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Zeszyty Radomszczańskie
Tom VIII (2014)

Ks. Jacek Kapuściński
(Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie)

Ks. Wincenty Gajewski (1823 – 1896) - zarys biografii

Wprowadzenie
„Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera” (Ps. 69). Słowa tego psalmu zdają
się być streszczeniem życia niejednego księdza. Iluż to z nich, przy wnoszeniu świątyń, poświęciło swoje najpiękniejsze lata. Tak było też w przypadku ks. Wincentego
Gajewskiego, budowniczego kościoła parafialnego w Radomsku. Pozostawił po sobie pomnik niemal jak ze spiżu, który stoi już ponad 140 lat. Wciąż gromadzą się
w nim nowe pokolenia wiernych. Tutaj otrzymują chrzest, przyjmują Komunię Św.,
ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, i tutaj także odbywa się ich
ostatnie pożegnanie, wśród dymu kadzideł i pieśni żałobnych. I tak będzie przez
kolejne lata, dzięki jednemu księdzu…
Chociażby tylko ze względu na owe wzniesienie kościoła św. Lamberta
w Radomsku zasługuje on na posiadanie swojego biogramu, który winien mieć niepoślednie miejsce w historiografii radomszczańskiej. Jak do tej pory nie doczekał się
on jeszcze takiego opracowania. Jedynie co można napotkać na jego temat w dorobku miejscowej regionalistyki to zdawkowe wiadomości, niejednokrotnie przytaczane
przy okazji badań naukowych nad przeszłością życia społecznego i religijnego w Radomsku1. Na taki stan rzeczy niewątpliwie miało wpływ zaginięcie jego teczki personalnej w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku. Wszystko wskazywało na to, że
teczka ta spłonęła podczas pożaru włocławskiej Kurii Biskupiej w 1920 r.2. Tymczasem w 2012 r. została ona odnaleziona w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
im. Ks. W. Patykiewicza w Częstochowie. Prawdopodobnie trafiła tam wraz z innyM.in.: R. Hube, Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku, Radomsko 1993 (reprint), s. 30;
A. Janas, Duchowieństwo radomszczańskie w okresie niewoli narodowej „Rocznik Towarzystwa
Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej”, 2 (2011), s. 249-250.
2 J. Kapuściński, Wspomnienia ks. Antoniego Zagrzejewskiego (1859-1930) o pracy duszpasterskiej
w diecezji włocławskiej i diecezji częstochowskiej, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 85
(2011) nr 1-3, s. 101-102.
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mi aktami, przekazanymi w latach 50. XX w. przez Archiwum Diecezjalne we Włocławku. Taka teczka personalna w badaniach nad życiem i działalnością duchownego posiada nieocenioną wartość i stanowi istotne źródło historyczne. Toteż odnalezienie jej było jednym z głównych motywów podjęcia się tego opracowania. Warto
w tym miejscu dodać, że wiele znajdujących się w teczce dokumentów nosi ślady
nadpalenia, co wskazuje na solidne podstawy wcześniejszego przypuszczenia jakoby
teczka ta miała ulec spaleniu3.
Zarys biografii
Wincenty Gajewski urodził się 5 kwietnia 1823 r. we wsi Różopole (dzisiaj
Półwiosek Lubstowski) w powiecie konińskim. Jego rodzice, Michał i Katarzyna (z d.
Olkiewicz) Gajewscy, mieli pochodzenie mieszczańskie. Musieli być dość zamożni,
skoro stać ich było zatrudnić guwernerów do kształcenia syna4. Poza zdobywaniem
wiedzy w domu rodzinnym, uczęszczał on także do szkoły elementarnej w Ślesinie.
Następnie kontynuował edukację w szkołach obwodowych Włocławka. Z powodu
ich zamknięcia, udał się do klasztoru OO. Bernardynów w Skępem, gdzie przez dwa
lata pobierał nauki języka łacińskiego. W 1843 r. wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 marca 1847 r. z rąk bpa Tadeusza hrabiego Łubieńskiego5.
Na pierwszą placówkę duszpasterską został skierowany jako wikariusz do
parafii Kłomnice (dekanat częstochowski). Stamtąd jeszcze w tym samym roku (po
ok. 6 miesiącach) został przeniesiony na wikariat do Brzeźnicy6. Oprócz tej nominacji
zlecono mu także obowiązki notariusza w Konsystorzu Foralnym Piotrkowskim. Nie
bez znaczenia było to, że urząd oficjała piotrkowskiego sprawował w tym czasie jego
proboszcz - ks. dr Andrzej Mulzow. Z tego też tytułu Brzeźnica stała się wówczas
siedzibą władz konsystorskich7. W 1849 r. objął wikariat w Łasku. Przeniósł się tam
wraz z dotychczasowym swoim proboszczem, któremu zlecono zarząd nad tą parafią. Do Łasku też przeniesiono siedzibę Konsystorza, więc nadal pełnił w tej instytu-

3 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. W. Patykiewicza w Częstochowie (dalej:
AACz), Teczka personalna ks. Wincentego Gajewskiego, sygn. AP 345.
4 Tamże, k. 1.
5 Tamże.
6 Tamże, k. 7.
7 W. Wlaźlak, Organizacja i działalność Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w latach 1819 – 1918,
Częstochowa 2004, s. 80. Na s. 114 stwierdzono: „Po zaprzestaniu działalności pierwszego
notariusza konsystorza piotrkowskiego, w następnych latach nie dokonano żadnej nominacji
na ten urząd. Stan ten nie uległ zmianie za oficjalstwa ks. Mulzowa. Dopiero trzeci szef konsystorza piotrkowskiego ks. Świątkowski kilka miesięcy przed swoją nominacją oficjalską, jeszcze na stanowisku sędziego surogata wprowadził notariusza do grona pracowników kancelarii”. Otóż, wbrew wyżej przedstawionym ustaleniom, urząd notariusza w konsystorzu piotrkowskim był obsadzony za rządów ks. A. Mulzowa. W latach 1847–1853 funkcję tę pełnił ks.
Wincenty Gajewski, będący jednocześnie wikariuszem najpierw w Brzeźnicy, a później w Łasku.
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cji funkcję notariusza8. W 1853 r. został jedynie administratorem parafii Tuszyn (ok.
3 tys. wiernych), ponieważ władze państwowe nie zatwierdziły jego kandydatury na
urząd proboszcza9. Po rocznym tam pobycie objął probostwo w Radomsku, jednocześnie otrzymując przypisany do tej placówki kościelnej tytuł prepozyta. Miał
wówczas 31 lat10.

Ks. Wincenty Gajewski (1823-1896)

W parafii tej pozostał już do śmierci. Przez ponad 41 lat swojej posługi dał
się poznać jako wierny ideałom kapłańskim duszpasterz, dobry gospodarz i zasłużony patriota. Placówka duszpasterska w Radomsku nie należała do łatwych. Swoim
zasięgiem obejmowała wtedy ponad 40 miejscowości i liczyła ok. 5 tys. wiernych.
Liczba parafian nieustannie wzrastała na skutek rozwoju przemysłowego miasta.
Poza kościołem św. Lamberta, nie licząc klasztoru franciszkańskiego, w granicach
parafii znajdowało się jeszcze pięć świątyń (kościół Św. Ducha, kościół św. Maryi

AACz, sygn. AP 345, k. 1; W. Wlaźlak, Organizacja…, s. 80.
Archiwum Parafii św. Lamberta w Radomsku (dalej: APR), Kronika parafialna, t. 1, k. 29.
10 AACz, sygn. AP 345, k. 7.
8
9
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Magdaleny, kościół w Strzałkowie, kaplica św. Rozalii i kaplica św. Rocha w Stobiecku Miejskim)11.
Oczywiście centrum życia parafialnego mieściło się przy kościele farnym.
Nie miał on wystarczających gabarytów, by pomieścić wszystkich wiernych. Ponadto wymagał gruntownych remontów, o czym świadczyły opisy przeprowadzonych
w parafii wizytacji kanonicznych12. Właśnie jemu jako proboszczowi przypadło
zmierzyć się z tym problemem. Sprawą tą zajął się w 1869 r. Początkowo miała to
być tylko przebudowa świątyni, lecz okazało się, że trzeba ją całkowicie zburzyć13.
W takich okolicznościach zlecił on przygotowanie projektu nowego kościoła początkującemu architektowi Konstantemu Wojciechowskiemu (1841-1910), który w tym
czasie kierował także pracami restauracyjnymi katedry włocławskiej14. Budowla
w Radomsku stanęła już w 1871 r. Dalsze prace dotyczyły już jej wykończenia, zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz. Konsekracji kościoła dokonał bp Wincenty Chościak-Popiel w 1876 r.15. Było to wielkie wydarzenie dla mieszkańców miasta. Świadczy o tym chociażby uroczysty obiad, w którym wzięło udział ponad 100 osób. Ucztę
przygotowało trzech kucharzy „z pięciu saren, dwudziestu ośmiu zajęcy, kilku cietrzewi, sześćdziesięciu kuropatw i innego dzikiego ptactwa”16. Wielką pomoc podczas budowy świątyni okazywali miejscowi wikariusze, z pośród których wyróżniał
się ks. Marcin Kochański. Szczególne jednak zasługi miał prezes dozoru kościelnego
Romuald Hube, były senator, profesor prawa i dziedzic Stobiecka Szlacheckiego17.
O jego zaangażowaniu wyraził się miejscowy proboszcz następująco: „Opatrznościową iście osobą do wzniesienia naszej świątyni jest JW. Senator Hube […], który
najzaszczytniej wywiązał się z położonej w nim nadziei [..], bo nie tylko dał od siebie
i w imieniu śp. żony swojej znaczny fundusz, ale i wpływem swoim u rządu wyjednał jeszcze większy zasiłek na dokończenie świątyni. Oprócz tego na tenże sam cel
opracował i wydał swoim kosztem dziełko pt. «Kościół parafialny stary i nowy
w Radomsku»”18. Warto podkreślić, że proboszcz ten jeszcze w 1881 r. wybudował
plebanię według projektu Konstantego Wojciechowskiego19.
Jako miejscowy duszpasterz włączył się także w działalność samorządową.
Od 1861 r. należał bowiem do Rady Powiatowej w Radomsku, będącej namiastką
samorządności w Królestwie Polskim. Miał też swój udział w zrywie niepodległoJ. Kapuściński, Radomsko, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, t. 16,
kol. 1100–1102.
12 R. Hube, Kościół..., s. 5 – 6.
13 Tamże, s. 50 – 52.
14 S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 333. Konstanty Wojciechowski
zaprojektował także kościoły m.in. w: Zerznie (1880 r.), Kutnie (1885-1887), Łodzi – kościół
Najświętszej Maryi Panny (1888-1897), Gorzkowicach (1898 r.), Częstochowie – kościół św.
Rodziny (1900 r.) i Borownie (1904 r.).
15 S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska (do 1939 r.), Radomsko 1995, s. 126.
16 APR, Kronika parafialna, t. 1, k. 10.
17 W. Sobociński, Hube Romuald Jan Ferdynand (1803–1890), [w:] Polski Słownik Biograficzny, red.
K. Lepszy, Wrocław 1962-1964, t. 10, s. 70-73.
18 APR, Kronika parafialna, t. 1, k. 5.
19 Tamże, k. 30.
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ściowym 1863 r., organizując w Radomsku manifestację patriotyczną, by uczcić pamięć poległych powstańców. W tym celu poprowadził procesję z kościoła św. Lamberta do kościoła OO. Franciszkanów. Mowę patriotyczną wygłosił wówczas gwardian klasztoru, po czym postawiono krzyż z napisem: „Powstańcom 1863 r.”20.
Z tego tytułu znalazł się on wśród grona osób represjonowanych przez władze carskie. Nie obeszło się więc bez szykan, pomówień i rożnego rodzaju skarg, wymierzonych w jego osobę (m.in.: „odwodzenie dzieci od szkoły, a zmuszanie ich do
przychodzenia do kościoła na katechizm”, „zmuszanie środkami przymusu moralnego parafian do składek na kościoła budowę, z czego jakoby rachunki nie były złożone”, „pobicie pewnego człowieka”)21.
Jego wszechstronna aktywność nie uszła uwadze władzom kościelnym.
W 1868 r. bp Michał Jan Marczewski mianował go dziekanem dekanatu radomskowskiego22. Kolejny rządca diecezji, bp Wincenty Chościak-Popiel, wyniósł go do
godności kanonika kolegiaty kaliskiej (1877 r.). Z kolei bp Aleksander Kazimierz
Bereśniewicz uhonorował go kanonią gremialną katedry włocławskiej (1887 r.)23.
W miarę upływu lat pogarszał się jego stan zdrowia. Dbał o niego wtedy
miejscowy lekarz dr Julian Kulski. Zgodnie z zaleceniami odbył podróże kuracyjne
do znanych ośrodków leczniczych w kraju i za granicą: Marienbad (1877 r.), Ciechocinek (1878 r. i 1885 r.) oraz Nowe Miasto (1887 r. i 1888 r.)24. Zmarł 4 stycznia 1896 r.,
mając 72 lata.
Jego pogrzeb tak skomentowała lokalna prasa: „[..] odbył się w dniu 6 i 7
b.m. przy licznym napływie pobożnych i w asystencyi 26 księży. Mowę wygłosił ks.
Walenty Ziętkiewicz, proboszcz z Chełma w czasie eksportacyi do kościoła; nazajutrz zaś nabożeństwo żałobne odprawił ks. prałat Śliwiński, przyjaciel zmarłego,
a po wypowiedzeniu mowy nad trumną ks. kanonik Lorentowicz poprowadził kondukt żałobny, mając za dyjakonów ks. Stalińskiego z Maluszyna i ks. Ościka z Pabianic. Obrzędowi towarzyszyło około 12 000 parafian. Na cmentarzu pożegnał zmarłego wniosłem słowami ks. [Marcin – J.K.] Kochański, proboszcz z Lgoty. Wieńców
złożono sześć”25. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Radomsku. Pozostawił po sobie nie tylko pamiątki murowane, ale zamieścił również na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” krótki artykuł o kościele farnym w Radomsku26.
Zakończenie
Niniejsze opracowanie przedstawia zarys biografii ks. Wincentego Gajewskiego, który położył wielkie zasługi dla miasta Radomska w drugiej poł. XIX w.
Jako proboszcz dbał o należyty rozwój życia religijnego w tym mieście. Dzięki jego
zaangażowaniu wystawiono tam kościół parafialny i obok niego budynek plebani.
R. Szwed, Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem, Radomsko 1995, s. 12, 61.
APR, Kronika parafialna, t. 1, k. 30.
22 AACz, sygn. AP 345, k. 26.
23 APR, Kronika parafialna, t. 1, k. 30, 37.
24 AACz, sygn. AP 345, kk. 10, 27, 28.
25 Noworadomsk, „Tydzień” 1896, nr 3, s. 4.
26 W. G[ajewski], Kościół farny w Radomsku, „Tygodnik Ilustrowany”1869, nr 66, s. 169.
20
21
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Miał niezwykły talent jednania sobie wiernych, co uwidoczniło się nie tylko podczas
owej budowy, ale także w relacjach z miejscowym społeczeństwem. Umiał znaleźć
się w towarzystwie wysokich rangą dostojników państwowych, jak i nie brakowało
mu czasu na zwykłe spotkania z mieszkańcami miasta i sąsiednich wsi. W swoim
życiu doświadczył pracy duszpasterskiej i jako wikariusz, i jako proboszcz. Był też
pracownikiem wysokich urzędów kościelnych, a także brał udział w pracach samorządowych. Nie obce mu były sprawy ojczyzny, przez co wielokrotnie doświadczał
represji ze strony władz carskich. Za swoją niezłomną postawę został odznaczony
wysokimi honorami kościelnymi. Niewątpliwie dla miasta Radomska zasłużył się
również poprzez swoją działalność popularyzatorską, czego dowodem był jego artykuł w poczytnym wówczas czasopiśmie. O tym, że cieszył się wśród miejscowej
ludności wielkim uznaniem świadczy przebieg jego uroczystości pogrzebowych, na
które przybyła liczna rzesza wiernych.
Wszystko to przemawia więc za tym, by podjąć szersze badania naukowe
nad życiem i działalnością tego duchownego. Przedstawiony wyżej opis biograficzny jedynie sygnalizuje ważniejsze wydarzenia w których uczestniczył, stąd jest on
przede wszystkim zachętą do podejmowania dalszych tego typu studiów.
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Martyna Musiał
Ohel radomszczańskich cadyków
Żydowski cmentarz radomszczańskiej wspólnoty wyznaniowej funkcjonował od 1816 r. W chwili jego zorganizowania znajdował się poza terenami miasta
(wówczas były to grunty wsi Saniki). Dziś mieści się on przy ul. Przedborskiej
w Radomsku. Kirkut zajmuje powierzchnię 2,5 ha i znajduje się na nim około 3000
nagrobków. Dla chasydów najważniejszym miejscem na tym cmentarzu jest ohel,
w którym spoczywają potomkowie cadyków radomszczańskich.
Ohel ten został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich to przedsionek,
w którym znajduje się pamiątkowa tablica. W drugiej, głównej sali można zobaczyć
cztery pamiątkowe tablice poświęcone Żydom:
- Salomonowi (Szlomo) Kohen Rabinowiczowi,
- Abrahamowi Jisacharowi Dow Ha-Kohenowi,
- Cwi Meirowi ha-Kohenowi,
- Jehezkielowi ha-Kohenowi.
Macewy wyżej wymienionych cadyków radomszczańskich zostały zniszczone podczas II wojny światowej, kiedy Niemcy szukali na cmentarzu zwojów Tory1.
Z sali głównej ohelu wchodzi się do pomieszczenia, gdzie stoi pięć macew.
Trzy z nich, to nagrobki kobiece – córki i żony Abrahama Jisachara oraz żony jego
syna Mojżesza Elimelecha. Dwie macewy męskie dotyczą Salomona Kohena Rabinowicza – syna Abrahama Jisachara oraz Mojżesza Elimelecha Kohena Rabinowicza,
również syna Abrahama Jisachara.
Poniżej znajdują się inskrypcje nagrobne z tablic pamiątkowych następujących osób:

1.
2.

Tu pochowany,
pan sprawiedliwy, sławny, wzór pokolenia. Sprawiedliwy, fundament świata,

1 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie, Relacja
rabina Szymona Huberbanda, tłum. K. Bielawski,
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/radomsko/16 ,relacje wspomnienia/12266, relacjarabina-szymona-huberbanda/ (22.04.2013).
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3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

nasz nauczyciel, pan Szlomo ha-Kohen, Admor i przełożony sądu rabinackiego, świętej gminy Radomsko.
Autor dzieła „Tiferet Szlomo”,
syn pana, wybitnego, pobożnego, naszego nauczyciela, pana Dow Cwi haKohena
Zmarł dnia 29 adar 626 [16 marzec 1866 r.]
Niech jego zasługi nas ochraniają i cały Izrael!

Tu pochowany,
pan sprawiedliwy, sławny, pobożny i wyróżniony. Sprawiedliwy, fundament świata,
nasz nauczyciel, pan Abraham Jisachar Dow ha-Kohen, Admor z Radomska.
Autor dzieła „Chesed le-Awraham”, syn autora „Tiferet Szlomo”, niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona!
Zmarł dnia 13 elul 652 [5 wrzesień 1892 r.]
Niech jego zasługi nas ochraniają i cały Izrael!

Tu pochowany
Pan uczony, sławny, znany przez chwałę swego imienia od wychwalających.
Nasz nauczyciel, pan Cwi Meir Ha-Kohen, przełożony sądu rabinackiego,
świętej gminy Radomsko,
syn autora dzieła „Tiferet Szlomo”, niech pamięć sprawiedliwego będzie
błogosławiona!
Zmarł dnia 4 menachem aw 662 [7 sierpień 1902 r.]
Niech jego zasługi nas ochraniają i cały Izrael!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tu pochowany,
pan sprawiedliwy, sławny, pobożny i wyróżniony. Sprawiedliwy, fundament świata,
nasz nauczyciel, pan Jehezkiel ha-Kohen, Admor z Radomska
Autor dzieła „Kneset Jehezkiel”,
syn pana, autora dzieła „Chesed le-Awraham”, niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona!
Zmarł dnia 18 marcheszwan 671 [20 listopad 1910 r.]
Niech jego zasługi nas ochraniają i cały Izrael!

Poniżej znajdują się inskrypcje nagrobne z macew w ohelu radomszczańskim
następujących osób:

1. Tu został pochowany
2. pan pobożny, sprawiedliwy, zacny w swoich czynach, w Torze i chasydyzmie. Nasz nauczyciel
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3. Szlomo,
4. ha-Kohen, niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona! Syn Admora, światła siedmiu dni, naszego nauczyciela, pana i mistrza
5. Abrahama Jisachara ha-Kohen, niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona dla wiecznego życia! Autora „Chesed le-Awraham”
6. Wnuk Admora, chwały Izraela, nauczyciela wszystkich synów wygnania,
świętego gaona,
7. naszego nauczyciela Szlomo ha-Kohen, niech pamięć sprawiedliwego będzie
błogosławiona dla wiecznego życia! Autora „Tiferet Szlomo”.
8. Niech jego zasługi nas ochraniają i cały Izrael! Amen! Zmarł i został pogrzebany 9 miesiąca ijar 667. [23 kwiecień 1907 r.]
9. Niebo i krzyki z ziemi nie dadzą spokoju [por. Iz 62, 7].
10. Przez zniszczenie i wielkie nieszczęście, które znalazło się wśród ludzi.
11. Gorzki lament cierpienia, nie ma ulgi dla płaczu.
12. Biada! Potoki łez popłyną z oczu moich nocami i dniami [por. Ps 119, 136].
13. Zrzucił z nieba na ziemię chwałę Izraela [por. Lm 2, 1] w otchłań ludzi.
14. Szanowany, sprawiedliwy, pobożny, święte nasienie (potomek świętego),
zacny w swoich czynach,
15. Pan, mistrz Szlomo ha-Kohen, niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona w jego sprawiedliwości.
16. Został uprowadzony od nas i zmarł w kwiecie wieku w najlepszych latach.
17. Pamięć będzie wspominana o nim, o jego prawości, obowiązkach i dobru jego czynów.
18. Do końca dni pozostanie, aby być wraz ze swymi ojcami.
19. Niech jego dusza będzie związana w wieniec życia!
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1. Tu pochowana
2. rabinowa, sprawiedliwa. Wśród niewiast w namiotach będzie błogosławiona [Sdz
5, 24].
3. Pani Mincza,
4. Córka sprawiedliwego pana, Meira Dawida Mordechaja z Szydłowa, wielkiej genealogii,
5. sprawiedliwych pokolenia. Żona sprawiedliwego pana Mosze Elimelecha, niech
pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona!
6. Syna sprawiedliwego pana, Admora, autora „Chesed le-Awraham”.
7. Gorzkie narzekanie, a także lament, jęki i biadania związano z nią.
8. Dnia świętego szabatu 8 szwat 693 [4 luty 1933 r.] została złączona ze świętymi jej
ojców
9. dusza jej czysta. I wzniosły się nad nią skrzydła Szechiny [boskiej obecności]..
10. Dzieci i niewiasty jadły przy jej stole, a dla biednego otwierała swoje dłonie [Prz
31, 20].
11. Dobre imię pozostanie ku wiecznej pamięci dla jej pokoleń.
12. Kobieta ”dzielna” (Prz 12, 4) mówili jej i chwalili w bramach jej czyny [por. Prz
31, 23].
13. Niech jej dusza będzie związana w wieniec życia!

Macewa Minczy, żony Mojżesza Elimelecha, fot. Martyna Musiał
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tu pochowana
Kobieta dzielna, korona jej małżonka [Prz 12, 4], rabinowa sprawiedliwa,
pobożna, zacna i prawa. Pani
Riwka,
córka pobożnego [chasyda], naszego nauczyciela, pana Icchaka Ajzyka, błogosławionej pamięci!
Żona Admora, sprawiedliwego i świętego,
Naszego nauczyciela, pana i mistrza Abrahama Jisachara ha-Kohen,
Niech pamięć sprawiedliwego i świętego będzie błogosławiona do życia
przyszłego świata! Autora księgi Chesed le-Awraham.
Zmarła i została pogrzebana 15 miesiąca szwat 677 według małej rachuby. [7
luty 1917 r.]
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Macewa Rywki, żony Abrahama Jisachara, fot. Martyna Musiał

1. Tu została pochowana
2. Niewiasta poważana, cnotliwa. Pani
3. Estera Lea,
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4. Córka Admora, sprawiedliwego pana, pana Abrahama Jisachara ha-Kohen,
niech pamięć sprawiedliwego będzie do życia przyszłego świata!
5. Zmarła 1 dnia 11 szwat roku: I zamienię ich żałobę w wesele [Jer 31, 12] według małej rachuby. [chronogram 656 – zm. 26 styczeń 1896 r.].
6. Wielką żałobę uczyniły jej córki beztroskie gorzkim krzykiem.
7. Podniosły lament i narzekanie z powodu tego zabrania od nas córki wielkich
ludzi, drogiej duszy.
8. Zacność i prawość, i skarb wszystkich jej znajomych rozdzielony, tutaj złączony.

1. Tu pochowany.
2. Korona naszej chwały [Lm 5, 16], korona naszego tchnienia, pasterz wierny
i pokorny.
3. Ze wszystkich ludzi ten mąż, Mosze Elimelech ha-Kohen.
4. Nasz mistrz [w tym znaczeniu – nasz rabin], syn świętego pana, naszego nauczyciela Abrahama Jisachara, niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona!
5. Zmarł 2 dnia półświęta Sukot 17 miesiąca
6. tiszri 652 według małej rachuby. [19 październik 1891 r.]2
2

Dziękuję Panu dr. hab. Leszkowi Hońdo za pomoc przy tłumaczeniu napisów hebrajskich
z nagrobków znajdujących się w ohelu na cmentarzu żydowskim w Radomsku.
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Od lewej macewa Mosze Elimelecha, Szlomo Rabinowicza, Ester Lei., fot. Martyna
Musiał

Życie polityczne i gospodarcze Żydów w Radomsku
Działalność partii żydowskich
Dopiero na przełomie XIX i XX w. nastąpiła u Żydów rozproszonych na
całym świecie świadomość tożsamości narodowej, a wraz z nią pojawiła się pośród
nich idea utworzenia własnego państwa. W tym czasie w Europie Wschodniej nastąpił okres formowania się partii politycznych. Radomsko było jednym z miast, w którym wykształciło się wiele żydowskich ugrupowań politycznych.
Duży wpływ na radomszczańskich Żydów miały marksistowskie hasła głoszone przez rosyjskich intelektualistów pod koniec XIX w. Pierwszym zorganizowanym ugrupowaniem politycznym w Radomsku reprezentującym syjonistyczną lewicę była Syjonistyczno-Socjalistyczna Partia Robotnicza, która działała od 1905 r., a jej
liderem był Mosze Lewkowicz3. Działacze tej partii głosili idee syjonistyczne, czyli
dążenie do autonomii terytorialnej Żydów. Siedzibą tego ugrupowania był „szul”
Fersztera (nie wiadomo, w którym miejscu w mieście się znajdował). W 1906 r. działalność Syjonistyczno-Socjalistycznej Partii Robotniczej została zawieszona.

3

Sarah Hamer-Jacklin, Syjonizm i socjalizm w 1906 r.,[w:] Memorial Book …, s. 200.
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W Radomsku w latach 1917-1920 działała również partia młodych syjonistów – Ceire Syjon. Domagali się oni wyjazdu do „Erec Izrael”, odrodzenia języka
i kultury hebrajskiej oraz budowania nowego społeczeństwa żydowskiego: demokratycznego, robotniczego i postępowego. Początkowo partia ta składała się z dwunastu członków. Należeli do niej m.in. Sara Hamer, Zisman, Tiberg i Mordechaj Zelig
Kamiński. Miejscem ich spotkań była salka znajdująca się na rynku w Radomsku.
Później z powodu braku pieniędzy na czynsz za nią, działacze tej partii przenieśli się
do „szulu” Felczera. Młodzi syjoniści w każdy szabat czytali na głos historię narodu
żydowskiego lub artykuły z tygodnika „Die Welt” (pierwsza gazeta syjonistyczna,
która była redagowana i częściowo finansowana przez samego Teodora Herzla).
Działalność Ceire Syjon rozszerzała się wraz ze wzrostem jej członków. Syjoniści założyli w Radomsku dom dziecka, którym kierowała pani Krzepicka. W szulu Felczera uczono także języka hebrajskiego. Odpowiedzialny za naukę tego języka był Dowid Gold. Największy wpływ na młodych syjonistów, a także na inne partie żydowskie miała Deklaracja Balfoura z 1917 r.4 oraz październikowa rewolucja rosyjska,
która wybuchła w tym samym roku. W tym czasie niektórzy z nich zdecydowali się
na emigrację do „Erec Izrael”, byli to m.in. Szlo Waksman, Mojsze Zandberg, Heniek
Kalka i Towia Rubinsztajn. Osoby te przyczyniły się do odrodzenia tożsamości narodowej w Radomsku.
W 1917 r. dawna Syjonistyczno-Socjalistyczna Partia Robotnicza weszła w
skład Żydowskiej Partii Socjalistycznej Farejnikte. Ugrupowanie to powstało w Radomsku z inicjatywy dr Józefa Kruka, który mieszkał wcześniej w Częstochowie. Inicjatorami partii Farejnikte w mieście byli: Abraham Winter, Dowid Kohn, Josef i Jeszajachu Fajerman oraz wielu innych. Poza działaniami typowo politycznymi (organizowanie wieców, strajków i kampanii wyborczych) partia ta prowadziła także
intensywne prace związane z szerzeniem kultury w mieście (m.in. organizowanie
wieczorków literacko-muzycznych). W wyborach do Rady Miejskiej Radomska 5
października 1919 r. mandaty zdobyli: Herszlik Krauze (pracownik drukarni), Adolf
Horowicz (fotograf), Zenajda Horowicz (nauczycielka) i Izaak Cymberknopf (jubiler)5. Z czasem wielu działaczy politycznych Farejnikte emigrowało do innych krajów, część z nich osiadła w innych miastach, a część odeszła do innych partii, co
przyczyniło się do zmniejszenia jej działalności. Znikoma liczba członków Farejnikte
przetrwała pod przewodnictwem Dowida Kohna aż do rozpoczęcia II wojny światowej.
Partia Poalej Syjon powstała w Radomsku dopiero w 1916 r.6 Dążyła ona do
powstania socjalistycznego państwa żydowskiego w Palestynie z językiem narodowym hebrajskim. Inicjatorami powstania tej partii byli: M. Z. Rozenblat, Dowid

