano 6700 rubli. Nastpnie przy piknej pogodzie odbyły si ostatnie wycigi na torze pławieskim liczce osiem gonitw. Trzydniowy sezon zakoczony został uczt w Gidlach, podczas której
wznoszono liczne toasty za zdrowie zwycizców oraz gospodarza zebra hr. Augusta Stanisława Potockiego137.
Były to ostatnie dwudzieste drugie wycigi, które odbyły si na torze w Pławnie. Cel, jaki postawił sobie Marian Gruszecki organizujc wycigi, przerósł z pewnoci jego oczekiwania. Powstało towarzystwo, które przynosiło dochód, a wród jego członków byli najznamienitsi hodowcy. Wycigi stały si
powanym wydarzeniem szeroko omawianym w prasie. Zainteresowanie nimi szybko wzrosło. Przybywały na nie osoby znane w kraju i za granic, równie i obcokrajowcy. Aby wszystko, co udało si osign dziki wycigom pławieskim, nie poszło na marne i mogło si rozwija jeszcze lepiej i efektywniej, zadecydowano o przeniesieniu ich do wikszego miasta. Towarzystwo Pławieskie wraz z kocem
wycigów w Pławnie nie przestało istnie. Działali w nim nadal ci sami ludzie. To wszystko, co swój
pocztek wziło w Pławnie, było kontynuowane nadal, ale ju ze zmienion lokalizacj. Artykuł niniejszy
nie byłby do koca pełny, gdyby nie wspomniano w duym skrócie o dalszych losach towarzystwa.
Po zakoczeniu ostatnich wycigów w Pławnie kwestia przeniesienia toru nadal nie była rozstrzygnita. 15 wrzenia 1900 r. zebrała si w Warszawie grupa członków towarzystwa w składzie: Adam
Michalski, Józef Ostrowski, Józef Trzebiski, ks. Stefan Lubomirski, hr. August Stanisław Potocki, Jan
Zbijewski, hr. Roman Morstin i Antoni Nowosielski. Piotrków oferował darmowy teren pod tor na 24
lata, dajc w zamian 15% od dochodu z wycigów. Stajnie jarmarczne obszerne i wygodne, połoone
w pobliu toru, byłyby wynajmowane bezpłatnie przez włacicieli koni na czas wycigów. Kielce dawały
równie darmowy teren pod tor o powierzchni 60 mórg na folwarku Szydłówek, oddalonym od miasta
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o 11⁄4 wiorsty, 5000 rubli poyczki amortyzacyjnej na 22 lata na 4% oraz corocznie 300 rubli nagrody od
miasta. W zamian dano 15% dochodów z wycigów. Józef Trzebiski był zwolennikiem Kielc, z tego
powodu, e od kilkunastu lat na wycigach w Pławnie brały udział głównie konie z guberni kieleckiej,
natomiast z guberni piotrkowskiej było ich bardzo niewiele. Ks. S. Lubomirski i A. Michalski postulowali
Piotrków, ze wzgldu na blisko linii kolejowej. Podjto głosowanie, którego wynik był nastpujcy:
Kielce – pi, Piotrków – trzy. Postanowiono zaj si opracowaniem odpowiedniego kontraktu, tak aby
od przyszłego sezonu wycigi mogły rozpocz si w Kielcach138.
W dniu 14 grudnia 1900 r. odbyło si zebranie członków towarzystwa, na którym postanowiono
pozostawi w Pławnie premiowanie koni włociaskich po przeniesieniu wycigów do Kielc. Oprócz
tego członkowie po raz kolejny wybrali na wiceprezesa Adama Michalskiego139.
Sprawa przeniesienia wycigów do Kielc nie została rozstrzygnita i za zgod Cesarskiego Towarzystwa Wycigów Konnych w Królestwie Polskim poczwszy od 1901 r. wycigi odbywały si w Warszawie na torze na polu mokotowskim. Wycigi miały miejsce w dniach 25, 27 i 29 sierpnia 1901 r.140.
Na posiedzeniu członków rzeczywistych towarzystwa w dniu 15 stycznia 1902 r. postanowiono
ostatecznie, aby tor przenie do Piotrkowa. Zawarcie umowy z Kielcami nie mogło doj do skutku ze
wzgldu na to, i magistrat miasta dwukrotnie w odstpie kilkutygodniowym nie mógł uzyska zgody w
Ministerstwie Spraw Wewntrznych na wydzierawienie folwarku Szydłówek, na którym miał by urzdzony hipodrom141. Decyzj t jeszcze raz potwierdzili członkowie towarzystwa 12 maja 1902 r., gdy
stosunkiem głosów dziesi do dwóch, wybrano Piotrków142.
W 1902 r. wycigi odbyły si w dniach 24, 26 i 28 sierpnia w Warszawie143.
W dniu 26 lutego 1903 r. delegowani członkowie towarzystwa zawarli z magistratem miasta
Piotrkowa akt notarialny na 24 letni dzieraw gruntów pod wycigi w Piotrkowie144.
Równie na pocztku 1903 r. decyzj Głównozarzdzajcego Stadami Pastwowymi, zmieniono
nazw towarzystwa z Pławieskiego na Piotrkowskie145.
W 1903 r. wycigi miały odby si w Piotrkowie, jednak z powodu ulew tor doznał uszkodze
i gonitwy w dniach 23, 25, 27 i 30 sierpnia rozegrane zostały w Warszawie146.
Coroczne wystawy koni w Gidlach po raz ostatni odbyły si 26 sierpnia 1901 r.147. Poczwszy od
1902 r. premiowanie koni włociaskich z nagrodami pieninymi od Głównego Zarzdu Stad Pastwowych odbywało si w Kłomnicach. Towarzystwo Pławieskie zaplanowało t imprez na 20 sierpnia,
organizujc te w tym samym roku 25 sierpnia w Piotrkowie premiowanie koni wierzchowych z nagrodami od Cesarskiego Towarzystwa Wycigów Konnych w Królestwie Polskim oraz 23 sierpnia w Jdrzejowie premiowanie klaczy picio i szecioletnich i rebit rocznych, własnego chowu nalecych do
włacicieli wikszej posiadłoci ziemskiej z nagrodami pieninymi od Towarzystwa Pławieskiego148.
Po raz pierwszy wycigi w Piotrkowie odbyły si w dniach 21, 23, 24 i 27 sierpnia 1904 r.149. Adam Michalski był wiceprezesem towarzystwa do 1904 r. Po nim wiceprezesem obrano margrabiego
Aleksandra Wielopolskiego150, który sprawował t funkcj do 1914 r., kiedy to wybuch wojny przerwał
działalno towarzystwa. W 1921 r. towarzystwo wznowiło działalno, a prezesem wybrany został hr.
Jerzy Skarbek. W 1926 roku prezesem wybrano hr. Karola Skarbka z Borowna151. Był nim do swej
mierci w dniu 14 wrzenia 1930 r.152. Ostatnie wycigi w Piotrkowie miały miejsce w 1931 r. Nastpnie
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Przeniesienie wycigów z Pławna, „Sport” 1900, nr 38, s. 17.
Oficjalny protokół z posiedzenia członków Pławieskiego Tow. Wy. Kon. w Kielcach, „Jedziec i Myliwy” 1901, nr 2, s. 10.
140
Ze sportu. Wycigi pławieskie na torze warszawskim, „Kurier Warszawski” 1901, nr 229, s. 3.
141
Posiedzenie członków rzeczywistych Pławieskiego Towarzystwa Wycigów Konnych, „Jedziec i Myliwy” 1902, nr 1, s. 7–8.
142
Posiedzenie członków Pławieskiego Towarzystwa, „Jedziec i Myliwy” 1902, nr 9, s. 9–10.
143
Pławieskie Towarzystwo Zachty Chowu Koni i Wycigów, Program wycigów w Warszawie
i premiowania koni w Piotrkowie i Jdrzejowie w 1902 roku, Warszawa 1902, s. 15, 25, 31.
144
Kronika piotrkowska, „Tydzie” 1903, nr 9, s. 3.
145
Z torów i stajen, „Sport” 1903, nr 8, s. 14. Dokładnej daty zmiany nazwy prasa jednak nie podała.
146
Wycigi Towarzystwa Pławieskiego w Warszawie, „Sport” 1903, nr 33, s. 13.
147
Wystawa koni w Gidlach, „Wiek” 1901, nr 236, s. 5.
148
Pławieskie Towarzystwo Zachty Chowu Koni i Wycigów, Program wycigów…, s. 37–41.
149
Wycigi w Piotrkowie, „Sport” 1904, nr 35, s. 1–6; Wycigi w Piotrkowie, „Sport” 1904, nr 36, s. 2–6.
150
Z torów i stajen. W Piotrkowskim Tow. Wycigów Konnych, „Sport” 1904, nr 36, s. 22.
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Jubileusz Piotrkowskiego Towarzystwa Zachty do Hodowli Koni, „Jedziec i Hodowca” 1929, nr 28, s. 400–401.
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Nekrolog: P. Karol hr. Skarbek, „Kurier Warszawski. Wydanie
109 Wieczorne” 1930, nr 253, s. 8.
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zostały zawieszone ze wzgldu na deficytowo oraz kryzys gospodarczy, a potem ju ich nie wznowiono. Prezesem towarzystwa był wtedy Konstanty Zamoyski z Adampola, a członkami zarzdu Aleksander
Dzieduszycki, Eryk Kurnatowski, płk Adam Nieniewski, Mieczysław Radwan, Aleksander Olszowski,
Józef Stokowski, Janusz Szweycer i Bronisław Walicki oraz Władysław Strzelecki – długoletni sekretarz153.
Jak pisał W. Pruski, Towarzystwo Pławieskie odegrało powan rol w kształtowaniu si hodowli koni półkrwi, stało si szkoł, z której wyszli bardzo dobrzy jedcy i wybitni hodowcy154. Paweł
Popiel zauwaył ponadto, e premiowanie koni włociaskich podniosło zaniedban hodowl wród
okolicznych włocian. Oprócz tego, za przykładem Pławna, powstały towarzystwa wycigowe w mielowie, Łcznej i Łodzi155. Marian Gruszecki organizujc pierwsze wycigi nie spodziewał si zapewne,
e przekształc si one w bardzo profesjonalne wydarzenie sportowe. Pocztkowo tor miał słuy z pewnoci tylko włacicielowi i okolicznym hodowcom. Szybko jednak jego rola wzrosła prawdopodobnie
ze wzgldu na brak innych tego typu obiektów. Połoenie toru z dala od duych aglomeracji stawało si
uciliwe. Sukces wycigów spowodował potrzeb zmiany miejsca ich odbywania si na inne, dogodniejsze tak, by łatwiej mona było dowie konie z kraju, a publiczno była liczniejsza. Jako wydarzenie
towarzyskie wycigi stanowiły z pewnoci niemał atrakcj dla okolicznego ziemiastwa, które na wsi
swoje ycie poza prac ograniczało do ssiedzkich i rodzinnych wizyt oraz okolicznociowych bali czy
polowa. W czasie wycigów natomiast przez kilka dni na głbokiej prowincji pojawiała si namiastka
wielkiego wiata. Niemał sensacj i zaciekawienie musiało wzbudza niemal kadoroczne pojawianie
si słynnego wówczas rodzestwa Reszke, bdcego u szczytu swej kariery operowej, sławy i popularnoci. A jak wycigi odbierali chłopi? Brak jest na ten temat informacji, ale mona domniemywa, e i dla
nich było to wydarzenie bardzo interesujce i stanowice rozrywk w ich trudnym, codziennym yciu.
Ziemianie, dostrzegłszy to, organizowali dla nich konkursy i wycigi koni włociaskich. Zamysłem
ziemian był tutaj z pewnoci jeszcze jeden nieartykułowany cel – zblienie obu warstw do siebie. Po
kilku stuleciach wzajemnych konfliktów, próbowano nawiza bardziej przyjazne i partnerskie stosunki.
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W. Pruski, Wycigi i hodowla koni pełnej krwi oraz czystej krwi arabskiej w Polsce w latach 1918–1939, Wrocław 1980, s. 87.
Tene, Dzieje wycigów…, s. 190.
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Pławno, „Jedziec i Hodowca” 1933, nr 19, s. 378.
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Wycigi konne w Pławnie w latach 1879–1900 jako wydarzenie towarzyskie i sportowe

ANEKS 1
Członkowie Pławieskiego Towarzystwa Zachty Chowu Koni i Wycigów Konnych na dzie 4
(16) maja 1882 r.156:
1. Chełmski Władysław
2. Gruszecki Marian
3. Kronenberg Leopold
4. Kurtz Bronisław
5. Lohman Edward
6. Michalski Adam
7. Michalski Józef
8. Morawski Józef
9. Niemojewski Aleksander
10. Niemojewski Stanisław
11. Nowosielski Antoni
12. Ostrowski August
13. Ostrowski Jan Lew

14. Reszke Edward
15. Reszke Jan
16. Reszke Wiktor
17. Rogawski Antoni
18. Roland Jan
19. Romocki Stefan
20. Rzewuski Feliks
21. Siemieski Leonard
22. Skórzewski Bolesław
23. Trzebiski Józef
24. Wołoszewski Stanisław
25. Zbijewski Jan

ANEKS 2
Członkowie Pławieskiego Towarzystwa Zachty Chowu Koni i Wycigów Konnych
w roku 1900157:
Prezes: Konstanty Miller – gubernator piotrkowski
Wiceprezes: Adam Michalski
Starsi członkowie: Stefan Andrzej ks. Lubomirski, Jan Zbijewski
Komisja techniczna: Stefan Andrzej ks. Lubomirski, Roman hr. Morstin, August Stanisław hr. Potocki
Kandydaci: Władysław hr. Potocki, Józef Trzebiski, Przemysław Rzewuski
Sekretarz i kasjer: Roman hr. Morstin
Członkowie:
I. Honorowi:
1. Branicki Władysław hr.
4. Potocki August hr.
2. Mysyrowicz Władysław
5. Reszke Jan
3. Nierod Aleksander hr.
6. Wotowski Stanisław
II. Rzeczywici:
1. Bloch Henryk
21. Nowosielski Antoni
22. Ostrowski Jan
2. Bocheski Adolf
3. Budny Antoni
23. Ostrowski Józef
4. Daszewski Antoni
24. Popiel Paweł
5. Drojecki Stefan
25. Potocki August Stanisław hr.
6. Drucki-Lubecki Aleksander ks.
26. Potocki Henryk hr.
7. Helcel Antoni
27. Potocki Jakub hr.
8. Helcel Władysław
28. Potocki Władysław hr.
9. Kronenberg Leopold bar.
29. Radziwiłł Maciej ks.
10. Laski Aleksander
30. Reszke Edward
11. Lubomirski Stanisław ks.
31. Rojewski Kazimierz
12. Lubomirski Stefan Andrzej ks. (st. członek)
32. Rzewuski Przemysław
13. Lubomirski Władysław ks.
33. Skórzewski Bolesław
14. Michalski Adam (wiceprezes)
34.Trzebiski Józef
15. Młodecki Stanisław
35. Tymowski Kazimierz
156

Na podst.: APŁ, RGP – Wydział Administracyjny, sygn. 5047, k. 7.
Na podst.: Pławieskie Towarzystwo Zachty Chowu Koni i Wycigów Konnych, Program Wycigów Konnych 1901 roku w
Warszawie, Warszawa 1901, s. 50–53.
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16. Morstin Ludwik hr.
17. Morstin Roman hr. (sekretarz)
18. Niemojewski Aleksander Erwin hr.
19. Niemojewski Sergiusz
20. Niemojewski Stanisław
III. Zwyczajni:
1. Czetwertyski Włodzimierz ks.
2. Gorayski Jan
3. Młodecki Jan
4. Moraczewski Tadeusz
5. Moszyski Jerzy hr.
6. Ostrowski Michał

36. Walchnowski Andrzej
37. Wielopolski Aleksander
38. Zamoyski Maurycy hr.
39. Zbijewski Jan (st.członek)
7. Reszke Wiktor
8. Rüdiger Leon
9. Wyk Franciszek
10. Wielowieyski Jerzy
11. Wrangel Michał bar.
12. Zamoyski Tomasz hr.
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Wycigi konne w Pławnie w latach 1879–1900 jako wydarzenie towarzyskie i sportowe
Przyblione połoenie toru wycigów konnych

ródło: Na podstawie mapy ze strony: www.geoportal.gov.pl. Skala: 1:10 000

Tor wycigów konnych oraz miejscowoci połoone wokół niego

ródło: Na podstawie mapy ze strony: www.geoportal.gov.pl. Skala: 1:50 000
Trybuna na wycigach
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ródło: „Sport”, 1900, nr 37, s. 9.
Tor wycigowy. Fotografi wykonano z trybuny

.
ródło: „Jedziec i Hodowca”, 1933, nr 19, s. 371.
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Izabela Szumlas-Majzner
(Radomsko)
Struktura społeczna powiatu radomszczaskiego w pierwszych latach
II Rzeczypospolitej
O potrzebie i znaczeniu powszechnych spisów ludnoci, bdcych podstawowym ródłem do
bada nad ludnoci, przekonali si ju staroytni1. Tymczasem dla odbudowujcego si po okresie
zaborów i wojennych zniszczeniach pastwa polskiego 1918/1919 r., ustalenie faktycznych stosunków
społeczno-ludnociowych było niezwykle istotne, jak to okrelił L. Krzywicki przede wszystkim dla
rozpoznania „budetu rzeczy”, bowiem: …pastwo, które chce istnie, rozwija si, by potnym
potrzebuje zna swój budet rzeczy, […] potrzebuje rozporzdza wiadomociami o liczbie swoich
obywateli, podziału ich według wieku, wyznania i płci, o ich uzdolnieniach zawodowych, […] s to
wiadomoci potrzebne kademu, kto pragnie krajem rzdzi i kademu kto pragnie jego wyzwolenia,
[…] wszystkie pastwa nowoczesne dbaj o to, aeby posiada jak najdokładniejsze wiadomoci statystyczne o swoich zasobach, o siłach wytwórczych, nawet o widokach przyszłego urodzaju2. Dane te
były wrcz niezbdne do oszacowania z jednej strony moliwoci drzemicych w społeczestwie,
z drugiej za do nakrelenia wyzwa stojcych przed pastwem celem poprawy sytuacji w wielu dziedzinach ycia. Dc bowiem do polepszania jakoci ycia obywateli, mogło ono jednoczenie zabiega o stały rozwój społeczestwa, ale te postp gospodarczy i spokój wewntrzny w kraju. Tymczasem dopiero obiektywne dane, sporzdzone w oparciu o te spisy, mogły sta si dla wielu instytucji
pastwowych podstaw, do wysuwania bardzo istotnych tez i sdów, w tym take do likwidowania
powanych problemów kulturowych, jzykowych, mieszkaniowych i wielu innych. Std włanie decyzje o przeprowadzeniu powszechnych spisów ludnoci, przedsiwziciu nie łatwym w realizacji,
kosztownym, aczkolwiek o niebagatelnym znaczeniu dla pastwa, jako, e miały one dostarczy niezbdnej i bardzo szerokiej jednak wiedzy na temat nowego społeczestwa – społeczestwa II Rzeczypospolitej.
Nakrelenie charakterystyki ludnoci z okresu dwudziestolecia midzywojennego jest moliwe
na podstawie dwóch powszechnych spisów ludnoci przeprowadzonych przez GUS3. Niniejszy artykuł
1

Chocia spisy ludnoci pojawiły si ju w staroytnym Egipcie, Chinach, prawdopodobnie te Babilonie i Asyrii, a z cał pewnoci w Rzymie, to jednak powszechne spisy obejmujce cał ludno zamieszkujc badany obszar, pojawiły si dopiero
w XVIII w. Prekursorem w tym temacie była Szwajcaria, gdzie odbył si on ju w 1749 r. W polskiej tradycji pierwszy powszechny spis ludnoci siga 1777 r., jednake dotyczył on tylko ludnoci miejskiej wszystkich miast, kolejny (pierwszy sumaryczny) uchwalony przez Sejm Czteroletni w 1789 r. objł ludno miast i wsi, ale z pominiciem duchowiestwa i szlachty.
Z uwagi na polityczny podział ziem polskich, bdcych pod trzema zaborami, sił rzeczy kolejne równie nie mogły obejmowa
całoci ludnoci i wszystkich ziem „polskich”, cho prowadzone były one zarówno w Ksistwie Warszawskim (1808 i 1810)
i póniej w Królestwie Polskim (1818 r. – wojskowy, 1897 r. – powszechny), a regularniej w zaborze austriackim (1808 r., 1857,
1869, 1880, 1890, 1900 i 1910) i pruskim (poczwszy od 1816 r. co trzy lata, a od 1840 r. co pi lat). Spisy te jednak bardzo
czsto wyłczały z badania jak cz, a nieraz nawet znaczcy odsetek, społecznoci (najczciej miały charakter spisów wojskowych) i bardzo czsto krytycznie oceniane były przez ówczesnych statystyków. Stanowiły one jednak pewne ródło informacji
nt. demografii, jak równie pierwsze dowiadczenia dla kolejnych bada, na zjednoczonych ju ziemiach polskich po 1918 r.
Szerzej patrz: Cz. Kozłowski, Powszechne spisy ludnoci, Warszawa 1951; H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza
Ksistwa Warszawskiego na podstawie spisów ludnoci 1808 i 1810, Warszawa 1925, A. Rzepkowski, Ludno miasta Łodzi
w latach 1918–1939, Łód 2008, s. 9–18.
2
L. Krzywicki, Spis jednodniowy i jego doniosło. Odczyt wygłoszony dnia 17 wrzenia 1921 w sali Magistratu m. Warszawy
[w:] Spisy ludnoci Rzeczypospolitej Polskiej 1921–2002. Wybór pism demografów, red. Z. Strzelecki i T. Toczyski, wybór
tekstów i oprac. K. Latuch, Warszawa 2002, s. 116.
3
Powstał z inicjatywy Ludwika Krzywickiego, na mocy reskryptu Rady Regencyjnej z 13 lipca 1918 r., z zadaniem prowadzenia
bada statystycznych i demograficznych w kraju, w oparciu o program zatwierdzony przez Rad Ministrów. Wyniki bada miały
by ogłaszane. Pierwszym kierownikiem GUS był L. Krzywicki, pierwszym dyrektorem Józef Buzek (1919–1928) – współtwórca
pierwszej ordynacji wyborczej II RP, a po nim Edward Szturm de Sztrem (do 1939 r.); K. Rumianek, Główny Urzd Statystyczny
[w:] Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. 115
Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, P. Stawecki, J. Tomaszewski,
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opracowany został wyłcznie w oparciu o pierwszy spis powszechny, a sporzdzone na jego podstawie
statystyki oraz skorowidze miejscowoci4 posłuyły do nakrelenia danych dotyczcych powiatu radomszczaskiego i przeanalizowane zostały na tle ogólnokrajowych, województwa łódzkiego oraz
ociennych powiatów: piotrkowskiego, wieluskiego, czstochowskiego, włoszczowskiego i koskiego.
Pierwszy powszechny spis ludnoci w odrodzonej Rzeczypospolitej został przeprowadzony 30
wrzenia 1921 r. i oprócz populacji objł swym badaniem take: mieszkania, budynki mieszkalne,
inwentarz gospodarstw, gospodarstwa rolne, lene i ogrodnicze5. Jednak ze wszystkich zakresów tematycznych ujtych przy jego przeprowadzaniu, za najbardziej wiarygodne dane uchodz włanie te
dotyczce kwestii ludnociowych. Na ich bazie GUS opracował te wspomniane ju wczeniej - skorowidze miejscowoci dla poszczególnych województw. Zamieszczone w nich wartoci liczbowe
pozwoliły nakreli charakterystyk ludnoci powiatu radomszczaskiego dla lat 20. z uwzgldnieniem liczby populacji, struktury: narodowociowej, wyznaniowej, zawodowej, oraz klasowowarstwowej.
Po I wojnie wiatowej, która spowodowała ubytek liczby ludnoci, w sposób naturalny, na skutek wielu rónych czynników musiała nastpi odnowa demograficzna ludnoci, co było typowe dla
całej odbudowujcej si Rzeczypospolitej, wic i dla regionu radomszczaskiego. Pierwszy spis ludnoci wykazał, e w całym w powiecie radomszczaskim mieszkało 169 847 osób, przy czym zdecydowana wikszo, bo a 151 115 osób czyli 89% społecznoci tego powiatu, mieszkała na wsiach,
a w samym Radomsku pozostałe 11% tj. 732 osoby. Na tle powiatów ociennych, uwidocznił si bardziej wiejski charakter, jako, e odsetek mieszkaców wsi był w nim najwyszy. Przypominał on
jedynie pod tym wzgldem powiat włoszczowski, natomiast wyranie niszy był w pozostałych: wieluskim, piotrkowskim, koskim, a zwłaszcza w czstochowskim6. Przy okazji naley te zauway,
e powiat radomszczaski, z jednym tylko miastem, wg spisu liczył sobie 2113 km² powierzchni i był
najwikszym w województwie łódzkim (obok wieluskiego – 2101 km², piotrkowskiego – 2088 km²).
W sumie obejmował on 853 miejscowoci, a gsto zaludnienia sigała 80,4 osób na 1 km². Był on
wic wikszy obszarowo ni ssiednie powiaty zarówno piotrkowskiego, jak i czstochowskiego,
jednak wyranie słabiej zamieszkały ni czstochowski, piotrkowski i wieluski7.
Tyle na temat podstawowych danych liczbowych dotyczcych mieszkaców w kontekcie interesujcego nas powiatu, w dalszej kolejnoci przyjrzymy si dokładniej jego strukturze społecznej.
Pod wzgldem klasowo-warstwowym społeczestwo II RP i omawianego regionu, dzieliło
si na nastpujce klasy i warstwy społeczne: chłopów, robotników, drobnomieszczastwo, buruazj,
obszarników oraz pracowników umysłowych. Oto, jak naleało interpretowa poszczególne okrelenia:
Warszawa 1999, s. 105; J. Buzek, Główne zasady polityczne ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu. Studium krytycznoporównawcze, Warszawa–Lwów, (bdw).
4
Z kolei zmiany jakie dokonały si w tym wzgldzie w kolejnych latach, zostan przedstawione w oparciu o drugi powszechny
spis ludnoci, z 9 grudnia 1931 r. i zaprezentowane w kolejnym numerze Zeszytów Radomszczaskich.
5
Pierwszy powszechny spis ludnoci w dziejach Polski nie objł swym zasigiem Górnego lska i Litwy rodkowej, przyłczonych do Polski dopiero po 1921 r. Pocztkowo planowano go na koniec 1920 r., jednak z uwagi na utrudnienia spowodowane
wojn polsko-bolszewick, cik zim 1920/1921 i pierwszymi wyborami parlamentarnymi, termin ostatecznie został przesunity (ustaw z dnia 13 maja 1921 r.) na 30 wrzenia. Kolejny miał zosta przeprowadzony 31 grudnia 1930 r., a nastpne w cyklu co
10 lat.; Monitor Polski, 1918, nr 100, s. 1; Dz.U.R.P., 1921, nr 43, poz. 262, s. 610.
6
Dla porównania w tym samym czasie, w ssiednim powiecie czstochowskim, jesieni 1921 r., zamieszkiwało 234 892 osób,
z czego w miastach tego powiatu 38% (w Czstochowie – 80 473 tj. 34%, w Kłobucku – 5222 tj. 2,2%, w Krzepicach – 4 168 tj.
1,77%), a na wsiach 145 029 tj. 62% mieszkaców. Z kolei w powiatach: wieluskim na 181 361 osób 161 052 tj. 88,8% mieszkało na wsiach, we włoszczowskim na 90 723 osoby 79 633 tj. 87,8% to mieszkacy wsi, w koskim na 144 956 osoby 115 385
tj. 79,6% stanowili mieszkacy wsi, a w piotrkowskim za 156 293/197 285 osób czyli blisko 79,2% wszystkich mieszkaców.
Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 IX 1921 r. Mieszkania. Ludno. Stosunki zawodowe. Województwo
kieleckie, „Statystyka Polski”, t. 17, Warszawa 1927, s. 3; Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 IX 1921 r.
Mieszkania. Ludno. Stosunki zawodowe. Województwo łódzkie, „Statystyka Polski”, t. XVI, Warszawa 1928, s. 3.
7
Ssiedni powiat czstochowski o powierzchni 1924 km², był drugim pod wzgldem wielkoci w województwie kieleckim (po
powiecie kieleckim – 1954 km²), odnotowano w nim 533 miejscowoci, za gsto zaludnienia na 1 km² wynosiła 122,1. Powiaty: wieluski o powierzchni 2101 km² z 859 miejscowociami miał gsto zaludnienia 86,3 osoby/ km²; piotrkowski o powierzchni 2088 km² z 887 miejscowociami i 94,5 gstoci zaludnienia; włoszczowski o powierzchni 1386 km² z 433 miejscowociami i 65,4 gstoci zaludnienia; koski o powierzchni 1895 km² z 582 miejscowociami i 76,5 gstoci zaludnienia;
Województwo kieleckie, Warszawa 1925, s. 3, VIII.
Tame, Skorowidz miejscowoci Rzeczypospolitej Polskiej, t. III: 116
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– chłopi to najliczniejsza warstwa midzywojennego społeczestwa, a podstawowym wyznacznikiem do jej wyodrbnienia był fakt posiadania ziemi i praca na roli. Zawierała ona zatem nielicznych „kmieciów” czyli bogatych wielkorolnych chłopów (posiadajcych 12–50 ha gospodarstwa),
redniorolnych (5–12 ha) oraz małorolnych, karłowatych, niewystarczajcych do zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny (do 5 ha) zwanych te „biedot wiejsk”;
– robotnicy czyli utrzymujcy si z pracy fizycznej zwizani przede wszystkim przemysłem,
cho nie tylko. Najwyej hierarchii robotniczej znajdowali si wic wykwalifikowani robotnicy wielkiego przemysłu i zatrudnieni w rónego rodzaju instytucjach pastwowych i samorzdowych, niej
plasowali si pracownicy redniego i drobnego przemysłu oraz warsztatów rzemielniczych, a najniej
robotnicy niewykwalifikowani (sezonowi). Osobn grup stanowiła słuba domowa oraz robotnicy
rolni – pracownicy dworscy (czsto sezonowi), ale te w innych działach;
– przez drobnomieszczastwo rozumiemy zarówno włacicieli warsztatów rzemielniczych,
przemysłowych i handlowych (rzemielnicy, chałupnicy, kupcy, właciciele sklepów i drobni handlarze), ale te zatrudnionych przez nich pracowników najemnych;
– buruazj tworzyli właciciele wikszych przedsibiorstw przemysłowych i handlowych;
– obszarnicy zwani te ziemianami, to posiadacze wielkich gospodarstw rolnych, powyej 50
ha, bdcy obok buruazji drug klas posiadajc, o bardzo wysokim prestiu społecznym, nawizujc do magnatów, jednak bardzo nieliczn;
– pracownicy umysłowi czyli „niemanualni” to zarówno „inteligenci” czyli osoby z wyszym
wykształceniem, pracownicy tzw. wolnych zawodów, ale te inne osoby, które utrzymywały si
z pracy umysłowej w rónych działach gospodarki (w przemyle, handlu, bankowoci, rzadziej te
w rolnictwie), nie zawsze ze specjalnym przygotowaniem. Byli to wic: inynierowie, nauczyciele,
oficerowie policji i wojskowi, ale te lekarze, adwokaci, prawnicy, dziennikarze, urzdnicy przemysłowi, urzdnicy pastwowi zatrudnieni w przedsibiorstwach pastwowych i samorzdowych itp. Jak
wida była to bardzo szeroka gama zawodów, bardzo zrónicowana take pod wzgldem statusu ekonomicznego;
Spisy powszechne wydzielały te osoby, których nie wliczono do adnej z grup – bez zawodu8.
W skali całego kraju wg spisu 1921 r. struktura społeczna ludnoci wygldała nastpujco:
chłopi – 53,2% (14,4 mln)9, robotnicy – 27,5% (t. 7,5 mln, w tym 11% czyli 3 mln rolnych), drobnomieszczastwo –10% (3 mln), pracownicy umysłowi – 5,1%, buruazja – 1,1%, obszarnicy – 0,3%
oraz „ywioły wykolejone” – 1,8%. Jeli spojrzymy na osoby czynne zawodowo zobaczymy, e absolutnie najliczniejsz grup zawodow stanowiły osoby utrzymujce si z rolnictwa, bo a 64% zatrudnionych czynnych zawodowo osób (a 66,6% ludnoci).
Za nim przejdziemy do analizy struktury zawodowej zatrudnionych w poszczególnych dziedzinach gospodarki, zwrómy uwag na tzw. „stosunek do pracy”, zastosowany w spisie powszechnym
w 1921 r. i konsekwentnie w 1931 r., dzielcy społeczno wg tzw. „czynnych” i „biernych” zawodowo mieszkaców. Bdzie on o tyle istotny, i nakreli on rzeczywisty obraz niepracujcych i bezrobotnych, ale te osób posiadajcych pewien dochód oraz tych bez adnego dochodu i całkowicie uzalenionych od innych członków rodziny, bd te nieposiadajcych ani pracy, ani te niemogcych liczy
na pomoc innych osób, dajc pełniejszy obraz rzeczywistego problemu. W tym wypadku jednak
w pierwszej kolejnoci naley wyjani rozumienie tych dwóch poj przez ustawodawc, jako, e nie
jest to podział na pracujcych i niepracujcych. Zatem, za osoby czynne zawodowo zostały uznane
osoby wykonujce prac zarobkow, ale te te, które posiadały prócz pracy zarobkowej inne ródło
utrzymania – bdce ich podstawowym ródłem dochodu, a take osoby bezrobotne oraz osoby niepracujce jak: emeryci, rencici, winiowie i osoby przebywajce w szpitalach, przytułkach, domach
8

J. arnowski, Społeczestwo i klasy [w:] Polska odrodzona 1918–1939. Pastwo, społeczestwo, kultura, red. J. Tomicki,
Warszawa 1982, s. 261, 265, 267–269, 270–272, 275–277, 280; I. Ihnatowicz, A. Mczak, B. Zientarski, J. arnowski, Społeczestwo polskie od X do XX w., Warszawa 1988, s. 618–621, 626–627, 629; J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju
i prawa polskiego, Warszawa 1994, s. 474–477.
9
Z czego: wielkorolni to 12% ludnoci chłopskiej, a posiadali 30% gruntów chłopskich; redniorolni 37% ludnoci,
a uprawiali 41% gruntów; małorolni około 50% ludnoci przy 29% zajmowanych gruntów. Te ostatnie w ogóle stanowiły a 62%
wszystkich gospodarstw chłopskich w Polsce. A 29% gospodarstw chłopskich stanowiły tzw. gospodarstwa karłowate tj. do 2 ha.
Uwzgldniajc odsetek społeczestwa II RP wielkorolni stanowili około 6,6%, redniorolni 20,2%, a małorolni 26,5% ogółu
ludnoci; J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju…,
117 s. 476; J. arnowski, Społeczestwo Drugiej…, s. 32.
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opieki itp. Z kolei w grupie biernych zawodowo uwzgldniono osoby bdce na utrzymaniu innych
członków rodziny czyli krewnych, spowinowaconych, współmałonków, wychowanków, ale take
osoby bdce na utrzymaniu bezrobotnych oraz takie, które nie miały adnej utrzymujcej, wspierajcej ich rodziny, jednym słowem były to osoby bez adnego dochodu, bez pracy, kompletnie zdane na
wsparcie innych10. Odnoszc si do tego podziału, w zasadzie mona powiedzie, e podzielił on
mieszkaców na tych pracujcych lub nie, ale z jakim ródłem dochodu oraz tych bez zarobków.
Najmniejszy zarobek, praca dorywcza, predestynowała mieszkaca do umieszczenia go w grupie
czynnych. Niestety „wrzucenie” do jednej grupy osób o rónych ródłach dochodu, zatem zarówno
osób starszych utrzymywanych przez pastwo, pracujcych w rónym wymiarze czasu, ale te dorywczo, czy wrcz incydentalnie, a wreszcie bezrobotnych, a nade wszystko osób faktycznie niepracujcych, bdcych na utrzymaniu małonka lub małonki cho w wieku produkcyjnym a wliczonych do
tzw. biernych zawodowo, zamazuje nam niestety obraz rzeczywisty i całkowicie uniemoliwia nakrelenie faktycznego poziomu bezrobocia wród mieszkaców II Rzeczypospolitej.
W skali całego powiatu radomszczakiego widzimy tylko nieznaczn przewag osób czynnych nad biernymi zawodowo (89 304 czynnych/ 169 847 wszystkich tj. 52,6%). Lepiej przedstawiał
si ten stan na wsiach, gdzie biernych zawodowo było około 45% (co mogło by konsekwencj pomagania w rolnictwie przez nie mogcych znale zatrudnienia członków rodziny, a w tym wypadku
moemy mówi o tzw. ukrytym bezrobociu na wsi), natomiast gorzej w miecie, tam bowiem bierni
zawodowo stanowili około 63% mieszkaców w wieku produkcyjnym. W gminach wiejskich powiatu
radomszczaskiego czynnych zawodowo było ponad 82 tys. tj. 54,5% mieszkaców, z czego bezrobotnych oficjalnie 344 osób. Najliczniej reprezentowany był dział grupujcy zawody powizane
z rolnictwem, lenictwem, hodowl, ogrodnictwem i rybactwem, bo przez 91% czynnych i blisko 78
% biernych zawodowo. Z górnictwem i przemysłem zwizanych było 4,6% czynnych zawodowo
i 11% biernych zawodowo, natomiast z handlem i ubezpieczeniami zaledwie 934 osoby czynne i a
2 603 bierne zawodowo, w zawodach tzw. „słuby publicznej” (administracja, sdownictwo, słuba
zdrowia, nauka, kultura, kociół, szkolnictwo) 635 osób czynnych i 967 biernych zawodowo oraz
w „słubie domowej” 692 osoby czynne i 315 biernych zawodowo. Zatem sporód czynnych zawodowo mieszkaców radomszczaskich wsi, co zrozumiałe, absolutnie dominowali przedstawiciele
zawodów rolniczych, stanowicy 91%, a tylko 4,6% zatrudnionych było w przemyle i górnictwie, 1%
zwizanych z handlem i ubezpieczeniami, 0,6% z komunikacj i transportem, 0,8% z słub publiczn
i zawodami wolnymi, słub domow, a 0,7% nie okreliło swojego zawodu11.
Tymczasem w Radomsku 37% mieszkaców było czynnych zawodowo, z czego 8,6% bezrobotnych. Sporód czynnych zawodowo: 40% zwizana była z górnictwem i przemysłem (najwicej
z odzieowym i galanteryjnym), 16% z handlem i ubezpieczeniami, 8,6% (600 osób) z zawodami
leniczymi, ogrodniczymi i rybactwem, 7,2% ze słub publiczn, wykonywała tzw. wolne zawody,
8,2% słub domow, nieco ponad 3% z komunikacj i transportem, a 560 osób tj. 8% czynnych zawodowo nie posiadała zawodu12.
Powysze analizy dowodz dramatycznie trudnej sytuacji ekonomicznej mieszkaców tego
powiatu, zwłaszcza w tzw. zawodach rolniczych. Pozorna przewaga tzw. czynnych nad biernymi,
w dodatku nieznaczna, niestety nie była jednoznaczna ani z prac na pełnym etacie, ani stał pensj.
Przeprowadzony w ten sposób podział ludnoci, nie uwzgldniał bowiem w ogóle poziomu wynagrodzenia, nie rozróniał te rodzaju i okresu zatrudnienia. Powysze dane informuj wic, o bardzo powanych problemach bezrobocia, co za tym szło ekonomicznych mieszkaców tego powiatu. W tym
wzgldzie za interesujcy nas obszar bada, nie był czym wyjtkowym. Z podobnymi problemami
borykało si wiele innych obszarów niedawno wskrzeszonej Rzeczypospolitej, w tym take ssiednich
powiatów13.
10

Pierwszy powszechny spis…, t. XVI, s. VII.
Pierwszy powszechny spis …, t. XVII, tabl. XVIII, s. 176; Pierwszy powszechny spis …, t. XVI, s. 183, 184,185.
Pierwszy powszechny spis …, t. XVII, s. 175; Pierwszy powszechny spis …, t. XVI, s. 184.
13
W powiecie piotrkowskim gdzie było 93 063 tj. 47,2% biernych zawodowo (na 197 285 wszystkich), przy czym na wsiach
odsetek biernych zawodowo sigał blisko 63%, za w miecie 43%. Osoby czynne zawodowo w miastach najczciej zwizane
były z przemysłem i górnictwem (28%) – zwłaszcza odzieowym i galanteryjnym (ok. 10%), w mniejszym stopniu z ubezpieczeniami i handlem (14%) – głównie towarowym oraz z transportem i komunikacj (9,5%, zwłaszcza kolej i tramwajami), ponadto
czynni zawodowo zwizani byli z rolnictwem, a 8,4% z przeprawie 10% z zawodami rolniczymi. W przypadku wsi a w 86%
118
11
12
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Zgodnie z danymi pierwszego spisu powszechnego dotyczcymi ludnoci czynnej i biernej zawodowo wg działów i gałzi zawodu obiektywnego14 i stanowiska społecznego15, w powiecie radomszczaskim chłopi stanowili około 69% społecznoci, obszarnicy 1, 5%, robotnicy 20%, buruazja
0,2%, pracownicy umysłowi 2%, nieco wicej 2,5% tzw. element wykolejony, a około 5,5% tzw.
drobnomieszczastwo16.
Na tle kraju i ociennych powiatów przekrój ten prezentował si za nastpujco:
Przekrój klasowo-warstwowy powiatu radomszczaskiego i ociennych w %.
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Kraj Powiat
koski
włoszczowczstochowradomszczawieluski
piotrkowski
ski
ski
ski
45,0
75,0
54,8
Chłopi
53,2
56,1
72,5
69,0
1,1
1,8
1,1
Obszarnicy
0,3
1,9
1,5
1,5
35,3
15,5
31,3
Robotnicy
27,5
26,2
14,5
20,0
9,3
6,5
8,0
Drobnomieszczanie 10,0
7,3
6,5
5,5
0,3
0,1
0,2
Buruazja
1,1
0,3
0,1
0,2
3,7
1,5
2,2
5,1
3,2
1,5
Pracownicy umy2,0
słowi
5,3
1,9
2,2
Bezrobotni
1,8
5,0
3,3
2,5
ródło: Wyliczenia własne na podstawie: Pierwszy powszechny spis …, t. XVI, s. 180–185, 195–197, Pierwszy powszechny spis …, t. XVII, s. 174–176, 186–188, 216–218.

Porównujc wic dane dotyczce interesujcego nas powiatu i te ogólnokrajowe, okazuje si,
e w pierwszym wypadku zdecydowanie wikszy udział w społeczestwie mieli chłopi, wyranie
zanione były natomiast odsetki pracowników umysłowych – nawet o połow mniejsze,
a w mniejszym stopniu tez robotników.
W porównaniu wic z powiatem czstochowskim, nieznacznie skromniejsz grup stanowili
tam tzw. drobnomieszczanie, a wyranie mniejszy odsetek notowano robotników, na korzy warstwy
chłopskiej. Pod tym wzgldem powiat radomszczaski znacznie bardziej przypominał powiat wieluski i włoszczowski, natomiast w piotrkowskim, koskim warstwa chłopska była wyranie mniej liczna,
mysłem. W powiecie wieluskim bierni zawodowo stanowili 47,5% (86 016/181 861 wszystkich) i odpowiednio 62,5% w miecie, a 45,5% na wsiach. W miecie, czynni zawodowo zajcie znajdowali w przemyle (28%) zwłaszcza odzieowym i galanteryjnym, w rolnictwie (17,5%) i w handlu (17,5%), natomiast na wsiach a w 93% w szeroko rozumianych zawodach rolniczych
(te rybołówstwo, lenictwo, ogrodnictwo). W powiecie czstochowskim było 122 907 biernych zawodowo na 234 892 wszystkich tj. 52,3%. Przy czym na wsiach 47 % to tzw. bierni bdcy w wieku produkcyjnym , natomiast w miastach a 60%. Sporód
osób czynnych zawodowo w miastach tego powiatu, najliczniej reprezentowane były dział górnictwa i przemysłu (41% czynnych
zawodowo), a zwłaszcza włókienniczy oraz odzieowo-galanteryjny; w nastpnej kolejnoci handel (zwłaszcza towarowy)
i ubezpieczenia (prawie 14%), za w znacznie mniejszym stopniu komunikacja i transport (ok. 6%), słuba publiczna i wolne
zawody. Inaczej oczywicie przedstawiała si sytuacja na wsiach. Tam najliczniej reprezentowany był dział grupujcy zawody
zwizane z rolnictwem, lenictwem, hodowl, ogrodnictwem i rybactwem, z których utrzymywało si, bo a 85% czynnych
zawodowo i a 67% biernych zawodowo. Z górnictwem i przemysłem zwizanych było prawie 11% czynnych zawodowo,
z pozostałymi ju bardzo niewiele osób13. W powiecie włoszczowskim odnotowano 46,5% biernych zawodowo (42 176/ 90 723
wszystkich) z tym, e wyszy odsetek był w przypadku miast bo wynosił 63,3%, a nieco niszy na wsiach ok. 44,1%. Czynni
zawodowo najczciej powizani byli z: przemysłem (28%) w którym górował galanteryjny i odzieowy, handlem (20%) zwłaszcza towarowym, 27% z tzw. rolnictwem – to w przypadku miast, a w przypadku wsi dominowały rzecz jasna zawody rolnicze –
94%, przemysł dawał zatrudnienie 3% mieszkaców. W powiecie koskim spis wykazał 51,5% biernych zawodowo (74 689/144
956 wszystkich) i znowu wyszy był w miastach, gdzie sigał 66,4% przy 47,7% na wsiach. W miastach czynni zawodowo
w 32% zwizani byli z przemysłem (przy czym równie dominował odzieowy i galanteryjny), w 19% z handlem, a w 14%
z komunikacj i transportem. Na wsiach z kolei grupa ta w 86% zwizana była z rolnictwem, w 10% z przemysłem (przy czym
prym wiódł maszynowy, metalowy i elektrotechniczny), a tylko w 4% z pozostałymi działami; Pierwszy powszechny spis…,
t. XVII, s. 174–176, 186–188, 216–218; Pierwszy powszechny spis …, t. XVI, s. 181–182, 196–197.
14
Tzn., e punktem wyjcia do przeprowadzenia tego podziału ludnoci była ogólna klasyfikacja przedsibiorstw i instytucji.
Oznacza to, e np. w grupie rolników znajd si te rzemielnicy dworscy wykazani jako członkowie zawodów rolniczych
a nie drobnego rzemiosła. Pamita te trzeba, e w wielu wypadkach cisłe okrelenie zawodu rolniczego było niemoliwe;
Pierwszy powszechny spis…, t. XVII, s. VI.
15
Tame, s. 174.
16
Wyliczenia te s jednak mocno uproszczone, z uwagi na nie do koca precyzyjne tabele spisu powszechnego. Skrelone zostały
przy załoeniu, i pomagajcy członkowie rodzin oraz bierni zawodowo zostali przyporzdkowaniu w całoci odpowiednim
gałziom i działom (patrz: Tabela XVIII [w:] Pierwszy spis…., t. XVI, s. 185. Przeszacowani mog tu by obszarnicy - wyodrbnieni z działu rolnictwa z grupy „zatrudniajcych obce siły robocze”, którzy mog te zwiera bogatych chłopów oraz buruazja
wyodrbnieni w ten sam sposób z działu przemysł i górnictwo.
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przede wszystkim na rzecz silniejszej warstwy robotników, w mniejszym stopniu te drobnomieszczastwa. W oparciu o te dane wysnu wic naley wniosek, i wynikało to ze znacznie bardziej rolniczego charakteru powiatu radomszczaskiego, oraz mniejszego uprzemysłowienia w porównaniu
z Czstochowskiem, Piotrkowskiem czy Koskiem.
Bez wtpienia owych danych, a w konsekwencji te powyszych wylicze, nie naley traktowa zbyt dosłownie. Nie mona si nazbyt przywizywa do konkretnych liczb, jako, i zarówno
sporzdzone tabele pozostawiały wiele do yczenia, co do precyzji rozróniania poszczególnych grup
społecznych. Pozwalaj nam jednak nakreli ogólny podział klasowo-warstwowy, w pewnym stopniu
te problem bezrobocia i kondycj ekonomiczn rodzin, zarówno w skali kraju, jak i interesujcego
nas regionu. Jednake w przypadku zjawiska bezrobocia, bdcego w II RP powszechnie znanym
olbrzymim problemem, w kadym z wyej przytoczonych w tabeli przypadków, nie naley bra dosłownie, a jedynie bardzo szacunkowo. Wyliczone dane, nie s bowiem kompletne. Faktycznie bezrobotni „ukrywali si” te wród biernych zawodowo, ale te pomagajcych członków rodziny. Ponadto
spis nie rozróniał pracujcych – ze wzgldu na etat, godziny pracy, czy rodzaj umowy – mamy tu na
myli zlecenie, prac sezonow, czy dorywcz, co zwaywszy na okres – np. jesiennych prac polowych, nie było bez znaczenia. Moemy natomiast okreli odsetek tzw. bezrobotnych oraz osób bdcych bez pracy i zarazem bez adnego dochodu, a był niestety w kadym z powiatów, zatrwaajco
wrcz wysoki i tak wyniósł on w powiecie: radomszczaskim – 45,7%, piotrkowskim – 48,4%, wieluskim – 48%, czstochowskim – 54,1%, włoszczowskim – 46,8%, a koskim – 52% badanych17.
Widzc te odsetki dostrzegamy powag problemu bezrobocia, materialnych problemów mieszkaców
tego regionu (i nie tylko), wród których rednio co drugi miał jaki dochód – co bynajmniej nie oznaczało jeszcze stałego dochodu i stałej pracy czy godziwej emerytury bd renty, a tym bardziej zarobków wystarczajcych na wyywienie pozostałych.
Przyjrzyjmy si teraz strukturze narodowociowej i wyznaniowej mieszkaców II RP,
a nastpnie interesujcego nas powiatu. Pod tym wzgldem w skali całego kraju najwicej było Polaków i katolików, którzy wedle danych pierwszego spisu powszechnego z 1921 r. stanowili a 69,2%
jego mieszkaców. Sporód mniejszoci narodowych zamieszkujcych II RP najliczniejsze były: ukraiska, ruska i rosyjska – nieco ponad 15% i ydowska – 8%, kolejne to białoruska – 4%, niemiecka
3%, rosyjska – 0,2%, czeska – 0,1%, litewska – 0,09%. Pod wzgldem wyznaniowym dominowali
katolicy – 62,4% mieszkaców, nastpnie grekokatolicy – 11,7%, prawosławni – 10,9%, przedstawiciele wyznania mojeszowego – 10,7%, protestanci – 3,7%18. Wyznanie mojeszowe było właciwie
równoznaczne z ydami, chocia cz z nich w spisie deklarowała narodowo polsk, a odsetek
Polaków tego wyznania był bardzo niewielki. Wród Polaków natomiast byli te ewangelicy.
W samym Radomsku okazuje si, e w tym czasie na 11 469 Polaków przypadało 7263 mieszkaców obcego pochodzenia tj. 7183 ydów, 18 Niemców i 62 innej narodowoci (23 Francuzów, 14
Czechów, 11 Rosjan, 9 Rusinów, 5 Szwajcarów). W ten sposób Polacy stanowili 61% mieszkaców,
ydzi – 38%, a pozostali 1%. Pod wzgldem wyznaniowym natomiast podział jego mieszkaców
wygldał nastpujco: przynaleno do religii rzymsko-katolickiej deklarowało 58 % społecznoci,
mojeszowej 41%, a 1% do pozostałych.
Zatem z porównania podziału narodowociowego mieszkaców miast tego powiatu, prezentuje
si do podobna struktura społeczna jak w ssiednich miastach.
Inaczej na tym tle prezentowały si wsie w Radomszczaskiem. W tym wypadku mona wrcz
mówi o niemal stuprocentowo „polskiej” wsi, bowiem proporcje pomidzy ludnoci polsk i „niepolsk” wypadały 97,6% do 2%. Najliczniej reprezentowana była mniejszo ydowska – 3 069 osobowa, a prócz tego wystpowały te niewielkie grupki innych narodowoci w sumie 128 osób w tym: 84
Czechów, 18 Rosjan, 12 Cyganów, 9 Francuzów, 1 Rusin, Estoczyk i Rumun. Właciwie o znaczcym udziale ludnoci „niepolskiej” mona było mówi wyłcznie w przypadku takich miejscowoci
jak: Brzenica, gdzie odnotowano 262 ydów (a wg danych dotyczcych wyznania nawet 406 wyznawców mojeszowych tj. 21% mieszkaców), 398 ydów w Dobryszycach (655 wyznawców mojeszowych tj. 8,5%), 410 ydów w Pławnie (26%), 129 ydów (lub 192 wyznawców mojeszowych
17
18

Pierwszy powszechny spis …, t. XVI, s. 180, 183, 195; Pierwszy powszechny spis …, t. XVII, s. 174, 186, 216.
Pierwszy powszechny spis …, Tablice pastwowe, „Statystyki Polskie”,
120 t. XXXI, s. 56, 541.
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13%) w Gidlach, 704 ydów (lub 1077 wyznawców mojeszowych tj. 45%) w Koniecpolu, 297 ydów w Dobryszycach (305 wyznawców mojeszowych tj. 5,7%), 56 ydów (lub 92 wyznawców
mojeszowych tj. 32,5%) w Przerbie, 118 wyznawców mojeszowych (14%) w Rzni, 343 wyznawców mojeszowych (24%) w Sulmierzycach. Wiksze skupiska mniejszoci niemieckiej odnotowano w Dziepułci – ok. 100 Niemców (21% mieszkaców) i Babczowie k/Kobiel – 125 (39% mieszkaców), cho biorc pod uwag dane dotyczce wyznania ewangelickiego, to przy załoeniu, e nie
wszyscy badajcy mogli zrozumie właciwie pytanie dotyczce okrelenia narodowoci, nie mona
wykluczy, e wiksze skupiska mniejszoci niemieckiej zamieszkiwały te w: Konstantynowie
k/Brzenicy gdzie wykazano 191 ewangelików (93%), Bogusławowie k/Wielgomłyn – 164 (71%),
Feliksowie – 149 (80%), Jackowie gm. ytno – 142 (66%), we wsi Krery gm. Masłowice – 138
(77%), Teodorowie – 135 (61%), Faustynowie – 128 (56%), Bogumiłowie – 127 (50%), Karolewie –
125 (55%), Bartodziejach – 101 (5%), Błoniu – 100 (75%), Antoniowie k/Gosławic – 97 (73%)19.
Bardziej kompletny obraz narodowociowo-wyznaniowej struktury mieszkaców poszczególnych
gmin powiatu radomszczaskiego w 1921 r., przedstawia ponisza tabela.
Struktura narodowociowo-wyznaniowa powiatu radomszczaskiego w 1921 r.
Narodowo
Wyznanie
rzymskomojeszowe
ewangepolska
ydowska
Nazwa gminy
katolickie
lickie
%
%
%
%
%
47
5 611
99
Brudzice
4 924
0,8
97,7
12,5
1,7 720
85,7
7 355
538
Brzenica
6 955
4,6
95,2 355
3,0
6,9 230
90,0
4
6 592
9
26
Dbrowa
6 560
99,9
0,4
99,4
38
6 145
61
65
Dmenin
5 503
0,6
97,6
0,9
1,0
87,5
5 075
70
305
Dobryszyce
4 988
5,5
94,3 297
1,3
5,7
92,7
3 610
18
Garnek
3 593
100,0
0,5
99,5
6 181
5
764
Gidle
5 960
8,0
91,8 545
11,3
88,5
4 252
10
Gosławice
4 062
99,1
5,0
- 215
94,7
92
5 475
145
Kobiele
5 309
1,6
95,3
5,0
2,5 287
92,4
17
5 620
1
20
Konary
5 616
99,6
0,3
0,3
99,6
Koniecpol
6 019
1079
6 392
84,7
15,2
90,0 706
9,9
Kruszyna
7 433
224
7 455
97,0
2,9
97,3 202
2,6
Maluszyn
7 495
175
7 739
49
96,2
2,2 115
1,5
99,3
0,6
Masłowice
7 348
96
7 532
52
96,8
1,2 143
1,9
99,2
0,7
Pajczno
7 006
655
17
7 284
91,2
8,5
0,2
94,8 398
10,6
Przerb
5 884
141
68
6 005
74
96,5
2,3
1,1
98,5
1,2
Radomsko
7 733
111
7 865
53
97,0
1,4 106
1,3
98,6
0,7
(w.)
Radziechowice
6 126
17
4
6 130
9
99,6
0,3
99,7
0,2
Rznia
4 616
171
23
4 798
11
96,0
3,5
0,5
99,7
0,2
Rzeki
5 790
176
12
5 955
19
96,8
3,0
0,2
99,6
0,3
Sulmierzyce
4 836
381
34
5 232
20
92,0
7,2
0,6
99,5
0,4
Wielgomłyny
7 040
111
7 348
95,8
1,5 195
2,6
100,0
Zamocie
6 853
83
56
6 909
76
97,9
1,2
0,8
98,7
1,0
ytno
4 676
15
4 934
5
94,5
0,3 255
5,1
99,7
ródło: Opracowanie własne na podstawie: Skorowidz miejscowoci …, t. II, s. 81–93.

niemiecka

4
15
108
5
36
176
4
14
39

%
1,7
0,8
3,0
0,2
0,5

4
4
8
7

-

Z powyszej tabeli wynika wic jednoznacznie, e wikszy odsetek mniejszoci ydowskiej
widoczny był w gminach: Koniecpol, Gidle, Pajczno. W pozostałych był zaledwie kilku procentowy
lub zupełnie marginalny. Ogólnie w skali całego powiatu Polacy stanowili 93,6%, ydzi 6%, Niemcy
0,26%, a pozostała mniejszo 0,14% społeczestwa. Pod wzgldem wyznaniowym katolicy stanowili
90%, ewangelicy 2%, wyznawcy mojeszowi 7,8%20. W sumie wic, na tle całego województwa
łódzkiego, powiat radomszczaski bdcy jego integraln czci, wykazywał zdecydowanie bardziej
polski i jeszcze bardziej katolicki charakter21.
19

Skorowidz miejscowoci Rzeczypospolitej Polskiej, t. II: Województwo łódzkie, s. 81–93.
Tame, s. VIII, Pierwszy powszechny spis …, t. XVI, s. 44–45.
Województwo łódzkie było w tym wzgldzie bardziej rónorodne. Wg pierwszego spisu powszechnego Polacy stanowili w nim
83,2% mieszkaców, ydzi 12%, Niemcy 4,6%, Czesi 0,09%,
121 Rosjanie 0,06%, a poza tym odnotowano 846 Rusinów, 106
20
21
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Pod wzgldem wyznaniowym społeczestwo powiatu radomszczaskiego w pierwszym dwudziestoleciu midzywojennym, w zasadzie nie róniło si od społecznoci ociennych powiatów. Nieznacznie bardziej rónorodne, bo z wikszym odsetkiem wyznawców mojeszowych, była jedynie
ludno powiatu piotrkowskiego. Nieco inaczej natomiast prezentuje si ów podział pod wzgldem
narodowociowym. Wyranie bardziej polski charakter i mniejszy odsetek narodowoci ydowskiej,
wykazywał powiat radomszczaski przede wszystkim na tle powiatów czstochowskiego i koskiego22.
Ostatnim elementem uwzgldnionym w obrazie społeczestwa interesujcego nas terenu bdzie poziom wykształcenia ludnoci. Jest on bardzo wanym wskanikiem rozwoju społecznoekonomicznego i kulturalnego danego obszaru.
W skali całego kraju wykształcenie ludnoci prezentowało si nastpujco. Analfabeci stanowili 32,7% ludnoci, osoby z wykształceniem domowym 11,5%, pocztkowym 40,2%, rednim 3%,
zawodowym 0,6%, wyszym 0,6%, a 69,2% badanych sklasyfikowano jako osoby niewiadomego
wykształcenia, a w wypadku 4,4% nie okrelono ich umiejtnoci czytania i pisania23. Przytoczone
dane odnosz si do grupy wiekowej powyej 10 roku ycia. Ucili przy tym naley, e za osoby z
„pocztkowym” wykształceniem uchodziły te, które uczszczały do szkoły pocztkowej lub ukoczyły
mniej ni 4 klasy szkoły redniej ogólnokształccej. Wykształceniem rednim mógł si wykaza kady, kto ukoczył 4 klasy lub wicej klas szkoły redniej ogólnokształccej (humanistycznej, neohumanistycznej, klasycznej, pensji eskiej, korpusu kadetów itp.) bd te uczszczał do seminarium nauczycielskiego (nie musiał go ukoczy). Za wykształconych zawodowo rozumiano słuchaczy szkół
zawodowych rónych profesji, przy czym nie musieli ich ukoczy. Wykształcenie wysze natomiast
zostało przypisane uczestnikom wyszych zakładów naukowych, rónych specjalnoci, a sam fakt
uczestniczenia był tosamy z ich ukoczeniem24. Przy okazji wypada tu zauway, i ukoczenie
studiów nie oznaczało nabycie cech inteligenckich, jak, e w tym okresie pojcie inteligenta odnosiło
si do wszystkich pracowników umysłowych, dopiero z czasem zaczto je rezerwowa przede wszystkim do czci z nich tj. osób z wyszym wykształceniem25.
W powiecie radomszczaskim wg spisu powszechnego z 1921 r. problem analfabetyzmu był
niezwykle powany, dotyczył nawet 48,3% wszystkich obywateli, a 39,6% wszystkich od
6 roku ycia26. Jeszcze wyszy, blisko 50% był na wsiach. Podobnie jak w całym województwie łódzkim, kieleckim, jak równie w ssiednim powiecie czstochowskim27 ten jake istotny problem, przede
Białorusinów, 39 Litwinów. Wyznawcy rzymskokatoliccy to prawie 77% badanych, starozakonni 14,5%, ewangelicy 7,6%,
a wyznawcy innych wyzna 0,6%; Pierwszy powszechny spis …, t. XVI, s. 22, 23, 79.
22
Przekrój społeczestwa w powiecie czstochowskim pod wzgldem wyznaniowym – wskazywał na 86,2% odsetek katolików,
12,8% wyznawców mojeszowych, 0,5 % ewangelików i tyle samo innych, natomiast pod wzgldem narodowociowym wykazywał – 90,5% Polaków, 8,8% ydów, 0,7% innych (tj. 1491 osób, w tym 596 Niemców). W powiecie włoszczowskim katolicy
stanowili ok. 91%, 8,5% wyznawcy wyznania mojeszowego, 0,5% innego (w tym 495/537 osób – ewangelików). Tymczasem
wg podziału narodowociowego Polacy stanowili 98,5% mieszkaców tego powiatu, ydzi – blisko 1,5% (do innej, w spisie
powszechnym, przyznało si tylko 30 osób).W powiecie koskim podział społeczny wg wyznania wygldał nastpujco: ok. 87%
to katolicy, 13,2% to wierni wyznania mojeszowego, a 0,1% ewangelicy. Natomiast wg podziału narodowociowego 89,7%
mieszkaców przyznało si do narodowoci polskiej, 10,3% ydowskiej, 0,01% niemieckiej (17 osób), ponadto było 44 osób
innego pochodzenia. W powiecie piotrkowskim odnotowano 83% katolików, prawie 6% ewangelików, 11% zdeklarowanych
wyznawców mojeszowych, a 1% innych (tj. 477 osoby, z czego najwicej bo 353 prawosławnych i 100 baptystów). Podział
narodowoci w tym powiecie prezentował si nastpujco: 87,2% stanowili Polacy, 5,2% ydzi, 0,2% Niemcy (442 osoby) i 190
osób innych narodowoci. W powicie wieluskim społeczestwo wg wyznania dzieliło si na wyznawców: kocioła rzymskokatolickiego – stanowicych 90%, mojeszowych – 8,3%, ewangelickich – nieco ponad 1% i innych – 184 osoby, z czego 161
prawosławnych. Wg podziału narodowociowego z kolei Polacy stanowili – 95%, ydzi – 5,2%, Niemcy – 0,02% (50 osób) i inni
nacje – 54 osoby; Pierwszy powszechny spis …, t. XVII, s. 32–35; Pierwszy powszechny spis …, t. XVI, s. 42–43, 45–46, 52–53,
Skorowidz miejscowoci …, t. III, s. VIII, 11; Skorowidz miejscowoci …, t. II, Warszawa 1925, s. VIII, 80, 86, 124–128.
23
Pierwszy powszechny spis …, t. XXXI, s. 26–27.
24
Tame, s. VII.
25
Patrz: J. arnowski, Społeczestwo i klasy …, s. 270–273; I. Ihnatowicz, A. Mczak, B. Zientarski, J. arnowski, Społeczestwo
polskie od X do XX w., Warszawa 1988, s. 626–627. Szerzej: J. arnowski, Struktura społeczna inteligencji
w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1964.
26
Pamita jednak trzeba, e obowizek szkolny wprowadzono dopiero od 7 r.. – Dekret o obowizku szkolnym z dnia
7 lutego 1919 r., podpisana przez Naczelnika Pastwa Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ministrów Ignacego Jana Padarewskiego
i Ministra Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego Jana Łukasiewicza; Dz.Pr.P.P, nr 14, poz. 147, s. 192–197.
27
W powiecie czstochowskim analfabetyzm dotyczył a 43,7% całej populacji, 34,6% mieszkaców od 6 roku ycia
i nawet 36,2% pełnoprawnych politycznie obywateli. Okazuje si
122zatem, i zgodnie z danymi pierwszego spisu powszechnego
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wszystkim widoczny był w przypadku osób starszych, zwłaszcza powyej 40 roku ycia. Odsetek
niepimiennych w Radomsku był nieznacznie wyszy ni w miastach powiatu czstochowskiego
i wyniósł niespełna 37% badanych28. Poza tym w Radomszczaskiem odnotowano: wyszy odsetek
analfabetów katolików, wyranie wyszy wród wyznawców wyznania mojeszowego i bardzo wysoki w wypadku ewangelików. Jednak dysproporcje pomidzy katolikami, a ydami wyranie si pod
tym wzgldem zatarły. Powysze uwagi odnajdujemy w wyliczeniach zawartych w tabeli poniej.
Poziom analfabetyzmu w powiecie radomszczaskim, wg pierwszego spisu powszechnego z 1921 r., z podziałem na wiek
i wyznanie29.
Powiat
Miasto
Wsie
Poziom analfabetyzmu w powiecie
Przedział
wiekowy
Radomsko
z podziałem na wyznania
rzymsko
- mojeszowe
ewangelickie
inne
katolickie
%
%
%
%
%
%
%
35,2
61,4
46,7
48,2
49,7
36,8
48,3
OGÓŁEM
0-5 lat
99,8
99,6
90,8
99,8
99,6
100
100
6 lat
95,0
86,0
96,0
95,5
88,4
100
100
7 lat
76,0
65,5
77,2
76,8
68,0
70,8
66,6
8 lat
60,5
45,0
62,2
61,0
54,0
63,1
33,3
9 lat
46,3
31,7
47,9
45,5
48,9
72,0
66,6
10 lat
36,5
22,6
38,0
36,3
34,0
51,4
50,0
11 lat
27,3
16,9
28,6
26,9
28,2
47,6
20,0
12 lat
24,7
16,4
25,7
23,8
28,5
48,3
0
13 lat
20,9
16,7
21,5
20,1
25,7
35,3
25,0
14 lat
20,4
14,3
21,3
19,5
23,7
47,3
0
15 lat
20,2
15,5
20,8
19,5
24,0
34,9
0
16 lat
20,2
14,7
21,0
19,3
25,2
40,7
0
17 lat
20,4
11,9
21,7
19,8
22,4
39,2
28,1
18 lat
22,7
13,8
24,1
22,4
22,6
40,0
28,6
19 lat
21,4
14,0
22,5
20,6
26,8
39,6
14,3
20 lat
22,7
16,5
23,7
22,5
24,7
25,5
0
21 lat
24,1
12,4
25,9
24,6
17,3
35,9
0
22-24 lat
23,6
15,9
24,6
22,9
25,6
49,6
33,3
25-29 lat
27,9
21,7
28,7
27,2
31,0
48,6
8,3
30-39 lat
28,5
26,3
36,9
35,2
35,3
52,6
40,7
40-49 lat
45,0
34,3
46,4
44,9
42,0
59,6
35,3
50-59 lat
56,5
44,2
58,0
57,0
48,7
66,0
26,6
66,0
52,8
67,3
66,2
62,5
67,9
70,6
60 i wyej
lat
ródło: Opracowanie własne na podstawie: Pierwszy powszechny spis …, t. XVI, s. 44–45.

W grupie wiekowej powyej 10 roku ycia w skali całego powiatu radomszczaskiego wykształcenie ludnoci prezentowało si nastpujco: analfabeci stanowili 35,2% ludnoci, osoby z wykształceniem domowym 11,8%, pocztkowym 40,1%, rednim 1,8%, zawodowym 0,2%, wyszym
jesieni 1921 r., nawet 36,2% wyborców nie posiadało podstawowej umiejtnoci czytania i pisania. W całym województwie
kieleckim wg pierwszego spisu powszechnego poziom analfabetyzmu wynosił 48,7%, był wic bardzo wysoki.
W przypadku populacji mskiej – osigał 47%, a wyszy w przypadku kobiet nieznacznie powyej 50%. Z kolei w województwie
łódzkim ogółem wyniósł on 42,2%, w przypadku mczyzn 41,5%, a kobiet 42,8%, wic pod tym wzgldem nie było wikszych
rónic. Widoczne natomiast były rónice w miastach i na wsiach. W pierwszym wypadku analfabetyzm utrzymywał si na poziomie 32,5%, a w drugim sigał nawet 48%. W przedziale wiekowym od 20 r. ycia w gór, wyniósł ona natomiast: 36% –
ogółem, 32,7% w przypadku mczyzn; 38,6% w przypadku kobiet zatem bez wikszych rozbienoci, 27,5% w miastach, a 41,8
% na wsiach. Pierwszy powszechny spis …, t. XVII, s. 24, 25, 26, 32, 33, 35; Pierwszy powszechny spis …, t. XVI, s. 22, 23, 24.
28
Potwierdzenie dla tych danych stanowi dokumentacja lokalnych władz. W sprawozdaniu z działalnoci Zarzdu Miasta
i Rady Miejskiej od 4 grudnia 1919 r. do 31 marca 1922 r. podano bowiem, e wykształcenie elementarne (domowe) posiadało
zaledwie 28% mieszkaców Radomska, 16% pocztkowe – niskie, 7% rednie, a 0,3% wysze. Analfabeci stanowili około 35%
społeczestwa; Archiwum Pastwowe w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. 1531, s. 25.
29
Wyliczenia te zostały przeprowadzone w oparciu o liczby dotyczce tych osób, które okreliły, e nie potrafi czyta, natomiast,
nie zostały doliczone do tego te dane, które w spisie zostały uwzgldnione jako osoby o „niewiadomej umiejtnoci czytania”.
Sdzi, wiec mona, e te odsetki w rzeczywistoci mogły by wysze, zawierajc w tym te takie osoby.
W ten sposób poziom analfabetyzmu przykładowo w całym powiecie czstochowskim osignłby poziom nie 30%, ale 46%,
w miastach 36,3%, a na wsiach nawet 52,3%.
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0,16%, a 7,3% badanych sklasyfikowano jako osoby niewiadomego wykształcenia,
a w wypadku 3,3% nie okrelono ich umiejtnoci czytania i pisania. W miastach odnotowano: 25,2%
analfabetów, 15% z domowym wykształceniem, a 43,7% z wykształceniem pocztkowym, 9,8%
rednim, 4,3% niewiadomym, 0,7% wyszym, 0,3% zawodowym, a 0,8% nie okrelono ich umiejtnoci czytania i pisania. Tymczasem na wsiach okrelano, i było: 36,5% analfabetów, 11,4% z domowym wykształceniem, a 39,6% z wykształceniem pocztkowym, tylko 0,7% rednim, 0,16%
zawodowym i 0,09% wyszym. Poza tym w przypadku 7,76% badanych nie okrelono ich wykształcenia, a 3,6% analfabetyzmu, co łcznie stanowiło do znaczn 10% cz społeczestwa. Konfrontacja miast i wsi w tym wzgldzie, wypada zatem zdecydowanie korzystniej dla pierwszej grupy mieszkaców i to zarówno pod wzgldem zjawiska analfabetyzmu, jak równie ogólnego wykształcenia30.
Z porównania powyszych danych odnoszcych si do powiatu radomszczaskiego, na tle kraju, wynika zatem, i po pierwsze bardzo powany problem analfabetyzmu i generalnie niskie wykształcenie mieszkaców interesujcego nas powiatu w pierwszych latach II RP nie były niczym nadzwyczajnym i podobnie jak w ssiednich powiatach: czstochowskim, włoszczowskim, koskim,
piotrkowskim i wieluskim, kształtował si mniej wicej na poziomie ogólnokrajowym. I nawet wysze odsetki w powiatach włoszczowskim i koskim, nie mogły cieszy, wobec wci olbrzymiego
problemu dotyczcego co najmniej 1/3 społeczestwa. Oznaczało to bowiem, e rednio co trzeci
mieszkaniec w tym regionie, nie posiadał wówczas – wydawa by si mogło, e najbardziej podstawowej umiejtnoci tj. zdolnoci czytania i pisania, a osoby z wyszym wykształceniem nie stanowiły
nawet 1% społeczestwa. Niestety dane te, musiały wic wówczas, bardzo niekorzystnie wpłyn nie
tylko na rozwój społeczno-ekonomiczny (jego tempo), ale te i kulturalny tego obszaru kraju, jako e
przy tak duym problemie i znikomym wrcz odsetku mieszkaców z wyszym i rednim wykształceniem, trudno sobie wyobrazi szybki postp cywilizacyjny, gospodarczy regionu (i kraju) oraz popraw kondycji ekonomicznej jego mieszkaców.
Poziom wykształcenia mieszkaców powiatów: radomszczaskiego, czstochowskiego i piotrkowskiego, wieluskiego,
koskiego i włoszczowskiego (z uwzgldnieniem grupy wiekowej od 10 r. ycia w gór) na tle kraju, 1921 r.
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
Powiat
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Wykształcenie:
wielu
piotrkokoski
włoszczoczsto
radom
-ski
wski
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-szczaski
%
%
%
%
%
%
%
domowe
11,5
11,8
14,6
16,6
15,6
9,7
15,0
pocztkowe
40,2
40,1
43,7
27,3
23,0
39,1
35,2
rednie
3,0
1,8
4,8
0,9
1,6
3,4
1,1
zawodowe (r. i nisze)
0,6
0,2
0,5
0,16
0,3
0,3
0,16
wysze
0,6
0,16
0,4
0,13
0,16
0,3
0,09
niewiadome
69,2
7,3
3,3
10,7
13,0
10,8
8,2
4,4
3,3
2,5
3,0
6,3
4,0
3,7
niewiadoma umiejtno
czytania i pisania
36,6
32,4
39,8
41,0
30,0
35,2
32,7
analfabetyzm
ródło: Opracowanie własne na podstawie: Pierwszy powszechny spis …, t. XXXI, s. 26–27; Pierwszy powszechny spis …,
t. XVII, s. 76–77; Pierwszy powszechny spis …, t. XVI, s. 66–67.

Podsumowujc zatem struktur społeczn powiatu radomszczaskiego, jaka wykrystalizowała
si z danych ujtych w pierwszym spisie powszechnym z 1921 r., wycigniemy kilka zasadniczych
wniosków. Po pierwsze okazało si, i ten najwikszy wówczas pod wzgldem obszaru w województwie łódzkim powiat, na tle powiatów ociennych, miał bardziej „wiejski charakter”, bowiem odsetek
mieszkaców jedynego miasta Radomsko w stosunku do mieszkaców wsi, przewaał zdecydowanie
bardziej ni w przypadku pozostałych. W porównaniu z czstochowskim, piotrkowskim i wieluskim,
był on te wyranie słabiej zaludniony. Po drugie, pod wzgldem struktury narodowociowej powiat
radomszczaski bardzo upodabniał si do ociennych powiatów, czym z kolei zasadniczo odróniał si
od obrazu nakrelonego dla całej II Rzeczypospolitej. Zarówno podział narodowociowy, jak i wyznaniowy sugerował bowiem co najmniej 20% mniejszy odsetek ludnoci niepolskiej w Radomszczaskiem, nieli wskazywały dane ogólnokrajowe. Sporód ssiednich powiatów natomiast, nieco bardziej
30

Pierwszy powszechny spis …, t. XVI, s. 66–67.
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rónorodne pod tym wzgldem był piotrkowski, czstochowski i koski. Potwierdził on bardzo trudn
sytuacj zawodow mieszkaców interesujcego nas regionu, co najbardziej uwidoczniły badania
dotyczce stosunków zawodowych przy podziale osób na czynnych i biernych zawodowo, gdzie
w przypadku powiatu radomszczaskiego odnotowano tylko nieznaczn przewag osób czynnych
(52%) nad biernymi zawodowo, zreszt bardzo podobnie jak w całym opisywanym „regionie”.
Z duym prawdopodobiestwem moemy te załoy, ze niemal co drugi mieszkaniec tego powiatu
(i ociennych) właciwie był bez dochodów, pozbawiony rodków do ycia, zdany na łask najbliszych czy pastwa, które równie nie było w stanie udwign tak olbrzymiego problemu. Dane te
z kolei w sposób wymowny obrazuj niezwykle trudn sytuacj ekonomiczn mieszkaców tego regionu i kraju, u progu niepodległoci. Ponadto czytelny te stał si problem słabego uprzemysłowienia
regionu, std słabszy odsetek robotników na tym obszarze. Pod wzgldem wykształcenia natomiast
powiat radomszczaski, podobnie jak w przypadku całego kraju oraz ociennych powiatów, charakteryzował si bardzo powany problem generalnie niskiego wykształcenia i analfabetyzmu – dotykajcego niemal co drugiego jego mieszkaca.
Skrelona w ten sposób charakterystyka struktury społecznej tego powiatu pokazuje czytelnikowi nie tylko rys społeczny, ale take najwaniejsze problemy społeczne tam wystpujce. Tym
samym pokazuje równie zasadno przeprowadzenia powszechnego spisu powszechnego, sporzdzania tego rodzaju bada i ich analizowania. Od pastwa i społeczestwa uzalenione było to, jak wiele
w kolejnych latach udało im si zdziała, w kierunku: rozwoju demograficznego, zwalczenia a nie
tuszowania problemu – bezrobocia, zmniejszania tzw. biernych zawodowo, poprawy poziomu wykształcenia czy likwidowania analfabetyzmu. Kolejny spis powszechny 1931 r. miał da obiektywne
przesłanki do zweryfikowania postpów w tym temacie, podobnie jak w wielu innych kwestiach społecznych.
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Dzieje cegielni (betoniarni) w Kruszynie (gmina Wielgomłyny)
Kruszyna jest star miejscowoci lec w granicach administracyjnych gminy oraz parafii
Wielgomłyny. W czasach własnoci szlacheckiej wraz z dobrami Rudka stanowiła cz majtku
Ostrowskich, a nastpnie Potockich z Maluszyna. Ci pierwsi rozwinli działalno strycharsk korzystajc z bogatych zasobów gliny wyborowego gatunku oraz piasku gliniastego1. To za czasów Aleksandra Ostrowskiego cegielnia przeywała swój najwikszy rozwój. Była nowoczesnym zakładem,
w którym wyrabiano wysokiej jakoci cegły, dachówki, kafle, a take wyroby ceramiczne. wiadcz
o tym zapiski pamitnikarskie jego ony, Heleny, która skrztnie notowała zmagania Aleksandra przy
montau pieca gazowego do wypalania ceramiki. Po II wojnie wiatowej zakład upastwowiono.
Funkcjonował jeszcze niemal pół wieku, cho w póniejszym okresie ju nie jako cegielnia, a betoniarnia. Tego okresu dotycz niepublikowane dotd dokumenty bdce w posiadaniu autora. Trzy
teczki nieuporzdkowanych dokumentów z zakładowego archiwum pochodz z lat 1960–1986 i dotycz m.in. planów produkcyjnych, ewidencji czasu pracy robotników, spraw BHP itp. Ponadto autor
korzystał z dostpnych dokumentów zgromadzonych w Archiwum Pastwowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Archiwum Pastwowym w Łodzi. Historia zakładu koczy si w pierwszych latach
po przemianach ustrojowych w Polsce.
Trudno ustali, kiedy dokładnie rozpoczto wyrabianie cegieł w Kruszynie. Pierwsza wzmianka na ten temat pochodzi z 19 grudnia 1797 r. Jest to umowa zawarta pomidzy Ostrowskimi, włacicielami dóbr, w skład których wchodziła Kruszyna, a wyrobnikiem cegły Janem Orłowskim2. W ramach umowy strycharz podjł si wykonania cegieł z formy udostpnionej przez maluszyski dwór.
Produkt kocowy musiał by dobrze wykonany. Podkrelono bowiem, e cegły niewypalone miały
ponownie trafi do pieca. Odbiorca dopuszczał jedynie cegły całe oraz przełupane na pół, te w mniejszych kawałkach wedle umowy nie były przyjmowane. W ramach wynagrodzenia otrzymał pienidze
i towar: …za Prace ugodzony iest, toiest od 1000 Cegły Złł. pol: 10 za od 29000. Piwa Garcy 40.
a za od 90000 zboa Korcy 4. y Gozałki Kwart 2 Co dla tym wiekszey Wiary y Wagi Rk własn
podpisuie Datt w Supra w Rudce. zboe za to si powinno dawa, Triest. yta Korc: 1 Cw:
2 Jczminia Korc: 1 Tatarski Korc: 1. Tatarski Korc: 1. Grochu Cw: 2. Wiktuał iakto Kasza Słonina
Syr. Itam daley w Skarbie bra powinien bdzie Zadatku bierze Złł. pol: 63.
Nastpnym z kolei strycharzem był Sebastian Pell, z którym 9 listopada 1800 r. dwuletni
umow spisał przedstawiciel Michała Ostrowskiego – Mateusz Pawlikoski4.
Kolejna wzmianka dotyczca cegielni w Kruszynie pochodzi dopiero z 1865 r. Pracowało
w niej dwóch robotników, którzy prac rk byli w stanie rocznie wytworzy 140 tys. sztuk cegły
i dachówki5. Włacicielem był wówczas Aleksander Ostrowski, posiadajcy majtek Maluszyn6,
w skład którego wchodziły dobra Rudka wraz z Kruszyn.
1

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiaskich, t. IV, Warszawa 1883, s. 741.
Archiwum Pastwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna (dalej: AOiP), sygnatura
I/110, k.4.
3
Tame.
4
APŁ, AOiP, sygnatura I/110, k.7–8.
5
APŁ, Rzd Gubernialny Piotrkowski, Anteriora, sygn. 1634, k. 235. Wykaz szczegółowy fabryk przerabiajcych płody
kruszcowe i ziemne, znajdujcych si w Guberni za rok 1865
6
Aleksander Ostrowski przyszedł na wiat 12 wrzenia 1810 r. jako syn Wojciecha i Józefy de domo Potockiej. Odebrał
solidne wykształcenie studiujc na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Monachium. Po powrocie ze studiów
i wojska, postanowił rozwija gospodark rodzinnego majtku.
127 Maluszyn utrzymywał si głównie z rolnictwa oraz prze2
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Wiele informacji na temat modernizacji cegielni przynosi pamitnik pisany w latach 1858
–1891 przez małonk Aleksandra, Helen. Tak pisała w maju 1879 r.:
…mój m nieodzownie jutro nas opuszcza, spdziwszy z nami kilka tygodni bardzo czynnie,
a zarazem szczliwie, gdy w Warszawie czekaj go kłopoty spraw Tow.[arzystwa] Kredytowego, […]
A czy jemu nie ma by al tego Maluszyna, gdzie swoj bytnoci porusza tyle ycia, tyle korzystnej
pracy! Prawie nerwowo zabiera si do czynu, czujc, z liczby lat raczej, jak ubytku sił, e czas si
skraca przed jego działalnoci. Doprowadził te do ostatecznych decyzji, wyrachowa i obstalunków:
nowej cegielni w Kruszynie, przeróbki do palenia torfem pod kotłami parowymi w fabryce cukru, wystawienia i urzdzenia rozmnaalni dla kwiatów w ogrodzie i oszklenia nad wino i brzoskwinie
w ogrodzie za oborami7.
W lipcu Aleksander zjechał na kilka tygodni do Maluszyna. Pobyt ten był okazj do zwizytowania Kruszyny i zainstalowanych tam nowych urzdze sprowadzonych z Blois we Francji. Kolejne
wizytacje „nowej ceglarni” miały miejsce 27 wrzenia 1879 r. oraz w padzierniku, kiedy to nastpił
rozruch pieca. Pozwoliło to na unowoczenienie cegielni i poprawienie jakoci produktów. W padzierniku 1880 r. Helena zwiedzajc Francj odwiedziła Blois i tamtejsz fabryk cegły Joly’ego,
z której sprowadzano do Kruszyny maszyny do wyrobu cegły i dachówki8, tzn. piec pół cigły, urzdzenia do przerabiania gliny i do robienia prasowanej cegły oraz dachówki9. Europejskie podróe
Ostrowskich miały wpływ na modernizacj Kruszyny. W 1883 r. Aleksander przebywał w austriackim
Siegendorf, gdzie podejrzał działanie gazowego pieca słucego do wypalania dobrej jakoci dachówek. Taki sam postanowił zainstalowa w swoich włociach, gdzie do tej pory jako opał stosowano
drewno. W sierpniu 1883 r. prace ruszyły: postawiono budynek na pomieszczenia nowego pieca cigłego do wypału dachówki. Pracowano dniem i noc, aby zdy przed zim10. Na dzie 15 padziernika zaawansowana była budowa pieca gazowego, przy wznoszeniu którego pracował majster – mularz11 z Siegendorf. Z zagranicy sprowadzono równie specjaln ogniotrwał cegł w iloci dziewiciu
wagonów. Narzdzia i formy zakupiono w Blois u Jol’ego–Roncarda. Przypłynły statkiem z Nantes,
portowego miasta nad Loar, do Gdaska12. Dalej kolej do Radomska, a nastpnie powozami konnymi dotarły do Kruszyny. Spieszono si, by ju zim nastpił rozruch pieca. Ostrowski rzeczywicie
mógł widzie korzyci z modernizowania i rozwijania działalnoci swojej cegielni. Popyt na dachówki
jeszcze przed uruchomieniem pieca był tak duy, e Helena Ostrowska zastanawiała si czy starczy ich
na potrzeby własne majtku. Tym bardziej, i cały zapas dachówek poszedł na odremontowanie zniszczonych w 1883 r. budynków w Silniczce i w Rudce. Czerwonej dachówki wyprodukowanej we własnej cegielni uyto take do przykrycia budynków gospodarczych w Maluszynie – nowej spiarni oraz
starej lodowni13. Aleksander przedkładał wszystkie inne swoje obowizki, nad dokoczenie modernizacji zakładu, który stanowił jego chlub. Do zimy jednak nie zdono z ukoczeniem robót. Próby
rozruchu poczyniono dopiero wiosn 1884 r. Na dodatek okazały si nie w pełni udane. Pewne usterki
wykryto w samym piecu, który pocztkowo uzyskał wietn rekomendacj majstra – ceglarza Wartha,
przybyłego do Kruszyny z porki zakładu w Siegendorff. Nieudane próby wypału pocignły za sob
do znaczne koszty, gdy wiele dachówek stopiło si w zbyt silnym ogniu lub popkało jeszcze przed
paleniem, schnc w nieodpowiedniej temperaturze. Dopiero z pocztkiem maja udało si przezwyciy przeszkody. Inspektor Warth z pomoc A. Ostrowskiego uruchomili z powodzeniem piec gazowy.
Wartha zastpił majster o nazwisku Wejnert sprowadzony ze lska. W grudniu poprawek dokonał
mularz Bal sprowadzony do Kruszyny z Maluszyna, gdzie najty był do układania posadzki na poddaszu. Nie był to jednak koniec problemów z now instalacj do wypalania. Konieczne były kosztowne
naprawy rury odprowadzajcej kwas octowy, wydzielajcy si z mokrego drzewa uywanego zamiast
mysłu. Ostrowscy posiadali m.in. cegielni w Kruszynie oraz załoon przez Aleksandra, cukrowni w Silniczce.
W rozwój obu zakładów ich właciciel włoył wiele wysiłku.
7
Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i pamici zebrane przez Helen [z Morstinów] Ostrowsk, red. A.J.
Zakrzewski, Warszawa 2009, s. 506–507.
8
Tame s. 510–558.
9
Słownik geograficzny…, s. 741–742.
10
Dzieje Maluszyna…, s. 663–669.
11
Staropolska nazwa zawodu murarza.
12
Dzieje Maluszyna…, s. 681.
13
Tame, s. 681–669.
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wgla przy wypalaniu dachówek. Zbyt dua ilo kwasu po prostu wyerała dziury w elaznej rurze.
Właciciel doszedł do wniosku, e win usterek jest opał stosowany do nowego pieca. Zamiast wgla
kamiennego w Kruszynie uywano bowiem niewyschnitego jeszcze drzewa z młodych trzebiey.
Kwas octowy wydzielajcy si podczas procesu spalania niszczył elazne rury, zatykał je smoł. Powodowało to przestoje w pracy dachówkarni14. Po przeróbkach piec mógł dalej działa.
Rok póniej, w grudniu 1885 r. dały o sobie zna kłopoty finansowe zwizane z zastojem na
rynku cukrowniczym i co za tym idzie brakiem dochodów z fabryki cukru w Silniczce. Cegielnia
przyczyniała si do pogłbienia tej sytuacji, nie przynoszc spodziewanych dochodów. Właciciele
mieli jednak nadziej na odwrócenie losu, tym bardziej, e na pocztku kwietnia 1886 r. piec gazowy
ju poprawnie funkcjonował. Pojawiła si nadzieja, i zakład odrobi straty finansowe spowodowane
zastojem. Jedn z przyczyn tego zastoju była niesłowno zakładu w Siegendorff, który z opónieniem
nadesłał niezbdne materiały15. Ostrowcy mieli równie nadziej, e uda si w kocu wypali arcydzieła rzebiarskie Ludwini16 czekajce od poprzedniej jesieni. Były to naturalnej wielkoci popiersia
Heleny i Aleksandra Ostrowskich, a take figurka psa. Oprócz tego typu artystycznych przedmiotów,
zakład był te przystosowany do produkcji terakoty, któr m.in. ułoono na pitrze w pałacu w Maluszynie.
W padzierniku A. Ostrowski przedłuył swój pobyt w Maluszynie aby dopilnowa rozruch
pieca do dachówki, jak i Fabryki Cukru w Silniczce. Do 28 marca 1887 r. zakoczono modernizacj
cegielni. Wszelkie zmiany Aleksander Ostrowski konsultował ju od tej pory z dorosłymi ju synami17.
W 1888 r. w Kruszynie zatrudnionych było 10 robotników. Cz z nich mieszkała w wybudowanym przez właciciela dworu kamiennym omioraku18. Roczna produkcja wynosiła w 1888 r.
266 tys. sztuk cegły, 200 tys. sztuk dachówek oraz 51 tys. dren19. Rok ten przyniósł zmian na stanowisku rzdcy dóbr Rudka, w skład których wchodziła Kruszyna. Zmiana negatywnie odbiła si na
kondycji zakładu, który stał si troch opuszczony i zaniedbany. 15 sierpnia A. Ostrowski powrócił
z Warszawy i w dalszym cigu modernizował zakład, który był dla niego – jak okreliła małonka –
umiłowan fabrykacj20. Do 5 padziernika 1889 r. dokonano kolejnych ulepsze. Jednym
z nich był sprowadzony z Anglii „gazomotor”. Do opalania właciciel planował uywa wgla drzewnego, który zastpi miał zalecany przez producenta urzdzenia antracyt21. Było to moliwe po przeróbkach urzdzenia, a take próbach przeprowadzonych przez producenta. W tym celu A. Ostrowski
wysłał statkiem do Anglii 15 cetnarów22 wgla drzewnego. Obawy o los całego przedsiwzicia wyraała jednak Helena oraz synowie podnoszcy niefachowo zatrudnionych robotników. Pomimo to
A. Ostrowski 21 padziernika 1889 r. podjł ostateczn decyzj montau wspomnianego „gazomotoru” o sile 20 koni parowych. Paliwem miał by gaz wodny, wytworzony z wgla drzewnego. W tym
celu odpowiedni instalacj do jego wyrabiania zamówiono w Londynie, u Dawson’a, a gazomotor
w Fabryce Gazomotorów Otlon’a w Daudet pod Koloni, za porednictwem PP Meineda i Jonhsona
z Warszawy. Ludwika (córka Ostrowskich) nakreliła projekt pomieszczenia, w którym miały zosta
zainstalowane przyrzdy. Cierpliwie znosiła uwagi ojca, który wci kazał nanosi nowe poprawki.
Pod koniec 1889 r. pojawiły si jednak wieci od stratach, jakie z powodu niskich cen cukru przyniosła
cukrownia w Silniczce. Były one tym dotkliwsze, poniewa Ostrowscy zainwestowali znaczne rodki
w zmodernizowanie kruszyskiej cegielni. Straty z działalnoci cukrowni wymogły wic na
A. Ostrowskim odstpienie od dalszej modernizacji i powikszenia cegielni. W decyzji tej pomogła
mu zapewne rodzina, która sceptycznie zaczła podchodzi do cigłego inwestowania w Kruszyn.
14