Deklaracja brytyjskiego rządu do przywódcy społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii –
barona Waltera Rotshilda, przedstawiająca pragnienie Żydów odtworzenia w Palestynie „żydowskiej siedziby narodowej”, co było odpowiedzią na oczekiwania i starania ruchu syjonistycznego.
5 Grzegorz Mieczyński, Żydowskie partie polityczne w Radomsku do 1939 r. Zarys tematu, „Zeszyty
Radomszczańskie”, t. V, 2011, s. 31.
6 Dowid Koniecpoler, Poalej Syjon w 1916 -1922, [w:] Memorial Book…, s. 202.
4
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Krojze, Icze Grosman, Dowid Koniecpoler, Abraham Lipszyc, Szlomo Gabriel Waksman, Jehiel Tiger, Mojsze Zandberg oraz Fiszel Pariz7. Wewnętrzny spokój partii
nie trwał długo. Po I wojnie światowej nastąpił rozłam, oderwała się radykalna,
marksistowska mniejszość tworząc odrębną partię pod nazwą Poalej Syjon-Lewica,
która nie przystąpiła do Światowej Organizacji Syjonistycznej (jak to było w przypadku Poalej Syjon). W 1933 r. do Poalej Syjon dołączyła partia Hitachdut, dzięki
czemu z podwójną siłą znacznie zwiększyła swoje wpływy polityczne na terenie
kraju.
Po podziale, który nastąpił wewnątrz partii, Poalej Syjon-Prawica dalej trwała przy jej pierwotnych założeniach, mianowicie powstaniu żydowskiego państwa
socjalistycznego w Palestynie z narodowym językiem hebrajskim, lecz w Polsce członkowie partii domagali się autonomii kulturowej i powstania narodowej, świeckiej
gminy, w której używano by języka jidysz. Radomszczańska Poalej Syjon-Prawica
zakończyła ostatecznie działalność w 1922 r. w związku z wojną polsko-bolszewicką.
W większości działacze partii emigrowali do „Erec Izrael” i po tym konflikcie, nie
było szans na wskrzeszenie partii.
Poalej Syjon-Lewica była w Radomsku w latach 20. XIX w. najprężniej działającą partią w mieście. Jej członkowie spotykali się początkowo w budynku przy ul.
Stacyjnej po starym spichlerzu zbożowym bez drzwi i okien8. Zdecydowali się oni na
prowadzenie zawodowych kursów dla żydowskich pracowników w Radomsku,
które odbywały się wieczorami, tak by nie kolidowało to z ich codziennymi obowiązkami. Wkrótce stary magazyn zboża został przekształcony w miejsce spotkań.
Na ścianach wisiały portrety Dow Bera Brochowa (jednego z głównych ideologów
i założycieli ruchu syjonizmu socjalistycznego, przez długi czas lidera ugrupowania
Poalej Syjon, pioniera w badaniach nad językiem jidysz), Karola Marksa, Szolema
Alejchema oraz Icchaka Lejba Pereca. Nad wejściem do nowej siedziby partii widniał
napis: „Kursy wieczorowe dla Partii Robotniczej”. Została utworzona tam również
biblioteka pod kierownictwem Jehiela Tigera. Jej zasób książek powiększał się z tygodnia na tydzień. W ramach Poalej Syjon-Lewica zorganizowano także dramatyczną sekcję pod kierownictwem Fiszela Pariza, która wystawiała wiele sztuk. Odbywały się również wykłady na tematy polityczne. Za sprawą Heńka Birencwajga powstały związki zawodowe. Poalej Syjon-Lewica odniosła zwycięstwo w wyborach do
Rady Miejskiej w 1922 r.9 Otrzymała 684 głosów i dwa mandaty (Szaja Rozenblat
i Jehiel Tiger). Ławnikiem został Szmuel Haze. Dzięki temu, że Żydzi uczestniczyli
aktywnie w rządzeniu miastem, w 1926 r. władze Radomska zorganizowały kolonie
letnie dla dzieci żydowskich w Wiśniczu. Pozyskano również od miasta dofinansowanie dla partyjnej biblioteki, domu dziecka oraz innych instytucji żydowskich. Powstał także robotniczy klub sportowy Sztern. W początkach lat 30. XX w. znaczenie
partii w dużym stopniu zmalało10.

Tamże.
Jeszaja Ber Goldberg, Poalej-Syjon Lewica, [w:] Memorial Book…, s. 208.
9 G. Mieczyński, Żydowskie partie polityczne …, s. 32.
10 Tamże.
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W 1915 r. pod wpływem syjonizmu powstała w Radomsku żydowska organizacja skautowa Ha-Szomer Ha-Cair. Kładła ona główny nacisk na edukację i hartowanie fizyczne młodych ludzi. Celem tej organizacji było przygotowanie pierwszej
grupy ludności mającej zasiedlić Palestynę. Liderami Ha-Szomer Ha-Cair w Radomsku byli Jakub Żarski, bracia Koniecpolscy, Wajnberg, Zelig Wilhelm, Haze Szlomo,
Heniek Winer, Guta Szac i jej brat. Początkowo skauci spotykali się w budynku przy
ul. Żeromskiego 1, później ich siedziba została przeniesiona do budynku przy ul.
Mineralnej 1, a następnie przy ul. Częstochowskiej. Uczono ich języka hebrajskiego,
historii Żydów, geografii Palestyny oraz pieśni i tańców żydowskich. Uczono ich
także wewnętrznej dyscypliny, której celem było przygotować do życia młodych
Żydów w „Erec Izrael”. Dziesiątki skautów z Radomska emigrowało przed II wojną
światową na tereny Palestyny i zamieszkało w kibucach. Obok radomszczańskiego
Ha-Szomer Ha-Cair istniała także podobna organizacja Hechaluc skupiająca starszych aktywistów.
Z rozwiązanej wcześniej Poalej Syjon-Prawicy wyłoniło się w Radomsku
ugrupowanie polityczne Freiheit. Partia ta skupiała grupę aktywnej politycznie młodzieży. Jej główna siedziba znajdowała się w domu jednego z jej członków – Aczkowskiego na ul. Szkolnej. W miesiącach letnich Freiheit organizował wyjazdy integracyjne, na których śpiewano utwory z „Erec Izrael”, tańczono horę – żydowski
taniec ludowy i rozpatrywano różne problemy narodowościowe. Zrzeszenie to kładło największy nacisk na kulturę i edukację wśród Żydów. Zważywszy, że wielu
młodych ludzi nie ukończyło nawet szkoły podstawowej, celem powyższej partii
było edukowanie młodzieży w świetle idei syjonizmu i socjalizmu, prowadzące do
zdobycia wykształcenia rolniczego, które miało pomóc w tworzeniu nowego państwa Izrael. W okresie II wojny światowej Freiheit postanowiła utworzyć w getcie
radomszczańskim pierwszą podziemną grupę młodzieży żydowskiej, której celem
była agitacja11.
Zdecydowana większość Żydów żyła w Europie wschodniej, gdzie rozwój
kapitalistyczny w poszczególnych krajach przebiegał wolniej, a narastający antysemityzm sprawił, że ich integracja stała się w otaczającym społeczeństwie trudniejsza.
U schyłku XIX w. na terenach Polski będących pod zaborami tworzył się żydowski
proletariat. W 1897 r. powstała partia Bund, skupiająca żydowskich robotników. Propagowała ona rozwój kultury jidysz i była przeciwna utworzeniu państwa żydowskiego. Radomszczańska partia Bund miała swoją siedzibę przy ul. Strzałkowskiej.
Poza prowadzeniem wykładów i kursów pracowniczych zajmowała się ona przede
wszystkim organizowaniem pracowników w związkach zawodowych w celu poprawienia ich sytuacji ekonomicznej. W początku lat 20. XX w. w skład organu wykonawczego partii wchodzili: Abner Jarchmial, Chaim Ickowicz, Leibel Gelbard,
Abraham Dikerman i Herszel Bromberg12. Partia ta w dużej mierze wspierała robotników żydowskich powracających z Niemiec po I wojnie światowej. Szczególne znaczenie miała ona w latach międzywojennych, kiedy prowadziła walkę o prawa żyY. Sh. Moszkowicz, Shimshun Granek, Młodzieżowa organizacja – Freiheit, [w:] Memorial Book…, s. 221.
12 Abraham Litman, Radomszczański Bund, [w:] Memorial Book …, s. 209.
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dowskich robotników i autonomię Żydów. Partia stanowiła łącznik pomiędzy robotnikami polskimi a żydowskimi. Bund był aktywny także w postępie rozwoju
niewykształconych ludzi, dla których zacofanie było w tym czasie największym
przeciwnikiem w walce o lepsze jutro społeczne i kulturalne.
Kolejną syjonistyczną partią w Radomsku, a raczej federacją była Histadrut.
Powstała ona na początku lat 20. XX w. Jej zadaniem było troszczenie się o wszystkie
interesy społeczne, kulturalne, ekonomiczne i związkowe pracowników żydowskich.
Założycielami partii było kilku przedstawicieli Ceire Syjon: Dowid Chaszczewicki,
Szmuel Lahman i Chaim Krajndler. Histadrut prowadziła bibliotekę im. A. D. Gordina i czytelnię. Liderami partii byli Dowid Chaszczewicki i Meir Wołkowicz. W latach 30. XX w. partia ta miała znikome poparcie, a później z nieznanych powodów
została rozwiązana13.
W Radomsku powstała także religijna partia Aguda. Swoją działalność rozpoczęła ona zaraz po I wojnie światowej, jeszcze w 1918 r., której przewodniczył radomszczański rabin. W 1926 r. wykształciło się z niej stowarzyszenie Szlomej Emunej Israel. Jego celem była ochrona praw religijnych i ekonomicznych Żydów oraz
popieranie szkolnictwa wyznaniowego. Członkowie tej partii byli przeciwni próbom
realizowania idei narodowego odrodzenia Żydów na terenie Palestyny i deklarowali
lojalność wobec państwa polskiego. Zorganizowali oni własną bibliotekę i zajmowali
się dystrybucją gazet. Wraz z rozwojem partii powstała kobieca organizacja, Córki
Agudy14. W Radomsku utworzono także szkołę Bejs Jakow - dla dziewcząt pochodzących z ortodoksyjnych środowisk żydowskich. Na otwarciu placówki gościła założycielka sieci tych szkół, Sara Szenirer15. Aguda zajmowała się także działalnością
filantropijną. Pomagano najbiedniejszym i prowadzono zbiórki pieniężne na ich
rzecz. Delegaci z radomszczańskiej Agudy uczestniczyli w najważniejszych konferencjach swojej partii w Warszawie, Wiedniu i Marienbadzie (Czechy). Działalność
tej partii zakończyła się wraz z rozpoczęciem II wojny światowej. W 1939 r. Aguda
poniosła porażkę wprowadzając do Rady Miasta tylko jednego kandydata – Mosze
Bergera16. Dla porównania w 1934 r. w Radzie Miasta Radomska Aguda zdobyła 6
mandatów17. Poza Agudą istniała w tym mieście prawdopodobnie także partia Mizrachi, która utworzyła własną szkołę wraz z biblioteką. Nic więcej nie wiadomo na
jej temat.
Polityka Żydów radomszczańskich była zdecydowanie zdominowana przez
syjonistyczną lewicę. Według księgi pamięci Żydów radomszczańskich nie wykształciły się w Radomsku żadne żydowskie partie prawicowe propagujące hasła
nacjonalistyczne. Dzięki prężnie rozwijającemu się życiu religijnemu w tym mieście
powstała również reprezentacja najbardziej uduchowionych Żydów – Aguda. Jednak żadne z tych ugrupowań nigdy nie uzyskało w wyborach samorządowych do
Rady Miasta większości głosów wystarczającej do samodzielnego rządzenia. Mimo

G. Mieczyński, Żydowskie partie polityczne …, s. 33.
Jakov Elboim, Aguda Israel, [w:] Memorial Book …, s. 215.
15 Tamże, s. 215.
16 G. Mieczyński, Żydowskie partie polityczne …, s. 37.
17 Tamże.
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tego tworzono koalicje z partiami polskimi, co pozwalało na czynne uczestnictwo
w rozwoju Radomska (w 1919 r. Polska Partia Socjalistyczna wraz z socjalistycznymi
partiami żydowskimi utworzyła Klub Radnych Socjalistycznych, co pozwoliło na
uzyskanie bezwzględnej większości głosów w Radzie Miasta i powołanie socjalistycznego magistratu18). Istnienie partii żydowskich, a także ich działalność poprzez
tworzenie koalicji z polskimi partiami politycznymi dowodzi, że działacze żydowscy
próbowali utrzymać poprawne stosunki z ludnością polską, a przede wszystkim
polepszyć przez to byt swoich pobratymców.

Stowarzyszenia społeczne
Najstarszym charytatywnym stowarzyszeniem żydowskim w Radomsku było bractwo pogrzebowe Chewra Kadisza. Organizacja ta powstawała w każdej gminie żydowskiej na samym początku jej rozwoju, często jeszcze zanim założono na jej
terenie cmentarz żydowski (wtedy zajmowała się prowadzeniem kronik, tzw. „pinkasów”). Głównym zadaniem Chewry Kadiszy było dbanie o prawidłowe przeprowadzenie pochówków zmarłych Żydów19. Przynależność do tej organizacji była
całkowicie dobrowolna i nieodpłatna. Należeli do niej zarówno mężczyźni jak, i kobiety.
Radomszczańskie bractwo pogrzebowe składało się z trzech grup członków:
tych, którzy przygotowywali rytualnie ciało do pochówku, krawców i członków
honorowych. Ci pierwsi odpowiadali za m.in. obmycie zwłok, składanie ciała do
trumny, niesienie zwłok na cmentarz, a także pocieszanie rodziny zmarłego i roztaczanie opieki nad nią. Największą liczbę tych, którzy przygotowywali zmarłych do
pochówku stanowili Żydzi z klasy średniej, głównie rzemieślnicy. W tej grupie musieli być również ludzie silni fizycznie, gdyż zwłoki były noszone pieszo kilka kilometrów. Ciężką pracą było także wykopanie grobu podczas silnego mrozu. Drugą
grupą w bractwie byli krawcy, którzy szyli całuny przykrywające zwłoki. Oni również nie pobierali wynagrodzenia za swoją pracę. Niektórzy krawcy brali też udział
w rytuale oczyszczenia i pochówku. Wśród członków radomszczańskiego stowarzyszenia pogrzebowego w okresie międzywojennym byli: Jakub Jehoszua Zeligman,
Jehezkiel Szojchet, Jakub Dowid Fajtlowicz, Samuel Zajnwel (rybak), Abraham Lederman, Izrael Waldfogel, Abraham Gerszonowicz, Meir Beker (kierownik jesziwy
Keter Tora w Częstochowie), Icchak Tomasz Ofman, Szlo Cwyling, Feiwel Farzenczewski (krawiec), Meir Aharon Rudnicki (krawiec), Pinkas Cypler (krawiec) i inni20.
Członkami honorowymi bractwa były osoby zamożne i religijne, mające wpływ na
radomszczańską społeczność żydowską, wzywane na ceremonie pogrzebowe tylko
w wyjątkowych przypadkach, np. kiedy umarła osoba szanowana wśród Żydów
w Radomsku. Byli to m.in. Izrael Pinkas ha-Kohen – syn Cwi Meira Rabinowicza,
Itamar Rabinowicz, Szmuel Meir Fajerman, Daniel Rosenbaum i inni. Bractwo po-