Tame, s. 683–739.
Tame, s. 766–778.
16
Córki Aleksandra i Heleny Ostrowskich, Ludwiki (1851–1925)
17
Dzieje Maluszyna…, s. 802–818.
18
Budynek istnieje do dzi i jest zamieszkały.
19
P. Czepas, Od Ostrowskich i Potockich z Maluszyna do Gaików. Działalno przemysłowa na terenie gmin Masłowice
i Wielgomłyny od schyłku XVIII do pocztku XXI wieku, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi. Seria etnograficzna”, t. 34, red. R. Grygiel, Łód 2008, s. 215.
20
Dzieje Maluszyna…, s. 883
21
Rzadka odmiana wgla kamiennego. W Polsce wystpuje jedynie na Dolnym lsku.
22
15 cetnarów to w przyblieniu 750 kg.
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Uwaali, i grozi to utrat cz majtku. Zła sytuacja ekonomiczna w kraju przekładała si bowiem na
mały zbyt dachówki, która była wówczas okrelana mianem towaru luksusowego. Kłopoty finansowe
przełoyły si na zdrowie właciciela majtku. Aby wyprosi łaski powrotu do zdrowia, w styczniu
1891 r. Ostrowscy zaplanowali ułoenie w prezbiterium maluszyskiego kocioła podłogi z wypalonej
w glinie kostki23. Informacja ta stanowi jeden z ostatnich wpisów w pamitniku Heleny Ostrowskiej.
Autorka zmarła bowiem 4 grudnia 1892 r. w wieku 77 lat. M Aleksander przeył j o cztery lata.
W 1893 r. roczna produkcja cegły wzrosła do 500 tys. sztuk. Natomiast zatrudnienie pozostało
na tym samym poziomie (10 osób)24. Z tej liczby przynajmniej cz mieszkała w murowanym omioraku wybudowanym jeszcze za ycia A. Ostrowskiego25. Lustracja danych z 1893 r. przynosi równie
informacj o budynku maszynowni (prasa, kierat), jaki wchodził w skład zabudowa. Był to najprawdopodobniej wybudowany w połowie XIX w.26, parterowy budynek z cegły o dachu dwuspadowym,
kryty dachówk, o wymiarach 10 x 7 m.27.
Po mierci Aleksandra, maluszyski majtek przejł najmłodszy syn, Józef28. To za jego ycia
zakład rozbudowano. W 1908 r. powstał nowy obiekt: piec wraz z suszarni. Był to jednopitrowy
budynek murowany o dwuspadowym dachu krytym dachówk, długi na 42 m, a szeroki na 9 m. Piec
działał do 1918 r29. W 1915 r. zbudowano nowy, dwunastokomorowy piec z cegły typu zygzakowego30. Z czasem zastpił on piec wybudowany wraz z suszarni w 1908 r31. Z dwunastu komór wykorzystywano jednak tylko połow. Piec miał 30 m. długoci, 8 m. szerokoci i 2,5 m. wysokoci32. Był
opalany drewnem33. Pracował do 1947 r. 50-metrowy Komin wybudowano w 1917 r34.
Nowy piec słuył do wypalania cegły pełnej rónej wielkoci, dachówek (rzymskiej i tzw. karpiówki), kafli, rónego rozmiaru sczków, doniczek, garnków, a take figurek. Te ostatnie były wypalane w poprzednim piecu, jeszcze za czasów A. Ostrowskiego. Cegł oraz pozostałe wyroby produkowano rcznie, korzystajc z miejscowej gliny. Pozyskiwano j z wyrobiska na terenie cegielni35,
a take dowoc wozami konnymi z okolicznych wyrobisk. W okresach wzmoonej produkcji
w zakładzie pracowało około 18 ludzi.
W 1921 r. cegielnia była nieczynna36. Starania o wznowienie produkcji poczyniono dwa lata
póniej. 10 stycznia 1923 r. administrator dóbr Maluszyn, E. Werczyski złoył w Starostwie
23

Dzieje Maluszyna…, Warszawa 2009, s. 925–982.
P.A.Orlov, Ukazatiel fabryk i zawodowo krain Rossii, Carstwa Polskogo, Kawkaza, Sibirii i srednioazjatskich władnij,
Sankt Petersburg 1895, s. 64.
25
Napis z dat „1884” widnieje na dachu budynku.
26
Lustracja z 1969 r. wspomina, e był w złym stanie. Jednak jako, e po II wojnie wiatowej budynek pełnił rol biura,
musiał by remontowany. W miar naleytym stanie doczekał swych ostatnich dni. Wiosn 2010 r. został wyburzony
przez nowego właciciela, który zakupił teren po cegielni od Urzdu Gminy w Wielgomłynach. Zostały po nim jedynie
resztki porozbijanego ceglanego muru.
27
B. Baranowski, W. Baranowski, A. Lech, Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Powiat Radomsko
– województwo łódzkie, t. IV, z. 2, Wrocław 1969.
28
Ur. 21 stycznia 1850 r., zm. 20 czerwca 1923 r., członek Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, ostatni mski przedstawiciel rodu Ostrowskich z linii maluszyskiej.
29
B. Baranowski, W. Baranowski, A. Lech, Katalog zabytków…
30
Jedno ze ródeł wspomina o budowie pieca typu „Hoffmana”. Istnieniu takiego zaprzecza długoletni kierownik cegielni
w Kruszynie, Ludwik Kopaski (rozmowa z autorem 17 lipca 2012 r.) Inne ródło (Archiwum Urzdu Gminy) podaje
informacj o budowie wyrobowni oraz suszarni pitrowej. Obiekty powstały w latach 1914–1918. Produkcja miała ju by
zmechanizowana dziki zastosowaniu lokomobil. Patrz dalej.
31
P. Czepas, Od Ostrowskich …, s. 217.
32
B. Baranowski, W. Baranowski, A. Lech, Katalog….
33
Zaraz po wojnie, w latach 1945–1946 drewno do opału zwoono z lasów z okolic Krztowa i Woli yciskiej. Do
transportu uywano ciarówek nalecych do prywatnego przedsibiorstwa nalecego do Zyberynga z Radomska. Były
to 3 lub 4 najprawdopodobniej poniemieckie auta napdzane gazem drzewnym - relacja ustna Ludwika Kopaskiego
spisana przez autora 17 lipca 2012 r.
34
Data widniała na kominie; P. Czepas, Od Ostrowskich…, s. 217. Komin równie słuył do 1947 r. Po ponad 20 latach
nieuytkowania, w 1969 r. był ju pknity. Na pocztku lat 70-tych XX w. przewrócił na okoliczne nieuytki. Cegły
z niego wykorzystano na budow szkoły w Rudce. Wkrótce dokonano te rozbiórki rozsypujcego si pieca krgowego
z 1918 r., z którego materiał wykorzystano do budowy remizy OSP w Kruszynie.
35
Zalany wod staw w centrum Kruszyny.
36
Archiwum Pastwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Akta Gminy Wielgomłyny 1864–1945 [1952] (dalej
AgW), zespół 124, sygnatura 480, Wykaz fabryk i innych zakładów przemysłowych znajdujcych si na terenie gminy
Wielgomłyny z 15 stycznia 1922 r.
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w Radomsku podanie o udzielenie konsensu przemysłowo-policyjnego37 na dalsze prowadzenie cegielni, kaflarni i dachówczarni na własnej parceli budowlanej w Kruszynie38. 22 lutego Starostwo
wydało obwieszczenie, w którym poinformowało, i plany oraz odpisy dotyczce kruszyskiego zakładu wyłoone s do wgldu w siedzibie powiatowego urzdu39. Tego samego dnia Starostwo zwróciło si pismem do Zarzdu Gminy w Wielgomłynach o wywieszenie wspomnianego wczeniej obwieszczenia na tablicy urzdowej. Zaproszono równie kogo z gminnego zarzdu do komisji, jaka 24
marca miała zadecydowa o wyraeniu zgody na ponowny rozruch zakładu40. Obrady komisji rozpocz miały si o godzinie 7 w siedzibie Starostwa, po czym około godziny 10 miały zosta przeniesione do Kruszyny. Wszelkie zastrzeenia mona było zgłasza w trakcie jej prac, cho jak podkrelono,
jeli wzgldy publiczne nie stan na przeszkodzie, koncesja miała by wydany bez wzgldu na ewentualne póno wniesione zarzuty zainteresowanych41.
Zgoda na rozruch musiała zosta wydana, bowiem w 1923 r. cegielnia ju pracowała, zatrudniajc co prawda zaledwie 4 pracowników42. Zakład naleał ju do hrabiego Augusta Potockiego,
który w 1923 r. w spadku po bezpotomnie zmarłym J. Ostrowskim przejł maluszyski majtek.
Z racji tego, i nowy właciciel musiał odprowadzi niemały podatek od nabytego majtku (ok. 1 mln
zł)43, sprzedał lasy w okolicach Kruszyny44.
W 1924 r. w cegielni, kaflarni oraz dachówczarni A. Potockiego pracowało ju 15 osób45,
a wielko produkcji w 1923 r. zamknła si w 100 tys. sztuk cegieł i 100 tys. sztuk dachówki. Nie
produkowano natomiast dren. Przewidywane moce produkcyjne wynosiły jednak po 200 tys. sztuk
cegły i dachówki oraz 100 tys. sztuk dren. Produkcja odbywała si za pomoc pieca gazowego. Sezonowo uywana była lokomobila parowa z 1904 r. W 1925 r. z tytułu podatku gminnego właciciel
zakładu odprowadzał 30 zł i 50 groszy, z czego zasadnicza kwota wynosiła 25 zł, a dwa dodatki
(w tym na szkoły) po 2 zł 75 gr46.
A. Potocki zmarł w 1927 r. Naturalnym nastpc stał si jego syn, Stanisław47. Za jego czasów
przybliona roczna produkcja wyniosła ju ogółem 500 tys. sztuk cegieł, dachówek i innych wyrobów.
Do wypału słuył dwunastokomorowy piec zygzakowy. Do wyrobu dachówek uywano szlamiarni,
czyli duego kołowrotu mieszajcego glin z wod. Znajdował si w południowej czci zakładu, obok
wyrobowni48.
W 1928 r. zamierzano zamkn cegielni49. Podejrzewa naley, e wpływ na to miał zbyt mały popyt lub sezonowo pracy zakładu, który na zim był unieruchamiany. Z pewnoci cegielnia była
nieczynna w 1929 r50. W 1930 r. pracowała ju jednak pełn par, wytwarzajc 500 tys. sztuk cegły51.
Wan postaci w dziejach zakładu jest nieyjcy ju mieszkaniec Kruszyny, Jan Kopaski52.
Zwizany był z cegielni od midzywojnia a do 1964 r.53. W trakcie swojej pracy dokonał wielu
ulepsze, które poprawiały prac urzdze działajcych w cegielni.
37

Zgody, koncesji na działalno.
APPT, AgW, sygn. 1084, Obwieszczenie Starostwa w Radomsku z 22 lutego 1923 r.
39
Tame.
40
APPT, AgW, sygn. 1084, Pismo Starostwa w Radomsku do Zarzdu Gminy w Wielgomłynach z 22 lutego 1923 r.
41
APPT, AgW, sygn. 1084, Obwieszczenie Starostwa w Radomsku z 22 lutego 1923 r.
42
APPT, AgW, sygn. 486, Wykaz przedsibiorstw w gm. Wielgomłyny 1923 r.
43
Relacja ustna Ludwika Kopaskiego spisana przez autora 17 lipca 2012 r.
44
P. Czepas, Od Ostrowskich…, s. 215. Znaczny domiar podatku sprawił, e w gruzach legły plany Potockiego, który
chciał poprowadzi lini kolejki wskotorowej z siedziby majtku w Maluszynie przez Rudk (miał tam gorzelni), Kruszyn, Kodrb (wapiennik) do stacji kolejowej w Radomsku; relacja ustna Ludwika Kopaskiego spisana przez autora 17
lipca 2012 r.
45
APPT, AgW, sygn. 511, Wykaz przedsibiorstw przemysłowych znajdujcych si na terenie gminy z dnia 24 wrzenia
1924 r.; APPT, AgW, sygn. 483, Wykaz pracodawców zamieszkałych na terenie gminy Wielgomłyny a zatrudniajcych
powyej 5-ciu robotników sporzdzony 10 grudnia 1924 r.
46
APPT, AgW, sygn. 387, Wykaz przemysłowców i handlowców, którzy w myl postanowienia Rady Gminy z 1 lipca 1925
r. obowizani s opłaci podatek gminny od sumy zasadniczej podatku.
47
Urodzony w 1901 r., zmarł w 1983 r.
48
Relacja ustna Ludwika Kopaskiego spisana przez autora 17 lipca 2012 r.
49
APPT, AgW, sygn. 488, Okólnik nr 6 z 24 marca 1928 roku.
50
APPT, AgW, sygn. 512, Ewidencja zakładów przemysłowych gm. Wielgomłyny 1930 r.; APPT, AgW, sygn. 512,
Pismo Urzdu Gminy Wielgomłyny do Zarzdu Folwarku Rudka z 14 marca 1930 roku
51
APPT, AgW, sygn. 513, Wykaz zakładów przemysłowych.
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Oprócz wspomnianej maszyny, prac ułatwiały dwa wózki kolebowe, którymi dostarczano glin z wyrobiska54. Sił napdow tych wózków stanowiła praca rk robotników55. Wózki poruszały si
na szynach typu Rellera – uległy zniszczeniu w okresie okupacji niemieckiej. Glin nadal kopano
rcznie.
Wybuch wojny w 1939 r. przerwał produkcj wyrobów ceramicznych. Rozkazem mobilizacyjnym Jan Kopaski trafił na front, w okolice Warszawy. Dostał si do niemieckiej niewoli – do Stalagu
I A Stablack (dzisiejszy Kamisk I Stabławki na Warmii i Mazurach). Nieczynny zakład przeszedł pod
zarzd niemiecki. Nie było jednak na miejscu osób, które znałyby si na obsłudze do skomplikowanych urzdze. Niemcy skorzystali wic z porady hrabiego Stanisława Potockiego i sprowadzili
z obozu Kopaskiego. Zakład ruszył na nowo w 1941 r.56. Produkował cegł na potrzeby okupanta,
a take okolicznych mieszkaców. rednia produkcja w tym okresie wynosiła 140 tys. sztuk rocznie.
Niestety niemoliwa do ustalenia jest liczba zatrudnionych57.
Pojawienie si ołnierzy radzieckich w 1945 r. ponownie zdestabilizowało prac cegielni.
Czerwonoarmici szczególnie upodobali sobie bowiem gorzelni znajdujc si w nieodległym Chełmie, czsto proszc robotników cegielni, by ich tam zaprowadzili. Poniewa cierpiała na tym produkcja, wic kierownik Kopaski postanowił zawrze układ z Rosjanami. Ci postawili nieopodal cegielni
prowizoryczn stranic, która chroniła dobytek. W zamian kierownik dostarczał im zapasy prowiantu
i alkoholu58.
Po zakoczeniu II wojny wiatowej zakład upastwowiono. W latach 1945–1948 znalazł si
w strukturach Powiatowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radomsku. Ju w drugiej połowie
maja 1945 r. zinwentaryzowano ocalały majtek i wykazano moliwoci rozruchu cegielni. W skład
zabudowa wchodziły: jednopitrowy budynek mieszkalny (omiorak), budynek z czterema mieszkaniami, cegielnia, jednopitrowy budynek suszarni, prasownia, kryta dachówk garnczarnia, szopa nad
piecem i dwie szopy – suszarnie kryte pap. Pomimo, e zniszczeniu uległy wyłcznie szopy suszarni,
to bez nich zakład nie mógł produkowa. Naprawy wymagały dachy obiektów. W dobrym stanie zachowały si natomiast wszystkie urzdzenia: maszyna do wyprawy gliny, do wyrobu cegły i dachówki, prasa do cegły posadzkowej, dwie prasy do dachówki francuskiej, urzdzenie do wyrobu cegły
rcznej oraz do wyrobu garnków. Fabryka miała jeszcze niewielkie zapasy z wojennej produkcji: surowiec mogcy posłuy do wyrobu 100 tys. sztuk cegły rcznej, 700 sztuk gotowych cegieł rcznych,
8 tys. sztuk dachówki typu rzymskiego, 1200 glazurowanych garnków rónej wielkoci, 1100 sztuk
rónego rodzaju doniczek i garnków oraz dodatkowo tych ostatnich 600 bez glazury i 200 surowych.
Niemcy nie zdyli bowiem za wiele wywie, uciekajc przed nadcigajcymi ze wschodu wojskami
sowieckimi. Jedyn strat z tego tytułu było zabranie 5 tys. sztuk cegły ze starego muru. Zdolnoci
produkcyjne wynosiły ok. 4 tys. sztuk cegły dziennie. J. Kopaski był jedynym sporód 15 pracownikiem, który pozostał po zakoczeniu działa wojennych w nieczynnym zakładzie. Moliwoci uruchomienia cegielni ocenił jako trudne. Powodem tego był opalany drewnem piec, co jego zdaniem
52

Ur. 16 stycznia 1899 r., zm. 9 stycznia 1978 r. Pochowany na cmentarzu w Wielgomłynach.
Poszedł w lady swego ojca, który kierował całym zakładem i pocztkowo znalazł zatrudnienie jako pomocnik.
W 1919 r. powołany do wojska. Rok póniej jako magazynier techniczny 4 kompanii Wojsk Kolejowych uczestniczył
w wojnie polsko-bolszewickiej. Po powrocie do rodzinnej wsi, w 1924 r. zawarł zwizek małeski z Ann. Po przejciu
na emerytur swojego ojca objł funkcj kierownika cegielni. Posiadał zmysł techniczny podparty odpowiednim wykształceniem. Wykorzystał go ulepszajc amerykaski cignik bdcy w posiadaniu fabryki. Pocztkowo urzdzenie
napdzane było zwykłym spirytusem produkowanym w nalecej do Potockich gorzelni w Rudce. Jako, e paliwo było
czsto kradzione, wzbogacił je alkoholem metylowym. Była to niewielka ilo, która nie powodowała zagroenia ycia u
pijcych, ale na tyle szkodliwa, aby ich zniechci do dalszych kradziey. W latach póniejszych przerobił silnik maszyny
na benzynowy, a po II wojnie wiatowej, kiedy wystpowały problemy z zaopatrzeniem w benzyn, przerobił na silnik
dieslowski; M. Wróblewska, Wspomnienia moje i moich przodków – sytuacje i wydarzenia, które miały miejsce na terenie
gminy Wielgomłyny i poza ni, maszynopis znajdujcy si w archiwum Gminnego Orodka Kultury w Wielgomłynach,
brak paginacji stron, 2010 r.
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Nadal te surowiec zwoono wozami konnymi z dalszych wyrobisk.
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P. Czepas, Od Ostrowskich…, s. 217.
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M. Wróblewska, Wspomnienia moje…
57
Mniej istotnym dokumentem z okresu okupacji jest karta rejestracyjna przedsibiorstwa o numerze 31 wydania 18
lutego 1944 r. Cena karty wynosiła 14 zł. W rubryce właciciel wpisano nazwisko Stanisława Potockiego; APPT, AgW,
sygn. 629, Wykaz wydanych kart rejestracyjnych.
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w nowej rzeczywistoci nie kalkulowało si z powodów ekonomicznych59. Na pocztku 1946 r. zakład
był nadal nieczynny60. Zatrudniał jednak 13 mczyzn61. Latem 1947 r. cegielni, a take inne obiekty
przemysłowe na terenie gminy Wielgomłyny zwizytowała Komisja Kontroli Społecznej. Stwierdzono
katastrofalny stan budynków. Dachy obiektów nie posiadały pokrycia, w zwizku z czym niszczały
mury, piece, maszyny oraz cegła surowa w suszarni. Komisja zauwayła, i z racji wielkoci obiektów,
straty s i bd olbrzymie62. Spraw t podniesiono na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w Wielgomłynach 4 lipca 1947 r. Postanowiono zwróci si do odpowiednich władz, aby te przystpiły do
remontu cegielni63.
Wkrótce władze zdecydowały o budowie nowego pieca i remontu zaniedbanych budynków.
Stary piec, do którego opału uywano drewno zastpił nowy, opalany wglem64. Postawiony w 1947 r.
produkcj rozpoczł w roku nastpnym. Miał on pojemno 40 tys. sztuk cegieł. Wówczas roczn
produkcj szacowano na 500–600 tys.65. Oprócz tego kontynuowano wyrób glinianych garnków.
Krótko, bo w latach 1948–1951 cegielnia była pod zarzdem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wielgomłynach. Nastpnie przejły j Piotrkowskie Zakłady Materiałów Budowlanych w Piotrkowie Trybunalskim66, a po piciu latach nowopowstałe Radomszczaskie Przedsibiorstwo Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Radomsku67.
W latach 50-tych produkcja odbywała si nadal rcznie. Aby usprawni a tym samym zwikszy produkcj, naleało do zakładu podłczy energi elektryczn. Plany takie pojawiły si w 1957 r.
Władze gromadzkie zgłosiły do władz powiatowych elektryfikacj Kruszyny, co pozwoliłoby przerobi cegielni z rcznej na mechaniczn. Argumentem na rzecz takiego rozwizania były problemy
z zaopatrzeniem rolników w materiały budowlane. Aby przyspieszy decyzj Gromadzka Rada Narodowa w Wielgomłynach zadeklarowała, i wykona na swój koszt niezbdne prace ziemne, a rolnicy
Kruszyny i innych miejscowoci dobrowolnie opodatkuj si na ten cel68. Potrzeb elektryfikacji podnoszono take rok póniej, po wyborach do rad gromadzkich i powiatowych. Dodatkowym argumentem jaki si pojawił, była informacja o bogatych zasobach gliny, które udokumentowano podczas
wierce69.
W midzyczasie przedsibiorstwo doczekało si istotnej modernizacji. W 1959 r. produkcj
czciowo zmechanizowano montujc pras ceglarsk napdzan silnikiem spalinowym. Dziki temu
zdolnoci produkcyjne wzrosły do 700 tysicy sztuk cegły rocznie. Wypalano je w piecu wglowym.
Na pocztku lat 60-tych nakrelono plany inwestycyjne na przyszło. W 1962 r. miała zakoczy si całkowita elektryfikacja gromady Wielgomłyny. Jako pierwsza, jeszcze w 1960 r. wiatło
miała uzyska Kruszyna, co w niedalekiej przyszłoci pozwoliłoby na unowoczenienie procesu produkcyjnego tamtejszej cegielni70. Dotd wikszo cikich prac wykonywana był sił rk 30 pracow-
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APPT, Gminna Rada Narodowa w Wielgomłynach (dalej GRN), zespół 842, sygn. 37, Dane szacunkowe o przedsibiorstwie z 17 maja 1945 r.
Prawdopodobnie z powodu przestoju nikt z zakładu nie nabył obligacji Premiowej Poyczki Odbudowy Kraju. Obok
nazwy przedsibiorstwa w rubryce kwota brak bowiem zapisu; APPT, GRN, sygn. 69, Poyczka odbudowy kraju 1946
(wykaz datków).
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APPT, GRN, sygn. 65, Pismo wójta gminy Wielgomłyny do Referatu Wojskowego Starostwa Powiatowego w Radomsku z 16 lutego 1946 r.
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APPT, GRN, sygn. 2, Protokół Komisji Kontroli Społecznej w Wielgomłynach z kontroli przeprowadzonej
w dniach 30 czerwca i 1 lipca 1947 r.
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APPT, GRN, sygn. 2, Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Narodowej w Wielgomłynach w dniu 4 lipca 1947 r.
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Był to piec jednokomorowy – okresowy. Po wypaleniu cegły, piec wygaszano, aby wyj gotowy wyrób i ułoy półprodukt do kolejnego wypału; relacja ustna Ludwika Kopaskiego spisana przez autora 17 lipca 2012 r.
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P. Czepas, Od Ostrowskich…, s. 217.
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Zamiennie pojawia si te nazwa: Zakłady Ceramiki Budowlanej w Piotrkowie Trybunalskim z zarzdem w Łodzi;
P. Czepas, Od Ostrowskich…, s. 216.
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Według innych ustale nowym włacicielem stały si Zakłady Ceramiki Budowlanej w Radomsku i nie w 1956 r.,
a w 1961 r.; tame.
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APPT, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wielgomłynach [z lat 1957-1972] (dalej PGRN), zespół 749, sygn.
1, Uchwała nr. VI/15/57 z 31 sierpnia 1957 r.
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APPT, PGRN, sygn. 1, Protokół z posiedzenia GRN w Wielgomłynach z 18 lutego 1958 r.
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APPT, PGRN, sygn. 2, Wystpienie okolicznociowe z133
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ników71. Planowana modernizacja zakładu nie doszła jednak do skutku72. Udało si w 1960 r. zrealizowa załoenia elektryfikacji wsi, jednak prdu nie podłczono w samym zakładzie. W 1962 r. lub
w 1963 r. prd ze swojego gospodarstwa przecignł L. Kopaski. Podłczenie było zalegalizowane –
załoono podlicznik, na podstawie którego rozliczał si on z zuytego przez cegielni prdu. Wkrótce
jednak do zakładu podłczono osobn lini zasilania73.
W sierpniu 1963 r. najto prywatnego wozaka. Miał on dostarcza na potrzeby zakładu piasek.
Zdaniem ówczesnych władz, zatrudnienie wozaka było koniecznoci, poniewa glina
w cegielni była wysoko plastyczna i konieczne było mieszanie jej z piachem w stosunku 1:3. Ponadto
wskazywano, i w okolicy nie było pastwowego punktu usługowego, który mógłby wiadczy tego
typu usługi74.
W pastwowych zakładach pracy du wag przykładano do higieny pracy oraz stanu zdrowia
pracowników. Potwierdzeniem s zachowane skierowania na badania lekarskie. Wikszo tyczy si
bada radiologicznych przeprowadzonych w Ruchomym Ambulansie Rentgenowskim przy Poradni
Przeciwgruliczej w Radomsku. U wikszoci badanych stwierdzono, e serca i płuca s bez zmian75.
Zachowało si tylko jedno skierowanie na okresowe badania lekarskie dla pracownika fizycznego
zatrudnionego przy produkcji. Pracownik ten miał si uda w tym celu do Przychodni Rejonowej
w Wielgomłynach76.
Spor wag przykładano te do przywilejów pracowniczych. Naleały do nich m.in. przydziały
wgla deputatowego, pracownicze wycieczki czy te nieoprocentowane poyczki z kasy zapomogowo-poyczkowej. W 1965 r. takie poyczki otrzymało 6 pracowników. Były to kwoty od 1000 do
1500 złotych. Poyczki wydano w pierwszych dwóch miesicach roku77. Poyczki zwrotne w miesicu sierpniu 1969 r. otrzymała jedna osoba (2000 zł), a w miesicu wrzeniu dwie (2500 i 1500 zł).
Poyczone pienidze miały zosta potrcone z pensji w 10 kolejnych ratach78.
Radomszczaskie Przedsibiorstwo Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych, pod
które podlegała Kruszyna zapewniało pracownikom i ich rodzinom mieszkania w cegielnianym czworaku. Z racji zalegania z czynszem za okres 5 miesicy (250 zł) do jednego z lokatorów trafił monit
z nakazem zapłaty. W przypadku braku reakcji właciciel budynku groził przekazaniem sprawy do
Kolegium Karno-Administracyjnego przy PPRN w Radomsku79.
Rada Zakładowa Zwizku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej Przemysłu Terenowego była organizatorem rozlicznych wyjazdów wycieczkowych – jednodniowych oraz dłuszych80. Przykładowo 15 i 16 wrzenia 1962 r. urzdzono wycieczk do Zakopanego. Zapisa si na
ni mogli pracownicy wszystkich zakładów wchodzcych w skład RPPTMB, w tym take zatrudnieni
w zakładzie nr 4 w Kruszynie. Koszt wg rozeznania podanego przez PTTK na 1 osob miał wynie
od 280 do 340 złotych, w zwizku z czym ustalono, i pracownicy ponios jedynie czciow odpłatno (140–180 zł), a członkowie ich rodzin od 200 do 250 zł. Pozostałe rodki pochodziły z dofinansowania, jakie wyasygnowały Rada Zakładowa wraz z Rad Robotnicz (8000 zł). W ramach wnie71
APPT, PGRN, sygn. 3, Dane z terenu gromady Wielgomłyny dla Posła na Sejm PRL Towarzysza Jdryszczaka, niezbdne na spotkanie z wyborcami, które odbdzie si w 9 kwietnia 1961 r. o godzinie 15-tej w lokalu wietlicy gromadzkiej w Wielgomłynach.
72
APPT, PGRN, sygn. 6, Sprawozdanie – opis realizacji zada nakrelonych w planie gromady na 1963 rok.
73
Relacja ustna Ludwika Kopaskiego spisana przez autora 17 lipca 2012 r.
74
Protokół podpisali: ówczesny kierownik cegielni nr 4 w Kruszynie, Jan Kopaski (kierował zakładem do 1964 r., po
czym zastpił go syn Ludwik), a take Zdzisław Bazak (wskazany jako m zaufania) oraz Stefan Bazak nalecy do
zakładowej P.O.P., czyli Podstawowej Organizacji Partyjnej (PZPR); Archiwum Tomasza Michała Kolmasiaka (dalej:
ATMK), teczka I – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1960–69; Protokół koniecznoci z 2 wrzenia 1963 r.
75
ATMK, teczka I – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1960–69; Wyniki badania radiologicznego z 4 i 9 maja 1967 r.
76
ATMK, teczka I – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1960–69; Skierowanie do Przychodni Rejonowej w Wielgomłynach z 7 kwietnia 1967 r.
77
ATMK, teczka I – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1960–69; Wykaz pracowników, którzy otrzymali poyczki
w 1965 roku.
78
ATMK, teczka I – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1960–69; Wykaz poyczek zwrotnych 1969 r.
79
ATMK, teczka I – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1960–69; Pismo z 7 marca 1966 r. podpisane przez Józefa Kopcika, zastpc dyrektora ds. ekonomicznych.
80
W latach 60-tych radomszczaska centrala firmy dysponowała autobusem turystycznym marki San (prawdopodobnie
model H100), którym wielokrotnie pracownicy wyjedali na wycieczki np. dwukrotnie do Ldku Zdroju; relacja ustna
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sionych opłat uczestnikom wycieczki zapewniano przejazd, nocleg, wyywienie oraz bilety na Kasprowy Wierch i do kopalni soli w Wieliczce81.
W czasach PRL praca w pastwowych zakładach wizała si z rónego rodzaju dodatkami socjalnymi, deputatami, dopłatami itd. Z zachowanej dokumentacji wynika, i pracownicy otrzymywali
mydło toaletowe, proszek do prania oraz ekwiwalent za pranie i reperacj ubra roboczych. Ubrania co
jaki okres czasu podlegały wymianie. Przysługiwała im take regeneracyjna zupa, zarówno z wkładk
misna, jak i bez oraz mleko z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia. W okresie letnim
robotnicy otrzymywali wod mineraln, sodow lub oranad. Pracownicze dzieci co roku otrzymywały paczki noworoczne.
Pracownicy cegielni korzystali równie z deputatów na wgiel. W IV kwartale 1968 r. 14 pracownikom82 wydano łcznie 8388 kg wgla. Z jednym wyjtkiem (83–84 kg), wikszoci przypadało
po 208 kg miesicznie83. Podobny przydział miał miejsce w I kwartale 1969 r., z t tylko rónic, e
wgiel przydzielono 11 osobom. Łcznie wydano 7488 kg.84. Natomiast w IV kwartale 1969 r. 14
pracowników85 otrzymało łcznie 7342 kg86.
Na dodatki mogło take liczy kierownictwo cegielni – były nimi premie za nie przekroczenie
jednostkowych kosztów wytwarzania cegły. Dla przykładu w I kwartale 1966 r. jednostkowy fabryczny koszt wytwarzania cegły palonej okrelono na 975,55 zł. W kwocie tej zawierały si koszty paliwa
technologicznego (85,10 zł) oraz płace bezporednie i uboczne (202,88 zł). Poza nie przekroczeniem
kosztów produkcji, kierownictwo zakładu, aby otrzyma premi, wykona musiało zadania podstawowe lub ponadplanowe, które premiowane były stosown liczb punktów przeliczalnych na pienidze. I tak za wyprodukowanie w I kwartale 50 tys. sztuk cegły palonej oraz zgromadzenie zapasów
surowca do produkcji cegły w II kwartale w iloci 1300 m3 gliny, przyznawano wg rozdzielnika 55
punktów. Były one równoznaczne z otrzymaniem premii w wysokoci 457 złotych. Do zada ponadplanowych naleało wykonanie pracy zgodnie z „planem przedsiwzi organizacyjnotechnicznych”87 (25 pkt = 207 zł), a take utrzymanie zakładu pod ktem obowizujcych przepisów
z zakresu BHP oraz przeciwpoarowych (20 pkt = 166 zł). Łczny kwartalny fundusz premiowy dla
kierownictwa cegielni nr 4 wynosił 830 zł88.
W zwizku z tym, e praca w cegielni nie naleała do lekkich i czystych, robotnikom przysługiwał ekwiwalent za pranie i reperacj ubra roboczych. Miesicznie wynosił on 15 złotych.
W I kwartale 1962 r. otrzymało go 14 osób, w II kwartale 16 osób, w III kwartale 17 osób, a w IV
kwartale 15 osób89. Taka sama miesiczna stawka obowizywała w 1966 r. Wówczas to, w IV kwartale ekwiwalent przyznano 17 osobom90. Analogicznie do lat wczeniejszych, take i w trudnych gospodarczo latach 80-tych istniały wiadczenia pracownicze na rodki ochrony osobistej (proszek, mydło,
81

ATMK, teczka I – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1960–69; Pismo przewodniczcego Rady Zakładowej Czesława
Mielczarka do wszystkich zakładów z 27 sierpnia 1962 r.
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ATMK, teczka I – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1960–69; Lista nalenego i wydanego wgla deputatowego za IV
kw. 1968 r. dla pracowników Cegielni nr 4 w Kruszynie.
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Na licie pojawiaj si dwa nowe nazwiska kobiet, które otrzymały deputat: Weroniki Koniecznej i Marianny P. (nazwisko nieczytelne).
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ATMK, teczka I – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1960–69; Lista nalenego i wydanego wgla deputatowego za IV
kw. 1969 r.
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Według tego planu naleało wykona remonty maszyn i urzdze, zmagazynowa na hałdzie surowiec do produkcji
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ATMK, teczka I – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1960–69; Ekwiwalent za pranie i reperacj ubra roboczych 1962 r.
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ATMK, teczka I – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1960–69; Ekwiwalent za pranie i reperacj ubra roboczych za IV
kwartał 1966 r.
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pasta czyszczca BHP), ekwiwalent za pranie i reperacj odziey roboczej oraz posiłki regeneracyjne91.
Du wag przykładano do bezpieczestwa i higieny pracy w zakładzie. 14 maja 1974 r. kierownik cegielni L. Kopaski zwrócił si pisemnie do Działu Głównego Mechanika Łódzkich Zakładów Ceramiki Budowlanej oddział w Piotrkowie Trybunalskim z prob o dokonanie bada zerowania
ochronnego92 urzdze elektrycznych oraz opornoci instalacji odgromowej zainstalowanej na kominie. Poprzednie pomiary wykonano w 1973 r. Jednoczenie poprosił, by komisja egzaminacyjna odnowiła uprawnienia zakładowemu elektrykowi, Mieczysławowi Jurczykowi93.
Wielko produkcji była zrónicowana. Plan na 1964 r. zakładał wytworzenie 700 tys. sztuk
cegły surowej oraz 600 tys. sztuk cegły palonej klasy 100. Udało si go wykona z niewielk nadwyk. Cegły surowej wyprodukowano bowiem 724 tys. sztuk, co stanowiło 103,4% wykonania planu.
Odpadki nienadajce si do dalszej obróbki stanowiły 1,5% (9400 sztuk). Gotowej cegły palonej klasy
100 wypalono 644 tys. sztuk (w tym 564 900 sztuk pierwszego gatunku i 79 100 drugiego). Produkcyjne odpadki stanowiły 3,4% (22 400 sztuk). Na teren zakładu dostarczono 2231,20 m3 gliny94.
W grudniu 1964 r. plan zakładał wyprodukowanie 60 tys. sztuk gotowej cegły palonej I gatunku i 15
tys. sztuk II gatunku. Jednak tej pierwszej wypalono 75 500 sztuk, a drugiej 9 tys. sztuk. Łczny stopie wykonania wyniósł 112,6%. Złom (odpadki) cegły palonej w iloci 8800 sztuk ułoono na pryzmie95. W sierpniu 1969 r. wytworzono 100 tys. sztuk cegły surowej oraz 42 tys. sztuk cegły palonej.
W ostatnim miesicu roku zakład wyprodukował 90 800 sztuk cegły palnej klasy 10096.
Wyprodukowane cegły trafiały przewanie do pastwowych odbiorców97, a w mniejszym
stopniu do prywatnym. Z zachowanej listy wynika, i w I kwartale 1962 r. materiały poprzez GS Maluszyn sprzedano 8 osobom. Byli to rolnicy z Woli yciskiej, Błonia, Cikowic, Krztowa
i Wielgomłynów (od 500 do 4 tys. sztuk, ogółem 20.500 sztuk)98. Z zachowanych nielicznych dokumentów wydania zewntrznego (WZ) wynika, e w 1962 r. niewielkie iloci cegły (1200 sztuk) trafiły
do GS Wielgomłyny i do Wapiennika nr 2 w Smotryszowie (1000 szt.). Odbiorc gruzu i uszkodzonych w procesie produkcyjnym cegieł byli natomiast cegielniani pracownicy. Niewielkie iloci cegieł
GS Wielgomłyny (dział sprzeday artykułów masowych) zamawiał na prob rolników w latach póniejszych99. Okres ten charakteryzował si trudnociami w zakupie materiałów budowlanych. Obywatel aby zakupi cegł musiał złoy zamówienie poprzez Gminn Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej albo poprzez właciwe terytorialnie Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Na kady kwartał
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku przyznawało gromadom przydział materiałów
budowlanych. Według tego rozdzielnika w listopadzie 1968 r. dwóm rolnikom z Bogusławowa i Myliwczowa GRN w Wielgomłynach przyznał pewn ilo cegły. Ten pierwszy otrzymał 1000 sztuk,
drugi 2000 sztuk100.
W sierpniu 1971 r. odnotowano niewielki, dwugodzinny przestój w pracy zakładu spowodowany opadami atmosferycznymi. Z powodu deszczu nie dało si formowa cegieł, wic czterech zatrudnionych robotników skierowano do innych prac na terenie zakładu101. W tym samym roku, w maju
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rodek ochrony przeciwporaeniowej montowany w instalacjach elektrycznych.
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wówczas ceny tysic sztuk cegły kosztowało 900 złotych.
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do zakładu przyszedł zasilany silnikiem elektrycznym przenonik tamowy typu PT-10 (skrócony na
PT-5). Urzdzenie na polecenie dyrekcji przeniesiono z Betoniarni Radomsko102.
W 1973 r. radomszczaskie Przedsibiorstwo Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych,
pod którego zarzdem znajdowała si cegielnia w Kruszynie włczono w skład Łódzkich Zakładów
Ceramiki Budowlanej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. W 1975 r. w Kruszynie zaczto wytwarza
wyroby betoniarskie – parowane ulobetonowe pustaki typu Alfa. Roczna produkcja wynosiła 50 tys.
sztuk. Produkowano równie „suprem” (płyty wiórowo-cementowe)103.
Z zachowanych dokumentów wynika, i du wag przykładano do jakoci produkowanych
materiałów. Z partii kilkudziesiciu tysicy pełnych palonych cegieł pobierano 16 sztuk
i wysyłano do bada w laboratorium analitycznym w Działoszynie104. Tamtejsze laboratorium badało
kruszysk cegł celem wydania atestu PN 68/B 12001. Sprawdzano m.in. wytrzymało na ciskanie,
nasikliwo, odporno na działanie mrozu oraz zbadano ciar objtociowy. Wyniki mieciły si
w wymaganych normach, co skutkowało przyznaniem atestu105.
Badaniom poddawano te surowiec, z którego wyrabiane były cegły. W grudniu 1972 r. Zakład
Obsługi Technologicznej w Konstantynowie Łódzkim pobrał z hałdy próbk gliny celem bada. Ich
wynik był pozytywny106.
Zakład przechodził okresowe kontrole bezpieczestwa pracy na zakładzie. 7 i 8 grudnia 1971 r.
kontrol przeprowadził mgr Wacław Krajewski, starszy inspektor pracy Zwizku Zawodowego Pracowników Budownictwa i PMB. Po zwizytowaniu zakładu, nakazał on niezwłocznie zainstalowa
barierk ochronn przy zagłbieniu i wejciu do palenisk pieca wypałowego, przedłuy wycig odprowadzajcy spaliny z pieca wypałowego cegły z pomoc wentylatora, aby nie zadymiał zakładowego terenu. Ponadto polecił z chwil wznowienia prac, po przerwie remontowej, dostarczy barakowóz,
z przeznaczeniem na szatni i umywalni dla pracowników107.
Kilka zastrzee wzgldem BHP wymieniono w pimie zastpcy dyrektora ds. technicznych,
Mieczysława Słabka do kierownika cegielni [betoniarni] w Kruszynie. Polecono m.in. nie dopuszcza
do jazdy wózkami akumulatorowymi osób nieuprawnionych oraz obowizkowo zaopatrywa w hełmy
ochronne osoby pracujce w piecu oraz przy gamowaniu (układaniu cegieł) i zdejmowaniu cegieł
z gam108. Kolejne pismo M. Słabek skierował kilka dni póniej, zabraniajc zatrudniania młodocianych przy załadunku i rozładunku cegieł w piecu wypałowym, zamiataniu pomieszcze produkcyjnych, przy procesach załadowczo-wyładowczych, przy obsłudze wózków akumulatorowych, przy
obsłudze urzdze pod cinieniem powyej 0,5 st. oraz przy obsłudze gniotowników109.
Zastrzeenia do stanu zakładu miała take Inspekcja Sanitarna w Radomsku. Zobowizała kierownika Betoniarni nr 1 w Kruszynie, L. Kopaskiego do odnowienia pomieszcze sanitarno-

ATMK, teczka II – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1970–79; Zmiana miejsca uytkowania rodka trwałego z 5 maja 1971 r.
Od połowy lat 70-tych w zakładowej dokumentacji zamiast nazwy Cegielnia nr 4 w Kruszynie pojawia si nazwa
Betoniarnia nr 1 w Kruszynie. Cegły produkowano do 1974 r. Wtedy skoczyły si zasoby gliny na działce o powierzchni
1 ha, zakupionej przez zakład od Lucjana Lewandowskiego ok. 1968–1969 r. Zanim nastpił rozruch betoniarni, po zaniechaniu produkcji cegły, pracowników oddelegowano do Zakładu Produkcji Lenej „Las” w Radomsku (zajmował si
produkcj koszyków do zbierania grzybów, przetwarzaniem jagód, grzybów itp.) oraz do cegielni w Gorzdowie; relacja
ustna Ludwika Kopaskiego spisana przez autora 21 czerwca 2012 r.
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ATMK, teczka II – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1970–79; Protokoły w sprawie komisyjnego pobrania prób cegły
pełnej palonej z 2 wrzenia 1970 r., 12 czerwca 1973 r., 20 lipca 1973 r., 11 sierpnia 1973 r.
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ATMK, teczka II – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1970–79; wiadectwo bada (atest) nr 133/73 z 26 czerwca 1973 r.
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Z badania mikroskopowego surowca wynikało, e ił miał barw brzowo beow w stanie wilgotnym. Struktura surowca była półzwarta, a przekrój dawał powierzchni lnic. Gotowa, wypalona w 850 stopniach cegła posiadała barw
jasn ceglast, kształt prawidłowy, dwik metaliczny, przełom drobnoziarnisty, lekko porowaty. Natomiast cegła wypalona w wyszej o 100 stopni temperaturze róniła si intensywniejszym zabarwieniem oraz kilkoma odpryskami spowodowanymi destrukcyjnym działaniem margla. W opinii zaznaczono, e surowiec jest na tyle dobry, i mógłby z powodzeniem by wykorzystywanym do produkcji cegieł nie jak dotd klasy 100, ale lepszej – 150; ATMK, teczka II – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1970–79; wiadectwo badania surowców ilastych nr TL/A_488/72 z 19 stycznia 1973 r.,
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ATMK, teczka II – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1970–79; Nakaz powizytacyjny z 9 grudnia 1971 r.
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ATMK, teczka II – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1970–79; Pismo zastpcy dyrektora ds. technicznych do kierownika cegielni Kruszyna z 27 maja 1974 r.
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socjalnych110 i biurowych oraz przydzielenia odpowiedniej iloci szafek na odzie ochronn
i osobist dla pracowników111. Kontrola z 1977 r. wykazała due zanieczyszczenie bakteriologiczne
wody, co sprawiało, e nie nadawała si nie tylko do spoycia, ale i do potrzeb gospodarczych.
W 1969 r. łczne zatrudnienie wynosiło 15 etatów112. Pod koniec roku zatrudnienie spadło do
6,5 etatu. W 1977 r. w zakładzie pracowało 9 pracowników (w tym 8 produkcyjnych, 1 biurowy).
Dodatkowo na pół etatu zatrudniona była osoba do sprztania. Praca odbywała si na jedn zmian113.
Brak jednak pełnego wykazu nazwisk pracowników cegielni–betoniarni. Z tego okresu w formie
szcztkowej zachowały si owiadczenia pracowników, którzy potwierdzali, i zostali przeszkoleni
w zakresie BHP przy obsłudze betoniarki i stołu wibracyjnego słucego do produkcji pustaków114.
W kwietniu 1978 r. równie zatrudnionych było 8 robotnik, kierownik oraz osoba sprztajca. Stwierdzono, e wane badania lekarskie miały jedynie 3 osoby, pozostałym skoczyły si one w 1 kwietnia
1978 r.
Po przekształceniu w betoniarni produkcja podstawowa obejmowała wyrób pustaków ulowobetonowych. Wyrobiarnia była szop obit porowatymi płytami pilniowymi i pap, kryta eternitem, od
wewntrz obita foli. W pomieszczeniu tym znajdowały si: betoniarka, stół wibracyjny, zbiornik na
wod, tamocig do podawania materiałów115. W lutym 1978 r. wyrobiarni wyposaono w kocioł parowy do parowania pustaków. Produkcja odbywała si tam jedynie w okresie zimowym (ogrzewanie stanowiły 2 piece wglowe)116. W letnim okresie pustaki wytwarzano na powietrzu. Suszenie pustaków
odbywało si w dwóch suszarniach o łcznych wymiarach 41 x 6 m. W budynku piecowym słucym do
wypalania cegły117 wydzielono cz pomieszczenia o wymiarach 8 x 2,7 m. na magazyn cementu. Przechowywano go luzem, dostarczajc go tam za pomoc wa z autocysterny118. Natomiast cement workowany przechowywany był w wyrobiarni. Narzdzia produkcyjne, deski itp. przechowywano w specjalnym magazynie – budynku o wymiarach 14 x 8 m. Personel betoniarni miał te do dyspozycji murowan ubikacj i pomieszczenie socjalne o wymiarach 4 x 3 m., słuce jako jadalnia i szatnia. Była tam
1 prowizoryczna umywalka, 1 szafka dwudzielna na naczynia, 2 stoliki, taborety, kuchenka na wgiel.
Drewniana podłoga wyłoona była linoleum. Planowano polepszy warunki socjalne pracowników.
Ustawiono w tym celu barakowóz bez podwozia, w którym zamontowane były umywalki w liczbie
5 sztuk, bojler elektryczny, 1 kabina prysznicowa i szafka dwudzielna. Przeszkod do korzystania z tych
udogodnie był brak podłczenia oraz odpływu wody119.
Na terenie zakładu znajdowała si płytka studnia z kołowrotem, bez przykrycia. Pastwowy
Terenowy Inspektor Sanitarny pismem z 16 wrzenia 1978 r. nakazał doprowadzenie jej do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego120. To zalecenie wykonano, wydzielajc take miejsce na szatni
110
Jak wynika z zachowanych dokumentów, wczeniej takie malowanie miało miejsce wiosn 1975 r. Dokonał go zamieszkały w Kruszynie Adam Kowalczyk.
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ATMK, teczka II – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1970–79; Decyzja dyrektora Ł.Z.C.B oddział w Piotrkowie
Tryb., Stanisława Pietrzaka z 7 padziernika 1976 r.
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ATMK, teczka II – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1970–79; Protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej
w dniu 7 padziernika 1977 r.
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ATMK, teczka II – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1970–79; Owiadczenia pracowników: Romana Stolarczyka,
Józefa Błachowicza, Stanisława Koniecznego, Zygmunta Stanowskiego, Stanisława Kowalczyka, Stefana Bazaka [b.d.].
Nazwa zakładu: Betoniarnia Kruszyna sugeruje, i owiadczenia pochodz z drugiej połowy l. 70-tych.
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Z póniejszego protokołu kontroli (z 13 czerwca) wynika, i były to 2 tamocigi. Ponadto na stanie znajdował si
wózek akumulatorowy do woenia masy.
116
Zachowały si dwa zamówienia 24 ton wgla grubego i 44 ton koksu opałowego w IV kwartale 1977 r. Surowiec
kolej przybył do stacji PKP w Radomsku, a nastpnie transportem samochodowym zwieziony został do Kruszyny.
117
W protokole pojawia si zapis: „byłe wypalanie cegły”, co wiadczy, e zakład w tym okresie zaniechał produkcji
cegieł na rzecz pustaków betonowych.
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W okresie zimowym cement ładowano prosto z samochodu, którym przyjechał, do ustawionego na terenie zakładu
silosu o pojemnoci 30 ton. Nastpnie ładowano go na taczki i woono do wyrobowni. uel i piach sypano bezporednio
z hałd na tamocig, którym docierał na miejsce produkcji. Wyrobion mas odwoono wózkiem akumulatorowym do
stołu wibracyjnego, gdzie ładowano go w formy do wyrobu pustaków. W okresie letnim betonomieszarka ustawiona była
na wolnym powietrzu. Wszystkie niezbdne materiały dowoono taczkami. Gotowe pustaki ustawiane były pod wiat lub
na powietrzu, gdzie zachodził proces ich suszenia i dojrzewania.
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dla pracowników i doprowadzajc do stanu uywalnoci umywalni121. W tej ostatniej działał natrysk
z biec zimn i ciepł wod, podgrzewan przez term elektryczn.
W 1979 r. odnotowano lekki wzrost zatrudnienia. Wród 10 osób był kierownik, konserwator
oraz sprztaczka. Prócz tej ostatniej, pracowali sami mczyni. Nie zatrudniano take osób młodocianych122. Praca odbywała si w systemie 1-zmianowym, po 8 godzin dziennie. W soboty pracowano
o dwie godziny krócej. Budynek betoniarni był oczywicie nieskanalizowany – zanotowano jednak, e
podłczona była woda z lokalnego wodocigu (zakładowego), jeszcze nie przebadana przez odpowiednie słuby.
W latach 80-tych kontrole sanitarne były równie czste jak w poprzedniej dekadzie. Protokoły
pokontrolne przynosz istotne informacje na temat stanu zakładu. Główna produkcja skupiała si wokół pustaków ulowo-betonowych. Zatrudnionych było 9 pracowników fizycznych oraz
1 umysłowy (kierownik). Wszyscy posiadali aktualne badania profilaktyczne. W okresie letnim personelowi zakładu przysługiwała kawa zboowa i oranada, w okresie zimowym zupy regeneracyjne.
Inspektor radomszczaskiego Sanepidu polecił odnowienie pomieszczenia biurowego i szatni (ciany
zniszczone, poobijane, zabrudzone, podłoga w pomieszczeniu biurowym uszkodzona). Zakład posiadał wspomnian we wczeniejszej czci pracy studni, z której woda do barakowozu była podłczona
za pomoc hydroforu. Zuyt wod odprowadzano na łki. Na nieczystoci stałe wydzielono pojemniki metalowe, nieprzepełnione123. Rok póniej zatrudniano 12 osób, w tym 8 pracowników fizycznych,
3 dozorców oraz kierownika. Praca odbywała si na jedn 8-godzinn zmian124. W 1984 r. zatrudniano 11 osób (7 betoniarzy, 3 dozorców oraz kierownika). Zakład posiadał wówczas nie jedn, a dwie
betonomieszarki, stół wibracyjny, 2 przenoniki tamowe, basen na wod do produkcji supremy oraz
silos na cement125. Wówczas zakład nie dysponował własn spycho-kopark. Do prac przy przesuwaniu piasku i ula wynajmowano sprzt od właciciela innej, prywatnej cegielni w Kruszynie126.
W połowie lat 80-tych doszło do niewielkiego incydentu, który skutkował interwencj miejscowej Milicji Obywatelskiej. Komendant posterunku MO w Wielgomłynach, starszy sierant sztabowy Zbigniew Rakowski poinformował kierownika L. Kopaskiego, e 31 marca 1984 r. o godzinie
01.10 w nocy dokonano sprawdzenia pełnienia słuby dozorcy. Jak si okazało, ten spał w biurze
kierownika. Uwagi o tym nie wpisano jednak do tzw. ksiki pełnienia słuby, poniewa dozorca
takowej nie posiadał. W zwizku z tym komendant poprosił kierownika o pisemne wyjanienie, jakie
konsekwencje zostały wycignite wobec dozorcy127. Kierownik odpisał, i właciwy dozorca czasowo zachorował i na zastpstwo w dozorowaniu wysłał swojego syna. Nagan ustn za spanie w trakcie
słuby ukarano jednak ojca128.
W czerwcu 1980 r. betoniarnia posiadała 13 etatów pracowniczych. Rok póniej 9 i pół, natomiast w marcu 1983 r. 10 i pół etatu129.
Robotnicy wykonywali czasami róne prace (głównie rozładunkowe) poza godzinami swojej
pracy. Otrzymywali z tego tytułu stosowne wynagrodzenie. Potwierdzeniem s rachunki wystawione
dla Łódzkiego Przedsibiorstwa Ceramiki Budowlanej oddział w Piotrkowie Tryb. 15 sierpnia 1983 r.
3 robotników dokonało rozładunku cementu z samochodu w iloci 14 ton. Otrzymali łcznie 1820 zł.
121
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Natomiast 31 sierpnia 4 robotnicy załadowali na samochody nalece do Wojewódzkiego Zakładu
Remontowo-Budowlanego REMED w Piotrkowie Trybunalskim 620 sztuk pustaków typu alfa. Naleno za wykonan prac wyniosła 3100 zł. Kolejny transport odnotowano 15 i 16 wrzenia 1983 r.
Dwóch robotników za rozładowanie 20 ton ula z ciarówek otrzymało 800 zł zapłaty. 29 wrzenia
rozładowywano poza godzinami pracy 10 ton cementu. Wysyłano take spore iloci supremy130.
W dniach 12, 17, 26 padziernika i 4 listopada 1983 r. robotnicy załadowali na samochody 820 sztuk
dla Zakładu Sprztu Turystycznego i Domowego w Niewiadowie oraz 1000 sztuk dla Spółdzielni
Rzemielniczo-Budowlanej w Łodzi131.
Jesieni 1984 r. do pracy w Zakładzie Produkcji Lenej „Las” w Radomsku – Folwarki oddelegowano 8 pracowników betoniarni. Spowodowane to było zapewne przestojem w produkcji. Poszczególne osoby miały wypłacany dodatek staowy, zasiłek rodzinny, ekwiwalent za wgiel, rekompensat
za art. mczne, miso oraz ekwiwalent za pranie i reperacj odziey132. Nie wiadomo na jak długi
okres pracownicy byli oddelegowani do pracy w innym przedsibiorstwie.
Pod koniec lat 80-tych Piotrkowskie Przedsibiorstwo Ceramiki Budowlanej na dłuszy czas
wstrzymało produkcj w zakładzie w Kruszynie. Ówczesna prasa spekulowała, i firmie bardziej opłacało si zatrudni dozorców, ni uruchomi zakład133.
W 1988 r. mimo braku materiałów budowlanych na rynku pozbyto si betoniarni przekazujc
j pod zarzd Urzdu Gminy w Wielgomłynach. Zakład został przejty w opłakanym stanie. Wymagał
niezbdnego remontu, na który rodki wyasygnowała gmina. Z powrotem uruchomiono produkcj.
Wytwarzano pustaki, przepusty drogowe, płyty drogowe, krawniki, słupy ogrodzeniowe oraz suprem.
Ówczesna partyjna prasa postulowała ponowne uruchomienie wypału cegły. Argumentem
przemawiajcym za tym, były bogate złoa dobrej jakoci gliny. Podnoszono take spory popyt, przypominajc, e niegdy po tutejsz cegł przyjedano nawet z odległych zaktków kraju,
a produkcja obejmowała nawet 1 mln sztuk cegły rocznie. Nowy właciciel gotów był zawiza spółk
z osob prywatn, która podjłaby si ponownego rozruchu cegielni. Ze swojej strony zapewniał surowiec i budynki wraz z wyposaeniem. Inwestor musiałby jednak wyłoy pienidze na modernizacj134. Jak pokazał czas, taki inwestor si jednak nie znalazł.
W 1989 r. gmina zakupiła 2 cigniki, przyczepy oraz koparko-spychark, które jednak wykorzystywane były przede wszystkim jako rodki transportu Grupy Remontowo-Produkcyjnej działajcej
przy Urzdzie Gminy. W zakładzie w dalszym cigu produkowano wyroby betonowe, a take wiadczono usługi transportowe dla okolicznych mieszkaców i firm.
W 1990 r. Urzd Gminy posiadał trzy cigniki: Ursus C-360-3P, Ursus C-385, Zetor 5211, koparko-spychark oraz 5 przyczep. Sprzt znajdował si w dyspozycji zakładu produkcyjnego
w Kruszynie. Zakład posiadał take sprzt niezbdny do produkcji: pustaczark, 2 wibratory,
2 betoniarki, wózek135.
Ostatecznie w 1990 r. zakoczono produkcj materiałów budowlanych, a dawny zakład przeobraono w baz transportow. Działała przez kilka lat, po czym stała opuszczona i niszczała136. 28
grudnia 2009 r. gmina sprzedała teren dawnej cegielni i betoniarni prywatnemu inwestorowi z Tarnowskich Gór. Do dzi nad Kruszyn góruje komin cegielni i resztki pieca. Pozostałe budynki rozebrano prawie do fundamentów. Tak zakoczyła si historia zakładu majcego prawie dwa wieki tradycji.
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W lipcu 1982 r. 350 szt. supremy zakupiła Gminna Spółdzielnia w Grabicy, a 200 szt. Fabryka Maszyn Górniczych
PIOMA w Piotrkowie Trybunalskim. We wrzeniu 1985 r. na stanie magazynowym znajdowało si 3740 sztuk płyt wiórowo-cementowych, w padzierniku 6910 szt., w listopadzie 8760 szt., w grudniu tyle samo.
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ATMK, teczka III – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1980–86; Rachunki, listy płac; 1983 r.
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ATMK, teczka III – Dokumenty cegielni w Kruszynie 1980–86; Wykaz pracowników Betoniarni Kruszyna przekazanych Zakładowi Produkcji Lenej „Las” w Radomsku – Folwarki; 12 listopada 1984 r.
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„Głos Robotniczy”1989, nr 43, s. 5.
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Tame.
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Archiwum Urzdu Gminy w Wielgomłynach, Informacja o zakresie mienia, które podlega przekazaniu gminie, 1990 r.
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P. Czepas, Od Ostrowskich…, s. 216.
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Dzieje cegielni (betoniarni) w Kruszynie (gmina Wielgomłyny)
Zabudowania cegielni oraz komin z 1917 r.

ródło: archiwum Leszka Wróblewskiego.
Nieistniejce zabudowania cegielni (zdjcie z okresu midzywojennego).

ródło: archiwum Leszka Wróblewskiego
Zabudowania cegielni (prawdopodobnie lata 60-te)

ródło: zdjcie z archiwum Leszka Wróblewskiego.
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Sylwia Prymus
(Przedbórz)
ycie codzienne społecznoci ydowskiej w Przedborzu w okresie midzywojennym
Przedstawiajc społeczestwo odrodzonego po I wojnie wiatowej pastwa polskiego naley
uwzgldni kilka wanych kwestii. Pierwsza to zmniejszenie si liczby ludnoci jako nastpstwo I
wojny wiatowej, druga – skład narodowociowy społeczestwa polskiego, trzecia to skład społeczny
ludnoci Polski. Elementem dodatkowym, który naley wzi pod uwag w pocztkowym okresie
kształtowania si pastwa polskiego w latach 1918–1922 (po zakoczeniu I wojny wiatowej i zakoczeniu wojny z Rosj Radzieck o granic wschodni), były trwajce na ziemiach polskich intensywne
ruchy migracyjne, stanowice charakterystyczn cech obrazu demograficznego Polski tego okresu1.
W ostatecznie okrelonych w 1922 r. granicach (po podpisaniu traktatu wersalskiego i ryskiego, po
powstaniu wielkopolskim i powstaniach lskich oraz po plebiscytach na Warmii i Mazurach), pastwo
polskie stało si pastwem wielonarodowociowym, w którym mniejszoci narodowe stanowiły około 33%
ogółu mieszkaców. Najwiksz liczebnoci, wród mniejszoci narodowych zamieszkujcych tereny
Rzeczypospolitej wyróniała si ludno ukraiska i ydowska2.
Dane liczbowe z okresu midzywojennego moemy podda analizie dziki spisom ludnoci3,
które przeprowadzane były w Rzeczypospolitej dwukrotnie, tj. w 1921 r. i 1931 r.4
Według pierwszego spisu ludnoci z 30 wrzenia 1921 r. na terenie Polski mieszkało
27,2 mln. obywateli5. Drugi spis ludnoci przeprowadzony został 9 grudnia 1931 r. Według tego spisu
teren pastwa polskiego zamieszkiwało 32 mln. ludzi6, zatem w okresie midzy spisami liczba ludnoci Polski wzrosła o 4,8 mln obywateli, tj. 24,1% 7.
Dziki wspomnianym spisom istnieje moliwo przedstawienia struktury demograficznej
Przedborza w okresie midzywojennym oraz wnioskowania jak kształtował si przyrost naturalny
w tej miejscowoci.
I tak według spisu z 1921 r. ludno Przedborza liczyła 5885 osób8, w 1931 r. wzrosła ona do
6787 osób9 (inne ródło podaje nieco wiksz liczb, a mianowicie 6852 osoby10), natomiast
w 1939 r. liczba ta szacowana była na 7002 osoby11. Z liczb przedstawionych w wyej cytowanych
1

M. Leczyk, Oblicze społeczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1988, s. 68–69.
J. Orlicki, Szkice z dziejów stosunków polsko-ydowskich 1918–1949, Szczecin 1983, s. 47.
Warto tych spisów ludnoci nie jest jednakowa. Pierwszy spis dokonany 30 wrzenia 1921 r. nie obejmował dwóch rejonów:
Górnego lska i Okrgu Wileskiego. Odbywał si bowiem w momencie, gdy sprawa kształtu granic w obrbie tych dwóch ziem nie
była jeszcze przesdzona. Jednoczenie informacje uzyskane dziki temu spisowi pozwalaj uzyska pewien obraz społeczestwa
polskiego okresu midzywojennego u progu istnienia II Rzeczypospolitej, w pierwszym r. jej pokojowego bytu (nie liczc trzeciego
powstania lskiego); Polska odrodzona 1918–1939. Pastwo. Społeczestwo. Kultura, red. J. Tomicki, Warszawa 1988, s. 68–69.
4
Instytucj zajmujc si sprawami spisów ludnoci był Główny Urzd Statystyczny utworzony na podstawie zarzdzenia Rady
Regencyjnej z 13 lipca 1918 r. Podstawy prawne do przeprowadzenia spisów na terenie całego kraju nadała GUS-owi ustawa
z 21 padziernika 1919 r. O organizacji statystyki administracyjnej, znowelizowana ustaw z 1 czerwca 1923 r. ustanawiajca GUS
naczelnym organem pastwowej statystyki administracyjnej; Monitor Polski 1918, nr 100; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
(dalej: Dz.U.R.P.), 1919, nr 85, poz. 464; Dz.U.R.P., 1923, nr 60, poz. 436; Historia Polski w liczbach. Ludno. Terytorium, red. F.
Kubiczek, Warszawa 1994, s. 123.
5
Polska odrodzona 1918–1939…, s. 236.
6
Tame, s. 245.
7
T.A. Kowalski, Mniejszoci narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1914–1939), Toru 1998, s. 182.
8
R. Renz, Społecznoci małomiasteczkowe w woj. kieleckim 1918–1939, Kielce 1990, s. 36.
9
Tame, s. 36.
10
Archiwum Pastwowe w Kielcach (dalej: APK), Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/I, Akta Magistratu Miasta Przedborza,
statystyki, wszelkiego rodzaju sprawy statystyczne, 1932, sygn. 119.
11
R. Rentz, Społecznoci …, s. 36.
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spisach szacuje si, e około 60% całej społecznoci Przedborza w latach 1918–1939 stanowiła społeczno ydowska12.
Druga Rzeczypospolita była pastwem wielonarodowociowym, a co za tym idzie wielowyznaniowym13. W zwizku z tym władze pastwa zmuszone były w jaki sposób uregulowa pod
wzgldem prawnym swój stosunek do poszczególnych zwizków wyznaniowych. W omawiany okresie problemy te normowały dwa podstawowe akty prawne.
Pierwszy z nich miał charakter midzynarodowych zobowiza Polski, był to aneks do traktatu
wersalskiego podpisany przez delegacj polsk 28 czerwca 1919 r. (tzw. Mały Traktat Wersalski albo
Traktat Mniejszociowy). Zobowizywał on pastwo polskie do udzielania wszystkim mieszkacom,
bez rónicy narodowoci, jzyka, rasy i religii, całkowitej ochrony ycia i wolnoci. Mniejszoci miały
wic prawo do zakładania własnych instytucji dobroczynnych, religijnych, społecznych oraz szkół14.
Drugim aktem normujcym sytuacj mniejszoci narodowych zamieszkujcych pastwo polskie była konstytucja pastwa polskiego uchwalona 17 marca 1921 r.15, która powicała sprawom
wyznaniowym w Drugiej Rzeczypospolitej kilkanacie artykułów. Regulowała dwa podstawowe
zagadnienia, tzn. wolno sumienia i wyznania oraz sytuacj prawn zwizków wyznaniowych (art.
113–116)16. Wszystkim obywatelom gwarantowała wolno wyznania, któr mogli realizowa poprzez publiczne lub prywatne wykonywanie praktyk religijnych, pod warunkiem, e nie było to
sprzeczne z porzdkiem i obyczajami publicznymi17. Podkrelone zostało w konstytucji, i aden
zwizek religijny nie moe działa w sprzecznoci z ustawami pastwa.
Wielonarodowo wizała si z funkcjonowaniem w Polsce wielu religii. Szacuje si, e
w 1921 r. 63,9% ludnoci Polski stanowili wyznawcy kocioła rzymsko-katolickiego, do kocioła
unickiego (greko-katolickiego) naleało 11,1% społeczestwa, 10,5% społeczestwa stanowili wyznawcy prawosławnej cerkwi autokefalicznej, wyznanie mojeszowe gromadziło równie 10,5%
ludnoci, do kocioła ewangelickiego naleało 5% społeczestwa polskiego. Inne wyznania obejmowały około 0,3%18.
Dla Przedborza struktura wyznaniowa w 1921 r. przedstawiała si nastpujco: miasto zamieszkiwało ogółem 5885 osób, wyznanie mojeszowe gromadziło 3749 osób, co stanowiło 63,7%
społeczestwa Przedborza, wyznanie rzymsko-katolickie19 gromadziło 2128 osób, co stanowiło 36,2%
społeczestwa Przedborza, ewangelickie – 5 osób20, 3 osoby nie okreliły swojej przynalenoci do
adnego zwizku21.
W tym miejscu moemy zada sobie bardzo istotne pytanie, a mianowicie jak zatem, przy tych
proporcjach układały si stosunki polsko-ydowskie, a raczej ydowsko-polskie na terenie Przedborza?
Z pewnoci nie były jednoznaczne. Relacje te zaleały na pewno od wielu czynników. Nie chc jednak w niniejszym artykule rozpatrywa tego problemu, moim celem bowiem jest przestawienie,
a w zasadzie opisanie ycia codziennego społecznoci ydowskiej yjcej na terenie mojego miasta,
która jak to pisał Michał Mosze Chciski, syn przedborskiego rabina od nieydowskich ssiadów
róniła si tylko strojem i wiar22. Strojem tak naprawd w niewielkim stopniu. Bo mczyni ubierali
Z polichromii przeszłoci. ydzi przedborscy, red. T. Michalski, Włoszczowa 2002, s. 5.
„Według danych z 1939 r. W Polsce spotka mona było wyznawców rónych wyzna. Najwikszy odsetek stanowili wyznawcy
kocioła grekokatolickiego i katolickiego, bo 75,2% społeczestwa. Ale du grup tworzyli równie wyznawcy prawosławia oraz
wyznania mojeszowego. T.A. Kowalski, Mniejszoci narodowe …, s. 14.
14
M. Leczyk, Oblicze …, s. 70–72.
15
Tame.
16
W konstytucji było to okrelone nastpujco, art. 113 „Kady zwizek religijny, uznany przez Pastwo, ma prawo urzdza zbiorowe i publiczne naboestwa, moe samodzielnie prowadzi swe sprawy wewntrzne, moe posiada i nabywa majtek ruchomy i
nieruchomy, zarzdza nim i rozporzdza, pozostaje w posiadaniu i uywaniu swoich fundacji i funduszów, tudzie zakładów dla
celów wyznaniowych, naukowych i dobroczynnych. aden zwizek religijny jednak nie moe stawa w sprzecznoci z ustawami
pastwa”. art. 115 „Kocioły mniejszoci religijnych i inne prawnie uznane zwizki religijne rzdz si same własnemi ustawami,
których uznania Pastwo nie odmówi, o ile nie zawieraj postanowie, sprzecznych z prawem”; Dz.U.R.P. 1921, nr 44, poz. 267.
17
K. Krasowski, Zwizki wyznaniowe Drugiej Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1988, s. 54.
18
M. Leczyk, Oblicze…., s. 71.
19
Brak jest niestety informacji na temat działalnoci tej grupy wyznaniowej. Dokumenty dotyczce tej problematyki spłonły
2 wrzenia 1939 r. w czasie poaru kancelarii parafialnej; R. Renz, Społecznoci …, s. 193.
20
Brak jest bliszych informacji na temat funkcjonowania tej grupy wyznaniowej na terenie Przedborza; Tame, s. 188.
21
Tame, s. 188.
22
M.M. Chciski, Zegarek mojego ojca, Toru 1996, s. 11.
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si podobnie jak Polacy. Nosili długie płaszcze z futrzanym obszyciem, starsi na głow zakładali kapelusz spod, którego wystawały długie pejsy. Młodsi natomiast na co dzie ubierali kaszkiet, a w czasie
modlitwy jarmułk. Kobiety nosiły pantofle, a w deszczow pogod gumowe, błyszczce buty23. Starsze panie zakładały te peruki24.
Od kiedy społeczno ydowska zamieszkiwała tereny Przedborza dokładnie nie wiadomo.
Róne ródła podaj róne, bardzo rozbiene daty. Najczciej jednak spotka mona wzmiank łczc pojawienie si tej społecznoci na ziemi przedborskiej z panowaniem króla Stefana Batorego,
a wic w wieku XVI,25. Chocia nie mona pomin te do czsto pojawiajcej si informacji łczcej prawa społeczno ydowskiej do zamieszkiwania w Przedborzu z królem Kazimierzem Wielkim,
którego według legendy, ukochana ydówka Esterka była czstym gociem w tutejszym zamku
i „wyjednywała u króla korzystne dla ydów przywileje”26. Inna z legend głosi z kolei, e w ju w XII
w., w Przedborzu istniała synagoga, której wntrzem i architektur, w póniejszym okresie, zachwycił
si sam król Kazimierz Wielki. Podobno zachwycony monarcha podarował na rzecz synagogi kunsztownie wyszyt kotar27. Czy w tych legendach jest ziarnko prawdy? Nie wiem, i tej kwestii w tym
artykule rozstrzyga nie bd. Istotne jest to, e w okresie midzywojennym, który chc w niniejszym
artykule przybliy, społeczno ydowska zamieszkiwała tereny Przedborza, co wicej stanowiła tu
wikszo mieszkaców. Ale po kolei.
Zaczn moe od tego gdzie dokładnie mieszkała. Otó, generalnie przy tych samych uliczkach,
przy których mieszkała społeczno polska. Były jednak miejsca, ulice gdzie dominowała, midzy
innymi w tak zwanym duym rynku oraz przy uliczkach odchodzcych od rynku w dół,
w stron rzeki Pilicy (tych uliczek niestety ju nie ma)28. Dominowała te w czci ulicy Mostowej
biegncej od mostu do skrzyowania z ulic Pocztow, w stron urzdu miasta, w tzw. małym rynku
(zdjcie nr 1; tam te kwitł handel, sprzedawali tu tylko ydzi i tylko jajka, podobnie jak
w duym rynku, gdzie rozstawione były budki jedna obok drugiej, a pomidzy nimi znajdowały si
tylko wskie przejcia, tutaj jednak handlowano rónymi towarami)29 oraz uliczkach Spółdzielczej
i Warszawskiej odchodzcych od duego rynku w stron ratusza30. Tyle jeeli chodzi o topografi
miasta oraz rozmieszczenie ludnoci.
Jeeli chodzi o informacje archiwalne, to jedna z pierwszych informacji jak znajdujemy
w ródłach, a tyczca si społecznoci ydowskiej w omawianym okresie jest mało optymistyczna.
Mianowicie z akt miasta Przedborza zgromadzonych w Archiwum Pastwowym w Piotrkowie Tryb.
dowiadujemy si, e 18 listopada 1918 r. rada miasta zamknła pismo owiatowe młodziey ydowskiej „Kultura”, za, jak to okrelono „szkodliw agitacj na rzecz społeczestwa i pastwa”. Zabroniono te nalepiania ogłosze tylko w jzyku ydowskim lub hebrajskim. Było to o tyle zasadne, e nie
były to jzyki urzdowe, a wic wszelkie informacje powinny by przekazywane mieszkacom głównie w jzyku polskim. 2 grudnia 1918 r. radni ydowscy odwołali si od tej decyzji, proszc o ponowne otwarcie „Kultury”, zamknitej ich zdaniem niesłusznie.
Rada wspólnie podjła wówczas uchwał o otwarciu w budynku dawnej gazety biblioteki
i rozpoczciu tam kursów wieczorowych, a zadaniem radnych izraelickich miał by nadzór nad czynnociami organizacyjnymi, i to oni mili odpowiada za „ewentualne ekscesy”, które mogłyby si tam
wydarzy. Niedługo jednak społeczno ydowska cieszy si mogła z tego kompromisowego rozwizania. 25 lutego 1919 r. bowiem, ze wzgldu na rozwijajc si epidemi tyfusu, rada podjła decyzj
o zamkniciu budynku izraelickiej kultury31. Nie była to jednak decyzja złoliwa, lecz po prostu wymóg sanitarny. Epidemia bowiem dziesitkowała wówczas miasto i obawa przed jej rozwojem t decyzj niejako wymusiła.
23

M. Sójka, Wspomnienia spisane przez autora 28 marca 2008 r.
M. Dziuba, Wspomnienia spisane przez autora 15 kwietnia 2008 r.
25
T. Nowakowski, Przedbórz i okolice, Piotrków Tryb. 1991, s. 14.
26
Z polichromii przeszłoci…, s. 4.
27
M.M. Chciski, Zegarek…, s. 10.
28
L. Lembke, Wspomnienia spisane przez autora 13 wrzenia 2000 r.
29
M. Sójka, Wspomnienia…
30
Tame
31
Archiwum Pastwowe w Piotrkowie Tryb. (dalej: APPT), Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Ksiga Protokołów
Rady Miasta Przedborza 1917–1918–1919–1920, sygn. 3a. 145
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Nadmieni w tym miejscu naley, e przez cały okres midzywojenny społeczno ydowska,
mimo organizacji w odrbne gminy wyznaniowe (o czym szerzej bdzie mowa poniej), obecna była
w yciu politycznym i publicznym Przedborza. Przedstawiciele tej społecznoci od pocztku okresu
midzywojennego, brali czynny udział w pracach rady gminy oraz instytucji z ramienia gminy powstajcych.
4 listopada 1918 r. powołano do ycia Stra Bezpieczestwa Publicznego, wraz z powołaniem
stray członkowie rady miasta powołali do ycia siedmioosobow komisj, której zadaniem było kontrolowanie pracy stray. W jej skład weszli mieszkacy miasta, których cz działała w Radzie Miejskiej. Byli to: Benedykt Niedwiecki, Ludwik Sokalski, Ignacy Porbiski, Józef Nowicki, Moszek
Szyja Bhazieg, Wacław Gross i Piotr Franczak32. Wida tu wyranie obecno społecznoci polskiej
jak i ydowskiej.
Podobnie rzecz si miała w radzie miejskiej. 13 listopada 1918 r. przeprowadzono wybory do
owej rady, (do czasu ogłoszenia przez władze polskie odpowiedniego dekretu, wybory członów rady
miejskiej przeprowadzano na podstawie dekretu carskiego z 19 lutego (2 marca) 1864 r. Członkami
nowej rady zostali: ks. Antoni Axamitowski, Roman Kosmulski, Benedykt Niedwiecki, Ignacy Porbiski, Antoni Sokalski, Adolf Gawroski, Stanisław Majchrowski, Stanisław Szkopp, Roman Najmrocki, Teofil Kowalczyk, Józef Nowicki, Władysław Krzemiski, Wawrzyniec Margas, Paweł Jankowski, Franciszek Osicki, Szaja Miedzianagóra, Moszek Dbski, Szmul Holfand, Emanuel Woliski,
Izrael Michalec, Josek Opatowski, dr Józef Masłowski. Prezesem rady przez aklamacj (jednomylnie,
bez głosowania) wybrany został ks. Antoni Axamitowski. Na stanowisko sekretarza wybrano Władysław Krzemiskiego. W sumie rada miasta składała si z 24 członków. Wyranie wida tu obecno
społecznoci ydowskiej33.
Podobnie wygldała sytuacja kiedy na kolejnym posiedzeniu rady miejskiej 18 listopada 1918
r. utworzone zostały cztery sekcje: finansowa, sanitarna, gospodarczo-budowlana i aprowizacyjna.
Członkami tych sekcji zostali Przedborzanie działajcy w Radzie Miejskiej:
– w sekcji finansowej weszli: Benedykt Niedwiecki, Szaja Miedzianagóra, Roman Najmrocki,
Paweł Jankowski, Mojesz Dbski, Aron Kupfermintz;
– w sekcji sanitarnej: dr Józef Masłowski, Józef Nowicki, Stanisław Szkopp, Izrael Michalec,
Szaja Gliksman, ks. A. Axamitowski, Teofil Kowalczyk, Jan Porbiski;
– w sekcji gospodarczo–budowlanej: Stanisław Szkopp, Antoni Sokalski, Ignacy Porbiski,
Szaja Miedzianagóra, Josek Opatowski, Paweł Jankowski;
– w sekcji aprowizacyjnej: Benedykt Niedwiecki, ks. Antoni Axamitowski, Ignacy Porbiski,
Szmul Holfand, Mojesz Dbski, Teofil Kowalczyk, Władysław Krzemiski34.
Kada z powołanych sekcji miała cile okrelone zadania. Finansowa zajmowała si budetem
miejskim. Sanitarna, głównie sprawami higieny i czystoci, zapobieganiu epidemiom. Gospodarczo–
budowlana miała czuwa, by przepisy budowlane w miecie były cile przestrzegane. Wreszcie
aprowizacyjna zajmowała si problemem zaopatrzenia miasta w ywno. Mogła midzy innymi
doprowadzi do ograniczenia35 lub całkowitego zakazu wywozu produktów spoywczych z miasta.
Sekcje miały obowizek zbierania si raz w tygodniu w sali posiedze budynku magistratu
o godz. 18.00. Kada z nich miała wyznaczony inny dzie zebra, po to, aby nie przeszkadza sobie
wzajemnie. Sekcja finansowa w poniedziałki, sekcja gospodarczo-budowlana w rody, sekcja sanitarna
w czwartki, sekcja aprowizacyjna w soboty. Kada sekcja była zobowizana wybra przewodniczce-

32

APPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Ksiga Protokołów Rady Miasta Przedborza 1917–1918–1919
–1920, sygn. 3a.
33
APPT, Akta Miasta Przedborza 1822–1941, zespół nr 687, Ksiga Protokołów Rady Miasta Przedborza 1917–1918–1919
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go oraz sekretarza36. W kadej z sekcji pracowali wespół przedstawiciele obu społecznoci mieszkajcych w Przedborzu. Czy dochodziło midzy nimi do scysji? Tego niestety nie wiem. adne bowiem
ródła do, których udało mi si dotrze, nie poruszaj tego tematu. Faktem jednak jest to, e społeczno ydowska umiała walczy o swoje. W 1925 r. udało si jej przeforsowa kandydatur – na stanowiska burmistrza miasta przedstawiciela swojej społecznoci Jana Kirkusia, jego zastpc został
wówczas przedstawiciel społecznoci polskiej Antoni órawski37.
Nadmieni w tej chwili naley o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii, a mianowicie kwestii
szkolnictwa. Zgodnie z obowizujcym w Rzeczypospolitej prawem społeczno ydowska mogła
załoy na terenie miasta własn szkoł. Nigdy tego jednak nie zrobiła. Dzieci polskie
i ydowskie, jak wspomina pani Lucyna Lembke, uczszczały do tych samych 2 istniejcych na terenie miasta szkół powszechnych. Co wicej poranne zajcia rozpoczynano dwoma modlitwami – polsk i hebrajsk. Nikt nigdy nie robił z tego powody jakiego problemu38.
O fakcie współistnienia obu społecznoci w szkołach przedborskich wiadcz te dokumenty
archiwalne, z których wyczytamy, i 24 lipca 1928 r. na stanowisko Duszpasterza Religii Mojeszowej
w siedmioklasowej szkole powszechnej w Przedborzu mianowany przez zarzd gminy wyznaniowej
ydowskiej został rabin Froim Grynbaum. Zadaniem przewodniczcego zarzdu, po dokonaniu wyboru, było uzyskanie nominacji z Kuratorium Szkolnego w Krakowie39.
Jak wida współistnienie społecznoci polskiej i ydowskiej na niewielkim stosunkowo skrawku ziemi jakim jest Przedbórz nie przeszkodził w normalnym rozwoju miasta, owiaty, czy te swojej
religii. Bardzo barwnie i nietuzinkowo bowiem społeczno ydowska obchodziła swoje tradycyjne
wita, czciła te swój dzie odpoczynku jakim był szabat. Aby móc spokojnie odpocz w ten dzie,
w pitkowe popołudnie prawie z kadego ydowskiego domu noszono do piekarni garnek z kuglem40.
Po powrocie do domu kto, kto zanosił posiłek do upieczenia musiał si umy w bali lub w mykwie.
W sobot rano natomiast odbierano przygotowan w ten sposób ciepł i pachnc potraw, która stanowiła podstawowy posiłek szabatu. W sobot wieczorem, ju po zapadniciu zmierzchu (czyli ju po
szabacie), garnek przewizany star szmat zanoszono do Pilicy, aby tam wstawi go do rzeki.
W niedziel rano, przed pójciem do chederu, garnek pełen łatwo złowionych ryb zanoszono do domu.
Z góry wic było wiadomo, e wikszo przedborskich ydów w niedziel je bdzie ryby41. Ciekawe jest w tym wszystkim to, e społeczno polska traktowała wita ydowskie jak „co swojskiego, szanowali wiar swoich ssiadów, czsto wstpujc do swych znajomych ydów na pogawdk,
lub, eby co przeksi lub wypi”42. Chyba mog w tym miejscu, cytujc Pani Lucyn Lembke,
pokusi si o pewn refleksj, a mianowicie, adnego z mieszkaców miasta nie dziwiły ubrane odwitnie, spacerujce w sobot uliczkami miasta ydowskie rodziny. Starsze panie umalowane,
w perukach na głowie. Nikogo nie dziwiły te otwarte w niedziel sklepy i kramy ydowskie43. Sdz,
e społeczno polska, która od pokole na co dzie widziała takie obrazki, nie była zaskoczona ich
widokiem. Obie społecznoci mieszkały obok siebie od wielu wieków i tak naprawd były przyzwyczajone do swoich małych rytuałów.
Innym elementem kultury ydowskiej, który przetrwał w wiadomoci Przedborzan był bardzo
odmienny od „naszego”, sposób chowania zmarłych. Otó przede wszystkim zmarłych chowano na
osobnym cmentarzu (o tym bdzie mowa poniej), ale za to jak! Zawinite tylko w przecieradło tzw.
tałes zwłoki niesiono na noszach. Podczas pogrzebu za trumn szła płaczka, która lamentowała nad
zmarłym, a dopiero za ni reszta uczestników pogrzebu. W takiej pozycji ciało zmarłego składano do
grobu. Cmentarz, był miejscem bardzo tajemniczy, wzbudzajcym ciekawo wród społecznoci
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polskiej, oddzielony był bowiem od reszty otoczenia 2 metrowym murem44.
Moemy oczywicie w tym miejscu zada sobie pytanie dlaczego włanie w taki sposób chowano zmarłych? Czy ydzi nie znali trumien? Odpowiedzi na te pytania s wrcz banalne. Bardzo
prosto tłumaczy to w swojej ksice Michał Mosze Chciski, otó …po prostu ze wzgldów higienicznych. Nie wszystkich ydów bowiem sta było na zakup trumny, i aby nie przetrzymywa zwłok
w domu wprowadzono w religii zwyczaj chowania zwłok owinitych tylko w tałesy. Poza tym chodziło
te o podkrelenie równoci wszystkich w obliczu boga45.
Na ziemi niestety tej równoci jak wiemy nie było i póki co nie ma. Wród społecznoci ydowskiej zdarzały si rodziny bardziej i mniej zamone. W zwizku z tym rodziny bogatsze czuły si
zobowizane wspomaga, szczególnie przed witami, rodziny w potrzebie. Poprzez działalno gminy organizowano składki ywno, odziey, czy te pienidzy, na rzecz ubogich. Zebrane w ten sposób
dary rozdzielano pomidzy tych najbiedniejszych46. Działalno taka scalała społeczno ydowsk,
która jak wiemy ogólnie posiada talent do interesów. Zamoni przedborscy ydzi ten talent te posiadali. W zwizku z tym zakupili samochód. W okresie midzywojennym jak wiadomo to nie lada gratka. Przedsibiorczy przedborscy ydzi takie cacko włanie posiadali i potrafili zrobi z niego niezły
uytek. Otó wygldajcy troch dziwnie, bo opalany drewnem, kursowała na trasie Przedbórz – Radomsko, jako autobus! Bilet był, jak na ówczesne czasy niestety do drogi. Kosztował 2 zł., wic
wikszo mieszkaców miasta mogła tylko pomarzy o moliwoci przejechania si nim. Wane jest
jednak to, e dziki przedsibiorczoci tyche, nasz miasto takie cudo posiadało47.
DZIAŁALNO GMINY WYZNANIOWEJ YDOWSKIEJ
W tej czci artykułu chciałabym skupi si na funkcjonowaniu Gminy Wyznaniowej ydowskiej, jako specyficznej instytucji skupiajcej społeczno ydowsk.
Najliczniejsz, co było zasygnalizowane ju wczeniej, grup wyznaniow w Przedborzu była
społeczno wyznania mojeszowego. Ten niechrzecijaski zwizek religijny zorganizowany był na
terenie pastwa polskiego w 818 gminach wyznaniowych48. Gmina Wyznaniowa ydowska w Przedborzu obejmowała swym zasigiem terytorium administracyjne gminy Przedbórz49, czyli miasto
Przedbórz, przedmiecie Widoma oraz osiedla podmiejskie: Majowa Góra, Chałupki Pierwsze (Chaptyzów), Chałupki Drugie (Szreniawskie), Miejskie Pola Pierwsze (Policzkowskie), Miejskie Pola Drugie (Ciecholowskie), Miejskie Pola Trzecie (Gałkowa–Niwa), Miejskie Pola Czwarte (Zagórze), Miejskie Pola Pite (Podgroble)50
Zarzd gminy miecił si przy ul. Mostowej 36. Lokal składał si z dwóch tylko izb, z których
pierwsza była kancelari sekretarza, a druga przeznaczona była na posiedzenia zarzdu51. Na terenie
gminy znajdowały si dwie synagogi52, z których pierwsza połoona była w samym Przedborzu (zdjcie nr 2)53, druga w dzielnicy Widoma, przy ul. Czstochowskiej54. Ta była stosunkowo nowa, powsta44
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ła w okresie midzywojennym, była nieotynkowana. Przed ni stał posg potnego lwa, podobny do
tego znajdujcego si przed pałacem prezydenckim w Warszawie. Ponadto gmina posiadała cmentarz
o powierzchni 13 000 m2 (zdjcia nr 3 i nr 4), przy którym stał dom przedpogrzebowy i mieszkanie dla
stróa55. Obok synagogi przy ul. Czstochowskiej znajdowała si mykwa, czyli tradycyjna łania parowa, z której korzystali mczyni i kobiety, lecz w róne dni. Mczyni w charakterystyczny sposób nakrywali si kocami i dyskutowali podczas zaywania kpieli56.
7 lutego 1919 r. ukazał si dekret naczelnika pastwa polskiego Józefa Piłsudskiego57. Według
tego dekretu naczeln władz nadzorcz nad organami zarzdu gmin wyznaniowych ydowskich
został Minister Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego. Miejscow władz nadzorcz dla poszczególnych gmin był komisarz powiatu58. Minister W.R. i O.P. miał prawo ingerowania w wybory
rabina (zatwierdzał ten wybór), natomiast budet i uchwały zarzdu gmin nakładajce na członków
przymusowe składki i opłaty równie wymagały zatwierdzenia przez administracj pastwow59.
W dekrecie tym mocno podkrelono wyznaniowy charakter gmin60. Przejawiało si to midzy innymi
w tym, e kompetencje gmin sprowadzono do zada wyłcznie religijnych, takich jak utrzymanie
synagog, organizowanie i utrzymanie rabinatu, kpieli rytualnych i cmentarzy, dbanie o religijne wychowanie młodziey, zabezpieczanie dostaw koszernego misa, zarzdzanie majtkiem gminy i fundacjami na rzecz gminy powołanymi oraz wszelkimi urzdzeniami nalecymi do gminy.
Zarzd gminy wybierany był w wyborach powszechnych, równych, tajnych, bezporednich
i proporcjonalnych, na czteroletni kadencj61. Jednym z zada zarzdu gminy było uchwalanie jej budetu, którego projekt musiał by zatwierdzony w starostwie. Nieprzedłoenie go w terminie w celu
zatwierdzenia groziło sankcjami karnymi. Taka sytuacja zdarzyła si w gminie ydowskiej w Przedborzu
w 1926 r. Nieprzedłoenie budetu na rok 1926, w celu zatwierdzenia go w starostwie koneckim, jako
władzy nadzorczej, spowodowało pocignicie do odpowiedzialnoci karnej członków zarzdu gminy,
do którego naleeli wówczas: przewodniczcy Fajwu witarski, oraz członkowie: Jankiel Biełek, Izrael
Wiernik, Rafał Korenberg, Alter Turek, Nojech Chłopski, Jankiel Aleksander, Hersz Rozencwajg, Nasyn
Grynbaum – rabin, jako członek z urzdu.
W pimie skierowanym do wojewody kieleckiego, starosta konecki donosił, e gmina wyznaniowa w Przedborzu liczyła w 1926 r. około 5000 członków, ale z powodu problemów finansowych
składk było zobowizanych płaci tylko 509 osób. Zwolnionych od płacenia składki były 103 osoby
(w 1927 r. osób zwolnionych było 113). W zwizku z niskimi dochodami gmina opierała swoje przychody na pobieranych opłatach od uboju rytualnego62.
Wydatki gminy miały by ograniczone tylko do pensji personelu i koniecznych wydatków administracyjnych. Niewielkie sumy przeznaczano na pomoc dla ubogich i utrzymanie stowarzysze
ydowskich. Niestety w pimie tym brak jest okrelonej ewentualnej kary jak mieliby ponie członkowie zarzdu za niedopełnienie swoich obowizków. By moe była to kara finansowa. Wniosek ten
wypływa z kontekstu pisma, M.W.R. i O.P. do wojewody w Kielcach, z 31 stycznia 1927 r., w którym
ministerstwo zatwierdziło taks od uboju rytualnego dla gminy wyznaniowej Przedbórz. W tym samym pimie jest wzmianka o przywróceniu pensji rabinowi Nasynowi Grynbaumowi do wysokoci
4 200 zł (chyba rocznie). Oznacza to, e z jakiego powodu była ona wczeniej zmniejszona, ale czy
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ma to zwizek z nieprzedłoeniem w okrelonym terminie budetu? To jest niestety kwestia do koca
nie rozstrzygnita. Wiadomo natomiast, e zatwierdzona przez ministerstwo taksa za ubój w przypadku bydła rogatego wynosiła 6,00 zł, cielcia lub owcy – 2,00 zł, gsi lub indyki – 0,50 zł, a kury lub
kaczki – 0,25 zł.63
Najwiksze opłaty przewidziane były wic od uboju bydła rogatego, natomiast najnisze od
uboju drobiu. Nie były one zbyt wysokie, aczkolwiek po zsumowaniu musiały przynosi do due
zyski, skoro gmina włanie na nich głównie opierała swoje dochody.
W 1928 r. wydane zostały Przepisy o Organizacji Gmin Wyznaniowych ydowskich na Obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z Wyjtkiem Województwa lskiego. Dekret ten dotyczył ujednolicenia przepisów na terenie pastwa, podkrelono w nim, e naczeln władz nadzorcz nad organami
zarzdu gmin wyznaniowych pozostaje Minister W.R. i O.P. Miejscow władz nadzorcz dla poszczególnych gmin były władze administracji ogólnej I instancji. W dekrecie tym znajdowały si przepisy ogólne dotyczce funkcjonowania gmin wielkich i mniejszych, sposobu wybierania Rady Religijnej oraz jej kompetencji. Według niego Rada Religijna była reprezentantem Zwizku Religijnego,
który tworzyli ydzi mieszkajcy na terenach Rzeczypospolitej (z wyjtkiem lska) wobec władz
pastwa. Była ona władz nadzorcz w stosunku do Zwizku Religijnego, składała si z 34 członków
wieckich zwizku oraz 17 rabinów, jej kadencja trwała 5 lat. Siedzib Rady była Warszawa. Minister
W.R. i O.P. miał prawo powołania do rady 8 wieckich i 4 duchownych członków, pozostałych (na
zasadzie głosowania tajnego i proporcjonalnego) wybierali wyborcy gmin, których to z kolei wybierali
członkowie zarzdów gmin mniejszych i członkowie rad gmin wielkich64.
Władze pastwa starały si kontrolowa działalno gmin ydowskich. Te denia znalazły odzwierciedlenie w rozporzdzeniach ministra wyzna z 9 wrzenia 1931 r. dotyczcych gospodarki
finansowej gmin. Przejawiało si to tym, e wszystkie uchwały dotyczce kwestii finansowych musiały by zatwierdzone przez wojewodów. Wojewoda miał prawo wnosi poprawki do poszczególnych
pozycji, tzn. mógł skrela, obnia wysoko poszczególnych pozycji, mógł te nie zatwierdzi budetu65.
Jak ju wspomniałam wczeniej jednym z zada zarzdu gminy wyznaniowej było uchwalanie
budetu gminy oraz taksy od uboju rytualnego, jak równie zdawanie sprawozda z wykonania budetu za rok miniony.
Taksa od uboju rytualnego w 1934 r. wynosiła w przypadku wołu lub krowy 7,00 zł, cielcia,
owcy lub barana – 5,00 zł, indyka lub gsi – 0,70 zł, kaczki lub kury – 0,35 zł, a kurczcia – 0,20 zł.66
Pomidzy 1927 r. i 1934 r. ceny za wiadczone usługi wzrosły wic od 10 groszy do 1 zł. Z pewnoci
na t sytuacj wpłynła inflacja oraz coraz gorsza sytuacja finansowa gminy.
Ze sprawozdania za 1933 r. wynika, e dochody rzeczywiste gminy osignły poziom 33 105
zł 32 gr, a wydatki 27 337 zł 79 gr. Na dzie 1 stycznia 1934 r. w kasie pozostało wic 5767 zł 53 gr.
Wierzytelnoci gminy wynosiły 13 689 zł 48 gr. Długi na pocztku 1934 r. zamykały si natomiast
kwot 19 282 zł 57 gr.67.
Uchwalajc budet na rok nastpny, na posiedzeniu zarzdu gminy 7–8 stycznia 1934 r.,
w lokalu kancelarii przy ul. Rynek nr 31, za punkt wyjcia przyjto sprawozdanie z roku minionego.
W zwizku z powyszym, w punkcie pierwszym, po stronie wydatków znalazły si zaległoci z 1933
r., jako priorytet do spłaty. Podczas tego samego posiedzenia uchwalono take taks za ubój rytualny
zwierzt.

APK, Urzd Wojewódzki w Kielcach I, zespół nr 100/1, Budety i sprawy majtkowe ydowskiej gminy wyznaniowej
w Przedborzu powiat konecki, 1926–1932, sygn. 1655.
APPT, Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 1928, nr 52, poz. 500, sygn. CU–20, nr inwentarza 142.
65
K. Krasowski, Zwizki…., s. 186.
66
APK, Urzd Wojewódzki w Kielcach I, zespół nr 100/1, Budet gmin wyznaniowych ydowskich w Czstochowie, Lelowie,
Przedborzu, arkach, 1934–1935, sygn. 3361.
67
APK, Urzd Wojewódzki w Kielcach I, zespół nr 100/1, Budet gmin wyznaniowych ydowskich w Czstochowie, Lelowie,
Przedborzu, arkach, 1934–1935, sygn. 3361.
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Budet gminy wyznaniowej ydowskiej uchwalony 7 stycznia 1934 r.
WYDATKI
zaległoci bierne

ZŁ
19 282

GR
57

rabinat

8 616

00

administracja gminy
synagogi, bónice i domy modlitwy
ubój rytualny
łania
dobroczynno i opieka społeczna

2 822
4 006
10 560
200
1 250

00
00
00
00
00

subsydia na instytucje owiatowe, dobroczynne itp. nie bdce własnoci gminy

100

00

podatki, ubezpieczenia ogniowe itp.

910

00

ubezpieczenia socjalne i inne opłaty
930
60
wydatki nieprzewidziane
120
00
składki gminne
684
47
sumy przechodnie
677
04
RAZEM
50 158
68
DOCHODY
ZŁ
GR
zaległoci czynne
13 689
48
składka gminna na rok 1934
7 117
00
wpływy z synagog, bónic i domów modlitwy
100
00
dochód z rytualnego uboju
28 025
00
dochód z cmentarza
300
00
dochód z łani rytualnych
150
00
dochód z innych ródeł
100
16
sumy przechodnie
677
04
RAZEM
50 158
68
ródło: APK, Urzd Wojewódzki w Kielcach I, zespół nr 100/1, Budet gmin wyznaniowych ydowskich w Czstochowie,
Lelowie, Przedborzu, arkach, 1934–1935, sygn. 3361.

Z wyej przedstawionego budetu wynika z jakich ródeł gmina ydowska w Przedborzu czerpała swe dochody, jakiej wysokoci one były oraz na jakie cele te pienidze przeznaczała. Szczególn
uwag chc zwróci na to, i najwiksze wydatki były przewidziane w budecie na spłat zaległoci
biernych, natomiast najwikszych wpływów spodziewano si z opłat pobieranych od uboju rytualnego.
Bilans budetu miał zamkn si na 0, co wiadczy o roztropnoci zarzdu.
Rozpatrujc budet gminy zarzd brał pod uwag list płatników składki gminnej oraz list
osób zwolnionych od płacenia składki. I tak według listy sporzdzonej 30 stycznia 1934 r. gmin wyznaniow ydowsk w Przedborzu zamieszkiwało 3595 osób wyznania mojeszowego, z czego składk zapłaciły 323 osoby, zwolnionych od płacenia składki było 97 osób. List składek oraz budet musiał zatwierdzi starosta powiatowy z Koskich68.
Bez odpowiedzi niestety pozostaje tutaj bardzo istotne pytanie, a mianowicie, co działo si
z osobami, które nie były zwolnione od płacenia składki, a mimo to jej nie zapłaciły? Czy gmina wycigała w stosunku do tych osób jakie konsekwencje? To pytanie niestety pozostaje bez odpowiedzi.
Uchwalajc budet gminy wyznaniowej na kolejny, 1935 rok, zarzd wził pod uwag oczywicie dochody i planowane na ten rok wydatki, które prezentowały si nastpujco: po stronie dochodów
pojawiła si kwota rzdu, 36 614 zł., natomiast po stronie wydatków 42 753 zł 27 gr. Na licie składek
widniała kwota 4 583 zł.69 Jak wida znów zaplanowanych wydatków było wicej ni planowanych
przychodów. Ich niska suma mogła by spowodowana nadal cigncym si w Polsce kryzysem gospodarczym.
W tym samym czasie uchwalono równie taks od uboju rytualnego, która w stosunku do roku
minionego prezentowała si dokładnie tak samo. Uchwalono te taryf od opłat cmentarnych i wznie68
APK, Urzd Wojewódzki w Kielcach I, zespół nr 100/1, Budet gmin wyznaniowych ydowskich w Czstochowie, Lelowie,
Przedborzu, arkach, 1934–1935, sygn. 3361.
69
APK, Urzd Wojewódzki w Kielcach I, zespół nr 100/1, Budet gmin wyznaniowych ydowskich w Czstochowie, Lelowie,
Przedborzu, arkach, 1934–1935, sygn. 3361.
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sionych pomników. I tak za miejsce na cmentarzu płacono czterokrotn kwot składki opłaconej ostatnio przez osob przed jej mierci, ewentualnie przez głow rodziny. Za pomnik, wysoko piciokrotnej składki. Majc na uwadze ubogi stan czci społeczestwa zdecydowano, e opłata od tej ludnoci za miejsce na cmentarzu oraz budow pomnika nie mogła przekracza 100 złotych70.
Porównujc budet z r. 1934 i 1935 widzimy doskonale, e dochody gminy wyznaniowej wyranie spadły o 13 544 zł i 68 gr., natomiast wydatki z racji zmniejszonych dochodów równie gmina została
zmuszona ograniczy. Według planu miały by mniejsze o 7 405 zł i 41 gr. Luka w budecie na rok 1935
wynosiła zatem 6 139 zł 27 gr. Zwaywszy na fakt, e w 1934 r. budet zamykał si na 0 (wydatki były
równe wpływom), ta luka mogła si okaza kolosalnym problemem przede wszystkim dla władz gminy.
Najprawdopodobniej zmniejszone wpływy były spowodowane wiatowym kryzysem gospodarczym,
zapocztkowanym w USA w 1929 r., który odbił si szerokim echem na terenie całej Europy, a w Polsce
przecignł si do r. 1935, do koca tego jednak nie wiemy. Wiemy natomiast na pewno, e kondycja
finansowa miasta i jego mieszkaców w tym okresie nie była najlepsza. wiadcz o tym dane statystyczne, zgromadzone w materiałach w archiwum kieleckim. Wiemy, e Przedbórz w okresie midzywojennym rozwijał si jako orodek rzemielniczo-handlowy71. W wietle zgromadzonych dokumentów moemy stwierdzi z cał pewnoci, e liczba zarejestrowanych rzemielników, działajcych na terenie
miasta, w cechach rzemielniczych polskich (bez udziału społecznoci ydowskiej, poniewa ta skupiona
była w odrbnym Zwizku Rzemielników ydów72), w latach 30-tych (czyli w trakcie trwania kryzysu),
powoli, sukcesywnie spadała. I tak np. według spisu sporzdzonego 13 stycznia 1933 r. w przedborskim
cechu szewskim zarejestrowanych było 85 członków, w cechu stolarskim 36 członków, a w cechu kowalsko-lusarskim zaledwie 14 członków73. Trzy lata póniej, według spisu dokonanego na dzie 13
stycznia 1936 r., te dane uległy zmianie i wygldały nastpujco: w cechu szewskim zarejestrowanych
było zaledwie 40 członków, a wic liczba członków spadła o 45, czyli o ponad połow. W cechu stolarskim pozostało zaledwie 13 członków, a wic znowu widzimy gwałtowny spadek o 23 członków, co
stanowi ponad 70%. W cechu kowalskim (ju nie kowalsko-lusarskim, oznacza to, e osoby, które
z cechu odeszły wykonywały zawód lusarza i nikogo na ten moment wykonujcego ten zawód nie odnotowano), natomiast pozostało 9 członków, tu wic liczba członków zmniejszyła si o 5 osób74. Spadek
liczby zarejestrowanych rzemielników wiadczy o tym, e cz zakładów nie wytrzymywała trudnej,
spowodowanej wiatowym kryzysem gospodarczym, sytuacji na rynku i po prostu została zlikwidowana.
Wiele osób bowiem ograniczało wówczas swe zakupy do artykułów pierwszej potrzeby. Cz natomiast
rzemielników chcc unikn płacenia składek na rzecz cechu, a co z tym idzie ograniczy koszty swojej
działalnoci, działała nielegalnie, w sumie na terenie Przedborza wykryto ich zaledwie 775, a wic zdecydowanie mniej ni oficjalnie odeszło z poszczególnych cechów.
O słabej kondycji finansowej mieszkaców miasta w tym trudnym okresie wiadczy jeszcze
jeden fakt, a mianowicie według wykazu z dnia 12 stycznia 1932 r. a 13 włacicieli zakładów handlowych zdecydował si je zamkn. Byli to właciciele pochodzenia ydowskiego:
Jankiel Iłgowski, sprzeda towarów tokaiowych
Szaja Grynbaum, skup pierza i skórek
Froim Rubin, rczny wyrób mydła
Moszek Branicki, sprzeda starego obuwia i nabiału na straganie
Maja Lewandowska, restauracja
Feliks Roba, hurtownia tytoniowa, posiadał koncesj
Nuta Wajgensberg, handel owocami
P. Wajman, skup kozików
70
APK, Urzd Wojewódzki w Kielcach I, zespół nr 100/1, Budet gmin wyznaniowych ydowskich w Czstochowie, Lelowie,
Przedborzu, arkach, 1934–1935, sygn. 3361.
71
„Szperacz”, Bliskie i /nie/znane, „Tygodnik piotrkowski” 1991, nr 11, s.4.
72
APK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/1, Akta Magistratu Miasta Przedborza. Dział gospodarki gminnej, popieranie przemysłu i handlu, 1936, sygn. 365.
73
APK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/I, Akta Magistratu Miasta Przedborza. Przemysł, handel, i rzemiosło, 1933, sygn. 360.
74
APK, Akta miasta Przedborza, zespół nr 520/I, Akta Magistratu Miasta Przedborza. Dział gospodarki gminnej, popieranie przemysłu
i handlu, 1936, sygn. 365.
75
Szerzej o tym problemie: S. Prymus, ycie gospodarcze Przedborza w okresie midzywojennym, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. III,
red. T.A. Nowak, Radomsko 2009, s. 290.
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J. Rotblum, sprzeda towarów tokaiowych
Josek-Lejbus Messer, skup drobiu i nabiału
Nocha Krybus, skup nabiału i sklep drobiu i nabiału
Icek Frydlewski, skup nabiału i sklep drobiu i nabiału
Chaim –Chaskiel Reubaum, skup pierza76.
Trudno wic si dziwi, e w takiej sytuacji dochody gminy spadały, społeczestwo uboało
i to ono wymagało od gminy pomocy finansowej.
Piszc o społecznoci ydowskiej nie sposób jest nie zwróci uwagi na jeszcze jedna kwesti,
a mianowicie na podział wynikajcy z przynalenoci do rónych ruchów politycznych. Społeczno
ydowska zamieszkujca gmin wyznaniow Przedbórz nie była jednolita politycznie, naleała do
rónych odłamów. Jak podaje ródło z 1936 r. wród przedborskich ydów 50% stanowili ortodoksi
(byli to ydzi przestrzegajcy cile, rygorystycznie zasad swojej religii)77, 25% stanowili syjonici
(dyli oni do wyemigrowania do Palestyny, gdzie widzieli moliwo utworzenia własnego pastwa)78, 12,5% mizrachici (członkowie tej partii widzieli moliwo ycia w diasporze, w Polsce
domagali si autonomii kulturowo-narodowej dla ydów)79 oraz 12,5% bezpartyjni80. Podział te pokazuje przekrój przekona politycznych oraz denia społecznoci ydowskiej, mieszkajcej na terenie
Przedborza. Wszystkie opcje miały swoich zwolenników, co pokazuj wybory do zarzdu gminy
ydowskiej w czasie, których podkrelano, z której opcji politycznej pochodz poszczególni kandydaci. Jak informuje nas „Głos Przedborza”, w wyniku wyborów z dnia 20 maja 1931 r. do zarzdu gminy
weszli nastpujcy kandydaci z nastpujcych opcji politycznych: Zysman Tyberg – syjonista, Emanuel Woliski – mizrachista, Alter Turek i J. Mendelewicz – zwizek rzemielniczy, Załma Szpiro –
bezpartyjny, Jankiel Jakubowicz – bezpartyjny, Aron Kupferminc – ortodoks i Ch. Cukier – ortodoks81.
Po zakoczonym kryzysie gospodarczym, w II połowie lat 30-tych XX w., zarzd gminy wyznaniowej ydowskiej dokonał podsumowania stanu majtkowego gminy. Gmin zamieszkiwało
ogółem 4500 osób, z czego zobowizanych do płacenia składki było 300 członków. Okrelajc warto majtku gminy podzielono go na ruchomy i nieruchomy. I tak warto majtku ruchomego oszacowano na 5000 zł, natomiast nieruchomego na 90 000 zł. Gmina posiadała niestety do due długi,
na dzie 1 stycznia 1938 r. ich warto sigała 20 000 zł.82.
Zwróci w tym miejscu naley uwag na wzrost liczby ludnoci zamieszkujcej teren gminy,
a który to wzrost nastpił pomidzy 1934 a 1938 r. W 1934 r. na terenie gminy yło 3595 osób,
a w 1938 r. ju 4500 osób. Przyrost naturalny był zatem do duy. W przecigu 4 lat liczba mieszkaców gminy wzrosła o 905 osób. Sytuacja ta moe by zwizana z dobr koniunktur gospodarcz, odpływem wielkiego kryzysu z przełomu lat 20–tych i 30–tych, a co za tym idzie popraw sytuacji materialnej zwykłych rodzin83. Niepokojce s natomiast dane za 1939 r. Według listy płatników składki
gminnej bowiem, gmin wyznaniow ydowska zamieszkiwało 3905 osób. Wynika z tego jasno, e
liczba mieszkaców spadła w cigu zaledwie jednego roku o 595 osób84. Wydaje si to niemoliwe,
a jednak. By moe wpływ na t sytuacj miała zbliajca si wojna. Cz społecznoci uciekała
z Przedborza, szukajc schronienia w wikszych orodkach miejskich lub te poza granicami kraju.
Poprawa sytuacji gospodarczej w kraju w drugiej połowie lat 30-tych, nie spowodowała jednak
zmiany przepisów prawnych. Podobnie jak było wczeniej zarzd gminy wyznaniowej musiał wypełnia
swoje obowizki, do których naleało midzy innymi uchwalanie budetu gminy.
76

APK, Akta Miasta Przedborza, zespół nr 520/I, Akta Magistratu Miasta Przedborza. Przemysł, handel, zakłady przemysłowe
i handlowe, przemysł ludowy, cenniki, 1932, sygn. 359.
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Mały Słownik Jzyka Polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, wyd. 5, Warszawa 1969, s. 516.
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Nowa Encyklopedia PWN, red. B. Petrozolin-Skowroska, t. III, Warszawa 1995, s. 137.
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Tame, s. 248.
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APK, Urzd Wojewódzki w Kielcach I, zespół nr 100/1, Gminy wyznaniowe ydowskie 1936–1939, sygn. 3354.
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„Głos Przedborza” 1931, nr 7.
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I tak włanie 7 stycznia 1939 r. zarzd gminy wyznaniowej ydowskiej w Przedborzu uchwalił
ostatni w wolnej Polsce budet swojej gminy na r. 1939. Projekt dokumentu zatwierdził przewodniczcy zarzdu Zysman Tyberg, sekretarz zarzdu Szlama Siedlecki oraz, co najwaniejsze vice–
starosta konecki mgr L. Kruszewski. Projekt, zgodnie z przepisami dotyczcymi organizacji gmin
wyznaniowych ydowskich przedłoony był do wgldu dla członków gminy w Przedborzu w dniach
od 7 do 15 stycznia 1939 r., w kancelarii gminy przy ul. Mostowej 36 codziennie, w godz. od 1000 do
1500. Budet ten przedstawiał si nastpujco85.
Budet gminy wyznaniowej ydowskiej uchwalony 15 stycznia 1939 r.
Nr
działu

Nr
kolejny

I

1.

2.

3.

III

1.
2.

IV

1.
2.

VI

1.

I

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Nazwa pozycji

DOCHODY
ZALEGŁOCI CZYNNE
zaległoci składki gminnej za
lata 1935, 1936, 1937
zaległoci składki gminnej za
rok 1938
nałoono składki gminnej na
rok 1939 + 50%
DOCHÓD Z UBOJU RYTUALNEGO
bydła
drobiu
DOCHÓD Z CMENTARZA
ze sprzeday grobów
za zezwolenia na stawianie
pomników
DOCHODY NIEPRZEWIDZIANE
róne
WYDATKI
ZALEGŁOCI BIERNE ZA
ROK 1938
zaległoci gminy na rzecz
instytucji Prawa Publicznego
Ubezpieczalnia Społeczna w
Radomiu
nalenoci P. Z. U. w Kielcach
Urzd Skarbowy w Koskich
Wydział Powiatowy w Koskich
na rachunek zaległoci byłego sekretarza
Moszka Dawnego
zaległoci funkcjonariuszy
gminnych:
N. D. Grynbauma, rabina
Sz. Beera, nadzorcy religijnego
Abrama Libeskinda, kantora
H. Niepamitnego, szkólnika
WYDATKI BIECE NA
ROK 1939
RABINAT
pensja rabina N. D. Grynbauma
pensja nadzorcy religijnego
Szai Beera
pensja nadzorcy religijnego
M. L. Wierzby
pensja wdowy J. Weltfrajd
ADMINISTRACJA GMINY
koszt lustracji gospodarki dla
władzy nadzorczej
pensja sekretarza Szlamy
Siedleckiego
pensja wonego Icka Wagmana
pensja wonego Eli Zyskinda

Przewidziano
w roku ubiegłym

Wpłynło
w
rzeczywistoci
w roku ubiegłym

Przewiduje si na
rok 1939

1200,00 zł.

840,92 zł.

359,08 zł.

4975,00 zł.

2732,65 zł.

1000,00 zł.

Ogólna suma
danego działu

7745,00 zł.

9204,08 zł.

8000,00 zł.
9000,00 zł.

4837,90 zł.
8564,10 zł.

7000,00 zł.
10 000,00 zł.

17 000,00zł.

1000,00 zł.
500,00 zł.

190,00 zł.
610,00 zł.

1000,00 zł.
400,00 zł.

1000,00 zł.
1400,00 zł.

130,00 zł.

158,00 zł.

200,00 zł.

200,00 zł.

800,00 zł.

5150,00 zł.

1200,00 zł.

150,00 zł.
600,00 zł.
600,00 zł.
400,00 zł.

------------------1956,00 zł.
320,00 zł.

300,00 zł.
--------600,00 zł.
300,00 zł.

600,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.

3208,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.
---------

1800,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.

3305,00 zł.
2135,00 zł.

2605,00 zł.
1835,00 zł.

3305,00 zł.
1800,00 zł.

899,00 zł.

899,00 zł.

800,00 zł.

582,00 zł.

582,00 zł.

582,00 zł.

60,00 zł.

22,10 zł.

40,00 zł.

1836,00 zł.

1486,00 zł.

1836,00 zł.

360,00 zł.
---------

310,00 zł.
---------

--------600,00 zł.

------------5700,00 zł.

6547,00 zł.

2476,00 zł.

APK, Urzd Wojewódzki w Kielcach I, zespół nr 100/1, Sprawy gmin wyznaniowych ydowskich, Powiat Koskie, 1938–1939,
sygn. 3375.
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UTRZYMANIE BIURA GMINY
czynsz komorniany za lokal
kancelarii gminy
opał
wiatło
materiały pimienne
przeprowadzenie wyborów podrabina
zmiana maszyny do pisania
róne
urzdzenie kartoteki ludnoci
SYNAGOGI, BÓNICE I DOMY
MODLITWY
pensje funkcjonariuszy:
Lejzora Krybusa, kantora
Abrama Libeskinda
Herszlika Niepamitnego, szkólnika
Andrzeja Wroskiego, stróa
Izraela Rojta, posługacza
wiatło
opał

VI

X

XI

XII

1.

2.

XIII

XIV

200,00 zł.

200,00 zł.

200,00 zł.

40,00 zł.
35,00 zł.
325,00 zł.
150,00 zł.
180,00 zł.
50,00 zł.
200,00 zł.

54,40 zł.
29,02 zł.
154,40 zł.
-----------------94,55 zł.
150,00 zł.

40,00 zł.
35,00 zł.
150,00 zł.
----------------50,00 zł.
50,00 zł.

696,00 zł.
354,00 zł.
524,00 zł.
274,00 zł.
216,00 zł.
480,00 zł.
288,00 zł.

696,0 zł.
354,00 zł.
524,00 zł.
274,00 zł.
216,00 zł.
430,10 zł.
288,00 zł.

696,00 zł.
354,00 zł.
524,00 zł.
274,00 zł.
216,00 zł.
460,00 zł.
100,00 zł.

remont
rajskie jabłka
róne
WYDATKI
UBÓJ RYTUALNY
pensje rzeników czynnych:
Binema Gincberga
Froima Rubina
Mendla Rasza
pensja Wiernika Kałmana Epsztajna

257,00 zł.
110,00 zł.
50,00 zł.

430,10 zł.
110,00 zł.
39,04 zł.

893,00 zł.
100,00 zł.
50,00 zł.

1856,00 zł.
1856,00 zł.
1856,00 zł.
520,00 zł.

1486,00 zł.
1515,25 zł.
1506,00 zł.
520,00 zł.

1856,00 zł.
1856,00 zł.
1856,00 zł.
520,00 zł.

wdowa po rabinie
budowa rzeni
DOBROCZYNNO I OPIEKA
SPOŁECZNA
koszty kuracyjne i dorane zapomogi
SUBSYDIA NA
INSTYTUCJE
OWIATOWE I INNE
subsydium dla L. O. P. P.
subsydium dla Bezprocentowej
Kasy Poyczkowej przy Zwizku Kupców w Przedborzu
PODATKI I UBEZPIECZENIA
OGNIOWE
za synagog, bónic, łani
Przedborza
za synagog, bónic, łani
dzielnicy Przedborza
UBEZPIECZENIA SOCJALNE
składki pracodawcy od funkcjonariuszy
gminnych
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
róne i prowadzenie spraw sdowych
RAZEM

260,00 zł.
-------------

260,00 zł.
------------

260,00 zł.
600,00 zł.

6948,00 zł.

318,00 zł.

318,20 zł.

800,00 zł.

800,00 zł.

25,00 zł.
50,00 zł.

-------------------------

25,00 zł.
75,00 zł.

100,00 zł.

300,00 zł.

------------

200,00 zł.

175,00 zł.

------------

100,00 zł.

300,00 zł.

360,00 zł.

-------------

250,00 zł.

250,00 zł.

300,00 zł.
24 805,00 zł.

259,62 zł.
17 818,71 zł.

500,00 zł.
24 160,00zł

500,00 zł.
27 804,00zł.

525,00 zł.

1775,00 zł.
3658,00 zł

ródło: APK, Urzd Wojewódzki w Kielcach I, zespół nr 100/1, Sprawy gmin wyznaniowych ydowskich, Powiat Koskie,
1938–1939, sygn. 3375.

Z powyszej tabeli wynika jakie ródła dochodów na r. 1939 przewidział zarzd gminy, jak
kwot spodziewał si uzyska z poszczególnych ródeł, oraz na jakie cele miał zamiar uzyskane pienidze przeznaczy.
Wnioski z tego zestawienia s nastpujce, w 1938 r. spodziewano si wpływu do kasy,
z opłacanej składki gminnej w wysokoci 1200 zł, za lata 1935-37, niestety wpłynło zaledwie 840, 92
zł. Podobnie wygldała sytuacja z wpłat składki za r. 1938, spodziewano si kwoty w wysokoci
4975,00 zł, a wpłynło zaledwie 2732, 65 zł. Przewidziany dochód za ubój rytualny bydła w 1938 r. to
8000,00 zł, do kasy wpłynło 4837,90 zł. Dochód ze sprzeday grobów na cmentarzu miał wynie
1000 zł, do kasy wpłynło 190,00 zł. I tak długo jeszcze mona wymienia rozbienoci pomidzy
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spodziewanymi wpływami, a kwotami, które realnie do budetu wpłynły. Niestety wikszo z nich
w przypadku załoe była po prostu wiksza. W niewielu punktach budetu zaobserwowa moemy
sytuacj odwrotn, gdzie wpływy s wiksze od wczeniej załoonych. Dzieje si tak np. w przypadku
wydawanych na stawianie pomników na cmentarzu zezwole. Kwota jak spodziewano si uzyska to
500 zł, do kasy wpłynło za 610 zł. Ogólnie moemy powiedzie, e wpływy jakich spodziewana si
do budetu były wiksze od wpłat rzeczywistych.
Miesic po uchwaleniu budetu, tj. 27 lutego 1939 r. kontrolujc finanse gminy sprawdzono
stan gminnej kasy. Przedstawiał si on nastpujco:
– po stronie dochodów znajdowało si 2 683,95 zł.,
– po stronie rozchodów 2 508,15 zł., saldo wynosiło 175,80 zł86.
Czy te kwoty były zgodne z oczekiwaniami zarzdu, czy te zakładanego budetu, na tym etapie roku? Czy z kocem lutego zarzd nie spodziewał si wikszych dochodów? Tego niestety nie
wiemy, poniewa w załoonym budecie nie wzmianki na temat okresu czasowego, w którym spodziewano si kolejnych wpływów do gminnej kasy. Istotne jest natomiast to, e stan kasy przedstawiał
si na in plus, a to jest chyba najwaniejsze.
Reasumujc rozwaania na temat społecznoci ydowskiej zamieszkujcej w okresie midzywojennym Przedbórz nie mona oprze si wraeniu, e stanowiła ona bardzo barwny element tego
miasta. Rónic si od polskich ssiadów tylko „strojem i wiar” yła ot tak zwyczajnie, spokojnie,
swoim, sobie tylko znanym yciem. Wespół ze społecznoci polsk wziła na swoje barki ciar
odbudowy miasta ze zniszcze wojennych. Współpracujc cile w ramach rady gminy i gminnych
sekcji, nie odsuwała si od problemów miasta i jego mieszkaców. Mimo zorganizowania we własnej,
odrbnej gminie, stanowiła nieodzowny element struktury demograficznej Przedborza. Szkoda tylko,
e element, który znikł bezpowrotnie.
Widok od strony mostu na tak zwany mały rynek

ródło: Zbiory prywatne Pana Jana Słoniewskiego

86
APK, Urzd Wojewódzki w Kielcach I, zespół nr 100/1, Sprawy gmin wyznaniowych ydowskich, Powiat Koskie, 1938–1939,
sygn. 3375.
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ycie codzienne społecznoci ydowskiej w Przedborzu w okresie midzywojennym

Synagoga w Przedborzu

ródło: Zbiory prywatne Pana Jana Słoniewskiego
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Macewa z cmentarza ydowskiego, obecnie w Muzeum Ludowym w Przedborzu

ródło: zbiory prywatne autora

Fragment zniszczonego cmentarza ydowskiego

ródło: zbiory prywatne autora
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Marcin Gmyr
(Łód)
Represyjne działania Wojsk Bezpieczestwa Wewntrznego województwa łódzkiego w okresie
stycze– czerwiec 1946 r.
Najbardziej zajadłym obroc demokracji polskiej, najofiarniejszym, najbardziej uwiadomionym jej ołnierzem jest
i musi by – ołnierz KBW. On bowiem broni demokracji od najgroniejszego wroga – wroga wewntrznego.
(gen. bryg. Konrad wietlik, Za zaszczyt – wypełnienie obowizku, „Na Stray. Tygodnik ołnierza KBW” 1946, nr 34, s. 1)

Przygotowania do zbrojnej rozprawy z podziemiem niepodległociowym nabrały tempa
i rozmachu po zakoczeniu wojny z Niemcami, kiedy to „władza ludowa” wydała szereg decyzji,
w których nakazywała wzmoenie walki z „bandytyzmem”. Komunistom chodziło przede wszystkim
o działalno wrog im politycznie, a nie o zwalczanie pospolitego „bandytyzmu”, który w ostatnich
latach wojny i zaraz po niej, przybrał znaczne rozmiary. Jasno powiedział o tym gen. broni Michał Rolaymierski na odprawie z dowódcami okrgów wojskowych odbytej w dniach 13–14 maja 1946 r. Wtedy
mówił jasno, e wojsko nie prowadzi walki z „bandytyzmem”, ale stoi w obronie rzdu i pastwa,
a armia walczy z agentami angielskimi oraz agentami kapitalizmu i obszarnictwa. Wielu dowódców
wojskowych jak np. gen. dyw. Bolesław Zarako-Zarakowski, dowódca OW [Okrg Wojskowy] nr VI
w Łodzi, uwaało, e do walki z podziemiem powinno si kierowa wyłcznie milicj i Wojska Wewntrzne1. Tylko w szczególnych przypadkach wsparcia organom bezpieczestwa, czyli formacjom
podporzdkowanym MBP [Ministerstwo Bezpieczestwa Publicznego], powinna udziela armia. Mimo
takich opinii minister obrony narodowej 3 grudnia 1945 r. wydał rozkaz zobowizujcy wszystkie jednostki WP do zwalczania „bandytyzmu” i zapewnienia porzdku publicznego oraz zacienienia współpracy z MO, UBP i KBW [Korpus Bezpieczestwa Wewntrznego]2. Z kolei minister bezpieczestwa
publicznego 19 grudnia 1945 r. wydał rozkaz nr 81, w którym rozkazywał wzmacnia walk z bandytyzmem oraz polecał kierownikom WUBP [Wojewódzki Urzd Bezpieczestwa Publicznego] i dowódcom
KBW bezzwłoczne wej w porozumienie z dowódcami jednostek WP, aby nawiza z nimi współprac
i wspólnymi siłami przyspieszy likwidacj „band”3.
Stacjonujcy w Łodzi ołnierze KBW ju od połowy 1945 r. przechodzili intensywne szkolenie.
ołnierzom przekazywano poza wiedz wojskow, spor dawk informacji ze wiata polityki, gospodarki i historii. Na jednym z kursów szeregowym łódzkiego pułku przedstawiano zbrodnicz „robot” AK,
wobec czego, jak pisał w sprawozdaniu oficer polityczno-wychowawczy jednostki: „ołnierze wykazuj
pełne zrozumienie i pragnienie odwetu. Wida, e doroli do zadania i e mona na nich polega”4. Tym
zadaniem dla KBW była walka z podziemiem zbrojnym. Na obszarze woj. łódzkiego głównym przeciwnikiem aparatu represji była organizacja niepodległociowa – KWP [Konspiracyjne Wojsko Polskie]5.
Twórc organizacji był kpt. Stanisław „Warszyc” Sojczyski6.
Archiwum UŁ, sygn. 225a. Z. Pytasz, Udział wojska w yciu społeczno-politycznym i gospodarczym na ziemi łódzkiej. Praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. S. Banasiaka, Łód 1984, s. 118.
M. Jaworski, Korpus Bezpieczestwa Wewntrznego w lata 1945–1965, Warszawa, s. 168.
3
Wybór wydarze. Z dziejów walk w obronie władzy ludowej w Polsce w latach 1944–1952, red. T. Walichnowski, Warszawa 1985,
s. 55.
4
Archiwum Instytutu Pamici Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), sygn. 636/1126. Meldunek do dowódcy jednostki
nr 0049 z 16 V 1945 r., k. 258.
5
Szerzej o KWP: M. Gsior, KWP 1945–48, Radomsko 1993; A.W. Gała, KWP 1945–54, Czstochowa 1996; T. Toborek, Stanisław
Sojczyski i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łód 2007; K. Jasiak, Z dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Radomsko 2010.
6
Za swoje zasługi dla niepodległoci Polski w dniu 11 listopada 2009 r., awansowano pomiertnie kpt. Stanisława „Warszyca” Sojczyskiego na stopie generała brygady.
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Podczas trwania amnestii, gdy władze komunistyczne „puszczały w niepami” działalno
w podziemnych organizacjach zbrojnych walczcych z Niemcami, armia i siły bezpieczestwa nie prowadziły wikszej działalnoci operacyjnej7. Dowództwo KBW postanowiło wykorzysta ten dogodny
moment i na przełomie wrzenia oraz padziernika 1945 r., przeprowadziło kompleksow reorganizacj
korpusu. Cał formacj podzielono na 3 piony: operacyjny, ochronny i konwojowy. Powołano struktury
WBW [Wojsk Bezpieczestwa Wewntrznego] o zdecentralizowanej batalionowej strukturze, która
pokrywała si w wikszoci przypadków z istniejcymi w Polsce, w latach 1945–1946 województwami.
Na bazie istniejcych jednostek KBW8 sformowano: 14 dowództw WBW, 14 samodzielnych batalionów
operacyjnych, 14 samodzielnych kompanii konwojowych, 10 samodzielnych batalionów ochronnych
oraz 5 samodzielnych batalionów ochrony kolei. Struktura WBW przetrwała w niemal niezmienionej
formie zasadniczy okres walk z polskim i ukraiskim podziemiem zbrojnym. Kolejna wielka reorganizacja KBW miała miejsce w padzierniku 1947 r., kiedy powrócono do systemu pułkowego9.
Formalne utworzenie WBWŁ nastpiło 4 padziernika 1945 r. W tym dniu rozwizano
3. specjalny pułk bezpieczestwa KBW i na jego miejsce sformowano: 3. samodzielny batalion operacyjny oraz samodzieln kompani konwojow10. W nowopowstałe struktury włczono take 4. samodzielny
batalionu ochrony. Na podstawie rozkazu KBW nr 241, z dniem 5 padziernika 1945 r. dowództwo nad
całoci sił korpusu, zorganizowanych w WBWŁ, objł płk Józef Okulicz11. Jego zastpc i oficerem do
spraw polityczno-wychowawczych został kpt. Józef Lebied12. Szefem oddziału operacyjnowywiadowczego był kpt. Marian Kotowicz13, a szefem sztabu został kpt. Tadeusz Chober14.
Z pocztkiem 1946 r. sztab KBW, rozpoczł wspólnie z III Departamentem MBP opracowywanie
ogólnopolskich planów operacji wojskowo-pacyfikacyjnych, przeciwko organizacjom niepodległociowym. Takie plany przygotowano równie na szczeblach wojewódzkich. Jeszcze w styczniu, kierownik
WUBP w Łodzi płk Mieczysław Moczar i dowódca WBWŁ płk J. Okulicz stworzyli plan likwidacji
wystpujcych w woj. łódzkim organizacji antykomunistycznych. W projekcie tym przewidzianym na
okres stycze-marzec 1946 r., główny nacisk połoono na walk z najwiksz i najgroniejsz dla komunistów na tym terenie organizacj niepodległociow – KWP. Walka ta miała si odbywa przy wikszym wykorzystaniu agentury złoonej z byłych członków „band”. Rozbiciu KWP słuy miał równie
wzmocniony i szerzej wykorzystywany wywiad WBW, który winien nawizywa kontakty z członkami
organizacji podziemnych, za pomoc fikcyjnych dezerterów. Twórcy planu zalecali obstawianie starych,
znanych kryjówek partyzanckich, obstawianie dróg i miejsc, po których mogli porusza si ołnierze
podziemia. Operacje likwidacyjne przeciwko konspiracji antykomunistycznej przeprowadza mieli przede wszystkim ołnierze KBW. Zgodnie z owym planem ich działalno w terenie powinny wspiera
grupy operacyjne UBP i MO, a w razie nagłej potrzeby zalecano wykorzystanie oddziałów WP. Był to
zapewne jeden z pierwszych planów, który powstał w wyniku bliskiej współpracy UBP i KBW na obsza-

Dekret o amnestii wszedł w ycie 2 sierpnia 1945 r. Poniewa pocztkowe efekty amnestii były słabo widoczne, gdy ołnierze
organizacji podziemnych si nie ujawniali, amnesti przedłuono o kolejne 2 miesice.
Do padziernika 1945 r. sformowano 7 specjalnych pułków bezpieczestwa oraz 4 samodzielne bataliony ochrony.
9
M. Jaworski, Korpus Bezpieczestwa …, s. 48.
10
AIPN, sygn. 636/1129. Rozkaz dowództwa KBW nr 01 w sprawie organizacji WBWŁ z 4 X 1945 r., k. 1 i n. Naley pamita, e
w KBW w okresie maj 1945 r. – stycze 1946 r., miały miejsce czste zmiany personalne oraz co najwaniejsze, poszczególni oficerowie i podoficerowie niezwykle czsto zmieniali stanowiska słubowe. W wymienionym rozkazie funkcje szefa sztabu oraz oddziału
operacyjno-wywiadowczego zajli inni oficerowi, którzy jednak bardzo szybko zostali zastpieni przez wspomnianych – kpt.
T. Chobera i kpt. M. Kotowicza, obywateli ZSRR, pełnicych te funkcje przez dłuszy okres.
11
J. Okulicz s. Władysława, narodowoci białoruskiej, do 1944 r. pełnił róne obowizki w Armii Czerwonej; AIPN, sygn. 1855/400.
Teczka personalna Józefa Okulicza.
12
J. Lebied s. Stefana, ur. 28 maja 1920 r. w Nowogródku (miasto w zachodniej Białorusi), zmarł w 1971 r. W WP w ZSRR od 1943
r., uczestnik bitwy pod Lenino. W 1944 r. awansowany na podporucznik i porucznika w 1945 r. otrzymał awans na kapitana i majora.
Od stycznia 1944 r. pełnił słub w PSBS na stanowisku oficera polityczno-wychowawczego. Od 1952 r. awansowany na podpułkownika, a od 1958 r. na pułkownika. Przez cały okres słuby zwizany był z aparatem polityczno-wychowawczym; AIPN, sygn.
2174/4196. Teczka personalna Józefa Lebiedzia.
13
M. Kotowicz s. Leona, w Armii Czerwonej pełnił słub od 1941 r. Otrzymał m.in. medal za obron Stalingradu; AIPN, sygn.
1855/800. Teczka personalna Mariana Kotowicza.
14
T. Chober był jednym z najstarszych staem oficerów w jednostce łódzkiej. Urodził si w 1905 r. na Wołyniu, słuył
w wojsku w ZSRR w latach 1927–1936. W 1944 r. skierowano go do WP, a póniej do KBW; AIPN, sygn. 1855/160. Teczka personalna Tadeusza Chobera.
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rze woj. łódzkiego. Po nim było jeszcze wiele kolejnych, gdy władzom komunistycznym nie udało si
łatwo i szybko zniszczy sił podziemia niepodległociowego15.
Realizacj planu rozbicia KWP rozpoczto ju w styczniu. W teren pow. radomszczaskiego
i piotrkowskiego wyruszyły 2 grupy operacyjne w sile 189 i 102 ołnierzy WBWŁ. Ujto 77 członków
wspomnianej organizacji16. Wszyscy zostali aresztowani wg wczeniej przygotowanych przez funkcjonariuszy UBP imiennych list. Pracownicy bezpieki prawie zawsze asystowali oddziałom korpusu. Ich zadaniem było werbowanie informatorów, agentów, nadzorowanie aresztowa i przeszuka. Osoby zatrzymane były przewoone pod eskort ołnierzy KBW do lokalnych aresztów PUBP, a waniejszych członków podziemia transportowano do aresztów i wizie w Łodzi, gdzie byli poddawani przesłuchaniom.
Drugim etapem wspomnianego planu było skoncentrowanie na pocztku marca 1946 r. wikszej iloci
grup operacyjnych, szczególnie w południowo-wschodniej czci woj. łódzkiego. Rozlokowano je
w Piotrkowie Trybunalskim (92 ołnierzy) i Radomsku (158 ołnierzy). Aby zada silniejszy cios podziemiu, z Warszawy cignito dodatkowo 100 ołnierzy z 1. zmotoryzowanego pułku KBW17, których
rozmieszczono w Opocznie oraz 150 ołnierzy z tego samego batalionu w Koskich. Sztab grup operacyjnych WBWŁ znajdował si w Piotrkowie Trybunalskim18. Do działa przeciwko podziemiu przystpiły take jednostki WP. W rozkazie nr 03 z 5 marca 1946 r. dowódca OW nr VI gen. dyw. B. ZarakoZarakowski nakazał: z cał energi przystpi do walki z bandytyzmem; na wspólnych odprawach z MO
i UB opracowa plan operacji i wywiadu w danym rejonie, prowadzi wywiad przez wyznaczonych do
tego oficerów i zaufanych z ludnoci miejscowej19. Wstpem do rozpoczynajcej si pacyfikacji było
zorganizowanie nocnych zasadzek przez ołnierzy WBWŁ, szczególnie na trasie Radomsko – Piotrków
Trybunalski. Akcje te nie przyniosły podanych rezultatów. Z kolei od 10 do 15 marca 1946 r., na terenie pow.: piotrkowskiego, radomszczaskiego, opoczyskiego, koskiego oraz wieluskiego, przeprowadzono działania nazywane w dokumentach KBW „rozpoznawczo-propagandowymi”. Operacje koordynował dowódca WBWŁ płk J. Okulicz z Piotrkowa Trybunalskiego, a jego zastpca ppłk Warton
Bogdasarow20, nadzorował przebieg działa w miecie Koskie. Pacyfikacje rozpoczto 10 marca
o godz. 5.00 na terenie pow. radomszczaskiego, gdzie grupa operacyjna, składajca si z 21 oficerów
i podoficerów oraz 223 szeregowych, aresztowała wg danych UBP: domniemanego dowódc i szefa
kompanii KWP „Siekiery”, dowódc plutonu teje kompanii i 7 innych członków tej organizacji. Raniono take jednego partyzanta, a 3 zabito. W pow. piotrkowskim pododdział KBW, liczcy 9 oficerów
i podoficerów oraz 83 szeregowych, aresztował 5 członków KWP oraz zlikwidował duy skład broni21.
W innych powiatach WBWŁ aresztowały dalszych kilkanacie osób. Operacj przerwano 14 marca 1946
r.22, ołnierze KBW zabezpieczali wtedy lini kolejow, od granicy pow. czstochowskiego do Skierniewic, ochraniajc specjalny pocig rzdowy. Podróowała nim delegacja jugosłowiaska, której przewodził Josip „Tito” Broz. Wikszo składu osobowego 3. samodzielnego batalionu operacyjnego, zaangaowano ponownie 19 marca, do ochrony powracajcego z Warszawy pocigu z przywódc komunistycznej Jugosławii23. Działalno represyjn do 26 marca ołnierze WBWŁ kontynuowali w pow.:
15

AIPN, sygn. 636/1146. Plan rozpracowania i likwidacji „band” w woj. łódzkim na okres 15 I 1946 r. - 15 III 1946 r., k. 45.
AIPN, sygn. 636/1145. Sprawozdanie do Oddziału Operacyjnego KBW z 1 II 1946 r., k. 22.
17
1. Zmotoryzowany Pułk KBW powstał w Warszawie w czerwcu 1945 r. na bazie 10. pp z 4. DP WP. Sformowano dwa zmotoryzowane pułki (drugi powstał w Krakowie w tym samym czasie na bazie 12. pp równie z 4. DP). Były to jednostki de facto specjalne,
wysyłane przez dowództwo KBW w najtrudniejsze i najbardziej zagroone przez podziemie niepodległociowe rejony Polski. Zadaniem jednostek było wspieranie lokalnych sił rzdowych w pacyfikacjach. Obydwa pułki rozformowano w 1947 r.
18
AIPN, sygn. 636/1147. Meldunek sytuacyjny grup operacyjnych nr 001 z 13 III 1946 r., k. 10.
19
Z. Pytasz, Udział Wojska Polskiego w akcjach przeciw reakcyjnemu podziemiu zbrojnemu na terenie ziemi łódzkiej w latach 1945–
1946, „Rocznik Łódzki”, t. XXXII, red. B. Wachowska, Łód 1982, s. 226.
20
W. Bogdasarow (w dokumentach wystpuje jako Warion, Wartan bd Warlan) s. Aszaka bd Arszaka ur. 1909 r. w Gruzji,
inynier geolog zmobilizowany do Armii Czerwonej w 1941 r. Ciko ranny w 1942 r. po powrocie do słuby został skierowany do
szkoły oficerów piechoty i Akademii Wojskowej im. Frunzego. Nastpnie słuchacz wielu kursów z taktyki wojskowej.
W 1943 r. jako dowódca samodzielnego batalionu został ponownie ranny. Po opuszczeniu szpitala wykładał taktyk specjaln
w szkole nr 2 w Moskwie. W WP od 28 stycznia 1944 r., jako wykładowca w polskim samodzielnym batalionie specjalnym,
a póniej jako dowódca Centrum Wyszkolenia Wojsk Wewntrznych. Pełnił słub w Łodzi na stanowisku zastpcy WBWŁ. Przez
krótki okres (ok. 1 miesic) był dowódc całej jednostki, w czerwcu 1946 r. odesłano go do ZSRR; AIPN, sygn. 1855/124. Teczka
personalna Wartona Bagdasarowa.
21
AIPN, sygn. 636/1143. Meldunek operacyjny nr 0069 Sztabu Dowództwa WBWŁ z 10 III 1946 r., k. 83.
22
AIPN, sygn. 636/1143. Meldunek operacyjny nr 0073 Sztabu Dowództwa WBWŁ z 14 III 1946 r., k. 96.
23
AIPN, sygn. 636/1147. Meldunek operacyjny Sztabu Dowództwa
161 WBWŁ z 19 III 1946 r., k. 23.
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sieradzkim, łczyckim i wieluskim. Wsparcia udzielili im pracownicy UBP i MO oraz aktywici PPR
i PPS, jak równie 22 kursantów z Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych z Łodzi24.
Ci ostatni prowadzili wród mieszkaców wsi działalno agitacyjno-propagandow i kampani wyjaniajc polityk „władzy ludowej”. Równie WBWŁ były aktywne na odcinku propagandy, w marcu
wojskowi zorganizowali 150 wieców oraz zebra, w których uczestniczyło wg strony rzdowej ok. 45
tys. osób. ołnierze ponadto rozkolportowali 53 tys. materiałów propagandowych wyjaniajcych polityk rzdu25. Efektem działalnoci operacyjnej WBWŁ do 15 marca 1946 r., było ranienie 2 i zabicie
4 członków podziemia. Aresztowano przeszło 255 osób, w tym – wg sprawozdania KBW – 162 „bandytów”26.
Wypada wspomnie, i od 1946 r. władze komunistyczne nasiliły nagonk skierowan przeciwko
jedynej legalnej partii opozycyjnej – PSL. Wielu działaczy tej partii było szykanowanych i aresztowanych,
wielu poniosło mier27. Bardzo czsto ujtych członków niepodległociowych ugrupowa, oskarano
o współprac z legalnie działajcym PSL. Wielu z aresztowanych w Łódzkiem w marcu i kwietniu 1946 r.
„bandytów”, posiadało jak głosiła propaganda komunistyczna i jej działacze np. płk M. Moczar, legitymacje
PSL28. Pomijajc fakt, e zapewne wielu z zatrzymanych mogło sympatyzowa z ruchem ludowym, to
posiadanie przez nich legitymacji członka PSL, było prowokacj stosowan przez pracowników UBP. Było
to celowe działanie nastawione na oczernienie stronnictwa i wykazanie, e „bandyci” z lasu czynnie współpracuj i popieraj legalnie działajce PSL.
Aby skutecznie koordynowa poczynania aparatu represji utworzono w marcu 1946 r. PKB [Pastwowa Komisja Bezpieczestwa]. Na jej czele, stanł minister obrony narodowej marszałek Michał
Rola- ymierski. Cały kraj podzielono na 14 stref bezpieczestwa. We wszystkich województwach walk
z podziemiem niepodległociowym koordynowały Wojewódzkie Komisje Bezpieczestwa, w skład
których zazwyczaj wchodzili: dowódca najwikszej jednostki na danym obszarze, zastpca politycznowychowawczy danej jednostki, kierownik WUBP oraz komendant MO29. W takim składzie wojewódzkie komisje bezporednio nadzorowały przebieg „zabezpieczania” referendum i wyborów do sejmu,
kierowały walk z podziemiem zbrojnym oraz prac agitacyjno-propagandow. Bdc ciałem tajnym
komisja wydawała wice m.in. oddziały KBW zarzdzenia. W rozkazie powołujcym PKB, 29 marca
marszałek M. Rola- ymierski podsumował jej cele:
…zostało zdecydowane ze bandytyzm musi by sparaliowany w cigu najbliszego okresu czasu.
W tym celu zostanie wszczta energiczna akcja ofensywna na terenie całego pastwa […]
W celu ostatecznego sparaliowania bandytyzmu w kraju przed nastaniem okresu wiosenno-letniego
w imieniu Komisji rozkazuje: walk z bandytyzmem postawi jako pierwsze i najwaniejsze zadanie zarówno wojska, jak i bezpieczestwa i milicji, a przede wszystkim traktowa to zadanie czysto ofensywnie.
Naley usilnie szuka bandytów, a po otrzymaniu wiadomoci natychmiast organizowa operacje i niszczy ich w ich własnych kryjówkach30.
Zgodnie z decyzjami PKB, z pocztkiem kwietnia 1946 r. szef WUBP w Łodzi, płk
M. Moczar, wspólnie z dowództwem WBWŁ opracował kolejny plan wymierzony w członków KWP.
24
Wybór wydarze. Z dziejów walk…, s. 59 i n; AIPN, sygn. 636/1146. Imienny spis grupy agitacyjno-propagandowej z marca 1946
r., k. 65. Dokument wymienia nazwiska 31 pepeerowców, 1 członka SL, 22 ołnierzy – kursantów ze szkoły politycznowychowawczej w Łodzi oraz 11 osób z PPS.
25
M. Jaworski, Korpus Bezpieczestwa …, s. 80.
26
AIPN, sygn. 636/1145. Sprawozdanie z działalnoci band i działa operacyjnych WBWŁ za okres 1-15 III 1946 r., z 16 III 1946 r., k. 28;
AIPN, sygn. 636/1145. Sprawozdanie z działalnoci band i działa operacyjnych WBWŁ za okres 1-31 III 1946 r., k. 42. Tak due operacje i zaangaowanie sił reimu nie umknło uwadze prasy, która informowała o likwidacji dywersyjnych „band” NSZ. Krótk wzmiank
na ten temat zamieciła m.in. „Gazeta Ludowa” (Akcja pod Radomskiem. KBW likwiduje band „Warszyca, „Gazeta Ludowa. Pismo
codzienne dla wszystkich” 1946, nr 85, s. 1), w tym czasie jedyna niezalena od komunistów gazeta.
27
Szerzej: R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945–1949, Warszawa 1992.
28
Płk. Moczar „reweluje”, „Gazeta Ludowa. Pismo codzienne dla wszystkich” 1946, nr 99, s. 1.
29
T. Honkisz, Pastwowa Komisja Bezpieczestwa. Marzec–czerwiec 1946 r., „Wojskowy Przegld Historyczny” 1987, nr 4,
s. 25; Członami WKB w woj. łódzkim byli: gen. dyw. B. Zarako-Zarakowski – przewodniczcy komisji i dowódca OW nr VI, płk
Marian Szleyen – zastpca polityczno-wychowawczy dowódcy OW nr VI, płk dyplomowany Jerzy witelski – szef sztabu OW nr VI,
płk M. Moczar – kierownik WUBP, ppłk Włodzimierz Ley – komendant Komendy Wojewódzkiej MO w Łodzi;
Z. Pytasz, Udział Wojska Polskiego w akcjach przeciw…, s. 227.
30
W. Szota, Działania jednostek Ludowego Wojska Polskiego przeciwko zbrojnemu podziemiu, [w:] W walce o utrwalenie władzy
ludowej w Polsce 1944–1947, red. W. Góra, R. Halaba, Warszawa 162
1967, s. 276–277.
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Pacyfikacjami miano obj 70 wsi w pow.: radomszczaskim, opoczyskim, wieluskim, koskim oraz
piotrkowskim. W celu lepszej koordynacji działa, utworzono specjalny sztab, do dyspozycji, którego
wydzielono 350 ołnierzy KBW oraz 40 z WP. Dodatkowo cał operacj miało wspiera 500 milicjantów oraz 200 ołnierzy-pograniczników NKWD/MWD31. W pacyfikacjach terenu pow. piotrkowskiego,
w okresie od 12 kwietnia do 4 maja 1946 r., brał take udział batalion Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych. W zwizku ze słab współprac ludnoci wiejskiej z aparatem represji, która
nie informowała władz o ruchach i miejscach pobytu oddziałów partyzanckich, płk M. Moczar i dowódca
OW nr VI w Łodzi postanowili powoła tzw. lotne grupy gminne32. Składały si z 20–50 osób, głównie
ołnierzy WBWŁ bd WP, funkcjonariuszy MO, referentów UB i z działaczy partii „demokratycznych”, czyli z PPR, PPS i SL. Zadaniem tych grup poza walk z KWP, było tworzenie sieci agenturalnej
i informacyjnej, bez której zarówno UBP jak i KBW działałoby znacznie mniej „efektywnie”. Utworzono
równie grupy uderzeniowo-pocigowe, składajce si z 40–60 ludzi. Siły te zazwyczaj były w odwodzie
przy lokalnych UBP33. Realizacj planu rozpoczto 17 kwietnia 1946 r. wysyłajc do akcji 346 ludzi z 3.
samodzielnego batalionu operacyjnego, 200 podoficerów ze szkoły podchorych i 300 funkcjonariuszy
MO34.
Wymienione w poprzednich fragmentach tego opracowania, działania aparatu bezpieczestwa
i wojska miały bardzo niekorzystne konsekwencje dla podziemia niepodległociowego w Łódzkiem.
Wielu członków i współpracowników KWP zostało aresztowanych, a jeszcze wiksza ich liczba obawiała si dekonspiracji i uwizienia. Struktury organizacji zostały nadszarpnite. Nasilajce si represje reimu komunistycznego wymuszały na dowództwie KWP reakcje. Zintensyfikowanie działa zbrojnych
organizacji nakazał kpt. S. „Warszyc” Sojczyski 28 marca 1946 r., ponaglał take swoich ludzi do zlikwidowania m.in. wojewody łódzkiego Jana Dba-Kocioła i kierownika WUBP płk. M. Moczara, na
których ju od pocztku 1946 r., ciyły wyroki mierci.
W kwietniu 1946 r. na nieszczcie wielu członków KWP, dowództwo tej organizacji postanowiło przeprowadzi du zorganizowan akcj zbrojn. Decyzja o ataku sił partyzanckich na Radomsko
zapadła w czasie, gdy w woj. łódzkim, szczególnie w jego południowo-wschodnich powiatach, operowały liczne oddziały rzdowe. W konsekwencji doprowadziło to do zderzenia obu tych sił, z których strona
rzdowa dysponowała pod kadym wzgldem znacznie silniejszymi argumentami. W historiografii dominuje przekonanie, e kpt. S. „Warszyc” Sojczyski, dowódca KWP, czuł si na tyle silny, e postanowił zaj powiatowe miasto, rozbi lokaln siedzib UBP oraz uwolni aresztantów35. Bardziej właciwe
jest jednak stwierdzenie, e atak na Radomsko był manifestacj nie siły KWP, ale pokazaniem, e organizacja ta wci istnieje mimo masowych aresztowa jej członków, które trwały nieprzerwanie od grudnia
1945 r. Wród pozostajcego na wolnoci kierownictwa oraz szeregowych członków ugrupowania, działania aparatu represji musiały budzi niepokój oraz ch odwetu. Dlatego te, aby pokaza, e organizacja
funkcjonuje dowództwo KWP postanowiło działa. Cz sił partyzanckich rozpoczło koncentracj
przed planowan akcj na pograniczu pow. piotrkowskiego i radomszczaskiego. Jednak ju 11 kwietnia
1946 r., o godz. 15.30 zostały wykryte przez liczn grup operacyjn KBW–MO oraz 30 funkcjonariuszy
UBP. W wyniku kilkugodzinnego starcia siły rzdowe uciekły, zginł jeden funkcjonariusz UBP, a trzech
zostało rannych. Do niewoli dostało si 4 (lub 3) ołnierzy KBW. Dowództwo WBWŁ zaalarmowane
o pojawieniu si 400 osobowego oddziału zbrojnego potraktowało spraw bardzo powanie36. Jeszcze
31
AIPN, sygn. 693/920. Kronika Jednostki KBW Ziemi Łowickiej w Łodzi, k. 20. W marcu 1946 r. NKWD zostało przemianowane
na MWD; J. Rutkiewicz, Wojska NKWD 1917–1945. Historia, organizacja, umundurowanie, Warszawa 1998, s. 46.
32
W jednym ze sprawozda znalazło si jednostronne stwierdzenie, i: …terroryzowana przez bandy ludno cywilna w poszczególnych rejonach, nie widzc naleytego zabezpieczenia terenu przez nasze wojska, nie dawała potrzebnych informacji,
a jeeli dawała to w bardzo skpej iloci i z duym opónieniem.; AIPN, sygn. 636/1172. Podsumowanie działalnoci WBWŁ za okres
kwiecie - 15 V 1946 r., k. 9.
33
AIPN, sygn. 636/1146. Plan likwidacji „band” w pow.: radomszczaskim, opoczyskim, koskim, piotrkowskim, k. 68.
34
AIPN, sygn. 636/1172. Podsumowanie działalnoci WBWŁ za okres kwiecie - maj 1946 r., k. 9.
35
Jeden z autorów w latach 60. XX w. napisał, e akcja na Radomsko została przeprowadzona, aby podnie presti oddziałów
„Warszyca”(sic!); J. Zieliski, lska jednostka Korpusu Bezpieczestwa Wewntrznego w walce z reakcyjnym podziemiem (luty
1945–kwiecie 1947), Katowice 1966, s. 116. W podobnym tonie napisał Tomasz Toborek autor ksiki o „Warszycu” i KWP,
stwierdzajc, e: „nieskuteczno aparatu władzy w walce z partyzantami omieliła tych ostatnich do bardziej zdecydowanych
i spektakularnych działa”; T. Toborek, Stanisław Sojczyski …, s. 100.
36
Meldunki napływajce do sztabu WBWŁ znacznie zawyały liczb bojowników KWP. W akcji na Radomsko brało udział ok.
180–200 ołnierzy KWP.
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tego samego dnia o godz. 22.00 wysłano w teren 113 ołnierzy pod dowództwem zastpcy dowódcy
3. Samodzielnego Batalionu Operacyjnego ds. liniowych kpt. Piotra Rachmanina. Druga grupa pod dowództwem mjr. W. Łowygina liczc 186 ludzi wyruszyła do pow. piotrkowskiego 12 kwietnia w południe. Z zadaniem zniszczenia „bandy” wysłano równie tego samego dnia 300 ołnierzy wojsk pogranicznych NKWD/MWD i 200 funkcjonariuszy MO. Pocigiem za oddziałami partyzantki niepodległociowej kierował osobicie p.o. dowódcy WBWŁ ppłk W. Bogdasarow, który koordynował akcj
z Piotrkowa Trybunalskiego. Dodatkowo w teren pow. wieluskiego wysłano grup zwiadu, a 7 grup
zaporowych w składzie: 1 oficer i 25 szeregowych przeprowadzało zasadzki na drogach dojazdowych do
Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego i Opoczna37. Wymienione oddziały wojsk rzdowych w wikszoci
zostały wysłane w teren pow. piotrkowskiego. Dlatego te główne siły KWP bez wikszych przeszkód
przeszły w okolice Radomska, okryły miasto i w nocy 20 kwietnia ok. godz. 1.00 zaatakowały areszt
miejski, siedzib PUBP oraz bank. Cała akcja sił podziemia niepodległociowego trwała ok. 3,5 godz.
Odbicie winiów poszło stosunkowo łatwo, szczególnie, e cała 13 osobowa stra wizienna poddała si
bez walki. Uwolniono 57 przetrzymywanych tam winiów, głównie ołnierzy AK. Łatwo, z jak
udało si partyzantom przej kontrole nad miastem wynikała, jak pisali autorzy w latach PRL, z opuszczenia Radomska przez siły wojskowe, które udały si na pomoc zaatakowanemu posterunkowi MO
w pow. włoszczowskim38. Jednak z dokumentów KBW wynika jasno, e w miecie przebywała grupa
wojsk, która jednak była tak zaskoczona atakiem, e nie wykazała adnej inicjatywy. ołnierze WBWŁ
znajdujcy si w wietlicy pobliskiej fabryki, mimo rozkazu dowódcy grupy nie nawizali walki z partyzantami, gdy jak napisano w meldunku do dowództwa jednostki: nasz mały oddział […] nie strzelał […]
nasz oddział był niejednolity, składajcy si ze zbieraniny39. Na pomoc zaatakowanemu miastu
w nocy 20 kwietnia wysłano z Łodzi 50–osobow kompani wyszkoleniow z dowódc por. [imienia nie
ustalono] Kubaszk. Dopiero po wycofaniu si członków podziemia z miasta, ok. 4.00 rano grupa 62
ołnierzy WBWŁ wraz z grup wojsk pogranicznych NKWD/MWD udała si w pocig za partyzantami.
Wycofywali si oni w trzech kierunkach: na Przedbórz, ytno i Kamiesk. Za kad
z grup KWP podyły pododdziały WBWŁ. Grupa 70 partyzantów pod dowództwem ppor. Władysława
„Longinusa” Kumierczyka, wycofujc si w kierunku m. Przedbórz ok. godz. 6.00, natknła si na urzdzon wczeniej w m. Zabłocie (na wschód od Radomska) zasadzk40. Kompania ołnierzy KBW ppor.
Jakuba Wolaskiego zwizała walk bojowników, którzy jednoczenie zostali zaatakowani przez grup
operacyjn cigajc ich od Radomska. W kilkugodzinnym starciu ołnierzom WBWŁ udało si rozbi
oddział KWP, odbijajc przy tym swoich wczeniej zatrzymanych towarzyszy. Podczas ataku na Radomsko pojmani 11 kwietnia ołnierze WBWŁ, byli wykorzystywani do donoszenia amunicji poszczególnym grupom walczcych partyzantów. Korzystajc z okazji, podczas wspomnianego starcia w m. Zabłocie jecom tym udało si zbiec. Z kolei zaatakowana z dwóch stron grupa KWP uległa rozproszeniu. Na
placu boju zostawiła: 1 zabitego, 5 rannych oraz bro. Inne zgrupowania partyzantów starajce oddali
si od miasta take natykały si na siły rzdowe np. w pow. piotrkowskim ołnierze KBW wzili do
niewoli 12 partyzantów, a kilku innych ranili41. Schwytanych ołnierzy KWP szybko odstawiano do
UBP, gdzie byli poddawani przesłuchaniom. W wyniku prowadzonych ledztw, ju 24 kwietnia sztab
WBWŁ posiadał do dokładne informacje o siłach i dowódcach partyzanckich, biorcych udział w ataku
na miasto oraz innych kwestiach zwizanych z jego przygotowaniem. Z informacji uzyskanych w toku
ledztw wynikało, i partyzanci mieli zna dokładnie rozkład sił bezpieczestwa w miecie oraz ochron
aresztu i PUBP. Dane te miał dostarczy agent podziemia niepodległociowego pracujcy w radomszczaskim UBP42. Pod koniec kwietnia 1946 r. funkcjonariusze UBP czsto w asycie ołnierzy KBW,
37

AIPN, sygn. 636/1143. Meldunek operacyjny nr 00102 Sztabu Dowództwa WBWŁ z 12 IV 1946 r., k. 164.
J. Zieliski, lska jednostka…, s. 116. Chodzi prawdopodobnie o atak na posterunek milicji w m. Silniczka (obecnie wie połoona
w pow. radomszczaskim, w gm. ytno) 7 kwietnia, majcy odcign uwag sił rzdowych od koncentrujcych si do ataku na
Radomsko ołnierzy KWP.
39
AIPN, sygn. 636/1143. Meldunek operacyjny nr 00122 Sztabu Dowództwa WBWŁ za okres 22-24 IV 1946 r., k. 185.
40
W kwietniu 1946 r. na terenie kilku miejscowoci kwaterowały grupy operacyjne, były to: Zakrzew i Dmenin, gdzie znajdowały si
grupy KBW w sile ok. 66 ołnierzy, Zamocie z 57 ołnierzami i w ytnie gdzie przebywało 74 ołnierzy - E. Soliski, Działalno
Samodzielnej Grupy KWP „Lasy” pod dowództwem „Warszyca” i jej likwidacja (stycze 1945 – czerwiec 1946) [w:] W walce ze
zbrojnym podziemiem 1945–1947, red. M. Turlejska, Warszawa 1972, s. 354.
41
AIPN, sygn. 636/1143. Meldunek operacyjny nr 00110 Sztabu Dowództwa WBWŁ z 20 IV 1946 r., k. 180.
42
Szerzej o informatorach i agentach KWP: T. Toborek, Stanisław164
Sojczyski..., s. 121–127.
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aresztowali wielu podwładnych por. J. „Grota” Rogólki, którzy brali udział w akcji na Radomsko. Sam
dowódca akcji, „wpadł” we własnym domu w zastawion na niego zasadzk. Znaleziono u niego maszyn drukarsk i znaczne iloci rónych materiałów, na podstawie których aresztowano m.in. komendanta
MO na pow. Piotrków Trybunalski. Wczeniej bo ju 20 kwietnia aresztowano członka PPR, burmistrza
Radomska Stefana Skroczyskiego, oraz był łczniczk AK [imienia nie ustalono] Wojciechowsk,
których podejrzewano o współprac z KWP43. Cze z aresztowanych ołnierzy KWP, uczestników
ataku na Radomsko po „intensywnych” przesłuchaniach szybko postawiono przed sdem.
Ze zgrupowa konspiracyjnych biorcych udział w ataku na Radomsko wikszo szybko została
rozbita. Jednak jeden z oddziałów podziemia przysporzył siłom rzdowym wyjtkowo duo problemów.
Byli to ołnierze pod dowództwem por. Henryka „Klingi” Glapiskiego, którzy zadali najwiksze straty
Wojskom Wewntrznym na ziemi łódzkiej w ich historii. Pasmo partyzanckich sukcesów zaczło si
podczas odwrotu z Radomska, wtedy to natknli si na konwój z zaopatrzeniem dla WBW woj. lskiego. Po rozbrojeniu obstawy transportu, w którym znajdowały si m.in. nowe sorty mundurowe, ywno,
alkohol i papierosy, wykorzystujc zdobyczne samochody, partyzanci udali si w kierunku ytna (miejscowo połoona na południowy-wchód od Radomska). Aby odnale zagrabiony sprzt, 20 kwietnia
w teren pow. radomszczaskiego wyruszyła grupa ok. 60 ołnierzy WP. Jej dowódc był kpt. Włodzimierz Mrozowski. Równie WBW woj. lskiego, dla których przeznaczone było zaopatrzenie, postanowiły wysła 75 ludzi z 7. samodzielnego batalionu operacyjnego. Komend nad nimi sprawowali zastpca dowódcy WBW woj. lskiego do spraw zwiadu kpt. Aleksy Kuzariew oraz szef kontrwywiadu teje
jednostki por. Fiodor Huszcza. Obaj dowodzcy akcj radzieccy oficerowie byli „dowiadczonymi”
ołnierzami. Wczeniej brali udział w ciganiu i rozbiciu m.in. oddziałów Franciszka „Otta” Olszówki
i Stanisława „Rudego” Panka44. Aby wytropi zaginiony transport siły rzdowe wsparto dodatkowo
2 dwupłatowymi samolotami rozpoznawczymi PO-245. W godzinach popołudniowych 20 kwietnia połczona grupa poszukiwawcza KBW–WP natknła si niedaleko m. Graby (wie połoona na południe od
Radomska) na zgrupowanie por. H. „Klingi” Glapiskiego. Bez uprzedniego rozpoznania terenu oraz
przeciwnika, strona rzdowa przystpiła do ataku. Wikszo ołnierzy zaatakowała liczc ok. 50 osób
grup KWP. Mimo znacznie mniejszych sił, dziki sprawnoci bojowej partyzantów, udało im si wybi
obsług działka 45 mm oraz dowodzcych akcj oficerów, a take niemal otoczy przeciwnika. ołnierze
WP widzc nieuchronn porak, zaczli si poddawa. W odpowiedzi na to ołnierze lskiej jednostki
KBW rozpoczli strzela: po uchodzcych ołnierzach wojska polskiego […] ale to nic nie pomogło, bo
nawet oficerowie wojska polskiego zaczli si czołga w stron bandytów46. Po kilkugodzinnej walce
padło 6 oficerów i podoficerów oraz 7 szeregowych, rannych było kolejnych 6 ołnierzy. Powaniejszych
strat po stronie podziemia niepodległociowego nie było, poległ prawdopodobnie jeden członek KWP. Po
wstpnym przesłuchaniu pojmanych ołnierzy KBW i WP majcym na celu ustalenie czy nie było wród
nich adnego yda, Rosjanina ani nikogo z UB, oficerom zwrócono bro i wszystkich puszczono wolno.
Na potrzeby rannych, partyzanci przeznaczyli jeden ze zdobycznych samochodów. Tyle szczcia nie
mieli inni ołnierze, mowa tu o radzieckich jecach wzitych do niewoli w Radomsku. Trzeba pamita,
e i strona antykomunistyczna dopuszczała si naduy, kradziey i mordów47. W kilka miesicy póniej
gdy pojmano „Kling” i postawiono przed sdem składał wyjanienia z tej tragedii: pojechalimy do
43

AIPN, sygn. 636/1143. Meldunek operacyjny nr 00112 Sztabu Dowództwa WBWŁ z okres 22-24 IV 1946 r., k. 185–187.
Szerzej o tych oddziałach: K. Szwagrzyk, Działania Wojsk Bezpieczestwa Wewntrznego województwa wrocławskiego przeciwko
oddziałowi Franciszka Olszówki ps. „Otto” (23 grudnia 1945 r. – 23 lutego 1946 r.), „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”
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AIPN, sygn. 636/1172. Podsumowanie działalnoci WBWŁ za okres kwiecie - 15 maj 1946 r., k. 9.
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AIPN, sygn. 636/1143. Meldunek operacyjny nr 00122 Sztabu Dowództwa WBWŁ za okres 22-24 IV 1946 r., k. 186.
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Szerzej: R. Wnuk, Problem bandytyzmu wród ołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce (1945–1947) [w:] Komunizm.
Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 67–79; P. Niwiski, Problem „bandycenia si” członków konspiracji na
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gajówki Graby […] i nastpnie stała si rzecz straszna, za któr bardzo obecnie ałuj. Byłem przemczony prac, wypiłem wódki i byłem nieprzytomny. Na pytanie, co zrobi z ołnierzami sowieckimi, kazałem ich rozstrzela. Komu wydałem ten rozkaz, tego nie pamitam48. ołnierze ci zostali pochowani
w lesie, a ich ciała odnalazła kila dni póniej jedna z grup operacyjnych KBW.
Trudno odmówi por. H. „Klindze” Glapiskiemu pomysłowoci i odwagi. Dzie po walce
z przewaajcymi siłami rzdowymi w m. Graby oraz rozstrzelaniu jeców sowieckich, partyzanci ruszyli w dalsz drog. Dnia 21 kwietnia ok. godz. 14.00 ludzie „Klingi”, przebrani w nowe mundury KBW,
na zdobycznych samochodach z działkiem 45 mm wjechali do m. ytno. Przebywała tam grupa wojsk
WBWŁ, pod dowództwem por. Wiktora Nogalewskiego49. Stojcy na warcie ołnierze przepucili jadcych na samochodach partyzantów mylc, e to grupa operacyjna WBW woj. lskiego, która dzie
wczeniej przejedała przez ytno. Zanim ołnierze si zorientowali, zostali otoczeni i rozbrojeni przez
wmieszanych midzy nich partyzantów. Dowódca kompanii por. W. Nogalewski, prawdopodobnie jako
pierwszy i ostatni próbował stawi opór, został zastrzelony przez jednego z członków KWP50. Trzech
ołnierzy (w tym jeden podoficer) KBW postanowiło zdezerterowa i przej do oddziału partyzanckiego. Cała kompania, czyli 4 oficerów, 14 podoficerów i 56 szeregowych została rozbrojona i dostała si do
niewoli! Kadra dowódcza została skazana na degradacj i odesłana do kompanii karnej do Sokołowa
Podlaskiego na 10 tygodni. Z kolei reszt wojskowych z I kompanii 3. Samodzielnego Batalionu Operacyjnego, którzy równie dali si łatwo rozbroi, skierowano na 8 tygodni pobytu w kompanii karnej51.
Rozbrojenie kompanii KBW w ytnie oraz zabicie jej dowódcy, było kolejnym ciosem
w siły rzdowe w Łódzkiem. Wie o tej porace zmobilizowała dowództwo WBWŁ do rzucenia
w ten rejon wszystkich dostpnych rezerw. Do pow. piotrkowskiego skierowano dodatkowe siły. Ju 21
kwietnia 1946 r. na miejsce przybyła grupa operacyjna szkoły podoficerskiej52, która rozpoczła prowadzenie zwiadu i poszukiwała wymykajcego si obławom zgrupowania KWP. Dwa dni póniej dowódca
OW nr VI skierował do pow. radomszczaskiego kolejn grup składajc si ze specjalnie dobranych
215 ołnierzy WP z rónych jednostek. Z Sieradza przybyły pododdziały Oficerskiej Szkoły Łcznoci53.
Bdcy w trudnej sytuacji partyzanci starali si unikn dalszych star z siłami rzdowymi i próbowali
przedrze si do innego powiatu. Jednak kilka kilometrów po opuszczeniu ytna, natknli si na kolejny
pododdział WBWŁ, którym dowodził mjr W. Łowygin. Doszło do zaskakujcej sytuacji, wg słów
„Klingi” udał si on: na spotkanie tego majora, który, zdaje si, był sowietem w polskim mundurze
i przedstawilimy si. Ja powiedziałem, e jestemy KWP, a on powiedział, e to KBW. Nastpnie zagadnł mnie, co teraz bdzie, co bdziemy robi. Odpowiedziałem, e wolałbym, abymy si rozeszli kady
w swoj stron54. Tak te si stało. Do zdarzenia tego doszło w rejonie Małej Wsi, pierwszej miejscowoci lecej na północ od ytna, przez któr przejedali ołnierze KWP. Mimo posiadania zdecydowanej
przewagi w ludziach, uzbrojeniu i sprzcie, 30-letni oficer rosyjski, dowodzcy grup WBWŁ nie podjł
walki z przeciwnikiem. Prawdopodobnie uwierzył w fortel uyty przez por. Glapiskiego, który w rozmowie z majorem KBW powiedział, e w najbliszej okolicy s ukryci gotowi do akcji jego ołnierze.
Dowódca WBWŁ płk J. Okulicz, tak tłumaczył swojego podkomendnego mjr. W. Łowygina i zaistniał
wtedy sytuacj: w czasie ostatniej akcji na terenie pow. radomsko nie przyjł boju z band ze wzgldu na
brak ogniowych rodków wzmacniajcych55. Czy nie podjcie walki było dowodem na zbytni ostrono dowódcy KBW?, rozwag czy moe objawem niekompetencji – trudno dzi jednoznacznie stwier48
P. Kowalski, Tragedia pod Grabami, „Biuletyn IPN” 2001, nr 7, s. 49; Proces kpt. H. „Klingi” Glapiskiego odbył si przed WSR
w Łodzi w dniach 9–14 XII 1946 r. i zakoczył si wyrokiem skazujcym na mier przez rozstrzelanie, który wykonano 19 lutego
1947 r.
49
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50
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dzi. Nie ulega jednak wtpliwoci, e ułaska fantazja i spryt młodego komendanta KWP na pow. radomszczaski, po raz kolejny umoliwiła mu oraz jego ludziom wyjcie bez szwanku z opresji. Mimo
pomylnego dla por. H. „Klingi” Glapiskiego i jego ołnierzy bilansu działalnoci, siły reimu komunistycznego zagraały mu coraz bardziej. Jego zgrupowanie było w zasadzie ju ostatnim wikszym oddziałem zbrojnego podziemia niepodległociowego w tej czci województwa. Prawdopodobnie na skutek donosu, 22 kwietnia dowództwo WBWŁ dowiedziało si o miejscu postoju partyzantów w rejonie
wsi Odrow. Natychmiast wysłano tam grup operacyjn składajc si ze 110 ludzi (50 osób z kompanii wyszkoleniowej KBW, 30 ołnierzy z 4. samodzielnego batalionu ochrony i 30 funkcjonariuszy MO).
Grupa ta przybyła do nieodległej, połoonej na północ od miejsca pobytu partyzantów wsi Niedopielin
(pow. radomszczaski), gdzie oczekiwała nadejcia posiłków. Pododdziałem dowodzili mjr W. Łowygin
i zastpcy dowódcy ds. zwiadu WBWŁ kpt. W. Bka. Drug grup 100 ołnierzy KBW, przybył do
Woli Kuniewskiej, dowodził mjr M. Kotowicz i por. [imienia nie ustalono] Kubaszko. W 2 godziny po
dotarciu na miejsce o godz. 17.00 wojska rzdowe jednoczenie od południa i północy rozpoczły natarcie. Tym razem ludzie por. H. „Klingi” Glapiskiego okazali si całkowicie zaskoczeni i nieprzygotowani
do walki. Szybko ulegli rozproszeniu pozostawiajc na miejscu sprzt, bro i zdobyczne samochody.
Schwytano kilku partyzantów w tym kpr. [imienia nie ustalono] Daniłowicza, który dwa dni wczeniej
zdezerterował z KBW. Awansowany za swoje dokonania kpt. H. „Klinga” Glapiski starał si odtworzy
oddział, lecz latem 1946 r. został aresztowany.
Mimo rozbicia sił partyzanckich biorcych udział w ataku na Radomsko siły rzdowe kontynuowały swoje działania. Od 22 kwietnia do 15 maja 1946 r. tereny pow. radomszczaskiego i piotrkowskiego były intensywnie penetrowane przez WBWŁ oraz 109 ludzi z WBW woj. lskiego, 264 ołnierzy
z 1. samodzielnego zmotoryzowanego pułku KBW i 100 wojskowych z 6. pp. W tym okresie ołnierze
„łódzkich” Wojsk Wewntrznych zdobyli 358 sztuk broni, ujli 178 członków podziemia, zabili 6 i ranili
156. Prowadzone na przełomie kwietna i maja działania pacyfikacyjne walnie przyczyniły si do ujcia
dziesitków ołnierzy i członków konspiracji niepodległociowej. W efekcie, w niedługim czasie doszło
do niemal całkowitej dezorganizacji i sparaliowania działalnoci KWP57.
Jedn z odsłon omawianego dramatu był pokazowy proces, który wytoczono ujtym bojownikom
KWP. Odbył si w sali kina „Wolno”58 w Radomsku 7 maja 1946 r. na sesji wyjazdowej Wydziału do
Spraw Doranych Sdu Okrgowego w Czstochowie59. Rozprawa toczyła si przy udziale publicznoci,
a oskarycielem był podprokurator Wojskowej Prokuratury KBW, kpt. Tadeusz Garlicki60. Oprócz
oskaryciela z KBW, ołnierze tej formacji byli take odpowiedzialni za zabezpieczenie obrad sdu,
ochron budynku kina przy ul. Warszawskiej oraz transport aresztantów z siedziby UBP do miejsca
rozprawy. Odpowiedzialnym za przebieg zabezpieczenia procesu był p.o. dowódcy 3. samodzielnego
batalionu operacyjnego kpt. Z. Tomczakowski. Dowództwo WBWŁ obawiajc si prób odbicia sdzonych członków KWP, szczególnie w dniu procesu, wzmocniło siły wojskowe w miecie i przygotowało
plan obrony miasta z opracowanymi wariantami działania. Warto wspomnie, e w kinie wg planu miało
przebywa 50 ołnierzy KBW z czterema rkm-mi. Dodatkowo w miecie do dyspozycji dowódcy „łódzkiego” batalionu operacyjnego oddano 90 ludzi z 1. zmotoryzowanego pułku KBW, ustawiono liczne
posterunki, przygotowano stanowiska dla modzierzy. W rezerwie pod rozkazami kpt. [imienia nie usta56
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lono] Michniewicza pozostawało 100 ludzi ze wspomnianego zmotoryzowanego pułku oraz 60 ołnierzy
wojsk pogranicznych NKWD/MWD61.
Nie przesłuchujc wiadków i nie dopuszczajc do głosu obrocy oskaronych, sd postanowił
skaza 12 z nich na kar mierci, a 5 pozostałych na kar 15 lat pozbawienia wolnoci. Wyroki wykonano
w kilka dni póniej w nocy z 9 na 10 maja, bd 14 maja. Przed mierci w piwnicach PUBP w Radomsku wszystkich skazanych maltretowano, funkcjonariusze UB łamali skazanym m.in. nogi i ebra, wbijali
skazanym gwodzie w głow. Ciała zamordowanych zakopano w poniemieckim bunkrze w lesie koło
Bkowej Góry. Równie bestialsko potraktowano innych ołnierzy KWP. Dowódca jednej z grup partyzanckich Adam „Jur” Dulba, został namówiony przez tajnego agenta GZI WP działajcego w szeregach
organizacji62, aby przerzuci cze swoich ołnierzy w Lubelskie. Mimo pocztkowych obaw 13 członków organizacji z dowódc udali si podstawion ciarówk w kierunku Warszawy. W dniu 9 wrzenia
1946 r. koło Garwolina wjechali w urzdzon na nich zasadzk. Do siedzcych pod plandek ciarówki
podkomendnych A. „Jura” Dulby otworzyła ogie grupa operacyjna63. W tej egzekucji przygotowanej
przez łódzki WUBP i Główny Zarzd Informacji Wojska Polskiego brali udział prawdopodobnie równie
ołnierze KBW64.
Ogromna mobilizacja sił reimu komunistycznego, wielotygodniowe pacyfikacje woj. łódzkiego,
w szczególnoci jego południowej czci, doprowadziły do rozbicia najsilniejszych oddziałów partyzanckich. Jednak tak dua aktywno wojsk przyniosła negatywne skutki, a niektóre pododdziały przechodziły kryzys, o czym wiadczy rozkaz do p.o. dowódcy WBWŁ ppłk. W. Bagdasarowa, aby doprowadził
podległe mu pododdziały do naleytego porzdku. Nakazano mu zwrócenie szczególnej uwagi na podniesienie dyscypliny wojskowej całego składu osobowego, aby ołnierze byli w pełnej gotowoci do
wykonania dalszych zada i operacji w celu: „zupełnego zlikwidowania bandytyzmu w terenie woj.
łódzkiego”65. Nie znajcy jzyka polskiego ppłk W. Bagdasarow, nie dostał zbyt duo czasu na wykonanie zadania. Ju na pocztku czerwca został odesłany do armii radzieckiej.
Liczne aresztowania zdezorganizowały działalno KWP. Jednak najwikszym ciosem dla podziemia niepodległociowego w Łódzkiem było ujcie w czerwcu 1946 r. w Czstochowie kpt. S. „Warszyca” Sojczyskiego. Latem nastpiły take dalsze aresztowania przywódców i szeregowych członków
organizacji. Schwytani byli poddawani brutalnym przesłuchaniom. Po przejciu koszmaru w wizieniach
i aresztach, tym, którzy przeyli wytaczano pokazowe, szeroko komentowane w prasie krajowej procesy66. Reim komunistyczny za pomoc terroru łamał opór społeczestwa. Maj 1946 r. okazał si w skali
Polski kolejnym krwawym miesicem. Efektem działa oddziałów KBW, WP, milicji i UBP było zabicie
288 osób oraz zatrzymanie i aresztowanie kolejnych 2 tys. za współprac z podziemiem niepodległociowym67.
Ze wzgldu na powag panujcej sytuacji, do Łodzi przybyli 18 maja 1946 r. gen. dyw. Stanisław
Radkiewicz i gen. bryg. Stefan Mossor. Po zapoznaniu si z sytuacj, skrytykowali m.in. prowadzenie
operacji WBWŁ duymi pododdziałami, co uznali za błd szczególnie w sytuacji, gdy partyzanci starajc
si przetrwa i unikn aresztowania działali w małych grupkach68. Zauwayli to równie pracownicy
WUBP w Łodzi piszc w jednym z raportów, e: „banda „Warszyca” zmieniła swoj taktyk, zamiast
licznych zgrupowa dokonujcych wikszych przedsiwzi, rozbiła si na drobne grupy, liczce po 3–4
ludzi, dokonujc mordów na działaczach politycznych, funkcjonariuszach organów bezpieczestwa”69.
Najprawdopodobniej gen. dyw. S. Radkiewicz oraz gen. bryg. S. Mossor zalecili zmiany kadrowe
w WBWŁ. W maju, mimo pozytywnej opinii dowódcy jednostki, odwołano ze stanowiska i przydzielo-
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no do rezerwy oficerskiej Zarzdu Personalnego KBW70 mjr. W. Łowygina, który w zasadzie ju od
koca kwietnia nie dowodził 3. samodzielnym batalionem operacyjnym. Komend nad batalionem przejł mjr. Z. Tomczakowski, a od sierpnia mjr [imienia nie ustalono] Bieliski. Zmiana nastpiła równie na
stanowisku dowódcy WBWŁ, 2 czerwca 1946 r. płk. J. Okulicza zastpił płk Eugeniusz Kumicz71. Ten
dowiadczony oficer oraz były dowódca WBW woj. lskiego, posiadał wszelkie przymioty potrzebne do
zaprowadzenia „porzdku” na ziemi łódzkiej72. Miał take szereg pomysłów jak naley prowadzi walk
z podziemiem niepodległociowym. Postulował np. szerokie wykorzystanie zasadzek szczególnie
w kompleksach lenych. Był przeciwnikiem wykorzystania sił WP do walki z podziemiem. Uwaał, e
armia powinna wypełnia zadania przede wszystkim o charakterze demonstracyjnym. Wprowadzał nowe
sposoby walki z partyzantami, poniewa: metoda jak posługiwano si dotychczas w czasie likwidacji
band przybrała charakter szablonu, którego bandy ju wyuczyły si. Wszystkie operacje rozpoczynały si
od godz. 4 do 5, bandyci natomiast o tej godzinie byli ju zawsze ukryci. Naleałoby wypróbowa likwidacj bandy metod osaczania dróg, którymi prawdopodobnie bandy uchodz do lasu73. Jego poprzednik, płk J. Okulicz, za swoje osignicia w przygotowaniu wojsk, planowaniu i przeprowadzaniu operacji
przeciw „bandom” w Łódzkiem, został odznaczony Krzyem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
(Polonia Restituta). Odkomenderowano go do Armii Czerwonej jeszcze w czerwcu74.
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Inskrypcje nagrobne na odnalezionych macewach z cmentarza ydowskiego w Przedborzu
Niniejsza praca zajmuje si analiz ydowskich nagrobków (tzw. macew), wydobytych podczas
prac modernizacyjnych z dziedzica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej 1. Kamienie trafiły na podwórze szkolne w okresie okupacji hitlerowskiej, gdy w budynku miecił si posterunek andarmerii. Wtedy to na rozkaz władz niemieckich miejscowa ludno ydowska
przeniosła je z terenu cmentarza i ułoyła na dziedzicu celem jego utwardzenia. Podczas prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych we wrzeniu 2011 r. naliczyłem 90 nagrobków zachowanych w całoci
lub w wikszych kawałkach oraz kilkadziesit mniejszych czci, których nie udało mi si przyporzdkowa. By moe w przyszłoci znajd si fundusze na godne upamitnienie przedborskich ydów
i odnalezione nagrobki trafi z powrotem na teren cmentarza. Odnalezione nagrobki pochodz z nowszej
czci cmentarza, najstarszy z nich datowany jest na 1910 r., najmłodszy na wrzesie/padziernik 1935 r.
Data wykonania wikszoci z nich przypada wic na dwudziestolecie midzywojenne. Niestety zachowało si niewiele zdj cmentarza sprzed Zagłady i nie wiadomo dokładnie, w którym miejscu je zrobiono.
Take nieliczne powojenne fotografie nie s na tyle dobrej jakoci, eby rozpozna na nich treci umieszczone na nagrobkach. Jedna z ciekawszych, wykonana w latach 50. ubiegłego wieku ukazuje fragment
cmentarza, z którego zabrano cz macew, prawdopodobnie z ssiadujcych ze sob kwater mskich
i eskich. Porównujc zachowane zdjcia cmentarza oraz jego stan obecny naley niestety stwierdzi, i
wikszo macew, w tym te najstarsze, zaginła. Spora cz z nich została uyta przez Niemców do
budowy dróg, niektóre wywieziono z terenu cmentarza ju po wojnie.
Mimo to nawet te nieliczne ocalałe nagrobki stanowi ciekawy materiał badawczy. Ich stosunkowo młody wiek oraz fakt, i leały one przez ponad 50 lat licem do ziemi sprawiły, e oryginalne kolory
zachowały si w prawie nienaruszonym stanie. Paradoksalnie przyczynił si do tego włanie sposób składowania. Na cmentarzu pokrywajca nagrobki farba – przypuszczalnie bazujca na naturalnych składnikach tempera – zostałaby z czasem zmyta na skutek działania warunków atmosferycznych. Czyni to
przedborskie macewy wyjtkowymi, gdy kolory zachowały si jedynie na kilku cmentarzach ydowskich w Polsce, m.in. w Łosicach i Dobrej k. Turku. Z uwagi na niewielk rozpito czasow oraz fakt,
i zachowało si wicej macew mczyzn ni kobiet, przedstawiona w niniejszym artykule analiza treci
inskrypcji, symboliki, czy samych nagrobków jako ródła historycznego bdzie sił rzeczy fragmentaryczna. Zgodnie z tradycj ydowsk inskrypcje nagrobne niemal zupełnie ignoruj ycie doczesne zmarłego, skupiajc si w swej treci na jego cechach wymykajcych si analizie historycznej, takich jak pobono, szczodrobliwo, czy uczono. Nie oznacza to jednak, e cenne historyczne informacje nie
pojawiaj si na macewach w ogóle, s jednak podawane niejako mimochodem, dlatego te trudniejsze
do rozszyfrowania.
Analiza inskrypcji
ydowska inskrypcja nagrobna to nie tylko zawarty w niej tekst, lecz take jej układ i wygld zewntrzny oraz ogólne wraenie, jakie wywiera na czytajcym. Tekst inskrypcji zbudowany jest zazwyczaj w nastpujcy sposób:
1.formuła pocztkowa,
2.epitety i zwroty pochwalne/Lamentacje,
3.dane osobowe oraz tytulatura,
4.data,
5.formuła kocowa.
Powyszy schemat nie jest jedynym obowizujcym wzorcem i zdarzaj si od niego odstpstwa,
elementów, a nie ich zawartoci.
dotycz one jednak przewanie kolejnoci poszczególnych
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Zaznaczy naley, i wszystkie omawiane inskrypcje zapisane s w jzyku hebrajskim bez jakichkolwiek elementów obcojzycznych. Tendencja do wprowadzania innojzycznych treci w inskrypcjach pojawia si wród ydów polskich od połowy XIX w.1, za w dwudziestoleciu midzywojennym
staje si powszechna w wikszych orodkach miejskich, gdzie oprócz tradycyjnego hebrajskiego uywano take jidysz, niemieckiego, polskiego, czy nawet rosyjskiego. wiadczy to o sporym konserwatyzmie
przedborskiej społecznoci ydowskiej, w której takie „nowinki” przyjmowały si opornie. By moe
jednak jakie inskrypcje w innych jzykach istniały na tutejszym cmentarzu, a zachowane nagrobki pochodz po prostu z czci, na której chowano wybitnie religijne osoby. Religia ydowska zaleca bowiem,
by nie chowa przecitnego miertelnika obok sprawiedliwego czy uczonego w Pimie2.
Formuły pocztkowe i kocowe
Formuła pocztkowa wykształciła si ju we wczesnym redniowieczu3 i pozostaje do dzi integraln czci kadej ydowskiej inskrypcji nagrobnej. Na przedborskich macewach, podobnie jak
w innych orodkach, wyraana jest za pomoc skrótu i wystpuje jako cz inskrypcji, lub element dekoracyjny w górnych rogach macewy, bd te pod polem z symbolik. Najczciej wystpujc formuła
pocztkow jest skrót ' , odczytywany „tu jest pochowany (pochowana)”. Wród kobiet wystpuje równie skrót ' , odczytywany jako „tu jest ukryta”.
Równie formuła kocowa jest bardzo powszechnie spotykan czci inskrypcji, cho wcale nie
musi wystpowa na jej kocu. W jednym przypadku poprzedza ona formuł pocztkow. Wyraana jest
skrótem ''' ' powstałym w nawizaniu do 2 Kr. 25,29, oznaczajcym „Niech dusza jego/jej bdzie
zwizana w wle ycia”.
Epitety i zwroty pochwalne/Lamentacje
Najbardziej rozbudowana czci inskrypcji jest opis cnót zmarłego oraz ewentualne wyraenie bólu po
jego stracie (lamentacja). Mona je podzieli na dwie grupy: epitety czynne, opisujce cechy danej osoby
i jej postpowanie oraz bierne, okrelajce jej pozycj społeczn4. Jak ju wspomniano, ycie doczesne
nie stało w centrum zainteresowania inskrypcji nagrobnej, dla której liczyło si zaangaowanie religijne,
sposób postpowania oraz przymioty ducha. Dlatego te najczciej spotykane okrelenia mczyzn nawizuj do biblijnego opisu Hioba, bdcego mem „zacnym i prawym, bogobojnym i od złego stronicym”5. Wszystkie te cechy wystpuj na przedborskich macewach, zarówno osobno, jak i w złoeniach
opisujcych ycie zmarłego, który „kroczył ciek prawoci”, lub czynił „zacne/prawe uczynki”. Do
silnie podkrelanych cech naley zaliczy take dobroczynno oraz uczono i wytrwałe studiowanie
Pisma; jeeli zmarły odznaczał si któr z nich w szczególnoci, jej opis dominuje cał inskrypcj.
Osobn kwesti jest przydomek chasid, zazwyczaj tłumaczony jako „pobony”, który w przypadku
Przedborza wskazywałby jednak na przynaleno do ruchu chasydzkiego, ze wzgldu na popularno
i miejsce wystpowania (w bezporednim ssiedztwie imienia, nie w opisie zmarłego), jak „Lgnł do
grupy chasydów”, „Prawy chasyd, zasiadajcy w namiotach Tory”, czy te na nagrobku kobiecym „Wierzyła w Pana, w cadyków i chasydów”. Do biernych opisów zmarłego zaliczy mona popularne okrelenie „szanowany”, czasem rozwijane, jak w zdaniu „Szanowali go wielce starzy i młodzi”. Take
mier w podeszłym wieku była faktem niezwykle wanym, zawsze wspominanym w inskrypcji.
Podstawowym ródłem inspiracji dla inskrypcji kobiecych była „Pochwała dzielnej kobiety”6.
Dodatkowym czynnikiem kształtujcym tre opisu s nakazy, dotyczce w judaizmie tylko jednej z płci,
w przypadku kobiet – zapalanie wiec szabatowych, pieczenie chałki na szabat oraz czysto rytualna.
Ideał kobiety pobonej nie opierał si na aktywnym uczestnictwie w modlitwach lub innych praktykach
religijnych, lecz na prawidłowym wypełnianiu pozostałych przykaza kobiecych oraz wspólnych, jak np.
1