Tamże, s. 42.
Alan Unterman, Żydzi. Wiara i życie, przeł. Janusz Zabierowski, Łódź 1989, s. 201.
20 Y. Lakhman, Y. Rudnicki, Chewra Kadisza i jej pracownicy, [w:] Memorial Book…, s. 236.
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grzebowe miało swój własny dom modlitwy w Radomsku przy ul. Reymonta 8. Było
to jedyne wynagrodzenie za ich działalność.
Radomszczańskie Chewra Kadisza wykazało się wielkim poświęceniem
podczas I wojny światowej. Jak zostało napisane w księdze pamięci Żydów radomszczańskich: „kiedy bitwa na polach pomiędzy Brzeźnicą a Radomskiem zakończyła się, członkowie Chewry Kadiszy pojechali tam pod osłoną nocy, by odszukać
ciała poległych żołnierzy żydowskich, żeby dać im należyty pochówek na kirkucie
w Radomsku”21. Podczas I wojny światowej miała w Polsce miejsce epidemia tyfusu,
która nie ominęła Radomska. W tym czasie liczba pogrzebów w mieście wynosiła
dziesięć w ciągu jednego dnia. Mimo niebezpieczeństwa zachorowania bractwo ciągle działało.
Drugą charytatywną organizacją po bractwie pogrzebowym w Radomsku
zostało Bikur Cholim, której celem było odwiedzanie oraz fizyczna i psychiczna pomoc osobom chorym i biednym, w tym prowadzenie stołówek. Jak podaje radomszczańska księga pamięci, Bikur Cholim powstała już w XVIII w.22 Obok niej istniało
założone na początku XX w. Linat-ha-Cedek – Żydowskie Towarzystwo Pomocy
Ubogim i Chorym. Stowarzyszenie to udzielało pomocy medycznej osobom niepobierającym żadnych zasiłków (w tym z innych instytucji). Głównymi jego działaczami byli Mosze Fiszchof i Abraham Mosze Waksman. Szczególną rolę Linat-haCedek odegrało podczas I wojny światowej, podczas epidemii tyfusu. Ubodzy i chorzy Żydzi otrzymali od tego stowarzyszenia pomoc medyczną oraz finansową. Mosze Fiszchof utworzył specjalny szpital epidemiologiczny dla chorych Żydów
(z dokumentów archiwalnych wynika, że w szpitalu leczyła się także ludność chrześcijańska)23, w którym lekarzem został dr Mitelman. W 1919 r. wydatki poniesione
na urządzenie tego szpitala wynosiły ponad 77 tys. rubli24. Gmina żydowska miała
pokryć 45% tej sumy, a 55% pokrywała ludność chrześcijańska Radomska. Ubogi
szpital, bez żadnych sprzętów sanitarnych i właściwego personelu medycznego
przeniesiono do murowanego budynku. Zaraz po I wojnie światowej sam dr Mitelman padł ofiarą tyfusu. Jego miejsce zajął dr Abusz, z którego inicjatywy powstało
Towarzystwo Ochrony Zdrowia. Do jego pierwszego komitetu zarządzającego należeli dr Abusz, dr Glikman, Romek Rosenbaum, Y. H. Tiger, L. Wajnberg i pani Fiszman25. W 1916 r. Komenda Obwodowa w Noworadomsku26 wyraziła zgodę na dalszą działalność Linat-ha-Cedek, polegającą jednak tylko na zdobywaniu żywności ze
względu na panujący głód27. W 1928 r. obie organizacje Bikur Cholim oraz Linat-haCedek zjednoczyły się i odtąd działały pod nazwą tej ostatniej. 2 września 1928 r.
wybrano członków zarządu tej organizacji w osobach Jakuba Rosenbauma, Michała
Tamże.
M. H-D, Instytucje Pomocy Społecznej, [w:] Memorial Book …, s. 238.
23 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Akta Miasta Radomska
(dalej AmR), zespół 152, cz. II, sygn. 1425.
24 Tamże.
25 M. H-D, Instytucje Pomocy…, s. 239.
26 Taka była w tym czasie oficjalna nazwa miasta.
27 Grzegorz Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko
2008, s. 41-42.
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Waksmana, A. Grundmana, Mosze Fiszchofa, L. Ruszeinskiego, H. A. Jakubowicza,
Pesaka Lifela, Aszera Winera, Abrahama Kamelgarna i Izraela Birnbauma28. Ich
głównymi zadaniami było sprawowanie bezpłatnej opieki lekarskiej, wyznaczanie
nocnych dyżurów w szpitalu oraz dostarczanie darmowych leków i najpotrzebniejszych produktów spożywczych, takich jak chleb, cukier, mleko itp. Według „Gazety
Radomskowskiej” z 13.09.1929 r. Linat-ha-Cedek udzieliło pomocy w tym roku 466
chorym, wydało potrzebującym 976 litrów mleka, 26 kilogramów cukru, świadczyło
456 wizyt lekarskich, 130 felczerskich i wypisano 412 recept29. Od 1930 r. aż do rozpoczęcia II wojny światowej stowarzyszenie to otrzymało wsparcie finansowe od
ziomkostwa Żydów radomszczańskich w Stanach Zjednoczonych. Duży wkład finansowy pochodził od Żyda Sola Grynberga, którego ogłoszono honorowym członkiem tej organizacji.
Z Linat-ha-Cedek wyodrębniło się Żydowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Biednym Położnicom30. Istniało ono już przed I wojną światową, ale po raz
pierwszy zostało zarejestrowane przez okupacyjne władze austriackie w 1917 r.31
Organizacja ta zrzeszała wyłącznie kobiety, które pomagały położnicom rodzącym
w domach. Pomoc polegała na ofiarowaniu czystej pościeli, ubranek dla noworodka
i samym odebraniu porodu. W utrzymaniu tej instytucji pomagała radomszczańska
gmina żydowska, a także ziomkostwo ze Stanów Zjednoczonych. Inicjatorkami powstania Żydowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Biednym Położnicom były
m.in. Dora Rosenbaum, Anna Rosenbaum, Estera Połtawska i Chana Bugajska.
W 1933 r. utworzono instytucje Beit Lehem. Jej założycielami byli m.in. Pinkas ha-Kohen Rabinowicz, Mordechaj Kamiński, Dowid Grosman, Izaak Beser, Zalman Zilberszac, Izaak Landau i inni. Ich celem była pomoc w polepszeniu sytuacji
bytowej zrujnowanych rodzin klasy średniej po I wojnie światowej. Siedziba Beit
Lehem znajdowała się w domu Jakuba Rosenbauma przy ul. Reymonta 38. Plan instytucji był tak opracowany, by nie urazić potrzebujących, gdyż Żydzi wstydzili się
swojego ubóstwa i nie chcieli się, rzecz jasna, z tym obnosić. Przed szabatem dobroczyńcy wychodzili na dziedzińce budynków zamieszkałych przez Żydów i wołali
”Wszystkiego dobrego w Szabat! Beit Lehem jest tutaj”!32. Wtedy ludzie wychodzili
ze swoich domów i częstowali się chlebem i chałką. Uważali, że wzięcie pieczywa
w szabat jest ich świętym obowiązkiem. Takie same działania wykonywano również
w inne dni rozdając nie tylko chleb czy chałkę, ale także mleko, jaja czy cukier. Instytucja Beit Lehem istniała do wybuchu II wojny światowej.
Kolejnym żydowskim stowarzyszeniem było Hachnoset-Orchim, które zajmowało się prowadzeniem domu noclegowego i udzielaniem pomocy Żydom przybywającym do Radomska na święta żydowskie. Domu noclegowy został ufundowany przez Mendla Lachman. Był to budynek dwupiętrowy, bardzo dobrze wyposażony na przyjazd gości. Na parterze znajdował się dziewięcioosobowy pokój, kuch-

M. H-D, Instytucje…, s. 240.
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30 G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne…, s. 42.
31 Tamże.
32 Abraham Waldfogel, Bejt-Lehem - Chleb dla potrzebujących, [w:] Memorial Book…, s. 239.
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nia z piecem kaflowym oraz łazienka, a na piętrze mieściła się sypialnia i duży salon.
Mendel Lachman cechował się pobożnością, dlatego każdy gość miał do dyspozycji
tałes, tefilin, a nawet jarmułkę. Do zarządu Hachnoset-Orchim w 1937 r. wchodzili:
Mojżesz Berger (prezes), Mendel Lachman (wiceprezes), Mordechaj Mendel Herszberg, Tobiasz Buki, Henoch Zelwer, Eliasz Grundman, Szaja Zylberszac, Lejbuś Zylberszac, Abraham Icchak Bocian, Moszek Baumgold, Henoch Szmaja Krakowski,
Nuchem Ejbuszyc, Lajb Doński33.
Poza wyżej wymienionymi stowarzyszeniami charytatywnymi, opisanymi
w księdze pamięci Żydów radomszczańskich istniały jeszcze, takie instytucje dobroczynne, jak Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi im. Mittelmana, Towarzystwo Dobroczynności Gemilas Helet, Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Biednym i Chorym
Kobietom Żydowskim oraz Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej
Oddział w Radomsku34.
Radomszczańscy Żydzi tworzyli również inne stowarzyszenia poza samorządowymi i charytatywnymi. Instytucje te zostały wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, były to organizacje religijne,
sportowe, kulturalne, oświatowe i gospodarcze35, które zostaną opisane w dalszej
części niniejszej pracy.

Rzemiosło i przemysł
Najważniejszym momentem w rozwoju przemysłowym Radomska było
przeprowadzenie w 1846 r. przez miasto Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Kolej ta
została połączona z siecią austriackich i niemieckich dróg żelaznych. Przechodziła
przez kopalnie węgla oraz wielkie ośrodki hutnicze na Górnym Śląsku. Poza tym
w 1865 r. Kolej Warszawsko-Wiedeńska została połączona z Koleją Żelazną Fabryczno-Łódzką. Przyczyniła się ona do rozwoju górnictwa w Zagłębiu Dąbrowskim,
a także przemysłu w całej linii kraju, który przecinała36. Mając tak dogodne położenie Radomsko zaczęło przekształcać się w ważny ośrodek przemysłowy.
Przed I wojną światową Żydzi w Radomsku, podobnie jak w innych miastach w Polsce byli fundamentem życia gospodarczego. Pierwsza fabryka w Radomsku powstała w latach 20. XIX w. zajmowała się produkcją płótna. W latach 40. XIX
w. funkcjonowała tam również fabryka octu i oleju, a także zakład tkacki i farbiarski37. Nie są jednak znane dalsze losy tych fabryk. Radomszczańskie rzemiosło
w dalszym ciągu rozwijało się – w 1889 r. zanotowano w Radomsku ogólnie 387 rzemieślników38. W tym samym roku liczba Żydów w mieście wynosiła 490339.

G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne…, s. 44.
Tamże.
35 Tamże, s. 48, 78, 88, 101, 102, 122, 153, 158, 159, 170, 187, 188, 208.
36 Jolanta Wojarska, Powstanie i rozwój przemysłu radomszczańskiego do I wojny światowej, Radomsko 2006, s. 22.
37 Tamże, s. 16.
38 Tamże.
39 Tamże.
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Żydzi w Radomsku na początku XX w. zajmowali się młynarstwem. Pierwszym młynem prowadzonym przez Żyda w Noworadomsku w latach 1868-1881 był
młyn zbożowo-parowy Ginsbergów. Znajdował się on na placu przy dawnej ul. Kaliskiej 285, blisko torów kolejowych. Właścicielami tego budynku zastali bracia Jakub
i Samuel Ginsbergowie. Od południowej strony wymieniony wcześniej młyn sąsiadował z fabryką sztucznej wełny i ceraty Szai Różewicza. Młyn Ginsbergów był
urządzony nowocześnie: „murowany, trzypiętrowy, kryty dachem czterospadowym
z blachy. Nad głównym wejściem znajdował się balkon, później usunięty. Mieścił
w sobie z frontu kantor, kasę, składy mączne, na pierwszym piętrze zaś mieszkania
dla oficjalistów, a w nich i kuchnię angielską, oraz kancelarię”40. Młyn produkował
ze zboża mąkę żytnią, pszenną, a także kaszę perłową. W latach 70. XIX w. zatrudniano w nim dziewięciu pracowników. Wartość rocznej produkcji młyna wynosiła
40 tys. rubli41. Młyn przestał funkcjonować w 1881 r., kiedy w Noworadomsku teren,
na którym znajdował się młyn Ginsberga wykupiła austriacka firma „Braci Thonet”
pod budowę nowego zakładu.
W 1908 r. powstał jeden z najstarszych zachowanych w Radomsku młyn
zbożowy, którego właścicielem był Chemia Zylbersztajn. Znajdował się on na ul.
Częstochowskiej 35 (dziś ul. Piłsudskiego). Młyn został zdewastowany podczas II
wojny światowej, a jego właściciela wywieziono do Treblinki42. Źródła podają, że
również na ul. Przedborskiej 46 istniał młyn, będący w posiadaniu Arona Zylberszaca43. Młyn produkował ze zboża kaszę. Nieruchomość tę odziedziczyła po ojcu Małka Zylberszac. Po II wojnie światowej przejęła go polska rodzina młynarska Tasarz.
Pod koniec XIX w. powstały w Radomsku dwa duże przedsiębiorstwa, fabryki produkujące meble gięte, firmy: „Bracia Thonet” oraz „Józef i Jakub Kohn”.
Pierwsza z nich została otwarta w Radomsku w 1881 r. Fabrykę tę założyli w mieście
synowie pochodzącego z Niemiec stolarza – Michała Thoneta, właściciela pierwszej
fabryki mebli giętych w Austrii. Pięciu synów po śmierci ojca przejęło jego interes
i zaczęli zakładać fabryki w Europie. Fabryka „Braci Thonet” rozwinęła się w Radomsku w bardzo szybkim tempie. Druga fabryka mebli giętych „Józefa i Jakuba
Kohnów” zaczęła swoją działalność w mieście w 1884 r. i produkowała meble wiedeńskie. Dyrektorem tej firmy został żydowski obywatel Austrii, H. Blumenfeld44.
Obie fabryki stwarzały wiele miejsc pracy także dla żydowskich mieszkańców Radomska. Według radomszczańskiej księgi pamięci Żydzi byli zatrudniani przede
wszystkim w firmie „Józef i Jakub Kohn”. Nie musieli pracować w soboty ze względu na szabat, ale zamiast tego przychodzili do pracy w niedziele. Zajmowali się
przede wszystkim dostarczaniem surowców (zwłaszcza drewna) do fabryki. W Radomsku istniała również fabryka amerykańskich mebli tapicerowanych. Jej właścicielem był Morys Lewkowicz. W 1910 r. zatrudniała ona 50 pracowników45.