Pierwszy nagrobek w j. polskim wystawiono w 1852 r. ku czci Antoniego Eisenbauma – wieloletniego dyrektora Szkoły Rabinów;
M. Fuks, ydzi w Warszawie, Warszawa. 1992, s. 89–90.
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Kicur Szulchan Aruch, red. S. Ganzfried, §199.6, Bnei Brak 1987, s. 492.
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B. Wachstein, Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien, Wien, Leipzig 1912, s. XV; M. Wodziski, Hebrajskie inskrypcje
nagrobne na lsku XIII–XVIII wieku, Wrocław 1996, s. 127–128.
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M. Wodziski, Hebrajskie…., s. 89.
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Ks. Hioba 1,1. Wszystkie cytaty biblijne w niniejszym artykule w tłumaczeniu autora na podstawie tekstu hebrajskiego Starego
Testamentu – patrz: Sefer Tora Newiim Uktuwim, red. N.H. Snaith, Londyn 1979.
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koszerno (w wikszoci zwizanych de facto ze sfer domow). Najczciej pojawiajcym si epitetem
czynnie okrelajce kobiety jest „skromna” (prawie na wszystkich omawianych nagrobkach kobiecych).
Kilka razy wystpuje równie, podobnie jak u mczyzn „Kroczyła ciek prawoci”, raz nawet „Prowadziła swój dom ciekami prawoci”. Kilka razy wystpuje trudne do przełoenia okrelenie isza kszera oznaczajce zarówno kobiet dbajc o koszerno domu, jak i przestrzegajc czystoci rytualnej
ciała. Pojawia si te okrelenie chasida, mogce by podobnie jak w przypadku mczyzn tłumaczone,
jako „pobona”, lub „chasydka”. Inn wan cech, podkrelan czciej u kobiet ni u mczyzn (take
w symbolice) jest szeroko pojta filantropia. Najczciej parafrazowano werset „Otwiera swoj dło
przed ubogim, a do biedaka wyciga swe rce”7, pojawia si równie tradycyjny zwrot „czyniła uczynki
miłosierne”, stanowicy by moe nawizanie do działalnoci zmarłej w instytucjach dobroczynnych
zajmujcych si opiek nad chorymi i zmarłymi8.
Wród epitetów okrelajcych pozycj społeczn kobiet dominuje przymiotnik „powaana” (na
wikszoci zachowanych inskrypcji). W omawianej poniej inskrypcji Ester Sary pojawia si równie
okrelenie „dostojna”, a w jednym przypadku dosłowny cytat „dostojna jak córka królewska”9. W jednym przypadku uyto zwrotu „znana”.
W czci zawierajcej opis zmarłego wida wyran rónic stylu. W inskrypcjach krótszych daje
si zauway daleko posunity schematyzm, powielanie popularnych wyrae, zarówno dla kobiet, jak
i dla mczyzn, a take powtórzenia tego samego okrelenia w tekcie. Sam układ graficzny opracowany
był w taki sposób, by nawet przy niewielkiej liczbie słów osign korzystny efekt wizualny. Krótki tekst
rekompensowano dodatkowymi elementami zdobniczymi (jak wspomniana ligatura) oraz bogat kolorystyk.
Z zachowanego materiału wynika, e wysoko cenione było take wychowanie dzieci w duchu
tradycji i pobonoci. Przykładem jest nagrobek Ester Sary, c. Altera Abrahama, zmarłej 24 stycznia
1929 r., o najdłuszej i najbogatszej stylistycznie czci laudacyjnej. Oprócz akrostychu (omawianego
poniej) obejmujcego oba imiona zmarłej, tekst posiada równie rymy o strukturze aabbcc. Imiona,
zarówno w akrostychu (w tłumaczeniu zaznaczone kwadratowym nawiasem), jak w dalszej czci inskrypcji podkrelonego dodatkowo zielonym kolorem.
[E]
[S]
[Te]
[R]
[Sa]
[R]
[A]
Oto ona, Pani

Kobieta powaana, szanowana i droga
Zła unikała, prawo czyniła
Zawsze o synów swych wychowanie dbała ,
Jej wol było, by w wierze trwali.
Zawsze przykaza i cieki Tory przestrzegali
Do złego nie lgnli i wystpku si strzegli
Wielki po jej mierci był płacz i gorzki lament

ESTER SARA
Córka naszego Mistrza i Nauczyciela p. Alter Abraham, błogosławionej pamici
Zmarła 17. szwat
Roku 5689 (24.01.1929) według małej rachuby
Niech jej dusza bdzie zwizana w wle ycia

Dane osobowe: Imiona, nazwiska, tytuły.
Imi jest niezwykle istotnym elementem religii i tradycji ydowskiej, zarówno na płaszczynie
transcendentalnej, jak i jednostkowej. Moc boskich Imion była znana ju w czasach Talmudu, cho tradycja zalecała studiowanie ich w wskim krgu zaufanych. We wczesnym redniowieczu,
w dziele Sefer Jecira dodano do niej elementy matematyki, dajc pocztek mistycznemu nurtowi interpretacji Pisma zwanemu kabał. Od drugiej połowy XVIII w. na skutek rozpowszechnienia si chasydy-
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W Przedborzu istniało towarzystwo dobroczynne Gmiłus–Chesed, nazwie zbienej z omawianym zwrotem; Przedborz. Memorial
Book …, s. 376.
9
Ps. 45.14.
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zmu elementy mistyczne, w szczególnoci kabała luriaska, dopuszczajca m.in. wdrówk dusz weszły
na stałe do liturgii i tradycji ydowskiej10.
Równie dla jednostki wybór imienia był niezwykle wany. Wyznawcy judaizmu do dzi wierz,
e zawarty w imieniu potencjał moe wpłyn na losy człowieka. Niektórzy rabini wrcz twierdzili, e
„Jakie imi, taka dusza”11. Std te wikszo imion hebrajskich ma łatwe do zidentyfikowania znaczenie. Zapobiegliwi rodzice ju od najdawniejszych czasów starali si ułatwia ycie swym pociechom
nadajc im imiona praojców, lub wywodzce si – w przypadku chłopców – od duych zwierzt jak lew
(heb: Arie, jid: Lejb), niedwied (heb: Dow jid: Ber), czy jele (heb: Cwi, jid: Hirsz). Dla dziewczt
popularne były imiona nawizujce do motywów kwiatowych jak róa/lilia (heb: Szoszana, jid: Rojza),
ptaków (heb: Cipora, jid: Fajga), a take cech charakteru i innych przymiotów, jak dobro (heb: Towa,
jid: Guta, jako imi eskie wystpowało te Dobra), czy rado (jid: Frajda)12.
Trend ten najlepiej oddaje historia, opowiadajca o jednej z waniejszych postaci polskiego chasydyzmu z pocztków XIX w., omawianego poniej rabi Jeszajahu Weltfrajd z Przedborza (1758–
1831)13.
Pani Hanele, gdy tylko usłyszała, e ustalono swaty jej potomstwa z jedynym synem rabi Jeszajahu, Emanuelem, znalazła sposobno, by poprosi rebego, by obiecał jej, e na pewno urodzi córk, gdy
do tej pory nie powiła swemu mowi córki. Rebe obiecał jej to i powiedział, e jeeli urodzi si córka, ma
otrzyma imi Cwia, gdy jej dusza wczeniej naleała do mczyzny imieniem Cwi. Tak te si stało.
Jednake małestwo rabi Emanuela i Cwii nie miało szczcia do potomstwa i kilkoro zmarło im
w dziecistwie. Po dwudziestu latach wspólnego ycia mieli tylko jedn córk o imieniu „Alte” [jid: stara] Nadano jej to imi, by było dobrym znakiem na długie lata ycia14.
Na przykładzie przedborskich nagrobków wyranie wida, e imiona były graficznie wyróniane
w tekcie za pomoc wielkoci i kształtu czcionki oraz jej koloru – innego od pozostałej czci pola inskrypcji (czsto dodatkowo malowane były złot farb). W jednym przypadku imi dodatkowo ozdobione jest ligatur – elementem dekoracyjnym polegajcym na kunsztownym złczeniu dwóch liter hebrajskich (zazwyczaj pisanych oddzielnie).
Na zachowanych nagrobkach bardzo czsto pojawia si równie inny, literacki rodek słucy do
wyrónienia imienia zmarłego, zwany akrostychem, polegajcy na takim ułoeniu inskrypcji, by pierwsze
litery kadej linijki tekstu laudacji czytane w pionie tworzyły imi lub imiona zmarłego. Niestety, by to
stwierdzi naley dysponowa cał inskrypcj, jednak nawet w dostpnym materiale doliczyłem si bez
mała dwudziestu akrostychów – zarówno u kobiet, jak i u mczyzn. Ich litery składowe nie wyróniały
si pod wzgldem wielkoci, były jednak wyodrbniane za pomoc koloru.
Uycie akrostychu wymaga inskrypcji składajcej si z 5 i wicej linijek, nawet w przypadku jzyka hebrajskiego, obywajcego si w pisowni bez samogłosek. W niektórych przypadkach, szczególnie
na nagrobkach kobiecych, w skład akrostychu wchodziły nawet dwa imiona. Wizało si to z kosztem
wykonania macewy, który uzaleniony był m. in. od iloci liter w inskrypcji. Wybór tego rodka stylistycznego dawał jednak jej autorowi (najczciej małonkowi lub dzieciom) moliwo szerszego opisania cnót zmarłego. Dlatego te inskrypcje z akrostychem s literacko bardziej wyszukane, w przeciwiestwie do znacznie krótszych (a zatem i taszych), schematycznych napisach, w których nie zastosowano
tej metody podkrelenia imienia zmarłego.
Niezwykle ciekawym przypadkiem jest macewa do dzi znajdujca si na terenie cmentarza, której akrostych liczy a 15 linijek, układajc si w napis: „Brandel córka Mosze Josefa”. Sama inskrypcja,
która stylistycznie jest bardzo wyszukana i bogato rymowana, w swej treci zrywa z tradycj i ze szczegółami opisuje wydarzenia, które doprowadziły do mierci kobiety. Okolicznoci mierci były na tyle
niecodzienne, e autor inskrypcji postanowił odej od utartego schematu.
O wydarzeniu tym opowiada równie Ksiga Pamici Przedborza. Autor wspomnie i naoczny
wiadek wydarze nie podaje jednak dokładnej daty, piszc jedynie, e wydarzyło si w latach jego mło
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Inskrypcje nagrobne na odnalezionych macewach z cmentarza ydowskiego w Przedborzu
doci, czyli zapewne na pocztku lat 20-tych XX w.16. Szczliwie ocalonym małonkiem był Jankiel
Malec, przynalecy do grupy chasydów aleksandrowskich w miasteczku.
[B]
W miecie […]
[R]
Okrutne morderstwo […]
[A]
Kobiety bogatej, znanej […]
[N]
Której podernł gardło rabu w […]
[De]
Jej krew rozlała si po całym domu […]
[L]
Na cze szabatu uczt przygotowała
[Ba]
Gdy jej m powrócił i zapukał do drzwi
[T]*
Zdziwił si i przestraszył, widzc, e s zamknite
[Mo]
Szybko wszedł przez okno do rodka
[SZ]
A tam jego oczom ukazał si straszny widok
[E]
Morderca si spłoszył i wybiegł na zewntrz
[J]
Strzelajc do gospodarza w biegu trzy razy
[O]
Jednak Pan go ocalił, a morderc zabili policjanci
[Se]
O jej mierci opowiadali w miasteczku starzy i młodzi
[F]
Pami o jej sprawiedliwoci trwa bdzie z pokolenia na pokolenie
* bat (heb.) – córka

W przeciwiestwie do imion powszechne uycie nazwisk jest w tradycji ydowskiej elementem
nowym, narzuconym z góry przez władze – najpierw pruskie, potem carskie. W 1797 r., na mocy wprowadzonej wtedy regulacji ydowskiej (Judenreglement) zmuszono ydów do wybrania sobie nazwisk
lub przydzielono im je w sposób do dowolny17. Akcja nadawania nazwisk była kontynuowana przez
carat i trwała mniej wicej do połowy XIX w. Ciekawym przypadkiem jest wspomniany powyej rabi
Jeszajahu, o którym zachował si przekaz, i z rozmysłem wybrał sobie nazwisko Weltfrajd [jid: rado
wiata]18. Jednake na zdecydowanej wikszoci zachowanych nagrobków imi wystpuje jedynie
w tradycyjnej, hebrajskiej formie wraz z imieniem ojca oraz ew. tytułami. Nazwisko uwzgldniono tylko
w czterech przypadkach, co ciekawe, jedno z nich (Wajnman) pojawia si dwa razy. Jeeli ju je na nagrobku umieszczano, czyniono to poza jego tradycyjnymi ramami, na dole pod formuł kocow (nagrobek Etil Dajczma), na łuku ponad inskrypcj, czy pod polem z symbolik. Tylko w jednym przypadku
nazwisko wystpuje w treci inskrypcji, lecz równie tam jedynie jako dodatek do tradycyjnej formy
imienia (nagrobek Mosze Josefa Wajnmana).
Na przedborskim przykładzie wida wyranie, e nazwiska, które z czasem przyjły si
w yciu codziennym, z trudem przenikały do sfery sacrum, jak stanowiła inskrypcja. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia take na innych cmentarzach. Naley jednak zauway, i w wikszych
metropoliach, jak Warszawa czy Łód, nazwiska na nagrobkach, charakterystyczne pocztkowo jedynie
dla klasy zamoniejszej, owieconej, do szybko si popularyzuj, stajc si ju w dwudziestoleciu midzywojennym stałym elementem inskrypcji take wród sfer bardziej konserwatywnych. Jak wida jednak w mniejszych, bardziej oddalonych od wielkich miast orodkach, prawie sto lat po ich wprowadzeniu
nazwiska przyjmowały si w tradycji ydowskiej niezwykle opornie.
Imiona bardzo czsto poprzedzane były tytułami, majcymi podkreli wysok pozycj zmarłego,
piastowane funkcje religijne oraz (w przypadku tytułów przodków) dobre pochodzenie. Na przedborskich
macewach najbardziej popularny jest skrót ' , czy te ' , „nasz nauczyciel i mistrz, pan”, wystpujcy
na wikszoci (ponad 30) nagrobków mskich. Inn grup tytułów stanowi opisy czynnoci i funkcji
w społecznoci religijnej, jak rabani – „rabin”, czsto w kombinacji z omawianym powyej „nasz Pan,
Mistrz i Nauczyciel”. W przypadku zachowanych nagrobków tytuł ten uywany jest do czsto (11 razy)
i w zwizku z tym niekoniecznie oznacza funkcj rabiniczn, stanowic jedynie dodatkowy epitet pochwalny. Rzuca si w oczy równie rzadki tytuł muflag „wybitny”, tradycyjnie przysługujcy wyjtkowo uzdolnionym uczonym w Torze, w tym niewielkim zbiorze pojawiajcy si a 4 razy, m.in. „wybitny, który Tor
uczynił swym rzemiosłem”. Innym tytułem rytualnym jest napis „rzezak, Abraham z Koskich”21, widniejcy na nagrobku jego córki, Hany (zmarłej 8 grudnia 1930 r.). Tak znaczne nagromadzenie tytulatury reli
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gijnej potwierdza tez, i omawiane nagrobki pochodz z czci cmentarza, na której chowano osoby pobone i uczone w Pimie.
Opis symboliki
Symbolika nagrobków ydowskich zwizana jest najczciej z przymiotami wychwalanymi równie w inskrypcjach, jak filantropia (puszka na datki, czasami dodatkowo rka z monet), uczono
(ksika, lub szafa z ksikami), przestrzeganie szabatu (wiece, czasami złamane), czy pozycja społeczna (korona)22. Do grupy tej zaliczy mona równie rytualn przynaleno mczyzn do rodu kohenów
(rce w gecie błogosławiestwa), lub lewitów (dzban, czasami z rk, misa). Czsto pojawiaj si równie motywy nawizujce do imienia zmarłego, lub zmarłej, szczególnie, jeeli łczyło si ono z jakim
zwierzciem, lub rolin. Ostatni grup s symbole nawizujce do przerwanego przedwczenie ycia
(złamane drzewo), lub momentu przejcia (kotara).
W przypadku omawianych nagrobków mskich zastanawiajco czsto pojawia si motyw lwa,
lub dwóch lwów, wyobraanych w pozycji lecej lub stojcej. Jest on z reguły uywany jako symbol
hebrajskiego mskiego imienia Arie, lub jego jidyszowego odpowiednika Lejb. W omawianym przypadku motyw ten wystpuje jednak w oderwaniu od imienia, zarówno samodzielnie, jak i w złoeniach
z innymi elementami – puszka na datki z rk, ksigi, lub szafa z ksikami, czy złamane drzewo. Ten
typowo mski symbol pojawia si nawet na jednym nagrobku kobiecym, w dolnej czci pola z symbolik, jako swego rodzaju dodatkowy ozdobnik.
Nieco rzadziej, równie w oderwaniu od symboliki imienia, wystpuje na nagrobkach motyw jelenia lub dwóch jeleni (zazwyczaj uywany przy imieniu Cwi, jid. Hirsz, ew. Naftali24). Take ten symbol łczony jest z innymi, takimi jak ksiki, puszka na datki, czy rce w gecie błogosławiestwa. Na
jednym z nielicznych zachowanych przedwojennych zdj cmentarza ydowskiego w Przedborzu widnieje równie grupa nagrobków z tego samego okresu, na których przedstawiono łcznie jelenie oraz lwy,
umieszczone podobnie jak w przypadku macewy w dolnej czci pola z symbolik. Na nagrobkach kobiecych zwraca uwag czste uycie innego symbolu zazwyczaj nawizujcego do imienia – ptaka, czsto trzymajcego w dziobie gałzk, równie łczonego z innymi symbolami.
Na podstawie dostpnego materiału trudno jednoznacznie stwierdzi, dlaczego zazwyczaj cile
przestrzegany kanon symboli odimiennych został w Przedborzu naruszony. Zwaywszy jednak na do
znaczne podobiestwo i schematyzm w przedstawieniu omawianych wyobrae zwierzt mona przypuszcza, i zostały one wykonane za pomoc kilku szablonów, uywanych prawdopodobnie przez miejscowych kamieniarzy. Naley zatem je postrzega jako wynik pewnego lokalnego zwyczaju oraz inwencji i talentu tutejszych rzemielników.
Nie bez znaczenia jest równie wpływ wystroju przedborskiej synagogi drewnianej, zniszczonej
w 1939 r., w której wizerunki lwów i jeleni stanowiły centralny element dekoracyjny, zdobic najistotniejsze miejsca w bonicy, jak bima (jelenie), szafa na rodały, czy pulpit kantora (lwy)25. Take układ
graficzny pola z symbolik – stojce lwy podtrzymujce medalion z napisem (w przypadku nagrobków
s to ksiki) oraz zwieczone koron, lub elementem, który j przypomina – nawizuje przynajmniej
w kilku przypadkach do zdobnictwa synagogi.
Na macewach wida wyranie dwa sposoby przedstawiania lwa: tradycyjny oraz nowoczesny.
W pierwszym przypadku zwierz ma długi, krpy tułów, stosunkowo krótkie łapy i płask, sigajc
nieraz do ogona grzyw, przypominajc z postury bardziej jamnika z grzyw ni króla zwierzt. Najprawdopodobniej autor szablonu nie miał do dyspozycji odpowiedniego materiału ikonograficznego do
porównania. Postacie tego typu wystpuj w dostpnym materiale wyłcznie w pozycji stojcej, w kombinacji z motywem ksiki, czsto równie korony.
Drugie wyobraenie jest o wiele bardziej realistyczne, z proporcjonalnym tułowiem, wydatn
grzyw, długimi łapami i ogonem zakoczonym kit. Wszystkie zwierzta tego typu le, w niektórych
przypadkach zaznaczono nawet lady ich eber. Autor starannie oddał wszelkie detale, posiłkujc si
zapewne bogato dostpnym ju powszechnie w swych czasach materiałem zdjciowym. Odmienna jest
22
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równie kombinacja z innymi elementami: ksiki oraz korona nie pojawiaj si w ogóle, zastpione
przez motyw puszki na datki oraz złamanego drzewa. Twórca tego szablonu wyranie był z niego zadowolony, czynic z lwów motyw dekoracyjny nawet na nagrobkach kobiecych.
Powysze obserwacje potwierdzaj si równie w przypadku symbolu jelenia. Wyranie widoczne s dwie tendencje – tradycyjna, mało realistyczna, za to silnie czerpica ze zdobnictwa synagogalnego
oraz naturalistyczna. Ta ostatnia była równie łczona z motywem lwów. Co ciekawe, moliwe do datowania nagrobki z wyobraeniami zwierzt wskazuj, i oba sposoby wyobraenia stosowane były w tym
samym czasie, pod koniec lat 20-tych XX w. Prawdopodobnie wykonane były w dwóch rónych zakładach kamieniarskich, z których jeden dysponował starym, od dawna nieaktualizowanym szablonem, drugi za postarał si wzory o bardziej realistyczne. Jednake fakt czstego uywania przez tutejsz ludno
ydowsk zarówno starych, jak i nowych motywów wiadczy o głboko zakorzenionym w Przedborzu
obyczaju przedstawiania lwów i innych zwierzt, który nie był zwizany z osob jednego rzemielnika.
Zachowana na nagrobkach farba pozwala na stwierdzenie wanej funkcji, któr spełniał kolor.
Zaznaczano w ten sposób pole inskrypcji, oddzielajc je od reszty macewy. Czsto wyrónienie
to było zwielokrotnione poprzez dobór rónych kolorów tła oraz przestrzeni wokół niego. Zewntrzn
ram graficzn czsto stanowiły motywy kolumn, ornamentów (w jednym przypadku zwieczonych
ptasimi głowami) lub kotary. W kilku przypadkach na polu tym umieszczono dane zmarłego oraz dat
jego mierci. W przypadku nagrobków taszych, o krótkiej inskrypcji, pole to pozostawiano puste, podkrelajc oddzielenie rónokolorowymi ukonymi kreskami. Nastpn ram stanowi wyłobienie dookoła pola inskrypcji, malowane na kolor inny od reszty. Sam tekst umieszczano na planie prostokta, lub
medalionu. Litery s wyranie janiejsze, niektóre z nich (np. imi) dodatkowo oznaczano innym, czasami złotym kolorem. Tło malowano na czarno, przez co wyranie odcinało si ono od całoci nagrobka,
stanowic ostatni stopie oddzielenia.
Powysza dbało o graficzn stron inskrypcji wie si z dwoma wanymi funkcjami znaczeniowymi, jak posiadały same nagrobki, symbolizujc sfer sacrum i uwicajc w ten sposób treci na
nich zawarte oraz bram, granic pomidzy dwoma rodzajami bytów26. Sam nagrobek, zwany jest
w tradycji ydowskiej cijun hanefesz „znak duszy” i stanowił miejsce bliskiego, niemal fizycznego kontaktu. Zmarli traktowani s jako porednicy midzy dwoma wiatami, a modlitwy odmawiane na ich
grobach maj wiksz szans na powodzenie. Do religijnego obowizku naley odwiedzanie grobów
swoich najbliszych krewnych (szczególnie rodziców) w rocznic mierci. Dlatego te cmentarz odgrywaj w tradycji ydowskiej tak istotn rol.
Analiza historyczna
Najciekawszym historycznie zjawiskiem jest odnaleziona macewa Jeszaji, syna Jehudy (zmarł 23
grudnia 1932 r.), prawnuka cadyka Dawida Biedermana z Lelowa (1746–1814)28. Wzmiankowany Jeszaja był spokrewniony z Dawidem z Lelowa poprzez jego córk, nieznan z imienia, on Meira, sdziego
rabinackiego w Przedborzu29. Jest to kolejny dowód na bliski kontakt przedborskiej gminy ydowskiej
z pobliskim Lelowem. Zapocztkował on równie formowanie si niezwykle istotnego centrum chasydyzmu w Królestwie Polskim, jakim był orodek w Przysusze, do dziedzictwa którego nawizywała znaczna cz polskich chasydów, w tym wszystkie reprezentowane w przedwojennym Przedborzu dynastie za
wyjtkiem Bracławia. Stanowi on temat wielu poda, opracowanych literacko w ksice M. Bubera30.
Orodek w Przysusze powstał na pocztku XIX w. po konflikcie, który wybuchł wród uczniów
jednego z prekursorów ruchu chasydzkiego w Polsce, rabi Jakuba Izaaka Horowica zwanego Widzcym
z Lublina (1745-15.08.1815)31. Kontrowersje dotyczyły osoby jego ucznia, urodzonego w Przedborzu
słynnego cadyka Jakuba Izaaka Rabinowicza, zwanego witym ydem z Przysuchy (1766–1813)32,
Dawidowi z Lelowa przypadła wana funkcja wysłannika, który na prob Widzcego przybył do miasteczka, by przekona dwóch przyjaciół: witego yda i urodzonego w Łasku Jeszaj z Przedborza do
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przyłczenia si do uczniów wielkiego cadyka, a tym samym do wywołujcego w tamtych czasach liczne
kontrowersje ruchu chasydzkiego, obłoonego przez niektórych rabinów rytualn kltw. Chasydom
zarzucano m.in. sekciarstwo (modlili si we własnym gronie), niegodne zachowanie podczas modlitw,
uywanie modlitewników niezgodnych z ówczesnym kanonem, a nawet czary, 33 Posłannictwo si powiodło i obaj młodziecy udali si do Lublina, stajc si w krótkim czasie ulubionymi uczniami mistrza.
O stopniu zayłoci najlepiej wiadczy pieszczotliwy pseudonim „Moja szafa z ksikami”, nadany Jeszaji przez Widzcego.
W niedługim czasie równie pozycja witego yda w otoczeniu Widzcego była na tyle silna, e
zaczła wzbudza sprzeciw pewnej czci uczniów. Przeniósł si on wtedy do Przysuchy, gdzie załoył
własny orodek, przejmujc cz uczniów Widzcego, Jeszaja pocztkowo podył za nim i przez pewien czas tam zamieszkał. W kocu jednak zmuszony był wróci do Przedborza, gdzie ju od 1788 r.
piastował funkcj rabina. Formalnie nie przyłczył si do orodka w Przysusze, pozostajc wierny swemu
mistrzowi z Lublina i kontynuujc jego drog. Po mierci Widzcego w 1815 r. jego uczniowie wybrali
Jeszaj z Przedborza nastpc mistrza i pielgrzymowali do niego34. Był on nauczycielem kilku wanych
przywódców chasydzkich XIX w., w tym syna i spadkobiercy rabi Dawida – rabi Mosze z Lelowa oraz
rabi Szlomo Rabinowicza, załoyciela dynastii cadyków z Radomska. Po mierci Jeszaji dynastia cadyków z Przedborza była kontynuowana przez jego syna, Emanuela, a jego potomkowie piastowali stanowiska rabinów miejskich do II wojny wiatowej35.
Innym ciekawym znaleziskiem s dwa nagrobki ydów mieszkajcych poza Przedborzem, ze wsi
Przerb oraz Mojeszów. W tym ostatnim przypadku toponimia jasno wskazuje, e mamy do czynienia
z osadnictwem ydowskim od pocztku istnienia danej miejscowoci, gdy nazwa wsi nie została nadana
bez powodu. W okolicach Przedborza istniały niewielkie skupiska ydowskie, które nie posiadały statutu
odrbnej gminy, podlegajc pod tutejszy kahał. Instytucje podległe gminie ydowskiej, w tym rabin, rzezak rytualny, synagoga, cmentarz czy rytualna łania (mykwa) utrzymywane były z funduszy zbieranych
wród wszystkich członków gminy w formie specjalnych składek, które stanowiły około 25% dochodów36. Niemniej wanym ródłem dochodów gminy (ponad 50%) były opłaty od koszernego uboju, posług religijnych oraz pochówków na cmentarzu i wystawienia nagrobka37. Były one nakładane równie
na ssiednie, podlegajce pod gmin wsie, posiadajce status tzw. „przykahałków”. Ich mieszkacy
uczestniczyli w ten sposób we współfinansowaniu infrastruktury religijnej niezbdnej dla kadego yda,
nabierajc jednoczenie prawa do wyboru niektórych członków rady oraz m.in. do pochówku na tutejszym cmentarzu38. System ten, znany na ziemiach polskich ju od redniowiecza przetrwał nieprzerwanie
do II wojny wiatowej39. Był on pozostałoci złoonego systemu podatkowego gmin ydowskich na
ziemiach polskich, które w okresie przedrozbiorowym nie tylko finansowały w ten sposób swoje istnienie, lecz równie płaciły podatki i daniny na rzecz króla, lub miejscowej szlachty. W zamian za to ydzi
korzystali z szeroko zakrojonej autonomii pod wzgldem religijnym i prawnym, która w swej szczytowej
fazie doprowadziła do powstania niezalenego parlamentu ydowskiego zwanego Sejmem Czterech
Ziem40. Co ciekawe, włanie fakt posiadania własnego cmentarza był jednym z istotniejszych elementów
stanowicych o niezalenoci skupiska ydowskiego od innych, ssiednich gmin.
ydzi mieszkajcy w okolicznych wsiach nie uczestniczyli w yciu codziennym gminy, odwiedzajc j jedynie od czasu do czasu. Stanowiło to problem natury edukacyjnej, poniewa judaizm szcze33

S. Dubnow, Geschichte…, t. I, s. 177–271. Szerzej patrz: M. Wodziski, Chasydzkie konwersje? Czy chasydyzm był sekt
i co z tego wynika [w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a ydzi, red. A. Jagodziska, Wrocław 2012, s. 135–156;
ródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, 1815–1867, w zasobach polskich archiwów pastwowych, red. M. Wodziski,
Kraków–Budapeszt 2011.
34
P.Z. Gliksman, Rapduni Betapuchim. Objanienie agadot talmudycznych Rabbi Bar Bar Chiany, przez b. p. Rabina Geca
z Hildesheima, Łód 1937, s. 72.
35
Przedborz. Memorial Book…, s. 103–105.
36
J. Marcus, Social and political History of the Jews in Poland 1919–1939, Berlin–Nowy Jork–Amsterdam 1983, s. 464.
37
Zapisy odnonie dochodów gminy znajduj si równie w Budecie na rok 1939 gminy wyznaniowej ydowskiej
w Przedborzu, w zbiorach Muzeum Ludowego w Przedborzu.
38
Przedborz. Memorial Book…, s. 318.
39
M. Bałaban, Historia i literatura ydowska, t. I, Lwów–Warszawa–Kraków 1925, (reprint Warszawa 1983), s. 353.
40
Tame, t. III, s. 215.
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Inskrypcje nagrobne na odnalezionych macewach z cmentarza ydowskiego w Przedborzu
góln wag przywizuje do kształcenia przynajmniej mskiego potomstwa, co umoliwia m.in. uczestnictwo w modlitwach i naboestwach, odprawianych wyłcznie w jzyku hebrajskim. W kadym wikszym skupisku ludnoci ydowskiej istniały szkółki dla najmłodszych chłopców, tzw. chedery. W przypadku mniejszych orodków, lub wrcz pojedynczych rodzin musiano we własnym zakresie zapewni
dzieciom przynajmniej minimalne wykształcenie. ydzi z okolic Przedborza przywizywali du wag
do kształcenia, co znajduje potwierdzenie w ródłach archiwalnych. Zapis o karach za nielegalne nauczanie dzieci, nakładanych przez władze carskie równie na Polaków, widnieje w dokumencie Rzdu Gubernialnego Piotrkowskiego z 1899 r.41. Wymienionych jest w nim dwóch ydów z Masłowic, Fiszel
Rozenberg oraz Icek Hofman, którzy zostali ukarani grzywn. Równie Ksiga Pamici Przedborza podkrela dbało ydów z okolicznych wsi o wykształcenie42.
By moe włanie fakt tak długiego zamieszkiwania na terenach wiejskich w okolicach Przedborza tłumaczy przypadki ukrywania si przez cały okres okupacji hitlerowskiej pojedynczych ydów
u okolicznych chłopów. Ksiga Pamici wspomina o dziewiciu takich osobach, które doczekały w ten
sposób koca wojny. Niestety heroizm Polaków ratujcych ydów został brutalnie zniweczony. Ocaleni
z Zagłady ydzi zostali zamordowani w niespełna miesic po zakoczeniu działa wojennych, a okolicznoci tej haniebnej zbrodni do dzi nie zostały wyjanione43.
Wnioski
Jak wynika z przeprowadzonej powyej analizy zachowanych inskrypcji, chasydyzm był niezwykle istotnym elementem ycia ydowskiego w przedwojennym Przedborzu. Fakt ten potwierdzony jest
równie w innych ródłach. Ksiga Pamici miasta oprócz zwolenników miejscowej dynastii Weltfrajd
wymienia jeszcze cztery inne grupy chasydzkie, posiadajce oddzielne sale modlitwy44. Znaczne wpływy
chasydzkie w miasteczku tłumaczyłyby równie podkrelan niejednokrotnie w niniejszej pracy zachowawczo inskrypcji oraz samej formy macew i ich niewielk podatno na trendy historyczne, widoczne
w wikszych orodkach miejskich, gdzie chasydyzm nie miał tylu zwolenników.
Ruch ten, powstały na pocztku XVIII w. przez dwiecie lat swego istnienia wykształcił swoist
doktryn i przeniknł do instytucji i organizacji gminnych. Z rewolucyjnego, oddolnego trendu, bdcego
jeszcze w XIX w. wyrazem buntu przeciwko tradycyjnym instytucjom, stał si w XX w. bastionem ortodoksji, gwałtownie odcinajc si od przemian i zwalczajc bezporednio lub porednio wszelkie formy
nowatorstwa religijnego. Mimo zmian w tradycyjnym systemie wartoci, w religii i w kulturze ydowskiej pod koniec wieku XIX i na pocztku wieku XX, spowodowanych emancypacj ydów, przemianami w dziedzinie obyczajów i religii zwizane z ruchem ydowskiego Owiecenia – Haskali, a take
pojawieniem si pod koniec wieku XIX wród ludnoci ydowskiej programowo areligijnych partii socjalistycznych, czy te wieckiego i religijnego syjonizmu, chasydyzm, z załoenia bazujc na najniszych warstwach społecznych, utrzymał spójny system pozwalajcy na zachowanie wpływów wród
ludnoci ydowskiej do II wojny wiatowej45. W dwudziestoleciu midzywojennym ruch ten zyskał dodatkowo wymiar polityczny46.
Chasydyzm był wewntrznie niejednorodny, opierał si na grupkach zwolenników skupionych
wokół rabinów, zwanych cadykami. Przynaleno do danej grupy zaleała od osobistego wyboru i niekoniecznie była doywotnia. Do cadyka odbywano pielgrzymki, głównie celem spdzenia u niego soboty
lub wita. Zazwyczaj zasigano take jego rady w wanych problemach yciowych. Miano cadyka bardzo czsto przechodziło z ojca na syna, cho nieraz był on wybierany przez najwaniejszych uczniów po
mierci starego przywódcy. Jedna z grup chasydzkich, zwolennicy cadyka Nachmana z Bracławia po
mierci mistrza nie zdecydowała si na wybór nastpcy, kontynuujc sw działalno bez cile okrelo
41

Archiwum Pastwowe w Łodzi, Akta Rzdu Gubernialnego Piotrkowskiego, Wydział Wojskowo-Policyjny, sygn. 3279, k.nlb.
Przedborz. Memorial Book…, s. 327. Na temat szkolnictwa ydowskiego zob. G. Kawalec, Szkolnictwo ydowskie
w Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939) [w:] Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, t. 56, Kraków 2003, s. 34–35;
S. Mauersberg, Szkolnictwo powszechne dla mniejszoci narodowych w Polsce w latach 1918-1939, Wrocław 1968.
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Przedborz. Memorial Book… s. 500–504.
44
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45
M. Galas, Chasydyzm – od herezji do ultraortodoksji [w:] Czas chasydów, red. M. Galas, Kraków 2005, s. 11–41.
46
Na temat działalnoci politycznej ydowskich partii ortodoksyjnych patrz: G. Bacon, The Politics of Tradition. Agudat Yisrael in
Poland 1916–1939, Jerozolima 1996, s. 225–280, J. Holzer Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 261,
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nego centrum. W miejscach swojego zamieszkania wyznawcy grupuj si wokół sal modlitewnych zwanych sztibl, funkcjonujcych niezalenie od synagog oraz innych domów modlitw. W Przedborzu wymieniane s grupy chasydów z Aleksandrowa Łódzkiego, Radomska, Góry Kalwarii oraz włanie Bracławia.
Rozprzestrzenienie si ruchu chasydzkiego na terenie Królestwa Polskiego i Galicji doprowadziło w XIX oraz XX w. do powstania około kilkudziesiciu dynastii cadyków, z których kady posiadał
od kilkudziesiciu do kilkunastu nawet tysicy zwolenników. Był to rodzaj ydowskiej arystokracji, niezwykle szanowanej przez swych zwolenników oraz zaciekle zwalczanej przez wrogów, skupionych w
ruchu tzw. mitnagdim i przez owiecone warstwy społeczestwa ydowskiego47. Dyskusje, konflikty,
sympatie oraz – co nie mniej wane – małestwa pomidzy członkami dynastii kształtowały do II Wojny wiatowej pogldy religijne i polityczne ortodoksyjnej czci ydów polskich.

47

M. Wodziski, Owiecenie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu,
180 Warszawa 2003, s. 81–103.
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Materiały

Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Krzysztof Błaszczyk
(Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku)
Paweł Zawilski
(Uniwersytet Łódzki)
Wyniki ratowniczych archeologicznych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 2005 r. na
cmentarzysku Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, (AZP 79-48/163), gm. Strzelce Wielkie, pow. Pajczno, woj. łódzkie.
Prezentowane opracowanie wyników odnosi si do trzeciego sezonu bada archeologicznych
przeprowadzonych wspólnie przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Regionalne w Radomsku, na wielokulturowym stanowisku w Strzelcach Wielkich 2. Poprzednie dwa opracowania odnosiły si do prac podjtych w 2003 oraz 2004 r. i ukazały si odpowiednio w IV i V tomie
Zeszytów Radomszczaskich. Stanowisko ujawniło, jak dotd nieliczne materiały zabytkowe łczone
z nieokrelonym kulturowo epizodem osadniczym z epoki kamienia, lecz przede wszystkim dokonano tu
odkrycia szeregu obiektów, przede wszystkim o charakterze sepulkralnym, ludnoci kultury łuyckiej
z IV-V okresu epoki brzu.
Prezentowany sezon prac ratowniczych pozwolił, a było to jednym z zada priorytetowych, wykreli wschodni rubie nekropolii. Pocztkowo wytyczono wykop o długoci 40 m w kierunku
wschodnim. Podzielony został on na 4 odcinki o długoci 10 m kady. Systematycznie odsłaniana partia
wykopu, ujawniła, i ju w 2 odcinku, zarysowuje si granica wystpowania materiału zabytkowego,
zarówno w postaci obiektów jak i warstwy kulturowej. Trzeci z wytyczonych odcinków wykopu pozostawał archeologicznie jałowy. W zwizku z tym odstpiono od eksploracji 4 odcinka wykopu, a uwag
badawcz skierowano na poszerzenie wykopu w kierunku północnym w celu potwierdzenia tezy o osigniciu granicy cmentarzyska. Ów wykop aneksujcy potwierdził nasze załoenia. Równie tu zarysowała si granica wystpowania zespołów grobowych, poza któr, w kierunku wschodnim, nie odnotowano
kontynuacji stanowiska.
Odkryte obiekty grobowe zachowały si w bardzo złym stanie. Podstawowy czynnik destrukcji to
głboka orka, która doprowadziła do naruszenia, bd całkowitej destrukcji górnych partii popielnic.
W przypadku tyche zespołów nie jest moliwe udzielenie odpowiedzi czy ww. obiektom towarzyszyły
konstrukcje kamienne. Równie w przypadku urn zachowanych w miar dobrze, nie istnieje całkowita
pewno, czy opisane wyej w czynniki destrukcyjne nie usunły potencjalnych reliktów konstrukcji
kamiennych, towarzyszcych popielnicom. Obiekty, którym nie towarzyszyły konstrukcje kamienne to:
obiekt 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102. W pozostałych przypadkach (obiekty 78, 86, 87A, 87B, 94, 99) odnotowano obecno konstrukcji kamiennych,
manifestujcych si w postaci pojedynczych kamieni bd bruków towarzyszcych bd nakrywajcych
pochówek. Sporód 29 pochówków zabezpieczonych podczas biecego sezonu badawczego, obiekt 98,
okazał si by pochówkiem jamowym. Moliwe, i podobny charakter miały pochówki 86 oraz 95, zawierajce due fragmenty naczy, by moe stanowicych element wyposaenia pochówku jamowego.
Pozostałe groby miały charakter popielnicowy. W obiekcie 96 nie odnotowano materiału kostnego,
a zatem obiekt ten uzna naley za pochówek symboliczny. W piciu przypadkach odnotowano we wntrzu urn obecno przystawek ceramicznych. Podobnie, jak miało to miejsce w poprzednich sezonach
badawczych, cz przystawek złoona została do grobów w postaci niekompletnej – uszkodzonej.
W kilku popielnicach a take grobie jamowym, wród koci zalegały pojedyncze ułamki ceramiki, pochodzce z innych naczy. W grobie jamowym (obiekt 98) odkryto take przedmiot krzemienny – 1
odłupek łuszczniowy wykonany z krzemienia bałtyckiego, za w grobie popielnicowym 75 dwa kolejne.
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Ponadto w dwóch pochówkach (obiekty 79 i 84) zlokalizowano przedmioty brzowe. W pierwszym
przypadku chodzi tu o silnie skorodowane fragmenty drucika, prawdopodobnie kółka. Drugim przedmiotem jest to blaszka brzowa zawinita na kształt obrczki.
Wród ruchomego materiału zabytkowego dominuj naczynia gliniane oraz ich fragmenty. Podstawow grup naczy stanowi wazy i amfory. Kolejna stanowi naczynia garnkowate o całkowicie
chropowaconych powierzchniach. Opisywane powyej naczynia słuyły jako popielnice. Wród ceramicznych przystawek wyróniono małe naczynia wazowate oraz półkuliste czerpaki. Charakterystyczne,
i w wikszoci przypadków opisywane przystawki, złoone zostały do popielnic zawczasu uszkodzone.
Ornamentyka naczy jest urozmaicona. Wyróniamy dekoracj ryt (na amforach i wazach) oraz
plastyczn (na wazach i czerpakach). W dwóch przypadkach na naczyniach wystpiły rozbudowane
motywy zdobnicze złoone z grup ukonych linii płytko rytych. W pozostałych przypadkach ryty ornament ograniczony jest do pojedynczej lub zwielokrotnionej, dookolnej linii, wykonanej u nasady szyi.
Dekoracja plastyczna wystpujca u naczy wazowatych to przede wszystkim małe guzki umieszczane
na przejciu szyi w parti brzuca oraz plastyczne listewki nalepiane poniej załomu brzuca. W przypadku czerpaków plastyczne elementy zdobnicze to rokowate wypustki umieszczone na krawdzi naczy,
umieszczone po obu stronach ucha. Naczynia wazowate dodatkowo dekorowane s pasmem chropowacenia dolnej partii brzuca.
W zbiorze ułamków naczy wyróniono take fragmenty talerzy, nieokrelonego przedmiotu
o rokowatym zakoczeniu oraz uchwytów grzechotek.
Zaprezentowany materiał ceramiczny nawizuje w pełni zabytkom pozyskanym w poprzednich
sezonach badawczych. Zdajemy sobie spraw z ogranicze, jakie dla przeprowadzenia pełnej analizy
materiałowej stanowi fakt rozpoznania stanowiska tylko w niewielkiej jego czci.
Obecnie po trzecim sezonie badawczym cmentarzysko w Strzelcach Wielkich, naley zaliczy do
niewielkich nekropolii. Załoona została w IV okresie epoki brzu i funkcjonowała jeszcze w V okresie
EB. Uytkownicy naleeli do ludnoci grupy górnolsko-małopolskiej kultury łuyckiej. Nekropola
okupowała kulminacj wzniesienia. Zasig wystpowania pochówków ograniczony był celow ide,
narzucajc uytkownikom cmentarzyska nieprzekraczalne ramy depozycji. Granice te szczególnie widoczne s w partii północnej, południowej oraz wschodniej cmentarzyska. Zachodnia, z uwagi na duy
stopie zniszczenia wywołany głbok ork oraz wybieraniem piasku, uległa zatarciu. Podstawowym
wariantem pochówku był grób popielnicowy. Jako urny wykorzystywane były naczynia wazowate, amfory oraz w mniejszej iloci naczynia garnkowate. Dwukrotnie popielnice nie zawierały szcztków kostnych (groby symboliczne?). W duej iloci przypadków, naczyniom towarzyszyły przystawki ceramiczne. Umieszczano je zazwyczaj wewntrz urn, na warstwie koci bd na dnie popielnic. Sporadycznie
przystawki ceramiczne umieszczane były poza urnami. Podstawow grup naczy uytych jako naczynia
przystawne stanowiły kubki oraz czerpaki. W jednym przypadku do urny włoono grzechotk, małe
naczynie dwustokowate oraz talerz. Doda naley, i cz opisywanych darów umieszczana była
w popielnicach czciowo ju uszkodzona. Ponadto urny niejednokrotnie zawierały ułamki naczy,
w jednym przypadku urna została obsypana licznymi ułamkami naczy w tym talerza. Wród darów
grobowych znalazł si take gliniany wisiorek.
Wród pozaceramicznego wyposaenia grobów popielnicowych wymieni naley zabytki brzowe. Były to przede wszystkim rónego rodzaj ozdoby (kółeczka z drutu, ozdoby wielozwojowe, wisiorki
rurkowate). W obiekcie 13 natrafiono na sierp oraz grocik strzały. S to jak dotd jedyne zabytki brzowe
z prezentowanego stanowiska niebdce ozdobami.
Z pozostałego wyposaenia urn wymieni naley jeszcze zabytki krzemienne. Wystpiły one sporadycznie. Wykonane zostały z krzemienia bałtyckiego, nie odnotowano wród nich narzdzi, ale jedynie
odpady produkcyjne w postaci odłupków łuszczniowych oraz łusek i okruchów.
Dwa groby jamowe zawierały oprócz depozytu kostnego pojedyncze ułamki ceramiki a w jednym
z nich ponadto wystpił zabytek krzemienny.
Dwukrotnie odnotowano groby jamowe, wewntrz których wystpiły due partie naczy wazowatych, umieszczonych w jamie grobowej w pozycji imitujcej obecno całego naczynia.
Nieznana jest skala zniesienia wierzchnich warstw stanowiska. Moliwe, i wystpujce współczenie pojedyncze grupy kamieni, a nawet wikszych rozmiarów koncentracje, stanowi relikt rozleglejszego załoenia – bruku kamiennego pokrywajcego cało partii cmentarzyska. Jednake wobec nie188
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moliwoci zweryfikowania powyszego załoenia, musimy poprzesta na konstatacji, i cz urn posiadała manifestujc si sygnatur lokalizacji pochówku w postaci kamienia, grup kamieni, sporadycznie
take małych bruków kamiennych. W przypadku urn o zniesionej górnej partii naczynia rozwaania nad
kwesti obecnoci bd braku bruku kamiennego s z oczywistych powodów całkowicie bezprzedmiotowe.
Prezentacja analizy antropologicznej szcztków kostnych oraz pełna analiza wyników bada na
omawianym stanowisku zaprezentowane zostan w kolejnych tomach Zeszytów Radomszczaskich.
Cele jakie przywiecały badaniom przeprowadzonym na stanowisku w 2005 r.– zabezpieczenie zagroonej partii stanowiska oraz ustalenie wschodniej jego granicy zostały w pełni osignite.
Dodatkowym elementem badawczym było zastosowanie analiz gleby na zawarto fosforu celem
ustalenia granicy stanowiska. Opisywane prace wykonał dla nas dr Piotr Kittel.
Słowa podzikowania naley skierowa piotrkowskiej delegaturze WUOZ w Łodzi, za zabezpieczenie niezbdnych do wykonania opisywanych prac, rodków finansowych. Dzikuj take instytucjom,
które naukowo zaangaowały si w proces badawczy – Instytutowi Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Muzeum Regionalnemu w Radomsku oraz osobom uczestniczcym w pracach terenowych.
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Krzysztof Błaszczyk, Tomasz Andrzej Nowak
(Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku)
Sprawozdanie z prac sondaowych przeprowadzonych na terenie Kwatery wojennej ołnierzy
Armii Czerwonej na Nowym Cmentarzu w Radomsku w 2011 r.
W dniach 8–15 listopada 2011 r. przeprowadzono prace sondaowe na terenie kwatery wojennej
ołnierzy Armii Czerwonej na Nowym Cmentarzu przy ul. Prymasa Wyszyskiego w Radomsku.
Badania miały na celu potwierdzenie lub wykluczenie informacji o istnieniu pochówków ołnierzy Armii
Czerwonej.
Historia obiektu
ołnierze radzieccy pojawiali si na terenie powiatu radomszczaskiego jeszcze w czasie okupacji niemieckiej. Niektórzy z nich byli uciekinierami z niemieckiej niewoli, inni byli skoczkami majcymi
wspiera partyzantk utworzon przez polskich komunistów1. Brali udział w walkach z hitlerowcami
i ginli w walce na długo przed wkroczeniem na te tereny Armii Czerwonej. Na terenie powiatu radomszczaskiego Niemcy w 1945 r. nie stawiali zorganizowanego oporu. Niemniej jednak dochodziło do
walk, w wyniku których mier poniosło blisko 200 ołnierzy radzieckich (dane szacunkowe). Wykaz
ołnierzy radzieckich poległych na terenie powiatu radomszczaskiego wskazuje, e zginli oni w dniach
15–31 stycznia. Na uwag zasługuje brak w wykazie daty 16 stycznia, czyli momentu wkroczenia do
Radomska ołnierzy Armii Czerwonej. W cytowanym tu spisie 3 ołnierzy zginło w dniach 7–10 lipca
1945 r.2. Rosjanie ginli take po wyzwoleniu w czasie walk z podziemiem niepodległociowym.
W nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 r. w czasie akcji odbicia aresztu w Radomsku zastrzelono ołnierza
NKWD, a kolejnych 8 zatrzymano i nastpnie rozstrzelano. Jednym z tych ołnierzy był starszy lejtnant Kudreszow, ale jego nazwisko nie pojawia si w adnym spisie ołnierzy pochowanych na
radomszczaskim cmentarzu3. Domyla si tylko mona, e w zalenoci od okolicznoci na miejsce
pochówku poległych partyzantów i ołnierzy wybierano najbliszy cmentarz lub tworzono mogił w lesie
czy polu. W czasie walk w 1945 r. ciała poległych ołnierzy radzieckich grzebano w rónych miejscach,
przewanie w pobliu miejsca mierci. Dobrym przykładem tego jest samo Radomsko, gdzie przynajmniej 2 poległych pochowano w cisłym centrum miasta, na Placu 3 Maja4. Dokumentuj to zachowane
w zbiorach Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego fotografie. Nie mona natomiast obecnie ustali, jak długo groby te znajdowały si w tym miejscu. Prawdopodobnie stan taki trwał najpóniej do
1947/1948 r.

1

R. Nazarewicz, Ziemia radomszczaska w walce 1939–1945, Warszawa 1973, s. 92–93, 95, 137–138, 140, 146, 148–149, 152, 161.
Archiwum Pastwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku (dalej
PPRNR), sygn. 1947, Imienny wykaz ołnierzy Armii Radzieckiej poległych w II wojnie wiatowej na terenie tut. miasta i powiatu.
3
Archiwum Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku (dalej AMRR), kopia Obwieszczenia po sesji
wyjazdowej Sdu Okrgowego w Czstochowie z 6 i 7 maja 1946 r.; T. Toborek, Stanisław Sojczyski i Konspiracyjne Wojsko
Polskie, Łód 2007, s. 103, 111; K. Jasiak, Dowódcy polowi Konspiracyjnego Wojska Polskiego batalionu radomszczaskiego kryptonim
„Motor”, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. IV, red. T.A. Nowak, Radomsko 2010, s. 55.
4
„Gazeta Radomszczaska” 1968, nr 23, s. 1.
2
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Trumna płk. Grzegorza Dubni na czołgu, 20 stycznia 1945 r.

ródło: zbiory AMRR.
Mjr Andrzej Grafow

ródło: zbiory AMRR, sygn. 8/1985.
Mjr Andrzej Grafow w trumnie, 26 stycznia 1945 r.

ródło: zbiory AMRR, sygn. 41/1987.
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Pogrzeb mjr. Andrzeja Grafowa

ródło: zbiory AMRR, sygn. 42/1987.
Pogrzeb mjr. Andrzeja Grafowa

ródło: zbiory AMRR, sygn. 43/1987.
Grób mjr. Andrzeja Grafowa

ródło: zbiory AMRR, sygn. 7/1985
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Po zakoczeniu działa wojennych władze polskie przystpiły do sporzdzania spisów grobów
i cmentarzy wojennych znajdujcych si na terytorium Polski. Spisy te wykonywały gminy na podstawie
zamieszczonych na grobach tabliczek imiennych bd informacyjnych lub relacji mieszkaców. Spisami
zostały objte wszystkie zlokalizowane groby ołnierzy (bez wzgldu na narodowo i przynaleno do
armii), jeców oraz ludnoci cywilnej. Zebrane informacje dotyczce grobów wojennych, w formie wykazów, z opisem i szkicami ich usytuowania gminy przesyłały do starostw powiatowych, które nastpnie
przekazywały je Ministerstwu Administracji Publicznej. W ówczesnej administracji pastwowej, włanie
ten resort miał powierzone zadania dotyczce sprawowania nadzoru nad grobami i cmentarzami wojennymi. Do ministerstwa naleało wic opracowanie zbiorczych wykazów miejsc usytuowania grobów
wojennych, organizacyjne przygotowanie ekshumacji i tworzenie cmentarzy wojennych. Ekshumacje
ołnierzy radzieckich na terenach Polski przeprowadzano w latach 1947–1954 oraz na mniejsz skal
w latach 1957–1958 (nie budowano ju w zasadzie nowych cmentarzy; zwłoki chowane były na istniejcych ju nekropoliach) 5. Kolejn ewidencj grobów przeprowadzono w 1967 i 1972 r.6
Na podstawie obecnego stanu wiedzy nie sposób jest ustali, kiedy dokładnie powstał radomszczaski grób i pomnik. W 1947 r., czyli w czasie ogólnopolskiej akcji ekshumacyjnej ołnierzy radzieckich, na cmentarzu parafialnym w Radomsku została wydzielona kwatera ok. 400 m2, na której załoony
został cmentarz wojenny z dwiema mogiłami7. Jako dat załoenia mogiły „Opis wojennego cmentarza/kwatery wojennej ołnierzy i jeców poległych na terenie Polski” podaje rok 19498. W aktach PPRN
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajduje si plan pomnika. Wnioskujc po chronologii umieszczonych w zespole akt pochodzi on z przełomu 1952/1953 r. Domyla si mona wic, e
pomnik powstał w 1953 r. Pomnik ten był typow budowl. Stosowanym oznaczeniem zbiorowych
mogił ołnierzy radzieckich były nagrobki w formie tablic pulpitowych, obelisków albo tablic. Rosjanie
chtnie stosowali form obelisków na projektowanych i budowanych przez siebie cmentarzach. Na kadym nagrobku, bez wzgldu na jego form, umieszczano wizerunek gwiazdy, wykonany z brzu lub
wytłaczany w betonie i nastpnie malowany czerwon farb. Cmentarze te miały załoenia monumentalne. Składały si na nie rónorodne formy upamitnie i wiele elementów małej architektury, dekorujcych i podnoszcych rang obiektu, takich jak: wielko obelisku, rzeby figuralne, ciany (murki) bogato
zdobione płaskorzebami z brzu, rzebami w kamieniu, elementami uzbrojenia (armaty, czołgi), a nawet
fontanny. W Radomsku były to pociski artyleryjskie9.
Grób na radomszczaskim cmentarzu nie powstał w sposób jednorazowy. Na przestrzeni lat do
grobu ekshumowano kolejne ciała poległych ołnierzy. W 1948 r. na cmentarzu w Koniecpolu pochowanych było 7 ołnierzy, których chciano ekshumowa10. Take w 1948 r. zgłoszono do ekshumacji zwłoki
ołnierzy radzieckich pochowane na cmentarzu w Bkowej Górze (3 ciała) i Chełmie (1 ciało)11. W cigu
1948 r. z terenu powiatu na radomszczaski cmentarz ekshumowano łcznie 168 ołnierzy radzieckich12.
Według stanu z dnia 13 sierpnia 1951 r. na cmentarzu w Radomsku pochowanych było w dwóch grobach
172 ołnierzy, sporód których zidentyfikowanych było 38–39 poległych. Koniecznie podkreli naley,
e w sporzdzonym wówczas „Opisie wojennego cmentarza/kwatery wojennej ołnierzy i jeców poległych na terenie Polski” nie wykazano pochówków ołnierzy Armii Polskiej, ołnierzy niemieckich oraz
5

Informacje pochodz ze strony internetowej: http://www.radaopwim.gov.pl/article_details/12/groby-zolnierzy-armii-radzieckiejpoleglych-w-polsce-w-ii-wojnie-swiatowej/ (data pobrania: 16.11.2011).
6
APPT, PPRNR, sygn. 1948.
7
APPT, PPRNR, sygn. 1943, Pismo do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z 9 stycznia 1952 r.
8
APPT, sygn. 1943, Opis wojennego cmentarza/kwatery wojennej ołnierzy i jeców poległych na terenie Polski.
9
Informacje pochodz ze strony internetowej: http://www.radaopwim.gov.pl/article_details/12/groby-zolnierzy-armii-radzieckiejpoleglych-w-polsce-w-II-wojnie-swiatowej/ (data pobrania: 16.11.2011).
10
APPT, PPRN w Radomsku, sygn. 1942, Pismo Zarzdu Miejskiego w Koniecpolu z 8 padziernika 1948 r. do Starostwa Powiatowego
w Radomsku. Znane były nazwiska 5 z nich: kpt. Karajew, gw. st. lejtnant Barinow P.J., gw. st. lejtnant Kowalenko M.D., gw. st. lejtnant
Biełow E.N., gw. st. lejtnant Gładkin Ł.M. Byli pochowani w drugiej mogile.
11
APPT, sygn. 1943, Owiadczenia Jana Witasika i Stanisław Ziółkowskiego z Bkowej Góry oraz Stefana Balcerskiego i Adama Kaczmarka
z Chełma. Z ołnierzami Armii Czerwonej w Chełmie zwizana jest relacja przekazana przez Stanisława Wielowieyskiego. ołnierze mieli
obrabowa jednego z gospodarzy, który ze skarg poszedł do oficera NKWD. Ten zarzdził zbiórk i gdy poszkodowany rozpoznał 2 sprawców bez słowa ich zastrzelił; T.A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005, s. 179. Jeden z mieszkaców Chełma,
spokrewniony z poszkodowanym, ju po ukazaniu si ksiki, zakwestionował to wydarzenie w rozmowie z T.A. Nowakiem.
12
APPT, PPRN w Radomsku, sygn. 1943, Pismo PPRN w Radomsku do PWRN Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
wspomina o 168.
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ludnoci cywilnej. W spisie dwukrotnie wystpuje to samo nazwisko kpt. Karajewa, cho moe tu chodzi o róne osoby13. W mogile pierwszej niezidentyfikowanych było tylko 18 ołnierzy, natomiast
w drugiej a 114. Sugeruje to, e w mogiła 1 jest wczeniejsza (nie sposób okreli dokładnej datacji),
natomiast 2 powstała w wyniku ekshumacji do niej poległych po zakoczeniu działa wojennych. Potwierdza to 5 ostatnich nazwisk ze spisu z 13 sierpnia 1951 r. Nazwiska te zgłoszono do ekshumacji
z Koniecpola w 1948 r.
Na terenie powiatu radomszczaskiego nadal pozostawały groby ołnierzy radzieckich.
W styczniu 1952 r. Prezydium Rady Narodowej – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
wnioskował o przeniesienie do radomszczaskiego grobu 7 niezidentyfikowanych ołnierzy Armii
13
APPT, PPRN w Radomsku, Pismo PPRN w Radomsku do Ministerstwu Gospodarki Komunalnej z dnia 13 sierpnia 1951 r.
W niektórych spisach nie wystpuje ołnierczyn. Przy porównaniu danych z cytowanego tu dokumentu oraz z „Imiennego wykazu
ołnierzy armii radzieckiej poległych w II wojnie wiatowej na terenie tut. mMiasta i powiatu”, „Ksigi pochowanych na cmentarzu
woj. ołnierzy Armii Radzieckiej w Rakowie m. Piotrków Trybunalski” przechowywanej w Urzdzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Biuro Inyniera Miasta i „Gazety Radomszczaskiej” mona poda podstawowe dane odnonie pochowanych w Radomsku
ołnierzy. W mogile I pochowani byli: Konstanty Blokarzewski (ur. 1924 r., zm. 19.01.1945 r., Raków mogiła nr 14), Paweł Isztekin/Isztekicz (ur. 1923 r., zm. 21.01.1945 r., Raków mogiła nr 65), Wiktor Bonarow (ur. 1922 r., zm. 21.01.1945 r., Raków mogiła
nr 11), Kokusz (ur. 1922 r., zm. 20.01.1945 r., Raków mogiła nr 77), Paweł Stolarow (ur. 1914 r., zm. 21.01.1945 r., Raków mogiła nr
151), Mikołaj Siłow (ur. 1913 r., zm. 21.01.1945 r.), Aleksander Bulin/Bubia (ur. 1913 r., zm. 21.01.1945 r., Raków mogiła nr 15), Jan
Grigorienko ołnierczyn, (ur. 1912 r., zm. 25.01.1945 r., Raków mogiła nr 54), Dmitrij Amelkin (ur. 1912 r., zm. 10.07.1945 r.,
Raków mogiła nr 3), Fiedor Usow (ur. 1898 r., zm. 7.07.1945 r., Raków mogiła nr 164), Naumkin (ur. 1906 r., zm. 21.01.1945 r.,
Raków mogiła nr 118), Mikołaj Feronowicz Kołosow (ur. 1918 r., zm. 15.01.1945 r., Raków mogiła nr 78), Grzegorz Dubnia (ur.
1905 lub 1908 r. na Ukrainie, za zasługi wojenne odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru, Orderem Aleksandra Newskiego oraz
Medalem za Obron Stalingradu, zm. 15.01.1945 r. po ostrzale z samolotu, Raków mogiła nr 35), Grzegorz Korotkow (ur. 1913 r., zm.
19.01.1945 r., Raków mogiła nr 79), mjr. Andrzej Grafow (ur. 1910 r., zm. 24.01.1945 r., Raków mogiła nr), Jewsiej Krawczenko
(ur. 1910 r., zm. 24.01.1945 r., Raków mogiła nr 94) Barisow/Barinow (zm. 1945 r., Raków mogiła nr 10), kpt. Karajew (zm. 1945 r.,
Raków mogiła nr 80 lub 87), ppor. M.W. Kowalenko (zm. 1945 r., Raków mogiła nr 89), E.N. Bielow/Biełow, Dmitrij Kowalew (zm.
1945 r., Raków mogiła nr 82). W mogile 2 pochowani byli: Dmitrij Łozenko/Łoenko (ur. 1900 r., zm. 1945 r., Raków mogiła nr 106),
Jarosław Nowotniej, Mikołaj Iwanowicz (zm. 1945 r., Raków mogiła nr 69), mjr. Andrzej Czesnakow (ur. 1897 r., zm. 23.01.1945 r.,
Raków mogiła nr 25), Paweł Skwarcow (ur. 1912 r., zm. 23.01.1945 r., Raków mogiła nr 149), Jakub Dobyski (zm. 23.01.1945 r., Raków
mogiła nr 35), Andrzej Łudkin (zm. 23.01.1945 r., Raków mogiła nr 107), Jerger Iwanowicz Topron (ur. 1912 r., zm. 21.01.1945 r.,
Raków mogiła nr 70), Gałtran Karmienos lub Karwienos (ur. 1906 r., zm. 5.07.1945 r., Raków mogiła nr 76), G.F. Krawczenko (ur.
1913 r., zm. 25.01.1945 r., Raków mogiła nr 94), Tymofiej Samafałow (ur. 1922 r., zm. 31.01.1945, Raków mogiła nr 143), kpt.
Karajew (zm. 1945 r., Raków mogiła nr 87), P.J. Barinow, M.N. Biełow (zm. 1945 r., Raków mogiła nr 13), Ł.M. Gładkin/Gładkicz
(zm. 1945 r., Raków mogiła nr 47). W ksidze pochowanych zidentyfikowano dodatkowo nastpujce osoby ekshumowane z Radomska: M.N. Pielow (zm. 1945 r., Raków mogiła nr 124), J. Sandotow (ur. 1922 r., zm. 1945 r., Raków mogiła nr 143), Mikołaj Silcz
(ur. 1913 r., zm. 1945 r., Raków mogiła nr 144), Paweł Skwarcow (ur. 1919 r., zm. 1945 r., Raków mogiła nr 149), Grigojew [właciwie Griegoriew] Trofim Trofimowicz (ur. 1918 r., zm. 23.01.1945 r., Raków mogiła nr 222, mogiła Antoniów), R.R. Bielow (zm.
1945 r., Raków mogiła nr 12). W poszukiwaniu ołnierzy z grobu w Radomsku autorzy przeprowadzili take kwerend w zasobach
internetowych (www.obd-memorial.ru). W jej wyniku odnaleziono informacje o mjr. Andrzeju Iwanonowiczu Grafowie, która
potwierdziła dat jego mierci. Udało si te ustali dat mierci Dmitrija ukowa (ur. 1923 r., zm. 24.01.1945 r., Raków mogiła nr
173). Na łamach „Gazety Radomszczaskiej” (1968, nr 38, s. 1-2) ukazał si list a potem wspomnienia S. Komissarowa, który brał udział
w walkach o Radomsko. Pisał on, e w czasie tych walk poległ ppłk. Dubnia, dowódca 1894 zmechanizowanego pułku artylerii
(K. Badziak i W. Kozłowski, Wyzwolenie Ziemi Łódzkiej. Stycze 1945, Łód 1980, s. 101 podaj, e był dowódc 1703 pułku artylerii
zmotoryzowanej i e poległ na ulicach Radomska) Okolicznoci pogrzebu G. Dubni opisała Irena Nita. („Gazeta Radomszczaska” 1968,
nr 26, s. 1-2). W kilka dni po wyzwoleniu Radomska do mieszkania Ignacego Cygankiewicza mieszkajcego przy ul. Sienkiewicza
przywieziono zwłoki G. Dubni, który zginł gdzie na drodze do Brzenicy. Okoliczni mieszkacy zaczli przynosi kwiaty, ołnierze
przynieli trumn, wybit od rodka czerwona tkanin . Trumna z ciałem poległego dowódcy została wystawiona na widok publiczny
przed kapliczk na skrzyowaniu ul. Sienkiewicza i Batorego. Po przemówieniach ołnierzy radzieckich trumn przetransportowano na
Plac 3 Maja i tam pochowano przy wtórze salwy honorowej. Po Dubni dowództwo pułku objł mjr Iwan Izotowicz Usatow, zastpca
komendanta do spraw politycznych, który poległ w walkach o Wielu. Kolejnym dowódc był mjr Grafow, miertelnie trafiony przez
strzelca wyborowego w Opolu. Generał Paweł Rybałko, dowódca 3 Armii Pancernej I Frontu Ukraiskiego, zobowizał Komissarowa do
przewiezienia zwłok tych trzech dowódców do Radomska i tu ich pochowa. We wspomnieniach drukowanych w „Gazecie Radomszczaskiej” (1970, nr 5, s. 3, nr 6, s. 3) podaje jedynie, e dowództwo poleciło mu 30 stycznia pochowa jedynie zwłoki Grafowa. Trumn
z ciałem dowódcy do Radomska przywiózł wraz z ołnierzami: Kłoczkowem, Docenk, Bielikiem, Datiszczewem, Dobronickim i Chmielowem. Inskrypcja na pomniku informuje te, e w radomszczaskiej mogile ma by pochowany partyzant Jakub „Jasza” Salnikow.
W cytowanej tu bazie internetowej danych odnalelimy osob o takim nazwisku. Salnikow miał si urodzi w 1913 r. i po 1943 r.
jego losy były nieznane. Salnikow poległ pod Wygod 29 lipca 1944 r. w walce z andarmeri własowcami podczas osłaniania
pierwszego posiedzenia konspiracyjnej Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Pierwotnie pochowany został na cmentarzu
w Gidlach, a po 2-3 tygodniach jego ciało przeniesiono do grobu w Jasieniu, gdzie mieli by pochowani ju wczeniej
ołnierze radzieccy. Ostatecznie jego ciało spoczło na cmentarzu w Radomsku- T. Nowakowski, Miejsca pamici narodowej
w województwie piotrkowskim, Warszawa-Łód 1988, s. 49; M. Kusak, Wojenne wspomnienia, „Nasz wiat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku” 2005, nr 11, s. 13.
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Czerwonej, poległych w 1945 r., a do tego momentu pochowanych w dwóch mogiłach na cmentarzu
parafialnym w Kodrbie14. W dniu 2 czerwca 1952 r. Aleksander Semkow owiadczył, e przy ul. Dobryszyckiej w Radomsku znajduje si grób ołnierza radzieckiego. Proszono o sprawdzenie tej informacji.
Władze miejskie odmówiły zajcia si t spraw twierdzc, e teren ten nie podlega administracji miasta.
Nie wiadomo, czy przekaz o grobie si potwierdził15. Jaki grób zgłoszono take z gminy Masłowice.
Miała by w nim pochowana bezimienna Ukrainka, ale okazało si, e nie była ołnierzem Armii Radzieckiej i została zamordowana przez nieznanych sprawców w czasie wojny, a jej ciało wrzucone do
studni, nastpnie zasypanej. Nie podjto wic ekshumacji16
Akcj ekshumacyjn poprzedziły konsultacje władz powiatowych z gminami, do których zgłaszano si z prob o informacje na temat grobów osób poległych w czasie wojny. Przygotowano równie
szczegółowe zalecenia odnonie organizacji17. Wytyczne władz okrelały skład ekipy ekshumacyjnej:
brygadier, 5–8 ekshumatorów i robotników niewykwalifikowanych, samochód ciarowy z jednostki
wojskowej. Ekshumacja miała si odby w obecnoci miejscowych władz oraz MO. Przedstawicielem
PMRN został Marian Klekowski18, Powiatowej Kolumny Sanitarnej wydziału Zdrowia Wacław Jakubowski19, PPRN Mieczysław Gacki, pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej20.
Do ekshumacji poległych (zarówno wojskowych i partyzantów oraz cywilów) doszło w czerwcu 1952 r.
ołnierzy Armii Czerwonej przeniesiono na cmentarz wojskowy w Rakowie k. Piotrkowa Trybunalskiego21.
Z cmentarza w Radomsku zwłoki ekshumowano 5 czerwca 1952 r. Według relacji mieszkaców
Radomska z 2011 r. prac ekshumacyjnych mieli dokonywa winiowie. By moe to oni stanowili
grup owych robotników niewykwalifikowanych. Z jednego grobu wydobyto 45 ciał, a z drugiego 87
(łcznie 132) ołnierzy Armii Czerwonej. W 39 przypadkach zidentyfikowano poległych, natomiast 93
osoby uznano za niezidentyfikowane. Zwłoki ołnierzy złoono w trumnach i pochowano w mogile nr 21
na cmentarzu w Rakowie. W radomszczaskim grobie pozostało wic 40 ciał22. adne dokumenty nie
14

APPT, sygn. 1943, Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej-Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej-Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łodzi, z dnia 9 stycznia 1952 r. Tym samym
pismem zgłoszono do ekshumacji ołnierza Armii Polskiej, poległego w 1939 r. o nazwisku Jan Ortel, pochodzcego
z Gorzkowic. Jego mogiła znajdowała si w lesie, wzdłu drogi od wsi Garnek (w odległoci ok. 50 m) w kierunku wsi w. Anna, przed
wiosk Antoniów. Nie wiadomo jednak, gdzie zwłoki przeniesiono.
15
APPT, PPRN, sygn. 1943, Pismo PPRN do Prezydium MRN Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2 czerwca 1952 r.
16
APPT, PPRN, sygn. 1943, Protokół z dnia 7 czerwca 1952 r.
17
Wykonaniem prac ekshumacyjnych zajmowały si pocztkowo starostwa, nastpnie powiatowe rady narodowe. Protokoły
z ekshumacji sporzdzał przedstawiciel władz powiatowych. Władze powiatowe zobowizane były te do przygotowania ekshumacji od
strony technicznej: materiałów na trumny, narzdzi, rodków transportu oraz zapewnienia rodków sanitarnych do odkaania
i ochrony osób zatrudnionych przy tych pracach. W protokole z ekshumacji zamieszczano informacje dotyczce miejsca jej dokonania
(miejscowo, gmina, powiat, województwo) oraz dokładne usytuowanie grobu. Ponadto podawano liczb wydobytych zwłok, okrelano
przynaleno do armii (na podstawie mundurów, uzbrojenia i wyposaenia ołnierza) oraz wpisywano nazwiska zidentyfikowanych
ołnierzy. Ustalone nazwiska ołnierzy (z napisu na mogile, z dokumentów zachowanych przy poległym) ujmowano w oddzielnym
wykazie, który stanowił załcznik do protokołu. ołnierze sowieccy nie posiadali przy sobie znaczków rozpoznawczych, std wielu
pozostało bezimiennych. W protokole była równie zamieszczana informacja, na którym cmentarzu zwłoki zostały pochowane (adres
i nazwa cmentarza oraz numer mogiły). Protokół sporzdzano w 5 egzemplarzach, z których kady był podpisany przez członków komisji
i kierownika ekipy ekshumacyjnej, z przeznaczeniem dla gminy, w której dokonywano ekshumacji i gminy, na której terenie nastpiło
pochowanie, stacji sanitarno-epidemiologicznej, władz powiatowych oraz ministerstwa. W przypadku natrafienia na cmentarze czy mogiły
wspólne, w których ołnierze sowieccy zostali pochowani z ołnierzami innych armii (polskiej, niemieckiej czy z ludnoci cywiln), po
wydobyciu zwłok rozdzielano je i chowano na odrbnych cmentarzach. Zwłoki ołnierzy o ustalonych nazwiskach umieszczano w oddzielnych trumnach i chowano w mogiłach indywidualnych. Natomiast zwłoki tych, których nazwiska były nieznane, umieszczano po
kilka w jednej skrzyni i chowano na cmentarzach w mogiłach zbiorowych. W przypadku duej liczby zwłok planowanej do pochowania
na danym cmentarzu, stosowano wielowarstwowe układanie trumien w grobach zbiorowych. Bywały nawet cmentarze, na których
w grobach układano po trzy warstwy trumien. Informacje pochodz ze strony:http://www.radaopwim.gov.pl/article_details/12/grobyzolnierzy-armii-radzieckiej-poleglych-w-polsce-w-iiwojnie-swiatowej - (data pobrania 16.11.2011).
18
APPT, PPRN, sygn. 1943, Pismo PPRN do Przewodniczcego Prezydium Miejskiej-Giminnej Rady Narodowej z 31 maja 1952 r.;
Pismo Prezydium MRN do Prezydium PRN z 2 czerwca 1952 r.
19
APPT, PPRN, sygn. 1943, Pismo Powiatowej Kolumny Sanitarnej do Wydziału Gospodarki Komunalnej z dnia 3 czerwca 1952 r.
20
APPT, PPRN, sygn. 1943, Pismo PPRN do Mieczysława Gackiego z 3 czerwca 1952 r.
21
APPT, PPRN, sygn. 1943, Protokół WRN w Łodzi z dnia 28 listopada 1952 r. Na terenie województwa łódzkiego ekshumowano
łcznie 2521 zwłok, z tego 621 ołnierzy WP, 1445 ołnierzy AR, 153 ołnierzy niemieckich, 88 osób cywilnych oraz 216 osób cywilnych
pochodzenia niemieckiego.
22
APPT, PPRN, sygn. 1943, Wykaz ilociowy zwłok ołnierzy Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego przewidywanych do ekshumacji;
Pismo PWRN w Łodzi do PRN z dnia 29 maja 1952 r.; Protokół nr 1 z ekshumacji w Hucie Drewnianej z 4 czerwca, protokół nr 5
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informuj, dlaczego nie ekshumowano wszystkich ciał. Nie jest te jasne, według jakiego klucza wspomniane 40 ciał pozostawiono w radomszczaskim grobie. Według rónych przekazów w grobach radomszczaskich pozostały zwłoki 26, 27, 39 lub 40 ołnierzy poległych w walkach na terenie miasta
i powiatu 1945 r. Byli to ołnierze 254 i 294 Dywizji Pancernej 52 Armii I Frontu Ukraiskiego23 oraz
ołnierze 6 i 7 Korpusu Pancernego24. Informacje zwarte na stronie internetowej Rady Ochrony Pamici
Walk i Mczestwa mówi natomiast o 6 ołnierzach i wymieniaj ich nazwiska25. Istnieje „Imienny
wykaz ołnierzy armii radzieckiej poległych w II-ej wojnie wiatowej na terenie tut. miasta i powiatu”,
który wymienia 39 nazwisk26. Wraz z Salnikowem daje to 40 osób.
W czasie ekshumacji z 1952 r. nie odnaleziono wszystkich grobów ołnierzy radzieckich.
W nastpnych latach pojawiały si kolejne informacje na temat pochówków. W 1958 r. mieszkaniec
Folwarków Zygmunt Brylik złoył owiadczenie o znanych mu miejscach pochówku ofiar wojny, zarówno Polaków jak i Rosjan. Zeznał, e przy drodze z Radomska do Gidel (w odległoci 25 m, przy
drodze do leniczówki) znajduje si grób, w którym najprawdopodobniej le zwłoki ołnierza radzieckiego poległego 16 stycznia 1945 r. Przy drodze do wsi Klekowiec pochowano dwóch ołnierzy radzieckich, którzy w tym miejscu zginli w wyniku wybuchu amunicji w 1945 r.27. Brak jednak informacji czy
i gdzie zostali ekshumowani. 29 padziernika 1959 r. dokonano ekshumacji zbiorowego grobu na Topiszu, gdzie zidentyfikowano szcztki 7 osób. Z tego 6 osób było cywilami (z Radomska pochodzili: Józef
Cichocki, Stefan Cichocki, Garczyski; z Folwarków: Jan Popiołek, Edward Woch) oraz jeden ołnierz
w stopniu porucznika o nieustalonych personaliach. Rozpoznano jedynie jego pseudonim „Kruk”.
W protokole czytamy: Ekshumowane zwłoki złoono w trumnie [...] i pochowano na cmentarzu Radomsko-Nowy Cmentarz w kwaterze przy wejciu w kocu mogiły po prawej stronie28. Na tej podstawie nie
mona stwierdzi, czy informacja o pochówku na cmentarzu odnosi si do wszystkich ekshumowanych,
czy tylko do wspomnianego ołnierza. I najwaniejsze, czy w cytowanym dokumencie mowa jest
o grobie ołnierzy radzieckich.
W dniu 7 maja 1965 r. PPRN w Radomsku informowało i istnieniu na terenie powiatu grobów
wojennych. Wymieniono równie 2 mogiły na cmentarzu nowym w Radomsku. W jednej mieli by
pochowani dwaj skoczkowie radzieccy, a w drugiej 4 partyzantów i 4 zakładników cywilnych. Wszyscy
byli aresztowani i rozstrzelani przez hitlerowców w lesie za Folwarkami w styczniu 1945 r. Potwierdzałoby to informacj przekazan wyej przez Z. Brylika. Mogiły były obmurowane krawnikiem z betonu29.
W czasie obchodów 50 rocznicy wybuchu rewolucji padziernikowej na pomniku wmurowano
tablic z 27 nazwiskami poległych ołnierzy radzieckich. Uroczysto miała miejsce w sobot, 5 listopada. Udział wzili: sekretarz KP PZOPR Mieczysław Nieznaski, przewodniczcy PK SD Władysław
Kaczmarczyk, przewodniczcy MK FJN Władysław Majak, przewodniczcy Prezydium MRN Władysław Woniak, przewodniczcy Zarzdu Oddziału ZBOWiD Jan Guz oraz uczestniczka walk partyzancz ekshumacji w Bogusławowie z 6 czerwca, protokół nr 8 z ekshumacji w Kozim Polu z 7 czerwca, protokół nr 9 z ekshumacji
w Kodrbie z 7 czerwca, protokół nr 12 z ekshumacji w Radomsku z 5 czerwca 1952 r.; Protokół WRN w Łodzi z dnia 28 listopada 1952
r. Obok nich ekshumowano te na cmentarz w Rakowie ołnierzy z Huty Drewnianej (7 partyzantów radzieckich poległych w 1944 r.),
Bogusławowa (6 ołnierzy, trumna nr 22), Wymysłówka (2 Rosjan), Zrbla (3 Rosjan), Koziego Pola (22 ołnierzy, trumny
nr 27–31), Kodrba (21 ołnierzy, trumny nr 24-26) i Koconi. W pimie z 29 maja 1952 r. planowano ołnierzy WP ekshumowanych
z Kajetanowi przenie na cmentarz w Radomsku „[...] do mogiły po wybranych zwłokach ołnierzy Armii Radzieckiej”. Zrezygnowano
z tego zamysłu, gdy stan grobu si poprawił i miejscowa ludno otoczyła mogił opiek. Na cmentarzu w Radomsku pochowani mieli
by ekshumowani z Garnka, Gidel, Bogusławowa i ytna, ale do innych mogił; Wykaz iloci zwłok przeekshumowanych w okresie od dnia
4 czerwca 1952 r. do 2 lipca 1952 r. z terenu województwa łódzkiego, (kopia w posiadaniu UM w Radomsku); Wykaz ilociowych zwłok
przeeksuhowanych w okresie od dnia 4 czerwca 1952 r. do 2 lipca 1952 r. z terenu województwa łódzkiego, Dokumentacja Polskiego
Czerwonego Krzya (kopie w posiadaniu T.A. Nowaka). W tym samym czasie w Gidlach znajdowały si jeszcze zwłoki 9 Polaków.
23
Przewodnik po upamitnionych miejscach walk i mczestwa. Lata wojny 1939–1945, Warszawa 1966, s. 251.
24
Przewodnik po upamitnionych miejscach walk i mczestwa. Lata wojny 1939–1945, wydanie III rozszerzone i uzupełnione, Warszawa
1988, s. 350.
25
Zob. Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych; http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/11755/ (pobranie: 16.11.2011).
26
APPT, PPRNR, sygn. 1947, Imienny wykaz ołnierzy Armii Radzieckiej poległych w II wojnie wiatowej na terenie tut. miasta
i powiatu.
27
APPT, PPRN, sygn. 1945.
28
APPT, PPRN, sygn. 1945, Protokół.
29
APPT, PPRN, sygn. 1947, Pismo PPRN do Wojewódzkiego Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łodzi z dnia 7
maja 1965 r.
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kich w powiecie radomszczaskim mjr Janina Kalinowska. W czasie uroczystoci przemawiał Mieczysław Nieznaski, który stwierdził, e w czasie walk na ziemi radomszczaskiej zginło 191 ołnierzy
Armii Radzieckiej, wród niech take ci wymienieni na tablicy30. W całej Polsce w tym czasie dokonywano przegldu stanów technicznych grobów i pomników powiconych ołnierzom radzieckim.
Pomnik w trakcie bada archeologicznych

W lutym 1968 r. Zarzd Okrgu Łód ZBOWiD prosił Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Radomsku o informacj na temat grobów ołnierzy radzieckich. W dniu 11 marca 1968 r. poinformowano, e w 1952 r. ekshumowano 188 ciał z terenu powiatu (132 z Radomska i 56 z okolicznych wsi31).
Po tej ekshumacji na terenie Radomska jak i powiatu miało nie by mogił zbiorowych i pojedynczych32.
Informacja o braku pochówków jest sprzeczna z przytoczonym wyej protokołem, według którego
w grobie na cmentarzu w Radomsku miało pozosta 40 ciał.
Gruntownej renowacji dokonano w 2012 r., usuwajc radzieckie emblematy. Od tego momentu
pomnik nie upamitniał jedynie ołnierzy radzieckich, ale take poległych Polaków. Nowa inskrypcja
głosi: Tu spoczywaj *** ołnierze polscy 1939-1945 *** ołnierze Armii Czerwonej 1944-1945 ***
Ofiary represji okupanta niemieckiego 1939-1945.
Pomnik po renowacji

30

„Gazeta Radomszczaska” 1967, nr 45 i 46.
Jest to mylna informacja, bowiem w 1952 r. z okolicznych miejscowoci ekshumowano 61 ciał.
Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku do ZBOWiD w Łodzi w dniu 11 marca 1968 r., (kopia w posiadaniu UM
w Radomsku).