Tomasz Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa Radomska i regionu (Katalog), Radomsko 2009, s. 124.
Tamże, s. 125.
42 Tamże, s. 128.
43 Tamże, s. 130.
44 M. H-R, Źródła utrzymania i zatrudnienie, [w:] Memorial Book…, s. 163.
45 J. Wojarska, Powstanie i rozwój…., s. 54.
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W 1883 r. powstała w Radomsku fabryka sztucznej wełny Szai Różewicza
przy ul. Kaliskiej (obecnie ul. Reymonta). Wcześniej na jej miejscu istniał młyn parowy również należący do Różewicza, lecz spalił się w 1881 r.46 Jak zostało napisane
w radomszczańskim „izkor buchu” fabryka ta miała być pierwszym tego typu zakładem w Królestwie Polskim. W dalszych latach po kolejnym pożarze, który strawił
firmę, fabrykę przejął syn Szai, Leon Różewicz. Zaczęła ona produkować ceratę.
W fabryce zatrudnieni byli pracownicy żydowscy (w 1897 r. pracowało tam 94 Żydów, jeden majster i jeden lekarz47). W 1891 r. doszło do kolejnego pożaru, który
strawił cały zakład pracy i w konsekwencji fabryka została przeniesiona do Warszawy48. Częste pożary trawiące budynki zazwyczaj dużych, ubezpieczonych zakładów,
były prawdopodobnie celowe i spowodowane chęcią uzyskania dużych odszkodowań przez właścicieli. W fabryce Szai Różewicza istniała także straż ogniowa49.
Na przełomie XIX/XX w. powstało w Radomsku wiele przedsiębiorstw hurtowych w tym także żydowskich, w różnych branżach. Pierwszą taką dużą hurtownię otworzyła synowa Abrahama Jisachara Dowa, Minchele Rabinowicz. Sprzedawała ona tkaniny. W hurtowni pracowało kilku Żydów, przede wszystkim chasydów
oraz „uczonych w Torze” (m.in. Mindicz, Gitler), którzy w tym samym czasie zajmowali się kupiectwem50. Kolejną hurtownię w Radomsku prowadził Josef Najkron.
Zajmował się sprzedażą tytoniu. Było to jedno z przedsięwzięć, które w dużej mierze
wpłynęły na życie gospodarcze Żydów. To samo można powiedzieć o dużej hurtowni wyrobów galanteryjnych Jozefa Beslera. Do Radomska przybywało wielu
Żydów z innych miasteczek, by zaopatrzyć się w tutejszych hurtowniach, m.in.
z Przedborza, Pajęczna, Brzeźnicy, Pławna i Gidel.
W II połowie XIX w. większość murowanych domów żydowskich (według
radomszczańskiej księgi pamięci – 80%) było w Radomsku budowanych przez Żydów. W tym czasie głównym budowniczym w mieście był Mandel Fajerman, a później jego syn Szmuel Meir. Rodzina Fajermanów posiadała własną cegielnię.
W latach 1910-1913 funkcjonowały w Radomsku fabryki guzików drewnianych. Pierwsza z nich to fabryka „Dżentelmen”, która zatrudniała 35 robotników.
Firma ta została założona przez Ch. Rozenbluma i M. Rajnherca51. W 1911 r. fabryka
przeszła na własność Izraela Zalcmana, Joska Gelbarda i Mali Wolińskiej52. Druga
fabryka drewnianych guzików „Fortuna” zarządzana była przez Icka Fajermana,
Szlame Rosenbauma, Jude Moszka Lewkowicza i Samuela Winera.
Dziesięć lat przed wybuchem I wojny światowej zaczął pogłębiać się w Radomsku kryzys w żydowskim życiu gospodarczym, który w rezultacie doprowadził
do zwiększenia emigracji Żydów z tego miasta głównie do Stanów Zjednoczonych.
Mimo tego dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa żydowskie dalej funkcjonowały
Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko przełomu XIX i XX w. w świetle doniesień piotrkowskiego
„Tygodnia”, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, s. 90.
47 J. Wojarska, Powstanie i rozwój…., s. 52.
48 M. H-R, Źródła utrzymania…, s. 163.
49 T. A. Nowak, Radomsko…, s. 90.
50 M. H-R, Źródła utrzymania…, s. 163.
51 J. Wojarska, Powstanie i rozwój…., s. 55.
52 Tamże, s. 55.
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i osiągały sukcesy aż do 1914 r. Wraz z rozpoczęciem wojny zostało zniszczone
wszystko, co Żydzi tworzyli od pokoleń. Wskutek działań wojennych zamknięto
największe zakłady przemysłowe Radomska. Żydzi musieli utrzymywać się z nielegalnego handlu. W mieście zostały zniszczone 44 budynki: „z tego 25 obiektów fabrycznych i gospodarczych. Straty szacunkowe wyniosły prawie 3 miliony rubli”53.
Coraz szybciej rozprzestrzeniała się bieda, a wraz z nią choroby epidemiczne, które
pochłonęły dziesiątki ofiar w Radomsku.
Kiedy w 1918 r. zakończyła się I wojna światowa społeczeństwo polskie zastanawiało się, jak powetować poniesione w niej straty. Żydzi zadawali sobie pytanie, jaki będzie to miało wpływ na ich dalsze życie. W latach 1919-1921 Polska zaangażowała się w wojnę z Rosją Radziecką. Dalej pogłębiał się kryzys gospodarczy.
Radomszczańska ludność żydowska (przede wszystkim młodzież) w tym okresie
starała się wyemigrować z miasta, m.in. do „Erec Izrael”. Ostatecznie w 1921 r. wojna polsko-bolszewicka zakończyła się. Ustabilizowały się granice państwa polskiego,
a gospodarka zaczęła podnosić się z kryzysu i powoli funkcjonować normalnie. Jednak wkrótce okazało się, że Żydzi zostali wyeliminowani z życia gospodarczego.
W 1923 r. premier polski Władysław Grabski ogłosił plan gospodarczy. Jego
reforma polegała głównie na ustabilizowaniu wartości pieniądza (zastąpiono markę
polską złotówką). Reforma ta doprowadziła do sporu pomiędzy rządem polskim
a ludnością żydowską, gdyż Żydzi uznali, że ponoszą niewspółmierne do Polaków
obciążenie skutkami reformy. W tym czasie rząd polski podjął próbę ustabilizowania
stosunków z ludnością żydowską poprzez tak zwaną ugodę. Zakładała ona zgodę
władz polskich na realizację najważniejszych postulatów Żydów pod warunkiem
popierania przez posłów żydowskich działań każdego kolejnego rządu. Miała ona
jednak wielu przeciwników, tak w obozie rządzącym, jak i wśród polityków żydowskich. Dodatkowo strona żydowska posądziła władze państwa o niedotrzymanie
warunków wynegocjowanej ugody, gdyż ogłoszono zaledwie 12 punktów spośród
wszystkich 42 podpisanych przez rząd. Pogłębiło to tylko niezadowolenie żydowskiej opozycji. Konsekwencją tych wydarzeń była tzw. alija Grabskiego, czyli emigracja ludności żydowskiej do „Erec Izrael”. Pomimo reformy Grabskiego duch
przedsiębiorczości ludności żydowskiej w Radomsku uwidocznił się ponownie
w budowie nowych instytucji handlowych i gospodarczych. W latach międzywojennych ponad połowa działających w Radomsku firm z kapitałem krajowym należała
do Żydów, przeważali również w przemyśle i wśród właścicieli sklepów. Słabiej
przedsiębiorcy żydowscy wypadali w sektorze bankowym54.
Pierwsze instytucje udzielające kredytów zaczęły powstawać jeszcze przed
I wojną światową. W 1911 r. powołano do życia I Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe, od 1922 r. funkcjonujące pod nazwą Bank Spółdzielczy RzemieślniczoKupiecki sp. z o.o. Natomiast od 1913 do 1921 r. działało Towarzystwo Wzajemnego
Kredytu w Noworadomsku (wspólne dla Polaków i Żydów)55. W 1917 r. powstało
S. Sankowski, Z dziejów miasta …, s. 87-88.
Grzegorz Mieczyński, Firmy radomszczańskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog, Radomsko 2013, s. 258-259. Tu też informacje o konkretnych firmach działających w mieście.
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Żydowskie Stowarzyszenie Rzemieślnicze. Przewodniczącym zarządu tego stowarzyszenia był Mojżesz Paliwoda, a miejsce spotkań znajdowało się przy ul. Kaliskiej
17. Zaraz po zakończeniu I wojny światowej w Radomsku powstało Stowarzyszenie
Drobnych Kupców Żydowskich. Jego przewodniczącym został Adolf Lewkowicz. W
1926 r. organizacja ta utworzyła fundusz, który miał wspierać kupców poprzez
udzielanie im niewielkich kredytów.
W styczniu 1923 r. założono spółdzielnię pożyczkową „Samopomoc”, która
zajmowała się wszelkimi formami obrotu pieniężnego, zwłaszcza udzielaniem pożyczek, a także przyjmowaniem wpłat pieniężnych. Kilka miesięcy po otwarciu tej instytucji (w grudniu 1923 r.) zawężono grono kredytobiorców wyłącznie do członków
tejże spółdzielni. „Samopomoc” została zlikwidowana w 1932 r. Obok tej instytucji
działał żydowski Bank Spółdzielczy Drobnych Kupców. Został on założony w lipcu
1929 r. i znajdował się przy ul. Reymonta 14. Dyrektorem banku, a jednocześnie
przewodniczącym jego zarządu był Mosze Berger. Obok niego w zarządzie zasiadali
Zukin Goldberg i Icek Herbert. Bank ten zajmował się udzielaniem pożyczek na
kwoty ponad 250 złotych (i nie przekraczających 1200 złotych) wyżej wymienionemu
żydowskiemu Związkowi Drobnych Kupców. Zlikwidowano go w 1939 r. W 1931 r.
powołano do życia Spółdzielczy Bank Kupców i Przedsiębiorców56. Według radomszczańskiej księgi pamięci instytucjom tym pomagało finansowo radomszczańskie ziomkostwo żydowskie w Stanach Zjednoczonych.
Kolejnymi ważnymi instytucjami w Radomsku było powołane w 1926 r. Żydowskie Stowarzyszenie Majstrów Rzeźników, Żydowskie Stowarzyszenie „Rękodzielnik” z 1927 r. oraz Spółdzielnia Towarowa dla Drobnego Kupiectwa powstała
w 1928 r.
Wybuch II wojny światowej całkowicie przerwał działalność gospodarczą
jak i polityczną Żydów w Radomsku. Wszystkie żydowskie instytucje społeczne,
kulturalne i przedsiębiorstwa zostały zamknięte, a ich siedziby zagospodarowane
przez Niemców. Od września 1939 r. wszelkie inicjatywy żydowskie nie miały prawa bytu, naziści sprawili, że życie społeczne Żydów uległo unicestwieniu.
Społeczeństwo żydowskie w Radomsku rozwijało się dosyć szybko pomimo
wielu przeciwieństw, wynikających z nietolerancji radomszczańskich sąsiadów do
Żydów. Już od początku jego istnienia w tym mieście zostało utworzonych wiele
stowarzyszeń charytatywnych, gospodarczych i zawodowych. Nowy etap w życiu
Żydów radomszczańskich rozpoczął się na przełomie XIX/XX w. Głównym aspektem, który miał największy wpływ na ideologie ludności żydowskiej w Radomsku
był syjonizm. Wraz z jego rozwojem zaczęły kształtować się pierwsze ruchy polityczne. W mieście tym istniało wiele partii żydowskich, co więcej, żydowscy politycy
zasiadali nierzadko w Radzie Miasta, dzięki czemu mieli oni także wpływ na życie
tego miasta. Ludność żydowska wykształciła tutaj wiele stowarzyszeń społecznych,
które pomagały im pod wieloma względami w życiu socjalnym. Poza tym Żydzi
uczestniczyli również w rozwoju gospodarczym Radomska. Najważniejsze dla gospodarki radomszczańskich Żydów było przeprowadzenie w 1846 r. przez Radomsko Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W tym czasie Żydzi powoli przestawali zajmo56

Tenże, Stowarzyszenia społeczne…, s. 188 ; tenże, Firmy radomszczańskie …, s. 244, 249.
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wać się rzemiosłem, a zaczęli przenikać do przemysłu. Był to okres, w którym miasto
przeżywało rozwój przedsiębiorstw prowadzonych przez Żydów. Z każdym kolejnym rokiem, Żydzi stawali się coraz większymi konkurentami na polu gospodarczym dla Polaków, a wzrost konkurencji nie spotykał się z aprobatą polskich mieszkańców, którzy czuli, że ich życie gospodarcze jest zagrożone.