31
32
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Sprawozdanie z prac archeologicznych
Ze wzgldu na te rozbienoci na wniosek Miasta Radomska przystpilimy w dniach 8–15
listopada 2011 r. do prac sondaowych, które miały potwierdzi lub wykluczy moliwo istnienia
grobów ołnierzy Armii Czerwonej na terenie kwatery połoonej na Nowym Cmentarzu
w Radomsku. Zgodnie z umow, naleało przy pomocy bada sondaowych sprawdzi cztery mogiły,
znajdujce si na terenie pomnika na Cmentarzu w Radomsku.
Mogiła I (Wykop I) - miała wymiar 2,4 x 18,7m.
Po wytyczenia granic wykopu (mogiły), przeprowadzilimy odwiert geologiczny, który miał
odpowiedzie nam na pytanie, czy w mogile znajduj si szcztki ołnierzy. Odwiert załoony został na
rodku wykopu i oprócz potwierdzenia warstw zasypiskowych mogiły i głbokoci wystpienia calca nie
potwierdził informacji o wystpowaniu grobów. Ze wzgldu na to zaniechalimy tej metody sondowania
na kolejnych wykopach.
Aby okreli granic mogiły i potwierdzi, czy był to jeden duy wykop, w którym układano
szeregowo zmarłych czy kilka mniejszych zdecydowalimy si zdj humus z całej powierzchni mogiły
I. Niestety, po zdjciu humusu wykop nie pozwalał jednoznacznie okreli granic nekropoli. Z tego
powodu zdecydowalimy si zdj przemieszan warstw niwelacyjn do poziomu 1 m poniej obecnej
powierzchni wykopu. Dopiero wtedy zaczła si rysowa wyrana granica południowa i wschodnia
wykopu pod masowy grób. Natomiast w czci NW wykopu natrafilimy na pierwsze groby poległych
ołnierzy. Po odczyszczeniu powierzchni ukazały si pochówki składajce si z siedem trumien
o wymiarach 0,5 x 1,4m. Wymiary skrzy i ich zawarto wiadcz o tym, e w grobach tych znajdowały
si szcztki ołnierzy, zebrane w jedno miejsce i złoone w sposób nieregularny po kilka osób do jednej
skrzyni. Na siedem skrzy dwie były puste (grób 3,6) a w pozostałych piciu oprócz koci (czaszki, krgi,
miednice, koci długie itd.), znajdowały si elementy umundurowania (grób 1,2,4,5,7). Były to buty
ołnierskie, podkute okrgłymi wiekami, skorodowane guziki munduru i naboje do pistoletu. Zagadk
moe by to, e na guzikach znajduje si orzeł w koronie. Sugeruje to zwłoki polskiego
ołnierza/partyzanta, a nie ołnierza Armii Czerwonej. Groby te s do mocno zniszczone, a drewno
z trumien zachowało si tylko w formie negatywu. Nie prowadzilimy dalszych prac w tej czci
wykopu, gdy naszym zadaniem nie doszło tu do ekshumacji grobów lub w tym przypadku mamy do
czynienia z wtórnymi pochówkami. Nasza uwaga skupiła si w czci rodkowej i wschodniej mogiły.
Tutaj załoylimy trzy sondae, majce na celu sprawdzenie pozostałej czci mogiły.
Sonda 1 - miał wymiary 2,4 x 2,7m i znajdował si w czci SE wykopu. Jego głboko
dochodziła do 1,45 m od poziomu gruntu. Odkryto tam zarys jamy grobowej niezwizanej
z masowym pochówkiem ołnierzy. Wydaje si, e została ona wkopana w mogił ołniersk,
w czasach kiedy parcelacja cmentarza nie była jeszcze tak rozwinita. Mimo, e ze wzgldu na
opisywany pochówek nie udało nam si dokopa do dna mogiły, to w sondau tym uchwycilimy
wyran południowo-wschodni granic mogiły ołnierzy.
Sonda 2 - miał wymiary 2,4 x 1,5 m i znajdował si w rodkowej czci wykopu. Jego
głboko dochodziła do 2,15 od poziomu gruntu. Na tym poziomi odkryto zarysy trzech trumien
o szerokoci 0,5 m (grób 11,12,13). Długoci ich nie udało si ustali, poniewa ich północna cz
wchodziła w profil wykopu. Aby potwierdzi, czy w trumnach znajduj si szcztki ludzkie,
przegłbilimy jedn z nich (grób 12). Znajdował si w niej niekompletny szkielet ludzki oraz resztki
umundurowania, tj. buty i pas ołnierski bez klamry. Skrzynie znajduj si w mocnym stanie rozkładu.
W sondau tym uchwycono południow granic mogiły ołnierskiej. Północna granica niestety wykracza
poza wykop badawczy.
Sonda 3 - miał wymiary 2,4 x 1,6 m i znajdował si na zachód od sondau 2. Jego głboko
dochodziła do 1,5 m od poziomu gruntu. Na tej głbokoci zarysowały si trzy trumny o szerokoci 0,6 m
(grób 8,9,10). Długoci ich nie udało si ustali, poniewa ich północna cz wchodziła w profil
wykopu. Mimo to długo ich na pewno przekraczała 1,7 m. W sondau tym nie przegłbialimy
odkrytych pochówków. Na jednym z nich natrafilimy na szcztki ludzkie w postaci dolnej szczki (grób
10). Granicy mogiły w tym sondau nie udało si uchwyci.
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Mogiła II (Wykop II) - miała wymiar 2,5 x 15,2m33.
Po wytyczenia granic wykopu (mogiły), przystpilimy do odhumusowania powierzchni wykopu.
Tu równie zastosowalimy metod sprawdzon w trakcie badania mogiły I. Aby okreli granic mogiły
i potwierdzi, czy był to jeden duy wykop, w którym układano szeregowo zmarłych czy kilka
mniejszych zdecydowalimy si zdj przemieszan warstw niwelacyjn do poziomu 1 m poniej
obecnej powierzchni wykopu. Dopiero wtedy zarysowała wschodnia wykopu pod masowy grób.
W czci NW wykopu, natrafilimy na zarys dwóch trumien, z których jedna w połowie znajdowała si
pod profilem zachodnim wykopu (grób 1,2). Skrzynie miały wymiary 0,5 x 1,9 m a ich stan zachowania
wskazywał na mocny rozkład. Ciekawostk jest fakt, e skrzynie te od rodka obite były pap. Aby
sprawdzi, czy znajduj si w nich szcztki ludzkie jedn z nich przegłbilimy (grób 2). Okazało si e
oprócz kilku drobnych koci trumna jest pusta. Moe to wiadczy o ekshumowaniu std zmarłych.
Na tym poziomie wykopu załoono dwa sondae, majce na celu sprawdzenie pozostałej czci
mogiły.
Sonda 1 - miał wymiary 2,5 x 1,4 m i znajdował si w czci E wykopu. Jego głboko
dochodziła do 1,85 m od poziomu gruntu. Odkryto tam dwa pochówkio wymiarach 0,5 x 1,9m (grób
6,7). Po przegłbieniu jednego z nich ustalono, e oprócz jednej małej koci ludzkiej skrzynia jest pusta
(grób 7). Trumna ta równie obita była od wewntrz pap. W sondau tym uchwycilimy granic NE
mogiły II.
Sonda 2 - miał wymiary 2,5 x 1,5m i znajdował si w rodkowej czci wykopu. Jego
głboko dochodziła do 1,75 m od poziomu gruntu. Na tym poziomie uchwycono północn granic
mogiły II. Oprócz tego odkryto tam zarysy trzech skrzy o szerokoci ok. 0,6 m (grób 3,4,5). Długoci
skrzy nie udało si ustali, poniewa ich południowa cz wchodziła w profil wykopu. Aby
potwierdzi, czy w skrzyniach znajduj si szcztki ludzkie, odkrylimy jedn z nich (grób 4).
Znajdowały si w niej szcztki kilku osób.
Mogiła III (Wykop III) - wymiary 6 x 9,4 m
Prac zaczlimy od wytyczenia granic wykopu (mogiły). Aby odkry granic wykopu pod
masowy grób, zdjto warstw humusu i warstw niwelacyjn do poziomu około 0,9 m poniej obecnej
powierzchni gruntu na całej powierzchni wykopu. Nastpnie dla pewnoci przegłbilimy wykop przy
pomocy trzech sonday o około 0,3 m do głbokoci 1,2 m od poziomu powierzchni wykopu.
W wykopie tym nie odkryto ladów pochówków ani wkopów mogcych sugerowa istnienie innych
mogił. Na całej powierzchni wykopu osignito calec.
Mogiła IV (Wykop IV) - wymiary 5,7 x 5,9 m
Prac zaczlimy od wytyczenia granic wykopu (mogiły). Aby odkry granic wykopu pod
masowy grób, zdjto warstw humusu i warstw niwelacyjn do poziomu około 0,9 m poniej obecnej
powierzchni gruntu na całej powierzchni wykopu. W wykopie tym nie odkryto ladów pochówków ani
wkopów mogcych sugerowa istnienie innych mogił. Na całej powierzchni wykopu osignito calec.
Wnioski
Po przeprowadzeniu prac sondaowych na terenie kwatery pochówku ołnierzy radzieckich na
Nowym Cmentarzu w Radomsku doszlimy do nastpujcych wniosków:
1. Z czterech mogił, które poddane zostały badaniom sondaowym, dwie nie potwierdziły si
(mogiła III i IV).
2. W mogile I zaobserwowano trzy fazy pochówków. Pierwszy wie si z pochówkami
zlokalizowanymi najgłbiej (około 2,15 m od poziomu obecnego gruntu). Tu trumny o szerokoci ok. 0,5
m układane były rzdowo jedna obok drugiej. Mona przypuszcza, e na długoci 19 m (tyle zapewne
miała pierwotna mogiła), mona było ułoy 38 zmarłych. Z tego poziomu odczycilimy jeden
pochówek, który ukazał nam nieregularny układ szkieletu wraz z czciami umundurowania (buty i pas).
Układ samej mogiły i pochówków tam zlokalizowanych odpowiada obecnie oznaczonej kwaterze
oznaczonej w terenie przy pomocy krawników.
Faza II wie z pochówkami zlokalizowanymi na głbokoci ok. 1,5 m od poziomu obecnego
gruntu. Tu równie trumny układane były rzdowo jedna obok drugiej. Jednak ich ułoenie, nieznacznie
33

Szeroko Mogiły II to 2,5 m, a nie jak podano na załczniku do umowy 4 m. Dowodem na to w terenie jest linia południowego krawnika przy pomocy, którego okrelono granic mogiły.
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zmieniajce kierunek w stosunku do tych lecych niej, sugeruje inny czas pochówku. Równie
wymiary trumien wydaj si wiksze od tych z fazy I. Szeroko ok. 0,6 m a długo przekracza 1,7 m.
Na tym poziomie moe znajdowa si ok. 10 pochówków.
Faza III to pochówki najpłytsze na poziomie 1 m. Wymiary trumny 0,5 x 1,4 m w znaczcy
sposób odbiegaj od tych poniej. Równie fakt, e w skrzyniach tych znajduj si szcztki kilku osób
pozwala przypuszcza, e była to zupełnie inna akcja grzebania zmarłych. Tu równie nastpuje lekka
zmiana kierunku ułoenia trumien w stosunku do pozostałych poziomów. Mimo, e odkrylimy tu
siedem trumien, nie jestemy w stanie bez pomocy antropologa ustali szacunkowej iloci pochówków
znajdujcych si na tym poziomie. Mona przypuszcza, e znajduje si tam kilkanacie osób.
Wnioskujc po dokumentacji ródłowej mona przypuszcza, e pochówki te nastpiły po 1952 r.
Ze wzgldu na ograniczenia zwizane z powierzchni wykopu nie bylimy w stanie uchwyci
granicy północnej i zachodniej tej mogiły. O ile granice te w czci południowej i wschodniej s do
wyrane o tyle cz północna i zachodnia jest mocno zniekształcona i wykracza poza zasig wykopu,
w jakim moglimy si porusza.
3. Mogiła 2 miała długo ok. 16 m i zawiera równie pochówki rzdowe znajdujce si na
dwóch poziomach. Jednak tu w przeciwiestwie do mogiły I wydaje si, e pochówki z poziomu
pierwszego i drugiego mog by równoczasowe. wiadczy o tym mog wymiary trumien, podobny
układ połoenia w ramach wykopu. Równie sytuacja obicia od wewntrz trumien pap wystpuje na
obu poziomach. Na trzy pochówki, przebadane przez nas, dwa były puste (pozostały tylko nieliczne
drobne koci) natomiast w jednym znajdowały si szcztki kilku osób. Skłania nas to do stwierdzenia, e
mogiła ta poddana była ekshumacji w latach wczeniejszych i mamy podstawy twierdzi, e ekshumacja
ta prowadzona była niedokładnie i w popiechu, co potwierdzaj drobne koci pozostawione w trumnach
oraz przeoczone pochówki.
4. Mogiła III nie potwierdziła si.
5. Mogiła IV nie potwierdziła si.
6. Poza oznaczeniem miejsc pochówków bez szczegółowej ekshumacji i bada
antropologicznych nie jestemy w stanie poda dokładnej liczby pochówków, zalegajcych w mogile I i
II.
7. Według nas w mogile I po 1952 r. dokonywano ponownych pochówków ciał ekshumowanych
z okolic Radomska, na co wskazuj informacje pozyskane z archiwum.
8. Nie znalelimy te ewidentnych dowodów, pozwalajcych potwierdzi, e ołnierze
znajdujcy si w mogiłach, to ołnierze radzieccy. Buty, które odkrylimy w mogile I, mog tylko na to
wskazywa. Jednoznacznie wskazuj na to dokumenty archiwalne. Pojedyncze i niejasne przekazy
ródłowe mog sugerowa, e pochowano tam te Polaków. Zwłoki z guzikami znajdowały si w fazie I,
powstałej jeszcze w czasie wojny lub tu po jej zakoczeniu. Czysto hipotetycznie mona stwierdzi, e
do pochówku polskiego partyzanta posiadajcego przy sobie wspomniane guziki doszło wskutek
pomyłki. Błdnie zidentyfikowano poległego jako Rosjanina. Trudno jest w inny sposób wyjani
posiadanie polskich emblematów. Albo ekshumacja z 1952 r. była niepełna i czci trumien nie
wydobyto, albo zwłoki te złoono w mogile po 1952 r.
Prace sondaowe zakoczono 15 listopada 2011 r.
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Wykop I (mogiła I)

Widok na groby w mogile I

Wykop I, Sonda I lad jamy grobowej wkopanej w mogił ołniersk
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Wykop I, Sonda II

Wykop I, Sonda III

But znaleziony w grobie w Sondau II
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Wykop II (Mogiła II)

Wykop II, widok na grób nr 1

Wykop II, Sonda I, grób nr 2
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Wykop II, Sonda II, grób nr 3

Wykop III (Mogiła III)

Wykop III, Sonda III

Wykop IV(Mogiła IV)
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Wykop IV, Profil N
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Łukasz Kopera
(Sudzin-Maluszyn)
Pamitnik Maluszyna w roku 1869 spisany
Przedmiotem artykułu jest fragment pamitnika wraz z mapk, stanowicy ródło do dziejów Maluszyna i okolic. Niniejszy tekst, składajcy si z 3 stron formatu nieco wikszego ni A4, został znaleziony w sierpniu 2011 r. przy okazji remontu kocioła parafialnego w Maluszynie i jest przechowywany
w Kancelarii Parafialnej tego kocioła. Publikowany pamitnik został spisany 17 padziernika 1869 r.
w jzyku polskim przez Helen z Morstinów Ostrowsk, on Aleksandra Ostrowskiego – ówczesnego
właciciela dóbr Maluszyn, i zamieszczony wraz z innymi materiałami historycznymi w metalowej tubie,
umieszczonej nastpnie w bani, stanowicej podstaw krzya na wiey kocioła maluszyskiego. Wydarzenie to przyblia nam wspomniana autorka tekstu na kartach dziennika „Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i z pamici zebrane…”1.
Rkopis pamitnika Maluszyna jest spisany równym, kaligraficznym pismem, którego charakter
jest czytelny. W celu oddania i podkrelenia autentycznoci tekstu została zachowana jego oryginalna
pisownia. Rozszyfrowaniu uległy jedynie niektóre skróty, podane zapisem edytorskim w nawiasach
kwadratowych. Od autora pochodz odsyłacze odnoszce si do osób i wydarze, które zostały jednoznacznie zidentyfikowane. W przypadkach wtpliwych zaniechano tej praktyki.
Charakteryzujc ponisze ródło naley zaliczy je do grupy ródeł pisanych, historiograficznych.
Tekst składa si z piciu ponumerowanych akapitów. Informacje zawarte w poszczególnych punktach s
podane chronologicznie, z uwzgldnieniem najwaniejszych faktów. Wyliczajc, akapit pierwszy zawiera informacje o fundacji kociołów parafialnych w Maluszynie; drugi, najkrótszy, przedstawia histori
kaplicy w. Barbary na cmentarzu parafialnym; trzeci odnosi si do włacicieli Maluszyna Ostrowskich;
akapit czwarty i pity charakteryzuje okoliczn własno ziemsk Aleksandra Ostrowskiego, z uwzgldnieniem rzdców folwarków, funkcjonowania fabryki cukru w Silniczce oraz zaprowadzonej w dobrach
Maluszyn melioracji gruntów. Pamitnik zakoczono podaniem miejsca i szczegółowej daty sporzdzenia oraz podpisami: ks. Adama wiciechowskiego – ówczesnego proboszcza parafii Maluszyn i Aleksandra Ostrowskiego – właciciela dóbr Maluszyn.
Celem niniejszego wydania jest ukazanie obrazu wsi i parafii Maluszyn do 1869 r. Dokument ten
nie był dotychczas publikowany, co nastpuje za zgod i uprzejmoci ks. Jerzego Grzyba, proboszcza
maluszyskiego. W tym miejscu wyraam Mu wdziczno za udostpnienie ródła.
Zamieszczone fotografie pochodz ze zbiorów Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna
(dalej: APiOzM), przechowywane w Archiwum Pastwowym w Łodzi (zespół 561/I-IV).
Uwagi wstpne
Maluszyn to wie połoona przy południowo-wschodniej granicy powiatu radomszczaskiego,
ssiadujcego na tym odcinku z powiatem włoszczowskim. Naturaln granic na tym odcinku stanowi
Dnia 16 padziernika [1869 r.], w XXII Niedziel po witach, parafianie zgromadzeni na rannym naboestwie w kociele maluszyskim ucieszeni byli ceremoni powicenia nowego krzya przeznaczonego na uwieczenie sygnaturki, przy której rzewnemi słowy
przemówił ksidz proboszcz, zachcajc nas do wznoszenia to samo naszych serc do niebieskiej ojczyzny. Nazajutrz, dnia 17 padziernika, na wysokim rusztowaniu złoony krzy elazny, z gałkami ozłoconymi u ramion i tak gwiazd tworzc promienie we
rodku, w naszych oczach podniesiony przez synów naszych Augusta i Józefa, stanł na swym globusie miedzianym ozłoconym,
w którym dla ciekawoci póniej zapewne potomnoci złoone zostały, oprócz kalendarza tegorocznego i monet mieszanych rosyjskich
i polskich, teraz obieg u nas majcych, dwa dokumenta objaniajce przeszło i teraniejszo Maluszyna oraz plan miejscowoci.;
H. Ostrowska, Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i z pamici zebrane przez hrabin Helen [z Morstinów] Ostrowsk.
Z rkopisu wydał, wstpem i przypisami opatrzył A.J. Zakrzewski, Warszawa 2009, s. 212–213.
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rzeka Pilica. Pierwsza wzmianka o Maluszynie pochodzi z 1266 r2. Wtedy to przebywajcy na polowaniu
w okolicznych lasach ksi sieradzki Leszek Czarny wydał oficjalny dokument sprzeday wójtostwa
miasta Radomska oraz wsi Stobiecko za 20 grzywien srebra Godunowi. Transakcja ta odbyła si w obecnoci wiadków: wojewody Setegiusza, podskarbiego Dionizego, podkomorzego Mateusza, podczaszego
Jakuba, magistra fizyki Mikołaja i kapelana Gerarda3. Pierwsza pisana wzmianka o istnieniu w Maluszynie parafii pochodzi z 1412 r4. Data ta oznacza zakoczenie procesu powstania struktur kocielnych na
tamtejszym terenie, który od pocztku chrzecijastwa trwał zwykle wiele lat.
Miejscowo Maluszyn w pocztku XVI w. była własnoci Pukarzewskich5, majcych swoj
siedzib w niedalekim Pukarzowie. Jeden z nich – Paweł w 1562 r. wybudował kociół drewniany
w Maluszynie. witynia słuyła wiernym parafii maluszyskiej nieprzerwanie do 1777 r., kiedy to spłonła w czasie poaru wsi. Nowy kociół murowany, z dwiema nieukoczonymi wieami, został wystawiony w cigu nastpnych 10 lat staraniem proboszcza ks. Jakuba Kochankiewicza i jego nastpcy
o. Eleuterego Miechowicza z Zakonu Paulinów6. Due zasługi w dziele budowy i wyposaenia wntrza
wityni maluszyskiej ponieli Ostrowscy, którzy stali si włacicielami Maluszyna w 1738 r.7 Obcione długami dobra maluszyskie, które stanowiły wsie Maluszyn, Cikowiczki, Kty i Sudzinek zakupił Kazimierz Ostrowski herbu Korab za sum 66 000 złp od Katarzyny Malczewskiej8. Wtedy, na wzgórzu nad Pilic, stał dwór drewniany, o kilkanacie kroków, lamus murowany. Po spaleniu tego dworu
w 1777 r., przybudował z cegły nowy dziedzic, Michał syn Kazimierza, kilka pokoi od dawnego lamusa,
co stanowi obecnie doln cz zachodni teraniejszego domu9 – relacjonuje hrabina Helena Ostrowska
w swoim pamitniku. Gospodarujcy nieprzerwanie przez ponad dwa stulecia na tamtejszych terenach
Ostrowscy przekształcili Maluszyn w wielkopask rezydencj, zaliczan do wzorowych gospodarstw
rolnych10. Kolejni potomkowie z maluszyskiej linii Ostrowskich powikszali swój majtek ziemski
w drodze spadku bd zakupu nowych wsi. W 1861 r. Aleksander Ostrowski, syn Wojciecha, był włacicielem nastpujcych folwarków klucza Maluszyn: Mosty, Kty, Sudzinek, Cikowiczki, Silniczka,
Polichno, Czarny Las, Pukarzów, Pierzaki, Barycz, Krztów i Rogi11. W połowie XIX w. Ostrowscy
przystpili do budowy kompleksu rezydencyjno-gospodarczego w Maluszynie, w skład którego wchodziły: pałac zbudowany nad Pilic, budynki zarzdu dóbr, pomieszczenia gospodarcze oraz rozległy park
przydworski12. Oddajc głos pamitnikarce dziejów Maluszyna dowiadujemy si, e w tym czasie: „Cała
wie odsunita została od dworu [murem – przyp. autora], i z kamienia miejscowego wymurowana, jako
te szereg domów dworskich od kocioła parafialnego ku cmentarzowi, z karczm na kocu i domem
naprzeciwko, gdzie si znajduje obecnie szkółka wiejska, i mieszkanie felczera. Wszystkie zabudowania
folwarczne i gorzelnia równie przez Wojciecha Ostrowskiego wystawione z kamienia, jak te i nowa
plebania”13. Na cmentarzu grzebalnym w Maluszynie w 1895 r. Ostrowscy wybudowali kaplic pod
wezwaniem w. Barbary, która stała si ich rodzinnym mauzoleum wraz z grobowcami w jej podziemiach14.
Najbardziej znanym członkiem rodu był Józef Ostrowski, syn Aleksandra i Heleny
z Morsztynów, urodzony w 1850 r. w Maluszynie. W 1917 r., po utworzeniu przez rzdy Niemiec
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5
J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnienieskiej, wyd. J. Łukowski, t. II, Gniezno 1880, s. 209–211.
6
Tame, s. 69–70.
7
A.J. Zakrzewski, Osiem wieków ytna. Zarys ycia społecznoci lokalnej, [w:] A.J. Zakrzewski, J. Zwizek, Kocielna ….,
s. 47.
8
Archiwum Pastwowe w Łodzi, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna (dalej: APiOzM), Akta tyczce si własnoci dóbr
Maluszyn, sygn. I.1, s. 95.
9
H. Ostrowska, Dzieje Maluszyna …., s. 50.
10
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiaskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego,
W. Walewskiego, t. VI, Warszawa 1880, s. 24.
11
I. Jezierski, Maluszyn…,. s. 8.
12
A.J. Zakrzewski, Osiem wieków ytna…, s. 85.
13
H. Ostrowska, Dzieje Maluszyna …, s. 53.
14
I. Jezierski, Maluszyn…, s. 81.
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i Austrii Rady Regencyjnej, Józef Ostrowski wszedł w jej skład jako jeden z regentów. Po przekazaniu
władzy wojskowej i cywilnej (11 i 14 listopada 1918 r.) Józefowi Piłsudskiemu w swoim warszawskim
mieszkaniu, wycofał si z ycia politycznego kraju i powrócił do rodzinnego Maluszyna. W wyniku jego
bezpotomnej mierci 30 czerwca 1923 r. zamiera maluszyska linia Ostrowskich herbu Korab, a dobra
Maluszyn przechodz w rce Potockich herbu Pilawa15.
Z czasów, kiedy w Maluszynie gospodarowali Ostrowscy pochodzi włanie publikowany poniej
tekst.
Pamitnik Maluszyna w roku 1869 spisany
1. Kociół parafialny Maluszyski z drzewa postawiony w r. 1562 przez Pawła Pukarzewskiego16,
ówczesnego dziedzica Maluszyna, zgorzał w roku 1677. W roku 1680 wystawiony został kociół drewniany w miejsce zgorzałego, przez Ks. Stanisława Białczyskiego17, Proboszcza Maluszyskiego. Ks. Proboszcz Jakób Kochankiewicz18 wybudował kociół murowany do okien, a naboestwo odbywało si
w kociele drewnianym pomidzy murami stojcym. Po mierci Ks. Kochankiewicza, funduszami przez
niego pozostawionymi, Ks. Michał Kulesza, jego nastpca, podniósł mury nad okna. Kociół drewniany
poród nich stojcy spalił si 1777 r. Prezbiterium wraz z Zakrysti, murowan i sklepion, ocalone
zostały. W roku 1783 obił Probostwo Ks. Eleuthery Miechowicz19, wystawił dach i sygnatur, i kociół
ukoczył w roku 1787, który został benedykowany tego roku, dnia 27 grudnia, pod tytułem w. Krzya
i w. Mikołaja. W roku 1861 Ołtarz główny został wyrestaurowany i ozłocony przez Jodłowskiego z Warszawy, staraniem i kosztem Ks. Adama wicichowskiego20, Proboszcza Maluszyskiego.
2. Kociółek w. Barbary21 na cmentarzu, z drzewa kostkowego wystawiony przez Ks. Konstantego Jankowskiego, Kanonika Kijowskiego, Proboszcza Maluszyskiego, stoi od roku 1745; pod nim grób
15
P. Kolmas, Józef Ostrowski – regent Królestwa Polskiego, [w:] Osiem wieków ytna: materiały z sesji popularno-naukowej inaugurujcej obchody 800-lecia ytna odbytej w dniu 18 padziernika 1997 r. w ytnie, pod red. A.J. Zakrzewskiego, ytno 1997, s. 46–53;
A.J. Zakrzewski, Osiem wieków ytna..., s. 90–92.
16
Ufundowany w 1562 r. kociół parafialny w Maluszynie stanowił prawdopodobnie wotum dziedzica Pawła Pukarzewskiego za
bratobójcz mier Andrzeja, najdawniej potwierdzonego w dokumentach z XV w. właciciela Maluszyna; A.J. Zakrzewski, Osiem
wieków ytna…, s. 35; J. Łaski, Liber beneficiorum…, s. 209–210.
17
Kronikarz dziejów Maluszyna podaje, e w 1680 r. proboszczem tamtejszej parafii był ks. Stanisław Dziwicki. Dopiero
w nastpnych latach funkcj t pełnił ks. Stanisław Białoyski. Nie ma zgodnoci faktów co do ks. Stanisława Białczyskiego,
fundatora kocioła w Maluszynie. Wydaje si by tutaj niewielka pomyłka autorki tekstu; H. Ostrowska, Dzieje Maluszyna …,
s. 212; I. Jezierski, Maluszyn …, s. 80.
18
Ks. Jakub Kochankiewicz był proboszczem maluszyskim pod koniec XVIII w. W 1777 r. rozpoczł z funduszy własnych
i parafialnych budow obecnego kocioła murowanego w Maluszynie, w tym te roku zmarł. Pochowany prawdopodobnie
w podziemiach wznoszonego kocioła; J. Zwizek, Kocielna przeszło gminy ytno…, s. 70.
19
Ks. Eleutery Miechowicz, pochodzcy z Zakonu Paulinów został proboszczem w Maluszynie w nastpstwie zmarłego ks. Jakuba
Kochankiewicza. Dokoczył budowy kocioła parafialnego; Tame, s. 70–71.
20
Ks. Adam wiciechowski (1809–1886) był jednym z najdłuej posługujcych proboszczów w Maluszynie. Pełnił swój urzd
w latach 1840–1886. Poniósł wielkie zasługi dla wykoczenia i uposaenia wityni, równie gorliwie sprawował w parafii prac
duszpastersk. Cieszył si wielk przyjani maluszyskiego dworu, który okazywał mu wiele yczliwoci i wsparcia. Jego ostatnie
chwile zmagania si z chorob przytoczyła w swoim pamitniku Helena Ostrowska: Nasz sdziwy, ale tak krzepki jeszcze ksidz
proboszcz, Adam wiciechowski, w dzie w. Józefa, 19 [marca], był jeszcze, jak zwykle w kady dzie witeczny, naszym gociem
na obiedzie, i nie uwaalimy zmiany w jego zdrowiu. Wieczór tego dnia spdził u solenizanta pana Bogdaskiego w dobrym usposobieniu i nikt nie mógł przewidywa ataku apoplektycznego, który uległ teje samej nocy, o której porze, nikt te nie wie, gdy dopiero
z rana weszła do jego pokoju gospodyni, zastała go lecego w łóku, w stanie ju zdaje si rozpaczliwym. Przywołany p. Bogdaski
ju go do przytomnoci przyprowadzi nie zdołał, co si jednak chwilowo udało przywołanemu z ssiedniej parafii ks. proboszczowi
Narkiewiczowi, gdy mu wród dnia udzielał ostatnich sakramentów. Niemono przełykania pozbawiła jednak dogorywajcego
pociech przyjcia w. Wiatyku, utrudniajc równie dwom przywołanym lekarzom ratunek ycia. Zdaje si jednak, i od pierwszej
chwili takowego nie było, i ta tylko pociecha, e w tym stanie odrtwienia, stopniowo posuwajcego si sparaliowania, nasz dobry
Pasterz nie cierpiał, zanim po 24 godzinach pasowania si ze mierci oddał spokojnie ducha Bogu, w niedziel, 21 marca, w chwili
gdy parafianie zaczynali si schodzi na naboestwo, a zamiast tego musieli modli si przy martwych zwłokach tego, który nam
przewodniczył przez przeszło 40 lat. Modlimy si z dobr otuch, e Bóg wynagrodzi dług, a sumienn prac swego sługi. Obarczony
ju wiekiem, bo przeszło miał 75 lat, nie odwlekał adnej usługi swego posłannictwa, i zapewne przypieszyły jego koniec liczne
pogrzeby i jazdy do umierajcych w tym niezwykle srogim marcu. [Spoczł na miejscowym cmentarzu parafialnym]; H. Ostrowska,
Dzieje Maluszyna…, s. 774–775; Por. take: J. Zwizek, Kocielna przeszło gminy ytno…, s. 79.
21
Obecna kaplica w. Barbary na cmentarzu parafialnym w Maluszynie została wybudowana w 1895 r. przez Aleksandra Ostrowskiego i stanowi mauzoleum rodziny Ostrowskich, dziedziców Maluszyna. Konsekracji wityni dokonał 29 kwietnia 1996 r. proboszcz Franciszek Staliski. Murowany kociołek posiada w swoim wntrzu zakrysti i krypt grobow, w której spoczywaj: Adelaj-
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familijny Ostrowskich herbu Korab22, poczwszy od Michała Chorego Piotrkowskiego23, zmarłego r.
1805.
3. Wie Maluszyn ju w roku 1738 naleała do Ojca tego Michała, Kazimierza Ostrowskiego24.
Wojciech Ostrowski25, syn Michała, w roku 1812 Prezes Rady Powiatowej, w r. 1816 Radca Wojewódzki,
potem Poseł na Sejm, w r. 1830 Senator Kasztelan, wymurował cał wie i karczm z kamienia, oraz
Plebanij. Wdowa po nim Józefa z Hr. Potockich Ostrowska, z własnych funduszów wystawiła, pomidzy
wsi a kociółkiem w. Barbary, Szpital26 prywatny murowany dla ubogich włocian i przechodniów,
i szkółk murowan, o pitrze, pod dachówk, we wsi Krztowie27.
4. Obecnie w Obrbie Parafii Maluszyn główne posiadłoci gruntowe nale:
Folwark Maluszyn z Cikowiczkami i Silniczk do Aleksandra Ostrowskiego28
Fol[wark] Łazów do Kazimierza Ostrowskiego29
Fol[wark] Budzów do Adama Kuleszy, herbu lepowron30
da Ostrowska (1812–1861), Konrad Ostrowski (1846–1848), Florentyna Ostrowska (1798–1856), Józefa z Potockich Ostrowska
(1784–1859), Wojciech Ostrowski (1782–1847), Teodor Ostrowski (1791–1847), Józef Ostrowski (1850–1923), Maria z Byszewskich Ostrowska (1883–1932), Michał Ostrowski (1863–1924), Helena z Morsztynów (Morstinów) Ostrowska (1815–1892), Aleksander Ostrowski (1810–1896), Jan Leon Ostrowski (1840–1918), August Ostrowski (1836–1898). Kaplica w. Barbary naley do
najciekawszych obiektów architektonicznych w regionie czstochowskim; M. Zwoliski, Poczet rodów herbowych ziemi czstochowskiej, Czstochowa 2009, s. 202–203; J. Zwizek, Kocielna przeszło gminy ytno…, s. 73; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. II:
Województwo łódzkie, pod red. J.Z. Łoziskiego, z. 8, Powiat radomszczaski, oprac. H. Hohensee-Ciszewska i J.Z. Łoziski, Warszawa 1953, s. 2.
22
Ród Ostrowskich swoimi korzeniami siga XVI w., a wywodzi si z Ostrowia w dawnym województwie sieradzkim, sporód
trzech braci: Piotra, Stanisława i Jana wyprowadzono lini senatorsk, której protoplast był Jan. Pierwszym Ostrowskim, który osiadł
w Maluszynie był Kazimierz, wnuk Jana. Linia ta ze wzgldu na lokalizacj swojej siedziby została okrelona „na Maluszynie” i przez
blisko trzysta lat była obecna na południowo-wschodnim kracu dzisiejszego powiatu radomszczaskiego. Ostrowscy w tej czci
ziemi łódzkiej zgromadzili i rozwinli ogromny majtek ziemski, który w czasach Królestwa Polskiego stawiał ich w czołówce poród
posiadaczy ziemskich. Linia Ostrowskich na Maluszynie wygasła w 1923 r. po mierci ostatniego z rodu Józefa Ostrowskiego. Dobra
maluszyskie przeszły w rce Potockich herbu Pilawa (Złota) z Koniecpola Chrzstowa, skoligaconych z Ostrowskimi poprzez
małestwo Marii (córki Heleny i Aleksandra Ostrowskich) ze Stanisławem Potockim. Maluszyn przejł August Potocki s. Stanisława; H. Ostrowska, Dzieje Maluszyna …, s. 13–44.
23
Michał Ostrowski (1738–1805), odziedziczył Maluszyn po ojcu Kazimierzu Ostrowskim w 1779 r. dostał wówczas we władanie
wsie: Maluszyn, Kty, Cikowiczki i Sudzinek, poszerzajc swe dobra kolejno o Rudk, Trzebiec i Such Wol. Był wysoko postawionym obywatelem Rzeczypospolitej w dobie upadku. Słub publiczn rozpoczł jako dworzanin kasztelana krakowskiego
a nastpnie króla Polski Stanisława Poniatowskiego. Pełnił m.in. urzd posła na sejm i funkcje podstolego sieradzkiego. Obejmował
take stanowiska wojskowe, bdc chorym piotrkowskim i pułkownikiem kawalerii narodowej. Po objciu Maluszyna i mimo
licznych obowizków zwizanych z właciwym zarzdzeniem majtku, nadal uczestniczył w yciu publicznym. Był wówczas marszałkiem Sejmu, posłem na Sejm, a z woli Sejmu Czteroletniego komisarzem powiatu radomszczaskiego; A.J. Zakrzewski, Osiem
wieków ytna …, s. 48–49; M. Zwoliski, Poczet rodów …, s. 193–194.
24
Kazimierz Ostrowski (zm. 1753), syn Łukasza, dziedzica na Ostrowiu w powiecie sieradzkim. W 1738 r. zakupił obcione długami
dobra maluszyskie za sum 66 000 złp od Katarzyny z Ujejskich Stanisławowej Malczewskiej, zapocztkowujc w ten sposób lini
Ostrowskich na Maluszynie. Był zwizany z królem Stanisławem Leszczyskim i pełnił kolejno urzdy: stolnika bielskiego, chorego
i podstolego sieradzkiego, a nastpnie obowizki rotmistrza powiatu radomskiego (radomszczaskiego). W wyniku oenku z Petronel
Moszysk miał siedmioro potomstwa: Michał (1782–1847), witosław, Kazimierz, Antoni, Aniela, Helena, Aleksy; APiOzM, Akta
tyczce si własnoci dóbr Maluszyn, sygn. I.1, s. 95; H. Ostrowska, Dzieje Maluszyna …, s. 49–51.
25
Wojciech Ostrowski (1782–1847), s. Michała, pełnił równie zacne stanowiska jak jego ojciec, bdc m.in. kasztelanem-senatorem
Królestwa Polskiego. Po powstaniu listopadowym 1830 r. wycofuje si z ycia politycznego kraju i skupia na zarzdzaniu rozległym
majtkiem ziemskim, który rozcigał si na południowo-wschodnim kracu Ziemi sieradzkiej, stanowic dobra z siedmiu tzw. kluczy:
Maluszyn, Bkowa Góra, Krztów, Pukarzów, Radoszewnica, Rudka, Silnica. Do tego dochodziły dobra połoone w powiecie czstochowskim i sieradzkim; A.J. Zakrzewski, Osiem wieków ytna…, s. 51.
26
Mowa tutaj o dawnym szpitalu gminnym w Maluszynie, załoonym z inicjatywy hrabiny Józefy Ostrowskiej z Potockich (1784–
1895), ony Wojciecha Ostrowskiego. Szpital obliczony na 10 łóek był przeznaczony w pierwszej kolejnoci dla pracowników
najemnych zatrudnionych w majtku, ale w rzeczywistoci nie odmawiał pomocy chorym z terenu całej gminy; P. Kolmas, Józef
Ostrowski …, s. 50.
27
Budynek szkolny w Krztowie został wystawiony w 1864 r. i stoi do dzi. Szeroko o szkolnictwie w dobrach Ostrowskich
z Maluszyna; Ł. Kopera, Dzieje szkół elementarnych i powszechnych w dobrach Ostrowskich z Maluszyna do 1945 r., Sudzin–
Włoszczowa 2011, s. 88; Tene, Szkolnictwo powszechne w dawnej gminie Maluszyn w latach 1918–1948, „Zeszyty Radomszczaskie” t. V, red. T.A. Nowak, Radomsko 2011, s. 199–214.
28
Aleksander Ostrowski (1810–1896), znany i ceniony ziemianin i polityk Królestwa Polskiego. Odziedziczone przez niego po ojcu
Michale Ostrowskim dobra maluszyskie naleały do wzorowo prowadzonych gospodarstw ziemiaskich w tamtej epoce. Szczegółowy
biogram opracował: Z. Stankiewicz, Aleksander Ostrowski (1810–1896), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXIV, z. 3, WrocławKraków 1979, s. 538–540; A.J. Zakrzewski, Osiem wieków ytna…, s. 59–60; H. Ostrowska, Dzieje Maluszyna …, s. 24.
29
Kazimierz Ostrowski (ur. 1792) jest wymieniany przez kronikarza dziejów gminy Maluszyn jako krewny rodziny Ostrowskich
z Maluszyna. Za udział w powstaniu styczniowym 1864 r. został objty dozorem policyjnym; I. Jezierski, Maluszyn…, s. 88.
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Fol[wark] yciska Wola do Leona Szałowskiego31
Fol[wark] Sudzin do Albina Okólskiego32.
5. Dzisiejszy Właciciel Fol[warku] Maluszyn, Alexander Ostrowski33, syn Wojciecha, radca Dyrekcji Głównej towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, a póniej Radca Komitetu tego Towarzystwa od
1852 do 1862, wiceprezes Towarzystwa Rolniczego od r. 1852 do 1861, gubernator Guberni Radomskiej
w 1862 Dyrektor Główny Komisji Spraw Wewntrznych w r. 1863, załoył jeszcze za ycia Ojca we wsi
Silniczka Fabryk Cukru z buraków. W roku 1853 znacznie powikszona została, stała si własnoci
Spółki na Akcje, których połowa do Alex[andra] Ostrowskiego, wraz z Administracj tego przedsiwzicia, powstałego za jego prac i staraniem. Innemi Spólnikami s: Henryk Hr[abia] Potocki właciciel
Chrzstowa i sukcesorowi Ignacego Ostrowskiego, właciciela Piaszczyc; za sukcesorowi Pułkownika
Jana Siemieskiego, właciciela ytnego, pierwotnego akcjonariusza, odstpili swoje akcje trzem pierwej
wymienionym Spólnikom. Fabryka wyrabia obecnie do 800 korcy buraków na dob; wypala na rok do
7000 sigów drzewa, dostarczanego z lasów Łazowskich, Kluczewskich, Silnickich, i Odrowzkich. Przy
głównym gmachu wyrobu i rafineryi cukru, powstały trzy domy o pitrze, murowane, na mieszkania dla
Zarzdu, Oficjalistów i robotników Fabryki, i jeden dom murowany, bez pitra, na koszary dla przybywajcych w czasie kampanii robotników, których w tym czasie fabryka ogółem zatrudnia do 300 dziennie34.
Alexander Ostrowski załoył take w cigu przeszło trzydziestoletniego gospodarowania swego,
łki polewane35, których w dobrach jego po nad Pilic połoonych jest obecnie:
24
w Silniczce
mórg nowo-Polskich36
w Pukarzowie
92
w Cikowiczkach
120
w Krztowie
100
w Polichnie
12
Maluszyn Dn: 17 Padziernika 1869 r. Niedziela XXII po witkach
Ks. Adam wicichowski Proboszcz Maluszyski [dalej fragment nieczytelny]
Alexander Ostrowski właciciel dóbr Maluszyn, Silniczka, Pukarzów, Krztów, Sudzin, Radoszewnica, Bkowa Góra.”

30

Adam Kulesza (1815–1871), jest wspominany w pamitniku Heleny Ostrowskiej jako dziedzic Budzowa. onaty z Felicj
z Bierzyskich miał jedynego syna Aleksandra, trudnicego si cukrownictwem w Silniczce. Bardzo bliski i ceniony rodzinie Ostrowskich obywatel ziemski. Zmarł na skutek udaru mózgu 12 maja 1871 r.; H. Ostrowska, Dzieje Maluszyna …, s. 238.
31
Wola yciska zgodnie ze sw nazw była pocztkowo własnoci ycieskich z ytna. Nastpnie wie wraz z osad młysk
Błonie trafiły w rce Leona Szałowskiego. Po 1864 r. Wola stała si na krótko własnoci Kluczyskich, a ostatecznie została włczona do dóbr Ostrowskich z Maluszyna; I. Jezierski, Maluszyn…s. 26.
32
Sudzin podobnie jak Wola yciska naleały niegdy do ycieskich z ytna. Obie miejscowoci stały si własnoci Ostrowskich
z Maluszyna w 1738 r. Albin Okólski jest wymieniany tutaj z pewnoci jako administrator (dzierawca) wsi;
A.J. Zakrzewski, Osiem wieków ytna…, s. 35.
33
Zob. przypis 14.
34
Cukrownia w Silniczce została otwarta w 1841 r. Jej prezesem był Jan Leon Ostrowski, drugi z kolei syn Heleny i Aleksandra
Ostrowskich. Cukrowania była spółk akcyjn, w której Ostrowscy z Maluszyna posiadali najwiksze udziały. W okresie zatrudnienia
fabryka w Silniczce stała na siódmym miejscu w guberni warszawskiej pod wzgldem zatrudnienia. W 1874 r. dyrektorem zarzdzajcym cukrowni został Józef Ostrowski (1850–1923), młodszy brat Jana Leona. W fabryce zaprowadzono wówczas, jako pierwsze
w tym regionie owietlenie elektryczne lampa łukow oraz zastosowano prac maszyny parowej; H. Ostrowska, Dzieje Maluszyna ….,
s. 17; P. Kolmas, Józef Ostrowski …, s. 48.
35
Mowa tutaj o zaprowadzonej przez Aleksandra Ostrowskiego melioracji gruntów, szczególnie łk, nawadnianych wod
z Pilicy. Prace melioracyjne, prowadzone na gruntach połoonych midzy Maluszynem a Silniczk podnosiły plony rednio
o 50%.: [Maluszyn] Wie i folwark nad rzek Pilic, powiat noworadomski, gmina i parafia Maluszyn; […] Posiada urzd gminny,
szpital gminny, szkoł pocztkow. […] Na obszarze folwarcznym wzorowe gospodarstwo. Łki sztucznie nawodnione…; Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego, t. VI, s. 24; I. Jezierski, Maluszyn…, s. 9.
36
Morga nowopolska = 0,5598 ha = ok. 60 a. „Morga, z niem. Morgen (ranek), jest to obszar ziemi jak jeden człowiek moe
w cigu dnia skosi lub zora…”; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. VI, s. 667.
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Helena z Morsztynów Ostrowska (1815–1892)

ródło: APiOzM.
Autograf pamitnika Heleny hrabiny Ostrowskiej z Maluszyna

ródło: Kancelaria Parafialna kocioła w. Mikołaja w Maluszynie, rkps.
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Pamitnik Maluszyna w roku 1869 spisany
Pałac Ostrowskich i Potockich w Maluszynie na pocztku XX w.

ródło: APiOzM.
Widok na szkoł i kociół parafialny w Maluszynie, 1890 r.

ródło: APiOzM.
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Plan wsi Maluszyna w r. 1869.

ródło: Kancelaria Parafialna kocioła w. Mikołaja w Maluszynie
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Grzegorz Mieczyski
(Radomsko)
Nieznana monografia Szkoły Rolniczej w Radomsku (1859–1867) autorstwa Waleriana Karwasiskiego
Walerian Karwasiski, syn Kacpra i Katarzyny z domu Rejment, urodził si 27 sierpnia 1868 r.
w Gidlach, zmarł 5 czerwca 1942 r. w Warszawie. Uczszczał do prywatnej 2-klasowej szkoły mskiej
Feliksa Fabianiego w Radomsku (poniewa szkoła posiadała dodatkowo tzw. klas wstpn, podzielon na oddział niszy i wyszy oraz podpierwsz, nauk rozpoczł prawdopodobnie w 1875 r.), ukoczył j z wyrónieniem w 1880 r.1 W tym samym roku zaczł od klasy III edukacj w mskim rzdowym gimnazjum w Piotrkowie, w kolejnych latach był wielokrotnie nagradzany za wyniki w nauce.
W 1886 r. uzyskał wiadectwo maturalne2, nastpnie rozpoczł studia medyczne na Uniwersytecie
Warszawskim. W 1887 r. w Warszawie poznał Stefana eromskiego. W latach 1888–1889 z powodów zdrowotnych przebywał w Stopnicy. W 1891 r. publikował korespondencje w „Kurjerze Warszawskim” podpisujc je „W. Kar.”3. W roku szkolnym 1891/1892 rozpoczł prac w prywatnej 2klasowej szkole mskiej Feliksa Fabianiego w Radomsku (posiadał ustn zgod naczelnika Łódzkiej
Dyrekcji Szkolnej oraz zezwolenie kuratora z dn. 29 lipca 1892 r. na nauczanie w prywatnych szkołach
pocztkowych). W szkole Fabianiego uczył do koca roku szkolnego 1900/19014. W 1898 r. oenił si
w Działoszynie z Mariann Józef Pytlewsk. W 1900 r. w Radomsku urodziła si córka Jadwiga,
a w 1902 r. w Działoszynie – Aniela. Znane s tylko wyrywkowe dane o dalszej pracy i działalnoci
społecznej Waleriana Karwasiskiego. Udało si ustali, e w Radomsku w latach 1899–1902 był
członkiem zarzdu i etatowym pracownikiem I Towarzystwa Poyczkowo-Oszczdnociowego oraz
członkiem Zarzdu Stowarzyszenia Spoywczego Urzdników, w latach 1897–1903 sprawował funkcj naczelnika Stray Ogniowej Ochotniczej. Lata 1903–1915 to najsłabiej poznany okres ycia
W. Karwasiskiego. W 1912 r. w Czstochowie pracował w której z tamtejszych instytucji tzw. drobnego kredytu (towarzystwa poyczkowo-oszczdnociowe, towarzystwa wzajemnego kredytu)5. Na
pocztku 1914 r. współtworzył czstochowski oddział Towarzystwa Rozwoju Przemysłu, Rzemiosł
i Handlu6. W czasie I wojny wiatowej był prawdopodobnie najpierw członkiem Zarzdu, a od 1917 r.
członkiem Rady Nadzorczej stowarzyszenia spoywców „Jedno”, członkiem kandydatem (zastpc
w razie zdekompletowania składu podstawowego) do zarzdu kooperatywy „Obrona” (od 1916 r.),
członkiem chrzecijaskiego Komitetu Wyborczego do Rady Miejskiej Czstochowy (w 1916 r.),
członkiem Komisji Rewizyjnej, a nastpnie równie Komisji ofiar dobrowolnych przy Radzie Opiekuczej miasta Czstochowy i Komisji kredytu wiejskiego przy Radzie Opiekuczej Okrgu Czstochowskiego [pisownia nazw komisji oryginalna] (od 1916 r.), członkiem Komisji Podatkowej Rady
Miejskiej Czstochowy (od 1917 r., wybrany z grona obywateli miasta), członkiem Polskiej Macierzy
Szkolnej (w 1917 r.)7. W obliczu ofensywy bolszewików w 1920 r. współtworzył czstochowsk Lig
1

„Goniec Czstochowski” 1913, nr 113, s. 4; „Tydzie” 1880, nr 29, s. 1.
„Tydzie” 1881, nr 27, s. 1; „Tydzie” 1882, nr 27, s. 2; „Tydzie” 1883, nr 26, s. 2; „Tydzie” 1884, nr 26, s. 1; „Tydzie” 1885, nr 27, s. 1; „Tydzie” 1886, nr 27, s. 1.
3
„Myl Narodowa” 1937, nr 40, s. 628–629, nr 41, s. 643–644.
4
Materiały dotyczce szkoły F. Fabianiego zebrane przez W. Karwasiskiego, Archiwum Muzeum Regionalnego im.
S. Sankowskiego w Radomsku (dalej: AMRR), sygn. 1281, b.p.
5
Korespondencja Waleriana Karwasiskiego, AMRR, sygn. 1282, b.p.; G. Mieczyski, Stowarzyszenia społeczne
w Radomsku w latach 1881–1939, Radomsko 2008, s. 20.
6
„Goniec Czstochowski” 1914, nr 19, s. 3.
7
„Goniec Czstochowski” 1916, nr 89, s. 3, nr 163, s. 3, nr 256, s. 3, nr 264, s. 4, nr 289, s. 3; „Goniec Czstochowski”
1917, nr 20, s. 3, nr 99, s. 4, nr 168, s. 1.
2
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Obrony Narodowej8. Nastpnie przeprowadził si do Warszawy (córka Jadwiga, po zdaniu matury
z wyrónieniem9, w latach 1918–1924 studiowała na Uniwersytecie Warszawskim). Przynajmniej
przez pi lat (1928–1932) pracował w Ministerstwie Skarbu, gdzie był referendarzem w Wydziale V
(Rady Spółdzielczej), Departamentu II (Obrotu Pieninego)10. Pod koniec lat 30. zajmował si zbieraniem materiałów do biogramów zamieszczanych w Polskim Słowniku Biograficznym. Sporzdził
biogramy: Bronisława Chciskiego, Apolinarego Antoniego Józefa Czekalskiego, Mirosława Dobrzaskiego i Feliksa Fabianiego11. W 1937 r. w pimie „Myl Narodowa” opublikował nieznane listy
Stefana eromskiego12.
W 2011 r. Ewa Rejment przekazała do archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku pamitki po W. Karwasiskim. Wród nich znalazły si m. in. dwa bruliony (nr I i nr II)13 z niepodpisanym rkopisem zatytułowanym „Szkoła Rolnicza w Radomsku (1859–1867)” oraz zeszyt (na uytek
niniejszego artykułu nazywany „zeszytem nr 3”)14 z odrcznymi wypisami ze ródeł. Po analizie charakteru pisma udało si ustali, e autorem czystopisu (w brulionach nr I i II) był W. Karwasiski. Natomiast notatki w „Zeszycie nr 3” zostały sporzdzone przez 2 osoby: wypisy z Archiwum miasta Radomska przez Stanisława Sankowskiego15, a z Archiwum Owiecenia Publicznego w Warszawie –
Waleriana Karwasiskiego. Zakładajc, e W. Karwasiski przystpił do opracowywania tematu niezwłocznie po skompletowaniu materiałów ródłowych, mona przyj, e praca historyczna została
napisana pomidzy 1916 r. a 1939 r. Pierwsz dat graniczn wyznacza najnowsze opracowanie przytaczane przez autora w przypisie, drug – fakt powołania si na ródło z warszawskiego Archiwum
Owiecenia Publicznego, które spłonło we wrzeniu 1939 r. Wydaje si jednak, e artykuł musiał
powsta pod koniec lat 30-tych, gdy to włanie w tym czasie W. Karwasiski mieszkał w Warszawie,
za w latach 20-tych S. Sankowski był zbyt młody, aby przeprowadza kwerend archiwaln. Mimo e
praca powstała przed II wojn wiatow i od tego czasu ukazało si kilka opracowa tego samego
tematu16, to jest to artykuł najobszerniejszy, który miało mona nazwa monografi Szkoły Rolniczej
w Radomsku. Publikacje powojenne, ze wzgldu na zniszczenie Archiwum Owiecenia Publicznego
w Warszawie, były oparte tylko na materiale ródłowym zawartym w Archiwum Pastwowym
w Piotrkowie Trybunalskim (Akta miasta Radomska, zespół 103, cz. I, sygn. 301) oraz Archiwum Pastwowym w Łodzi (Akta Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej). Ju sam fakt wykorzystania nieznanych dotd
i wydawałoby si bezpowrotnie straconych materiałów, jest wystarczajcym powodem, aby t prac
opublikowa.
Odnaleziona praca została napisana w dwóch nieoprawionych, liniowanych brulionach
o wymiarach około 22 x 34 cm. Pierwszy z nich zawiera 22 rcznie ponumerowane strony, drugi
– 14, w obu brulionach wystpuje paginacja cigła od 1 do 36. Podział na dwie czci jest przypadkowy – wynikał z braku miejsca na dalszy cig w pierwszym brulionie i nie był przez autora zamierzony.
Artykuł nosi lady poprawek autorskich, co moe sugerowa, e miał zosta opublikowany. Wydaje
si jednak, e nie przeszedł ostatecznej korekty. Głównym mankamentem pracy W. Karwasiskiego,
oprócz pewnych drobnych błdów stylistycznych i ortograficznych, jest brak konsekwencji w stosowaniu czasów. Autor obszerne fragmenty przepisał dosłownie ze ródeł (wynika to z porównania
z „zeszytem nr 3”), nie zaznaczajc, e s to cytaty. Std obok czasu przeszłego czsto pojawia si czas
teraniejszy, a nawet przyszły.

8

„Goniec Czstochowski” 1920, nr 16, s. 5.
„Goniec Czstochowski” 1918, nr 126, s. 4.
Kalendarz Skarbowy na rok 1928, Warszawa 1928, s. 489; Kalendarz Skarbowy na 1932 rok, Warszawa 1931, s. 353.
11
W. Karwasiski, Bronisław Chciski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. III, Kraków 1937, s. 266–267; tene, Apolinary Antoni Józef Czekalski, [w:] PSB, t. IV, Kraków 1938, s. 320–321; tene, Mirosław Dobrzaski, [w:] PSB, t. V,
Kraków 1939–1946, s. 268; tene, Feliks Fabiani, [w:] PSB, t. VI, Kraków 1948, s. 336–337.
12
„Myl Narodowa” 1937, nr 40, s. 628–629; 1937, nr 41, s. 643–644.
13
AMRR, sygn. 1283/1-2, b.p.
14
AMRR, sygn. 1284, b.p.
15
Stanisław Sankowski (1909–1993), nauczyciel, historyk, załoyciel Muzeum Regionalnego w Radomsku.
16
W. Błaszczyk, Szkoła rolnicza niszych oficjalistów wiejskich w Radomsku, „Rocznik Łódzki”, t. XVIII, red. R. Rosin,
Warszawa-Łód 1973, s. 161–181; J. Górecki, Kultura i owiata w Radomsku w latach 1864–1914, „Rocznik Łódzki”, t.
XXXVIII, red. B. Wachowska, Warszawa-Łód 1988, s. 64–65; G. Mieczyski, Szkolnictwo w Radomsku w latach 1854–
1914, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. T.A. Nowak, Radomsko 2011, s. 67–68.
9

10
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Przygotowujc artykuł do druku starano si w jak najmniejszym stopniu ingerowa w tekst
oryginalny. Poprawiono błdy ortograficzne, uwspółczeniono pisowni imion i niektórych wyrazów,
np. Djonizy – Dionizy, czem – czym, tem – tym itp. Wyrazy mogce by dla dzisiejszego czytelnika
niezrozumiałe wytłumaczono. Uwagi umieszczone w nawiasach zwykłych oraz podkrelenia pochodz od W. Karwasiskiego. Wszelkie uzupełnienia i przypisy redakcyjne zaznaczono nawiasami kwadratowymi. Numeracja przypisów dolnych w pracy nie była cigła i na kolejnych stronach zaczynała
si zawsze od numeru 1. W druku zmieniono j na numeracj cigł alfabetyczn. W. Karwasiski
zastosował podwójny zapis dat – zgodny z kalendarzem juliaskim i gregoriaskim.
Autor szczegółowo opisał kady dokument, na który si powoływał, ale nie wymienił jego
proweniencji. Jedynie z zakoczenia artykułu mona si zorientowa, e korzystał z akt dotyczcych
szkoły rolniczej znajdujcych si w Archiwum Owiecenia Publicznego w Warszawie, nr teki 1635
i Akt miasta Radomska. Zawarto „Zeszytu nr 3” pozwoliła na ustalenie ródeł wikszoci informacji.
„Zeszyt nr 3”, kratkowany, o wymiarach ok. 15,5 x 21 cm, bez okładki, z 40 ponumerowanymi
rcznie stronami zawiera: notatki sporzdzone przez S. Sankowskiego z Akt w przedmiocie urzdze
i korespondencji Szkoły Wiejsko-Rolniczej w Miecie Radomsku znajdujcych si w Aktach Magistratu m. Radomska (5 pocztkowych stron) oraz pozostałe 35 stron wypisów wykonanych przez
W. Karwasiskiego z trzech kolejnych tomów Akt Zarzdu Warszawskiego Okrgu Naukowego
o załoeniu szkoły wiejskiej z ferm w Radomsku (teka 1635) znajdujcych si w Archiwum Owiecenia Publicznego w Warszawie (strony: 6–28 – tom I; 28–38 – tom II; 38–40 – tom III). Autorstwo
notatek S. Sankowskiego potwierdzaj dwie adnotacje: pierwsza na stronie 1 – „w nadesłanych notatach S. Sankowskiego – odsyłacze (x) pisane s ołówkiem, reszta tekstu – atramentem”, druga na str. 5
– „Notatek powyszych z Archiwum Miejskiego w Radomsku dokonał S. Sankowski (...)”. Z porównania czystopisu i notatek w „Zeszycie nr 3” wynika, e zachowane wypisy pozwalaj na okrelenie
ródeł tekstu głównego do strony 25. Dalszych zapisków brakuje – prawdopodobnie istniał jeszcze
jeden niezachowany zeszyt z wypisami ródłowymi. „Zeszyt nr 3” nie został przygotowany do druku.
Szkoła Rolnicza w Radomsku (1859–1867)
Jeszcze przed powstaniem styczniowym 1863 r. wród ziemian w Królestwie Polskim czsto dało si słysze głosy o braku zawodowo przygotowanych oficjalistów rolnych, którzy by – obok metod
tradycyjnych i rutyny praktycznej – mogli gospodarowa na roli z uwzgldnieniem postpów wiedzy
rolniczej na zachodzie Europy. Poza tym, wzrastała potrzeba udostpnienia wszelkiej owiaty w ogóle
– ludnoci wiejskiej. Myl t, kierujc si przede wszystkim widokami natury politycznej, podchwycił
kurator Warszawskiego Okrgu Naukowego MuchanowA i, aby uniemoliwi podjcie jakichkolwiek
w tej mierze zabiegów ze strony ziemian, w lutym 1857 r. sam wystpił do Ministra Owiaty oraz do
Namiestnika Warszawskiego z projektem załoenia kilku szkół dla włocian z fermami rolnymi przy
nich. W czasie narad nad rodkami wikszego rozwoju szkolnictwa w Królestwie Polskim i – w ogóle –
nad upowszechnieniem wykształcenia, Namiestnik 15 (27) lutego 1857 r., aprobujc szkoły rolnicze,
wyraził yczenie, aby je zakładano na wolnych gruntach rzdowych, miejskich, szpitalnych lub instytucji duchownych [Archiwum Owiecenia Publicznego w Warszawie (dalej: AOP), nr teki 1635, t. 1].
Zdarzyło si, e w tym włanie czasie Rada Główna Opiekucza Zakładów Dobroczynnych
w Warszawie (prezes – senator A. Dmitrjew) poszukiwała dzierawcy – do folwarku w. Ducha, połoonego w Radomsku przy ul. wienickiej (wierznica), a obejmujcego około 22 dziesicin17 ziemi
z zabudowaniami drewnianymi. Do gruntów folwarku przylegały pastwiska miejskie, które
w razie potrzeby mona było – przez kupno lub dzieraw – uy czciowo na poszerzenie folwarku.
Folwark ten miał w dzierawie niejaki Mrozowski; kontrakt dzierawny koczył si w maju 1857 r.
Midzy dzierawc a Rad stosunki były nienajlepsze, wobec czego Rada postanowiła ustali na czas
dłuszy swoje dochody z folwarku i, opierajc si na decyzji Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 21 wrzenia (3 padziernika) 1812 r., za nr – 15068, powziła zamiar wypuszczenia
folwarku w dzieraw wieczyst – w drodze przetargu publicznego. Dochód z folwarku był zawsze
A
W dniu 4 (16) stycznia 1858 r. na walnym zgromadzeniu członków-załoycieli Towarzystwa Rolniczego, odbytym
w południe w sali popisowej Okrgu, owiadczył on, e „wkrótce utworzon zostanie w kadej guberni jedna szkoła wiejska z folwarkiem – na wzór istniejcej instytucji w Marymoncie”.
17
Prawdopodobnie tzw. dziesicina wiksza = 1,4567 ha
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obracany na utrzymanie ubogich w Domu Schronienia w Radomsku. Czynsz dzierawny wynosił wtedy
251 rb. 20 kop. W stosunku do tej opłaty ustanowiono wkupne, równajce si czterokrotnemu czynszowi wraz z wartoci budowli (551 rb. 89 kop.) majcych pozosta przy wieczystym dzierawcy, wynosiłoby rb. 1556 kop. 70. Rada Główna Opiekucza Zakładów Dobroczynnych w Warszawie ustaliła
kanon (czyli czynsz wieczysty) na 200 rb., a od kwoty powyszej (1556 rb. 70 kop.) poleciła wywoła
licytacj [AOP, nr teki 1635, t. 1].
Tymczasem kurator Okrgu Naukowego uzyskał zezwolenie Komisji Rzdowej Spraw Wewntrznych i Duchownych na objcie folwarku w dzieraw wieczyst przez władze szkolne celem
urzdzenia szkoły włociaskiej. Wobec tego Komisja przetarg wstrzymała, a do zbadania folwarku na
miejscu w Radomsku został przez kuratora wysłany Ludwik Twarowski, zarzdzajcy nisz szkoł
rolnicz w Wawrzyszewie przy Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Lenictwa w Marymoncie pod
Warszaw. Z wiedz burmistrza i Rady Szczegółowej Domu Schronienia w Radomsku Twarowski
obejrzał dokładnie cały obiekt i znalazł co nastpuje.
Folwark ma posiadłoci w 3 miejscach, ogólnej przestrzeni: gruntu ornego 36 morgów 187
prtów18, łk 8 morg. 271 prtów, pastwiska 7 m. 168 p., ogrodu 1 m. 124 p., placu pod zabudowaniami i podwórza 224 pr., razem 55 morg., 74 prty. (Ostatnie pomiary posiadłoci były robione w r.
1853 przez rzdowego geometr Kozłowskiego z polecenia Rady Szczegółowej Opiekuczej Zakładów
Dobroczynnych powiatu Piotrkowskiego). Delegat marymoncki uznał grunty folwarku za miernie
gliniaste, o warstwie urodzajnej gruboci 7 cali, pod któr ley glina dobra do wyrobu cegieł; łki
mokre, zalewane przez deszcze, porosłe mchem i rolinami błotnymi, a wic liche; jedna łka „Cikowizna” obejmuje przestrze 6 morg., druga „pod Garncarzem” około 3 morg. – le po dwu stronach toru kolejowego w kierunku wsi Bobry. Pastwisko mona zamieni na dobr łk lub wcieli do
ogrodu owocowego, z którym graniczy. Na pastwisku jedna sadzawka zarybiona, druga zarosła tatarakiem i szlamem, bez ryb. Ogród warzywny ley odłogiem; w ogrodzie owocowym ronie 91 drzewo
[sic!] owocowe (przewanie winie i liwy) oraz 46 krzewów agrestu i porzeczek. Drzewa zaniedbane,
karłowate – pomimo dobrego gruntu i dogodnego połoenia. Dzikich drzewek na podwórku jest 47.
Budynki – wszystkie drewniane. Dom folwarczny w stanie lichym i nawet po remoncie na pomieszczenie szkoły si nie przyda; ley w miejscu niskim, wilgotnym. Dom czeladni zrujnowany. Zabudowania
gospodarcze: stara obora i chlew – do uytku niezdatne; spichrz w zupełnie dobrym stanie; jedna
stodoła o 2 klepiskach da si wyreperowa, równie i druga o jednym boisku; owczarnia – w złym
stanie; stajnia, wozownia i chlewy – w dobrym. Studnia wycembrowana tylko w ziemi; brak urawia
czy pompy: wkopane tylko 4 kołki i do nich przymocowana barierka z erdzi. Woda w studni mikka,
mdła; w pobliu brudne, nigdy nie wysychajce kałue. Poza tym studnia jest płytka, w lecie woda
w niej ciepła. Z ogldzin wynikło, e znaczn cz zabudowa mona jeszcze przerobi lub wyremontowa na budynki gospodarcze, na mieszkanie dla dozorcy, na kuchni, piarni, sal jadaln dla
uczniów. Na pomieszczenie samej szkoły aden z budynków istniejcych nie nadaje si – naley wybudowa nowy. Nie bdzie to kosztowało zbyt drogo, gdy drzewo i cegła s na miejscu. Oprócz wkupnego i kanonu s podatki w wysokoci niestałej; w roku 1856 wynosiły one około 16 rb. Najwaniejsz
dogodnoci folwarku byłoby to, e w razie potrzeby mona by go powikszy przez nabycie pewnej
czci pastwiska miejskiego, zwanego „Kowalewskie”, graniczcego z folwarkiem. Pastwisko to obejmuje około 20 włók19 i jest dla mieszczan prawie nieuyteczne, gdy pikny niegdy las, który rósł na
tym pastwisku i stanowił własno miasta, obywatele do szcztu wyniszczyli, nie zatroskawszy si zupełnie o przyszł uyteczno tego terenu. Działki gruntowe na Bieuynie, z lewej strony drogi wieluskiej, za cegielniami, jako nie przyległe, mona pozostawi Domowi Schronienia (niechby je wypucił
w dzieraw poszczególnym mieszczanom), a za to uzyska wicej terenu na przyległym pastwisku
miejskim, które ma ziemi dobr (po lesie pozostała tam tylko licha trawa i rzadkie krzaczki drobnego
jałowca). Blisko miasta, rzemielników, młyna i wiatraków, kolei elaznej – wszystko przemawia za
urzdzeniem w Radomsku szkoły rolniczej. Dzierawca Mrozowski, który nie miał prawa odstpowania swej dzierawy, opucił j jednak i osadził niby rzdc Lczewskiego, za nisk cen, na ostatni rok
dzierawy. Rada Domu Schronienia nie wyrzuca go jednak, gdy mieszkajc na folwarku, pilnuje
18
19

1 morga nowopolska = 300 prtów = 0,5598 ha
1 włóka = 30 mórg = 16,79616 ha
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przynajmniej zabudowa i swoim inwentarzem produkuje troch nawozu. Zdaniem Rady, tene Lczewski mógłby tymczasem obj folwark w dzieraw jednoroczn, gdyby Okrg Naukowy, nabywszy
folwark tytułem dzierawy wieczystej, miał trudnoci z natychmiastowym zaprowadzeniem administratora własnego. Lczewski, w mniemaniu Rady, mógł nawet zosta administratorem folwarku z ramienia władz szkolnych [AOP, nr teki 1635, t. 1].
Obszerny opis lustracji Twarowskiego nosi dat 2 (14) czerwca 1857 r. Za trudy swoje
i podró do Radomska Twarowski otrzymał 17 rb. 70 kop. (za 4 dni diety dziennie po 1 rb. 50 kop.,
kolej po 3 kop. wiorsta20 za 180 wiorst do Radomska, furmanka z Wawrzyszewa do Warszawy 45 kop.
– i tyle z powrotem) [AOP, nr teki 1635, t. 1].
W budecie Królestwa Polskiego Warszawski Okrg Naukowy posiadał w 1857 r. na urzdzenie szkół wiejskich 10 tysicy rubli; z tej sumy zadecydowano uy na szkoł w Radomsku potrzebn
kwot. Ustalono termin przetargu na dzieraw folwarku na dzie 19 wrzenia (1 padziernika) 1857 r.
Z ramienia władz szkolnych (kuratora) do przetargu stanł Marcin Sieczkowski, naczelnik wydziału
(„stołu”) w urzdzie Okrgu Naukowego. Pod dat 21 wrzenia (3 padziernika) 1857 r. Sieczkowski
złoył kuratorowi raport, e utrzymał si przy licytacji, postpiwszy do 1925 rb. wkupne na dzieraw
wieczyst. (Delegacja Sieczkowskiego kosztowała 16 rb. 20 kop.). Czynsz roczny 200 rb. ma by płacony z góry w 2 ratach półrocznych. Dzierawa rozpoczyna si od 20 maja (1 czerwca) 1858 r. Warunki dzierawne ułoyła Rada Główna Opiekucza Zakładów Dobroczynnych z Warszawy, a Rada
Szczegółowa w Radomsku aprobowała je podpisami swych członków, którymi byli: [Łukasz] Janiszewski, lekarz W. Stupnicki, Skrzepiecki21, L. [Leopold] Dobrzelewski (rejent). Wreszcie umow dzierawn zatwierdziła Komisja Rzdowa Spraw Wewntrznych i Duchownych [AOP, nr teki 1635, t. 1].
Budowle folwarczne, nabyte przez wieczystego dzierawc, były oszacowane na 551 rb. 89 1/2
kop.; na własno dzierawcy przeszły: dom folwarczny, owczarnia, stajnia i wozownia, stodoła o 2
klepiskach, spichlerz, mostek nad gnojowni, płoty i studnia. Reszt budynków sprzedała na rozbiórk
Rada Szczegółowa [Domu] Schronienia, której przewodniczcym i zarazem opiekunem [Domu]
Schronienia był Tomasz Siemieski [AOP, nr teki 1635, t. 1].
Zajto si wyszukaniem administratora. Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Lenictwa
w Marymoncie doradzał kuratorowi agronoma Dionizego Ruszkowskiego, który w 1820 r. ukoczył
Liceum Warszawskie, w 1823 r. – Instytut Agronomiczny w Marymoncie i 2 lata spdził za granic
studiujc i praktykujc w Akademii Rolniczej w Mögelin (1824 r.), w Chrzanowicach na lsku,
w Saksonii, interesujc si głównie hodowl owiec w gospodarstwach wzorowych w Althaldenleben
pod Magdeburgiem, gdzie dziedzic Nathusins prowadził 18 fabryk, majcych zwizek z rolnictwemB,
w Bawarii (Monachium), Wirtembergii, Hamburgu, Meklemburgii. Po powrocie do kraju Ruszkowski
zajmował si hodowl owiec rasowych w Puławach (skonfiskowanych w 1832 r.), nastpnie w Ordynacji Zamoyskiej, póniej w Szymanowie (pow. Łowicki), w Miedniewicach, w dobrach Lubartowskich
(właciciel hr. Henryk Łubieski), wreszcie w dobrach Guzowskich (Łubieski, nastpnie Sobaski),
za od 1857 r. był bez zajcia. Charakterystycznym jest fakt, e paszport zagraniczny wydany Ruszkowskiemu na wyjazd z dat 31 maja 1824 r., nr 893, przez Komisj Województwa Lubelskiego (prezes
Komisji Lubawiecki) wystawiono w 2 jzykach: niemieckim i polskim (bez rosyjskiego); pocztek tekstu
niemieckiego głosił: „za Aleksandra I Kaisers und Selbstherrschers aller Reussen, Königs von
Pohlen... etc.” [AOP, nr teki 1635, t. 1].
Kandydat Marymontu Ruszkowski został polecony Radzie Administracyjnej Królestwa przez
kuratora, który powierzył Ruszkowskiemu tymczasowy nadzór nad folwarkiem z pensj 300 rb. rocznie
– z t myl, e w przyszłoci Ruszkowski mógłby by kierownikiem projektowanej szkoły w Radomsku.
Odpowiedni nominacj od Rady Administracyjnej Ruszkowski otrzymał 31 marca (12 kwietnia) 1858
r., po czym zadał od kuratora – wyasygnowania 116 rb. na koszty uzupełnienia zasiewów folwarcz20

1 wiorsta = 1/7 mili rosyjskiej = 1066,78 m
Prawdopodobnie pomyłka autora, raczej: lekarz Leon Stupnicki i Adam Skrzynecki – asesor ekonomii („Gazeta Warszawska” 1854, nr 326, s. 1; „Kurjer Warszawski” 1854, nr 324, s. 1635).
B
W Althaldenleben – midzy innnymi fabrykacjami – wyrabiano cukier z buraków, ale funt kosztował a 5 złotych, gdy
w rafinerii cukru indyjskiego wypadałł tylko połow kwoty powyszej. W Polsce około 1829 r. take wyrabiano ju cukier
buraczany w Bokach w pow. Białostockim. W tym równie czasie załoono 2 cukrownie w okolicach Warszawy. (Rozprawy
Akadem. Umiejtnoci, Wydział filolog. Ser. III. Kraków 1916, VIII – 282; autor Józef Rostafiski).
21
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nych (za korzec22 owsa płacono wówczas 1 rb. 35 kop., gryki 1 rb. 35 kop., grochu 2 rb., kartofli 60
kop., kwart mleka 4 kop. (8 groszy)23; robotnik rolny zarabiał dziennie 15 kop.). Dano mu 100 rb.
z zaleceniem nieprzekraczania tej kwoty. Jednoczenie kurator w licie (po francusku) z dnia 1 (14)
maja 1858 r.24 prosi Aleksandra Ostrowskiego z Maluszyna, wiceprezesa Towarzystwa Rolniczego,
aby zechciał zapozna si z folwarkiem w Radomsku i udzielił swoich uwag Ruszkowskiemu. Ten
ostatni (w ogóle bardzo chtny do pisania) przesłał kuratorowi opis stanu folwarku, zwłaszcza nalecych do niego zabudowa, i proponował wystawienie na szkoł domu zupełnie nowego, w folwarcznym
za – po uskutecznieniu reparacji – projektował mieszkanie dla zarzdcy folwarku i stróa. Na te reparacje Ruszkowski uzyskał 209 rb. 29 kop. W ogóle Ruszkowski czsto atakował kuratora, przedstawiajc mu potrzeby folwarku, jak np. przygotowanie cegły na przyszł szkoł, wyszlamowanie sadzawek
z uyciem szlamu na nawóz w polu, kupno koni, wołów, krów, owiec. Słubie (parobcy, pastuch, stró)
projektuje wydawa na ordynari25 kademu rocznie: yta około 6 korcy, pszenicy 1/2 korca, jczmienia 4 korce, grochu 2, tatarki26 3, ogrodu około 100 prtów, drzewa opałowego 4 snie27 i gotówki 15
do 24 rb. Do czasu ustalenia etatu szkoły słuba ma by płatna z prowentów28 folwarcznych [AOP, nr
teki 1635, t. 1].
Na przeróbk domu folwarcznego dla słuby, na budow domu szkolnego, na zakup inwentarza
ywego i narzdzi rolniczych Rada Administracyjna przeznaczyła 3735 rb. Ogłoszono przetarg na
budow drewnianego domu szkolnego na podmurowaniu, pokrytego gontem, od sumy 2520 rb. in
minus. Pierwszy przetarg został ze wzgldów formalnych uniewaniony przez Rzd Gubernialny Warszawski dnia 17 (29) wrzenia 1858 r. Drugi przetarg odwołano, gdy mieszkaniec Radomska Zalejski
Wojciech (który utrzymywał poczthalteri29) podjł si wybudowania na szkoł domu murowanego
(a nie drewnianego) za cen 2499 rb., a wic o 21 rb. nisz od kosztorysuC [AOP, nr teki 1635, t. 1].
Władze szkolne poczyniły zabiegi celem urzdzenia hipoteki dla nabytego folwarku, ale Prokuratoria Królestwa Polskiego pismem z dn. 6 (18) stycznia 1859 r., za nr 2148, pouczyła kuratora, e do
regulacji hipotecznej – w myl prawa – powołane by mog tylko dobra do osób prywatnych nalece,
a nie dobra rzdowe lub instytutowe [AOP, nr teki 1635, t. 1].
Pomimo tego, e szczegółowy kosztorys Zalejskiego na wykonanie wszystkich robót budowlanych na folwarku opiewał a na 2800 rb., kurator roboty te powierzył Zalejskiemu, oznaczajc termin
ich ukoczenia na 19 (31) lipca 1859 r. Dozór nad robotami z ramienia kuratora miał sprawowa
nauczyciel Dionizy Ruszkowski z pensj 25 rb. miesicznie [AOP, nr teki 1635, t. 1; Archiwum Pastwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Archiwum miasta Radomska (dalej: AmR), zespół
103, cz. I, sygn. 301]. W tym te czasie zgłoszono ju pierwszego kandydata na ucznia szkołyD.
W połowie marca 1859 r. starozakonny przedsibiorca budowlany Bernard (Berek) Förster
przejł przedsiwzicie budowy szkoły od Zalejskiego, bez zezwolenia władz, Zalejski bowiem
z powodu „nagłej słaboci” uczuł si niezdolnym do prowadzenia roboty. Tene Förster prosił
o zmian kosztorysu budowy – na taki, który mona byłoby za umówion cen wykona. Kurator probie odmówił, dajc terminowego wykoczenia robót na 19 (31) lipca 1859 r. [AOP, nr teki 1635,
t. 1; APPT, AmR, zespół 103, cz. I, sygn. 301].
22

1 korzec = 128 litrów
W Królestwie Polskim funkcjonowały równoczenie dwa systemy monetarne: polski, gdzie 1 złoty dzielił si na 30
groszy i rosyjski, w którym 1 rubel był równy stu kopiejkom. Przelicznik obu walut wynosił 1 zł = 15 kop.
24
Błd w dacie, powinno by 1 (13) maja 1858 r. lub 2 (14) maja 1858 r.
25
Ordynaria – cz zapłaty wydawana w naturze.
26
Tatarka – popularna nazwa gryki.
27
1 se = około 5,16 m³
28
Prowenty – zyski.
29
Poczthalteria – postój poczty.
C
Dla szybszego oddania nowego domu na uytek szkolny, architekt Okrgu Naukowego planował budow domu murowanego
o cianach dtych, których próni wypełni wgiel drzewny [APPT, AmR, zespół 103, cz. I, sygn. 301].
D
W gminie Moniaki pow. Zamojskiego dn. 23 lipca (4 sierpnia) 1858 r. wilk napadł na dwoje dzieci, zbierajce grzyby
w lesie i jedenastoletni dziewczyn Tekl Fialówn pokaleczył; od mierci uratował j trzynastoletni chłopiec Franciszek
Łakomy, odstraszywszy zwierz krzykiem i kijem. Łakomy otrzymał za to od rzdu 10 rb. nagrody. Chłopiec pochodził
z Majdanu Moniackiego, był stanu gminnego, wyznania katolickiego, mieszkał u rodziców, czyta i pisa nie umiał. Tego
włanie chłopca Komisja Spraw Wewntrznych i Duchownych Królestwa Polskiego pismem z dnia 27 listopada (9 grudnia) 1858 r. zaleciła kuratorowi do umieszczenia w szkole rolniczej w Radomsku [AOP, nr teki 1635, t. 1].
23
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Najwicej kłopotów miał urzdowy nadzorca budowy szkoły Ruszkowski, który ustawicznie
domaga si pienidzy na wydatki biece: niezbdne reparacje, utrzymanie słuby, inwentarza, gdy
folwark dochodu nie daje. W roku 1859 zakupił Ruszkowski 4 klacze, buhaja, 5 krów, 2 jałówki, sprawił uprz, 2 wozy, 2 wózki do pługów, 3 pługi, sieczkarni, 4 pary bron, łacuchy, łopaty, widły,
zgrzebła – wszystko za sum 576 rb. 75 kop. Na ordynari dla słuby – zboa trzeba było przykupi, tak
samo na zasiewy wiosenne, gdy zbiory z 1858 r. nie wystarczyły. W ogóle wydatki na uruchomienie
i utrzymanie folwarku w stanie uprawnym wyniosły od 1 padziernika 1858 r. do 1 lipca 1859 r. około
1000 rb. W lutym 1859 r. Instytut Marymoncki na zagospodarowanie folwarku w Radomsku wydał mu
uszlachetniony owies, jczmie, pszenic, yto, kukurydz, bulwy (ziemniaki) od 1/2 do 2 korcy oraz
228 drzewek owocowych, krzewów winogron, ró, jaminu, akacji i malin – na rce zarzdzajcego
folwarkiem [AOP, nr teki 1635, t. 1].
Budowa jednak domu szkolnego, która od samego pocztku szła opieszale, teraz stanła zupełnie. Wobec tego naczelnik powiatu Piotrkowskiego w dniu 13 maja 1859 r. wysłał do burmistrza
w Radomsku pismo przez 4 Kozaków, którzy – w myl pisma – mieli pilnowa kontynuowania budowy
i odebra Zalejskiemu dowód na złoon przez niego kaucj 260 rb. Za t czynno egzekutorsk Kozacy mieli otrzymywa dziennie po 15 kop. kady i obrok dla koni. Koszty egzekucji miał ponosi Zalejski, którego tłumaczenie, e budow odstpił Försterowi, nie zostało przyjte. Gdy Komitet budowy
szkoły (rejent [Łukasz] Janiszewski, Bednarski, D. [Dionizy] Ruszkowski, Mateusz Piasecki i Tomasz
Rapczyski) w dniu 18 (30) maja 1859 r., doniósł kuratorowi, e Zalejski zgromadził na miejsce znaczn ilo materiałów, wadium licytacyjne złoył i roboty rozpoczł, egzekucja została zdjta, a Zalejski
otrzymał od naczelnika powiatu nakaz pilnowania postpu robót pod własn odpowiedzialnoci, tak,
aby na termin ukoczone były; gdyby za roboty wstrzymywał, Komitet budowlany winien o tym niezwłocznie donie naczelnikowi. Nad przebiegiem robót czuwa równie Komitet, który prosił o wyznaczenie wynagrodzenia dla stałego nadzorcy technicznego, gdyby to przez władze było uznane za potrzebne i jako kandydata proponuje budowniczego Karola Rapczyskiego, który jednoczenie dozoruje
robót przy budowie nowego ratusza w Radomsku [AOP, nr teki 1635, t. 1; APPT, AmR, zespół 103,
cz. I, sygn. 301].
Tymczasem Ruszkowski tak ju folwark zagospodarował, e – zdaniem jego – bdzie on samowystarczalny, a nawet zdoła innym gospodarstwom udziela wyborowego gatunku zbó. Do obsługi
folwarku w maju 1859 r. był fornal Teodor Galwic, parobek Franciszek Krzypkowski, stró Franciszek
Leniowski i pastuch Franciszek Podolski. Oprócz ordynarii, do której dodawano po 4 garnce30 soli,
parobek otrzymywał 160 zł (ówczesnych), a pastuch 100 złotych rocznie. W pierwszym roku (1858/9)
folwark dopiero rozpoczł upraw pól i gospodark, wic nie mógł jeszcze da dochodu. Tote Ruszkowski, przesyłajc kuratorowi rachunki i raporty, stale go molestuje o asygnowanie sum na pensje
i inne potrzeby folwarku [AOP, nr teki 1635, t. 1].
1 (13) lipca 1859 r. budowniczy powiatowy stwierdził, e na dzie ostatni lipca szkoła gotowa
nie bdzie i wykazał róne usterki w robotach dotychczasowych. Gdy istotnie na ten termin robót nie
ukoczono, naczelnik powiatu znowu przysłał egzekutorów – Kozaków (tym razem tylko 2), aby poganiali robot i byli obecni przy budowie do czasu sporzdzenia protokółu odbiorczego. Przedsibiorca
Zalejski miał płaci za to Kozakom kademu po 15 kop. dziennie, da ywno, kwater oraz tytułem
milowego po 60 kop. kademu z nich. Wreszcie 26 sierpnia 1859 r. burmistrz zawiadomił naczelnika
powiatu, e budowa ukoczona, co podano równie do wiadomoci Okrgu Naukowego. Ze swej strony Komitet Budowlany uznał równie roboty za wykonane naleycie i wykoczone [AOP, nr teki 1635,
t. 1; APPT, AmR, zespół 103, cz. I, sygn. 301].
W połowie sierpnia kurator polecił Ruszkowskiemu wygotowa kosztorys na utensylia31 klasowe, na sypialnie uczniów (25 osób), urzdzenie kuchni itd. (pociel, utensylia stołowe – miski, łyki)
w cigu 6 dni. W zaprojektowanym przez Ruszkowskiego kosztorysie ju nie ma wiec, tylko lampy,
bowiem – zdaniem projektodawcy – jedna lampa wiszca zastpi 12 wiec, które kosztuj 36 kop., a do
lampy wystarczy półkwaterek32 oleju za 11 groszy. Kosztorys, opiewajcy na sum 545 rb. 24 kop.,
30

1 garniec = 4 litry
Utensylia – przybory.
32
Półkwaterek = 1/8 litra
31
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został zweryfikowany przez budowniczego powiatu Piotrkowskiego i superrewidowany przez budowniczego Okrgu Naukowego, po czym w dniu 14 (26) wrzenia 1859 r. zatwierdziła go Rada Owiecenia
Narodowego. Ogłoszono przetarg na dostaw tych rzeczy pilno, gdy szkoła miała by otwarta 1 listopada 1859 roku [AOP, nr teki 1635, t. 1].
Gdy w lutym 1859 roku Ruszkowski, który dotychczas był tylko zarzdc folwarku, poprosił kuratora o mianowanie go nauczycielem wiejskiej szkoły rolniczej w Niegłosach pod Płockiem, gdzie
w gimnazjum bd si mogli uczy jego synowie (od Radomska najblisza szkoła rednia w Piotrkowie
była odległa o 6 mil), kurator mianował Ruszkowskiego stałym nauczycielem szkoły, ale w tym samym
Radomsku. Ju tedy w charakterze nauczyciela, Ruszkowski pod dat 29 padziernika (10 listopada)
1859 r. donosi kuratorowi, e do szkoły zapisało si 11 uczniów, z którymi nauk ju rozpoczto. W tym
te czasie Ruszkowski podaje do aprobaty, ewentualnie i sprostowania, szczegółowy projekt ywienia
chłopców szkolnych. Bd tedy jedli:
W niedziel: na niadanie barszcz z zapraw, na obiad krupnik z misem i kapust z grochem,
na kolacj – kluski;
W poniedziałek: na niadanie zup kartoflan, na obiad barszcz zasypany kasz i groch
z okras, na kolacj – kasz z okras;
We wtorek: na niadanie kluski, na obiad krupnik z misem i kapust z grochem, na kolacje –
kartofle;
W rod: na niadanie barszcz zasypany kasz, na obiad kluski z okras, kartofle, na kolacj –
kasz z okras;
W czwartek: na niadanie zup z kartoflami, na obiad krupnik z misem, na kolacj – kapust z
okras;
W pitek: na niadanie barszcz z kartoflami (na okras mleko lub olej), na obiad kluski
z mlekiem, groch z okras, na kolacj – kasz z okras;
W sobot: na niadanie barszcz z kartoflami na oleju, na obiad kapuniak i groch z okras, na
kolacj – kluski z okras.
Ilociowo porcja dzienna jednego ucznia przedstawia si jak nastpuje:
Dzie misny: 1) na niadanie zupa kartoflana, na któr wychodzi kartofli 3 kwaterki33, mki
1/4 kwaterki, soli łut34 jeden, słoniny łut 1 ( lub 4 łuty drobno posiekanego misa) i jarzyny razem
gotowane; 2) na obiad: barszcz zasypany kasz, na co potrzeba barszczu kwart, kaszy 1/2 kwaterki,
soli 1 łut, słoniny 1 łut (lub 4 łuty posiekanego misa, jak wyej); 3) na kolacj: groch
z okras, na które to danie bierze si 1 kwaterk grochu, 1/2 łuta soli i 1 łut słoniny (lub miso siekane,
jak wyej).
Dzie postny: 1) na niadanie: barszcz z kartoflami, na który wychodzi barszczu kwarta35 1,
mki do zaprawy 1/4 kwaterki, 1 łut soli, kartofli 1 kwarta i na okras 1/4 kwaterki mleka lub oleju; 2)
na obiad: kluski z mlekiem i groch z okras, do czego zuywa si mki 3 kwaterki, mleka słodkiego
kwart (albo oleju 1/2 łuta), soli 1/2 łuta, grochu 1 kwaterk, soli 1/2 łuta i oleju 1/2 łuta; 3) na kolacj: kasza z okras, na co potrzeba kaszy 1 kwaterk, soli 1/2 łuta i 1/2 łuta oleju – z dodatkiem przyprawy z cebuli, pietruszki itd.
Chleba przeznacza si po 10 funtów36 tygodniowo dla jednego chłopca, tyle dla kobiet przy
kuchni i pralni, dla stróa – 12 funtów. Tak wic na tygodniowe wyywienie jednej osoby wychodzi:
mki ytniej na chleb 5 1/2 kwarty, takiej samej mki na kluski i zapraw barszczu
5 kwart i 1 1/4 kwaterki, kaszy kwarta 1 i 1 1/4 kwaterki, kapusty 3 kwarty, grochu 1 kwarta, kartofli 6
1/4 kwarty, soli 20 łutów, misa 48 łutów (1 1/2 funta), słoniny 18 łutów, oleju 4 łuty, barszczu 4 kwarty [AOP, nr teki 1635, t. 1].
W programie powyszym rzuca si w oczy minimalne zuywanie mleka i w ogóle nabiału. Folwark utrzymywał stale 5 krów dojnych, z których kada powinna była dawa co najmniej
6 kwart mleka dziennie, czyli przeszło po 1 kwarcie na kadego ucznia. W preliminarzach budetowych
szkoły nie mona znale wpływów dochodowych ze sprzeday mleka, masła czy sera. Na okras kupo33

1 kwaterka = 1/4 litra
1 łut = 1/32 funta = około 12,7 g
1 kwarta nowopolska =1/4 garnca = 1 litr
36
1 funt = 0,44905 kg
34
35
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wano olej, słonin, uywano te siekanego misa, czasem drobnej iloci słodkiego mleka, ale nigdy –
masła. Widocznie krowy były liche lub le ywione, skoro nie dostarczały nabiału.
Koszt dziennego wyywienia jednej osoby wynosił 12 kop. Powyszy projekt ywnociowy został
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Owiecenia Narodowego dn. 9 (21) listopada 1859 r. [AOP, nr teki
1635, t. 1].
Nauk w szkole rozpoczto 10 listopada 1859 r., a ostateczny termin zgłaszania kandydatów do
szkoły upływał 18 (30) listopada. W dniu otwarcia szkoła liczyła 20 uczniów w wieku od lat 13 do 18,
z których 6 było stanu szlacheckiego, 4 – mieszczaskiego, 2 – włociaskiego, 6 – synów oficjalistów
lub dzierawców wiejskich, 2 – sieroty (jeden – po inwalidzie wojskowym). Rodzice ich mieszkali
przewanie daleko od Radomska. Nazwiska wszystkich uczniów, z wyjtkiem ewangelika Leona Damrosch'a, miały brzmienie czysto polskie. Kady z chłopców był polecony szkole przez protektoraopiekuna, przewanie obywatela ziemskiego. Senator Lubowidzki z Widzewa miał 3 pupilów [AOP, nr
teki 1635, t. 1].
W niszym oddziale szkoły było chłopców 5: Włodarski Alfons (lat 17), syn b. [byłego] oficjalisty – wójta z Oleszna w Kieleckiem; Zielewicz Wojciech (lat 14), syn włocianina z Prusinowic, pow.
Sieradzkiego; Szmajewski Wojciech (lat 16), syn mieszczanina z Popowa powiatu Wieluskiego; Raczyski Stanisław, syn oficjalisty z Zarbic gub. Radomskiej; Zagwozda Karol (lat 14), syn włocianina
ze Szczercowa pow. Sieradzkiego. Pozostali 15 byli w oddziale wyszym: Kryciski Florian (lat 13),
syn szlachcica z gm. Kocieszów pow. Piotrkowskiego; Wołowicz Arkadiusz (lat 15), syn szlachcica
z gm. Kotliny pow. Piotrkowskiego; Zakrzewski Władysław (lat 14), syn dzierawcy z Oleszna w Kieleckiem; Łkowski Leonard (lat 16), syn mieszczanina z Czstochowy; Ostrzykowski Jan (lat 14), sierota z Kłobucka; Rudnicki Władysław (lat 14), szlachcic (syn wójta) ze Zgorzałowa pow. Ostrołckiego;
Dergowski Dionizy (lat 15), syn oficjalisty z Parzczewa pow. Łowickiego; Trzciski Julian (lat 14),
sierota po ołnierzu-inwalidzie z Oski pow. Łczyckiego; Róyccy Leonard (lat 16) i Piotr (lat 13),
synowie dzierawcy z Urbaszczyzny, pow. Łowickiego; Masło Władysław (lat 16), szlachcic z teje
Urbaszczyzny; Babski Jan (lat 16), szlachcic z Widzewa pow. Sieradzkiego; Damrosch Leon (lat 17),
mieszczanin (ewangelik) z Warszawy; Wieczorkiewicz Aleksander (lat 16), szlachcic równie z Warszawy i Nowicki Antoni (lat 15), mieszczanin z Kłobucka [AOP, nr teki 1635, t. 1].
Na prob kuratora z dnia 4 (16) stycznia 1860 r., skierowan do Komisji Rzdowej Spraw
Wewntrznych i Duchownych, o pozwolenie na coroczne uiszczanie szkole 50 rb. za utrzymanie Franciszka Łakomego z gm. Moniaki pow. Zamojskiego, który to Łakomy był zgłoszony jako pierwszy kandydat na ucznia, namiestnik polecił asygnowa corocznie 50 rb. z nadzwyczajnych funduszów Okrgu
Naukowego. Łakomy jednak do dnia 10 (22) marca do szkoły nie przybył, wobec czego kurator zwrócił
si do Rady Gubernialnej w Lublinie, aby ponagliła chłopca do (bezpłatnego) korzystania z dobrodziejstwa rzdu. Nie ma jednak ucznia tego imienia i nazwiska w spisach wychowaców szkoły [AOP,
nr teki 1635, t. 1].
Na niszym kursie uczono religii, pisma w., czytania i pisania w jzyku polskim i rosyjskim
oraz arytmetyki. Postpy uczniów w naukach były wyłcznie rednie (trójkowe). Włodarski z religii
i arytmetyki ma 1; bardzo licho si uczy Raczyski; Zagwozda, jako pocztkujcy, nie ma adnych
stopni; Damrosch, jedyny w szkole ewangelik, był pozbawiony nauki religii [AOP, nr teki 1635, t. 1].
Taki stan rzeczy melduje kuratorowi raport Ruszkowskiego z dnia 24 listopada (6 grudnia)
1859 r., a wic w pierwszym miesicu istnienia szkoły. Gdy ostateczny termin zapisów do szkoły minł
30 listopada 1859 r., Ruszkowski wyjednał u kuratora przyjcie, ju po zamkniciu zapisów, jeszcze
Edmunda Leona Ottowicza (lat 15), syna kasjera miejskiego z Kałuszyna. W szkole było jeszcze 5
miejsc wolnych, ale § 10 Ustawy o wiejskich szkołach rolniczych, najwyej zatwierdzonej dnia 29
grudnia 1857 r. (11 stycznia 1858 r.)37, zezwalał na przyjcie uczniów ponad przepisowy komplet 20 –
tylko za zgod kuratora na wniosek nauczyciela [AOP, nr teki 1635, t. 1].
W tym te czasie (a wic na pocztku roku szkolnego 1859) Ruszkowski wystpił z daniem
wyasygnowania 580 rb. 90 kop. na sprawienie wszystkim uczniom uzupełniajcej bielizny
i garderoby, gdy niektórzy nie mieli w czym chodzi do kocioła. Projektuje on umundurowanie nastpujce.
37

Błd w dacie, powinno by: 29 grudnia 1857 r. (10 stycznia 1858 r.) lub 30 grudnia 1857 r. (11 stycznia 1858 r.).
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1. (Na 2 lata) Burka bajowa38 koloru ciemnego z kapturem, podszyta flanel barwy zielonej
(Cena 5 rb. 73 kop. sztuka);
2. (Na rok) Kurtka zapinana na 2 rzdy z sukna szaraczkowego39, z kołnierzem wykładanym sukiennym tego koloru i z guzikami rogowymi (po 4 rb. 8 1/2 kop. sztuka);
3. (Na rok) Spodnie sukienne koloru szaraczkowego, kademu po 2 pary (Cena 2 rb. 31 kop.);
4. (Na rok) Czapka z sukna szaraczkowego bez lampasa z daszkiem (30 kop.);
5. (Na rok) Buty wraz z napraw (5 rb.);
6. (Na 2 lata) Koszul 120, rczników 15, przecieradeł i poszewek po 40;
7. (Na rok) Kurtki i spodnie z szarego płótna – letnie.
Z pewnymi zmianami kurator przyjł projekt powyszy dnia 19 (31) stycznia 1860 r. [AOP, nr
teki 1635, t. 1].
Ju w pierwszej połowie listopada 1859 r. opiekun honorowy Aleksander Ostrowski zwiedzał
szkoł dwukrotnie; radził nawóz ludzki ze szkoły i z miasta wywozi w pole, jako zupełnie przydatny.
Tymczasem przy szkole nie było wcale kloaki. (Ratusz miejski w Radomsku, wybudowany w tym czasie
kosztem 100 000 złotych, take był pozbawiony ustpu). Nawóz ludzki i zwierzcy od tych osób, które
w miecie trzymaj konie, krowy itd., nie posiadajc własnej roli, wywozi za darmo na swoje pole rolnikmieszczanin, ale za to właciciel inwentarza, od którego gnój został zabrany, przez jeden rok uytkuje
z nawiezionego gruntu cudzego. Tłumaczył Ostrowski, e gnój zwierzcy ma przewag nad ludzkim, gdy
zaraz po wywiezieniu i woraniu rozkłada si, fermentuje, gazami swymi nasyca ziemi i zamienia si
w próchnic. Szlam z dołów nie zaraz po wywiezieniu skutkuje, gdy bdc przez długi czas odcity od
powietrza atmosferycznego, jest niedokwaszony albo całkiem zakisły; w tym stanie próchnica (humus)
jest nierozpuszczalna i roliny słabo na niej rosn. Szlam naley przez dłuszy czas wystawia na działanie powietrza, miesza z alkaliami i dopiero wywozi w pole; szlam im jest lejszy, tym wicej ma w sobie
próchnicy.
Powysze uwagi nauczyciel uznał za zupełnie słuszne i o wizytach opiekuna zawiadomił kuratora, który w dniu 23 stycznia (4 lutego) 1860 r. podzikował Ostrowskiemu i prosił o dalsz pami
i opiek nad szkoł [AOP, nr teki 1635, t. 1].
W rachunku za ywienie uczniów i osób, do szkoły nalecych, za listopad i grudzie 1859 r., jest
równie umieszczony pomocnik nauczyciela Ludwik ThillE oraz 3 kobiety z kuchni i pralni. Te 3 kobiety
zostały przez władze szkolne z listy stołowników wykrelone [AOP, nr teki 1635, t. 1].
24 grudnia 1859 r. (5 stycznia 1860 r.) Ruszkowski złoył kuratorowi do zatwierdzenia budet
szkoły na rok 1859/60. Przewiduje on w przychodzie: od 20 uczniów po 50 rb. – 1000 rb.
i zasiłek ze Skarbu 2000 rb., razem 3000 rb. Wydatki za miały wynosi: 1) pensje nauczycieli
i lekarza 705 rb. (nauczyciel 450 rb., pomocnik 120 rb., prefekt 75 rb. i lekarz 60 rb.); 2) dla słuby:
gospodyni, kucharka, praczka, pomocnica, stró i ogrodnik – razem 252 rb.; 3) ywienie pomocnika
nauczyciela, 20 uczniów i 3 słucych, razem 24 osoby po 12 kop. dziennie – na rok 1051 rb. 20 kop.;
4) ubranie dla 20 uczniów – 580 rb. 90 kop.; 5) opał (6 pieców w domach, 2 kuchnie, pralnia i piekarnia) za 75 sni drzewa po 2 rb. 6 kop. – 154 rb. 50 kop.; 6) owietlenie sal szkolnych, jadalni, kuchni
i u nauczycieli – 60 rb. 20 kop.; 7) pranie bielizny (mydło, krochmal itd.) 24 rb.; 8) róne wydatki,
lekarstwa, ksigi administracyjne, bielenie, reparacje, nagrody, kupno nasion, drzewek i krzewów oraz
nieprzewidziane – 172 rb. 20 kop. Ogółem rozchód 3000 rb. Z pewnymi zmianami, przenoszc jedne
pozycje na miejsce innych, kurator 15 (27) lutego 1860 r., na posiedzeniu Rady Owiecenia Narodowego, budet ten zatwierdził. Jednoczenie zamówił w mennicy piecz z napisem w jzyku tylko polskim: „Gubernja Warszawska. Szkoła Rolnicza w Radomsku” – jedn do tuszu, drug do laku, co
zostało wykonane 24 maja (5 czerwca) 1860 r. [AOP, nr teki 1635, t. 1].
38

Baja – mikka tkanina bawełniana, grubsza flanela.
Sukno szaraczkowe – sukno szare, tkane z wełny czarnej i białej.
Ten Thill (dawniej Thiele) – w wieku lat 17 – w spisie uczniów Instytutu Nauczycieli Elementarnych w Radzyminie pod
Warszaw w kwartale III roku szkolnego 1857/8 wystpuje jako katolik z Łodzi (urodz. w Jabłonnie), stypendysta Instytutu, gdy tymczasem metryka urodzenia, sporzdzona w Łodzi, podawała go za ewangelika, a Instytut kwalifikował go na
nauczyciela religii ewangelickiej. Mianowany został pomocnikiem nauczyciela szkoły rolniczej w Radomsku od 20 padziernika (1 listopada) 1859 r. i wówczas wykonał przysig, a wic był ju na posadzie w dniu otwarcia szkoły [AOP, nr
teki 1635].
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Wobec ukoczenia robót przy wznoszeniu i remoncie budynków szkolnych, przedsibiorca Zalejski (jak równie faktyczny wykonawca robót Bernard Förster) wystpił do rzdu z prob
o dodatkow wypłat 432 rb., tyle bowiem poniósł strat na całej entrepryzie40. Ksi Namiestnik 28
stycznia (9 lutego) 1861 r. zgodził si na wypłacenie tej kwoty – z warunkiem, e Zalejski ju wicej
adnych roszcze zgłasza nie bdzie. Försterowi za wszelkiej dopłaty odmówiono, poniewa bezprawnie przejł entrepryz od Zalejskiego [AOP, nr teki 1635, t. 1].
Na podstawie art. 10 ustawy szkoły nauczyciel Ruszkowski dnia 25 stycznia (6 lutego) 1860 r.
prosi kuratora o przyjcie do szkoły Henryka Wasilewskiego, gdy w szkole s jeszcze 4 miejsca wolne.
Wasilewskiego przyjto. Gdy póniej, mianowicie 22 lutego (3 marca) 1860 r.41 kurator znowu otrzymał od Ruszkowskiego podanie wraz z dokumentami o przyjcie Kasprzykowskiego (były ju tylko
2 wakanse) to w dniu 12 (29) marca 1860 r.42 przysłał swoj aprobat na przyjcie tego ucznia, ale
jednoczenie owiadczył, e według ustawy dla szkół rolniczych z dnia 2 listopada 1859 r., przesłanej
nauczycielowi 16 (28) stycznia 1860 r., nr 13199, nauczyciel moe sam przyjmowa uczniów do szkoły,
bez kadorazowego zwracania si do decyzji wyszej, winien jednak stosowa si do przepisów ustawy
i składa odpowiedni raport o przyjciu kadego ucznia. Wynikałoby std, e pierwotny (normalny)
statut szkoły z dnia 29 grudnia 1857 r. (11 stycznia 1858 r.)43 został zmieniony na inny, mianowicie
z dnia 2 listopada 1859 r. Według statutu z 1858 r. szkoła nosiła nazw „Wiejskiej Szkoły Rolniczej
w Radomsku”, za na pieczci szkoły, sporzdzonej w pierwszej połowie 1860 r. wyryto napis: „Szkoła
Rolnicza w Radomsku” (ju nie „Wiejska”) [AOP, nr teki 1635, t. 1 i 2].
Na stanowisko lekarza szkoły w dniu 25 kwietnia (7 maja) 1860 r. powołany został lekarz okrgu radomskowskiego W. Stupnicki [raczej: Leon Stupnicki], który był ju przedtem ze strony obywateli
jednym z członków Komitetu Budowy Szkoły [AOP, nr teki 1635, t. 2].
Władze szkolne opieszale traktowały spraw terminowego asygnowania pienidzy na potrzeby
szkolne, objte zatwierdzonym etatem; std cigła korespondencja, gdy nauczyciel czasem nie miał za
co uczniów ywi. Tak samo opóniały si z wypłat czynszu dzierawnego, albo płaciły w terminach
niewłaciwych lub w kwocie nieodpowiedniej; std ponaglenia Rady Szczegółowej Domu Schronienia
w Radomsku (prezes Rady Zygmunt Siemieski, członek Rady – [Leopold] DobrzelewskiF [AOP, nr
teki 1635, t. 2].
W 1860 r. w okresie wit wielkanocnych z powodu epidemii ospy nauczyciel pozwolił uczniom
rozjecha si na wita do rodziców. Zachorował jeden, został odosobniony i wyzdrowiał.
W rachunkach wydatków szkolnych w II kwartale 1860 r. s i takie pozycje, jak felczerowi za strzyenie
włosów uczniom, stawianie pijawek, puszczanie krwi – niezalenie od kosztów lekarza
i apteki [AOP, nr teki 1635, t. 2].
Wpisowe po 25 rb. od ucznia za półrocze pobierała szkoła i wpłacała (po 500 rb.) do Kasy Powiatowej Piotrkowskiej, ale mogli je te wpłaca sami uczniowie bezporednio do Kasy na rzecz szkoły, z czego jednak prawie nie korzystali. W drugim półroczu 1860 r. było uczniów 21, przybyło 2, ubyło
344: Łkowski Leonard przeszedł do stanu duchownego, Damrosch Leon – do handlu, Masło Władysław, niemajcy rodków na opłat szkoln – na ekonomiczn słub prywatn45. Rachunki pienine
szkoły musiały by prowadzone bardzo dokładnie – celem cisłego obliczenia dni ywnociowych,

40

Entrepryza – przedsiwzicie.
Błd w dacie, powinno by 22 lutego (5 marca) 1860 r. lub 20 lutego (3 marca) 1860 r.
42
Błd w dacie, powinno by 12 (24) marca 1860 r. lub 17 (29) marca 1860 r.
43
Błd w dacie, powinno by 29 grudnia 1857 r. (10 stycznia 1858 r.) lub 30 grudnia 1857 r. (11 stycznia 1858 r.)
F
W tym te czasie przystpiono do budowy szkoły rolniczej z ferm w Weronowie przy miecie gubernialnym Radomiu.
Akt erekcyjny z dnia 30 czerwca (12 lipca) 1860 r. – w imieniu cesarza Aleksandra II – zawiera nastpujce nazwiska:
Namiestnik Jego Cesarskiej Moci w Królestwie Polskim Janie Owiecony Ksi Gorczakow, dyrektor główny Komisji
Spraw Wewntrznych i Duchownych a jednoczenie kurator Warszawskiego Okrgu Naukowego Muchanow, gubernator
cywilny Guberni Radomskiej generał-major hrabia Opperman. Komitet budowy stanowili: tene Opperman, prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego guberni Radomskiej Jasiski, radca Towarzystwa Zdziechowski, radca Rzdu Gubernialnego w Radomiu Dbrowski (?); budowniczy guberni Radomskiej Wsowski i „dziedzic dóbr ziemskich” Hirosz
[AOP, nr teki 1635, t. 2].
44
Raczej w drugim półroczu roku szkolnego 1859/60.
45
W kolejnym roku szkolnym 1860/61 w oddziale niszym było 3, a w wyszym 17 chłopców. Uczniowie w wieku 13–17
lat, wszyscy z rodzin katolickich; APPT, AmR, zespół 103, cz. I, sygn. 301.
41
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zwłaszcza gdy szło o dat przyjcia nowego ucznia lub opuszczenia szkoły, o wyjazd na wita itd.
[AOP, nr teki 1635, t. 2].
Szkoła nie posiadała dobrej łki, przeto nauczyciel prosił Komisj Spraw Wewntrznych
i Duchownych o wzicie dla szkoły w dzieraw wieczyst od miasta – łki zwanej „Wolnic”,
w obrbie lasu miejskiego pod młynem „Borowe” połoonej. Łk t miasto oddało szkole
w dzieraw z wolnej rki w sierpniu 1860 r. na lat 12. Z ramienia rzdu spraw t badał B. [Benedykt] Aleksandrowicz, referent leny Komisji Spraw Wewntrznych i Duchownych [AOP, nr teki 1635,
t. 2; APPT, AmR, zespół 103, cz. I, sygn. 301].
W tym samym roku nauczyciel Ruszkowski projektował budow piwnicy, sztachet dokoła podwórza i ogrodu, kloaki o 4 sedesach i przestawienie kuchni. Wszystko to miało kosztowa 1767 rb. 73
kop. Bardzo jednak obcito jego zamysły – z uwagi jakoby na to, e szkoły rolnicze, do kształcenia
niszych oficjalistów ekonomicznych przeznaczone, nie powinny młodziey dawa przykładu konstrukcji zbytkownych, wyprowadza jej ze sfery, w jakiej j przyszłe powołanie postawiło i w jakiej przy
rónorodnych okolicznociach stosowa si bdzie musiała do tego, co jest moliwe, i przy ograniczonych zwykle rodkach dobija si w gospodarstwie porzdku i wszelkich moebnych korzyci. Pozwolono wic dół na piwnic wyłoy jedynie balami, stare ogrodzenie poreperowa („ani ogrodzenia, ani
zamknicia nie pomog, jeeli czujny dozór nad własnoci szkoln i sprawowaniem si uczniów bezprzestannie i cile dokonywany nie bdzie”), kloak wybudowa nad gnojowiskiem o jednym sedesie,
a e w pewnej odległoci od mieszkania, to na uwag zasługiwa nie moe. Reparacj kuchni naley
równie przeprowadzi jak najskromniej. Idzie tutaj w ogóle nie o wygody zupełne i kosztowne dla
mieszkaców, ale o nauk oszczdnoci w budowlach i zarzdzie gospodarczym [AOP, nr teki 1635, t.
2].
Utensylia szkolne, tj. sprzty w samej szkole na 25 uczniów, w sypialni, w izbie stołowej, kuchni,
spiarni i pralni kosztowały 545 rb. 24 kop., z których przedsibiorcy B. Försterowi wypłacono tylko
538 rb. 50 kop., jako ostateczn kwot na przetargu. Charakterystyczne, e ławki w sali szkolnej były
pomalowane na kolor zielony. Wród utensyliów były te i spluwaczki drewniane, lane lichtarze mosine do wiec z profitkami46, szczypce do objaniania wiec47, na sali sypialnej jedna lampa wiszca,
kociołki miedziane do gotowania wody, garnki elazne, czerpak miedziany do wydzielania porcji,
wanna z maszyneri (praczk) do prania bielizny, niezalenie od balii [AOP, nr teki 1635, t. 2; APPT,
AmR, zespół 103, cz. I, sygn. 301].
W pierwszej połowie 1860 r. odwiedził szkoł kurator Muchanow z naczelnikiem Vidal'em, za
w sierpniu tego roku dokonał rewizji Stanisław Przystaski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Lenictwa z MarymontuG i w raporcie do kuratora wymienił braki dostrzeone
w szkole. Tak wic przykłady arytmetyczne, przerabiane z uczniami, niedostatecznie s brane
z praktyki gospodarczej. Nauczyciele dyktuj uczniom swoje kursy, ułoone w sposób katechizmowy,
zamiast prowadzi lekcje opisowo, w przystosowaniu do niskiego poziomu uczniów i to moliwie
w polu, ogrodzie, pasiece lub oborze, aby uczniowie widzieli, co i jak si robi. Co si tyczy gospodarstwa folwarcznego, to jest ono dalekie od zamiarów rzdu, który chciał w szkole da wzór wychowacom i okolicznym włocianom praktycznie prowadzonego gospodarstwa poprawnego. Naleałoby
rozrzucone pola scali, ogrody – ogrodzi; to ostatnie mog zrobi sami uczniowie [AOP, nr teki
1635, t. 2].
Uczono w szkole katechizmu, historii witej starego testamentu (nowego – nie brano pod uwag, moe dlatego, e religi wykładał nie ksidz katolicki, lecz młodszy nauczyciel Thill, zrodzony
i wychowany w rodzinie ewangelickiej), czytania, opowiadania i przepisywania polskiego; pocztków
46

Profitki – osłonki zapobiegajce skapywaniu stearyny.
Szczypce do objaniania wiec – do skracania knotów.
G
Przystaski Stanisław (1820–1887), bardzo czynny współpracownik Wielopolskiego przy reformie szkolnictwa, jeden
z współredaktorów „Encyklopedii Rolniczej” i „Encyklopedii Wychowawczej”, kandydat nauk matematyczno-fizycznych,
profesor Akademii Medyko-Chirurgicznej, Szkoły Głównej i Uniwersytetu w Warszawie, dyrektor Instytutu w Marymoncie,
wicedyrektor wydziału naukowego w Komisji Rzdowej Wyzna i Owiecenia Publicznego, organizator i kierownik powstajcego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, wreszcie przez lat 12 dyrektor Szkoły Handlowej im. Kronenberga – niezmordowany pracownik na niwie szkolnictwa krajowego, pomimo wielu przeszkód i przykroci ze strony niektórych odłamów
społeczestwa i rosyjskich sfer rzdowych. Encyklopedia Wychowawcza, Warszawa 1912, Tom VIII, zeszyt VIII, s. 597–
599.
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gramatyki i pisowni; wprawy w czytaniu, przepisywaniu i tłumaczeniu z jzyka rosyjskiego na polski
oraz kaligrafii ruskiej; z arytmetyki były wykładane 4 działania arytmetyczne, liczby wielorakie i pocztki ułamków; z geometrii – wstpne wiadomoci ogólne oraz kilka najpotrzebniejszych zagadnie
i ogólne wyobraenie o mierzeniu powierzchni; z geografii – wiadomoci wstpne, Europa w ogólnoci, a Królestwo Polskie i Cesarstwo Rosyjskie w szczególnoci. Z rolnictwa – o znajomoci gruntu
w ogólnoci, o własnociach piasku, gliny, iłu, wapnia, marglu, gipsu, rudy elaznej i próchnicy; sposoby poprawiania złych gruntów, ich klasyfikacja; o narzdziach rolniczych – o mechanicznej uprawie
gruntu, o tpieniu chwastów i o karczowaniu, o zakładaniu rowów otwartych i krytych (drenów),
o mierzwie48, gnojach49 i kompostach, o hodowli zwierzt domowych w ogóle, a w szczególnoci
o chowie koni, bydła, owiec, trzody i drobiu. Wreszcie w ogólnoci i w szczególe o lasach sosnowych
i innych iglastych [AOP, nr teki 1635, t. 2].
Papiery urzdowe szkoły podpisuje równie młodszy nauczyciel Thill. Od tego te czasu korespondencja urzdowa nauczyciela z kuratorem i odwrotnie idzie zawsze przez Marymont.
W myl § 49 statutu (ustawy) szkoły sposób i prowadzenie jej ksig rachunkowych – według wskaza
dyrektora Marymontu – sporzdzanie budetu, dochodów i wydatków na rok szkolny – naley do nauczyciela, który winien w etacie przestrzega jak najwikszej oszczdnoci, póki szkoła nie dojdzie do
wikszego dobrobytu. Nauczyciele Ruszkowski i Thill od 1 listopada 1859 r., ju na etatach stałych,
rocznie pobierali gotówk: pierwszy 450 rb., drugi 120 rb.; stró Józef Zabierzewski 72 rb., kucharka
Salomea Olszewska 18 rb., praczka Magdalena Borkowska 15 rb., pomocnica Zofia Rakowska 12 rb.
[AOP, nr teki 1635, t. 2].
Rok szkolny koczy si z upływem padziernika. Na egzamin doroczny w dniu 17 (29) padziernika 1860 r. zaproszono opiekuna szkoły Al. Ostrowskiego z Maluszyna oraz delegata kuratorium.
Zaprojektowano udzielenie uczniom 3 nagród ksikowych i 2 listów pochwalnych. Postpy chłopców
w naukach były mniej ni mierne. W cigu roku szkolnego uczniowie byli u spowiedzi 2 razy [AOP, nr
teki 1635, t. 2].
Mieszkacy Radomska wyznania chrzecijaskiego, niemal wyłcznie rolnicy lub najemnicy
rolni i w nieznacznej czci drobni rzemielnicy, nie interesowali si szkoł zupełnie. Korzystali z niej
po swojemu ydzi, byli bowiem dostawcami. Tak wic ubra i czapek dostarczał Lipman Lubelski,
bielizny – Herszel Grossberg, obuwia – Uszer Kamiski, elastwa i wag – Orenbach, mydła i wiec –
Epsztajn, drzewa opałowego – Böhm, introligatorem był Icek Buchman, nawet felczerem – yd Krakowski. Wreszcie po roku istnienia szkoły, mieszkacy Radomska w dniu 24 padziernika (5 listopada)
1860 r. wnieli do władz prob, aby zezwoliły na bezpłatne pobieranie nauki w szkole trzem młodszym
chłopcom z Radomska, którzy mieszkanie, poywienie i odzie bd otrzymywali od rodziców, a do
szkoły przychodzi bd tylko po nauk. Powołuj si oni na swoje „przyłoenie si do urzdzenia
posiadłoci szkolnej” przez zmian jej gruntów, rozrzuconych w szeciu kawałkach, na jedn łczn
cało, przy czym dodali szkole darmo 11 morgów z pastwiska miejskiego. Poza tym pozwalaj szkole
przez 3 lata korzysta z pola 19 morgów, które przypadn do oddania na zamian miastu, a na lat 12
za bardzo niskim czynszem (15 rb. rocznie) wypucili szkole w dzieraw łk miejsk „Wolnica”
(przed młynem Borowo nad rzeczk Radomk) z wolnej rki, bez przetargu. W razie uzyskania na sw
prob odpowiedzi przychylnej, skłonni s przyda szkole jeszcze wicej gruntu. Podanie to do Komisji
Rzdowej Spraw Wewntrznych i Duchownych [złoone] na rce B. Aleksandrowicza, referenta lenego, podpisali: Feliks Soczołowski (właciciel domu i apteki), Łukasz Janiszewski, Mateusz Piasecki,
Ignacy Bednarski, Antoni Groblewski, Józef Michalecki, Wojciech Zalejski, J. Szymaski, burmistrz
[Karol] Kalinowski, ławnik Ł. K. Bednarski, sekretarz Kozarkiewicz. Kurator zgodził si na to dnia
7 (19) stycznia 1861 r. – jednorazowo, nie dajc jednak adnego dalszego w tym wzgldzie zobowizania na przyszło [AOP, nr teki 1635, t. 2].
W tym roku (1861/2), a wic ju po rewizji Przystaskiego, uczono w szkole: religii, jzyka polskiego (czytanie, opowiadanie z rónych dzieł gospodarczych i historii polskiej), rosyjskiego, niemieckiego, arytmetyki (a do głównych zasad stosunków i proporcji), geometrii, geografii, nauk przyrodniczych (botaniki, mineralogii, chemii mineralnej, fizyki), rysunków i kaligrafii. Z przedmiotów specjal48
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Mierzwa – pocita słoma stosowana na podciółk lub obornik.
Gnojami nazywano wszelkie nawozy odzwierzce, ale równie nawóz zielony.
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nych wykładano: zasady ogólne gospodarstwa wiejskiego, weterynari, ogrodnictwo, rachunkowo
gospodarsk, budownictwo i lenictwo. W porównaniu z pierwszym rokiem istnienia szkoły, program
nauk w drugim roku jest jak gdyby bardziej skonkretyzowany i praktyczny, a nawet poszerzony (np.
o jzyk niemiecki). Lekcje w zimie trwały 4 godziny dziennie, w lecie – 3. Poza tym wychowacy oddawali si zajciom praktycznym w rónych lejszych pracach gospodarskich przy sianie, sprzcie zboa,
rozrzucaniu mierzwy, robotach w ogrodzie, czyszczeniu zboa, rzniciu sieczki, wizaniu i wywaaniu
siana i słomy, pasieniu koni, troch w orce. I tutaj wida pewn zmian: zamiast słucha teoretycznych
kursów i nawet nie patrze, jak ludzie najemni pracuj przy gospodarstwie rolnym, teraz uczniowie
sami si przykładaj do prac fizycznych. Mieli te dyury w kuchni i szkole oraz pilnowali chorych.
Od roku 1862 rok szkolny ma si koczy w czerwcu na w. Jan, a nie w padzierniku, jak dotychczas. Nauczyciel pierwszy wykłada nauki specjalne i prowadzi zajcia praktyczne, drugi
– przedmioty ogólne oraz czuwa nad uczniami i porzdkiem wewntrznym, jako wychowawca. Nauczyciel corocznie składa władzy przełoonej plan gospodarczy folwarku szkoły (płodozmian). Na ogóln liczb uczniów 18, tylko dwaj s synami włocian.
Czynsz dzierawy wieczystej za folwark na rzecz Rady Szczegółowej Domu Schronienia
w Radomsku w dalszym cigu jest wypłacany przez rzd bardzo opieszale, zawsze z opónieniem, tak
samo jaki i inne wypłaty; o kad asygnacj musi si wielokrotnie upomina szkoła i Rada [AOP, nr
teki 1635, t. 2].
W połowie roku 1861 kupiono znowu dla szkoły sporo narzdzi rolniczych i utensyliów;
a wic: pług amerykaski, pług czeski, płuki do obradlania, drapacz, młynek do czyszczenia zboa,
maszyn do siekania okopowizny, radła, wasg50, kosy, sierpy, kłódki, latarnie, szleje51, taczki, łopaty,
motyki, grace, 5 krów w wieku lat 5–6 (po 34–36 rb.), buhaja i 4 konie robocze [AOP, nr teki 1635,
t. 2].
Niejako w odpowiedzi na protokół rewizji szkoły w 1860 r., nauczyciel pod dat 3 (15) wrzenia
1861 r. zawiadamia Marymont, e wszystkie grunty szkolne s obsiane (ugorów nie ma); nasadzono
kartofli, [posiano] brukiew, marchew, buraki pastewne, turnips52 i bobik na pasz [AOP, nr teki 1635,
t. 3].
Na polecenie Komisji Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego z dnia 6 (18) stycznia
1862 r. zrewidował szkoł w dniach 10-13 lutego Franciszek Miłosz, nauczyciel z Marymontu. Znalazł
on, e: 1) szkoła nie odpowiada swemu przeznaczeniu z powodu nietrafnego wykładu nauk przez starszego nauczyciela, który te jest niemal ustawicznie odrywany od swej pracy szkolnej, gdy wikszo
czasu musi oddawa zajciom gospodarskim i prowadzeniu rachunków oraz obfitej korespondencji
z władzami; 2) gospodarstwo nie przynosi korzyci z powodu małej iloci inwentarzy, braku paszy,
a wic i mierzwy, co jest wynikiem głównie braku kapitału obrotowego. Na 17 uczniów wiejskiej szkoły
rolniczej niema wcale synów drobnych rolników ze wsi (włocian paszczynianych, czynszowników,
kolonistów); s to dzieci urzdników, oficjalistów dworskich i dzierawców – stanu szlacheckiego
i mieszczaskiego. W szkole istnieje oddział niszy (dla słabo przygotowanych chłopców) oraz kurs
niszy, utworzony przy oddziale wyszym dla reszty chłopcówH. Małe zainteresowanie si włocian t
szkoł pochodzi – zdaniem rewidenta – std, e włocianin jeszcze nie uznaje potrzeby uczenia si
gospodarstwa (rolnego) w szkole, e ta szkoła jest dla kieszeni chłopa za droga. Chłop pienidze chowa do ostatecznoci; wolałby nauk i utrzymanie dziecka opłaca w naturaliach, chociaby to nawet
droej wypadło. Wreszcie chłop uwaa, e nie warto pobiera nauk szkolnych, jeeli chłopiec nie pójdzie na ksidza, który w yciu osiga (głównie) materialny dostatek, szacunek ludzki i łask bosk –
bez cikiej pracy.
Sposób wykładu w szkole, polegajcy na dyktowaniu lub wypisywaniu przez samych uczniów –
wskazanych ustpów z dzieł obszernych i nauczeniu si tych wyjtków na pami, jest zły, nie wzbudza
w uczniach zajcia, gdy nie jest przez nich rozumiany. Std postp bardzo mierny. Wykład winien by
50

Wasg – rodzaj wozu konnego.
Szleje – rodzaj uprzy koskiej.
52
Turnips – rzepa.
H
Pewn liczb uczniów przycignła do siebie nowo załoona w Radomsku elementarna [mska] szkoła prywatna [Wojciecha] Jaworskiego (z pensjonatem) dla 40 przeszło uczniów. [Szkoła Jaworskiego funkcjonowała od 1 sierpnia 1857 r.
do lipca 1862 r.; G. Mieczyski, Szkolnictwo w Radomsku..., s. 48.]
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narracyjny, przerywany pytaniami nauczyciela i uczniów i koniecznie objaniany w samym gospodarstwie. Nauczyciel Thill bardzo dobrze wykłada nauki przyrodnicze, arytmetyk, geometri, miernictwo
i geografi. Na trzecim kursie w jzyku polskim jest postp odpowiedni, w rosyjskim – dostateczny,
rysunki do dobre, religia (czasowo ks. Stocki) bardzo dobrze. Kajety „gospodarskie” uczniów s
przez nauczycieli zbyt rzadko przegldane, tekst pozbawiony znaków pisarskich, z wyrazami poprzekrcanymi. Pismo wyglda jak rysunek, w którym ucze stara si naladowa dany mu do kopiowania
oryginał. Nauczyciel zbyt łagodny, nie utrzymuje karnoci, std swawola i lenistwo: uczniowie uwaaj
za ublienie sobie – prac fizyczn w gospodarstwie, które z ich rk nie ma adnej pomocy [AOP, nr
teki 1635, t. 3].
W wyniku tej rewizji, na wniosek Marymontu z dnia 21 maja (2 czerwca) 1862 r. Komisja Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego przeniosła z Radomska nauczyciela Dionizego Ruszkowskiego do szkoły rolniczej w Weronowie (pod Radomiem), a stamtd do Radomska sprowadziła Juliana BudziskiegoI. Rozporzdzenie o przeniesieniu pod dat 7 czerwca 1862 roku podpisał zastpca
Dyrektora Wydziału Owiecenia, znany powieciopisarz Józef Korzeniowski, który wkrótce potem, bo
ju 5 (17) lipca tego roku, wystpuje w dokumentach jako Dyrektor Wydziału Owiecenia.
Na dorocznym egzaminie szkolnym w 1862 r. byli obecni – midzy innymi: sdzia pokoju
Edward Biedrzycki w zastpstwie opiekuna Al. Ostrowskiego, który podówczas był gubernatorem
cywilnym w Radomiu, ks. Wincenty Gajewski, proboszcz miejscowy, okrgowy lekarz (zarazem lekarz
szkoły) W. [raczej: Leon] Stupnicki, kilku obywateli ziemskich i miejskich oraz [Wilhelm] Olszaski,
dyrektor gimnazjum mskiego w Piotrkowie. Olszaski w swoim raporcie do Komisji Rzdowej Wyzna Religijnych i Owiecenia Publicznego z dn. 19 (31) padziernika 1862 r. donosi, e postpy
uczniów s zadawalajce, ujawnia gorliwo nowego nauczyciela Budziskiego, a jeszcze bardziej
jego pomocnika Thilla, dla którego wnosi o podwyszenie pensji.
Gdy w tyme 1862 roku Instytut Marymoncki został przeniesiony do Puław pod nazw „Instytut
Politechniczny Rolniczo-Leny” (dyrektor [Dominik] Okniski), nadzór nad naukow działalnoci
szkoły w Radomsku równie przeszedł do Puław. Dyrektor Okniski pod dat 11 (23) marca 1863 r.,
za nr 854, zawiadomił Dyrektora Głównego, prezydujcego w Komisji Rzdowej Wyzna i Owiecenia
Publicznego, e 13 marca tego roku – według raportu nauczycieli – 7 uczniów samowolnie opuciło
szkoł w Radomsku; prosi wic o wskazówki, jak postpi z nimi w razie powrotu. Byli to: 1) Barthel
Feliks, lat 17, drugoletni słuchacz kursu wyszego, syn urzdnika; 2) Gniewiski Franciszek, lat 15,
ucze kursu niszego, syn oficjalisty; 3) Koczalski Edmund, lat 15, drugoletni ucze kursu niszego,
syn oficjalisty; 4) Liwski Władysław, lat 15, pierwszoroczny ucze kursu niszego, syn urzdnika; 5)
Majksowski Maksymilian, lat 17, z kursu niszego, syn oficjalisty; 6) Nowacki Antoni, lat 18, z kursu
wyszego, mieszczanin; 7) Skalski Antoni, lat 15, pierwszoletni ucze kursu niszego, syn oficjalisty.
Według opowiadania Feliksa Fabianiego, przełoonego słynnej szkoły w Radomsku, który w 1863 r.
był nauczycielem elementarnej szkoły miejskiej w tym miecie53, chłopcy owi po prostu poszli do powstania. Ju w nastpnym dniu po ucieczce znaleziono „izydorów”J zzibnitych i głodnych pod Radomskiem w lasach strzałkowskich, dokd na poszukiwania wyjechali za nimi nauczyciele szkoły
i sołtys wsi Strzałków. Oficjalny jednak raport o tym incydencie mówi tylko o „samowolnym opuszczeniu szkoły”. To te Dyrektor Komisji polecił przyj ich z powrotem, jeeli zwierzchno szkolna uzna
ich za zasługujcych na t łask – po uprzednim poddaniu ich stosownej karze54.
Za rok ekonomiczny 1862/3 szkoła rolnicza przyniosła niedoboru 378 rb. 88 kop. Rachunki
szkolne sprawdzał profesor Kubicki z Puław i stwierdził, e wszystkie gatunki rolin gospodarczych
dały urodzaj nie tylko mniejszy od zwykłego, ale nawet zupełnie mały plon. Wobec tego dyrektor Dominik Okniski uwaa za korzystniejsze odda folwark w dzieraw Budziskiemu na lat 12, póki bI

Istniało w Królestwie Kongresowym 5 wiejskich szkół rolniczych: w Radomsku, w Weronowie, w Rurach Brygidkowskich
pod Lublinem, w Niegłosach pod Płockiem i w Koskowoli obok Puław.
53
Feliks Fabiani od 1862 r. był włacicielem i jednoczenie nauczycielem 2-klasowej pensji mskiej w Radomsku, wtedy
nie uczył ju w miejskiej szkole elementarnej; G. Mieczyski, Szkolnictwo w Radomsku..., s. 48.
J
W Radomsku wychowanków szkoły rolniczej pospolicie nazywano „izydorami”, od imienia w. Izydora, patrona rolników.
54
W. Błaszczyk, Szkoła rolnicza..., s. 177, podaje, e do roku 1865 a 30 sporód wszystkich 35 uczcych si dotd
uczniów nie ukoczyło pełnego kursu szkoły, m. in. 7 uczniów opuciło szkoł samowolnie bez podania powodów. Z tego
wynika, e uciekinierzy do powstania styczniowego nie wrócili ju do szkoły.
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dzie on nauczycielem szkoły, za rocznym czynszem 200 rb., podatki i reparacje. Projekt ten nie mógł
doj do skutku, ju chociaby z tego wzgldu, e szkoła nie była pomylana jako przedsibiorstwo
dochodowe, lecz jako uczelnia. Poza tym, jeeli dzierawca, płacc czynsz, podatki i dokonujc reparacji, moe mie zyski z folwarku, to tym bardziej szkoła winna wychodzi na swoje i nawet dawa
pewn nadwyk, gdy moe korzysta z bezpłatnej pracy kilkunastu chłopców.
W roku szkolnym 1862/3 było uczniów 18: czwarto letnich 5, trzecioletnich 3, drugoletnich
4 i pierwszoletnich 6. Do koca [roku szkolnego] dotrwało tylko 16 rozmieszczonych w oddziale niszym
(dla pocztkujcych) i w oddziale wyszym, który podzielono na 2 czci (kursy).
Na rok szkolny 1863/4 w padzierniku 1863 r. zapisało si ju tylko 7 uczniów pensjonarzy i 8
eksternów, a w drugim półroczu było zaledwie 7 chłopcówK. Tygodniowy plan nauk
w półroczu letnim wymienia liczb lekcji: religia 2, nauka gospodarska 3, ogrodnictwo, weterynaria
i rachunkowo gospodarska po 1, jzyk polski 4, rosyjski 2, arytmetyka 3, miernictwo i niwelacja 2,
geografia 1, nauki przyrodnicze 3, rysunki linearne 1, razem 24 godziny. Lekcje ogrodnictwa, weterynarii, nauki gospodarstwa i rachunkowoci gospodarskiej odbywały si po południu. W drugim półroczu wyszy oddział miał lekcji 24, niszy tylko 18. Uczniowie wstawali o godz. 500. Ubieranie si, pacierz i przygotowanie do lekcji trwało do 630; od 630 do 730 lekcja; od 730 do 800 niadanie; 800–900
lekcja, 900 do 1200 robocizna; 1200–1400 obiad i wypoczynek; 1400–1600 robocizna; od 1600 do 1800
przygotowanie si do lekcji; 1900–1930 kolacja; 1930–2000 wypoczynek; 2000–2100 przygotowanie si do
lekcji; o 2100 pacierz i sen.
Poniewa pensjonariuszy było tylko 7, przeto Komisja Rzdowa Wyzna Religijnych
i Owiecenia Publicznego w dniu 27 czerwca (9 lipca) 1864 r. poleciła nie płaci lekarzowi rocznego
ryczałtu 60 rb., lecz tylko wynagrodzenie za wizyty odbyte.
Na skutek zarzdzenia teje Komisji z dnia 26 lutego (9 marca) 1864 r. wizytował szkoł
w dniu 13 (25) kwietnia tego roku dyrektor Instytutu w Puławach Dominik Okniski. Z odbytej wizyty,
połczonej z rewizj, złoył on raport, z którego okazuje si, e „Szkoła Nisza Oficjalistów Wiejskich”
w Radomsku w dniu rewizji liczyła tylko 7 uczniów, których na pocztku roku szkolnego podzielono na
dwa oddziały: w niszym było 2, w wyszym reszta. Przedmioty ogólne wykłada 2 nauczycieli, za
specjalne (gospodarstwo wiejskie, ogrodnictwo, budownictwo, weterynari, rachunkowo wiejsk
i lenictwo) tylko nauczyciel Budziski. Egzaminy uczniów, przeprowadzone przez nauczycieli w obecnoci wizytatora, dowiodły gorliwej ich pracy i przystpnego wykładu nauk w zakresie odpowiadajcym przyszłemu powołaniu uczniów. Wewntrzny porzdek szkoły pozostawia wiele do yczenia.
W etacie szkoły nie ma pensji dla lekarza, jest tylko 75 rb. na wydatki nieprzewidziane. A nauczyciel,
wzorem lat poprzednich, wypłacił lekarzowi pensj 60 rb., aptece za leki 10 rb., tak, e pozostało tylko
5 rb., za które niepodobna zaspokoi bardzo pilnych potrzeb szkoły, jak przestawienie pieców, wprawienie wybitych szyb, pomalowanie okien itp. Zabudowania i ogrodzenie s w złym stanie, sadzawki
niewyszlamowane, brak gnojowni itd. Uzupełnienie tych braków sposobem administracyjnym moe
kosztowa 157 rb. Szkoła posiada 36 morgów gruntu ornego i 8 morg. łk, pastwiska 7 m., nadto
dzierawi 11 morg. łki miejskiej, z której zbiera co roku 15–16 wozów parokonnych siana. Z ogólnej
przestrzeni gruntu ornego na 18 morgach jest urzdzony nastpujcy płodozmian: 1) wyka na mierzwie, 2) pszenica, 3) kartofle, 4) jczmie z koniczyn, 5) koniczyna, 6) yto. Na pozostałej połowie
prowadzi si tymczasem jeszcze gospodarstwo trójpolowe, gdy ziemia nie jest dostatecznie doprawiona. Z inwentarza ywego jest para rosłych, mocnych koni, 7 krów dojnych, buhaj i 2 jałoszki. Z uwagi
na obfito paszy inwentarz ywy mógłby by o kilka sztuk powikszony. Liczba pensjonarzy szkolnych
została ograniczona do 20, natomiast polecono przyjmowa eksternów, ile tylko szkoła zmieci moe.
Zdaniem dyrektora Okniskiego, opartym równie na protokóle rewizyjnym Miłosza, nauczyciel Ruszkowski przez 4 lata, pomimo zasiłku Skarbu, nie rozwinł szkoły naleycie, wskutek czego, jak równie
z powodu obarczenia wiekiem, został on przeniesiony do Weronowa, gdzie grunty szkolne były oddane
w dzieraw, a wic Ruszkowski bdzie zwolniony od prowadzenia gospodarstwa i składania uciliwych rachunków. Pretensji Ruszkowskiego o zwrot 722 rb. 92 kop., które wyłoył na szkoł w Radomsku – ponad otrzymane wpływy – z własnej kieszeni, władze nie uwzgldniły. Inwentarz szkoły za Rusz-
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kowskiego doszedł do stanu tak ndznego, e wtpi naley, czy był dostatecznie ywiony. Gospodarstwo było prowadzone nietrafnie. Nauczyciel Thill wykładał religi za dopłat 45 rb. rocznie.
W latach nastpnych frekwencja szkoły wzrosła. Tak wic w półroczu od 1 stycznia do 1 lipca
1865 r. było uczniów 12 (z czego ju tylko 1 z roku 1861, 2 z roku 1862, reszta z lat 1863 i 1864), a w
półroczu drugim ju 18. W cigu za całego roku szkolnego 1866/7 było uczniów 20 – synów: oficjalistów
(10), włocian (2), urzdników (4), rzemielników (2), dzierawcy (1) i właciciela domu (1). W pierwszym półroczu roku szkolnego 1867/8 było uczniów 19 (na pierwszym roku nauczania 8, na drugim 9, na
trzecim 2), w tej liczbie synów oficjalistów 11, włocian 4, urzdników 2, rzemielnika 1 i warszawskiego
mieszczanina 1. Tak wic szkoła staje si w przewanej mierze wychowawczyni przyszłych oficjalistów
ziemiaskich, a nie rolnych włocian.
Od dnia 7 (19) listopada 1866 r. władze rzdowe koresponduj ze szkoł ju wyłcznie
w jzyku rosyjskim. W tym te jzyku nauczyciel Budziski złoył za 1867 r. rachunki do Puław, skd
przesłane zostały do Komisji Rzdowej pod nagłówkiem „Sliezitielnaja wiedomost o dienienych abarotach po smietnym rozchodam na sadieranie zemledielczeskago ucziliszcza w gorodie Radomskie”
przez dyrektora „Politiechniczeskago i Zemledielczesko-Lesnago Instituta w Nowoj Aleksandrii”. Jako
kurator Warszawskiego Okrgu Naukowego od połowy roku 1867 wystpuje zruszczony Niemiec Witte. We wrzeniu tego roku ukazuje si na widowni szkoły po raz pierwszy Noworadomskij Ujezd (powiat), którego zwierzchnik niezwłocznie ujawnia w szkole swoj działalno. Mianowicie 24 listopada
(6 grudnia) 1867 r. naczelnik powiatu o 4-tej po południu niespodziewanie przybył do szkoły i w sali
lekcyjnej zastał 4 uczniów: 1) Perkowskiego Piotra, lat 16, ucznia drugoletniego, syna właciciela
domu w guberni Warszawskiej; 2) Kosteckiego Antoniego, w wieku lat 16, ucznia drugoletniego, syna
rzemielnika z gub. Radomskiej; 3) Gniewkowskiego Wiktora, lat 19, ucznia trzecioletniego, syna
oficjalisty z powiatu Warszawskiego i 4) Zarzeckiego Józefa, w wieku lat 15, ucznia drugoletniego,
syna urzdnika z Radomska. Na stoliku Kosteckiego leała knika (ksika, zeszyt, czy te notes),
w której było przepisane kilka utworów wierszem. Ksik t naczelnik zabrał ze sob do przejrzenia,
dokonawszy przedtem rewizji w stolikach Kosteckiego i Perkowskiego. O godz. 9-tej wieczorem tego
samego dnia tene naczelnik w asystencji swego pomocnika, sekretarza Magistratu i 3 policjantów
przybył ponownie do szkoły i owiadczył, e w zabranej ksieczce wiersze, opatrzone podpisami powyszych uczniów, s treci politycznej. Dokonał przeto rewizji szczegółowej we wszystkich kuferkach,
stolikach i w łókach na sali sypialnej; pomidzy ksikami i zeszytami uczniów (nie wiadomo których)
znalazł kajet i kilka lunych pogniecionych kartek z wierszami i to zabrał ze sob. Jako włacicieli, czy
te zbieraczy tych wierszy, podejrzewał Perkowskiego i Kosteckiego. O rewizji nauczyciel Budziski
złoył raport, za porednictwem Puław, do kuratora, za naczelnik Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej zabrane
uczniom 2 zeszyty i 2 kartki z wierszami, które to corpora delicti miały by własnoci uczniów Aleksandra Perkowskiego, Wiktora Gniewkowskiego i Piotra Sikorskiego, przesłał równie do kuratora,
proszc o decyzj w tej sprawie. Dodatkowo dosłał protokólarne zeznania pomienionych uczniów.
Gniewkowski Wiktor (lat 19, z Okuniewa pow. Misko-Mazowieckiego) zeznał, e kajet
z wierszami, poczynajc od „Władysław Łokietek”55, koczc na „ ołnierz do kochanki” miał
u siebie i sam wpisał kilka utworów, znalezionych w szkole na poddaszu, nie wie jednak, czy wiersze te
s zabronione, wic nie uwaał ani tych wierszy, ani te faktu posiadania zeszytu – za karygodne.
Nauczyciele nie pozwalali tego trzyma. Pod zeznaniem, sporzdzonym w jzyku rosyjskim, Gniewkowski podpisał si po polsku, jako ucze klasy IV.
Perkowski Aleksander (lat 16, syn mieszczanina z powiatu Warszawskiego) owiadczył, e kajet
z wierszami, poczwszy od „Piosnki grabarza” i koczcy si „Ari”, jakkolwiek znaleziony w jego
stoliku, nie jest atoli56 jego własnoci; stolik z ksikami nabył od b.[byłego] ucznia Leontowicza
(Lenartowicza?) i tam był ten kajet, którego on – Perkowski – nawet nie przegldał, wic nie wie, co
tam wpisano. Podpisał si po rosyjsku; jako ucze klasy III.
Sikorski PiotrL (lat 15, syn gorzelanego z Cikowic powiatu Radomskowskiego) zeznał jak nastpuje: „Nazywam si (zowut mienia) Piotr Sikorski, mam lat 15, wyznania katolickiego, urodzony w
55

Prawdopodobnie wiersz Władysława Bełzy z cyklu „Dawni królowie tej ziemi”.
Atoli – wszake.
Z matki z domu Rejment Marianny, był ciotecznym bratem powieciopisarza Władysława St. Reymonta; zmarł
w Warszawie na tyfus podczas obowizkowej słuby wojskowej w 1874 r.
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pow. Noworadomskim we wsi Cikowice, jestem synem gorzelanego, u spowiedzi i komunii witej
bywałem corocznie. Wiersze na karteczkach osobnych „Wizie”57 i „Wiersze na pamitk” przywiozłem razem z innymi rzeczami z Czstochowy, a w jaki sposób dostały si one do mnie, ja sam nie
wiedziałem; o tym, czy wiersze s dozwolone, czy te nie, równie nie jest mi wiadome”. Podpisał si
po rosyjsku, jako ucze klasy II.
Badania chłopców przeprowadzał sam naczelnik powiatu. Przypuszcza naley, e kwestionowane poezje były po prostu wierszami, wpisywanymi do ubogich albumów chłopicych przez kolegów
lub samych włacicieli – na pamitk. Takie zbieranie wierszy „na pamitk” jest właciwoci młodzieców w okresie dojrzewania. Moliwe, e wród tych wierszy były i takie, które draniły ucho
i sumienie moskiewskie.
Kurator Witte, nakazem z dnia 30 grudnia starego stylu 1867 r., przesłanym do Puław, polecił
trzech powyszych uczniów ze szkoły wydali.
W roku 1866, tak samo jak w latach poprzednich, rzd wydał na szkoł 2200 rb., od uczniów za
otrzymano opłat 1000 rb. Sumy te zostały wydatkowane w sposób nastpujcy: pensja nauczyciela Budziskiego 450 rb., Thilla 120 rb., temu ostatniemu za wykład religii katolickiej 45 rb., gospodyni 45 rb.,
kucharka i stró po 30 rb. Nauczyciel młodszy i słuba byli ywieni równie kosztem szkoły, co wraz
z ywieniem uczniów wyniosło 902 rb. Na odzie i bielizn uczniów wydano 359 rb., pranie 53 rb., potrzeby kancelaryjne 47 rb., opał 99 rb., czynsz dzierawny 200 rb., doktor, felczer i apteka 74 rb., wiatło
60 rb., inne wydatki (sprzty, reparacje, składka ogniowa, dopłata za produkty spoywcze wskutek zwyki
cen, podwieczorki itd.) 671 rb. Razem 3190 rb.
W sferach rzdowych szkoły rolnicze w Królestwie Polskim, jako wyrazy odrbnoci „tutejszego
kraju” od cesarstwa, które szkół rolniczych wiejskich nie posiadało, nigdy nie cieszyły si uznaniem.
W okresie reform, gdy midzy innymi zajmowano si uwłaszczeniem włocian, rzd przez szkoły rolnicze,
umylnie dla włocian prowadzone, miał na celu zjednanie sobie tych włocian i wykazanie troski o ich
owiat rolnicz. Atoli włocianie, bd z powodu ubóstwa, bd te z powodu nieuznawania potrzeby
szkolnego wykształcenia rolniczego dla swoich synów, trzymali si od szkoły z daleka, tak e liczba
uczniów, synów rolników-włocian, była w szkole zawsze bardzo nikł. Daleko wicej, bo niemal połow
kadorocznego kompletu szkoły, było synów oficjalistów dworskich, polecanych i wspomaganych przez
ziemian, którzy mieli w tym równie na widoku pewne cele, moe nawet odmienne od ycze rzdowych.
Gdy wic szkoły nie przynosiły rzdowi spodziewanych korzyci politycznych, gdy – w dodatku – zawsze
były deficytowe dla Skarbu, przeto postanowiono z t „owiat” skoczy. Dziennik Komitetu do spraw
Królestwa Polskiego z dnia 19 grudnia 1867 r., nr 58, zawiera uchwał o rozwizaniu szkół rolniczych
w tutejszym kraju.
Folwark w Radomsku (za wyjtkiem 2 morgów, oddanych miejscowej szkole elementarnej)
o przestrzeni 53 morg. 74 prty odebrano Skarbowi (Izbie Skarbowej w Piotrkowie) i przekazano Ministerstwu Owiaty celem pomieszczenia na tym terenie szkół pocztkowych, zakładanych na podstawie
Ukazu z dnia 30 sierpnia 1864 r. – z warunkiem, e Ministerstwo Owiaty bdzie obowizane płaci 200
rb. rocznie czynszu Schronieniu w. Ducha w Radomsku. O takie włanie losy majtku po szkole rolniczej
zabiegali jednoczenie naczelnik Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej (von Groer), Magistrat m. Radomska,
a nawet Dozór Bóniczy na skutek yczenia mieszkaców miasta. W okresie, póki folwark szkoły w dalszym cigu naleał jeszcze do Skarbu, zarzdzał nim naczelnik powiatu w Radomsku. Dochodu z folwarku w tych warunkach (tak samo zreszt jak i podczas istnienia szkoły) nie było, a Skarb musiał płaci
kanon (czynsz). Przez Izb Skarbow folwark został oddany władzy szkolnej dopiero 20 maja 1874 r., gdy
naczelnikiem Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej był Chudzynskij. W imieniu Dyrekcji Szkolnej w Łodzi z rk
administracyjnego pomocnika naczelnika powiatu w Radomsku, objł go w dniu 8 (20) czerwca 1874 r.
burmistrz miasta Radomska Edward lusarski w obecnoci ławników honorowych Lucjana Rychłowskiego i Franciszka Filipowicza.
W sadzie owocowym znaleziono wówczas jeszcze 12 drzew gruszkowych, 52 liwkowe, 11 jabłoni
i 41 win [sic!]. Pola wszystkie leały odłogiem, a wskutek suszy trawa na łkach była licha.
Nauczyciel starszy Budziski został zwolniony, a młodszego Thilla mianowano pierwszym nauczycielem szkoły elementarnej w Starej Czstochowie. Jako nauczyciel etatowy, od 19 kwietnia
57
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(1 maja) 1869 r. pobierał on pensji 300 rb. rocznie, za w okresie braku posady (przez 16 miesicy)
otrzymywał z Kasy Gubernialnej w Piotrkowie, z pozostałoci po szkole rolniczej w Radomsku – pozaetatow połow pensji dawnej.
Czynsz z folwarku do dnia 20 maja (1 czerwca) 1874 r. opłaciła Izba Skarbowa Piotrkowska;
od tej daty czynsz miało płaci miasto Radomsko. Gotówk w kwocie 614 rb. 99 1/2 kop., zachowan
w Banku Polskim, przelano do Kasy Gubernialnej w Radomiu dnia 7 lipca 1870 r., poza tym pozostałe
z licytacji ruchomoci 458 rb. 56 1/2 kop. wpłacono do Kasy Gubernialnej w Piotrkowie. Spis przedmiotów szkoły, przeznaczonych na sprzeda z przetargu publicznego, sporzdził na polecenie Puław,
w dn. 20 marca (1 kwietnia) 1868 r. były nauczyciel Budziski przy udziale biegłych: Bednarskiego
i Jana Szymaskiego. W spisie midzy innymi był buhaj, 4 konie, 8 krów – razem inwentarz ywy oszacowany na 185 rb. (warto pierwotna 408 rb.), narzdzia i przyrzdy rolnicze – razem inwentarz
martwy oceniony na 73 rb. 18 kop. (warto pierwotna 597 rb. 71 kop.), inwentarz szkolny 142 rb. 7
1/2 kop. (kosztował 538 rb. 79 kop.). W ogóle sztuk 398 majtku szkoły, wartoci pierwotnej 1341 rb.
86 kop. oceniono na 400 rb. 25 1/2kop., a sprzedano na licytacji dnia 20 sierpnia (1 wrzenia) 1868 r.
za 1343 rb. 86 kop. pod nadzorem naczelnika Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej. Ten sam naczelnik bibliotek
zwinitej szkoły rolniczej oddał szkole elementarnej w Radomsku. Za prace nad dozorem majtku
szkoły od chwili jej skasowania a do sprzeday ruchomoci kurator w czerwcu 1869 r. pozwolił wypłaci jednorazowo Budziskiemu 75 rb., Thillowi 60 rb.
Wychowacom, którzy ukoczyli pełny kurs nauk programowych, szkoła wydawała za podpisem
obu nauczycieli wiadectwa „Pomocnika Agronomicznego klasy I”. Takie wiadectwo otrzymał – midzy
innymi – Gustaw Siennicki, lat 17, syn urzdnika z Wielunia, w dniu 12 (24) czerwca 1864 r. po spdzeniu
w szkole lat trzech – brulion tego wiadectwa zachował si w aktach szkoły58.
Szkoła istniała lat 8. Mogło przeto przez wszystkie lata jej istnienia uczszcza do niej 160
chłopców. Zwaywszy jednak, e kurs nauk trwał co najmniej 2 lata, e wielu uczniów szkoł opuciło
przed jej ukoczeniem, e nie wszyscy zasłuyli na wiadectwo pomocnika agronoma, mona przyj
z wielkim prawdopodobiestwem, e wypuciła ona zaledwie 40-50 wychowanków z nauk zakoczon59. Było wic tych agronomów niewielu i to rozproszonych po całym Królestwie. Znaczna ilo póniej – w wieku dojrzałym – porzucała szeregi rolników i przenosiła si na inne pola pracy: na kolej,
urzdy, handel, rzemiosło. Wiernym szkole i zawodowi został – wród niewielu – Józef Rejment, syn
oficjalisty dóbr maluszyskich (w bocznej linii – stryj powieciopisarza Reymonta), który zmarł na
stanowisku rzdcy majtku ziemskiego pod Proszowicami, przesłuywszy całe ycie w dobrach Chrzstowskich.
W aktach szkoły firma jej nie jest ujednostajniona: pocztkowo nosiła ona nazw „Wiejskiej
Szkoły Rolniczej”, opartej na ustawie z dn. 29 grudnia 1857 r. (11 stycznia 1858 r.)60; piecz szkoły
miała napis: „Szkoła Rolnicza w Radomsku”, która miała si rzdzi ustaw z dn. 2 listopada 1859 r.
Akta szkoły (w Archiwum Owiecenia Publicznego w Warszawie, nr teki 1635) nazywaj szkoł „Szkoł wiejsk z ferm w m. Radomsku”, za akta Magistratu w Radomsku mówi raz o „Szkole niszych
oficjalistów wiejskich”, gdzie indziej za o „Szkole Wiejsko-Rolniczej w miecie Radomsku”. Najbardziej chyba miarodajn jest nazwa wyryta na pieczci: „Szkoła Rolnicza w Radomsku”.
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W latach1864–1865 szkoł ukoczyli: Siennicki Gustaw, Dergowski Dyonizy i Gsowicz Seweryn. Nagrody
i listy pochwalne otrzymali: Gsowicz Seweryn, Dergowski Dyonizy, Siennicki Gustaw, Grudziski Franciszek, Dorandt
Wiktor, Skorupski Stefan, Polkowski Jan, Ingiersleben Ernest, Szarzyski Mieczysław. W 1865 r. promocj do oddziału 2.
otrzymali: Drozdowski Maurycy, Nadrowski Leon i Sk Stanisław („Kurjer Warszawski” 1864, nr 155, s. 933; „Kurjer
Warszawski” 1865, nr 147, s. 708).
59
Analiza niniejszej pracy oraz artykułu W. Błaszczyka (W. Błaszczyk, Szkoła rolnicza..., s. 176–177) pozwala skorygowa wnioski W. Karwasiskiego. Szkoła istniała 8 i pół roku szkolnego. Okres nauki trwał co najmniej 3 lata. Biorc pod
uwag, e od 1859 r. do 1865 r. ze wszystkich uczszczajcych 35 uczniów pełny kurs ukoczyło tylko 5, w roku szkolnym 1865/66 było 2 absolwentów, w roku 1866/67 – tylko 1 ucze czwarto letni, a rok szkolny 1867/68 został przerwany,
to maksymalnie mogło by tylko 8 absolwentów. Ogólna liczba uczniów uczcych si w szkole te była znacznie nisza
ni zakładana przez autora.
60
Błd w dacie, powinno by 29 grudnia 1857 r. (10 stycznia 1858 r.) lub 30 grudnia 1857 r. (11 stycznia 1858 r.)
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Agnieszka Podolska
(Radomsko)
Sprawozdanie z działalnoci Stray Ogniowej Ochotniczej w Noworadomsku za rok 1912
Niniejszy artykuł jest kontynuacj rozpocztego ju przeze mnie w poprzednim tomie „Zeszytów
Radomszczaskich” cyklu publikacji zwizanych tematycznie z działalnoci w Radomsku Ochotniczej
Stray Poarnej i Kinemy. Obecnie prezentuj sprawozdanie Zarzdu Stray za rok 1912. Oryginał jego
jest własnoci Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku i zasilił ksigozbiór
archiwalny w biecym roku. Jest to najstarszy dokument dotyczcy OSP Radomsko znajdujcy si
w zbiorach muzeum.
W artykule, w czci prezentujcej tekst sprawozdania, zachowałam oryginaln pisowni
i ortografi, aby odda realia jzykowe epoki. Ponadto, wszystkie rczne dopiski, notatki i skrelenia,
znajdujce si w dokumencie zostały ujte w nawiasy kwadratowe i zachowane w pierwotnej pisowni
i formie. Kto i kiedy dokonał ich oraz w jakim celu zostały poczynione nie sposób jednoznacznie okreli.
Towarzystwo Stray Ogniowej Ochotniczej w Noworadomsku powstało w 1881 r.1, a z jego
utworzeniem wie si krótka historia. Antoni Jamroziski, jeden z jego załoycieli, wspominał, e inicjatorzy powołania stray ogniowej szukali protekcji u władz rosyjskich w sprawie uzyskania pozwolenia na
utworzenie oddziału stray w miecie. Niestety, nie mogli znale odpowiedniej osoby, która okazałaby
pomoc w tej wanej sprawie. Pomógł im przypadek. Nieprzychylny Polakom gubernator Iwan Kochanow, wizytujc w Noworadomsku szpital w. Aleksandra, zasłabł. Przez kilka godzin troskliwie opiekował si nim dr Julian Kulski, lekarz działajcy równie na rzecz załoenia stray ogniowej. Wdziczny
Kochanow chciał si zrewanowa, co skwapliwie wykorzystał dr J. Kulski, proszc gubernatora o wyraenie zgody na powstanie stray w miecie. Statut Stray Ogniowej Ochotniczej w Noworadomsku gubernator zatwierdził 27 marca 1881 r. Organizatorzy dowiedzieli si o tym fakcie dopiero w sierpniu,
dlatego uroczysta inauguracja działalnoci stray odbyła si 23 padziernika 1881 r.2.
Ochotnicza Stra Ogniowa w Noworadomsku dzieliła si podobnie jak inne tego typu formacje,
na oddziały mieszczce si w poszczególnych rewirach miasta i kady z nich był zdolny do prowadzenia
samodzielnych działa. Na czele kadego z oddziałów stał Naczelnik i jego zastpca, okrelany take
mianem pomocnika, powoływani przez Zarzd Stray. Straacy w oddziałach liczcych około 40–50
osób dzielili si zadaniami do wykonania podczas gaszenia poaru, moemy wyróni wic np. na toporników3. Kady oddział miał równie swojego trbacza, czyli „sygnalist”4.
Dokonujc analizy treci sprawozdania z działalnoci ochotniczej stray w 1912 r. moemy
wskaza kilka zagadnie, które zostały poruszone w dokumencie. Dla Zarzdu Stray Ogniowej Ochotniczej w Noworadomsku rok 1912 był ju 31. rocznic istnienia i funkcjonowania stowarzyszenia w
miecie. Niestety, wszelkie podjte starania o zorganizowanie uroczystych obchodów jubileuszu nie
przyniosły oczekiwanych rezultatów i głównie z powodu braku rodków finansowych, odwołano organi1

Patrz: S. Sankowski, Z dziejów ochotniczej stray poarnej miasta Radomska 1881–1981, Radomsko 1981, s. 5, 12; A. Podolska,
Sprawozdanie Towarzystwa Ochotniczej Stray Poarnej w Radomsku za rok 1926, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. T.A.
Nowak, Radomsko 2011, s. 295.
2
G. Mieczyski, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881–1939, Radomsko 2008, s. 17.
3
Topornicy – straacy przeznaczeni do ratowania ludzi, inwentarza i majtku oraz robienia przerw w palcych si obiektach. Podczas
alarmu biegli wprost „do ognia”. Nazwa pochodzi od elementu uzbrojenia, którym był topór. Topornik była to najbardziej reprezentacyjna i prestiowa funkcja w oddziale stray ogniowej; http://www.lomza.straz.bialystok.pl/Historia.htm, (pobranie 7 czerwca 2012 r.)
4
Patrz: http://www.strazpiotrkow.pl/index.php?page=historia (pobranie 20 maja 2012 r.)
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zacj wita straaków. Tak wic moemy dostrzec, e moliwoci zdobywania ródeł finansowania były
ju wówczas duym problemem dla organizacji. Natomiast brak pienidzy hamował wiele poytecznych
inicjatyw, które chcieli podejmowa społecznicy i działacze lokalni.
W tekcie sprawozdania znajduje si lista, na której wymieniono z imienia i nazwiska wszystkich
członków ofiarodawców, którzy wspomogli skromny budet straaków. Członkiem ofiarodawc stawała
si osoba, która finansowo lub materialnie w sposób systematyczny wspierała działania i inicjatywy
stray ogniowej.
Straacy z ochotniczej stray borykali si take od lat z niezwykle powanym problemem, jakim
był brak stałych rodków transportu, czyli zaprzgu konnego, który umoliwiłby szybkie przemieszczanie
si. Mieszkacy miasta niechtnie pomagali w tej kwestii. Czsto zdarzało si, e musiała interweniowa
stra ziemska5 lub burmistrz miasta aeby mieszkacy uyczyli stray ogniowej koni6. Do absurdalnej
sytuacji doszło w nocy 7 padziernika 1912 r., kiedy to straacy z Noworadomska pojechali pocigiem do
Kamieska gasi poar fabryki.
O wanej i szczególnej roli jak odgrywała stra ogniowa w yciu społecznoci lokalnej miasta
i okolic moe wiadczy zamieszczony w tekcie sprawozdania dokładny chronologiczny wykaz poarów, w gaszeniu których brali udział straacy - ochotnicy. Podane jest miejsce zdarzenia, niekiedy take
nazwisko właciciela budynków, czas trwania akcji ganiczej i kocowy rezultat podjtych działa.
Straacy z Noworadomska brali take aktywny udział w konferencji Łódzkich Stray Ogniowych
Ochotniczych i Fabrycznych i zorganizowanych podczas jej trwania pokazach umiejtnoci oraz
w konkursie Stray Ogniowych w Czstochowie.
Druga cz sprawozdania zarzdu zawiera szczegółowe zestawienie przychodu i rozchodu Kasy
Stray Ochotniczej w Noworadomsku za rok 1912.Wszystkie sumy zostały podane w obowizujcej
wówczas jednostce monetarnej, czyli w rublach.
[Kozakiewicz sprawdził posiedzenia sztabu 1912 r. ]
Sprawozdanie
z działalnoci Stray Ogniowej Ochotniczej
w Nowo – Radomsku za rok 1912
Rok 1912 jest 31 rokiem istnienia Nowo–Radomskiej Stray Ogniowej Ochotniczej, załoonej
dnia 10 padziernika 1881 roku, wskutek czego Zarzd Stray łcznie ze Sztabem w roku sprawozdawczym, postanowili: – obchodzi 30-lecie istnienia Stray, poniewa jednak, fundusze Stray nie były wystarczajce – zarzdzono sprzeda etoników jubileuszowych, poczyniono wszelkie ku temu przygotowania, lecz pomimo usilnych stara, sprzeda ta ze wzgldów formalnych nie odbyła si, a zatem obchód
jubileuszu i sprzeda wzmiankowanych znaczków, odłoono do roku przyszłego, 1913.
Członkowie Towarzystwa
Towarzystwo nasze w ubiegłym roku liczyło :
1.Członków honorowych
2
w osobach: P. Maryi Soczołowskiej i Doktora Juliana Kulskiego.
2.Członków ofiarodawców
100
3.Członkówczynnych
142
Razem
244
Członkowie ofiarodawcy
1.P.P. Bugajski Waleryan
51.P.P. Ks. Peche Tadeusz [K]
2.P.P. Bugajski Dawid [s]
52.P.P. Lorkowski Józef [s]
3.P.P. Borecki Karol [Hip.]
53.P.P. Lhomme Jerzy
4.P.P. Besser Josek [s]
54.P.P. Lenkiewicz Kazimierz [Jan]
5.P.P. Blumenfeld Samuel
55.P.P. Maciejski Władysław [Jan]
6.P.P. Brzeski Konstanty [Hip.]
56.P.P. Majewska Pelagja
5
Od 1867 r. w powiatach zniesiono słuby policyjne i komendy andarmerii i powołano stra ziemsk (jeden stranik ziemski na 2,5
tys. ludnoci wiejskiej i 1,5 tys. miejskiej w miastach mniejszych, bez własnej organizacji policyjnej), - zob.
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4575014
6
Zob. R. Sikorski, Radomsko w latach 1910–1911 w wietle czstochowskiej prasy, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. T.A.
Nowak, Radomsko 2011, s. 94–95.
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7.P.P. Synowie Bankiera Herszlika
57.P.P. Dr Mittelman Eljasz [s]
8.P.P. Cegłowski Ludwik
58.P.P. Myliski Feliks [Jan]
9.P.P. Chylowski Antoni
59.P.P. Namysłowski Aleks [Jan]
10.P.P. Czarkowski Józef
60.P.P. Najkron Josek [s]
11.P.P. Cebertowski Edmund [Hip.]
61.P.P. Oczkowski Franciszek [K]
12.P.P. Courchinaux Jan
62.P.P. Półrola Józef [K.]
13.P.P. Dłuewski Władysław [Jan ]
63.P.P. Paciorkowski Antoni [K.]
14.P.P. Duszczyk Andrzej
64.P.P. Peyser Antoni [Jan]
15.P.P.Doroziski Kazimierz
65.P.P. Przyłubski Edward [Jan]
16.P.P. Fajerman Dawid [s]
66.P.P. Paulin Paweł
17.P.P. Faron Leon
67.P.P. Porbiski Aleksander [K]
18.P.P. Filipowicz Jan
68.P.P. Dr Rago Bronisław [Jan]
19. P.P. Fajerman Mendel
69.P.P. Rechterman Izrael [s]
20. P.P. Faucault Jan
70.P.P. Rozenbaum Daniel [s]
21.P.P. Fryc Wacław [s]
71.P.P. Rozenbaum Majer [s]
22.P.P.Synowie Fabianiego
72.P.P. Rapczyski Stefan [Hip.]
23. P.P. Fryc Juljan
73.P.P. Rzadek Engelbert
24. P.P. Fiwek Paweł
74.P.P. Sienicki Józef [Hip.]
25.P.P. Gerichter Dawid [s]
75.P.P. Swidziski Ludwik
26.P.P. Goldberg Gabryel [s]
76.P.P. Szczaraski Szlama
27.P.P. Grosman Hersz [s]
77.P.P. Szwedowski Jan
28. P.P. Doktor Gurbski Ignacy Jan
78.P.P. Szykulski Stanisław [K]
29.P.P. Gieze Józef [Hip.]
79.P.P. Szwarc Abe [s]
30.P.P. Goldberg Mordka [s]
80.P.P. Szczsny Szamowski [Jan]
31.P.P. Hussarzewski Jan
81.P.P. Sarazin Aleksander
32.P.P. Humblet Jan [Koł]
82.P.P. Dr Stanisławski Józef [Jan]
33.P.P. Jmieniski Stanisław [Hip.]
83.P.P. Szelgowski Zygmund
34.P.P. Jelnicki Stefan
84.P.P. S-wie witalskiego
35.P.P. Jezior Jan [Hip.]
85.P.P. Trószyski Bolesław [Hip.]
36.P.P. Jaguszewski Józef
86.P.P. Tołstik Antoni Naczelnik Poczty [Hip.]
37.P.P. Kalicka Paulina
87.P.P. Warchoł Stefan [Jan]
38.P.P. Katuszewski Władysław [Jan]
88.P.P. Wünsche Ksawery [Hip.]
89.P.P. Wolski Antoni
39.P.P. Kopytyski Roman
40.P.P. Kostecki Stefan
90.P.P. Wtorkiewicz Tadeusz [K]
91.P.P. Wünsche Leon [Jan]
41.P.P. Karmaski Wacław [Jan]
42.P.P. Kulsza Aleksander [Hip.]
92. P.P. Witte Herman [Hip]
43.P.P. Konieczny Jan
93.P.P. Wickowski Bronisław
94.P.P. Zaleski Feliks
44.P.P. Kałkusiski Kazimierz [K.]
95.P.P. Dr Zwoliski Hipolit
45.P.P. Kałkusiski Andrzej [K]
46.P.P. Kpa Hipolit
96.P.P.Zwoliski Mikołaj
47.P.P. Ks. Kalinowski Fr. [K]
97.P.P. Zarzecka Klara
48.P.P.Ks. Chwiłowicz Aureli
98.P.P. Zandberg Chemja [s]
49.P.P.Ks. Kan.Mirecki Fr.[K]
99.P.P.Zarzewski (właciciel browaru)[K]
50.P.P. Ks. Adamczyk St.[K]
100.P.P. yliski Antoni [Hip.]
Ogólna wic liczba członków wspierajcych w porównaniu z rokiem 1911 nie uległa zmianie.
[Nowakowski Franciszek]
[Czajczyski Franciszek Hipolit]
[Nowak z Tow. Rolniczem]
[Ocik Fabian]
[Ryczka Krystjan]
[Jaszcz]
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ZARZ D
Prezes: Jan Husarzewski
Członkowie:
Doktor Józef Stanisławski
Jan Szwedowski
Antoni Peyser
Wincenty Spaczyski
Stefan Kostecki (Komendant)
Józef Jaguszewski (Gospodarz)
Antoni Wolski (Sekretarz)
Antoni Chylewski (Skarbnik)
Komisya Rewizyjna : Stefan Jelnicki i Antoni Malasiewicz.
Członkowie czynni stray :
Skład Stray czynnej przedstawia si jak niej nastpuje:
Komendant Stray – Stefan Kostecki
Zastpca Komendanta – Michał widerski
Major – Wincenty Waliski
Sekretarz Sztabu – Józef Kozakiewicz
Gospodarz – Józef Jaguszewski
Chory – Antoni Szablewski
ODDZIAŁ I
1.Spaczyski Wincenty – Naczelnik
2.Gadziski Stanisław – Pomocnik
3.cigalski Józef – Topornik
4.Dyguda Józef – Topornik
5.Lesiski Ignacy – Topornik
6.Marczyk Jan – Topornik
7.Róycki Ignacy – Topornik
8.Nowak Kazimierz – „
9.Gadziski Jan – „
10.Kanafa Józef – „
11.Szablewski Roch – „
12.Stankowski Wincenty – „
13.Powska Jan – „
14.Dzwonkowski Jan - „
15.Orłowski Antoni - „
16.Wtorkiewicz Jan - „
[17.Chybowski Antoni - „]
18.Wtorkiewicz Władysław
19.Szaliski Michał
20.Szczygłowski Roman
21.Sobczyski Władysław
22.Łski Ignacy
23.Kulawiak Roman
24.Zalejski Jan
[25.Zbroiki Jan – sygnalista]
[26.Kura Adam]
27.Brzeniak Władysław
28.Sieczka Stefan
[29.Tatara Władysław – sanitariusz]
[30.Wgrzyski Michał] [12 I 1911]
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[31.Hartwig Stanisław}
[32.Laczek Walenty]
ODDZIAŁ II
1.Łski Antoni – Naczelnik
2.Szczepaski Ignacy – Pomocnik
3.Jakubczyski Jan
4.Waszczyk Jan
5.Majchrzak Feliks
6.Majchrzak Antoni
7.Szczygłowski Walenty
8.Barylski Antoni
[9.Berdycki Mateusz]
10.Knop Jan
11.Woniak Tomasz
12.Łski Józef
13.Kusiski Władysław
[14.Olczyk Bolesław]
15.Miedziski Antoni
16.Zarzycki Władysław
17.Majchrzak Piotr
18.Prostacki Adam
19.Doroziski Władysław
[20.Nowak Wacław]
[21.Wtorkiewicz Bolesław]
22.Jachowicz Antoni
[23.Wójcik Bolesław]
[24.Kałka Stanisław]
25.Wypych Stanisław [26 II 1911 r.]
[26.Mnajałowski Stefan – Sygnalista]
27.Kałka Bolesław
[28.Łski Antoni ]
[29. Bdki Jan]
[30.Szydowski Piotr]
[31.Dziegie Stanisław] [15 V]
[32.Durda Piotr] [15V]
33.Woniak Jan
[34.Nowakowski Józef]
[Ryt. 1 V 1912r.]
ODDZIAŁ III
1.Chutkiewicz Walenty – Naczelnik
2.Adamczewski Ludwik – Pomocnik
3.Malasiewicz Antoni
4.Mikiewicz Jan
5.Osociski Władysław
6.Bujak Stanisław
7.Zieliski Teofil
8.Wtorkiewicz Jakób
9.Pijewski Stanisław
10.Młynarczyk Wawrzyniec
11.Chorubski Józef
12.Hiszpaski Józef
13.Chutkiewicz Antoni
14.Chutkiewicz Józef
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15.Brylik Konstanty
16.Slarski Ignacy
17.Wtorkiewicz Piotr
18.Szablewski Józef
19.Połoski Franciszek
20.Popiech Lambert
21.Mielczarek Ignacy
22.Chybalski Leon
[23.Wojtala Ignacy] [30 IV 1912]
24.Jochanowski Wacław
25.Kubczyk Józef [ma głos 1910 r.]
[26.Sucharzewski Wacław] [ tak samo]
[27.Michalski Tadeusz] [16 V 1912 r.]
28.Kałczyski Antoni
29.Kura Stanisław
30.Lesiski Antoni
[31.Strzelecki Andrzej]
[32.Dominiak Wacław]
[33.Pierzak Stefan]
[34.lzak Stefan] [27 VIII]
[Łski Antoni ]
ODDZIAŁ IV
1.Łski Bolesław- Naczelnik Oddziału
2.Stpie Władysław – pomocnik
3.Balcerowicz Stanisław
4.Siedlecki Franciszek
5.Aleksandrowicz Stanisław
6.Górka Jan
7.Łski Wincenty
8.Szczygłowski Stanisław
9.Puszczewicz Władysław
10.Chutkiewicz Franciszek
11.Nowicki Józef
12.Nowak Ludwik
13.Puszczewicz Stanisław
14.Kmie Konstanty
15.Kwec Jan
16.Migocki Józef
17.Popiech Ludwik
18.Baran Stanisław
19.Jdejczyk Jan [1910]
20.Brycht Maryan
21.Sendel Antoni
22.Jasiski Antoni
[23.Czy Edward]
24.Krawczyk Stanisław
[25.Fijałkowski Roman – sygnalista]
26.Nowak Tomasz
27.Janic Bolesław
[28.Bk Władysław]
[29.Duda Piotr]
[30.Duda Feliks]
[31.Gniatkowski Władysław]
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Razem członków czynnych (137). Czyli, e ogólna liczba członków czynnych w roku sprawozdawczym zmniejszyła si o 8-miu w porównaniu z rokiem zeszłym (145).
***
Stra czynna w cigu roku 1912 była alarmowana 23 razy, w tej liczbie dokonała 2 wiczenia
alarmowe, pracowała przy 12 wikszych poarach, wyjedała 5 razy do poarów w okolic – gdzie
z trudem dotarła do 4 poarów z powodu lichych narzdzi, 4 poary zostały w miecie stłumione
w zarodku przed przybyciem narzdzi.
Wykaz poarów przedstawia si jak nastpuje, a mianowicie:
1. Dnia 24 stycznia o g. 10-tej wieczorem urzdzono alarm fikcyjny na szos Gidelsk,
w celu wypróbowania sprawnoci stray.
1. Dnia 31 stycznia o g. 6-ej rano, wynikł poar przy ulicy Długiej, w domu Berka Ofmana; po
godzinnej pracy Stra ogie w zarodku stłumiła.
2.
Dnia 24 lutego o g. 6-ej wieczorem, wynikł poar w sklepie Szmula Zajca,
w domu P. Filipowicza w rynku; ogie w zarodku stłumiono.
3.
Dnia 18 marca o g. 12 m. 15 w południe zapaliły si sadze w domu S-rów Najmowicza,
przy ulicy Krakowskiej; ogie w zapocztkowaniu stłumiono.
4.
Dnia 27 marca o g. 9 m. 40 wieczorem wynikł poar w zabudowaniach drewnianych Michała Zaspy, przy ulicy Piotrkowskiej, dziki energicznej pracy stray, ogie po godzinnej pracy umiejscowiono.
5.
Dnia 6 kwietnia o g. 11-ej w nocy, zaalarmowano Stra wskutek janiejcej łuny za staremi koszarami okazało si, ze płon beczki oblane smoł przy cerkwi, Stra z narzdziami nie wyjedała.
6.
Dnia 17 kwietnia o g. 9 m. 15 wieczorem urzdzono alarm fikcyjny na ulic Przedborsk,
w celu wypróbowania sprawnoci Stray.
7.
Dnia 21 kwietnia o g. 3-ej po południu wynikł poar w stodole nalecej do
S-rów Dawida w Gliniankach Przedborskich, Stra po 3-ch godzinach pracy ogie umiejscowiła.
8.
Dnia 1 czerwca o g. 7-ej1⁄2 wieczorem wynikł poar w domu J. Moliskiego we wsi
Zakrzówku, Stra po 2-ch godzinach pracy ogie umiejscowiła.
9.Dnia 7 lipca o g. 2-iej po południu zaalarmowano Stra, która wyruszyła
w stron janiejcej łuny, lecz po przejechaniu 6 wiorst7 wróciła z drogi, okazało si, e poar szerzył si
we wsi Wola–Prósiecka, odległej 18 wiorst od Radomska.
10.
Dnia 9 lipca o g. 4 po południu wynikł poar we wsi Radziechowice odległej
7 wiorst od Radomska, po przybyciu Stray na miejsce okazało si, e pal si budynki, nalece:
1. do Franciszka Olczyka, 2. do Stanisława Kubisia, 3. wdowy Szymczak, 4. do Michała Gałwiaczka, 5.
Walentego Depty, 6. Lamberta Depty; dziki energicznemu ratunkowi Stray ocalało 6 stodół nalecych
do wymienionych wyej posesji, po 5-cio godzinnej pracy Stra wróciła do Remizy.
11.
Dnia 12 lipca o g. 2 po południu zaalarmowano Stra przez telefon, e pal si zabudowania dworskie we wsi Jasie, Stra przygotowała si lecz nie wyruszyła, gdy zawiadomiono o zlokalizowaniu poaru.
12.
Dnia 16 lipca o g. 11 m. 30 przed południem wyruszono w stron janiejcej łuny nad
Kietlinem, lecz zawrócono z drogi, poniewa okazało si, e poar szerzył si we wsi Wola Malowana,
odległej o 15 wiorst.
13.
Dnia 17 lipca o g.8 wieczorem, wynikł poar w zabudowaniach nalecych do Feliksa
Wolskiego, Franciszka Góreckiego i Ignacego laderbacha, Przedborskich Gliniankach, poar, po 3-ch
godzinnej pracy Stra umiejscowiła.
14.
Dnia 17 lipca o g. 12 m. 50 w nocy, Stra została zaalarmowan janiejc łun,
przygotowano si, lecz nie wyjedano, poniewa okazało si, e poar szerzy si we wsi Witki, odległej o
19 wiorst.

7

Wiorsta – to dawna rosyjska jednostka długoci; od koca XVIII wieku 1 wiorsta wynosiła 500 sni, czyli około 1,07 kilometra.
zob. Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1992, s. 939.

267





15.
Dnia 20 sierpnia o g. 1 m. 20 w nocy wynikł poar za plantem pod lasem,
w zabudowaniach kolejowych, zamieszkałych przez P. Hajdukiewicza, po 4 godzinnej pracy Stra ogie
umiejscowiła.
16.
Dnia 21 sierpnia o g. 12 w nocy Stra zaalarmowan została janiejc łun, okazało
si, e pal si zabudowania dworskie w Pgowie, Stra z powodu znacznej odległoci nie wyjechała.
17.
Dnia 25 sierpnia o g. 1 m. 15 w nocy, wynikł poar w zabudowaniach dworskich we
wsi Dziepuł, przybyła na miejsce Stra po 6 godzinnej pracy, poar umiejscowiła.
18.
Dnia 26 sierpnia o g. 11 rano, wszczł si poar w domu P. Tymiskiego, przy ulicy
Przedborskiej, przybyli na miejsce Straacy, ogie w zarodku stłumili.
19.
Dnia 17 wrzenia o g. 11 m. 45 przed południem wynikł poar w browarze
p. Pinkusa Zarzewskiego, przy ulicy Bugaj; przybyła Stra po 3-ch godzinnych wysiłkach ogie umiejscowiła, tak e spaliła si tylko cz dachu i znajdujce si siano na strychu, same za budynki uratowano.
20.
Dnia 20 wrzenia o g. 3 po południu wszczł si poar w fabryce cerat, nalecej do
p.p. witalskiego, Szwedzika i S-ka, przy ulicy Czstochowskiej; dziki energicznemu ratunkowi Stray,
niedopuszczono ognia do kotlarni znajdujcej si, w budynku pod jednym dachem
z płoncem, po 4 godzinnej pracy ogie umiejscowiono.
21.
Dnia 7 padziernika o g. 10 m. 10 wieczorem, wynikł poar w fabryce „Wojciechów”
w Kamisku8, Stra na wezwanie telefoniczne wyjechała pocigiem o g. 101⁄2 i po
8-mio godzinnej pracy powróciła o godz. 6 rano.
22.
Dnia 12 padziernika o g. 8 wieczorem wynikł poar we wsi Stobiecko Szlacheckie,
Stra, na wezwanie telefoniczne wyjechała, okazało si, e pal si 2 domy i 9 stodół, po 8 godzinach
pracy Stra wróciła do Remizy.
Stra reprezentowan była na zjedzie Stray w Wrocławku przez delegatów p.p.
A. Wolskiego, Członka Zarzdu i p.p. W. Spaczyskiego i W. Chutkiewicza Naczelników oddziałowych.
Uczestniczyła równie w popisach oraz konferencji Łódzkich Stray Ogniowych Ochotniczych
i Fabrycznych pod kierunkiem Zastpcy Komendanta, brała czynny udział na konkursie Stray Ogniowych w Czstochowie pod specjalnym kierunkiem Zastpcy Komendanta p. M. widerskiego, zdobywajc
za ratownictwo specjalne wyrónienie, wyraone przez Jury Konkursu.
Rok biecy 1913 jest 32 istnienia Stray, w cigu tego okresu Stra dokonała 41 wicze alarmowych, pracowała przy 432 poarach, dokonała 865 wicze z góry zaplanowanych.
Szczegółowy wykaz przychodu i rozchodu
Kasy Stray O. O.
w Nowo – Radomsku
za rok 1912.
PRZYCHÓD
Pozostało z roku 1911
Składki Członków
Ofiary od 3-ch fabryk i innych zakładów przemysłowych
Od Towarzystwa Wzajemn. Ubezpiecze za poary
Subsydjum od Magistratu
Dochód z zabaw i przedstawie amatorskich
Dochód za wynajcie orkiestry
Wynajem Teatru
Odszkodowanie od Towarzystwa Niebieskiego Krzya
Subsydjum od Warszawskiego Towarzystwa Ubezpiecze
Zapomoga od Towarzystwa Wzajemnego Kredytu
Od Magistratu zwrot za konie do poaru lasów
Od sklepu spoywczego urzdników zapomoga
Zebranie z okazji 30-letniego jubileuszu
Ofiary złoone zamiast powinszowa Noworocznych

304,25 k
307,00 k
100,00 k
861,00 k
684,96 k
448,41 k
35,00 k
698,98 k
26,00 k
100,00 k
106,08 k
40,00 k
434,14 k
126,00 k
28,90 k

8

Fabryka ta produkowała meble drewniane, wicej zob.: J. Wojarska, Powstanie i rozwój przemysłu radomszczaskiego do I wojny
wiatowej, Radomsko 2006; 100-lecie przemysłu mebli gitych w Radomsku, pod red. K. Jasiorowskiego, S. Kiełczewskiego i H.
Kozłowskiego, Radomsko 1984.
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Sprawozdanie z działalnoci Stray Ogniowej Ochotniczej w Noworadomsku za rok 1912
Procent od kapitału znajdujcego si w Wzajemnym Kredycie
Razem

05,34 k
4 306,07 k.

ROZCHÓD
Reszta nalenoci Zajcowi za roboty ciesielskie
Remont budynków i utrzymanie w porzdku placu
Remont i utrzymanie w porzdku narzdzi ogniowych
NOWE NABYTKI :
- we parciane
92,19 k
- wieszak do kancelarii
6,00 k
- 6 drabin straackich
24,00 k
- nowe przybory i utensylia
92,15 k
- etoniki jubileuszowe
120,00 k
Umundurowanie
Wydatki kancelaryjne
Pensyje Sekretarza, Kapelmistrza, Nauczyciela piewu i wonego oraz koszta dozoru
Koszt zjazdów Straackich
Urzdzanie zabaw
Odszkodowanie od Towarzystwa Niebieskiego krzya
Konie do poarów
Asekuracja Straaków
W poczet nalenoci za poczstunek po poarach
Urzdzenie uroczystoci witego Floryana
Nafta i opał
Drobne wydatki
Wsparcie dla niezamonych członków Stray i odszkodowanie za zniszczone obuwie
Próbne nowe narzdzia i materjały
Razem

100,00 k
835,35 k
362,90 k

334,34 k
197,85 k
109,46 k
690,75 k
107,96 k
204,60 k
26,00 k
292,95 k
123,69 k
28,67 k
100,00 k
198,43 k
164,47 k
50,00 k
70,00 k
3927,41 k

Zestawienie:
Przychód
Rozchód

4306,07 k.
3927,41 k.
Pozostało………… 378,66 k.
Powysza pozostało składa si: z depozytu w Towarzystwie Wzajemnego Kredytu
101,20 k.
i gotowizny skarbnika
277, 46 k.
Razem
378,66 k.

Prezes Zarzdu J. Hussarzewski
Członkowie: J. Jaguszewski, St. Kostecki, A. Peyser, Dr J. Stanisławski, I. Szwedowski,
W. Spaczyski
Wykazany w niniejszym sprawozdaniu rachunek przychodu i rozchodu za 1912 rok zgodny jest
z ksigami i dowodami.
dnia 23 lutego 1913 roku
Członkowie Komisyi Rewizyjnej: St. Jelnicki i A. Malasiewicz
Zdjcie 1: Zarzd OSP Radomsko w 1912 r.
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ródło: S. Sankowski, Z dziejów ochotniczej stray poarnej miasta Radomska 1881–1981, Radomsko 1981, s. 22.
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Zeszyty Radomszczaskie
Tom VI (2012)
Grzegorz Mieczyski
(Radomsko)
Radomsko w prasie koca XVIII w. oraz w XIX w. Wypisy
Niniejszy artykuł stanowi kontynuacj, opublikowanych w V tomie „Zeszytów Radomszczaskich”, wypisów z prasy pocztku XIX w1. Tym razem zakres czasowy objtych kwerend czasopism
jest znacznie szerszy i obejmuje lata 1785–1893. Gazety pochodz z e-biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW), która w ostatnich latach sukcesywnie digitalizuje i udostpnia kolejne tytuły. Do 2012 r.
bdzie to ponad 100 tytułów z najcenniejszej kolekcji gazet polskich. Dotychczasowe zasoby e-bUW
przegldnito przy pomocy wyszukiwarki komputerowej z uyciem słów kluczowych: „Radomsk”,
„Radomsko”, „Radomsku”, „Radomska”, „Noworadomsk”, „Noworadomsku”, „Noworadomska”. Wiadomoci dotyczce Radomska znaleziono w nastpujcych czasopismach:
1. „Dziennik Powszechny”, Warszawa,1831–1837.
2. „Gazeta Codzienna Narodowa i Obca”, Warszawa,1819.
3. „Gazeta Poranna”, Warszawa, 1837–1841 (dostpne roczniki 1837 i 1838).
4. „Gazeta Warszawska” (dwutygodnik), Warszawa, 1774–1793.
5. „Gazeta Warszawska” (dziennik), Warszawa, 1794–1905, 1909–1911, 1912–1915,
1918–1925 (dostpne roczniki: 1794–1872 i 1874–1893).
6. „Korrespondent Kraiowy y Zagraniczny”, Warszawa, 1793.
7. „Kurjer Warszawski”, Warszawa, 1821–1939, (dostpne roczniki: 1821–1886).
8. „Monitor Warszawski”, Warszawa, 1824–1828.
9. „Pamitnik Religijno-Moralny”, Warszawa, 1841–1862.
10. „Powszechny Dziennik Krajowy”, Warszawa, 1829–31.
Wzmianki opracowano w podobny sposób jak poprzednio, tzn. nie przytaczano ich w oryginale,
lecz opisano skrótowo. Pełne teksty artykułów znajduj si na stronie internetowej Biblioteki Cyfrowej
UW, adres: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra. Ze wzgldu na zbyt du rónorodno tematyczn pojawiajcych si wiadomoci zrezygnowano z ich pogrupowania. Czasopisma zostały ułoone w kolejnoci alfabetycznej, a ich poszczególne roczniki – chronologicznie. Zebrane notatki układaj si w specyficzn
kronik miasta, w której wydarzenia błahe mieszaj si z wanymi. Wiele z nich moe by przydatnych
dla historyków pracujcych nad konkretnymi tematami. Celem artykułu jest włanie ułatwienie innym
badaczom wyszukiwania materiałów. Podobn prac wykonali równie inni autorzy, opracowujc
wzmianki prasowe dotyczce Radomska: R. Sikorski przeprowadził kwerend „Wiadomoci Czstochowskich” z 1906 r., „Dziennika Czstochowskiego” z lat 1907–1909 oraz „Goca Czstochowskiego”
i „Gazety Czstochowskiej” z lat 1909–19112, K. Rutkowski „Kuriera Czstochowskiego” z 1940 r.3,
T.A. Nowak „Tygodnia” (piotrkowskiego) z lat 1873–19064.
1

G. Mieczyski, Radomsko w prasie pocztku XIX w. Wypisy, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. T.A. Nowak, Radomsko 2011,
s. 287–294. Kwerend objto: „Gazet Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego” (lata 1800–1830), „Gazet Polsk” (1826–
1831), „Korrespondenta Warszawskiego” (1831–1834), „Korrespondenta” (1834–1839), „Roczniki Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim” (1824, 1826/27, 1830), „Rocznik Urzdowy Obejmujcy Spis Naczelnych Władz Cesarstwa oraz
Wszystkich Władz i Urzdników Królestwa Polskiego na rok 1850”.
2
R. Sikorski, Radomsko w latach 1906–1909 w wietle czstochowskiej prasy, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. IV, red. T.A. Nowak,
2010, s. 277–332; Radomsko w latach 1910–1911 w wietle czstochowskiej prasy, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. T.A.
Nowak, Radomsko 2011, s. 91–110.
3
K. Rutkowski, Radomsko na łamach „Kuriera Czstochowskiego” z 1940 r., „Zeszyty Radomszczaskie”, t. IV, red. T.A. Nowak,
Radomsko 2010, s. 333–380.
4
T.A. Nowak, Radomsko przełomu XIX i XX w. w wietle doniesie piotrkowskiego „Tygodnia”, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V,
red. T.A. Nowak, Radomsko 2011, s. 73–90.
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„Dziennik Powszechny”
R. 1832
Nr 92, s. 380; nr 94, s. 391; nr 152, s. 673; nr 163, s. 718; nr 164, dodatek, s. 725. Ogłoszenia notarialne.
Emeryk Wysocki – rejent kancelarii powiatu radomskiego5.
Nr 205, s. 906. Regulacja hipotek nieruchomoci w miecie. Ogłoszenie Sdu Pokoju powiatu radomskiego. Podpis: podsdek Kamocki.
R. 1833
Nr 43, s. 181; nr 48, s. 205; nr 51, s. 219. W stacji stadnej znajdowało si 8 ogierów.
Nr 86, s. 290; nr 166, s. 700. Ogłoszenia notarialne. Emeryk Wysocki – rejent w Radomsku.
Nr 97, s. 346; nr 117, s. 445. Ogłoszenia notarialne. Stanisław Kobyłecki – rejent w Radomsku.
Nr 106, s. 287; nr 269, s. 1191–1192. Ogłoszenie Sdu Pokoju powiatu radomskiego o regulacji hipotek
nieruchomoci w miecie. Podpis: podsdek Kamocki.
Nr 277, s. 1229; nr 283, s. 1255. Licytacje na wypuszczenie poczthalterów6.
R. 1834
Nr 52, s. 244. W stacji stadnej znajdowało si 8 ogierów.
Nr 118, s. 614; nr 129, s. 674. Ogłoszenia notarialne. Emeryk Wysocki – rejent kancelarii powiatu radomskiego.
R. 1835
Nr 27, s. 113. Komisja Rzdowa Sprawiedliwoci ogłosiła konkurs na stanowisko rejenta Sdu Pokoju
w Radomsku.
Nr 135, s. 652. Ogłoszenie notarialne. Emeryk Wysocki – rejent kancelarii powiatu radomskiego.
Nr 157, s. 769. Ogłoszenie Sdu Pokoju powiatu radomskiego o regulacji hipotek nieruchomoci
w miecie. Podpis: podsdek M. Ziołkowski (raczej: Ziółkowski).
R. 1836
Nr 15, s. 65. Powołano Rad Szczegółow szpitala w składzie: Marcin ółkowski (raczej: Ziółkowski) –
przewodniczcy, Feliks Soczołowski, Wojciech Ziembiski i Tomasz Królikiewicz. Na budow nowego
szpitala przewodniczcy ofiarował 30 000 cegieł, wapno do zamurowanie tych cegieł, 20 sztuk belek, 100
kop gontów. Pozostali członkowie rady zobowizali si przekaza łcznie 25 000 cegieł, 100 kop gontów,
240 sztuk tarcicy. Ponadto Soczołowski zapewnił szpitalowi przez rok bezpłatne leki.
Nr 54, s. 234; nr 62, s. 272; nr 100, s. 470; nr 104, s. 492; nr 143, s. 696. Ogłoszenia notarialne. Emeryk
Wysocki – rejent kancelarii powiatu radomskiego.
Nr 104, s. 492; nr 106, s. 503. Stanisław Wierzycki – komornik Sdu Pokoju powiatu radomskiego.
Nr 206, s. 999. Nominacje: lekarzy Teofila Kocha i Karola Geislera mianowano członkami Rady Szczegółowej szpitala.
Nr 254, s. 1237. List goczy za Błaejem Fularem, zamieszkałym w Woli Jedliskiej, który zbiegł
z aresztu w Radomsku.
Nr 277, s. 1347. Regulacja hipotek nieruchomoci w miecie. Ogłoszenie Sdu Pokoju powiatu radomskiego. Podpis: podsdek Kamocki.
Nr 50, s. 3. List goczy za Jakubem Guttermanem. Podpis: podsdek Kamocki.
„Gazeta Codzienna Narodowa i Obca”
R. 1819
Nr 186, s. [1]. Towarzystwo Wolnych Mularzy w Kaliszu przeznaczyło 4089 złp 20 gr na pogorzelców z
Radomska.