Edukacja i kultura
Szkoły żydowskie w Radomsku
Szkoły religijne
Do XIX w. głównym źródłem wiedzy dla radomszczańskich Żydów były
święte księgi (Tora, Talmud) znajdujące się w tamtejszym bejt ha-midraszu. Mieli oni
możliwość nauki w świeckiej szkole, lecz musieli jeździć do innego miasta (najprawdopodobniej do Piotrkowa Trybunalskiego i Częstochowy). Jak wynika z informacji
zawartych w księdze pamięci w Radomsku istniały chedery już w XIX w. (nie jest
jednak znana ich liczba), prowadzone przez mełamedów (nauczycieli), w ich własnych domach. W 1912 r. istniało w Radomsku 14 chederów i uczyło się w nich 451
dzieci żydowskich57.
Talmud Tora była szkołą elementarną przeznaczoną dla chłopców, których
nie było stać na naukę w chederze. Uczono w niej języka hebrajskiego oraz zajmowano się studiowaniem Tory i Talmudu. Tego typu szkoła powstała także w Radomsku w budynku przy ul. Przedborskiej (nie wiadomo jednak kiedy). Radomszczańska Talmud Tora przeżywała kłopoty finansowe, w skutek czego w 1934 r. budynek tej szkoły został zlicytowany na rzecz Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego58.
Podczas I wojny światowej partia Mizrachi utworzyła własną szkołę w Radomsku. Jej założycielami byli m.in. Frenkel, Waksman, Najmerk, Liberman, Szlomo
Rabinowicz, Szitenberg i inni. Dyrektorem tej szkoły został B. Karmazin, który zajął
się organizowaniem kadry nauczycielskiej. Powstała tam także biblioteka, która była
otwarta nie tylko dla uczniów, ale dla każdego, kto chciał przeczytać książkę w języku hebrajskim.
W okresie międzywojennym powstała w Radomsku szkoła religijna o nazwie Jesodod ha-Tora (hebr. Podstawy Tory), prowadzona przez działaczy partii
religijnej Agudas Israel. Szkoła ta mieściła się przy ul. Szkolnej w domu Besalela
Kalki. Szczególny nacisk kładziono tam na studiowanie biblijnych tekstów i naukę
języka hebrajskiego, którego nauczał Tenenbaum. Nauczycielami języka polskiego
w tej szkole byli Epsztajn i Koniecpolski. Jej pierwszym dyrektorem został Brumer
z Zawiercia.
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W Radomsku powstała także religijna szkoła dla dziewcząt Bejs Jakow. Mieściła się ona na rynku w domu H. Eibeszyca. Jedną z jej uczennic była Szoszona
Wajnsztok, która wspomina swoją szkołę w radomszczańskiej księdze pamięci. Niestety nie wiadomo dokładnie, kiedy utworzono Bejs Jakow w Radomsku. Można
przypuszczać, że założono ją zaraz po I wojnie światowej. Początkowo przyjeżdżały
tam nauczycielki seminarium Bejs Jakow z Krakowa, gdyż w mieście nie było odpowiednich osób, które mogłyby nauczać dziewczynki. To właśnie w Krakowie powstała pierwsza szkoła przeznaczona dla dziewcząt z ortodoksyjnych środowisk.
Założyła ją Sara Szenirer w 1917 r.59 W późniejszych latach w radomszczańskim Bejs
Jakow zaczęły nauczać wykształcone już kobiety, które mieszkały w Radomsku.
Były to m.in.: panie Bochan, Frenk, Judkewicz i inne. Klasa w tej szkole liczyła średnio od dwudziestu do dwudziestu pięciu dziewcząt. Wykładano tam Torę i halachę,
uczono pisania i czytania w jidysz oraz śpiewania żydowskich piosenek. W szabat
dziewczęta modliły się wspólnie, a w takie święta, jak Purim i Chanuka, organizowały różne przedsięwzięcia (np. wieczorki literackie), z których zebrane środki pieniężne były przekazywane na cele charytatywne. Radomszczański Bejs Jakow osiągnął wysoki poziom nauczania, dlatego placówkę postanowiła odwiedzić sama Sara
Szenirer. Tak wspomina ten dzień Szoszana Wajnsztok: „to było dla nas wspaniałe
doświadczenie, kiedy odwiedziła nas Sara Szenirer – założycielka sieci szkół Bejs
Jakow w Polsce. Przyszłyśmy do szkoły ubrane w odświętne stroje. Lekcja naszej
grupy odbyła się pod okiem pani Szenirer, która była dla nas symbolem wiedzy,
mocy i pobożności. Pani Szenirer zadawała nam wiele pytań dotyczących historii
Żydów i ich obyczajów. W pewnej chwili, odwróciła się do mnie i powiedziała: Moje
dzieciątko, masz twarzyczkę niczym jabłuszko, a czy wiesz, jakie błogosławieństwo
odmawia się nad owocem? W momencie moja twarz przypominała kolorem bardziej
buraka niż jabłko. Mimo tego odważnie i pewnie powiedziałam odpowiednie błogosławieństwo. Pani Szenirer pochwaliła mnie za to, a ja chodziłam dumna przez wiele
tygodni”60. W kolejnych latach rozwoju szkoły zmieniono jej adres i przeniesiono do
budynku przy ul. Krakowskiej 9. Absolwentki szkoły w Radomsku wyjeżdżały do
Krakowa, by kontynuować swoją naukę w seminarium Bejs Jakow dla nauczycielek.
Szkoła ta została zamknięta wraz z rozpoczęciem II wojny światowej.
Szkoły powszechne żydowskie
Na początku XX w., kiedy część Polski znajdowała się pod władzą carską,
zaczęły następować zmiany w edukacji Żydów. W tym okresie powstała szkoła publiczna dla Żydów w Radomsku. Składała się ona z dwóch klas: żeńskiej (nauczycielką dziewczynek była pani Rozenblat) i męskiej (nauczycielem chłopców był pan
Golomb). Nie wiadomo jednak, gdzie szkoła ta miała swoją siedzibę. Dzieci żydowskie uczyły się tam języka rosyjskiego, arytmetyki, geografii i innych świeckich
przedmiotów. Raz w miesiącu do tej szkoły przychodził kantor Szlomo Zaks i uczył
59 Agnieszka Oleszak, „Warsztat krawiecki zmienia się w szkolną klasę” – Sara Szenirer i powstanie
Bejs Jakow, „Cwiszn” 2011, nr 3, s. 24.
60 Szoszana Wajnsztok, Szkoła Bejs Jakow, [w:] Memorial Book …, s. 265.
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dzieci śpiewu. Sztandarową pieśnią był dla nich oczywiście hymn imperium rosyjskiego („Boże, Carja chrani!”). Szkoła ta była zamykana w szabat. Po rewolucji rosyjskiej z 1905 r. publiczna szkoła żydowska nadal istniała. Jej dyrektorem został Bogdański.
W 1908 r. utworzono w Radomsku Początkową Szkołę Powszechną Żydowską. Swoją siedzibę miała ona w domu wynajętym od Dawida Bugajskiego i Gabriela
Goldberga przy ul. Strzałkowskiej 3. W późniejszych latach szkoła ta kilkakrotnie
zmieniała adres. W 1916 r. nadano jej patrona – Berka Joselewicza. Od 1926 r. prowadzono tam naukę w 7 klasach61.
W 1916 r. powstała w Radomsku szkoła ludowa, której dyrektorem został
Chaim Krajndler. Rozwijała się ona w polskim duchu patriotycznym, a lekcje prowadzone były tam w języku polskim. Niestety nie wiadomo nic więcej o jej dalszych
losach.
Przez okres międzywojenny działało w Radomsku ośmioletnie gimnazjum
koedukacyjne o profilu humanistycznym założone przez Ludwikę Weintraub z Piotrkowa Trybunalskiego. Zostało ono założone, a w zasadzie przekształcone w 1921 r.
z siedmioklasowej żeńskiej szkoły żydowskiej, istniejącej od 1917 r. W roku szkolnym 1933/1934 otrzymało ono prawa gimnazjum państwowego. Edukacja w tej
szkole została podzielona na ogólną w klasach od 1 do 3 oraz humanistyczną w klasach od 4 do 8, w których obowiązywała nauka języka polskiego, niemieckiego i hebrajskiego62. Początkowo gimnazjum to mieściło się w budynku przy ul. Strzałkowskiej 18, później w roku 1933 szkołę tę przeniesiono do budynku przy ul. Bugaj 6.
Gimnazjum Ludwiki Weintraub funkcjonowało w Radomsku do czasu wybuchu II
wojny światowej. W trakcie swojego istnienia wykształciło ono około 160 uczniów.
Szkoły prywatne
Na początku XX w. w Radomsku powstawały prywatne szkoły żydowskie
prowadzone przez nauczycieli, np. Lelewera czy Warszewera. W latach 20. XX w.
istniało tam również gimnazjum pana Fachmana, do którego mogły uczęszczać wyłącznie dzieci żydowskie, które miały zamożnych rodziców.
Podczas I wojny światowej D. Chaszczewacki (jeden z żydowskich uchodźców białoruskich) utworzył w Radomsku prywatną szkołę języka hebrajskiego.
Opiekę nad nią sprawowali radomszczańscy syjoniści. W pierwszych latach II wojny
światowej funkcjonowała ona w podziemiu. Inna szkoła językowa w Radomsku,
w której uczono języka hebrajskiego powstała z inicjatywy Z. Rozenbluma w latach
20. XX w.
Inne
Prócz wyżej wymienionych szkół żydowskich działających w Radomsku istniały też tego typu placówki przy żydowskich partiach w tym mieście oraz jesziwa
Keter Tora, której założycielem był ostatni cadyk radomszczański, Szlomo Henoch
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Rabinowicz. Niestety w radomszczańskiej księdze pamięci znajdują się szczątkowe
informacje dotyczące tego tematu.
Jak wynika z dokumentu z września 1928 r. wystosowanego przez Zarząd
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Radomsku do władz Radomska w mieście tym
miała powstać żydowska szkoła rzemieślnicza. W dokumencie tym została przedstawiona prośba o udzielenie kredytu w postaci ok. 60 m³ drzewa budulcowego dla
gminy żydowskiej w Radomsku na budowę tejże szkoły. Nie wiadomo jednak czy ta
instytucja została uruchomiona63.
Synagoga
Synagoga w Radomsku była najważniejszym miejscem dla tamtejszych Żydów. W tym domu modlitwy gromadzili się, by razem świętować, modlić się i słuchać śpiewu kantorów (Szlomo Zaksa i H. Fiszela). Od 1905 r. synagoga ta służyła
także jako sala wykładowa dla miejscowych partii robotniczych.
Radomszczańska synagoga powstawała przy ul. Joselewicza w ostatnich
dwóch dekadach XIX w. Została wybudowana zgodnie z tradycją żydowską, czyli
tak, by jej najważniejsza ściana wschodnia wskazywała kierunek do Jerozolimy. Budowla ta była bardzo przestronna. Posiadała razem cztery wejścia: dwa do sali męskiej, która mogła pomieścić 600 osób i dwa znajdujące się po bokach synagogi prowadzące szerokimi schodami na babiniec, czyli część synagogi przeznaczonej wyłącznie dla kobiet. Wnętrze domu modlitwy składało się z dwóch pomieszczeń: dużego przedsionka, w którym odbywały się spotkania kahału, i z którego wchodziło
się do głównej sali modlitewnej.
Sklepienie budowli zdobiły malowidła H. Mike’a przedstawiające gwiaździste niebo. W czasie budowy nad miejscem, gdzie powinien znajdować się aron hakodesz, który służył do przechowywania zwojów Tory, został namalowany wizerunek dużego orła. Szafa ołtarzowa została zbudowana przez H. Reicha, zajmującego
się zawodowo grawerowaniem liter na nagrobkach. Wraz z grupą stolarzy i rzeźbiarzy z Warszawy stworzył on z białego drewna aron ha-kodesz. Święta szafa radomszczańskiej synagogi była niezwykle bogato zdobiona. Imponująco wyglądała
kopuła nad jej drzwiami (ufundowała ją rodzina Reikchman z Piotrkowa Trybunalskiego). W synagodze został zamontowany wyjątkowy ner tamid (wieczne światło),
który przypominał 4-boczny kamień (o wysokości 4 metrów!), z miedzianą lampką
olejną na zwieńczeniu. Całość synagogi oświetlały wielkie żyrandole.
Syn radomszczańskiego cadyka, Cwi Meir Rabinowicz, utworzył w 1905 r.
grupę, której zadaniem było chronić świątynię przed zakłócaniem modlitw przez
zwolenników rosyjskiej rewolucji. Nazywała się ona Miszmojres ha-Kodesz i składała się z 12 mężczyzn. Liczba ta nawiązywała do dwunastu plemion Izraela64. Grupę
tę stanowili miejscowi rzemieślnicy i przedsiębiorcy, którzy wcześniej uczestniczyli
w budowie synagogi. Obok niej funkcjonowała także łaźnia rytualna. Żydowski dom
modlitwy w Radomsku został zburzony po II wojnie światowej.
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Synagoga – ze zbiorów MRR
Biblioteka im. Szolema Alejchema65
W maju 1926 r. powstała w Radomsku Biblioteka im. Szolema Alejchema.
Została ona utworzona z inicjatywy partii politycznej Poalej Syjon i mieściła się
w domu Beniamina Holcberga przy ul. Przedborskiej. Należy podkreślić, że nie była
to pierwsza powstała w Radomsku instytucja gromadząca żydowskie książki. 2 lata
wcześniej utworzono przy ul. Kaliskiej Bibliotekę im. Icchaka Lejba Pereca. Posiadała
ona w swoich zbiorach dwa tysiące książek.
Założenie Biblioteki im. Szolema Alejchema wiązało się z wieloma trudnościami. Brakowało środków pieniężnych, książek oraz osób, które miałyby pojęcie
o prowadzeniu tej instytucji. Mimo tego partia Poalej Syjon zdecydowała się na
utworzenie jej jako kulminacyjnego punktu działalności kulturalnej w Radomsku.
Osobą, która odpowiadała za budowę i zorganizowanie biblioteki był Chaim Goldberg, a pierwszym bibliotekarzem został jeden z autorów radomszczańskiej księgi
pamięci, Jehuda Liberman.
Początkowo biblioteka ta posiadała 500-600 książek w języku jidysz, które
otrzymała od ofiarodawców. Zbiory polskich woluminów były bogatsze. Dzięki
pomocy uczennic66 z prywatnego gimnazjum Ludwiki Weintraub biblioteka ta uzyskała kilkaset kolejnych książek. Jej zasoby zaczęły się powiększać z roku na rok.
Tytuł niniejszego podrozdziału odnosi się jedynie do Biblioteki im. Szolema Alejchema,
gdyż inne żydowskie biblioteki w Radomsku nie zostały szerzej opisane w źródłach.
66 Były to m.in. Szifra Wittenberg, Pola Faktor, Fela Szwarc, Manja Ofman, Bela Tiger, Lola
Rapaport i inne.
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Z czasem Poalej Syjon zaczęła dokupywać książki w języku polskim i jidysz. Liczba
czytelników szybko powiększała się, zwiększyło się również zapotrzebowanie na
książki. Składki członkowskie czytelników były niskie, dlatego Poalej Syjon zaczęła
organizować pieniądze na zakup książek, m.in. poprzez urządzanie różnych spektakli teatralnych. W 1933 r. zbiory książek w bibliotece sięgały 3 tys. i posiadała ona już
ok. 400 czytelników67.

Pracownicy Biblioteki im. Szolema Alejchema w Radomsku, ze zbiorów MRR
Wraz z upływem czasu Biblioteka Szolema Alejchema stała się największą w
Radomsku, przez to zaczęły upadać mniejsze instytucje żydowskie, które gromadziły książki w tym mieście, m.in. wyżej wspomniana Biblioteka im. Icchaka Lejby Pereca. Od tej ostatniej odkupiono wszystkie książki i dzięki temu Biblioteka Szolema
Alejchema zwiększyła swoje zbiory dwukrotnie, a także poszerzyło się grono jej
czytelników. W związku z tym potrzebowano znaleźć dla niej nową siedzibę. Wkrótce przeniesiono ją do centrum miasta na ul. Rynek 5, do domu Chaima Gelbarda
w oficynie.
Dzięki pozyskanym funduszom pracownicy Biblioteki im. Szolema Alejchema utworzyli także kolekcję książek hebrajskich, jednak udało się to dopiero
10 lat po otwarciu tej biblioteki. Akcję gromadzenia ksiąg hebrajskich przeprowadzili w „Erec Izrael” Mojsze Szitenberg, Jehuda Liberman i Chaim Goldberg. Dzięki
organizacji Brit Iwrit Olamit68 udało się wysłać także zebrane książki z Palestyny do
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Radomska. W tym czasie biblioteka osiągnęła najwyższy szczyt rozwoju. Liczba
książek sięgała piętnastu tysięcy, dlatego znów przeniesiono ją do innego lokalu.
Kiedy wybuchła II wojna światowa wszystkie żydowskie biblioteki w Radomsku zostały zamknięte, a część skonfiskowanych książek przewieziono do III
Rzeszy jako surowiec dla niemieckiego przemysłu papierniczego. W radomszczańskiej księdze pamięci została opisana sytuacja, kiedy Towia Borzykowski wraz ze
swoim przyjacielem Sanim Akrentem próbowali ocalić kilkaset najważniejszych
książek. Schowali je w mieszkaniu M. Z. Rozenblata, a ok. czternaście tysięcy ksiąg
zostało ukrytych na strychu Biblioteki Szolema Alejchema. Towia Borzykowski trafił
do getta warszawskiego.69 Po wojnie, kiedy wrócił on do Radomska, od razu poszedł
do miejsca, w którym miały znajdować się te księgi. W byłym budynku biblioteki
mieszkała polska rodzina, która nic nie wiedziała o istnieniu strychu, a tym bardziej
ukrytych na nim książek. Kiedy Towia wyjawił im sekret, zgodzili się oni za drobną
opłatą oddać je. Borzykowski zabrał książki do Warszawy i rozdzielił pomiędzy
ośrodki zrzeszające Żydów w Polsce, które były „spragnione” hebrajskich książek.
Stowarzyszenia kulturalne i sportowe
W XIX w. wielu działaczy ruchu asymilatorskiego zajmowało się rozwojem
kultury. W tym czasie głównie zwolennicy syjonizmu tworzyli towarzystwa śpiewacze i muzyczne, np. „Hazamir” (hebr. Słowik) oraz „Lira”. Odegrały one na przełomie XIX i XX w. dużą rolę w rozwoju kultury żydowskiej. W 1909 r. miało miejsce
pierwsze nieformalne spotkanie żydowskich śpiewaków w Radomsku, które odbyło
się w domu Chaima Zikina, który wyróżniał się niezwykle silnym barytonowym
głosem. Pierwszymi członkami tego stowarzyszenia była młodzież: Itzele Fajerman,
Nachum Pacanowski, Meir Birenbaum, Seidi Lewkowicz, Nisen Sobol i Pinche Rabinowicz. Radomszczański „Hazamir” powstał w 1910 r.70 Spotkanie, na którym nastąpiło formalne założenie tego stowarzyszenia odbyło się w domu H. Lewkowicza.
Członkami zarządu tej instytucji byli Eliasz Mitelman, dr Glikman i Adam Horowic.
Pierwszym liderem chóru został Klubański, członek rosyjskiego pułku stacjonującego w Radomsku. Po wyjeździe Klubańskiego, jego stanowisko zajął Leon Kopf, który
niedługo potem opuścił miasto i jego obowiązki przejął Matatiasz Bensman, który
był wcześniej w warszawskiej grupie „Hazamir”. Wraz z Bensmanem radomszczański chór przeżywał rozkwit swojej twórczości. Głównym utworem prezentowanym
przez niego w języku hebrajskim była opera autorstwa Fromentala Halévy’ego „Żydzi”, poza tym chór do perfekcji opanował inne klasyczne utwory w języku polskim
i jidysz. Kolejnym kierownikiem stowarzyszenia po odejściu Bensmana został Michał Gelbart.71 Kiedy Hazamir został znów bez prowadzącego, jego członkowie rozszerzyli swoją działalność o urządzanie wieczorów literackich.

Basia Temkin-Bermanowa, Dziennik z podziemia, Warszawa 2000, s. 200.
G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne…, s. 96.
71 Przez krótki czas Matatiasz Bensman i Michał Gelbart sprawowali jednocześnie funkcję
kierownika radomszczańskiego „Hazamiru”.
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„Hazamir” posiadał nie tylko piękny chór, ale i sekcję dramatyczną, która
przedstawiała utwory żydowskich pisarzy, np. dzieło „Z biegiem fal” Szaloma Asza.
Czytano i omawiano również wiele innych utworów literackich oraz organizowano
literacko-muzyczne wieczory. Radomszczański „Hazamir” nie był popierany przez
religijnych Żydów w mieście. Członkowie tego stowarzyszenia byli jednak ludźmi
młodymi i wychodzili z założenia, że Żydzi nie powinni ograniczać się tylko do życia religijnego, ale mogą oni rozwijać się także na polu ogólnej kultury. Grupa ta
miała dla żydowskiej ludności w Radomsku wielkie znaczenie. Poprzez swoją działalność przyczyniła się ona do wyłonienia wielu talentów spośród Żydów radomszczańskich. „Hazamir” został rozwiązany wraz z wybuchem I wojny światowej. Byli
członkowie tego stowarzyszenia założyli później organizację „Kultura”.
„Kultura” powstała w październiku 1916 r.72 W jej uroczystym otwarciu brało udział wielu przedstawicieli radomszczańskiego ratusza, kahału (Fiszel Doński i
Adolf Lewkowicz) oraz organizacji syjonistycznych (Jankiel Witenberg, Abraham
Grosberg, Mendel Fajnzilber i Szlomo Krakowski). Na otwarciu stowarzyszenia nie
zabrakło delegacji z sąsiednich miast, m.in. z Częstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego, Będzina, Sosnowca i Bełchatowa. Przemówienia wygłosili wtedy w języku
jidysz Dowid Krojze i Mordechaj Zelig, natomiast w języku polskim, Herszel Krojze.
Siedziba „Kultury” znajdowała się na ul. Strzałkowskiej. Pierwszym jej zadaniem
było stworzenie biblioteki, która posiadała wkrótce w swoich zbiorach książki
w języku polskim, jidysz i hebrajskim. W ramach stowarzyszenia prowadzono kursy
wieczorowe, wieczorki muzyczne i artystyczne. Posiadało ono również własną salę
taneczną. Dzięki Matatiaszowi Bensmanowi powstał w „Kulturze” również chór.
Organizacja ta zakończyła działalność u schyłku I wojny światowej. Powodem były
rozbieżności w poglądach politycznych członków tego stowarzyszenia. Lokal,
w którym działała „Kultura” został przejęty przez partię Farejnikte.
Poza życiem kulturalnym, Żydzi w Radomsku uczestniczyli także w sekcji
sportowej. W 1921 r. powstał w Radomsku pierwszy żydowski klub sportowy „Hakoach”. Komitet tej organizacji stanowili: Herszel Dikerman, Anek Wieluński, Motek
Pacanowski, Kopel Białystok, Szlomo Szac, Izrael Bunim Szmulewicz, Fule Grosberg,
Josef Wigodzki i Nachman Koniecpolski. Pierwszy mecz piłki nożnej pomiędzy żydowską drużyną „Hakoach” a radomszczańską „Koroną” odbył się na początku lat
20. XX w. na placu obok kina „Kinema” w Radomsku. Zwyciężył wówczas „Hakoach”. Klub ten w początkowych latach swojego istnienia odnosił duże sukcesy. Rozgrywał również mecze towarzyskie, z takimi drużynami, jak „Wisła Kraków” czy
„Concordia Piotrków Trybunalski” (0:0). Zła passa żydowskiej drużyny piłkarskiej
przyszła w latach 30. XX w. Największa porażka radomszczańskiego „Hakoach”
nastąpiła we wrześniu 1934 r., kiedy do Radomska przyjechał piłkarski klub sportowy „Hapoel” z Tel Awiwu. Mecz zakończył się wysoką przegraną „Hakoach” 0:11.73
Drugi żydowski klub sportowy w Radomsku, „Makkabi” powstał w 1922 r.
Inicjatorami powstania drużyny byli: Jakow Szitenberg, Mosze Białystok, Fiszel
i Berek Winer, Jakow Winer, Mordechaj Majtlis, Izrael Gliksman, Jakow Szmuel Or72
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Dawid Koniecpoler, Dawid Krojze, Kultura, jej cele i działacze, [w:] Memorial Book…, s. 261.
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bach, Wolf Sabatowski, Natan Zilbersztajn i Nisen Brin. W pierwszym roku istnienia
„Makkabi” nie odnosiło żadnych sukcesów. Dopiero w roku 1924 drużyna piłkarska
zaczęła zwyciężać z innymi drużynami w mieście.

Drużyny Hapoel Tel Awiw i Hakoach Radomsko (źródło: Memorial Book of
the Community of Radomsk and Vicinity, Tel Awiw 1967)
W ramach żydowskiej partii Poalej Syjon powstał w Radomsku klub sportowy „Gwiazda”. Istniał krótko, gdyż większe znaczenie w tym mieście zaczął mieć
inny sportowy klub – „Hapoel”. „Hapoel” został utworzony z przekształcenia organizacji sportowej „Kraft”, powstałej w Radomsku w 1929 r. Początkowo klub ten
miał siedzibę w domu Abrahama Moszka Szpiry przy ul. Brzeźnickiej 1. Zostało tam
utworzonych pięć sekcji sportowych: piłki nożnej, kolarstwa, piłki ręcznej, tenisa
stołowego i gimnastyczna. Założycielami klubu byli: Hilel Rozencwajg, Mundek
Fajerman, Dowid Gerichter, Hersz Szitenberg, Fiszel Moszkowicz, Abraham Waldfojgel i Leizer Szpira. Wraz ze wzrostem zainteresowania radomszczańskich Żydów
sportem i jednocześnie członków klubu postanowiono wynająć większą salę na rogu
ul. Mickiewicza i Narutowicza. Wraz ze zmianą siedziby klubu, jego działacze postanowili utworzyć własną orkiestrę (zajął się tym Natan Ofman), a także kółko
dramatyczne pod kierownictwem Chaima Aronowicza. W 1932 r. odbył się w Polsce
rajd rowerowy z Polski do „Erec Izrael”. Wśród rowerzystów znajdował się Josef
Zilbersztajn z radomszczańskiego „Hapoelu”, który po dotarciu do mety zdecydował się zostać na terenie Palestyny. Pod koniec lat 30. XX w. „Hapoel” znajdował się
pod wpływem komunistów. Wprowadzono komunistyczne symbole: na niebiesko-
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czerwonych koszulkach znajdował się sierp i młot połączony z postacią sportowca
rzucającego kulą74. Klub ten rozwiązano w 1938 r.75 Poza wyżej wymienionymi żydowskimi klubami sportowymi w Radomsku istniała także „Jutrzenka” pozostająca
pod wpływem Bundu. Niestety nic szerzej nie wiadomo o jej działalności.
Artyści żydowscy w Radomsku
Z Radomskiem związanych było wielu artystów z różnych dziedzin sztuki,
m.in. malarstwa, śpiewu i literatury. Nie sposób przedstawić wszystkich tych, których wykształciły radomszczańskie instytucje kulturalne, takie jak „Hazamir” czy
„Kultura”. Najsłynniejszymi byli m.in. Icchak Zaks, Natan Szpigel i Jakub Cytrynowicz.
Icchak Zaks był synem radomszczańskiego kantora, utalentowanego muzyka Salomona Zaksa. Syn odziedziczył po ojcu talent muzyczny i bardzo starał się mu
dorównać. Icchak od najmłodszych lat wyróżniał się w chórze prowadzonym przez
ojca w radomszczańskiej synagodze. Kiedy już dorósł utworzył on wraz ze swoimi
przyjaciółmi własny chór, który występował na różnych uroczystościach w Radomsku. Pod koniec I wojny światowej Icchak postanowił spełnić swoje marzenie i utworzył orkiestrę. Zakupiono instrumenty muzyczne, które pozwoliły podwyższyć kwalifikacje Icchaka Zaksa w zakresie muzyki instrumentalnej. W krótkim czasie od
utworzenia orkiestry dawała ona już pierwsze koncerty muzyczne pod przewodnictwem Zaksa. W tym samym okresie w radomszczańskim „Hazamirze” została stworzona sekcja dramatyczna pod przewodnictwem Adama Horowica, która wkrótce
zaczęła współpracować razem z orkiestrą Icchaka Zaksa i tworzyć wspaniałe przedstawienia kończące się zawsze wielkim sukcesem76. Na występach prezentowano
przede wszystkim żydowskie ludowe utwory w języku jidysz. Koncerty odbywały
się regularnie, jednak wkrótce orkiestra zaprzestała swojej działalności. Jak podaje
radomszczańska księga pamięci ludność polska w Radomsku nie mogła zaakceptować tego, że Żydzi posiadali własną orkiestrę dętą, dlatego zarekwirowali oni jej
instrumenty argumentując to tym, że należały one do armii austriackiej i jest to mienie wojenne. W ten sposób zakończyła się historia żydowskiej orkiestry dętej w Radomsku. Icchak Zaks wyjechał do Częstochowy i został kantorem w tamtejszej synagodze, a później pełnił tę samą funkcję w synagodze w Łodzi, gdyż chciał zaspokoić
swoje ambicje. Niektórzy członkowie orkiestry, m.in. Natan Ofman, emigrowali do
Erec Izrael. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, Icchak Zaks uciekł do Białegostoku, a potem do Warszawy. Tam znalazł się w getcie warszawskim, gdzie rozwinął
szeroką działalność muzyczną. Podczas jednej z akcji hitlerowskich został złapany
przez nazistów i wywieziony do obozu zagłady w Treblince77.
Z Radomskiem związany był również malarz, Natan Szpigel, który pochodził z Łodzi. Ożenił się on z Żydówką mieszkającą w Radomsku, Haną Fort, która
G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne…, s. 79.
Abraham Waldfojgel, Żydowskie kluby sportowe, [w:] Memorial Book ….s., 296.
76 Mosze Zandberg, Koło artystyczne profesora Icchaka Zaksa, [w:] Memorial Book…, s. 284.
77 Issachar Fater, Muzyka żydowska w Polsce w okresie międzywojennym, Warszawa 1997, s. 214.
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była okulistką. Mieszkali oni w wielkiej willi przy ul. Strzałkowskiej. Natan był realistą, malował przy pomocy uproszczonych środków wyrazu głównie sceny z życia
prostych ludzi. Jego obrazy były wystawiane w galeriach sztuki w Polsce (Warszawa) oraz za granicą, np. w Londynie. Także w Radomsku odbyła się w wystawa jego
prac. Prezentowała ona portrety, pejzaże i martwą naturę. Natan Szpigel został dodatkowo wciągnięty w życie kulturalne miasta, często spotykał się z młodzieżą żydowską i opowiadał jej o sztuce. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa i Niemcy
wkroczyli do Radomska, rodzina Szpigla zdecydowała się na pozostanie w mieście.
Wkrótce musieli się oni jednak wyprowadzić i zwolnić swój dom dla niemieckiego
lekarza. Natan Szpigel wraz z żoną i dwójką dzieci (synem i córką) zamieszkali na
terenie getta radomszczańskiego w domu Blumsztajna, który w najbliższym czasie
stał się żydowskim szpitalem. Przez krótki czas Szpigel był członkiem radomszczańskiego judenratu. Jego syn został zamordowany przez nazistów w getcie, natomiast
w 1942 r. wywieziono go wraz z żoną i córką do Treblinki. Kilka dzieł Natana Szpigla znajduje się dziś w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, jedno z nich widnieje na ścianie w Muzeum Regionalnym w Radomsku. Inne
obrazy można zobaczyć również w Izraelu78.
Kolejnym żydowskim artystą w Radomsku był Jakub Cytrynowicz. Urodził
się w 1893 r. w rodzinie ubogiego szewca79. Już od najmłodszych lat poruszony był
pięknem natury i skrywał w sobie głębokie zamiłowanie do sztuk plastycznych.
W trakcie I wojny światowej wysłano go do pracy przymusowej w kopalni węgla
kamiennego w Niemczech. Po wojnie powrócił do Polski i zaczął tam studiować
sztukę w Warszawie. Jego nauczycielem był prof. Mieczysław Szymański. Prace
Cytrynowicza dostrzegł tam rzeźbiarz Nachum Aronson, któremu bardzo spodobały
się dzieła Jakuba. Dzięki tej znajomości Jakub Cytrynowicz wyjechał do Paryża, by
dalej się kształcić. Tam powstało wiele jego ciekawych rzeźb, m.in. „Kobieta w długiej sukni” i „Głowa dziewczyny”. W czasie II wojny światowej Cytrynowicz mieszkał w Paryżu. Francja w tym czasie została podzielona na okupowaną strefę północną z Paryżem oraz „wolną” – z władzami francuskimi, które miało swoją siedzibę
w Vichy. W lecie 1941 r. Jakub Cytrynowicz próbował przedostać się do wolnej strefy, jednak przekraczając granicę został złapany przez Niemców, którzy aresztowali
go i wysłali do obozu przejściowego na terenie Francji (Ban La Roland80). W czerwcu
1942 r. został wywieziony do obozu zagłady Auschwitz w Oświęcimiu, gdzie miesiąc później został zamordowany.
Z Radomskiem związanych było jeszcze kilku innych artystów, m.in.
A. B. Cerata, Hersz Dawid Nomberg. Jednak opisanie ich twórczości zasługuje na
osobne opracowanie81. Podsumowując, Żydzi w Radomsku prowadzili szeroko rozIssachar Ben Abraham, Malarz Natan Szpigel, [w:] Memorial Book…, s. 285.
Josef Sandel, Jakub Cytrynowicz, [w:] Memorial Book…, s. 286.
80 Taką nazwę obozu podaje radomszczańska księga pamięci.
81 Prawdopodobnie żydowskiego pochodzenia był też Stanisław Wiktor Horowicz (Chorowicz). Urodził się 12 kwietnia 1892 r. Początkowo kształcił się w Radomsku, m.in. w gimnazjum Antoniego Żylińskiego, a następnie w Łodzi, gdzie uzyskał wykształcenie ogólne oraz
podstawy rysunku. Pod koniec 1905 r. wyjechał na studia za granicę. Malarstwo studiował
w Monachium, Paryżu, Florencji i Rzymie. Do kraju wrócił w 1914 r. W rodzinnym mieście
78
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winiętą działalność kulturalną. Tworzyli oni wiele przedsięwzięć począwszy od
czytelnictwa po organizowanie odczytów i spektakli muzycznych, które nie tylko
propagowały muzykę, świecką kulturę, ale sprawiły, że wśród Żydów zaczęła budzić się świadomość narodowa. W okresie międzywojennym zaczęły powstawać
żydowskie orkiestry i chóry. Oprócz tego w Radomsku utworzono wiele żydowskich klubów sportowych, które przynosiły niejednokrotnie wiele chluby miastu.
Żydzi radomszczańscy byli dumni zwłaszcza z powstających szkół, głównie z Bejs
Jakow, która reprezentowała szczególnie wysoki poziom edukacji. Szkolnictwo żydowskie włączyło najmłodszych wyznawców judaizmu w krąg życia społecznego
i kulturalnego nie tylko Radomska, ale także całej Polski. Funkcjonowanie żydowskich organizacji kulturalnych i edukacyjnych w tym mieście zostało przerwane
przez II wojnę światową. Mimo tego działalność tych instytucji była kontynuowana
przez krótki czas w getcie radomszczańskim, aż do roku 1942.