5
6

Ówczesne powiaty radomszczaski i radomski nazywano tak samo, co było przyczyn licznych pomyłek.
Poczthalteria – stacja postoju poczty.
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„Gazeta Poranna”
R. 1837
Nr 77, s. 1. Przyznano rent 170 rub. Ludwice Szymaskiej z Królikiewiczów, wdowie po ławniku.
Nr 83, dodatek. Stan funduszów Towarzystwa Ogniowego miast w Królestwie Polskim w 1836 r. (m. in.
daty poarów w Radomsku).
Nr 164, s. 2. Franciszek Królikiewicz po dwóch latach urzdowania został odwołany ze stanowiska
członka Rady Szczegółowej szpitala.
Nr 257, s. 1; nr 258, s. 1; nr 259, s. 1. Ogłoszenie o wolnym etacie akuszerki z roczn pensj 100 rub.
„Gazeta Warszawska” (dwutygodnik)
R. 1785
Nr 37, s. [4]. Radomsko i Tuszyn miały wysła (i wspólnie utrzyma) jednego ucznia do Szkoły Głównej
Krakowskiej na nauk lekarsk.
„Gazeta Warszawska” (dziennik)
R. 1795
Nr 63, dodatek, s. 714. Poszukiwana była Salomea Lewiska, ona Pawła, która w 1758 r., po półrocznym poyciu małeskim, uciekła od ma.
R. 1806
Nr 81, dodatek, s. 1314; nr 83, dodatek, s. 1344; nr 84, dodatek, s. 1362. Spis strat poarowych powstałych w miastach od pocztku roku. W Radomsku – 175 talarów7. Ustalono składk ubezpieczeniow za
pierwsze półrocze 1806 r. w wysokoci 1 złp od kadych 100 talarów asekurowanej kwoty.
R. 1807
Nr 35, s. 557. Nominacje urzdników skarbowych: w Radomsku na dozorc konsumpcyjnego mianowano Popławskiego.
R. 1808
Nr 46, s. 751. Nominacje: burmistrzem Radomska został Tachi (Tiche).
Nr 94, dodatek, s. 1570. Ogłoszenie o licytacji. Paweł Skrodzki – Burgrabia Sdu Pokoju Powiatu Radomskiego Departamentu Kaliskiego.
R. 1809
Nr 13, s. 221. Na sejmiku powiatowym w Radomsku posłem na Sejm został wybrany Wojciech Ostrowski.
R. 1810
Nr 42, dodatek, s. 761. List burmistrza Tiche’go opisujcy ugaszenie poaru przez ołnierzy z kompanii
grenadierów i woltyerów 3. batalionu 6. pułku piechoty pod dowództwem podpułkownika Suchodolskiego. ołnierze ponadto przekazali 5 czerwonych złotych8 na pogorzelców.
Nr 52, dodatek, s. 949. Ogłoszenie sdowe. Podpisy: Antoni Masłowski – Sdzia Pokoju Powiatu Radomskiego, Wiesiołowski – PSP (prawdopodobnie: pisarz Sdu Pokoju)
Nr 57, dodatek, s. 1027. Tabela odległoci miast powiatowych od stolicy departamentu9.
R. 1811
Nr 48, dodatek, s. 846. Opis przebiegu losowania rekrutów do wojska.
Nr 82, s. 1432; nr 86, dodatek, s. 1512; nr 90, dodatek, s. 1583. Ogłoszenie: dzienniki prawa do nabycia
w Sdach Pokoju, m.in. w Radomsku.
R. 1812

7

W okresie Ksistwa Warszawskiego 1 talar równał si 6 złotym, 1 złoty = 30 gr.
Złoty czerwony – staropolska nazwa dukata. W tym czasie: 1 dukat = 3 talary = 18 złotych; A. Mikołajczyk, Leksykon numizmatyczny, Warszawa-Łód 1994, s. 343
9
Radomsko naleało do Departamentu Kaliskiego.
8
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Nr 28, s. 286. Nominacje: Franciszek Kamocki z Kodrba został mianowany Sdzi Pokoju Powiatu
Radomskiego.
R. 1814
Nr 39, s. 691. Ogłoszenie o licytacji dóbr Gosławice, która miała si odby w domu nr 44 przy ul. Kietliskiej, bdcym własnoci komornika powiatu radomskiego Pawła Skrodzkiego.
Nr 94, dodatek, s. 1654. List goczy wydany przez Sd Policji Prostej Powiatu Radomskiego. Podpisy:
Ant. Waldwski (raczej: Walewski), Hałaczkiewicz.
R. 1815
Nr 3, dodatek, s. 47. List goczy za Błaejem Kudlikiem, podejrzanym o morderstwo. Podpisy: Ant.
Walewski, Hałaczkiewicz.
Nr 68, II dodatek, s. 1358; nr 69, II dodatek, s. 1382; nr 70, II dodatek, s. 1406. Wezwanie do składania
roszcze do majtku po zmarłym Piotrze Starczewskim. Podpis: (notariusz publiczny) Stanisław Kobyłecki.
Nr 85, II dodatek, s. 1727; nr 86, dodatek, s. 1745. Leon Grabowski – kupiec z Radomska, udał si
w interesach do Poznania.
R. 1816
Nr 9, s. 170–171. Podział administracyjny Królestwa Polskiego. Radomsko znalazło si w województwie
kaliskim, obwodzie piotrkowskim i powiecie radomskim.
Nr 27, II dodatek, s. 596–597; nr 67, II dodatek, s. 1540–1541. Sprawa spadkowa po zmarłym
w Radomsku kupcu Andrzeju Wilamowskim.
Nr 45, s. 1043. W powiatach (m. in. w Radomsku) miały zosta zwołane sejmiki powiatowe. Na miejsce
zgromadze gminnych powiatów radomskiego i piotrkowskiego (łcznie) wyznaczono Piotrków.
Nr 45, II dodatek, s. 1064; nr 78, II dodatek, s. 1812. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracy przez guwernera z
Radomska.
Nr 72, dodatek, s. 1656; nr 83, s. 1907. Lista zaległych spraw allewiacyjnych10. Na wokand z nr 115
miała trafi sprawa skarbu pastwa przeciwko mieszkacom miasta Radomska.
R. 1817
Nr 18, III dodatek, s. 455; nr 19, II dodatek, s. 478; nr 20, II dodatek, s. 505. Sprawa spadkowa po Michale Ostrowskim, byłym podpułkowniku Wojska Polskiego. Ogłoszenie sporzdzone przez notariusza
publicznego powiatu radomskiego Stanisława Kobyłeckiego, zamieszkałego w Radomsku w domu nr 81
przy ul. Kietliskiej.
Nr 25, III dodatek, s. 640. List goczy wydany przez Sd Policji Prostej Powiatu Radomskiego za złodziejami Wojciechem Kochanowskim i Stanisławem niewiadomego nazwiska. Podpisy: Ant. Waldwski
(raczej: Walewski), Hałaczkiewicz.
Nr 59, III dodatek, s. 1516; nr 60, II dodatek, s. 1539–1540; nr 61, II dodatek, s. 1561–1562. Ogłoszenie
o licytacji dzierawy dóbr ziemskich. Podpis: Stanisław Kobyłecki notariusz.
Nr 76, II dodatek, s. 1907–1908. Sprawa spadkowa po Antonim Masłowskim, Sdzi Pokoju Powiatu
Radomskiego.
Nr 82, dodatek, s. 2026. W dn. 21 listopada w Radomsku miał si odby sejmik powiatowy pod przewodnictwem marszałka Feliksa Siemieskiego.
Nr 90, II dodatek, s. 2224. List goczy za Maciejem Bogackim. Podpis: Hałaczkiewicz.
Nr 99, dodatek, s. 2431. Zmarł nowo wybrany radca wojewódzki Franciszek Siemieski.
R. 1818
Nr 9, s. 209. W dn. 21 i 22 listopada 1817 r. odbył si w Radomsku sejmik pod przewodnictwem Franciszka Bkowskiego. Wybrano posła powiatu radomskiego – Stanisława hrabiego Mciskiego oraz
dwóch radców wojewódzkich: Franciszka Siemieskiego i Wojciecha Ostrowskiego. W pierwszym dniu
obrad uczestnicy sejmiku i ołnierze szwadronu 2. pułku strzelców konnych zostali zaproszeni na obiad
przez marszałka, a w drugim przez nowo wybranego posła. Ponadto zebrano składk na ałobne obchody
za Tadeusza Kociuszk. Datki otrzymał dziekan i administrator kocioła farnego ks. Lefranc.

10

Allewiacje – ulgi podatkowe.
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Nr 15, II dodatek, s. 385–386. Tabela: „Rozkład wpływów Kasy Głównej Ogniowej w miesicach
czerwiec-padziernik 1817 r. na biece pogorzele11 tj. od 1 czerwca 1815 r. do koca grudnia 1816 r.
oraz zaległe, tzn. majce miejsce do koca maja 1815 r.” Poary w Radomsku miały miejsce 19 grudnia 1814 r. i 24 listopada 1816 r.
Nr 23, dodatek, s. 591. Do kaliskiej Rady Wojewódzkiej zostali wybrani z powiatu radomskiego Wojciech Ostrowski i Franciczek Siemieski. Decyzj senatu z 15 stycznia 1818 r. na miejsce zmarłego radnego Siemieskiego powołano Andrzeja Wzdulskiego.
Nr 42, dodatek, s. 1128. Ogłoszenie Sdu Policji Prostej Powiatu Radomskiego. Podpis: Antoni Walewski.
Nr 46, III dodatek, s. 1253. Tabela: „Rozkład wpływów kasy głównej ogniowej w miesicach listopad
1817 – marzec 1818 r. za zaległe pogorzele, tj. majce miejsce do koca maja 1815 r.” W Radomsku
w tym okresie poary wydarzyły si 24 wrzenia 1811 r., 29 lipca i 19 grudnia 1814 r.
Nr 47, II dodatek, s. 1275. Tabela: „Rozkład wpływów kasy głównej ogniowej w miesicach listopad
1817 – marzec 1818 r. za zaległe pogorzele, tj. majce miejsce od 1 czerwca 1815 r. do koca grudnia
1816 r.” W Radomsku w tym okresie poar wydarzył si 24 listopada 1816 r.
Nr 63, II dodatek, s. 1686. List goczy za Józefem Lisiakiem podejrzanym o morderstwo. Podpisy: Antoni Walewski, pisarz Całaczkiewicz (raczej: Hałaczkiewicz).
Nr 82, dodatek, s. 2100–2101; nr 83, dodatek, s. 2120; nr 84, dodatek, s. 2146. Lekarz i akuszer Morgenstern (były fizyk powiatu radomskiego) podzikował za powierzenie mu stanowiska lekarza obwodu
wieluskiego, zawiadamiajc jednoczenie, e nadal bdzie mieszkał i przyjmował pacjentów w Radomsku.
Nr 87, III dodatek, s. 2219. W nocy z 8 na 9 wrzenia wybuchł poar, który zniszczył ponad 80 budynków mieszkalnych wraz z przybudówkami gospodarskimi, dach kocioła OO. Franciszkanów, klasztor
i budynki przyklasztorne. Kilkaset rodzin zostało pozbawionych dachu nad głow, odziey i posiłków.
Pora roku uniemoliwiła odbudow. Ludno powiatu pospieszyła z pomoc materialn (zebrano kilkanacie tysicy złp), która jednak okazała si niewystarczajca. Zaapelowano do mieszkaców Królestwa
Polskiego o wsparcie dla pogorzelców.
Nr 88, dodatek, s. 2236–2237. List goczy za Stanisławem Maiorem, oskaronym o liczne kradziee
i wystpki. Podpisy: Ant. Walewski, pisarz Trawiski.
R. 1819
Nr 101, dodatek, s. 2420. W dn. 31 stycznia 1820 r. miało si odby zgromadzenie polityczne powiatu
radomskiego.
R. 1820
Nr 18, dodatek, s. 442. Odbył si sejmik wojewódzki pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Wzdulskiego, asesorami byli: Jan Siemieski pełnicy funkcj sekretarza zebrania i Stanisław Tymowski (sdzia pokoju). Wojciech Ostrowski, dotychczasowy radca wojewódzki, przedstawił sprawozdanie z 2 lat
pracy Rady Wojewódzkiej. Wybrano radców wojewódzkich: Andrzeja Wzdulskiego (ponownie) i Ignacego Moszkowskiego. Po obradach marszałek zaprosił uczestników i zebranych (ponad 100 osób) na
uroczysty obiad.
Nr 19, s. 474. Ogłoszenie Komornika Sdu Apelacyjnego Józefa Roszewskiego o licytacji zajtych dóbr.
R. 1821
Nr 104, dodatek, s. 1523. List goczy za złodziejami: Józefem Brzesiskim i Kazimierzem Ozdziskim.
Podpisy: zastpca podsdka M. Ziółkowski, Skrodzki.
Nr 119, dodatek, s. 1722. Podzikowania ks. A. Grabowskiego (przełoonego kartuzji gidelskiej) dla
lekarza miasta Radomska Morgensterna za wyleczenie z „zapalenia wntrznoci brzuchowych”.
Nr 138, dodatek, s. 2007. Wykaz miast, w których w 1822 r. miała si odby licytacja na dzieraw
dochodów konsumpcyjnych, tzn. podatku czopowego i rzezi. Oprócz wylicytowanej ceny osoba wygrywajca miała obowizek opłaci w miastach szlacheckich roczn pensj dla urzdnika, a w miastach narodowych trzymiesiczn odpraw dla odchodzcych urzdników. Cena wywoławcza w Radomsku – 8040 złp oraz 150 złp dla dozorcy.
Nr 141, s. 2052. Lekarz Morgenstern przeniósł si do Sieradza.
11

Pogorzele – poary, pogorzeliska, tutaj w znaczeniu straty wynikłe z powodu poarów.
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Nr 176, dodatek, s. 2548. List goczy za Maciejem Domagał, oskaronym o kradzie, wystawiony przez
Sd Policji Prostej Powiatu Radomskiego. Podpis: Antoni Walewski.
R. 1822
Nr 44, s. 574. W dn. 11 lutego odbył si w Radomsku sejmik szlachecki powiatu radomskiego pod przewodnictwem hrabiego Karola Wodzickiego, na którym wybrano posła na Sejm Jana Nepomucena Siemieskiego z ytna i radców wojewódzkich: Feliksa Kamockiego i Salezego Malczewskiego. Dotychczasowy radca wojewódzki Ignacy Morzkowski (dziedzic Prusicka) zdał sprawozdanie z działalnoci
Rady Wojewódzkiej. Po obradach marszałek zaprosił uczestników i oficerów 4. pułku strzelców konnych
stacjonujcych w miecie na uroczysty obiad.
R. 1823
Nr 21, dodatek, s. 258; nr 24, dodatek, s. 296. Antoni Błeszyski ostrzegał przed nieuczciwym kontrahentem Jaskiem Aronowiczem.
R. 1824
Nr 48, dodatek, s. 676. Ogłoszenie o licytacji. Notariusz publiczny powiatu radomskiego – Mikołaj Basiski, komornik Sdu Pokoju Powiatu Radomskiego – Walenty Kobyłecki.
Nr 95, dodatek, s. 1403. Ogłoszenie notarialne. Notariusz publiczny powiatu radomskiego – Mikołaj
Basiski.
R. 1825
Nr 38, dodatek, s. 466; nr 66, dodatek, s. 852; nr 68, dodatek, s. 884; nr 72, dodatek, s. 938; nr 77, dodatek, s. 1028; nr 78, dodatek, s. 1045; nr 82, dodatek, s. 1114; nr 83, dodatek, s. 1131; nr 88, dodatek,
s. 1211; nr 90, dodatek, s. 1242; nr 92, dodatek, s. 1274; nr 118, dodatek, s. 1640. Ogłoszenia o dzierawach dóbr ziemskich. Notariusz publiczny powiatu radomskiego – Mikołaj Basiski, komornik Sdu
Pokoju Powiatu Radomskiego – Walenty Kobyłecki.
Nr 130, dodatek, s. 1807–1808. List goczy za dwoma podejrzanymi o napad i morderstwo. Podpis:
zastpca podsdka M. Ziołkowski (raczej: Ziółkowski).
R. 1826
Nr 40, dodatek, s. 566; nr 41, dodatek, s. 581; nr 63, dodatek, s. 962; nr 69, dodatek, s. 1063; nr 72, dodatek, s. 1111; nr 74, s. 1136; nr 78, dodatek, s. 1204; nr 83, s. 1288; nr 86, dodatek, s. 1345; nr 97, dodatek,
s. 1516; nr 98, dodatek, s. 1532; nr 99, dodatek, s. 1548; nr 123, dodatek, s. 1850. Ogłoszenia o dzierawach i licytacjach. Notariusz publiczny powiatu radomskiego – Mikołaj Basiski, komornik – Walenty
Kobyłecki.
Nr 43, dodatek, s. 624. Piotr Skarzyski odwołał pełnomocnictwo do prowadzenia swoich interesów
Błaejowi Rzepeckiemu zamieszkałemu w Radomsku.
Nr 46, dodatek, s. 666–671; nr 51, dodatek, s. 763–767; nr 54, dodatek, s. 820–824. Ogłoszenie
o regulacji hipotek rónych dóbr ziemskich narodowych.
Nr 128, s. 1916. Warunki dzierawy administracji dochodów konsumpcyjnych w Radomsku.
Nr 130, s. 1938–1939. Wykaz miast, w których miała si odby licytacja na dzieraw dochodów konsumpcyjnych. Cena wywoławcza w Radomsku – 9435 złp.
R. 1827
Nr 107, dodatek, s. 1003. Trybunał Cywilny Województwa Kaliskiego uniewanił kaucj nałoon przez
byłego komornika powiatu radomskiego Pawła Skrodzkiego.
Nr 107, dodatek, s. 1004; nr 109, dodatek, s. 1024–1025; nr 137, dodatek, s. 1380; nr 138, dodatek,
s. 1390; nr 143, dodatek, s. 1447; nr 144, dodatek, s. 1458; nr 175, dodatek, s. 1788. Ogłoszenia
o licytacji dóbr ziemskich. Notariusz publiczny powiatu radomskiego – Mikołaj Basiski, komornik –
Walenty Kobyłecki.
Nr 234, s. 2333. Informacja o przejciu w okolicach Radomska gwałtownych burz oraz o wczeniejszych
poarach w miecie.
R. 1829
Nr 115, s. 1036; nr 159, s. 1540. Ogłoszenia o licytacji dzieraw dóbr ziemskich. Mikołaj Basiski –
rejent, Wincenty Gustowski – komornik.
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Nr 120, s. 1086. Jan Kiedrzyski uniewanił sporzdzon przed pisarzem aktowym powiatu radomskiego
Stanisławem Kobyłeckim komplanacj12 na rzecz małonków Jabłoskich.
Nr 136, s. 1269–1270; nr 138, dodatek, s. 1295–1296; nr 139, dodatek, s. 1312. Wykaz miast,
w których miała odby si licytacja na dzieraw dochodów konsumpcyjnych. Cena wywoławcza
w Radomsku – 10 568 złp.
R. 1830
Nr 86, s. 816; nr 101, dodatek, s. 954–955; nr 123, s. 1166; nr 131, s. 1254; nr 133, s. 1277; nr 140,
s. 1339. Ogłoszenie o licytacji dzierawy zajtych dóbr ziemskich. Mikołaj Basiski – rejent, Wincenty
Gustowski – komornik sdowy.
Nr 96, s. 904. Wikariusz z Radomska ks. Józef Drapkowski został mianowany proboszczem w Wydrzynie.
Nr 119, s. 1126. Podzikowania dla doktora medycyny i chirurgii Teofila Kocha za uratowanie syna.
Podpis: Dembiscy.
Nr 158, s. 1529. W Radomsku wybudowano dwie półszwadronowe13 stajnie dla wojska.
Nr 161, bez paginacji. Tabela: Stan funduszów Towarzystwa Ogniowego miast w Królestwie Polskim
w 1829 r. W Radomsku poar wybuchł 13 listopada 1828 r. Przyznano odszkodowanie 900 złp, pozostało do opłacenia składki z kocem 1829 r. 900 złp.
Nr 209, s. 1989. Nominacje: Emeryk Wysocki, obroca przy sdzie w Czstochowie, został mianowany
drugim rejentem.
R. 1831
Nr 85, s. 683. Spis darów na rzecz powstania. Urzd Municypalny Miasta Radomska przekazał zebrane
od mieszkaców: 36 koszul, 15 przecieradeł, 6 sienników i 1 gatki.
Nr 144, s. 1165; nr 198, s. 34. Spis darów na rzecz powstania. Urzd Municypalny Miasta Radomska
przekazał 21 garncy i 3 kwarty14 siemienia lnianego.
R. 1832
Nr 220, s. 1954. Sprawa spadkowa po Władysławie Dzierzgowskim. Wród osób, które mogły sobie
roci prawa do majtku wymieniono małestwo Ziółkowskich: Mariann i Marcina (pisarza Sdu
Pokoju Powiatu Radomskiego).
R. 1833
Nr 43, s. 354. W Radomsku załoono stacj stadn, w której znajdowało si 8 ogierów.
Nr 221, dodatek, s. 1918; nr 229, dodatek, s. 1996; nr 236, s. 2068. Ogłoszenie o wykreleniu kaucji
z hipoteki kamienicy nr 102 w Radomsku. W tym czasie rejentem w miecie był Mikołaj Basiski.
Nr 265, s. 2363; nr 272, dodatek, s. 2423; nr 276, s. 2454; nr 279, s. 2178. Licytacje na wypuszczenie
poczthalterów, m. in. w Radomsku.
R. 1834
Nr 56, s. 552. W stacji stadnej w Radomsku znajdowało si 8 ogierów.
R. 1835
Nr 89, dodatek, s. 489–490; nr 113, s. 598; nr 114, s. 602; nr 122, s. 632; nr 123, dodatek, s. 638;
nr 145, s. 4; nr 171, s. 876. Ogłoszenia o licytacji dzieraw dóbr ziemskich. Rejent – Emeryk Wysocki.
R. 1836
Nr 94, s. 1–2; nr 273, s. 1. Budowniczy F. Jausly zamiecił ofert wykonywanych usług.
Nr 211, s. 1. Nominacje: Rada Administracyjna mianowała lekarzy Teofila Kocha i Karola Gejslera
członkami Rady Szczegółowej szpitala w Radomsku.
R. 1837
Nr 76, s. 7; nr 78, s. 7; nr 91, s. 7; nr 92, s. 8; nr 129, s. 8. Ogłoszenie o dzierawie dóbr ziemskich. Rejent
w Radomsku – Emeryk Wysocki.
Nr 90, s. 8; nr 106, s. 7; nr 118, s. 8; nr 149, s. 7. Ogłoszenie komornika Sdu Pokoju Powiatu Radomskiego o licytacji dzierawy dóbr ziemskich. Podpis: Stanisław Wierzycki.
12

Komplanacja – rodzaj ugody, czsto zawierajcy zobowizanie pienine jednej ze stron sporu.
Szwadron – odpowiednik kompani piechoty w kawalerii (około 120 ołnierzy).
14
1 garniec nowopolski = 4 kwarty = 4 litry.
13
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Nr 169, s. 1. Pensj emerytaln otrzymała Ludwika z Królikiewiczów Szymaska, wdowa po ławniku.
Nr 207, s. 8; nr 220, s. 8; nr 234, s. 9; nr 247, s. 8; nr 261, s. 8; nr 268, s. 8; nr 295, s. 8; nr 316, s. 8. Rozkład jazdy poczty konnej.
Nr 254, s. 1. Rada Administracyjna odwołała Franciszka Królikiewicza z Rady Szczegółowej szpitala (po
2 latach pełnienia obowizków członka).
R. 1838
Nr 5, s. 6; nr 14, s. 6; nr 89, s. 8; nr 93, s. 7; nr 96, s. 7; nr 100, s. 7; nr 105, s. 7; nr 108, s. 7; nr 112,
s. 7; nr 115, s. 7; nr 119, s. 7; nr 122, s. 8; nr 125, s. 8; nr 128, s. 7; nr 132, s. 7; nr 135, s. 7; nr 138,
s. 8; nr 141, s. 8; nr 145, s. 7; nr 150, s. 7; nr 153, s. 7; nr 156, s. 7; nr 159, s. 8; nr 163, s. 8; nr 166,
s. 8; nr 172, s. 7; nr 176, s. 7; nr 179, s. 7; nr 183, s. 7; nr 186, s.7; nr 197, s. 7; nr 200, s. 7; nr 207,
s. 7; nr 211, s. 7; nr 214, s. 7; nr 217, s. 8; nr 220, s. 8; nr 224, s. 8; nr 227, s. 8; nr 231, s. 8; nr 234,
s. 8; nr 238, s. 8; nr 240, s. 8; nr 244, s. 8; nr 247, s. 7; nr 251, s. 8; nr 254, s. 8; nr 258, s. 7. Rozkład jazdy
poczty konnej.
R. 1839
Nr 331, s. 2. Wygrana 2000 złp w 54. loterii krajowej padła na los sprzedany w kantorze Brandeisa.
R. 1840
Nr 319, s. 1. Nominacje: podsdek powiatu radomskiego Walenty Kamocki został mianowany członkiem
Rady Szczegółowej szpitala.
Nr 331, s. 2. Wygrana w 56. loterii w wysokoci 1000 złp padła na los zakupiony w kantorze Brandeisa.
R. 1841
Nr 22, s. 1. Nominacje: naczelnym lekarzem szpitala w Radomsku został lekarz sztabowy Wizemberg.
R. 1842
Nr 159, s. 1. Podzikowania dla doktora medycyny i chirurgii Teofila Kocha.
Nr 256, s. 1. Pensj emerytaln otrzymała Regina z Rabczyskich Królikiewiczowa, wdowa po kasjerze
poczty Franciszku Królikiewiczu.
R. 1845
Nr 72, dodatek, s. 3; nr 79, dodatek, s. 3. Licytacje na wykonanie robót przy budynkach i urzdzeniach
Drogi elaznej Warszawsko-Wiedeskiej.
Nr 171, s. 1. Nominacje: Rada Administracyjna mianowała ks. Józefa Rzewuskiego, dotychczasowego
administratora kocioła w Cieltnikach, proboszczem w Radomsku.
R. 1846
Nr 316, dodatek, s. 1–2; nr 323, dodatek, s. 1–2; nr 329, dodatek, s. 1–2. Licytacje na wykonanie robót
przy budynkach i urzdzeniach Drogi elaznej Warszawsko-Wiedeskiej.
R. 1847
Nr 113, s. 1. Rada Opiekucza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego przekazała 525 złp na
rzecz szpitala w Radomsku.
Nr 140, s. 1; nr 165, s. 1. Wypadek kolejowy pomidzy stacjami Radomsko i Gorzkowice.
R. 1850
Nr 186, s. 1. Nominacje: Józef Michalecki – obywatel miasta, Ignacy Bednarski – kasjer Magistratu
i Mateusz Piasecki – sekretarz Magistratu zostali mianowani do Rady Szczegółowej szpitala.
R. 1851
Nr 224, s. 1. Nominacje: Łukasz Janiszewski, obroca sdowy w Wieluniu, został mianowany rejentem
w Radomsku.
R. 1852
Nr 30, s. 1. Nominacje: Ziołkowski (raczej: Ziółkowski) został mianowany p. o. podsdka Sdu Pokoju
w Radomsku.
Nr 79, s. 1. Wykaz miast Królestwa Polskiego uwzgldniajcy wysoko kaucji urzdników miejskich.
Nr 86, s. 1. Nominacje: rejent Łukasz Janiszewski został mianowany członkiem Rady Szczegółowej
Szpitala w. Aleksandra.
Nr 137, s. 1. Nominacje: właciciel ziemski Izydor Czarnomski został mianowany członkiem Rady
Szczegółowej szpitala.
Nr 220, s. 1; nr 232, s. 1. Lekarz Aleksander Zimmerman zmarł w wieku 35 lat, pomagajc chorym podczas epidemii cholery.
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Nr 275, s. 1. Nominacje: Ludwik Fabiani został mianowany na stanowisko p. o. burmistrza miasta Radomska.
Nr 308, s. 1. Nominacje: Leon Stupnicki (dotychczasowy lekarz miasta Radzymina) został mianowany
na stanowisko p. o. lekarza miasta Radomska.
R. 1853
Nr 8, s. 1. Ogłoszenie o balach charytatywnych na rzecz szpitala.
Nr 9, s. 3. Rys historyczny krakowskich szpitali: Szpital w. Mikołaja został załoony w XVI w. przez
ks. Marcina z Radomska.
Nr 26, s. 1. Nominacje: Leon Stupnicki został mianowany lekarzem szpitala w. Aleksandra.
Nr 219, s. 1. Ogłoszenie Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego. Podpis: pisarz A. Majewski.
Nr 242, s. 1. Nominacje: ks. Józef Rzewuski dotychczasowy proboszcz w Radomsku, został proboszczem w Tuszynie.
R. 1854
Nr 25, s. 3. Ogłoszenie o balach charytatywnych na rzecz szpitala w Radomsku.
Nr 81, s. 1. Bal składkowy na rzecz szpitala zorganizowany przez prezydujcego Radzie Szczegółowej
pana K. (Kulskiego?).
Nr 186, s. 1. Albert Szusterski zawiadamiał o planowanym na pocztek sierpnia otwarciu prywatnej
elementarnej szkoły mskiej w Radomsku.
Nr 256, s. 1. „Jedynaczka” opowiadanie Józefa Korzeniowskiego w odcinkach. We fragmencie opowiadania pojawia si nazwa miasta Radomska.
Nr 257, s. 4. Zmarł Józef Jaroszewski – zawiadowca stacji kolejowej.
Nr 326, s. 1. Nominacje: Tomasz Siemiski został mianowany opiekunem prezydujcym Rady Szczegółowej domu opieki w Radomsku, a Piotr Gzowski, Adam Skrzynecki i dr Leon Stupnicki członkami rady.
R. 1855
Nr 136, s. 1. Nominacje: dotychczasowy podpisarz Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego Stanisław Dbski
został mianowany p.o. asesora Sdu Policji Poprawczej Powiatu Warszawskiego, a Michał Czekierski –
p.o. podpisarza Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego.
Nr 232, s. 2; nr 245, s. 4. Ogłoszenie o sprzeday dóbr ziemskich. Podpis: Rejent Kancelarii Okrgu
Radomskiego – Janiszewski.
Nr 280, s. 1. Wiolonczelista Samuel Kossowski przyjechał na koncert do Radomska.
R. 1856
Nr 1, s. 1. Nominacje: Jan Głotow został mianowany p.o. burmistrza miasta Radomska, dotychczasowy
burmistrz Ludwik Fabiani został przeniesiony do Góry Kalwarii.
Nr 51, s. 4. Ogłoszenie reklamowe J. Millera o załoeniu przy składzie win „Handlu Towarami Korzennymi”.
Nr 84, s. 1. Nominacje: rejent Łukasz Janiszewski został mianowany członkiem Rady Szczegółowej
Domu Schronienia.
Nr 135, s. 6; nr 186, s. 6. Sprawa spadkowa po Kornelim Vide, poruczniku I pułku ułanów byłego Wojska Polskiego, zmarłym w 1853 r. w Radomsku.
Nr 145, s. 1. Kancelaria obrocy sdowego Andrzeja Piekowskiego znajdowała si w domu Białkowskich.
Nr 146, s. 6; nr 159, s. 4; nr 163, s. 6. Ogłoszenie o licytacji dóbr ziemskich. Podpis: Rejent Kancelarii
Okrgu Radomskiego Łukasz Janiszewski.
Nr 156, s. 6. Sprzeda farb i lakierów firmy J. A. Krausse prowadził P. Boehm.
Nr 172, s. 1. Nominacje: Andrzej Majewski, dotychczasowy pisarz Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego,
został mianowany p.o. podsdka Sdu Pokoju Okrgu Tykociskiego.
Nr 195, s. 1. Nominacje: Julian Mioduszewski, dotychczasowy podpisarz Sdu Pokoju Okrgu Piotrkowskiego, został mianowany p.o. pisarza Sadu Pokoju Okrgu Radomskiego.
R. 1857
Nr 28, s. 1. Nominacje: Aleksander Rudykowski został mianowany p. o. pisarza Sdu Pokoju Okrgu
Radomskiego, dotychczasowy pisarz Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego – Julian Mioduszewski został
przeniesiony na stanowisko p. o. pisarza Sdu Pokoju Okrgu Piotrkowskiego.
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Nr 51, s. 1. Soczołowski (Feliks), prezydujcy Radzie Szczegółowej Szpitala w. Aleksandra, został
odznaczony Orderem w. Stanisława 3. klasy.
Nr 70, s. 1; nr 77, s. 1. Ogłoszenie o otwarciu w Radomsku od 1 sierpnia prywatnej szkoły mskiej
z rzdowym programem nauczania oraz z konwersacj w jzyku niemieckim i lekcjami muzyki. Podpis:
W. J. (Wojciech Jaworski).
Nr 101, s. 2. Podzikowania Rady Szczegółowej szpitala dla przeprowadzajcych kwest. Podpis: opiekun Soczołowski.
Nr 124, s. 6; nr 127, s. 4; nr 130, s. 6. Ogłoszenie o sprzeday dóbr ziemskich. Szczegółowe informacje
były dostpne w kancelarii rejenta Dobrzelewskiego.
Nr 177, s. 1. Nominacje: rejent Leopold Dobrzelewski został mianowany członkiem Rady Szczegółowej
Domu Schronienia.
Nr 223, s. 1. Nominacje: podsdkiem Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego został Siedlecki.
Nr 255, s. 6. Przy stacjach kolejowych utworzono składy cementu krajowego.
R. 1858
Nr 26, s. 2. Nominacje: dotychczasowy kancelista Sdu Pokoju Powiatu Radomskiego Józef Kokowski
został mianowany pełnicym obowizki podpisarza Sdu Pokoju Okrgu Proszowickiego.
Nr 70, s. 2. Leon Stupnicki, pełnicy obowizki lekarza miasta Radomska, został odznaczony Znakiem
Honorowym za 15 lat słuby.
Nr 321, s. 4; nr 327, s. 6. Licytacja dzierawy bufetu na stacji kolejowej.
R. 1859
Nr 12, s. 6. W dn. 30 grudnia 1858 r. zmarł w wieku 63 lat Walenty Kamocki, były podsdek
w Radomsku.
Nr 14, s. 6; nr 18, s. 6; nr 22, s. 6; nr 107, s. 6; nr 115, s. 5; nr 118, s. 6. Ogłoszenie: Piwo areckie mona
było naby w Radomsku u Boczkowskiego (przy stacji), Michałeckiego, Müllera i pani Staszkowskiej.
Nr 34, s. 1. Nominacje: Henryk Markowski został mianowany pisarzem Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego w Radomsku. Dotychczasowy pisarz Aleksander Rudykowski został przeniesiony do Staszowa.
Nr 67, s. 1. Nominacje: Edward Biedrzycki został mianowany Sdzi Pokoju Okrgu Radomskiego.
Nr 113, s. 1. W kociele OO. Franciszkanów odprawiane były naboestwa majowe w intencji okolicznych mieszkaców.
Nr 163, s. 2. Została utworzona ekspedycja pocztowa pomidzy Radomskiem i ytnem.
Nr 202, s. 1. Nominacje: Franciszek Zbijewski został mianowany Sdzi Pokoju Okrgu Radomskiego.
Nr 274, s. 1. W Radomsku miała powsta szkoła rolnicza. Program szkoły.
Nr 311, s. 1. Nominacje: Karol Kalinowski został mianowany burmistrzem miasta Radomska.
R. 1860
Nr 63, s. 1. Nominacje: Henryk Markowski został zatwierdzony na stanowisku pisarza Sdu Pokoju
Okrgu Radomskiego.
Nr 87, s. 6; nr 93, s. 6; nr 95, s. 6. Ogłoszenie o wydzierawieniu majtku w Radomsku.
Nr 131, s. 6; nr 136, s. 6; nr 138, s. 8; nr 142, s. 7. Ogłoszenie o dzierawie bufetu na stacji kolejowej.
Nr 213, s. 1; nr 228, s. 1. Radca tajny Muchanow, kurator Okrgu Naukowego Warszawskiego, udał si
z wizytacj do Szkoły Rolniczej w Radomsku.
Nr 223, s. 6. Korespondencja z Radomska: małe, ale schludne miasteczko połoone na linii kolejowej 196
wiorst od Warszawy i 43 wiorsty od Piotrkowa. Wany orodek handlowy w okolicy. Posiadało 211
domów drewnianych i 46 murowanych. Ludno: 3605 mieszkaców, w tym 2051 chrzecijan i 1551
ydów. W miecie znajdowały si dwa kocioły (farny i franciszkaski) i dwie kapliczki za miastem.
Wybudowano solidny szpital, była równie apteka. W miecie zamieszkiwało trzech lekarzy. Z instytucji
pastwowych funkcjonował Sd Pokoju, a przy nim obrocy i dwóch rejentów. Wybudowano nowy
ratusz. Rozpoczła działalno Szkoła Rolnicza, w której uczyło si 25 chłopców15.
Nr 272, s. 1. Nominacje: Zygmunt Siemiski został mianowany prezydujcym Radzie Szczegółowej
Głównego Domu Schronienia.
Nr 274, s. 5. Dziekanem dekanatu Radomska był ks. kanonik Nowicki.
15

Raczej błd: szkoła miała 25 miejsc, ale nigdy nie miała kompletu uczniów.
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Nr 275, s. 1. W Radomsku powstała Szkoła Rolnicza. Program szkół rolniczych i warunki ubiegania si
o przyjcie.
R. 1861
Nr 5, s. 1. Nominacje: magister farmacji Kazimierz Soczołowski został mianowany członkiem Rady
Szczegółowej Szpitala w. Aleksandra.
s. 6. Ogłoszenie o sprzeday majtku ziemskiego – rejent Leopold Dobrzelewski.
Nr 24, s. 1. Nominacje: Dionizy Roszkowski został mianowany nauczycielem Szkoły Rolniczej,
a Ludwik Tyll pomocnikiem nauczyciela.
Nr 141, s. 2. Według danych zakonnych, opublikowanych w 1861 r., klasztor w Radomsku został załoony w 1463 r.
Nr 172, s. 1. W szkole wyszej mskiej Wojciecha Jaworskiego odbył si egzamin kocowy. Lista wyrónionych uczniów z klasy wstpnej oraz klas I–III.
Nr 208, s. 1. Wybory do Rad Powiatowych – terminy i liczba mandatów w okrgach. W okrgu radomskim – 7 mandatów.
Nr 209, s. 1. Nominacje: Henryk Markowski, pisarz Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego, został mianowany podsdkiem w Zakroczymiu.
Nr 284, s. 1. Nominacje: Jan Witwicki został mianowany pisarzem Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego.
R. 1862
Nr 11, s. 4; nr 16, s. 4; nr 20, s. 4; nr 26, s. 4; nr 30, s. 4. Ceny wgla kamiennego sprzedawanego na
stacjach kolejowych. W Radomsku korzec16 kosztował 47 kop.
Nr 88, s. 4, 94, s. 4; nr 97, s. 4. Ogłoszenie guwernantki z Radomska poszukujcej pracy.
Nr 137, dodatek, s. 5-10. Ustawa o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim. W dziale szkół
rolniczych wymieniona szkoła w Radomsku.
Nr 144, s. 4; nr 149, s. 4; nr 153, s. 4. Ogłoszenie Feliksa Fabianiego o otwarciu od 1 wrzenia dwuklasowej pensji mskiej w Radomsku.
Nr 146, s. 4; nr 151, s. 4; nr 153, s. 4. Ogłoszenie o przeniesieniu od lipca wyszej pensji mskiej Wojciecha Jaworskiego do Piotrkowa.
Nr 150, s. 1. Zakoczenie roku szkolnego w szkole mskiej Wojciecha Jaworskiego. Lista wyrónionych
uczniów.
Nr 218, s. 1. Nowe przepisy dotyczce szkół rolniczych: rok szkolny miał si rozpoczyna 1 lipca, szkoły
mogły przyjmowa uczniów z okolicy bezpłatnie, pod warunkiem ich uczestniczenia w pracach w gospodarstwie szkolnym.
Nr 238, s. 1. W Radomsku podczas obrad kapituły zakonu franciszkanów wybrano prowincjała – został
nim dotychczasowy gwardian z Radomska ks. Franciszek Wołyniec.
R. 1863
Nr 21, s. 1. W nocy z 22 na 23 stycznia uzbrojona banda (powstacy styczniowi) udała si w kierunku
Radomska w celu zaatakowania stacjonujcego tam pułku witebskiego. Ujto 6 bandytów (powstaców).
Nr 22, s. 2. W nocy z 23 na 24 stycznia o godz. 2 banda około 160 uzbrojonych ludzi napadła na puste
koszary pułku witebskiego. O wicie kompania pułku powróciła do miasta i ujła 27 napastników. Jeden
szeregowiec (rosyjski) został zabity.
Nr 25, s. 1. Wzmianka dotyczca nastrojów ludnoci: w okolicy Radomska nastawienie włocian do
rzdu było dobre, pobór do wojska przebiegł bez zakłóce, właciciele ziemscy nie przyłczyli si do
band17.
Nr 31, s. 1. Ukazała si rubrycela18 zakonu OO. Franciszkanów za rok 1863. W 1862 r. w Radomsku
zmarł ks. Paschazy Tyma.
Nr 93, s. 1. 21 kwietnia kolumna wysłana z Radomska pod dowództwem sztabs-kapitana Obuchowa
rozbiła pod Czermnem band złoon z około 400 ludzi. Buntownicy zostawili na pobojowisku 80 ludzi
i stracili znaczn ilo broni. Straty po stronie rosyjskiej: 4 zabitych i 10 rannych (w tym kapitan).

16

Korzec = 128 litrów.
Informacja propagandowa sprzeczna z kolejnymi doniesieniami.
18
Rubrycela – kalendarz liturgiczny.
17
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Nr 94, s. 1. W „Pamitniku Towarzystwa Lekarskiego” z marca ukazał si artykuł doktora Juliana Kulskiego z Radomska.
Nr 236, s. 1. Sdzia Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego Edward Biedrzycki został zwolniony (na własne
danie) ze stanowiska.
R. 1864
Nr 57, s. 2. 8 marca o godz. 6 odczytano ukaz o urzdzeniu włocian (o uwłaszczeniu chłopów). Lud
skandował hasło „Niech yje cesarz i król Aleksander II.”
Nr 118, s. 4. Licytacja na dzierawy bufetów na stacjach kolejowych, m.in. w Radomsku.
Nr 122, s. 1. Rada Administracyjna Królestwa Polskiego zatwierdziła zapisy w testamencie emeryta
Marcina Ziółkowskiego na rzecz Szpitala w. Aleksandra (150 rub.) i Domu Schronienia (900 rub.).
Nr 152, s. 2. Złoono adresy wiernopoddacze19, m.in. od starozakonnych mieszkaców Radomska (20
podpisów).
Nr 159, s. 1. Rozkaz nr 212: odcinek kolejowy od Radomska do granicy, ochraniany dotd przez wojska
10. dywizji, został przekazany pod dowództwo fligel-adiutanta pułkownika Własowa.
Nr 166, s. 1. Złoono adres wiernopoddaczy starozakonnych mieszkaców Radomska (381 podpisów).
Nr 167, s. 1. Wpłynł adres wiernopoddaczy od mieszkaców Radomska.
Nr 277, s. 2. Zmarł Franciszek Zbijewski sdzia pokoju w Radomsku.
R. 1865
Nr 29, s. 1. Nominacje: Andrzej Pinakiewicz, burmistrz Bolesławca, został mianowany burmistrzem
Radomska. Dotychczasowy burmistrz Karol Kalinowski został przeniesiony na takie samo stanowisko do
Pabianic.
Nr 145, s. 1. Nominacje: Gustaw Cywiski został mianowany członkiem Rady Opiekuczej Szpitala w.
Aleksandra. Z Rady odwołano Józefa Załuskowskiego.
Nr 158, s. 1. Nominacje: Antoni Chyczewski został mianowany pisarzem Sdu Pokoju w Radomsku.
Nr 162, s. 1. Ogłoszenie o zapisach do Szkoły Rolniczej w Radomsku.
Nr 200, s. 1; nr 228, s. 1. Aresztowano Szczawiskiego i Bednarskiego, uczniów gimnazjum w Piotrkowie, podejrzanych o podpalenia w Radomsku.
Nr 266, s. 1. Nominacje: Antoni Litewski został pomocnikiem kontrolera (skarbowego) w Radomsku.
Nr 268, s. 1. Nominacje: Sylwester Dembiski i Augustyn Czarniecki zostali sdziami w Radomsku.
R. 1866
Nr 77, s. 1. W Radomsku naprzeciwko stacji kolejowej działał tartak, w pobliu miał równie powsta
młyn parowy amerykaski. Inwestorami byli: właciciel tartaku Foerster oraz kupcy Róziewicz i Hasenberg. Radomsko w tym czasie słynło z handlu kasz tatarczan (gryczan) zwan równie „radomsk”.
Nr 148, s. 1. Zakoczenie roku szkolnego na pensji mskiej Feliksa Fabianiego. Lista wyrónionych
uczniów.
Nr 174, s. 1. Warunki zapisów do Szkoły Rolniczej.
Nr 280, s. 4; nr 286, dodatek, s. 6; nr 291, dodatek, s. 6. Ogłoszenie: L. Rychłowski sprzedawał herbat
firmy Edward Hering.
R. 1867
Nr 6, s. 1. Marianna z Dbrowskich Trysiska, wdowa po kancelicie Magistratu miasta Radomska Pawle Antonim Trysiskim, otrzymała emerytur za jego 31–letni słub.
Nr 12, s. 1. Nowy podział administracyjny Królestwa Polskiego. Radomsko zostało miastem powiatowym w guberni piotrkowskiej.
Nr 30, s. 1. Podział administracyjny powiatu radomskiego. W skład powiatu wchodziły miasta: Radomsk,
Pajczno, Brzenica, Pławno, Koniecpol oraz gminy wiejskie: ytno, Dobroszyce, Rznia, Pajczno,
Dworszowice, Zamocie, Sulmierzyce, Brudzice, Radziechowice, Prusiecko, Rzeki, Konary, Radomsk,
Garnek, Gidle, Dziepół, Gosławce, Przerb, Smotryszew, Kobiele, Dbrowa, Koniecpol, Borzykowo,
Maluszyn, Wielgomłyny, Masłowice, Kruszyna, Borowna (pisownia nazw oryginalna).
Nr 87, s. 4. Ogłoszenie o dzierawie bufetów na stacjach kolejowych, m. in. w Radomsku.
Nr 151, s. 1. Zakoczenie roku szkolnego na pensji mskiej Feliksa Fabianiego. Lista wyrónionych
uczniów.
19

Adres wiernopoddaczy – list do władcy zapewniajcy o lojalnoci.
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Nr 247, s. 1. Na pocztku padziernika uruchomiono młyn parowy.
Nr 254, s. 4; nr 257, s. 4; nr 259, s. 4. Tekla Rzeszotarska, na mocy reskryptu (nr 7784) Kuratora Okrgu
Naukowego Warszawskiego z dn. 28 padziernika (9 listopada) 1867 r., otworzyła prywatn wysz
pensj esk.
Nr 268, s. 1. Antoni Raszewski, syn zmarłego dyrektora trupy dramatycznej, otworzył w Radomsku teatr.
R. 1868
Nr 7, s. 2; nr 14, s. 2; nr 16, s. 2. Towarzystwo dramatyczne pod kierownictwem Raszewskiego udało si
na wystpy do Piotrkowa. Do trupy naleeli m. in. pastwo Raszowscy, Russanowscy, wiccy, panny
Aszer i Klitowska oraz panowie Krauze, Jankowski i Breker. W Radomsku przedstawienia wystawiano
w „Hotelu Polskim”, grano utwory Korzeniowskiego, Fredry i Anczyca.
Nr 17, s. 1. W hotelu nalecym do Rorkowskiego skradziono listy zastawne wartoci 700 rubli.
Nr 39, s. 1. Ustawa o podziale administracyjnym Królestwa Polskiego. Radomsko pod now nazw
Nowo-Radomsk.
Nr 58, s. 1. Michał Rufin Czekierski, były podpisarz Sdu Pokoju w Radomsku, otrzymał emerytur za
25-letni słub. Zamknito szkoły rolnicze w Radomsku, Koskowoli, Nieglasach i Weronowie. Pozostałe po szkołach nieruchomoci pozostawiono do dyspozycji gmin z przeznaczeniem na cele owiatowe.
Nr 117, s. 4; nr 131, s. 4. Ogłoszenie Austriacko-Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpiecze
od Ognia i od Gradu. Przedstawicielem firmy w Radomsku był Leopold Dobrzeleski.
R. 1869
Nr 75, s. 4. W „Tygodniku Ilustrowanym” nr 66 z 1869 r. ukazał si artykuł o kociele farnym
w Radomsku.
Nr 88, s. 1. Wysoko podatku gruntowego w poszczególnych powiatach. W powiecie noworadomskim
podatek wynosił 29,3 kop. za morg ziemi.
Nr 104, dodatek, s. 5. Nominacje: Wiktor wicki został mianowany sekretarzem-ekonomem Szpitala
w. Aleksandra w Radomsku. Jan Kisłowski, pełnicy dotd t funkcj, został przeniesiony do Łowicza.
Nr 126, s. 1. W dorocznym warszawskim „jarmarku na wełn” wził udział Leszczyski z Radomska.
Nr 169, s. 1; nr 171, s. 2. Zakoczenie roku szkolnego na pensji Feliksa Fabianiego. Lista wyrónionych
uczniów.
Nr 251, s. 2. W wieku 75 lat zmarł nauczyciel Józef Nagll.
R. 1870
Nr 3, s. 4. W hotelu nalecym do Ludwika Wojakowskiego skradziono listy likwidacyjne.
Nr 15, s. 1. Lista szpitali i domów opieki w Królestwie Polskim. W Radomsku znajdował si jeden
z siedmiu szpitali i jeden z dwóch domów opieki w guberni piotrkowskiej.
Nr 21, s. 2. W miecie zamieszkał doktor Adolf Szalaj.
Nr 34, s. 2. W wieku 30 lat zmarła w Radomsku artystka dramatyczna Wiktoria z Kestnerów Krzyanowska.
Nr 57, s. 1. Korespondencja z Radomska. Radomsko, odkd zostało miastem powiatowym, znacznie si
rozwinło. Dziki ks. dziekanowi Gajewskiemu powstał nowy kociół parafialny. Na rynku pojawiły si
trzy eliwne pompy, utworzono ogród miejski i basen. Nowe porzdki na rynku miasto zawdziczało
burmistrzowi lusarskiemu. Wojakowski, właciciel Hotelu Warszawskiego, wybudował oficyn z 14
pokojami. W Radomsku nadal brakowało latar i bruków.
Nr 81, s. 1. Plany powstania linii kolejowej łczcej Kolej Warszawsko-Wiedesk ze wschodnimi rejonami Królestwa Polskiego. Radomsko brano pod uwag jako ewentualny wzeł kolejowy.
Nr 93, dodatek, s. 6; nr 99, dodatek, s. 6; nr 103, s. 4. Ogłoszenie reklamowe Hotelu Warszawskiego.
R. 1871
Nr 20, s. 4; nr 23, dodatek, s. 6; nr 27, dodatek, s. 6. Ogłoszenie o dzierawie folwarku. Szczegóły oferty
były dostpne u rejenta Dobrzelewskiego.
Nr 97, dodatek, s. 6; nr 98, s. 4; nr 99, dodatek, s. 6; nr 102, s. 4; nr 103, s. 4. Ogłoszenia: o dzierawie
folwarku i sprzeday aparatu gorzelnianego. Szczegóły oferty były dostpne u rejenta Janiszewskiego.
Nr 141, dodatek, s. 6; nr 150, s. 4. Ogłoszenie Towarzystwa Imperial – agentem firmy w Radomsku był
rejent Leopold Dobrzelewski.
Nr 144, s. 2; nr 149, s. 1; nr 154, s. 1. Zakoczenie roku szkolnego w dwuklasowej prywatnej szkole
mskiej Feliksa Fabianiego. Lista nagrodzonych uczniów.
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Nr 219, s. 1. Informacja praktykujcego w miecie lekarza weterynarii Hipolita Sawickiego o wystpieniu
gronej choroby owiec w okolicach Radomska.
R. 1872
Nr 15, dodatek, s. 6; nr 44, dodatek, s. 8. Rozkład jazdy Kolei Warszawsko-Wiedeskiej.
Nr 28, dodatek, s. 6; nr 37, s. 4. Ogłoszenie Towarzystwa (ubezpieczeniowego) „Salamandra” – agentem
firmy w Radomsku był Szancer.
Nr 49, dodatek, s. 5. Wyrok Sdu Kryminalnego w Warszawie za samowolne opuszczenie pastwa.
Wszyscy oskareni, m. in. Gabriel Guterman z Radomska, zostali skazani na utrat obywatelstwa,
a w razie powrotu na doywotnie zesłanie na Syberi.
Nr 118, s. 1; nr 131, s. 2; nr 252, s. 1. Projekty wytyczenia linii kolejowej z Radomska na wschód.
Nr 147, s. 4. „Tygodnik Ilustrowany” nr 136 zamiecił artykuł o kociele parafialnym w Radomsku.
Nr 188, s. 4; nr 190, s. 4. Ogłoszenie o rozpoczciu roku szkolnego w dwuklasowej szkole mskiej Feliksa Fabianiego.
Nr 284, s. 1. Szaja Joachim Rubinstejn zamordował swoj on Ryfk.
R. 1874
Nr 114, s. 2. W Piotrkowie i Radomsku znajdowały si najwiksze młyny parowe w guberni piotrkowskiej.
R. 1875
Nr 221, s. 2. Wystawiono amatorskie przedstawienie teatralne, z którego dochód przeznaczono na pogorzelców z Pułtuska.
R. 1876
Nr 53, s. 2. Podział powiatu noworadomskiego na okrgi sdowe. Gmina Radomsko znajdowała si w IV
okrgu.
Nr 79, s. 2. Wygrana 900 rub. w 126. loterii klasycznej padła na los zakupiony w kantorze Friedmana
w Radomsku.
Nr 144, s. 2. Informacja o planach renowacji Ołtarza Matki Boskiej i obrazu w. Józefa z kocioła pofranciszkaskiego.
Nr 146, s. 1. Stan dróg w Królestwie Polskim. Trakt pomidzy Przedborzem a Radomskiem był utwardzony.
Nr 151, s. 1. Nominacje: Władysław Siennicki i Kazimierz Jurkowski zostali zatwierdzeni na stanowiskach notariuszów przy kancelarii hipotecznej Sdu Pokoju w Nowo-Radomsku.
Nr 194, dodatek, s. 6. Ofman Wolff Hersz otrzymał odszkodowanie za straty wynikłe w jego firmie na
skutek poaru.
Nr 207, s. 2. Powicenie przez biskupa Wincentego Popiela odbudowanego kocioła parafialnego.
R. 1877
Nr 138, s. 1; nr 141, s. 3. Relacje opisujce wybuch dynamitu w zamieszkałej przez ydów kamienicy nr
200 przy ul. Czstochowskiej. Zniszczone zupełnie zostały dwie oficyny i dom frontowy, kilka budynków uległo uszkodzeniu. Zginło 9 osób, a 5 zostało rannych.
Nr 183, s. 1. Radomsko przeznaczyło 3000 rub. z kapitałów zapasowych miasta na pomoc dla ołnierzy
rannych w wojnie z Turcj.
R. 1879
Nr 17, s. 2. Dekanat noworadomski naleał do diecezji kujawsko-kaliskiej.
Nr 123, dodatek, s. 5. Szaniawski był włacicielem hotelu w Radomsku.
Nr 191, s. 4; nr 194, s. 4. Ogłoszenie o rozpoczciu roku szkolnego na pensji Feliksa Fabianiego.
Nr 232, s. 2. Drobny przemysł w Królestwie Polskim. W Radomsku rozwijało si garbarstwo.
R. 1880
Nr 157, s. 4; nr 160, s. 4; nr 162, s. 4. Ogłoszenie o rozpoczciu roku szkolnego w 2-klasowej szkole
mskiej Feliksa Fabianiego.
Nr 194, s. 1; nr 195, s. 1. Proces kilkudziesiciu mieszczan oskaronych o czynny opór wobec władzy.
Spór dotyczył ograniczenia praw własnoci do lasu miejskiego.
Nr 232, s. 2. Pod kołami pocigu zginł, podróujcy pocigiem towarowym, Jan Wojarski.
Nr 240, s. 1. Stan dróg w Królestwie Polskim. Trakt z Radomska do Kielc nadal na pewnych odcinkach
był nieutwardzony.
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Nr 276, s. 2. Wygrana 4000 rub. w 135. loterii klasycznej padła na los zakupiony w kantorze Friedmana
w Radomsku.
R. 1881
Nr 53, s. 4. Ogłoszenie reklamowe A. Bannertha z Mszczonowa, który był wykonawc posadzki betonowej w kociele parafialnym w Radomsku.
Nr 55, s. 2. Na Kolei Warszawsko-Wiedeskiej wprowadzono tanie pocigi robotnicze. Bilet na trasie
Warszawa-Radomsko kosztował 134 kopiejki (1 rub. 34 kop.).
Nr 132, s. 4; nr 135, dodatek, s. 5; nr 141, s. 4; nr 145, s. 4. W domu W. Soczołowskiego, znajdujcego
si naprzeciwko biura powiatu, zamieszkał geodeta Franciszek Tomczyski.
Nr 171, s. 4; nr 174, s. 4; nr 181, s. 4. Ogłoszenie o rozpoczciu roku szkolnego w szkole Feliksa Fabianiego.
Nr 197, s. 2. W Radomsku powstała ochotnicza stra poarna.
Nr 203, s. 2. Poar młyna parowego, w którym spłonły zapasy mki, zboa oraz wszystkie maszyny.
Straty szacowane były na około 100 000 rub. Inny poar zniszczył w miecie kilka stodół.
Nr 215, dodatek, s. 6; nr 231, dodatek, s. 6. Ogłoszenie Drugiego Rosyjskiego Towarzystwa Ubezpiecze
od Ognia w Petersburgu. Agentem firmy w Radomsku był Józef Prokopowicz.
Nr 241, s. 2. Pierwsza interwencja nowo powstałej stray poarnej.
R. 1882
Nr 149, s. 2; nr 158, s. 2. W nocy 5 lipca w miecie wybuchł poar. Pierwsze doniesienia o kilkunastu
spalonych budynkach okazały si przesadzone. W rzeczywistoci spłonły 3 posesje, a 2 zostały czciowo uszkodzone. Poarem został objty m. in. Hotel Warszawski.
Nr 176, s. 4; nr 179, s. 4. St. Dzierawski ze Zdanii informował, e zaspokojone zostały wszelkie kontrakty bdce w rkach Cherszlicha (raczej: Herszlicha) Jakubowicza z Nowo-Radomska.
R. 1883
Nr 23, s. 2. Midzy stacjami Radomsko i Kamiesk doszło do wykolejenia si pocigu.
Nr 135, s. 2. Przeprowadzono inspekcj w oddziałach strzelców stacjonujcych w Czstochowie
i Radomsku.
Nr 178, dodatek, s. 6; nr 180, dodatek, s. 6. Reklama zaprawy nasiennej firmy N. Dupaya. Leopold Dobrzelewski z Radomska potwierdzał skuteczno rodka.
Nr 182, s. 6; nr 186, s. 5. Ogłoszenie o rozpoczciu roku szkolnego w dwuklasowej szkole mskiej Feliksa Fabianiego.
Nr 205, s. 2. Okólnik Kuratora Okrgu Naukowego Warszawskiego zawierajcy list 14 nowych szkół
prywatnych, m. in. 4-klasow pensj esk z klas przygotowawcz Marianny Frankówny w Radomsku.
R. 1884
Nr 144, s. 2. Opis sprawy sdowej z powództwa obywateli miasta Radomska przeciw administracji rzdowej o własno lasów miejskich. Lasy miejskie zostały nadane mieszczanom przez Leszka Białego,
a rzd gubernialny piotrkowski przejł je na własno. Dochody z lasów miały by przekazywane miastu.
Nr 177, s. 2. W czasie kłótni w ydowskiej rodzinie Bugajskich doszło do zabójstwa.
R. 1885
Nr 92, s. 2. Nocny napad na rabina Hermolina. Prawdopodobnie przyczyn były wanie religijne miedzy
zwolennikami rabina nasielskiego i górno-kalwaryjskiego.
Nr 245, s. 2. Ludno miast guberni piotrkowskiej. W 1884 r. Radomsko liczyło 8380 mieszkaców,
w tym 362 cudzoziemców.
R. 1886
Nr 28, dodatek, s. 6. Lista osób mianowanych na kolektorów 146. loterii warszawskiej (w Radomsku –
Wanda Malewska).
Nr 70, s. 4; nr 78, s. 4. Ogłoszenie o sprzeday majtku ziemskiego. Notariusz – Jurkowski.
Nr 107, s. 2. Liczb okrgów wojennych w Królestwie Polskim zwikszono do 26. Mianowano naczelnika wojennego nowo utworzonego okrgu w Radomsku.
Nr 111, s. 2. Spór sdowy pomidzy wdow po doktorze Stejemarku (zmarł w 1884 r. w Krakowie)
z Radomska a Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Rosya”.
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Nr 120, s. 2. W dn. 25 maja wybuchł poar przy ul. Przedborskiej. Spłonło 15 budynków. Aby zapobiec
rozprzestrzenianiu si ognia, stra dokonała rozbiórki trzech kolejnych. Straty wyniosły około 15 000 rub.
Nr 164, s. 2. Budowa szosy midzy Radomskiem a Wieluniem.
Nr 166, s. 2. Kociół farny w Radomsku został zaprojektowany przez Konstantego Wojciechowskiego
z Warszawy.
Nr 177, dodatek, s. 6. Ogłoszenie o rozpoczciu nauki w dwuklasowej szkole mskiej Feliksa Fabianiego.
Nr 245, dodatek, s. 6. Wykaz osób, które otrzymały odszkodowania za poary od Towarzystwa Ubezpiecze „Jakor”. W Radomsku: Jakub Birencwejg.
Nr 274, dodatek, s. 6. Nowe taryfy kolejowe za transport wapna.
Nr 283, s. 2. Nominacje: ks. Antoni Peterkiewicz został przeniesiony z Tuszyna do Radomska. Dotychczasowy wikariusz ks. Wojciech Kmie został proboszczem w Bolesławcu.
R. 1887
Nr 42, s. 4; nr 57, s. 4; nr 63, s. 4; nr 75, s. 2; nr 82, s. 4; nr 88, s. 2. Ceny targowe w Radomsku.
Nr 194, s. 2. Nominacje: Krapiwin został mianowany sdzi pokoju w Radomsku.
Nr 215, s. 2. Nominacje: dr. Mrozewicza mianowano lekarzem w Szpitalu w. Aleksandra. Na własne
danie ze słuby w tyme szpitalu zwolniony został lekarz Zalejski.
Nr 217, s. 7. Ogłoszenie o rozpoczciu roku szkolnego w dwuklasowej prywatnej szkole mskiej Feliksa
Fabianiego.
Nr 314, s. 2. Były naczelnik powiatu Sergejew został oskarony o naduycia w czasie poborów do wojska.
R. 1888
Nr 15, s. 4. Sytuacja na rynku wełny w Królestwie Polskim. W Radomsku zakupiono parti 80 cetnarów20 wełny redniej jakoci z przeznaczeniem na eksport do Wrocławia w cenie 65 talarów21 za cetnar.
Nr 34, s. 2. Zamiecie niene i zaspy uniemoliwiły kursowanie pocigów.
Nr 191, s. 4. Ogłoszenie o rozpoczciu roku szkolnego w dwuklasowej prywatnej szkole mskiej Feliksa
Fabianiego.
Nr 240, s. 2. W nocy z 31 sierpnia na 1 wrzenia poar strawił 11 zapełnionych stodół.
Nr 241, s. 3. Nominacje: wikariusz ks. Antoni Peterkiewicz został przeniesiony do Turku, a na jego miejsce przyjto ks. Władysława ychowskiego z Dłutowa.
Nr 267, s. 2. Kancelaria hipoteczna sdziego pokoju poszukiwała kandydatów na wakujce stanowisko
regenta22.
Nr 301, s. 2. Wybory do władz stray poarnej. Na naczelnika powołano doktora Józefa Zalejskiego,
zastpc został Julian Kwapiszewski. Do rady powołano: Władysława Siennickiego, Kazimierza Soczołowskiego, Feliksa Fabianiego, Bernarda Forstera, Mikołaja Nowackiego i Ludwika widziskiego.
Planowano wystawi 3 przedstawienia amatorskie, z których dochód miał by przeznaczony na potrzeby
stray.
Nr 305, s. 3. Odbył si egzamin na regenta w Radomsku. Posada wakowała po mierci Jurkowskiego.
Nr 329, s. 4. Wygrana w 151. loterii klasycznej w wysokoci 1000 rub. padła na los zakupiony
u kolektorki Malewskiej w Radomsku.
Nr 334, s. 3. Zaplanowane amatorskie wystpy teatralne zostały przełoone z powodu wystpów trupy
teatralnej Glogiera, która przybyła z Czstochowy.
R. 1889
Nr 145, s. 2. Korespondencja z Radomska. W nocy z 1 na 2 czerwca wybuchł poar przy ul. Długiej,
który ogarnł kilka domów. W Radomsku miały powsta dwa nowe zakłady przemysłowe: przdzalnia
i guzikarnia.
Nr 161, s. 2. Nad Radomskiem przeszła gwałtowna burza gradowa, wybitych zostało około 500 szyb,
pod wod znalazły si ulice Strzałkowska, Piotrkowska, cz Rynku i ul. Kaliskiej. Jedna osoba raona
piorunem zmarła.
20

1 cetnar = 136 funtów, 1 funt = 0,44905 kg
Tzw. Vereinsthaler (talar unijny) wprowadzony w 1857 r. w ramach unii monetarnej pastw niemieckich, srebro próby 900, waga
18,5 g. 1 talar = 3 ówczesne marki niemieckie. Kurs marki do rubla wynosił: 2,16 marki = 1 rubel. A. Dylewski, Historia pienidza na
ziemiach polskich, Kraków 2011, s. 254, 261.
22
Regent – (przestarzale) rejent, notariusz.
21
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Odbyło si amatorskie przedstawienie teatralne, z którego dochód przeznaczono na stra poarn.
Nr 197, s. 2. Tragiczny wypadek na strzelnicy wojskowej. ołnierze 5. pułku strzelców podczas rozkopywania kulochwytu, w celu wydobycia pocisków do ponownego przetopienia, zostali przysypani ziemi.
Nr 207, s. 3; nr 220, s. 4. Ogłoszenie o zapisach do szkoły Fabianiego.
Nr 286, s. 2. Do Radomska miała przyjecha trupa teatralna pana Kremskiego.
Nr 291, s. 2. Budety miast Królestwa Polskiego. W Radomsku budet wynosił 29 216 rub.
Nr 301, s. 2. Wybory do władz stray poarnej. Naczelnikiem został Feliks Myliski, zastpc Wincenty
Mikulski. W radzie nadzorczej zasiedli ponownie: Władysław Siennicki, Kazimierz Soczołowski, Bernard Förster, Feliks Fabiani, Mikołaj Nowicki i Ludwik widziski.
R. 1890
Nr 111, s. 2. Na terenie Radomska działały dwa browary.
Nr 205, s. 4; nr 213, s. 4; nr 216, s. 3. Ogłoszenie o rozpoczciu nauki w szkole Fabianiego.
Nr 213, s. 2. Pogrzeb Romualda Hubego na cmentarzu powzkowskim w Warszawie. Eksportacj23
prowadził ks. kanonik Gajewski z parafii w Radomsku.
Nr 226, s. 2. W nocy z 17 na 18 sierpnia wybuchł poar przy ul. Krakowskiej w domu wdowy Dbrowskiej. Ogie strawił 6 parterowych domów drewnianych oraz 6 oficyn z zabudowaniami gospodarskimi.
Dach nad głow straciło około 50 rodzin.
R. 1892
Nr 1, s. 4; nr 6, s. 4; nr 51, s. 4. Ceny targowe w Radomsku.
Nr 2, s. 4. W grudniu 1891 r. w fabryce S. Ruziewicza spaliła si szopa z wełn sztuczn. Straty wyniosły
około 75 000 rub.
Nr 40, s. 3. Zmarł naczelnik stray ziemskiej – A. Korsakow. Lekarzem powiatowym w tym czasie był
Czerniejewski.
Nr 210, s. 3; nr 217, s. 3; nr 223, s. 3. Ogłoszenie o rozpoczciu roku szkolnego w szkole Fabianiego.
Nr 224, s. 3. Kociół parafialny w Radomsku został zaprojektowany przez Konstantego Wojciechowskiego.
R. 1893
Nr 60, s. 3. W rynsztoku na drodze przy posesji Tymiskiej znaleziono zmasakrowane zwłoki dziecka.
Nr 63, s. 3. W 160. loterii klasycznej wygrana 4000 rub. padła na los zakupiony w kantorze Kossenki.
Nr 155, s. 3. Projekt budowy kanału łczcego Niwk i Wisł przebiegajcego przez Bdzin, Dbrow,
Siewierz, Czstochow, Radomsko, Pabianice i Zgierz.
Nr 188, s. 3. Nominacje: ks. Antoniego Ostrowskiego, wikariusza parafii Chełmo, mianowano wikariuszem parafii w Radomsku, a nastpnie wikariuszem parafii Bogdanów. Kolejnym wikariuszem parafii
w Radomsku został, przeniesiony z parafii Grocholice, ks. Faustyn Filewski.
Nr 215, s. 4. Ogłoszenie o rozpoczciu roku szkolnego w szkole Fabianiego.
Nr 310, s. 3. Ludno z okolic Radomska masowo wyjedała na roboty do Prus.
Nr 317, s. 3. Ks. kanonik Gajewski był proboszczem parafii w Radomsku.
„Korrespondent Kraiowy y Zagraniczny”
R. 1793
Nr 18, s. 344. W Radomsku stacjonował batalion pruskiej artylerii.
„Kurjer Warszawski”
R. 1822
Nr 66. Na sejmiku powiatowym zwołanym w Radomsku pod przewodnictwem hrabiego Karola Wodzickiego wybrano posła na Sejm Jana Siemiskiego oraz radców Feliksa Kamockiego i Salezego Malczewskiego.
23

Eksportacja – uroczyste wyprowadzenie zwłok.
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R. 1824
Nr 108, s. 117. Na zgromadzeniu politycznym w Piotrkowie wybrano deputowanego Leona Młoszowskiego. Asesorem był ławnik miasta Radomska – Królikiewicz.
R. 1825
Nr 291, s. 1278. W cigniciu 28. loterii wygrane 2500 złp oraz 1000 złp padły na losy zakupione
w kantorze Korola (Korolego) w Radomsku.
R. 1827
Nr 231, s. 986. W wyniku poaru w rynku spłonło 9 domów.
Nr 327, s. 1371. W cigniciu 32. loterii wygrana 1000 złp padła na los zakupiony w kantorze Korolego
w Radomsku.
R. 1828
Nr 88, s. 355–356. Białobrzeski, kapitan 3. Pułku Strzelców Konnych, zawiadamiał, e nie udzielił nikomu upowanienia do dysponowania nalenym mu od Francuzów ołdem.
Nr 268, s. 1120–1121. Podzikowanie Ruperta Strzeleckiego dla Teofila Kocha, chirurga ze szpitala
w Radomsku, za leczenie i opiek.
R. 1830
Nr 97, s. 489. Nominacje: Wojciech Turski, dotychczasowy obroca przy Sdzie Pokoju Powiatu Piotrkowskiego, został mianowany obroc przy Sdzie Pokoju Powiatu Radomskiego.
Nr 119, s. 603. Podzikowanie pastwa Dembiskich dla chirurga Teofila Kocha za uratowanie ycia ich
synowi.
Nr 208, s. 1093. Nominacje: Komisja Sprawiedliwoci mianowała Emeryka Wysockiego, dotychczasowego obroc przy Sdzie Pokoju powiatu czstochowskiego, drugim rejentem w Radomsku.
R. 1831
Nr 78, s. 386. Stacjonujcy w miecie 21. pułk piechoty liniowej złoył przysig na wierno Ojczynie
i Narodowi Polskiemu.
R. 1832
Nr 264, s. 1394. Odbyły si uroczystoci z okazji urodzin nastpcy tronu.
R. 1833
Nr 43, s. 221. W stacji stadnej w Radomsku, utworzonej w celu łatwiejszego dostpu do wartociowych
koni z rzdowego stada, znajdowało si 8 ogierów.
Nr 154, s. 832. W cignieniu 41. loterii krajowej padła wygrana 2000 złp na los zakupiony w kantorze
Brandeisa w Radomsku.
Nr 165, s. 889; nr 173, s. 944. Ogłoszenie o sprzeday posesji nr 28 i 29 połoonej w rynku.
Nr 267, s. 1428. Licytacje na wypuszczenie poczthalterów.
Nr 327, s. 1751. W cignieniu 42. loterii krajowej padła wygrana 10 000 złp na los zakupiony
w kantorze Brandeisa w Radomsku.
R. 1834
Nr 54, s. 280. W stacji stadnej w Radomsku znajdowało si 8 ogierów.
R. 1835
Nr 28, s. 149. Ogłoszono konkurs na urzd rejenta przy Sdzie Pokoju w Radomsku.
Nr 95, s. 513. W cignieniu 45. loterii krajowej padła wygrana 1700 złp na los zakupiony w kantorze
Brandeisa w Radomsku.
Nr 169, s. 885. W Radomsku nieobsadzona pozostawała posada chirurga powiatowego z pensj 1000 złp
rocznie.
Nr 231, s. 1193. Nominacje: do Rady Szczegółowej szpitala zostali mianowani: Marcin Zołkowski (raczej: Ziółkowski) – opiekun, Feliks Szczołowski (raczej: Soczołowski), Wojciech Ziembiski
i Tomasz Królikiewicz.
R. 1836
Nr 14, s. 66. Powołano Rad Szczegółow szpitala w składzie: przewodniczcy Marcin ółkowski (raczej: Ziółkowski), Feliks Soczołowski, Wojciech Ziembiski i Tomasz Królikiewicz. Na pierwszym
posiedzeniu rada podjła decyzj o budowie nowego murowanego szpitala (stary drewniany był w złym
stanie). Przewodniczcy ofiarował na ten cel 30 000 cegieł, wapno do murowania, 20 sztuk belek, 100
kop gontów. Pozostali członkowie rady zobowizali si przekaza łcznie 25 000 cegieł, 100 kop gontów,
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240 sztuk tarcicy. Ponadto Soczołowski zobowizał si do bezpłatnego zaopatrywania szpitala w leki
przez okres jednego roku. Postanowiono powikszy budet szpitala, który wynosił 312 złp, poprzez
przeprowadzanie zbiórek do specjalnych skarbon.
Nr 62, s. 290. W cignieniu 47. loterii krajowej padła wygrana 20 000 złp na los zakupiony w kantorze
Brandeisa w Radomsku.
Nr 192, s. 957; nr 206, s. 1021. Nominacje: Komisja Rzdowa Spraw Wewntrznych, Duchownych
i Owiecenia Publicznego mianowała lekarzy Teofila Kocha i Karola Gejslera członkami Rady Szczegółowej szpitala w Radomsku.
Nr 269, s. 1328; nr 271, dodatek. Ogłoszenie Fr. osli (Jausly), który oferował wykonanie rónych urzdze technicznych, np. pieców.
R. 1837
Nr 162, s. 795. W cignieniu 49. loterii krajowej padła wygrana 5000 złp na los zakupiony w kantorze
Brandeisa w Radomsku.
Nr 164, s. 801. Ludwice z Królikiewiczów Szymaskiej, wdowie po ławniku, i jej synowi przyznano
emerytur.
Nr 197, s. 962. W dniu 27 czerwca wmurowano kamie wgielny pod szpital.
R. 1838
Nr 6, s. 30. Obywatel Radomska de ansli (Jausly) oferował sprzeda nowej technologii produkcji spirytusu.
Nr 228, s. 1096. Podzikowania Urszuli z Ostrowskich Karnickiej dla doktora Kocha.
R. 1839
Nr 31, s. 141. Zatwierdzono statut towarzystwa majcego budowa kolej łczc Warszaw z granic
austriack. Trasa miała przebiega przez Radomsko.
Nr 190, s. 922. 7 lipca odbyły si uroczyste obchody urodzin cara połczone z otwarciem nowego szpitala. Msz wit odprawił proboszcz Dbrowski, który po powiceniu budynku wygłosił okolicznociow przemow, wychwalajc działania rzdu. Na przyjciu toast za panujcego wzniósł opiekun Rady
Szczegółowej szpitala Marcin Ziółkowski.
R. 1840
Nr 69, s. 325. Rada Szczegółowa szpitala podzikowała za pomoc w zorganizowaniu loterii fantowej
onom Ruperta Strzeleckiego i Tomasza Siemieskiego oraz generałowej Blumer24. W wyniku zbiórki
uzyskano 8500 złp.
Nr 225, s. 1084; nr 229, s. 1102; nr 238, s. 1148. Pochodzca z Radomska Antonina z Popiołków Kobierska poszukiwała swojego brata Tomasza Popiołka, który w 1830 r. został wzity do wojska
i od tego czasu nie dawał znaku ycia.
Nr 316, s. 1505. Nominacje: Komisja Rzdowa Spraw Wewntrznych i Duchownych mianowała Walentego Kamockiego, podsdka Sdu Pokoju Powiatu Radomskiego, członkiem Rady Szczegółowej szpitala
w Radomsku.
R. 1841
Nr 21, s. 97. Nominacje: Rada Główna Opiekucza Instytutów Dobroczynnych mianowała sztabowego
lekarza Wizemberga naczelnym lekarzem szpitala w Radomsku.
Nr 266, s. 1265. W cignieniu 28. loterii krajowej padła wygrana 100 złp na los zakupiony w kantorze
Brandeisa w Radomsku.
Nr 301, s. 1429–1430. Rada Szczegółowa Opiekucza szpitala w Radomsku poinformowała, e budowa
szpitala w latach 1837–39 dokonana w trybie administracyjnym kosztowała tylko 37 826 złp 15 gr, przy
szacowanym koszcie 80 000 złp. Rzd przeznaczył na ten cel 25 436 złp 27 gr, kasa miejska – 6699 złp
20 gr, z ofiar i funduszów szpitalnych – 5689 złp 28 gr25. Budow kierował opiekun Rady Szczegółowej.
Oszczdnoci przeznaczono na rzecz szpitala.
R. 1842
Nr 51, s. 251. Kronika towarzyska: do Warszawy przyjechał Walenty Kamocki, podsdek z Radomska.
24
Generał Ignacy Blumer (1773-1830) był przeciwnikiem wybuchu powstania listopadowego, zginł w nocy 29 listopada w czasie
walk o Arsenał po stronie ołnierzy wiernych Mikołajowi I. Drug on generała została w 1829 r. Konstancja Bonin-Sławianowska,
która zmarła w 1870 r.
25
1 złp = 30 gr.
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Nr 165, s. 792. Podzikowania Ruperta Strzeleckiego dla doktora Teofila Kocha.
R. 1843
Nr 40, s. 185. Nominacje: Komisja Rzdowa Spraw Wewntrznych i Duchownych mianowała Protazego
Wsowicza, pisarza Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego, członkiem Rady Szczegółowej szpitala w Radomsku.
Nr 292, s. 1389. Ukazał si 5 zeszyt V tomu „Pamitnika Religijno-Moralnego” zawierajcy artykuł ks.
Piaseckiego „Opisanie kocioła i klasztoru OO. Franciszkanów w Radomsku”.
Nr 50, s. 233. Rada Administracyjna zatwierdziła zapis testamentalny Romana hrabiego Skarbka
w wysokoci 450 rubli na rzecz szpitala w Radomsku.
Nr 100, s. 465. Nominacje: Teodor Hejnrych, lekarz klasy I, został mianowany przez Komisj Rzdow
Spraw Wewntrznych i Duchownych lekarzem szpitala w Radomsku.
R. 1844
Nr 146, s. 697. Nominacje: Rada Główna Opiekucza Zakładów Dobroczynnych powołała Rad Szczegółow szpitala w Radomsku w składzie: Bogumił Gracjan26 Koch (opiekun), Feliks Soczołowski, Mateusz Piasecki, Józef Michałecki, Teofil Krkowski.
Nr 329, s. 1558. Lista szpitali. Szpital w Radomsku był jedn z 44 placówek w Królestwie Polskim.
R. 1845
Nr 3, s. 10; nr 6, s. 31; nr 12, s. 60. Rada Szczegółowa zapraszała na bale charytatywne na rzecz szpitala.
Podpis: T. Koch, opiekun prezydujcy.
Nr 121, s. 595. W dniu 1 maja w wieku 26 lat zmarł Teodor Heinrich, lekarz rzdowy w Radomsku.
Nr 172, s. 837. Nominacje: Rada Administracyjna mianowała ksidza Józefa Rzewuskiego, administratora kocioła w Cieltnikach, proboszczem kocioła parafialnego w Radomsku.
Nr 347, s. 1674. W Radomsku odbyły si wystpy teatrów amatorskich i loterie fantowe, z których dochód przeznaczono na rzecz szpitala.
R. 1846
Nr 67, s. 313. W grudniu 1846 r. ks. Józef Rzewuski objł parafi w Radomsku.
Nr 311, s. 1474. Rys historyczny miasta. W czasach I Rzeczypospolitej Radomsko miało akta ziemskie
i było siedzib starosty. W 1328 r. Władysław Łokietek uczynił fundacje na rzecz OO. Franciszkanów.
Drewniany kociół i klasztor kilka razy ulegały poarom. W XV w. Franciszkanie przenieli si do
Brzenicy, gdzie przebywali przez około 80 lat. Do Radomska powrócili za spraw Bony Sforzy, która za
namow swojego spowiednika Lismaniego ufundowała nowy klasztor i kociół (historia zakonu OO.
Franciszkanów została opisana przez ks. Jakuba Piaseckiego). Ponadto królowa przyczyniła si do rozwoju miasta poprzez dofinansowanie budowy kocioła farnego, kocioła w. Ducha oraz licznych budynków murowanych. Po mierci króla Ludwika Wgierskiego w Radomsku odbyły si dwa zjazdy
szlachty. W 1662 r., w czasie zarazy morowej, przeniesiono tu z Piotrkowa Trybunał Koronny. W okresie
panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Radomsko było dzierawione przez rodzin Rychlewskich. W nocy 8 wrzenia 1818 r. dua cz Radomska spłonła. Miasto słynło z handlu kasz
gryczan (tatark).
Nr 317, dodatek. Zarzd Drogi elaznej Warszawsko-Wiedeskiej zawiadamiał o licytacji dzieraw
lokalów na restauracje i bary.
R. 1847
Nr 25, s. 118. Rada Szczegółowa zapraszała na bale charytatywne na rzecz szpitala. Podpis: T. Koch.
Nr 117, s. 563. Rada Opiekucza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego przekazała 525 złp na
rzecz Szpitala w. Aleksandra w Radomsku.
Nr 141, s. 679. W okolicach wsi Kletnia doszło do wykolejenia si pocigu. Zginło 5 osób, 12 zostało
rannych. Pokrzywdzeni zostali opatrzeni w szpitalu w Radomsku.
Nr 166, s. 799–800. Lista ofiar i przyczyny wypadku kolejowego w okolicach Kletni.
Nr 234, s. 1124. Wojciech Zalejski, zamieszkały w Radomsku, uniewanił weksel wystawiony na Joann
i Ignacego Zibiskich z Piotrkowa.
Nr 349, s. 1667–1668. Odbyły si bale charytatywne na rzecz szpitala.

26

Prawdopodobnie pomyłka dotyczca imion, z innych artykułów wynika, e opiekunem był Teofil Koch.
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R. 1848
Nr 20, s. 48. Rada Szczegółowa zapraszała na bale charytatywne na rzecz szpitala.
Nr 81, s. 382. Odbyły si cztery bale, z których dochód przeznaczono na szpital. Przewodniczcy rady –
Feliks Soczołowski.
Nr 54, s. 253; nr 101, s. 481. Zmiana rozkładu jazdy pocigów i terminów wysyłania poczty na trasie
Kolei Warszawsko-Wiedeskiej.
Nr 110, s. 536. Zarzd Drogi elaznej Warszawsko-Wiedeskiej ogłosił licytacje na zakup materiałów
budowlanych w miastach, przez które przebiegała linia kolejowa.
Nr 229, s. 1113. Rada Administracyjna zatwierdziła zapis testamentowy Marianny z Przemyskich Rogoziskiej, w wysokoci po 1/16 majtku na rzecz szpitala w. Aleksandra i klasztoru OO. Franciszkanów.
R. 1849
Nr 53, s. 249. Rada Administracyjna zatwierdziła zapis uczyniony przez Andrzeja Wzdulskiego na rzecz
szpitala w. Aleksandra w wysokoci 300 rubli.
Nr 88, s. 417. Stanowisko rejenta w kancelarii okrgu radomskiego piastował E. Wysocki.
Nr 207, s. 1025. Nominacje: Józefa Słowikowskiego – obroc Sdu Pokoju okrgu radomskiego
i Tomasza Rapczyskiego – obywatela miasta, powołano do Rady Szczegółowej szpitala w. Aleksandra.
Nr 334, s. 1754. Ogłoszenie o licytacji dzieraw lokali bufetów i restauracji, m. in. w Radomsku.
R. 1850
Nr 33, s. 176; nr 35, s. 188; nr 43, s. 227. Oferta sprzeday lub dzierawy obery znajdujcej si przy
stacji kolejowej.
Nr 77, s. 393. Ks. Antoni Gsiorowski został gwardianem zakonu OO. Franciszkanów w Radomsku.
Nr 169, s. 906. Informacja o poarach na terenie Królestwa Polskiego, m. in. w Radomsku.
Nr 186, s. 993. Nominacje: do Rady Szczegółowej szpitala w. Aleksandra mianowano: Józefa Michaleckiego – obywatela miasta, Ig. Bednarskiego – kasjera Magistratu i Mat. Piaseckiego – sekretarza Magistratu.
Nr 220, s. 1182. W konsulacie austriackim złoono pienidze i dary w naturze zebrane wród obywateli
Radomska i powiatu radomskiego na pogorzelców z Krakowa.
Nr 293, s. 1561. Wygrana 5000 rub. w 76. loterii padła na los zakupiony w nowym kantorze Wolfa Frydmanna.
Nr 324, s. 1718. Wygrana 1000 rub. w 76. loterii padła na los wykupiony w kantorze Brandeisa.
R. 1851
Nr 61, s. 314. W 77. loterii padła wygrana 500 rub. na los zakupiony w kantorze Friedmana.
Nr 72, s. 371–372. Połowa głównej wygranej 77. loterii klasycznej w wysokoci 20 000 złp przypadła
włacicielowi apteki w Radomsku27.
Nr 73, s. 380; nr 79, dodatek. Ekspedycja pocztowa i poczthalteria miały by przeniesione do nowo wybudowanego budynku przy stacji kolejowej.
Nr 88, s. 453. Nominacje: pisarz Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego – Teofil Krkowski został przeniesiony na stanowisko p.o. pisarza Sdu Pokoju Okrgu Lipnowskiego. Andrzej Majewski, pisarz Sdu
Pokoju Okrgu Lipnowskiego, objł stanowisko p. o. pisarza Sdu Pokoju w Radomsku.
Nr 152, s. 798. Wygrana 250 rub. padła na los wykupiony w kantorze Friedmana.
R. 1852
Nr 28, s. 141. Rozkazem JCK Moci Ziołkowski (raczej: Ziółkowski) pełnicy obowizki podsdka Sdu
Pokoju w Radomsku otrzymał rang Asesora Trybunału.
Nr 36, s. 181. JCK Mo wyraził zadowolenie z pracy i słuby urzdników, m. in. opiekuna prezydujcego Rady Opiekuczej Szpitala w. Aleksandra magistra farmacji Soczołowskiego.
Nr 84, s. 429. Nominacje: Łukasza Janiszewskiego, rejenta Okrgu Radomskiego, mianowano członkiem
Rady Opiekuczej Szpitala w. Aleksandra.
Nr 153, s. 806. Na los zakupiony w kantorze Brandeisa padła wygrana 100 rub.
Nr 222, s. 1172. W wieku 36 lat zmarł Aleksander Zimmermann – lekarz opiekujcy si chorymi na
choler.
27

Włacicielem apteki w tym czasie był Feliks Soczołowski.
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Nr 275, s. 1439. Nominacje: Ludwika Fabianiego, byłego kontrolera skarbowego w Bałdrzychowie,
mianowano burmistrzem Radomska.
Nr 309, s. 1615. Nominacje: Leona Stupnickiego mianowano p. o. lekarza miasta Radomska.
Nr 322, s. 1685. W miecie zamieszkał lekarz weterynarii Piotr Levison.
Nr 342, s. 1797; nr 346, dodatek. Ogłoszenie o sprzeday folwarku w Radomsku.
R. 1853
Nr 5, s. 28; nr 94, s. 470; nr 101, s. 506. Ogłoszenie o sprzeday folwarku w Radomsku.
Nr 9, s. 50; nr 344, s. 1712. Zorganizowano bale i zabaw muzyczn na cele charytatywne.
Nr 26, s. 137. Leon Stupnicki został lekarzem w Szpitalu w. Aleksandra.
Nr 29, s. 154. Relacja z wtorkowej zabawy dobroczynnej.
Nr 40, s. 216. Do sprzedania oferowano wie Bartodzieje wraz z osad Bugaj.
Nr 90, s. 445; nr 344, s. 1712. Rada Administracyjna zatwierdziła zapisy uczynione przez August Ksawer Teres z ksit Druckich-Lubeckich Siemisk w wysokoci 600 rub. na rzecz szpitala w. Aleksandra, z przeznaczeniem na bezpłatne leczenie wieniaków ze Stobiecka Szlacheckiego.
Nr 109, s. 546. Odbył si bal i koncert na cel dobroczynny.
Nr 225, s. 1109. Generał-major Puchała-Cywiski, policmajster miasta Warszawy, wyjechał z Radomska.
Nr 296, s. 1458; nr 299, s. 1474; nr 303, s. 1495. Ogłoszenie o sprzeday murowanego pitrowego domu
w rynku za cen 2225 rubli.
Nr 330, s. 1630–1631. Wygrana 250 rub. padła na los zakupiony w kantorze Frydmana.
R. 1854
Nr 25, s. 129. Zorganizowano bale na rzecz szpitala.
Nr 36, s. 183. Marcin Ziółkowski, p.o. podsdka Sdu Pokoju okrgu radomskiego, otrzymał od cesarza
odznak za nieskaziteln słub.
Nr 137, s. 726. Zmarła Bronisława z Lewandowiczów Podgórska. W uroczystociach pogrzebowych
uczestniczyli ksia z Radomska: proboszcz ks. Wincenty Gajewski, gwardian OO. Franciszkanów ks.
Antoni Gsiorowski i kaznodzieja franciszkanin ks. Kamieski.
Nr 160, s. 856. W dniu 8 (20) czerwca z kocioła OO. Franciszkanów skradziono monstrancj. Opis
skradzionego przedmiotu.
Nr 186, s. 982. Albert Szusterski zamierzał otworzy w sierpniu prywatn msk szkoł elementarn.
Nr 296, s. 1500. W Piotrkowie i Radomsku koncertował młody Paradziski28.
Nr 324, s. 1635. Nominacje: Tomasz Siemiski został opiekunem prezydujcym Rady Szczegółowej
Domu Schronienia w Radomsku. Do Rady powołano równie: Piotra Gzowskiego, Adama Skrzyneckiego – asesora ekonomii, Leona Stupnickiego – lekarza miasta Radomska.
Nr 327, s. 1652; nr 329, s. 1660. Wygrana 100 rub. padła na los zakupiony w kantorze Brandeisa.
Nr 344, s. 1746. Za wysług lat na stanowisko radcy honorowego mianowano lekarza miejskiego Stupnickiego.
R. 1855
Nr 147, s. 759. W 85. loterii wygrana 100 rub. padła na los wykupiony w kantorze Frydmana.
Nr 345, s. 1762. Nominacje: Ludwika Fabianiego, burmistrza Radomska, przeniesiono na stanowisko
p.o. burmistrza miasta Góry Kalwarii, na stanowisko p.o. burmistrza Radomska powołany został Jan
Głotow.
Nr 345, s. 1763. Rada Szczegółowa szpitala pod przewodnictwem Feliksa Soczołowskiego planowała
zorganizowanie balów charytatywnych na rzecz szpitala.
R. 1856
Nr 2, s. 10. Teodozja Tomaszewska informowała, e zgodnie z upowanieniem kuratora Okrgu Naukowego Warszawskiego, nadal bdzie utrzymywa 3-klasow wysz pensj esk.
Nr 6, s. 31. W dniu 15 grudnia 1855 r. w klasztorze OO. Franciszkanów zmarł w wieku 53 lat ks. Benedykt Małecki.
Nr 59, s. 296; nr 79, s. 396. J. Müller załoył skład towarów korzennych (obok składu win).

28

Ludwik Paradziski – skrzypek. W 1854 r. miał 12 lat („Kurjer Warszawski” 1854; nr 185, s. 2).
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Nr 62, s. 312; nr 69, s. 348. Ogłoszenie o sprzeday folwarku Młodzowy. Szczegóły oferty były dostpne
u rejenta Janiszewskiego w Radomsku.
Nr 79, s. 389. Nominacje: Łukasz Janiszewski został członkiem Rady Szczegółowej głównego Domu
Schronienia w Radomsku.
Nr 84, s. 418. Poszukiwanie spadkobierców Kornelego Vide, podporucznika I pułku ułanów byłego
Wojska Polskiego, zmarłego w 1853 r. w Radomsku.
Nr 140, s. 727. Ogłoszenie reklamowe: P. Bochm prowadził sprzeda farb i lakierów.
Nr 150, s. 775. Wygrana 100 rub. padła na los zakupiony w kantorze Brandeisa.
Nr 160, s. 832. W Radomsku zmarł emeryt Józef Royski, były urzdnik Magistratu miasta Warszawy,
a nastpnie główny kasjer Drogi elaznej Warszawsko-Wiedeskiej.
Nr 170, s. 885. Nominacje: Andrzej Majewski, pisarz Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego, został mianowany p.o. podsdka Sdu Pokoju Okrgu Tykociskiego.
Nr 301, s. 1549. Nominacje: Józef Słowikowski, obroca przy Sdzie Pokoju Okrgu Radomskiego
(w Radomsku), został mianowany patronem przy Trybunale Cywilnym w Radomiu.
R. 1857
Nr 245, s. 1323. Teatr w Radomsku pod kierunkiem Okoskiego wystawił sztuki: „Doktor medycyny”,
„Pan Jowialski”, „Skutki oddalenia”, „Całusek z rewersu”, „Pierwej Mama”, „ydzi”, „Stary kawaler”,
„Nad Wisł”, „Ostatnie chwile Kopernika” i inne. Wystpowali m.in.: Okoscy z synem i córk, Misiewiczowie, Krajewscy, Schultz, Bakowski.
Nr 247, s. 1336. W Radomsku przy stacji kolejowej otwarto skład cementu.
Nr 270, s. 1449. Towarzystwo dramatyczne Okoskiego wystawiło w Radomsku ostatnie przedstawienie.
W repertuarze teatru znajdowały si sztuki: „Lwy i lwice”, „Zemsta za mur”, „Narzeczone”, „Stara romantyczka”, „Nikt mnie nie zna”, „Łobzowianie”, „Opieka wojskowa”, „Przemiana Owidiusza”, „Ulicznik warszawski”, „Młynarz i kominiarz”.
Nr 292, s. 1554. Wygrana 125 rub. padła na los zakupiony u Friedmana.
R. 1858
Nr 21, s. 97. Nominacje: Józef Kokowski, kancelista Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego, został mianowany p. o. podpisarza Sdu Pokoju Okrgu Proszowickiego.
Nr 49, s. 245. Cesarz odznaczył Znakiem Honorowym nieskazitelnej słuby lekarza Leona Stupnickiego.
Nr 167, s. 884. Lista darczyców na rzecz szpitali i innych zakładów opiekuczych.
Nr 220, s. 1183. Z Czstochowy przybył teatr pod kierownictwem Kłyszyskiej.
Nr 227, s. 1222; nr 228, s. 1228; nr 230, s. 1239. Skład cementu znajdował si przy stacji kolejowej.
Nr 264, s. 1403. Teatr Kłyszyskiej wystawił nastpujce sztuki: „Okno na pierwszym pitrze”, „Przez
sen”, „Po maskaradzie”, „Szwaczka warszawska”, „Okrna”, „Bankocetle29 przecite”, „Krzyyk złoty”, „Mirandolina”, „Mina córka burmistrza”, „Wszystkowiedz” i inne.
Nr 309, s. 1630. W dniu 8 listopada zmarł Adam Pstrokoski, sdzia Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego.
Nr 314, s. 1653. W dniu 13 listopada zmarła Elbieta z Łuniewskich Dobrzelewska, małonka rejenta.
R. 1859
Nr 11, s. 54; nr 19, s. 95; nr 25, s. 127; nr 112, s. 575. W Radomsku piwo areckie mona było naby:
u Boczkowskiego (przy stacji kolejowej), Michałeckiego, Müllera i Staszkowskiej.
Nr 31, s. 153. Nominacje: Aleksander Rudykowski, pisarz Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego, został
przeniesiony na stanowisko pisarza Sdu Pokoju Okrgu Staszowskiego. Na jego miejsce powołano
Henryka Markowskiego.
Nr 86, s. 939. W Cadowcu (pisownia oryginalna) pod Radomskiem rósł olbrzymi db o pniu wysokim na
20 łokci i rednicy 92 cali.
Nr 132, s. 677. Lambert Franciszek Królikiewicz, były leniczy lasów miasta Radomska, otrzymał emerytur w wysokoci 22,50 rubli.
Nr 133, s. 687; nr 135, s. 699. Ogłoszenie o sprzeday placu pod budow przy stacji kolejowej. Podpisano: Zaleyski.

29

Bankocetle – właciwie bankozettel, austriackie banknoty wydawane w latach 1762–1806 w ogromnych ilociach, co doprowadziło
do inflacji. Po ich dewaluacji do 1/5 wartoci nominalnej zostały wycofane.
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Nr 148, s. 775; nr 204, s. 1089. Nominacje: Franciszek Zbijewski został mianowany Sdzi Pokoju
Okrgu Radomskiego.
Nr 182, s. 973. Zmarła Maria z Gołaszewskich Głotow.
Nr 184, s. 986. Trupa teatralna Okoskich z Piotrkowa dała przedstawienie w Radomsku. Wystawiono
komedie: „Panny Konopianki”, „Wujaszek z Ameryki”, „Pitro wyej”.
Nr 234, s. 1275; nr 250, s. 1363. W Radomsku sprzeda cementu prowadzona była przy składzie solnym.
Nr 274, s. 1485. Kurator Okrgu Naukowego Warszawskiego ogłosił, e zostan otwarte dwie szkoły
rolnicze: jedna w Radomsku, druga w Niegłosach w guberni płockiej. Nauka miała si rozpocz 20
padziernika (1 listopada) 1859 r. Planowano utworzy dwa oddziały – wyszy i niszy. Okres nauki
uzaleniono od zdolnoci przyswajania materiału przez poszczególnych uczniów. Nauka w oddziale
niszym miała trwa 1–2 lata i obejmowa: katechizm, czytanie i pisanie w jzyku polskim i rosyjskim,
kaligrafi, rysunek, rachunki oraz podstawowe wiadomoci z rolnictwa. Program oddziału wyszego,
przewidziany na 3–4 lata, miał by dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów, w zalenoci od
przyszłego miejsca pracy. Zamierzano wykłada nastpujce przedmioty zawodowe: gospodarstwo wiejskie, ogrodnictwo, uprawa warzyw, pszczelarstwo, hodowla bydła, hodowla ptactwa domowego, rybołówstwo, podstawy weterynarii, podstawy geodezji, podstawy budownictwa wiejskiego i prowadzi
zajcia praktyczne w gospodarstwie szkolnym. Do szkoły mogli zgłasza si chłopcy wszystkich stanów
w wieku 13–18 lat. Warunkiem przyjcia było dobre zdrowie kandydatów, potwierdzone wiadectwem
lekarskim. Ponadto wymagano wiadectwa przebycia ospy lub szczepienia. Kandydaci znajcy katechizm, cztery działania matematyczne oraz umiejcy czyta i pisa po polsku i rosyjsku, przyjmowani
byli od razu do oddziału wyszego. Czesne ustalono na 50 rub. rocznie. Uczniom gwarantowano miejsce
w internacie, bielizn, odzie, opał, owietlenie, wyywienie, opiek lekarsk i pomoce naukowe.
Nr 276, s. 1500; nr 281, s. 1527. Powstała fabryka wiec i mydła „Szafraski et Comp”, przy której znajdował si równie skład krochmalu, barwników, oleju itp.
Nr 311, s. 1677. Nominacje: Karol Kalinowski, podporucznik armii cesarsko-rosyjskiej, został mianowany burmistrzem Radomska.
Nr 326, s. 1762. Padła wygrana 200 rub. na los zakupiony w kantorze Brandeisa.
R. 1860
Nr 2, s. 13. Przewodniczcy Rady Szczegółowej Domu Schronienia Zygmunt Siemieski zapraszał na
charytatywn zabaw taneczn.
Nr 32, s. 161. Uczniowie szkoły prywatnej, pod kierownictwem nauczyciela piewu Lampla, wykonali
w kociele w Radomsku Msz na głosy Józefa Krogulskiego.
Nr 45, s. 234. Ks. Tomasz Kamiski został przełoonym klasztoru w Radomsku.
Nr 59, s. 313. Nominacje: Henryk Markowski został zatwierdzony na stanowisku p. o. pisarza Sdu Pokoju Okrgu Radomskiego.
Nr 146, s. 814. Gwardian OO. Franciszkanów odprawił msz dzikczynn za ofiarodawców nowej monstrancji dla kocioła. Monstrancj ufundowała prywatna wysza szkoła mska Jaworskiego.
Nr 165, s. 926. Zakoczenie roku szkolnego w prywatnej szkole wyszej mskiej. Lista nagrodzonych
uczniów.
Nr 213, s. 1205. Radca Tajny Muchanow, kurator Okrgu Naukowego Warszawskiego, wizytował Szkoł Rolnicz.
Nr 274, s. 1546. Nominacje: Zygmunt Siemiski został mianowany prezydujcym Rady Szczegółowej
głównego Domu Schronienia.
Nr 275, s. 1553. W roku szkolnym 1859/60 powstała Szkoła Rolnicza w Radomsku.
R. 1861
Nr 5, dodatek; nr 6, s. 27. Leopold Dobrzelewski był rejentem Okrgu Radomskiego.
Nr 6, s. 22. Nominacje: magister farmacji Kazimierz Soczołowski został mianowany członkiem Rady
Szczegółowej szpitala.
Nr 34, s. 162. Nominacje: Dionizy Roszkowski został mianowany nauczycielem Szkoły Rolniczej.
Nr 208, s. 1053. W wyborach do Rad Powiatowych w Okrgu Radomskim było do obsadzenia
7 mandatów.
Nr 277, s. 1419; nr 278, dodatek; nr 281, dodatek; nr 304, dodatek; nr 307, dodatek. Wgiel kamienny
sprzedawano w składzie opałowym przy stacji kolejowej w cenie 47 kopiejek za korzec.
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R. 1862
Nr 13, s. 71; nr 21, s. 111; nr 23, s. 128; nr 27, s. 151. Wgiel kamienny był dostpny w składzie opałowym przy stacji kolejowej w cenie 47 kopiejek za korzec.
Nr 64, dodatek. List goczy: poszukiwany Michał Raszowski.
Ogłoszenie o sprzeday „Hotelu Krakowskiego” wraz z zabudowaniami mieszczcymi skład soli
i magazyn.
Nr 88, s. 509. Nauczycielka na pensji mskiej w Radomsku (o inicjałach B. M.) poszukiwała pracy jako
guwernantka.
Nr 103, s. 595. Rada Administracyjna zatwierdziła zapis testamentowy sporzdzony przez Felicjana
Kołaczkowskiego na rzecz szpitala w. Aleksandra w kwocie 300 rubli.
Nr 107, s. 620. Ogłoszenie o dzierawie domu nr 229, w którym znajdowała si obera z zajazdem, zlokalizowanego przy stacji kolejowej obok sklepu domu zlece rolników znad Pilicy i Warty.
Nr 145, s. 832. Ogłoszenie o sprzeday zegara wieowego.
Nr 147, s. 845; nr 152, s. 910; nr 154, dodatek. Wojciech Jaworski informował, e z dn.1 lipca zamierza
przenie wysz pensj msk do Piotrkowa.
Nr 150, s. 860. Zakoczenie roku szkolnego na prywatnej wyszej pensji mskiej W. Jaworskiego. Lista
nagrodzonych uczniów. Od lipca szkoła miała zosta przeniesiona do Piotrkowa.
Nr 199, s. 1152. Komisje czynszowe przy naliczaniu dochodów w osadach powiatu piotrkowskiego
miały si stosowa do foraliów30 w najbliszych miastach targowych, tj. Piotrkowie lub Radomsku.
Nr 285, s. 1608. Zmarł, urodzony w Radomsku, Stanisław Zawadzki – patron Trybunału Cywilnego
w Kaliszu.
R. 1863
Nr 20, dodatek. Leopold Dobrzelewski był rejentem kancelarii Okrgu Radomskiego.
Nr 21, s. 110. W nocy z 10 na 11 stycznia (22/23 stycznia) banda liczca około 450 osób udała si
w kierunku Radomska w celu zaatakowania stacjonujcej tam kompani pułku witebskiego. Schwytano
siedmiu uzbrojonych buntowników (powstaców).
Nr 25, s. 133. Informacja propagandowa o dobrym nastawieniu ludnoci do rzdu w okolicach Radomska. Ziemianie nie przyłczyli si do buntowników. Pobór do wojska odbył si spokojnie.
Nr 170, s. 834. Zakoczenie roku szkolnego na pensji mskiej Feliksa Fabianiego. Lista nagrodzonych
uczniów. W szkole funkcjonowała klasa wstpna, pierwsza i druga. Ogłoszenie o zapisach na nastpny
rok szkolny.
Nr 189, s. 929. Jan Głotów (Głotow), były burmistrz miasta Radomska, otrzymał emerytur.
Nr 230, s. 1141. Podpułkownik Tarasienko na czele dwóch kompaniami piechoty, półtora szwadronu
dragonów, seciny31 kozaków, przy wsparciu dwóch dział, rozbił pod Wiewcem band Słupskiego.
R. 1864
Nr 30, s. 184; nr 40, s. 247. Ogólne wiadomoci na temat Szkoły Rolniczej. W szkole pozostawało wolnych kilka miejsc32.
Nr 74, s. 457. Rabin, dozór bóniczy i niektórzy mieszkacy Radomska wystosowali adres wiernopoddaczy do cara.
Nr 136, s. 828; nr 145, s. 882; nr 146, dodatek; nr 153, s. 925. Ogłoszenie o zapisach do Szkoły Rolniczej.
Nr 155, s. 933. Zakoczenie roku szkolnego w Szkole Rolniczej. Czterech uczniów zostało nagrodzonych
za dobre wyniki w nauce. Dwóch ukoczyło szkoł.
Nr 159, s. 961. W rozkazie dziennym do wojsk nr 212 z dn. 27 czerwca odcinek kolejowy od Radomska
do granicy z Prusami, osłaniany dotd przez 10. dywizj piechoty, przekazano pod ochron wojsk dowodzonych przez generała-lejtnanta Hlebowa. Za odcinek ten odpowiada miał fligel-adiutant33 pułkownik
Własów.
Nr 194, s. 1157; nr 196, s. 1168. Ogłoszenie o zapisach do szkoły Feliksa Fabianiego.
Nr 276, s. 1554. W Pietrowsku w guberni irkuckiej zmarł Franciszek Zbijewski, sdzia Sdu Okrgowego w Radomsku, właciciel dóbr Chorzew.
30

Foralia – z łac. targowe (opłaty), tutaj raczej: ceny targowe.
Secina – ros. setka, tutaj: sotnia.
Przekłamanie – w tym okresie w szkole uczyło si jedynie 7 chłopców. Pozostawało 18 wolnych miejsc.
33
Fligel-adiutant - adiutant skrzydłowy.
31
32
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R. 1865
Nr 46, s. 209. W Radomsku została pochowana Tekla z Walewskich Masłowska, ona byłego czenika
Ziemi Wieluskiej.
Nr 106, dodatek; nr 108, dodatek, 112, dodatek. Ogłoszenie o sprzeday hotelu (wraz z zabudowaniami
magazynowymi) znajdujcego si przy stacji kolejowej.
Nr 147, s. 708. Zakoczenie roku szkolnego w Szkole Rolniczej. Szeciu uczniów zostało wyrónionych
za dobr nauk. Jeden ucze ukoczył szkoł.
Nr 154, s. 806. Lekarz J. Kulski redagował w 1865 r. dział pt. „Kronika lekarska zagraniczna”
w czasopimie „Pamitnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.
Nr 173, s. 906. Zakoczenie roku szkolnego na pensji mskiej Feliksa Fabianiego. Lista nagrodzonych
uczniów.
Nr 178, s. 933. W Szkole Rolniczej pozostawało wolnych kilka miejsc.
Nr 228, s. 1198. W „Pamitniku Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, poszyt 1 i 2, tom XLIV,
ukazał si artykuł radomszczaskiego lekarza J. Kulskiego pt. „O chorobach ppka u noworodków”.
Nr 244, dodatek; nr 246, dodatek; nr 248, dodatek. Ogłoszenie o licytacji in minus od kwoty 2714,90
rubli na „entrepryz34 udogodnienia koszar wojskowych” w Radomsku.
R. 1866
Nr 78, s. 418. Od pocztku roku działał nowy tartak parowy Forstera. Planowano równie budow młyna
amerykaskiego.
Nr 120, s. 671; nr 123, dodatek; nr 127, dodatek. Ogłoszenie o sprzeday domu drewnianego z oficyn.
Podpis: Madaliski.
Nr 157, s. 903. Teodozja Tomaszewska miała nadal prowadzi 5-klasow pensj esk.
Nr 170, s. 981. W Warszawie przebywał Julian Kulski – radomszczaski lekarz, absolwent Uniwersytetu
Jagielloskiego, znany z licznych publikacji w literaturze lekarskiej.
Nr 174, s. 1003. Ogłoszenie o zapisach do Szkoły Rolniczej.
R. 1867
Nr 13, s. 69; nr 31, s. 177, nr 41, s. 241. Ukaz carski z dn. 19 (31) grudnia 1866 r. wprowadził nowy
podział administracyjny Królestwa Polskiego na 10 guberni i 85 powiatów. Radomsko zostało miastem
powiatowym w guberni piotrkowskiej.
Nr 74, s. 445. W zakładzie Zieleniewskiego w Krakowie zamówiono wyposaenie do budowanego młyna amerykaskiego.
Nr 106, s. 649. Na mocy postanowienia Komitetu Urzdzajcego w Królestwie Polskim z dnia 10 (22)
marca 1867 r. powiat radomski w guberni piotrkowskiej, dla odrónienia od powiatu radomskiego w guberni radomskiej, miał nosi nazw „noworadomski”.
Nr 106, s. 656; nr 109, s. 696; nr 112, s. 691. Rejentem w Radomsku był Dobrzelewski.
Nr 165, s. 1038. W Radomsku miała powsta restauracja.
Nr 218, s. 1381; nr 221, dodatek [s.1]. Burmistrz Radomska (liczcego około 6000 stałych mieszkaców)
zachcał do osiedlenia si w miecie rzenika, który miałby zaopatrywa obywateli w miso.
Nr 235, s. 1490. Kazimierz Łada – skrzypek, literat i kompozytor, zamierzał koncertowa na prowincji,
m. in. w Radomsku.
Nr 246, s. 1558. Na pocztku padziernika uruchomiono młyn parowy.
Nr 248, s. 1571. Zderzenie dwóch pocigów towarowych w pobliu stacji Radomsko.
Nr 267, s. 1684. Antoni Raszewski, syn zmarłego dyrektora trupy teatralnej, otworzył w Radomsku teatr.
R. 1868
Nr 6, s. 39. Zmarł Józef Koenig, telegrafista Drogi Warszawsko-Wiedeskiej.
Nr 7, s. 44. Towarzystwo dramatyczne Raszewskiego miało si przenie do Piotrkowa.
Nr 16, s. 110. W grudniu 1867 r. w teatrze prowadzonym przez Raszowskiego (Raszewskiego) wystpili
byli uczniowie warszawskiej szkoły dramatycznej.
Nr 58, s. 1. Car zatwierdził uchwał Komitetu do spraw Królestwa Polskiego o zamkniciu szkół rolniczych w Koskowoli, Radomsku, Nieglasach i Weronowie. Budynki po zlikwidowanych placówkach mogły przej na własno gmin pod warunkiem utworzenia w nich szkół elementarnych.
34

Entrepryza – z franc. przedsiwzicie.
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Nr 103, dodatek, s. IV; nr 111, dodatek, s. IV; nr 113, drugi dodatek, s. I; nr 115, dodatek, s. VII. Ogłoszenie o sprzeday drewnianego domu nr 286 wraz z zabudowaniami gospodarskimi. Cena 500 rub.
Nr 117, dodatek, s. III; nr 122, dodatek, s. III; nr 130, dodatek, s. VII; nr 131, dodatek, s. III; nr 134, dodatek, s. XIV; nr 135, dodatek, s. III. Ogłoszenie reklamowe Austriacko-Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpiecze od Ognia i od Gradu. W Radomsku agentem towarzystwa był Leopold Dobrzeleski.
Nr 129, s. 3. Kronika towarzyska: wikary ks. Dbrowski odprawił msz za nowoeców – Marcjann
Kłosowsk i Frydrycha Nobleta (urzdnika kolejowego).
Nr 143, s. 4. Zakoczenie roku szkolnego na pensji mskiej Feliksa Fabianiego. Lista wyrónionych
uczniów.
Nr 154, s. 6. Nominacje: Rydlewski, obroca sdowy z Radomska, został przeniesiony do Czstochowy.
Nr 201, s. 2–3. Kronika towarzyska: lub Karola Zieliskiego, kasjera dóbr ziemskich, z Walentyn Kobylisk.
Nr 227, s. 1. Rada Szczegółowa Opiekucza Szpitala w. Aleksandra w Nowo-Radomsku złoyła podzikowania Wł. Rychterowi za przekazanie na rzecz szpitala wpływów z amatorskiego wystpu prestidigitatorskiego. Opiekunem prezydujcym rady szpitala był Janiszewski.
Nr 280, s. 4. Lucyna Czarnomska, zamieszkała uprzednio w Radomsku, załoyła w Wieluniu szkoł
esk 2-klasow.
Nr 272, dodatek, s. V; nr 275, dodatek, s. V; nr 281, drugi dodatek, s. III; nr 284, dodatek, s. V; nr 288, dodatek, s. VII. Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe w Uladówce sprzedawało swoje wyroby
w punkcie handlowym Nckiego w Radomsku.
R. 1869
Nr 3, dodatek, s. I. Leon Stupnicki był lekarzem w Noworadomsku.
Nr 38, dodatek, s. IV. Ogłoszenie o lokalach do wynajcia w nowym murowanym domu znajdujcym si
przy stacji kolejowej.
Nr 73, dodatek, s. I. W 66. numerze „Tygodnika Ilustrowanego” ukazał si artykuł o kociele farnym
w Radomsku.
Nr 118, s. 4. Planowano budow dróg wirowych na odcinkach Radomsko-Przedbórz i RadomskoKoniecpol.
Nr 152, dodatek, s. V; nr 177, dodatek, s. III; nr 200, dodatek, s. III; nr 225, dodatek, s. IV; nr 254, dodatek, s. IV; nr 276, dodatek, s. VII. Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe w Uladówce sprzedawało
swoje wyroby w punkcie handlowym Nckiego w Radomsku.
Nr 169, s. 6. Zakoczenie roku szkolnego w szkole mskiej Feliksa Fabianiego. Lista nagrodzonych
uczniów.
Nr 185, s. 5. Korespondencja z Radomska. Miasto si rozbudowywało, powstały nowe pitrowe domy
w rynku i bocznych ulicach. Istniała cukiernia, apteka Soczołowskiego oraz obera i restauracja Wojakowskiego. Funkcjonowały dwie prywatne szkoły: trzyklasowa eska Tekli Rzeszotarskiej i dwuklasowa mska Feliksa Fabianiego. Trwała odbudowa kocioła parafialnego, roboty były zaawansowane
w około 50%. Msze odprawiano w kociele pofranciszkaskim.
R. 1870
Nr 1, s. 8; nr 2, s. 8. W hotelu nalecym do Ludwika Wojakowskiego skradziono Wincentemu Lewandowskiemu listy likwidacyjne.
Nr 9, dodatek, s. IV; nr 60, dodatek, s. IV; nr 78, dodatek, s. III; nr 95, dodatek, s. III; nr 120, dodatek,
s. III; nr 142, dodatek, s. III; nr 196, dodatek, s. III; nr 218, dodatek, s. III; nr 246, dodatek, s. V. Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe w Uladówce sprzedawało swoje wyroby w punkcie handlowym Nckiego
w Radomsku.
Nr 30, dodatek, s. II; nr 32, dodatek, s. III; nr 34, dodatek, s. II. Komisja Likwidacyjna uniewaniła listy
likwidacyjne skradzione Wincentemu Lewandowskiemu.
Nr 33, s. 5. Korespondencja Jana Okoskiego z Noworadomska. Zmarła Wiktoria z Kestnerów Krzyanowska, aktorka miejscowej trupy teatralnej.
Nr 78, s. 5–6. Trupa teatralna Okoskiego opuciła Radomsko i udała si do Czstochowy. Dochód
z ostatniego wystpu przeznaczono na szpital w. Aleksandra.
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Nr 82, s. 5. Planowano powstanie trasy kolejowej tzw. Sandomiersko-Piotrkowskiej. Jako miejsce jej
połczenia z tras Warszawsko-Wiedesk brano pod uwag Piotrków, Koluszki i Radomsko.
Nr 218, s. 7. Ogłoszenie Warszawskiego Towarzystwa Ubezpiecze od Ognia. Agentem towarzystwa
w powiecie noworadomskim był E. Tchurzewski z Piotrkowa.
R. 1871
Nr 37, s. 3. Wykolejenie si pocigu towarowego midzy stacjami Radomsko i Gorzkowice.
Nr 96, s. 6; nr 97, dodatek, s. IV. Ogłoszenie o sprzeday aparatu gorzelnianego. Szczegóły były dostpne
u rejenta Janiszewskiego.
Nr 98, dodatek, s. I; nr 101, dodatek, s. IV. Ogłoszenie o sprzeday folwarku. Szczegóły oferty
u rejenta Janiszewskiego.
Nr 111, s. 1. Nowy rozkład jazdy pocigów.
Nr 132, s. 2. Wygrana 10 000 rubli w 116. loterii padła na los zakupiony w kantorze Frydmana
w Radomsku.
Nr 137, s. 4; nr 144, s. 5; nr 145, s. 5. Ogłoszenie Towarzystwa Imperial. Agentem towarzystwa
w Radomsku był rejent Leopold Dobrzelewski.
Nr 145, s. 6. Ogłoszenie o zapisach do szkoły 2-klasowej mskiej Feliksa Fabianiego.
Nr 228, s. 2. Pod kierunkiem budowniczego Marcelego Berenta powstawał kociół parafialny. Fundusze
pochodziły ze składek parafian.
R. 1872
Nr 102, s. 6; nr 105, dodatek, s. I. Licytacja nieruchomoci nr 75 połoonej przy ul. Długiej nalecej do
spadkobierców Wiktorii Ostrowskiej. Cena wywoławcza 3790 rub. 40 i 13/40 kop.
Nr 107, s. 2. Dane statystyczne dotyczce guberni piotrkowskiej. Gubernia liczyła 682 495 mieszkaców
i zajmowała powierzchni ponad 231 mil kwadratowych. Radomsko miało 4680 mieszkaców stałych.
Nr 123, dodatek, s. II. Zagubiono weksel wystawiony przez Stefana Biedrzyckiego.
Nr 151, dodatek, s. I; nr 153, dodatek, s. I; nr 155, dodatek, s. I; nr 156, dodatek, s. I; nr 158, dodatek, s. I;
nr 159, dodatek, s. I; nr 160, dodatek, s. I; nr 162, dodatek, s. I; nr 164, dodatek, s. I; nr 166, dodatek, s. I;
nr 168, dodatek, s. I. Ogłoszenia o sprzeday nieruchomoci. Rejentem kancelarii ziemiaskiej był Dobrzelewski.
Nr 189, s. 4; nr 192, s. 5. Zapisy uczniów do 2-klasowej pensji mskiej Fabianiego.
Nr 253, s. 3. Schwytano kupca ydowskiego, który zamordował swoj on.
R. 1873
Nr 9, dodatek, s. I; nr 18, dodatek, s. 4; nr 26, dodatek, s. I. Ogłoszenie o sprzeday domu zajezdnego
z zabudowaniami znajdujcego si w pobliu stacji kolejowej. Cena 8000 rub.
Nr 111, dodatek, s. II; nr 112, dodatek, s. I; nr 113, s. 6. Rejentem kancelarii Sdu Pokoju był Janiszewski.
Nr 117, s. 4; nr 120, dodatek, s. II; nr 122, s. 6; nr 126, dodatek, s. II; nr 137, dodatek, s. II. W aptece
Soczołowskiego mona było naby kumys.
Nr 150, s. 1. Opis procesu wytoczonego Klemensowi Krajewskiemu, redaktorowi pisma „Kolce”, przez
członków Sdu Policji Prostej w Nowo-Radomsku za umieszczenie szkalujcego wiersza w zeszycie II
z 15 padziernika 1871 r.
Nr 172, s. 5. Ogłoszenie o zapisach do szkoły Fabianiego. Z pocztkiem roku szkolnego 1873/74 szkoła
została przeniesiona do lokalu przy ul. Długiej, nabytego od spadkobierców Ostrowskich.
Nr 177, s. 4; nr 180, s. 5. Rejent Władysław Siennicki, załoył kancelari w domu W. Filipowicza znajdujcym si w rynku.
R. 1874
Nr 67, s. 2. W losowaniu nagród „Tygodnika Ilustrowanego” darmow prenumerat wygrał Hcho
z Radomska.
Nr 81, s. 1; nr 89, s. 2. Projekt utworzenia kasy zaliczkowej.
Nr 95, s. 6; nr 100, II dodatek, s. I. Ogłoszenie o sprzeday domu w pobliu stacji kolejowej.
Nr 140, s. 1. Feliks Soczołowski, były opiekun Rady Szczegółowej Szpitala w. Aleksandra, został odznaczony za 12-letni prac w radzie orderem w. Anny trzeciej klasy.
Nr 155, s. 2. Wskutek zaprószenia ognia przez wonic wybuchł poar na posesji w Radomsku.
Nr 189, s. 2. Karol Malewski na pocztku wrzenia miał otworzy ksigarni (z czytelni).
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Nr 231, s. 4; nr 245, s. 6. W aptece Soczołowskiego mona było naby krople amerykaskie i eliksir od
bólu zbów Hipolita Majewskiego.
R. 1875
Nr 63, dodatek, s. I; nr 69, dodatek, s. II; nr 74, dodatek, s. I. Ogłoszenie o sprzeday lub wynajciu posesji, w skład której wchodził m. in. hotel, restauracja i handel winny.
Nr 158, s. 3; nr 162, s. 4. Ogłoszenie o zapisach do 2-klasowej szkoły mskiej Feliksa Fabianiego.
Nr 169, s. 4; nr 170, s. 4; nr 172, s. 5. Ogłoszenie o licytacji domu murowanego z dwiema oficynami
znajdujcego si na Bugaju.
Nr 185, s. 2. Statystyka dotyczca słuby zdrowia w guberni piotrkowskiej. Szpital w. Aleksandra
w Radomsku miał 38 łóek.
R. 1876
Nr 5, s. 3. Zmarł Andrzej Piekowski, od 1852 r. obroca Sdu Pokoju i od 1867 r. prezydujcy
w Radzie Szczegółowej Zakładów Dobroczynnych w Radomsku.
Drugie Rossyjskie Towarzystwo Ubezpieczenia od ognia zamierzało utworzy agentur w Radomsku.
Nr 46, dodatek, s. I. Ogłoszenie o sprzeday lub dzierawie drewnianego domu w Radomsku. Cena około
2000 rub.
Nr 79, s. 2. Wygrana 400 rub. padła na los sprzedany w kantorze Frydmana.
Nr 110, dodatek, s. II; nr 114, dodatek, s. II; nr 121, dodatek, s. II. Ogłoszenie A. Dobrzaskiego
o sprzeday posesji.
Nr 151, s. 1. Notariuszami w Radomsku byli Kazimierz Jurkowski i Władysław Siennicki.
Nr 168, s. 4. Ogłoszenie o rozpoczciu roku szkolnego w szkole Fabianiego.
Nr 171, s. 2. Adolf Bogucki miał wygłosi odczyt na temat hodowli jedwabników.
Nr 182, II dodatek, s. III; nr 189, II dodatek, s. III; nr 197, s. 11. Ogłoszenie reklamowe: herbat firmy
J. N. Gorjunow mona było naby w sklepie M. Szancera w Radomsku.
Nr 195, s. 4; nr 198, s. 7; nr 199, s. 6. Ogłoszenie o dzierawie ogrodu warzywnego.
Nr 197, s. 1. Zmarł Walerian Unger, zawiadowca stacji Radomsk.
s. 5. Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Jakor” wypłaciło Wolfowi Herszowi Ofmanowi odszkodowanie za
poar.
Nr 203, s. 1, nr 206, s. 1. Konsekracja nowego kocioła przez biskupa diecezji kujawsko-kaliskiej Wincentego Popiela w dn. 5 (17) wrzenia.
Nr 236, s. 5. Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Jakor” wypłaciło Wolfowi Lejbowi Winerowi i Mendlowi
Goldbergowi odszkodowania za poary.
Nr 241, s. 5. W dn. 1 (13) lipca Józef Goliski, podpisarz Sdu Pokoju, stracił stanowisko.
R. 1877
Nr 65, s. 6; nr 67, s. 8; nr 69, dodatek, s. II. Ogłoszenia o sprzeday majtku ziemskiego. Szczegóły oferty
były dostpne u byłego rejenta Dobrzelewskiego.
Nr 68, s. 4. Informacja o planowanych remontach szos Radomsko-Włocławskiej oraz PrzedborskoWieluskiej na terenie powiatu noworadomskiego.
Nr 137, s. 4. Wybuch dynamitu zniszczył 2 domy, zabił 12 i ranił 20 osób. Nie ustalono przyczyn wypadku.
Nr 177, s. 3. miertelny wypadek na stacji kolejowej.
Nr 231, s. 3. Szpital w Radomsku otrzymał polecenie zwikszenia o 10 iloci miejsc.
R. 1878
Nr 119, s. 4. W dn. 22 maja w miecie spłonło kilka budynków.
R. 1879
Nr 48, s. 7. Ogłoszenie reklamowe Fabryki syropu i krochmalu kartoflanego W.A. Scholtena
w Piotrkowie. Agentem firmy w Radomsku był M. Szancer.
Nr 124, s. 4. W 132. loterii krajowej wygrana 100 rub. padła na los zakupiony w kantorze Frydmana.
R. 1880
Nr 193, s. 4. Sprawa sdowa przeciwko grupie mieszkaców o sprzeciwienie si władzy administracyjnej. Spór dotyczył praw do lasu miejskiego.
R. 1881
Nr 150, s. 5. Zmarła Emilia z Duninów Łpiska, wdowa po Adolfie Łpiskim – komisarzu lenym.
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Nr 199, s. 4. Zawizała si ochotnicza stra ogniowa.
R. 1882
Nr 48, s. 4. Spis miast Królestwa Polskiego, w których działały ochotnicze strae poarne.
Nr 132, s. 5. Pułkownik Goszczyn, dowódca 5. batalionu strzelców, uległ powanemu wypadkowi podczas przejadki konnej.
Nr 147, s. 7. Florentyna Szalay, wdowa po lekarzu Adolfie Szalayu, otrzymała zapomog od „Komitetu
kasy wsparcia podupadłych lekarzy oraz wdów i sierot biednych po lekarzach pozostałych”.
Nr 220, s. 12. Ogłoszenie reklamowe firmy „J. Böhm handel towarów kolonialnych i delikatesów”.
R. 1883
Nr 56, s. 9. Ogłoszenie o sprzeday cukierni (istniejcej od 40 lat przy stacji kolejowej).
Nr 153a, s. 7. Ogłoszenie o zapisach do 3-klasowej pensji eskiej Tekli Gwodzik.
Nr 162, s. 7. Ogłoszenie o zapisach do nowo otwartej 4-klasowej pensji eskiej Marii Wandy Frank.
Nr 207, s. 6, arkusz 2, s. 14. Ogłoszenie o rozpoczciu roku szkolnego w szkole mskiej 2-klasowej Feliksa Fabianiego.
R. 1884
Nr 171, s. 9; nr 231b, s. 6. Ogłoszenie o zapisach do 4-klasowej szkoły eskiej Marii Wandy Frank. Od
1 lipca pensja miała zosta przeniesiona z domu Bugajskiego przy rynku do domu Löflera przy ul. Krakowskiej.
Nr 260b, s. 4. W nieukoczonej sali gimnastycznej stray ogniowej wystpowało lubelskie towarzystwo
dramatyczne.
R. 1885
Nr 104b, s. 4. Ogłoszenie o sprzeday posesji z domem drewnianym.
Nr 193b, s. 7; nr 196b, s. 9. Ogłoszenie o zapisach do szkoły Marii Frank, która mieciła si w domu
Löflera.
Nr 285b, s. 12. Ogłoszenie o sprzeday lub dzierawie willi znajdujcej si niedaleko stacji kolejowej.
R. 1886
Nr 69b, s. 8. Ogłoszenie reklamowe: Fabryka wyrobów cementowych w Nowo-Radomsku otworzyła
punkt sprzeday w Warszawie. Miała równie przedstawicieli w Radomiu, Białymstoku, Łodzi i Kielcach.
Nr 88, s. 8; nr 101, s. 12. Ogłoszenie o sprzeday majtku ziemskiego. Szczegóły oferty były dostpne
u rejenta Jurkowskiego.
Nr 101, s. 2. Fabryka wyrobów cementowych miała wykona w Warszawie próbny chodnik betonowy.
Nr 194b, s. 11; nr 197, s. 7. Ogłoszenie: Pensja M. Frank poszukiwała nauczycielki arytmetyki
i jzyka francuskiego.
Nr 219b, s. 6. Ogłoszenie: Fabryka wyrobów cementowych poszukiwała technika budowlanego.
Nr 274, s. 4. Midzy stacjami Radomsko i Kamiesk doszło do wypadku kolejowego.
Nr 297b, s. 6. Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Jakor” wypłaciło Jakubowi Birencwejgowi odszkodowanie za poar.
Nr 338a, s. 4. Informacja o nowych taryfach kolejowych.
„Monitor Warszawski”
R. 1826
Nr 145, s. 680; nr 146, s. 684. Ogłoszenie Sdu Pokoju powiatu radomskiego o regulacji hipotek posesji
połoonych w Radomsku (wymienione numery). Podpisy: Antoni Waleski (raczej: Walewski) – podsdek, M. Ziołkowski (raczej: Ziółkowski) – pisarz.
R. 1827
Nr 104, s. 462. Ogłoszenie Sdu Pokoju powiatu radomskiego o regulacji hipotek posesji połoonych
w Radomsku (wymienione numery). Podpis: Antoni Walewski.
Nr 145, s. 631. W Radomsku w okolicach rynku spaliło si 8 domów.
R. 1828
Nr 37, dodatek, s. 134–135; nr 192, s. 860. Ogłoszenie Sdu Pokoju powiatu radomskiego o regulacji
hipotek posesji połoonych w Radomsku (wymienione numery). Podpis: Antoni Walewski, podsdek.
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„Pamitnik Religijno-Moralny”
R. 1842
T. 2, z. 2, s. 128. Historia zakonu franciszkanów w Polsce. Wzmianka o klasztorze w Radomsku.
R. 1843
T. 4, z. 2, s. 169–170. Wstp do historii klasztorów franciszkaskich w Polsce autorstwa ks. Jakuba Piaseckiego. Wzmianka dotyczca klasztoru w Radomsku.
T. 5, z. 5, s. 405–413. Cig dalszy pracy ks. Jakuba Piaseckiego. Historia klasztoru OO. Franciszkanów
w Radomsku.
T. 5, z. 6, s. 486. Cig dalszy pracy ks. Jakuba Piaseckiego. Rola ks. Wojciecha z Radomska w powstaniu
kocioła w Stycy w 1591 r.
R. 1846
T. 10; nr 3, s. 288. W grudniu 1845 r. proboszczem w radomszczaskiej parafii został ks. Józef Rzewuski.
R. 1848
T. 14; nr 1, s. 75. Ks. Damian Drozdal został gwardianem ksiy Bernardynów (raczej: Franciszkanów).
R. 1850
T. 18; nr 2, s. 170. Ks. Antoni Gsiorowski został gwardianem w klasztorze w Radomsku.
R. 1852
T. 22; nr 4, s. 410. W 1851 r. w wieku 28 lat zmarł ks. Ludwik Krzemieski – wikary w Radomsku.
R. 1854
T. 27; nr 9, s. 296. Ks. Wincentego Gajewskiego mianowano proboszczem w Radomsku.
R. 1855
T. 28; nr 1, s. 52. Ukoczono budow łani parowej przy szpitalu w Radomsku.
R. 1856
T. 31; nr 10, s. 415. Wzmianka dotyczca zjazdu szlachty w Radomsku w 1382 r.
R. 1857
T. 32; nr 6, s. 704. Ks. Antoni Gsiorowski został przełoonym klasztoru.
R. 1860
T. 5; nr 2, s. 182. Ks. Tomasz Kamiski został przełoonym klasztoru.
R. 1861
T. 7; nr 2, s. 207. Ks. Tomasz Kamiskiego mianowano przełoonym klasztoru.
„Powszechny Dziennik Krajowy”
R. 1829
Nr 80, s. 337; nr 83, s. 349. Ogłoszenie Walentego Kobyłeckiego, komornika przy Sdzie Pokoju powiatu radomskiego, o licytacji dzierawy zajtych sdownie dóbr Huta Drewniana inaczej Tokarzew Kty.
Nr 141, s. 648. Ogłoszenie Mikołaja Basiskiego, rejenta kancelarii ziemiaskiej powiatu radomskiego,
o licytacji dzierawy dóbr Kocierzowy.
Nr 189, s. 852. Ogłoszenie Mikołaja Basiskiego, rejenta kancelarii ziemiaskiej powiatu radomskiego,
o licytacji dzierawy majtku Wiewiórów.
Nr 199, s. 898. Ogłoszenie Sdu Pokoju powiatu radomskiego o regulacji hipotek posesji połoonych
w Radomsku (wymienione numery). Podpis: M. Ziółkowski, podsdek.
R. 1830
Nr 45, s. 227. Ogłoszenie Sdu Pokoju powiatu radomskiego o regulacji hipotek posesji połoonych
w Radomsku (wymienione numery). Podpis: M. Ziółkowski.
Nr 60, s. 286. Ogłoszenie Walentego Kobyłeckiego - komornika przy Sdzie Pokoju powiatu radomskiego.
Nr 98, s. 478. Nominacje: Komisja Sprawiedliwoci mianowała Wojciecha Turskiego, obroc przy
Sdzie Pokoju powiatu piotrkowskiego, obroc przy Sdzie Pokoju powiatu radomskiego.
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Nr 149, s. 768; nr 152, s. 784, nr 193, s. 976. Ogłoszenie o licytacji dzierawy dóbr Gosławice, która
miała si odby w kancelarii rejenta Mikołaja Basiskiego.
Nr 159, s. 824. Ogłoszenie o licytacji dzierawy dochodów konsumpcyjnych w miastach Królestwa
Polskiego.
Nr 242, s. 1210. Ogłoszenie o licytacji dzierawy podatku od misa koszernego w okrgu Piotrków
i Radomsko.
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Tom VI (2012)

Tomasz Andrzej Nowak, Kamil Rutkowski
(Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku)
Bibliografia powiatu radomszczaskiego za lata 2000–2004 r.
W niniejszym zestawieniu prac historycznych dotyczcych powiatu radomszczaskiego przyjlimy zasady okrelone w poprzedniej publikacji1.
[a] Kapliczka w Silnicy, „Gazeta Radomszczaska” 2001, nr 4, s. 11.
Albert, Kapliczka w Kobielach Wlk., „Gazeta Radomszczaska” 2000, nr 40, s. 9.
- Kapliczka w Karsach, „Gazeta Radomszczaska” 2000, nr 42, s. 11.
Antoniewicz Marceli, O najdawniejszej formie i ewolucji herbu miasta Radomska, [w:] Z dziejów Polski
XIX i XX wieku. Ksiga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ryszardowi Szwedowi, pod red. Tadeusza
Dubickiego i Tadeusza Paneckiego, Czstochowa 2004, s. 23–42.
Baliski M, i T. Lipiski, Staroytna Polska pod wzgldem historycznym, geograficznym i statystycznym
opisane przez (fragmenty), [w:] Region Jurajski w pimiennictwie polskim od XV wieku do pocztków XX
wieku, wyboru tekstów dokonali Andrzej J. Zakrzewski i Wiesław Gworys. Wstpem i komentarzami
opatrzył Andrzej J. Zakrzewski, Czstochowa 2004, s. 198-238..
Basiski Stanisław, 120 lat radomszczaskiej Ochotniczej Stray Poarnej, „Nasz wiat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, 2001, nr 1, s. 3–6.
Bednarczyk Monika, ołnierze górniczych batalionów, „Komu i Czemu” 2001, nr 40, s. 14.
- Zaborowscy ze zgody (dotyczy Bronisława Zaborowskiego, ołnierza NSZ), „Komu i Czemu” 2001, nr
45, s. 10.
- (oprac.), Stefania Heilbrunn. Dzieci mgły i nieba, „Komu i Czemu” 2001, nr 43, s. 13, nr 44, s. 13, nr 45,
s. 13, nr 46 2001, s. 14, nr 47, s. 14, nr 48, s. 14, nr 49, s. 14, nr 50, s. 14, nr 51–52, s. 14; „Komu i Czemu” 2002, nr 1, s. 14, nr 2, s. 14, nr 3, s. 14, nr 4, s. 14, nr 5, s. 14, nr 6, s. 14, nr 7, s. 13, nr 8, s. 13, nr 9, s.
13, nr 10, s. 13, nr 11, s. 13, nr 12, s. 13, nr 13, s. 13, nr 15, s. 13, nr 16, s. 13, nr 17,
s. 13, nr 19, s. 15, nr 20, s. 15, nr 22, s. 15, nr 23, s. 15, nr 24, s. 14, nr 25, s. 14, 2002, nr 26, s. 15, 2002,
nr 27, s. 15, nr 28, s. 15, 2002, nr 30, s. 15.
- Kolejna wizyta chasydów, „Komu i Czemu” 2002, nr 13, s. 7.
- Radomszczaski lotnik (Stefan Berezka), „Komu i Czemu” 2002, nr 9, s. 9.
- Siła dwóch narodów (relacje polsko-wgierskie), „Komu i Czemu” 2003, nr 16, s. 8.
- Dom Nauczyciela – prny orodek kultury ma 35 lat, „Komu i Czemu” 2003, nr 48, s. 13.
- Taka była rzeczywisto. Wspomnienia internowanego (dot. Zbigniewa Fiuty), „Komu i Czemu” 2004,
nr 29, s. 12, nr 30, s. 13.
Bednarczyk Monika, Bogacz Ewa, Wspomnienia rodowitej radomszczanki (Ireny Grzybowskiej
z czasów okupacji), „Komu i Czemu” 2001, nr 50, s. 15.
Bereska Marian, Kamiski Janusz, Radomszczaskie medale, Radomsko 2002–2004, ss. 40.
Biedrzycka-Czudowska Aleksandra, God save the King (fragment wspomnie), „Gazeta Radomszczaska” 2003, nr 6, s. 13.
Błaszczyk Boena, Zitek Jacek, Cmentarzysko kultury pomorskiej w Dobryszycach, Radomsko 2001,
ss. 47.

1

T.A. Nowak, K. Rutkowski, Bibliografia powiatu radomszczaskiego za lata 2005–2010, „Zeszyty Radomszczaskie”, t.
V, red. T.A. Nowak, Radomsko 2011, s. 311.
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Błaszczyk Boena, Osadnictwo w dolinie Radomki, „Nasz wiat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum w Radomsku” 2001, nr 2, s. 1–3.
Błaszczyk Krzysztof, Cmentarzysko ciałopalne w Strzelcach Wielkich, „Gazeta Radomszczaska” 2003,
nr 27, s. 11.
- Wykopaliska archeologiczne w Strzelcach Wielkich, „Nasz wiat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum w Radomsku” 2003, nr 5, s. 1, 3.
Błaszczyk Zygmunt, Ratusze Radomska, „Wdrownik” 2003, nr 1, s. 12–15.
Bodanka Edmunda, Mój profesor Henryk Fajt, „Komu i Czemu” 2000, nr 30, s. 15.
Bogacz Ewa, Gidelska chluba (dotyczy klasztoru OO. Dominikanów), „Komu i Czemu” 2001, nr 24,
s. 12.
- Charakterystyka Gminy (dot. gminy Radomsko), „Wdrownik” 2003, nr 1, s. 39–41.
Bojdo Wojciech, Harcerskie druyny Młodzieowej Słuby Ruchu Hufca Radomsko 1959–1984, „Komu
i Czemu” 2004, nr 29, s. 15.
- Harcerskie druyny eglarskie Hufca Radomsko 1932–2001, „Komu i Czemu” 2004, nr 30, s. 15.
- Harcerskie druyny poarnicze Hufca Radomsko 1918–1994, „Komu i Czemu” 2004, nr 31, s. 14.
- Błkitne druyny harcerskie Hufca Radomsko 1943–2001, „Komu i Czemu” 2004, nr 33, s. 14.
- Ruch Przyjaciół Harcerstwa w Radomsku 1915–2003, „Komu i Czemu” 2004, nr 34, s. 14.
- Poczta harcerska. Hufca Radomsko 1915–2001, „Komu i Czemu” 2004, nr 35, s. 15.
- Harcerskie druyny artystyczne Hufca Radomsko 1917–2003, „Komu i Czemu” 2004, nr 36, s. 16.
- Stanica harcerska Biały Brzeg 1978–2003, „Komu i Czemu” 2004, nr 37, s. 16.
- Harcerskie harce w Białym Brzegu, „Komu i Czemu” 2004, nr 38, s. 15.
- Czarna Trzynastka 1981–2003, „Komu i Czemu” 2004, nr 38, s. 16.
- 7 Druyna Harcerska „Dbina” 1985–2003, „Komu i Czemu” 2004, nr 39, s. 16.
- Wydawnictwa harcerskie Hufca Radomsko 1943–2003, „Komu i Czemu” 2004, nr 40, s. 16.
- Krgi i szczepy harcerskie Hufca Radomsko 1963–2003, „Komu i Czemu” 2004, nr 41, s. 16.
-, Radomszczaskie harcerstwo w liczbach (1915–2003 r.), „Komu i Czemu” 2004, nr 42, s. 16.
- Hubalczycy 1982–2004, „Komu i Czemu” 2004, nr 43, s. 15.
- Radomszczaskie harcerstwo. Kalendarium 1915–2003 cz. 1, „Komu i Czemu” 2004, nr 44, s. 9, nr 45,
s. 9.
-Komendanci 1915–2003, „Komu i Czemu” 2004, nr 46, s. 14, nr 47, s. 15.
Borek Małgorzata, Minło i nie wróci! (dot. cerkwi w Radomsku), „Nasz wiat. Biuletyn Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum w Radomsku” 2004, nr 10, s. 15.
Borkowski Andrzej Włodzimierz, Muzyka w okupacyjnym Radomsku, „Gazeta Radomszczaska”
2002, nr 9, s. 10, nr 10, s. 7, nr 11, s. 10, nr 12, s. 10 (opracowała Beata Anna Symołon).
- Z głbokoci wołam do Ciebie, Panie, „Gazeta Radomszczaska” 2002, nr 13, s. 8–9 (opracowała Beata
Anna Symołon).
- Muzyka w powojennym Radomsku, „Gazeta Radomszczaska” 2002, nr 14, s. 8, nr 15, s. 8, nr 17, s. 8
(opracowała Beata Anna Symołon).
- Odgruzowywanie Radomska (fragment ksiki w opracowaniu Beata Anna Symołon), „Gazeta Radomszczaska” 2003, nr 39, s. 8.
Broniszewska Justyna (oprac.) Atak na wizienie (Pamitnik „Robotnika” – atak na areszt 1943 r.),
„Komu i Czemu” 2003, nr 32, s. 12.
- Ocali od zapomnienia (dotyczy wyzwolenia Radomska w styczniu 1945 r.), „Komu i Czemu” 2003,
nr 2, s. 15.
- Ju nigdy wicej (dotyczy H. Wróblewskiego i jego pobytu w Owicimiu), „Komu i Czemu” 2003,
nr 4, s. 11.
- 1 wrzenia na ziemi radomszczaskiej, „Komu i Czemu” 2003, nr 35, s. 12.
- 59 lat pod Ewin, „Komu i Czemu” 2003, nr 36, s. 10.
- Junacy s wród nas, „Komu i Czemu” 2003, nr 36, s. 10.
- Powstanie Styczniowe 140 lat temu, „Komu i Czemu” 2003, nr 3, s. 9.
- Telesfor Mickiewicz. Powstaniec, który tu ył, „Komu i Czemu” 2003, nr 4, s. 10–11.
- Bony Towarzystwa Akcyjnego Przemysłu Metalurgicznego w Noworadomsku, „Komu i Czemu” 2003,
nr 19, s. 12.
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- Junaki i junaczki, „Komu i Czemu” 2003, nr 30, s. 10.
- Junacy s wród nas, „Komu i Czemu” 2003, nr 39, s. 12.
- Junacy s wród nas, „Komu i Czemu” 2003, nr 48, s. 13.
- Moje strony rodzinne dawniej a dzi (pamitnik Elbiety Adamus z Dobryszyc), „Komu i Czemu”
2003, nr 51/52, s. 22.
- ...A nadszedł 16 stycznia (1945 r.), „Komu i Czemu” 2004, nr 2, s. 14.
- Powstanie styczniowe na ziemi radomszczaskiej, „Komu i Czemu” 2004, nr 3, s. 13.
- Za rok bd obchodzi okrgł rocznic (dotyczy radomszczaskiego harcerstwa), „Komu i Czemu”
2004, nr 8, s. 9.
Buchta Iwona, Łysik Renata, Pułkownikowi Kanigowskiemu, „Komu i Czemu” 2002, nr 31, s. 8.
Byli winiowie (dotyczy radomszczan w obozach koncentracyjnych), „Komu i Czemu” 2000, nr 18,
s. 12–13, nr 19, s. 13.
Chałubiski Zygmunt, 55 lat temu (dotyczy wyzwolenia ziemi radomszczaskiej), „Komu i Czemu”
2000, nr 3, s. 5.
Chałubiski Zygmunt, Nieznane epizody okupacyjne, „Komu i Czemu” 2000, nr 9, s. 15, nr 10, s. 15, nr
12, s. 15, nr 13, s. 13.
Cielecki Roman, Kto ty jeste?, Polak mały (dot. Mieczysława Brzuchani), „Gazeta Radomszczaska”
2000, nr 29, s. 10, nr 30, s. 10, nr 31, s. 10, nr 32, s. 10, nr 33, s. 10, nr 34, s. 10, nr 35, s. 10, nr 36, s. 10,
nr 37, s. 10, nr 39, s. 10, nr 40, s. 10, nr 41, s. 10.
Ciesielski Bogdan Adam, Pierwsza taksówka i legiony polskie, „Gazeta Radomszczaska” 2000, nr 36,
s. 9.
Ciesielski Michał, K.S. Wilk-Radomsko, „Nasz wiat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
w Radomsku” 2004, nr 9, s. 16.
Ciupiski Henryk, Polska Organizacja Wojskowa w Radomszczaskiem, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyszej Szkoły Pedagogicznej w Czstochowie” 2001, nr 29/8, s. 235–251.
Chrostowska Edyta, ydowskie miasto, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2000, nr 15, s. 5.
Chłopicki E., Czstochowskie strony, [w:] Region Jurajski w pimiennictwie polskim od XV wieku do
pocztków XX wieku, wyboru tekstów dokonali Andrzej J. Zakrzewski i Wiesław Gworys. Wstpem
i komentarzami opatrzył Andrzej J. Zakrzewski, Czstochowa 2004, s. 147-185.
Conrad, Kapliczka przy ul. Narutowicza 46, „Gazeta Radomszczaska” 2000, nr 2, s. 11.
- Jak zginł Szaboles, „Gazeta Radomszczaska” 2000, nr 15, s. 11.
Czuryło Łukasz, Jubileusz stray poarnej [w Strzelcach Małych], „Gazeta Radomszczaska” 2000,
nr 29, s. 7.
- Kapliczki w Przedborzu, „Gazeta Radomszczaska” 2000, nr 30, s. 11.
- Kapliczka na Pysowej, „Gazeta Radomszczaska” 2001, nr 7, s. 11.
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Woch Magdalena, Czy zagłada była blisko? (o planowanym zniszczeniu miasta przez Niemców na
przełomie 1944/45 r.), „Komu i Czemu” 2004, nr 12, s. 13.
- Zrekompensowa godno (dotyczy m.in. okupacyjnych przey Zbigniewa D.), „Komu i Czemu”
2004, nr 23, s.12.
- Pamitki wrzenia (1939 r.), „Komu i Czemu” 2004, nr 35, s. 13.
- W 60 lat po Ewinie, „Komu i Czemu” 2004, nr 37, s. 9.
-Pasja na dwóch kółkach (historii kolarstwa w Radomsku), „Komu i Czemu” 2004, nr 25, s. 13.
-Kociół w Kamiesku ma 100 lat, „Komu i Czemu” 2004, nr 27, s. 14.
- O. Kosma Lenczowski. Legenda Kamieska, „Komu i Czemu” 2004, nr 32, s. 14.
- Bezpaski kawał historii (o historii nieistniejcego ju pomnika „Braterstwa Broni”), „Komu i Czemu”
2004, nr 33, s. 12.
- 100-latka ze Szczepocic (dotyczy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego), „Komu i Czemu” 2004, nr 39, s. 8.
- Zapomniana historia (dotyczy rodów ziemiaskich zamieszkujcych niegdy Jedlno), „Komu i Czemu”
2004, nr 44, s. 15.
-, Wielopokoleniowy Fameg (dotyczy „famegowskiej” historii Jana Niteckiego), „Komu i Czemu” 2004,
nr 48, s. 14.
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- „Fameg” maj we krwi, „Komu i Czemu” 2004, nr 50, s. 13
Wojarska Jolanta, Narodziny radomszczaskiego przemysłu, „Wdrownik” 2003, nr 1, s. 18–20.
- Powstanie i rozwój przemysłu radomszczaskiego do I wojny wiatowej, Radomsko 2006, ss. 89, nlb. 5,
tabl. 16.
Wojskowy Sd Rejonowy w Łodzi, red. Janusz Wróbel i Joanna elazko, Warszawa 2004, ss. 189.
Wróblewski Henryk, Wspomnienia (droga do obozu w Owicimiu), „Komu i Czemu” 2004, nr 43, s. 8.
Zajczkowski Stanisław Marian, O lokacjach na prawie niemieckim wsi na obszarze przedrozbiorowego powiatu radomszczaskiego do połowy XVI stulecia, [w:] Niebem i sercem okryta. Studia historyczne
dedykowane dr Jolancie Malinowskiej (1971–2000), red. Mariusz Malinowski, Toru 2002, s. 207–236.
Zakrzewski Andrzej Jan, Gorce lata 1861-1863 w oczach ziemiaskiego dworu. Fragment pamitników Heleny z Morstinów Ostrowskiej, „Biuletyn Wyszej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Czstochowie” 2003, nr 5-6, s. 37-64.
Załcki Jan, Słuby specjalne II-ej Konspiracji, Radomsko 2001, ss. 180.
Zawadzka Janina, „Wyzwolenie” Radomska, „Gazeta Radomszczaska” 2001, nr 3, s. 6.
Zawadzki Wojciech, W rocznic bitwy warszawskiej, „Gazeta Radomszczaska” 2002, nr 33, s. 8.
- Antoniów, Krery, Przedbórz 1944, „Gazeta Radomszczaska” 2003, nr 20, s. 6–7.
- Nieznany „Mars” (dot. Mariana Margasa ur. 1908–zm. 1944), „Gazeta Radomszczaska” 2004, nr 16, s. 8.
- Z wojennych dziejów miasta [dot. Przedborza], „Gazeta Radomszczaska” 2004, nr 42, s. 8.
- Przedborski wrzesie’39, „Gazeta Radomszczaska” 2004, nr 43, s. 8, nr 44, s. 8, nr 45, s. 8, nr 47, s. 8;
nr 48, s. 8.
- Niemieckie panowanie, „Gazeta Radomszczaska” 2004, nr 50, s. 8.
- Jak w Buenos Aires, „Gazeta Radomszczaska” 2004, nr 51, s. 8 (fragment ksiki Przedborski wrzesie).
- Zamiast epilogu), „Gazeta Radomszczaska” 2004, nr 53, s. 8 (fragment ksiki Przedborski wrzesie).
Ziembiski Maciej, Rosłem z Polsk Ludow. Korzenie, „Komu i Czemu” 2000, nr 1, s. 11; W liceum, nr 2, s. 10;
Niech naley, nr 3, s. 7; Kruszyna, nr 4, s. 7; Powrót do szkoły, nr 5, s. 13; Pierwsze dni w szkole, nr 6, s. 7; Polanki,
nr 7, s. 7; Propozycja awansu, nr 8, s. 7; Smak samodzielnoci, nr 9, s. 7; Ja si doczekał, nr 10, s. 12; Jasiu kopek, nr 12, s. 12; Moment goryczy, nr 13, s. 11; Rozmowy w powiecie, nr 14, s. 7; Anga na szefa kultury, s. 11;
Chwilowe podłamanie, nr 16, s. 11; Ostre starcie, nr 17, s. 11; Po burzy pogoda, nr 18, s. 11; Akademie, nr 19, s. 11
Reymontowi w stulecie urodzin, nr 20, s. 13; Czyn dla uczczenia, nr 21, s. 13; Przyszli i zawiedli si, nr 22, s. 13;
Dzie otwarcia, nr 23, s. 13; Mieciuchna, nr 24, s. 11; Budowanie układów, nr 25, s. 11; Podstp z muzeum, nr 26,
s. 11; Podstp z muzeum cz. 2, nr 27, s. 11; Pieczarki, a sprawa kultury, nr 28, s. 11; Ksika i mono czytania...,
nr 29, s. 11; Przegldy – brama do istnienia, nr 30, s. 11; Miasto si rozwija, nr 31, s. 11; Witaczka, nr 32, s. 11;
Dylemat, nr 33, s. 11; Bliniczki z pocigu, nr 34, s. 11; Jadwiga Gabriela, nr 35, s. 11; W swoim, nr 36, s. 11;
Nowe dowiadczenia. Pełnomocnik, nr 37, s. 11; Pierwsze zagraniczne dowiadczenia, nr 38, s. 11; Idea – to była
papka, nr 39, s. 11; Torebka ekspresowej herbaty, nr 40, s. 11; O radomszczaskim poecie, nr 41, s. 11; „Ubu
król” i tace, nr 42, s. 11; Powrót, nr 43, s. 11; Rok w „szóstce”, nr 44, s. 11; Twórca dziadów, nr 45, s. 11; Był taki
1 Maj..., nr 46, s. 11; Niespodziewane przejcie, nr 47, s. 11; Harcerstwo, nr 48, s. 11; Aby był symbolem prawoci,
nr 49, s. 11; Stadion. Etap ograniczenia, nr 50, s. 11; Wielki swoj skromnoci, nr 51/52, s. 11; Nauczycielski sd,
„Komu i Czemu” 2001, nr 3, s. 7; Dochodzenie z nieoczekiwanym finałem, nr 4, s. 7; Bal z konsekwencjami, nr 5,
s. 14; Imieniny z orderem, nr 6, s. 12; W góralskiej Lenicy, nr 7, s. 12; Czynne wypoczywanie, nr 8, s. 12; Sportowa
potga, nr 9, s. 12; Pojedynek z szarzyzn, nr 10, s. 12; Wyjcie z opłotków, nr 11, s. 12; Namiastki ataku, nr 12,
s. 10; Wychowanie ideowe, nr 13, s. 11; Róne inicjatywy „Dwójki”, nr 14, s. 10; Dokształcanie, nr 15, s. 7; Praca
społecznie uyteczna, nr 16, s. 12; Partia mówi do was, nr 17, s. 12; Ty si bracie doigrasz, nr 18, s. 12; Syrenka –
luksus lat siedemdziesitych, nr 19, s. 12; Pocztki powojennej cyganerii, nr 20, s. 11; Ale nie depczcie..., nr 21,
s. 10; Rok 1957. Działo si wiele, nr 22, s. 12; Chyba nie, nr 23, s. 12; Poufne ostrzeenie, nr 24, s. 11; Klub nauczyciela, nr 25, s. 11; Psychologiczna zemsta, nr 26, s. 12; Rezygnacja, nr 27, s. 12; Krok w przemysł, nr 28, s. 12;
Towarzysz sekretarz Jan (78), nr 29, s. 12; Wycieczka w nauk, nr 30, s. 12, nr 31, nr 32; Dyplom do szafy (82),
„Komu i Czemu” 2001, nr 33, s. 11; Pierwszy handel, nr 34, s. 12, nr 35, Moe wrócisz, nr 36, s. 13, Przesilenia, nr
37, s. 14; Pocztki interesów, nr 39, s. 12; Dlaczego?, nr 49, s. 12.
- Zbrodnia w Kajetanowicach, „Komu i Czemu” 2000, nr 13, s. 9.
- Obozowy numer 82927 z Ravensbruck, „Komu i Czemu” 2000, nr 15, s. 13.

315

Tomasz Andrzej Nowak, Kamil Rutkowski

- Wyrósł ponad nauczyciela (dotyczy Stanisława Dudka, wieloletniego nauczyciela chemii w I LO
w Radomsku), „Komu i Czemu” 2001, nr 4, s. 8.
- Znów odwiedzili swoje wite miejsce (dotyczy historii ydów w Radomsku), „Komu i Czemu” 2001,
nr 14, s. 5.
- Cerkiewka ze starego cmentarza, „Komu i Czemu” 2001, nr 18, s. 8.
- 1 maj przed laty, „Komu i Czemu” 2001, nr 17, s. 7.
-Meldunek z Kietlina. Przed zjazdem gminnym, „Komu i Czemu” 2001, nr 17, s. 8.
- Nie tylko Jedwabne, „Komu i Czemu” 2001, nr 23, s. 10.
- Z historii kobielskiej owiaty, „Komu i Czemu” 2001, nr 26, s. 7.
- (oprac.), Stefania Heilbrunn. Dzieci mgły i nieba, „Komu i Czemu” 2001, nr 42, s. 14.
- Pierwsze dwa dni (dotyczy wyzwolenia Radomska w 1945 r.), „Komu i Czemu” 2002, nr 4, s. 8–9.
- Historia radomszczaskich i bełchatowskich ydów to historia Radomska i Bełchatowa, „Komu
i Czemu” 2002, nr 18, s. 15.
- Ohydztwo w Bkowej Górze (skradziona tablica KWP, krótki rys organizacji), „Komu i Czemu” 2003,
nr 25, s. 14.
- Spacer midzy macewami radomszczaskiego kirkutu, „Komu i Czemu” 2003, nr 30, s.14.
- Nie moe by wiernej historii Radomska bez historii radomszczaskich ydów, „Komu i Czemu” 2003,
nr 31, s. 12, nr 32, s. 13-14, nr 33, s. 11, nr 35, s. 11, nr 36, s. 11.
Ziomek Wojciech, Powstanie i rozwój orodka przemysłu drzewnego w Radomsku (1881–1914), [w:]
Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, t. 2, red. Wiesław Pu, Łód 2004, s. 123–139.
Złotowski Dariusz, Miasta departamentu kaliskiego w okresie Ksistwa Warszawskiego: (studium gospodarcze), Czstochowa 2001, ss. 338.
Zwizek Jan, Dzieje instytucji kocielnych w Radomsku, [w:] Z dziejów Polski XIX i XX wieku. Ksiga
jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ryszardowi Szwedowi, red. Tadeusz Dubicki i Tadeusz Panecki,
Czstochowa 2004, s. 163–182.
- Z dziejów Legionistów Piłsudskiego w ziemi radomszczaskiej, „Wiadomoci Archidiecezji
Czstochowskiej” 2004, R. 78, nr 3-4.
mudzki Paweł, Studium podzielonego królestwa. Ksi Leszek Czarny, Warszawa 2000, ss. 584.
yła Emil, Kapliczka w. Jana w Orzechowie, „Gazeta Radomszczaska” 2000, nr 5, s. 11.
- Niezwykły grób. W 137 rocznic Powstania Styczniowego (dot. Marcina Ziółkowskiego i Adolfa Zawadzkiego), „Gazeta Radomszczaska” 2000, nr 9, s. 8.
w. Jadwiga-patronk Radomska, „Wdrownik” 2003, nr 1, s. 23–24.
ywuszko Antoni, Komunalne Radomsko, „Gazeta Radomszczaska” 2002, nr 32, s. 8.
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Tomasz Andrzej Nowak, Kamil Rutkowski
(Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku)
Bibliografia powiatu radomszczaskiego za 2011 r. Uzupełnienia i sprostowania do lat 2005–2010
W niniejszym zestawieniu prac historycznych dotyczcych powiatu radomszczaskiego przyjlimy zasady okrelone w poprzedniej publikacji1. Do artykułu z t. V konieczne stało si zamieszczenie
uzupełnienia oraz sprostowania do bibliografii za lata 2005–2010.
Bednarczyk Monika (oprac.), Jubileusz „bika” (mjr Władysław Kołaciski), „Po Prostu Informacje”
2011, nr 10, s. 10.
Błaszczyk Krzysztof, Paweł Zawilski, Wyniki ratowniczych archeologicznych prac wykopaliskowych
przeprowadzonych w 2004 r. na cmentarzysku Strzelce Wielkie Kolonia, stan. 2, (AZP 79-48/163, gm.
Strzelce Wielkie, pow. Pajeczno, woj. łódzkie, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 253–285.
Czuryłło Anna, Przedborskie kapliczki, „Wdrownik. Kwartalnik Krajoznawczy RPK PTTK w Łodzi”
2011, nr IV, s. 37.
Dbrowska Jolanta, Nie szukał mierci... (dot. Andrzeja Pełki) „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 48,
s. 6.
Drod Jacek, mier była blisko (dot. Janiny Bereska), „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 34,
s. 3.
Dudek Paweł, Henryk Siemiradzki i jego zwizki ze Strzałkowem, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red.
Tomasz Andrzej Nowak, 2011, s. 177–192.
Dudek Zdzisław, Echa grudniowych wystrzałów, „Grudniowy zamach na „Solidarno”. Biuletyn Towarzystwa Patriotycznego w Radomsku” 2011, s. 1–3.
-Internowani. Wspomnienia Józefa Krogulca, „Grudniowy zamach na „Solidarno”. Biuletyn Towarzystwa Patriotycznego w Radomsku” 2011, s. 4–5.
- Niepoprawni politycznie, „Grudniowy zamach na „Solidarno”. Biuletyn Towarzystwa Patriotycznego
w Radomsku” 2011, s. 6.
- Najmłodszy z poległych (dot. Andrzeja Pełki), „Grudniowy zamach na „Solidarno”. Biuletyn Towarzystwa Patriotycznego w Radomsku” 2011, s. 7.
- Pierwszy szereg [artykuł niepodpisany] (dot. Z. Dudka, A. Ciepielewskiego, K. Raka, S. Nowakowskiego,
A. Gaja, U. Redziak, J. Gaj, L. Ciszewskiego), „Grudniowy zamach na „Solidarno”. Biuletyn Towarzystwa
Patriotycznego w Radomsku” 2011, s. 8–10.
Engelking Barbara, Jest taki pikny słoneczny dzie... Losy ydów szukajcych ratunku na wsi polskiej
1942–1945, Warszawa 2011, ss. 289.
Jafra Przemysław, Radomszczaski Kopiec-zapomniane miejsce strace, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 7, s. 11.
Jagla Jowita, Grzech i rytuał pielgrzymki pokutnej mieszkaców Radomska na XVIII-wiecznej plakiecie
wotywnej, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 25–38.
Janas Agnieszka, Duchowiestwo radomszczaskie w okresie niewoli narodowej, „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czstochowskiej”, t. II, red. Władysław Piotr Wlalak, Czstochowa 2012,
s. 247–255.

1

T.A. Nowak, K. Rutkowski, Bibliografia powiatu radomszczaskiego za lata 2005–2010, „Zeszyty Radomszczaskie”,
t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 311.
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Jasiak Ksawery, Działalno konspiracyjna Zbigniewa Wojciechowskiego „Zbycha” w Narodowych
Siłach Zbrojnych, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011,
s. 117–124.
Gaj Janina, 13 grudnia 1981. Wspomnienia Janiny Gaj, „Grudniowy zamach na „Solidarno”. Biuletyn Towarzystwa Patriotycznego w Radomsku” 2011, s. 10–11.
Grabalski Paweł, Zamek przedborski, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 31, s. 8–9.
- Medalistka olimpijska trenowała nad Pilic, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 51/52, s. 11.
- Zamek królewski w Przedborzu, „Zapiski Kazimierzowskie”, nr 7, 2011, s. 5-26.
Grochowalski Andrzej, Listopad 1918 (we wspomnieniach Romana Rypsona i Feliksa Jansona), „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 45, s. 6.
Gzik Zofia, Stary cmentarz w Radomsku, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 45, s. 9, nr 46, s. 9, nr 47,
s. 9, nr 48, s. 9, nr 49, s. 9, nr 50, s. 9, 51/52, s. 9.
Kaczmarek Antoni ks., Cmentarze parafii witych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie, Dmenin 2011, ss. 40.
Kała Damian, rec. Agata Małolepsza, Działalno artystyczna i ziemiaska rodu Reszke na przełomie
XIX i XX wieku, Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, [Gdynia 2010], s. 495 [3], „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 335–337.
Kapuciski Jacek ks., Dzieje rodu Białków z Wonik k. Radomska, „Czstochowskie Studia Teologiczne”, t. XXXIX, red. Teofil Siudy, Czstochowa 2011, ss. 121–173.
- Kocielne obchody wita Niepodległoci w ziemi radomszczaskiej w okresie II Rzeczpospolitej, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 193–198.
Kłopot Ewa, Szkoły ydowskie w Radomsku w okresie II Rzeczpospolitej, „Zeszyty Radomszczaskie”,
t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 111–116.
Kolmasiak Tomasz Michał, Z kart powstania styczniowego, „Po Prostu Informacje” 2011, nr 3, s. 10.
- Cudotwórca, kaznodzieja, przeor z Wielgomłynów (dot. Stanisława z Oporowa), „Komu i Czemu”
2011, nr 4, s. 7, nr 5, s. 6.
- Zbrodnia w Rudnikach, „Komu i Czemu” 2011, nr 6, s. 7, nr 7 2011, s. 7, nr 8 2011, s. 7.
- Widziałem okrutn mier... (dot. zbrodni w Rudnikach), „Komu i Czemu” 2011, nr 11, s. 7.
- Wsk cie yn pod gór szedł Gaik w stron Krztowa... (dot. morderstwa z lat 30. XX w.), „Komu
i Czemu” 2011, nr 20, s. 6.
- Rocznica bitwy (pod Krztowem 1944 r.), „Komu i Czemu” 2011, nr 21, s. 6.
- Jak zmieniał si rynek (dot. Wielgomłyn), „Komu i Czemu” 2011, nr 26, s. 6.
- Kartka z kalendarza – 22 lipca, „Komu i Czemu” 2011, nr 28, s. 3.
- Na wojnie trzeba szybko kocha (dot. Józefa Sojczyskiego ps. „Uchwyt”), „Komu i Czemu” 2011, nr
35, s. 7.
- Tłumnie i bez skrele – wybory z 1957 roku, „Komu i Czemu” 2011, nr 39, s. 4.
- Cmentarne zagadki (dot. Wielgomłyn), „Komu i Czemu” 2011, nr 41, s. 2.
- Jego testamentem jest wolna ojczyzna (dotyczy Andrzeja Pełki), „Komu i Czemu” 2011, nr 46, s. 5.
- Trójmiasto... (dot. Odrowa, Popielarni i Woli Kuniewskiej), „Komu i Czemu” 2011, nr 47, s. 8.
- Z dziejów szkoły w Maksymowie, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 233–242.
Kopera Łukasz, Szkolnictwo powszechne w dawnej gminie Maluszyn w latach 1918–1948, „Zeszyty
Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 199–214.
- Szkolnictwo elementarne w dobrach Ostrowskich z Maluszyna, „Czstochowskie Teki Historyczne”, t. II, Dyskurs humanistyczny pocztku XXI wieku w Czstochowie, pod red. Norberta
Morawca, Roberta W. Szweda, Macieja Trbskiego, Czstochowa 2011, ss. 143-172.
Kosowska Agata, Dzieje Radomska w okresie drugiej wojny wiatowej, Czstochowa 2011, ss. 256.
Leniewski Wiesław, Piwa, trójniaki, wgrzyny, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 1, s. 11.
- II LO wituje 60. urodziny, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 2, s. 6.
- Austerie, karczmy i zajazdy..., „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 2, s. 6.
- Jak si miasto o karczm dochodziło karczma w Stobiecku Miejskim), „Dziennik Łódzki-Co Nowego”
2011, nr 3, s. 11.
- Jak walczyli o handel, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 4, s. 11.
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- Z dziejów kupiectwa, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 6, s. 11.
- Długa i Wwozowa, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 20, s. 13.
- Brat Antoni, uczony z Radomska, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 13, s. 11.
- Doro ki Radomska, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 16, s. 15.
- Opowie o radomszczaskich doro karzach, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 17, s. 7.
- Cerkiew odnaleziona, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 17, s. 7 (współautor Jacek Dród).
- Ratusz zza kulis, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 26, s. 6.
- Znała go królowa (dot. Radomska), „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 27, s. 6.
- w. Roch jak nowy (dot. Radomska), „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 28, s. 5.
- Kociół po pustelni (dot. Gidel), „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 29, s. 5.
- Modrzewiowy gotyk (dot. Pławna), „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 30, s. 5.
- Lipowy cud z Pławna, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 31, s. 5.
- Miejskie losy Pławna, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 32, s. 6.
- Bo ykowa. Tu spotkali si ksi ta, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 33, s. 6.
- Letnisko przy torach (dot. Gomunic), „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 34, s. 8.
- Cmentarna historia, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 43, s. 11.
- Targowy czwartek, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 44, s. 8.
- Regent, ordynat z Maluszyna, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 45, s. 7 (współautor Wioletta
Bk).
- Historia Radomska to tak e dzieje Thonetów, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2011, nr 48, s. 7.
Łgiewka Krzysztof, Straty powstacze w bitwie pod Kruszyn 29 sierpnia 1863 r., „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 159–176.
Łska Mirosława, Wci czekamy na cał prawd (dot. Czesława Gryca, zginł w Ostaszkowie), „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 7, s. 8
Łscy Mirosława i Jacek, Odszedł Stefan Gabara (nekrolog), „Gazeta Radomszczaska” 2011,
nr 3, s. 7.
Majewski Jacek, rec. Tomasz Kunicki, Z dziejów młynarstwa Radomska i regionu (Katalog), Radomsko 2009, ss. 224, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011,
s. 338–339.
Mieczyski Grzegorz, Szkolnictwo w Radomsku w latach 1854–1914, „Zeszyty Radomszczaskie”,
t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, 39–72.
-Radomsko w prasie pocztku XIX w. Wypisy, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej
Nowak, Radomsko 2011, s. 287–294.
Nitecki J., Kapliczki Radomska i okolic. Kapliczki w Wonikach, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 1,
s. 7.
- Pomnik katyski spod Grodziska, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 2, s. 7.
- Obiekty sakralne w Wielgomłynach, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 3, s. 7.
- Kapliczka w Granicach, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 4, s. 7.
- Obiekty sakralne w Zawadzie, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 5, s. 7.
- Niepokalana z ytna, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 6, s. 8.
- Kapliczka w Odrow u, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 7, s. 7
- Obiekty sakralne w Rzni, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 8, s. 7
- Obiekty sakralne w Lgocie Wielkiej, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 9, s. 7
- Kapliczki w Dbie, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 10, s. 7
- Obiekty sakralne w Kruszynie, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 11, s. 8.
- Obiekty sakralne w Kamiesku, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 12, s. 9.
- Kapliczki w Kotfinie, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 13, s. 8.
- Obiekty sakralne w Cieltnikach, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 14, s. 9.
- Obiekty sakralne w Płoszowie, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 15, s. 8.
- Najstarsze krzy e w powiecie, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 16, s. 12.
- Obiekty sakralne w parafii w. Jadwigi Królowej, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 17, s. 7.
- Obiekty sakralne w Widzowie, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 18, s. 7.
- Kapliczki w Bartkowicach, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 19, s. 8.
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- Nowe kapliczki (dot. Suchej Wsi), „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 20, s. 7.
- Kapliczki w Koniewicach, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 22, s. 7.
- Kapliczki i Krzy e w Nosalewicach, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 24, s. 7.
- Obiekty sakralne w Kodrbie, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 25, s. 7.
- Obiekty sakralne w Garnku, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 27, s. 7.
- Kapliczki i krzy e w Sekursku, „Gazeta Radomszczaska”, nr 28, s. 7.
- Nowe inicjatywy (dot. Płoszowa, Chełma, Chrzanowic, Pudzikowa), „Gazeta Radomszczaska” 2011,
nr 30, s. 7.
- Obiekty sakralne w Gidlach, cz. 1-2, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 31- 32, s. 7.
- Obiekty sakralne w Kobielach Wielkich, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 34, s. 7.
- Kapliczki w Biestrzykowie Małym, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 37, s. 7
- Kapliczki w Karsach i Olszynkach, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 39, s. 7
- Obiekty sakralne w ytnie, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 41, s. 8.
- Krzy e powypadkowe, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 43, s. 8.
- Kapliczki w Borowej i Zabrodziu, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 47, s. 7
- Kapliczki w Orzechowie i Orzechówku, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 49, s. 8.
- Kapliczki w Starym Józefowie i Faliszewie, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 50, s. 8
Nowak Tomasz Andrzej, Testament mieszczanina [Łukasza Janczurkowica z Przedborza z 1668 roku],
„Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 4, s. 9.
- Radomszczaska cerkiew sprzedana, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 19, s. 7
- Z „Kinem” w tle, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 26, s. 8–9.
- Radomsko sprzed wieku, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 33, s. 8–9.
- Koronacja Matki Boskiej Gidelskiej, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 34, s. 8.
- Kominy nad Radomskiem, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 44, s. 7.
- W czasie moru gwałtownego, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 38, s. 6.
- Grób ołnierzy Armii Czerwonej w Radomsku, „Gazeta Radomszczaska” 2011, nr 49, s. 10.
- Od wydawców, [w:] K. M. ukiewicz, Matka Boska Gidelska, Gidle-Radomsko 2011, s. 5–7.
- rec. Ks. Antoni Kaczmarek, Ksigi metrykalne parafii witych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
w Dmeninie IV, Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin 1788–1825,
Dmenin 2010, ss. 452, „Rocznik Łódzki”, t. 58, red. Maria Nartonowicz-Kot, Łód 2011, s. 255–258.
- rec. Ks. Antoni Kaczmarek, Ksigi metrykalne parafii witych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w
Dmeninie III, Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin 1755-1788, Dmenin
2010, ss. 280, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 333–
334.
- Radomsko przełomu XIX i XX w. w wietle doniesie piotrkowskiego „Tygodnia”, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 73–90.
Nowak Tomasz Andrzej, Rutkowski Kamil, Bibliografia powiatu radomszczaskiego za lata 2005–2010,
„Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 311–330.
Pawlikowski Michał, Działalno parlamentarna ks. dr. Władysława Chrzanowskiego (1919–1921), „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowaka, Radomsko 2011, s. 215–232.
- Syn ziemi radomszczaskiej. ycie i działalno posła na Sejm II rzeczpospolitej ks. dr. Władysława
Chrzanowskiego 1886–1933, Strzałków 2011, ss. 96.
Orlicki Łukasz, Henschel na celowniku (dot. Radziechowic), „Odkrywca” 2011, nr 7, s. 7-12.
Podolska Agnieszka, Sprawozdanie Towarzystwa Ochotniczej Stra y Po arnej w Radomsku za rok
1926, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 295–310.
Przepiórkowski Jan, Janusz Kamiski, Katalog nadruków na banknotach, Radomsko 2011, ss. 75.
Rutkowski Kamil, [artykuł niepodpisany] Mur klasztoru OO Franciszkanów a wprowadzenie stanu
wojennego, „Grudniowy zamach na „Solidarno”. Biuletyn Towarzystwa Patriotycznego w Radomsku”
2011, s. 12.
- Powstanie NSZZ „Solidarno” w Radomsku i pierwsze miesice jego działalnoci (do 31 grudnia 1980
r.), „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 125–140.
Stowski Juliusz, Agata Nalichowska, Nekrologi „Goca Czstochowskiego”1906–1925, Czstochowa 2011, ss. 247.
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Sikorski Robert, Radomsko w latach 1910–1911 w wietle czstochowskiej prasy, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 91–110.
Siwczyk Mieczysław, Droga ycia, Kraków 2011, ss. 575.
Stojecki Adrian, Góra Bka, czyli historia znad Pilicy, „Komu i Czemu” 2011, nr 34, s. 3.
- „Robotnik” we wspomnieniach (dot. Bronisława Skoczyskiego), „Komu i Czemu” 2011, nr 37, s. 7.
- ladem cygaskiego taboru... (wojenna tragedia rodziny Głowackich), „Komu i Czemu” 2011,
nr 49, s. 6.
Szponder Artur, rec. „Zeszyty Radomszczaskie”, t. II, Radomsko 2008, ss. 382, „Ziemia Czstochowska”, t. XXXVII, red. Marceli Antoniewicz, Czstochowa 2011, s. 383–388.
Szymczakowi Alicja, Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kowaczów i Pobogów,
Warszawa 2011, ss. 586.
Walicka Aleksandra Maria, Henryk Fajt – radomszczaski kompozytor, pedagog, patriota (cz. II),
„Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 7–24.
Wlalak Władysław Piotr, Inwentarz ksig metrykalnych Archiwum Archidiecezji Czstochowskiej im.
ks. Walentego Patykiewicza w Czstochowie, „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czstochowskiej”, t. I, red. Władysła Piotr Wlalak, Czstochowa 2011, ss. 581.
- Inwentarz akt personalnych Archiwum Archidiecezji Czstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza
w Czstochowie, „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czstochowskiej”, t. II, red. Władysław
Piotr Wlalak, Czstochowa 2011, s. 11–42.
- Inwentarz ksig biskupich i kurialnych Archiwum Archidiecezji Czstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Czstochowie, „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czstochowskiej”, t. II, red.
Władysław Piotr Wlalak, Czstochowa 2011, s. 43–70.
- Inwentarz ksig dziekaskich Archiwum Archidiecezji Czstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza
w Czstochowie, „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czstochowskiej”, t. II, red. Władysław
Piotr Wlalak, Czstochowa 2011, s. 71–110.
- Inwentarz ksig konsystorskich Archiwum Archidiecezji Czstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza
w Czstochowie, „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czstochowskiej”, t. II, red. Władysław
Piotr Wlalak, Czstochowa 2011, s. 111–138.
- Inwentarz ksig parafialnych Archiwum Archidiecezji Czstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza
w Czstochowie „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czstochowskiej”, t. II, red. Władysław
Piotr Wlalak, Czstochowa 2011, s. 139–176.
- Inwentarz ksig wójtowskich i miejskich Archiwum Archidiecezji Czstochowskiej im. ks. Walentego
Patykiewicza w Czstochowie „Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czstochowskiej”, t. II,
red. Władysław Piotr Wlalak, Czstochowa 2011, s. 177–186.
Zagajowski Ambroy, Skarb wielki Wojewodztwa Sieradzkiego na Roli Gidelskiey znaleziony, ka demu
potrzbujcemu wspomo enia otwarty, to jest: Obrazu Gidelskiego, Najwitrzey Panny Maryi
w Województwie Sieradzkim na Roli Gidelskiey znalezionego, cuda Wielkie y Łaski, przez podanie
do druku ogłoszone przez Xidza Ambro ego Zagaiowskiego, Zakonu Kaznodziejskiego, Pisma witego
Doktora, na zachcenie ka dego w jakieykolwiek potrzebie bdcego do zebrania ratunku od Panny
Naywitrzey, Roku Paskiego 1724, Kraków 1724 (reprint Gidle 2011), ss. 224.
Zajczkowski Marian Stanisław, Wielowioskowa własno szlachecka na obszarze przedrozbiorowego
powiatu radomszczaskiego od koca XIV do pierwszej połowy XVI w., „Zeszyty Radomszczaskie”,
t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 143–158.
Zakrzewski Andrzej Jan, II Zjazd absolwentów Liceum Wychowawczy Przedszkoli i Liceum Pedagogicznego (1949–1968). Radomsko 10.09.2011 r., Radomsko 2011, ss. 110 (w tym ilustracje 31).
Zaspa Joanna, Wybory samorzdowe w Gminie Gidle w latach 1990-1998, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. V, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2011, s. 243–250.
Zawadzki Wojciech, Nie zabieraj nam dzwonów (dot. Przedborza), „Gazeta Radomszczaska” 2011,
nr 18, s. 9.
Ziembiski Maciej, Kirkut. Wyjtkowy dom ycia wiecznego (spacer po Cmentarzu ydowskim
w Radomsku), Radomsko 2011, ss. 12 (wydawnictwo okolicznociowe Muzeum Regionalnego im. S.
Sankowskiego w Radomsku).
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Złotkowski Dariusz, „Wiedzc dobrze to z wyroków Boga Najwy szego, i kto si rodzi, umiera musi...": testamenty z połowy XIX wieku w wietle akt notariuszy czstochowskich, cz. 3: 1834–1865, Czstochowa 2011, ss. 602.
Zwizek Jan ks., Z przeszłoci kocielnej Działoszyna i okolicy, Czstochowa 2011, ss. 533.
ukiewicz Konstanty Maria, Matka Boska Gidelska, Gidle-Radomsko 2011, ss. 108.
Uzupełnienia do lat 2005–2010
Burkietowicz Anna, Sejmik sieradzki w latach 1669–1717, Sieradz 2009, ss. 318.
Dobiech Andrzej, Sontag Andrzej, Łowiectwo Łódzkie dawniej i dzi – regionalne dziedzictwo kulturowe, Łód 2011, ss. 179.
Kapuciski Jacek ks., Archiwum parafialne w Lgocie Wielkiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne”, t. 86, red. Włodzimierz Bielak, Lublin 2007, s. 117–188.
Kolmasiak Mariusz, Zawsze wierny Marszałkowi. Walenty Wójcik (1893–1940), „Niepodległo” 2010,
t. LIX, s. 22–73.
Nowak Tomasz Andrzej, Przyjcia do prawa miejskiego w Wieluniu w latach 1514–1535, „Rocznik
Wieluski”, t. 6, red. Zdzisław Włodarczyk, Wielu 2006, s. 41–69.
- Przyjcia do prawa miejskiego w Wieluniu w latach 1540–1569, „Rocznik Wieluski”, t. 7, red. Zdzisław Włodarczyk, Wielu 2007, s. 69–89.
- Fatalny błd (dot. art. Potop szwedzki na ziemi radomszczaskiej, „Gazeta Radomszczaska” 2006, nr
7-9), „Gazeta Radomszczaska” 2006, nr 16, s. 7.
Próchniak Leszek, NSZZ „Solidarno” Region Ziemia Łódzka, [w:] NSZZ Solidarno 1980–1989,
t. 4: Polska Zachodnia, red. Łukasz Kamiski i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010, s. 105–239.
„Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego czyli właciciele ziemscy w Koronie 1783–1784, do
druku podał Sławomir Górzyski, przypisami i wstpem opatrzyli Krzysztof Chłapowski i Sławomir
Górzyski, Warszawa 2009, ss. 996.
Rotarski Wojciech, NSZZ „Solidarno” Region Czstochowa, [w:] Solidarno 1980–1989, t. 6: Polska Południowa, red. Łukasz Kamiski i Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010, s. 827–876.
Róaski Mieczysław, Duchowiestwo parafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII wieku.
Studium prozopograficzne, Łód 2010, ss. 384.
Studnicka Karolina, Siedziba ziemiaska rodziny Ostrowskich z Maluszyna, „Prace Naukowe Akademii
im. Jana Długosza w Czstochowie. Zeszyty Historyczne”, z. X, red. Marek Cetwiski, Czstochowa
2009, s. 255–273.
Twarze Łódzkiej Bezpieki (katalog wystawy), Łód 2007, ss. 32.
Twarze Piotrkowskiej Bezpieki, (katalog wystawy), Łód 2008, ss. 32.
Wielowieyski Andrzej, Ziemiaskie wspomnienia, „Glaukopis” 2009, nr 13/14, 2009, s. 2–38.
Woliski Paweł, Zrzeszenia katolickie w powiecie radomszczaskim po powstaniu styczniowym, „Zeszyty Historyczne. Akademia im. Jana Długosza w Czstochowie”, t. IX, red. Marek Cetwiski, Czstochowa 2006, s. 173–184.
- Pieczcie kancelarii kocielnych regionu radomszczaskiego w pierwszej połowie XIX stulecia, „Nasza
Przeszło. Studia z dziejów Kocioła i kultury katolickiej w Polsce”, t. 108, red. Stanisław Rospond,
Kraków, Kraków 2007, 235–260.
- Dziewitnastowieczne zarzdzenia dla dziekana: (na przykładzie dekanatu radomszczaskiego), „Nasza
Przeszło. Studia z dziejów Kocioła i kultury katolickiej w Polsce”, t. 110, red. Stanisław Rospond,
Kraków 2008, s. 129–158.
Medwid Józef, Mieczyski Grzegorz, Pienidz zastpczy Radomska w czasie I wojny wiatowej, Problematyka Pienidza zastpczego na łamach czasopism numizmatycznych, Materiały z II-go Ogólnopolskiego Seminarium w Praszce zorganizowanego 19 padziernika 2006 roku, Praszka 2007, s.14–20.
Przedruk: „Nasz wiat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku” 2007, nr 14, s. 8–11.
Wardzyski Michał, Prace rzebiarskie snycerza Jana Solskiego z Bytomia na terenie ziemi wieluskiej
i sieradzkiej w pierwszej wierci XVIII w. (Kpno-Wielu-Wielgomłyny), [w:] Sztuka Polski rodkowej.
Studia. Sztuka nowo ytna i nowoczesna, red. Ewa Kubiak, Krzysztof Stefaski, Piotr Gryglewski, Łód
2007, s. 91–111.
Wlalak Władysław, Dzieje kocielne Pajczna, Pajczno 2005, ss. 229.
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- Obsada personalna Konsystorza Foralnego w Radomsku (1763–1787), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo”, z. 6, red. Józef Cigwa, Rzeszów 2008, s. 194–203.
- Katalog mikrofilmów najstarszych ksig metrykalnych z terenu diecezji czstochowskiej, Kraków 2008,
ss. 483.
-Sdziowie surogaci konsystorza okrgowego w Piotrkowie (Trybunalskim), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo”, z. 8, red. Józef Cigwa, Rzeszów 2009, s. 355–364.
Zaremba Marcin, Na dzikim wschodzie, „Polityka” 2010, nr 50, s. 60–62 (fot. milicjantów z Radomska
z 1946 r.)
Zawitkowska Wioletta, W słu bie pierwszych Jagiellonów: ycie i działalno kanclerza Jana Taszki
Koniecpolskiego, Kraków 2005, ss. 523.
Zieliski Zbigniew, Akcje zbrojne i wywiadowcze, o których wiat dowiedział si z komunikatów wojennych radia BBC, „Niepodległo i Pami” 2006, nr 1, s. 73–82.
- Tajne nauczanie w powiecie czstochowskim i radomszczaskim w latach 1939–1945, „Niepodległo
i Pami” 2006, nr 22, s. 215–221.
Złotkowski Dariusz, „Wiedzc dobrze to z wyroków Boga Najwy szego, i kto si rodzi, umiera musi...": testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w wietle akt notariuszy czstochowskich, cz. 1, Czstochowa 2005, ss. 247.
- „Wiedzc dobrze to z wyroków Boga Najwy szego, i kto si rodzi, umiera musi...": testamenty
z pierwszej połowy XIX wieku w wietle akt notariuszy czstochowskich, cz. 2, Czstochowa 2006,
ss. 369.
- Dzieje Spółki Akcyjnej Browaru w Czstochowie (dawniej K. Szwede), Czstochowa 2006, ss. 130.
- Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Czstochowie 1909 roku w wietle prasy polskiej, Czstochowa
2009, ss. 401.
Sprostowanie
W Bibliografii za lata 2005-2010 w czci nakładu błdnie przypisano prace niektórym autorom.
Zapis poprawny brzmi:
Sabaturska Barbara, Wspomnienia o Ruszczynie, Kamiesk 2010, ss. 482.
Solarz D., Z.R.S.S. Sekcja Sportowa „Naprzód” Organizacja Młodzie owa w Radomsku, „Nasz wiat.
Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku” 2005, nr 11, s. 28.
- Patok 2007, „Nasz wiat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku” 2007, nr 16,
s. 10–12.
- Zapomnie nie mo na!, „Nasz wiat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku” 2007,
nr 17, s. 11–12.
- Ostatni lot, „Nasz wiat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku” 2009, nr 18, s. 5–7.
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s. 11.
Stalka Marianna, Stalka Marian, Harcerstwo Radomszczaskie 1915–2005, Radomsko 2005, ss. 145.
- Pocztki ruchu harcerskiego na ziemiach polskich i w Radomsku do 1939 roku, „Zeszyty Radomszczaskie”, t. I, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2007, s. 109–114.
- Szare Szeregi Rój „Metal”, Radomsko 2009, ss. 147.
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