Holokaust
Początek II wojny światowej
W przededniu II wojny światowej, radomszczańska ludność żydowska prowadziła gorące debaty. Ludzie starali się przekonać siebie nawzajem, że mimo
wszystko wojna nie wybuchnie. Tak opisują dzień 1 września 1939 r. Simcha Hampel
i Issachar Miński w księdze pamięci Żydów radomszczańskich: „Na zewnątrz panował wspaniały jesienny dzień, zdobiony i malowany całym bogactwem i obfitością
polskiej przyrody. Jednak w sercu panowała tylko ciemność. Na ulicach były wykopane schrony w wypadku ataków lotniczych. Wszystkie grupy ludności kopały
i między jedną a drugą łopatą kontynuowano dyskusję. Antyżydowskie pobudzenie
jakie zostało przeprowadzone w Polsce w ostatnich latach, na chwilę ucichło. Jednak
w całym mieście, znów widoczne były napisy: „Śmierć Żydom!”, „Hitler pójdzie za
Wami, Żydzi”. Wojskowe grupy, które ze zrozumiałych względów, były wysyłane
pociągiem tylko nocą, teraz podróżują o każdej porze dnia i nocy. Formacje piechoty
szły przez miasto, a walenie gwoździ w butach rozbrzmiewało w uszach. Nawet
kiedy przeszli, powietrze nadal niosło uderzenie ich kroków. W próżni słychać było
dźwięk ludności żydowskiej, która została skazana na ruinę i śmierć. A potem,
w ostatnią spokojną noc, dźwięk zaczął zanikać razem z migotaniem światła, które
wygasło z potężnym atakiem. Ciemna, przerażająca noc, która prowadzi do łez, bó-

zajął się nauczaniem, pracował w gimnazjum Stanisław Niemca oraz innych radomszczańskich szkołach. W 1921 r. na nowo podjął studia malarskie w Krakowie, ucząc się u Jacka Malczewskiego i Józefa Mehoffera. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował w Biurze Badań Technicznych przy Ministerstwie Spraw Wojskowych, ale zajęcie to nie spełniało
jego aspiracji. Popełnił samobójstwo skacząc z mostu do Wisły 16 września 1927 r. – T.A. Nowak, Zapomniany artysta, „Gazeta Radomszczańska” 2009, nr 3, s. 10. Prawdopodobnie to jemu
zorganizowano wystawę pośmiertną w Częstochowie – A. Jaśkiewicz, Życie artystyczne Częstochowy w początkach XX wieku i w okresie międzywojennym, „Rocznik Muzeum w Częstochowie”,
t. III, pod redakcją Włodzimierza Błaszczyka, Częstochowa 1997, s. 330.
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lu, upadku i śmierci”82. Według radomszczańskiej księgi pamięci bombardowanie
Radomska nastąpiło nad ranem 1 września o godzinie 5.3083. Pierwsze ofiary zostały
zabite na terenie fabryki metalurgicznej oraz w pobliżu młyna Zielonki84. Ataki powietrzne nastąpiły kilka razy w ciągu tego dnia. Radomsko nie posiadało obrony
przeciwlotniczej, która mogłaby stawić opór niemieckim oddziałom lotniczym85.
W mieście panował zgiełk. Ludność radomszczańska zaczęła uciekać w kierunku
Stobiecka Miejskiego, Przedborza i Końskich.
Dnia 2 września nad ranem, miasto zostało ponownie zbombardowane
i oficjalne komunikaty z frontu nie były w stanie ukryć katastrofalnego załamania się
całego systemu polskiej obrony. W mieście ewakuowano biura rządowe, a wszystkie
archiwa zostały zniszczone. O dwunastej trzydzieści po południu, ostatni przedstawiciel lokalnej administracji i burmistrz radomszczański pojawili się przed budynkiem Urzędu Miasta. Nakazali oni ewakuację Radomska, które wkrótce zostało ponownie zbombardowanie. W ciągu jednej minuty, informacja ta sięgnęła do każdego
zakątka miasta, po czym rozpoczęła się wielka ucieczka jego mieszkańców. Godzinę
później, Radomsko stało już w płomieniach. Trzynaście bombowców zeszło nad dachami domów i w trakcie dziesięciu minut miasto stanęło w ogniu. Prawie wszystkie domy w rynku, na ul. Krakowskiej i części ul. Strzałkowskiej zostały zdewastowane.
W niedziele, 3 września o godzinie 11, Niemcy wkroczyli do Radomska: „Tu
znaleźli psychicznie i fizycznie wykończonych Żydów, otoczonych przez morze
wrogów z nożami w rękach lub z workami gotowymi do grabieży. Ten dziki wróg
składający się z polskich sąsiadów, zawsze był gotowy, prześladować i żerować na
Żydach”86. Żydzi radomszczańscy byli bardzo rozgoryczeni tym, jak traktowali ich
polscy sąsiedzi, których prześladowania nasiliły się w okresie II wojny światowej.
Ludność radomszczańska nie była nastawiona przyjaźnie do Żydów. Być może
mieszkańcy obwiniali tych drugich za spowodowanie wojny, próbowali znaleźć winnych zaistniałej sytuacji. A może ich wroga postawa do nich była sposobem na uniknięcie śmierci z rąk nazistów.
W niedziele Żydzi zaczęli wracać do Radomska. Powrót był dla nich bolesny, gdyż ludzie wracający do swoich domów często zastawali tylko spalone resztki
swoich rzeczy pod stosem kamieni i popiołu. W pierwszych dniach wojny zaczęły
pojawiać się w Radomsku dekrety niemieckich okupantów skierowane do miejscowej ludności żądające oddania posiadanej broni, i wprowadzono też godzinę policyjną. Skutkiem niewykonania tych rozkazów była śmierć. Żydom pozwolono wyłącznie poruszać się po mieście od godziny 8 rano do 19 wieczorem, a Polakom od
5 rano do 20 w nocy.
Dnia 4 września 1939 r. w godzinach wieczornych żołnierze niemieccy zniszczyli w Radomsku kilkadziesiąt żydowskich sklepów, spalili je i rozdzielili zdobyte

Simcha Hampel, Issachar Miński, Zwój cierpienia, [w:] Memorial Book …, s. 346.
Radomsko było oddalone od granicy polsko-niemieckiej zaledwie o 60-70 km.
84 A. Kosowska, Dzieje Radomska…, s. 55.
85 Tamże, s. 52.
86 Simcha Hampel, Issachar MIński, Zwój cierpienia…, s. 347.
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mienie pomiędzy Polaków. Dzień później pierwsze rodziny niemieckie pojawiły się
wraz z polskimi urzędnikami miejskimi w części miasta zamieszkałej przez Żydów,
którzy zostali wyrzuceni ze swoich domów. Wojska niemieckie nie oszczędziły także
miejscowej synagogi, która została przez nich splądrowana w poszukiwaniu świętych ksiąg żydowskich. Zastali tam oni pusty aron ha-kodesz. Ze względu na pogłoski, że Żydzi rzekomo ukryli je na cmentarzu, zniszczyli oni groby cadyków radomszczańskich łudząc się, że znajdą tam zwoje Tory. W konsekwencji nic nie znaleźli87. Właśnie przez ten incydent nie zachowały się macewy najważniejszych przywódców religijnych na żydowskim cmentarzu w Radomsku.
Dzień 12 września 1939 r. został szczególnie zapamiętany przez Żydów radomszczańskich. Wcześnie rano, członkowie niemieckiego gestapo z biczami w rękach, w towarzystwie Polaków, wchodzili do żydowskich domów i wyciągali z nich
mężczyzn. Zebrali oni młodych i starszych Żydów razem na rynku, gdzie dokonano
selekcji. Funkcjonariusze niemieckiej policji podzielili ich wszystkich na trzy grupy.
Jedna grupa została odprowadzona na ul. Piotrkowską, na teren dawnej cerkwi.
Druga grupa mężczyzn została zabrana na ul. Reymonta do miejsca przeznaczonego
dla starszych osób tak zwanych „Bobe-Dzjade”88. Trzecia grupa pozostała na rynku
i otrzymała rozkaz, aby zasypać okopy wykopane przez ludność radomszczańską
(nie tylko żydowską) przed wybuchem wojny. Według radomszczańskiej księgi
pamięci, Polacy poinformowali Niemców, że to rzekomo sami Żydzi, wykopali okopy tak, żeby niemieckie czołgi nie były w stanie wjechać do miasta. Skutkiem tego,
Żydzi zostali pobici po głowie biczami przez gestapo. Cały ten dzień ludność żydowska w Radomsku była szykanowana i torturowana. Kazano im wejść do rzeki,
obrzucano ich błotem, opluwano, obcinano i podpalano im brody. Kiedy było już
ciemno, gestapowcy zaczęli uwalniać Żydów, jednego po drugim. Żydzi stali w kolejce i każdy z nich musiał pokazać wszystko, co miał w kieszeniach. Po „rewizji”
Niemcy kopali ich tak, aż ci upadali na ziemie i byli dalej kopani przez nazistów. Ten
dzień zapisał się w historii Żydów radomszczańskich jako „krwawy wtorek”89.
Kolejne dni wojny przebiegały podobnie. Żydzi byli znowu zmuszani do zasypywania okopów. Wypędzano ich na boiska sportowe i kazano wykonywać przeróżne ćwiczenia będące swojego rodzaju przedstawieniem, które doprowadzały do
śmiechu niemieckich żołnierzy. Ich sytuacja pogarszała się z dnia na dzień. Podczas
świąt Rosz Haszana oraz Jom Kipur, mimo zakazu ze strony niemieckiej, niektórzy
Żydzi radomszczańscy spotkali się razem na modlitwie w radomszczańskim bejt hamidraszu. Wszyscy zostali zamordowani.
Dnia 9 października 1939 r. pojawiły się w Radomsku na słupach ogłoszenia
o konieczności rejestracji wszystkich mężczyzn pochodzenia żydowskiego w wieku
od 15 do 60 lat90. Odbyła się ona na jednym z boisk szkolnych w mieście i trwała
przez pięć dni. Okazało się jednak, że musiała nastąpić kolejna tura rejestracji, gdyż

Shimon Huberband, Kiddush Hashem, [w:] Jewish religious and cultural life in Poland during the
Holocaust, New York 1987, s. 290.
88 S. Hampel, I. Miński, Zwój cierpienia, [w:] Memorial Book…, s. 347.
89 Tamże, s. 349.
90 W innych źródłach podane jest od 16 do 45 lat lub od 14 do 60 lat.
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nie wszyscy Żydzi się na nią zgłosili. W dniu 31 października mężczyźni zgromadzili się pod ratuszem o godzinie 8 rano. Każdy z nich miał podać swoje nazwisko,
imię, adres zamieszkania i zawód, jaki wykonywał. Po rejestracji Rotter, komisarz
miasta Radomska ogłosił, że pod karą śmierci Żydzi muszą nosić łaty na lewej stronie klatki piersiowej. Były ich trzy rodzaje: koloru fioletowego, czerwonego i żółtego.
Zostały one wykonane z materiału w kształcie prostokąta o długości 12 cm i szerokości 4 cm z literą „J” (Jude), która była w kolorze złotym na łacie fioletowej, a na
żółtej i czerwonej w kolorze czarnym. Łaty fioletowe były przeznaczone dla mężczyzn zwolnionych z przymusowej pracy, m.in. lekarzy, dentystów i osób nie nadających się do pracy fizycznej. Później były one noszone także przez członków radomszczańskiego Judenratu. Czerwone nosili starsi i słabi mężczyźni, którzy musieli
pracować przez trzy dni w tygodniu. Ci, którzy posiadali żółtą łatę byli zmuszeni
pracować przez cały tydzień91.
Do pracy zmuszone były także kobiety żydowskie: „Do pracy mężczyzn
Niemcy – podobnie jak Żydzi – już się przyzwyczaili. Trzeba było czegoś świeżego.
U nas, mężczyzn nic już nie mogli zdobyć, najgorsze przyjmowaliśmy z uśmiechem.
Volksdeutsche zrobili zestawienie kobiet, ładnych dziewcząt: jedną wzięto dlatego,
że przed wojną jadła pomarańcze; drugą dlatego, że była wyszminkowana; trzecią
po prostu, bo jest ładna. I tak, początkowo każdej soboty, a potem również w środku
tygodnia brano 40 kobiet do pracy i męczono je straszliwie (w) sadystyczny sposób.
Zmuszano je do mycia w ciągu jednego dnia, dziesiątek podłóg, do czyszczenia rękami klozetów itd. Te, które nie wykonywały tej roboty wtrącano później do więzienia na 48 godzin92.
Dnia 12 listopada 1939 r. przewodniczący gminy żydowskiej w Radomsku,
Mojżesz Berger został wezwany do komisarza tego miasta, który nakazał mu utworzyć w ciągu 24 godzin Judenrat, czyli komitet sprawujący władzę nad Żydami
w mieście. W jego skład wchodzili: jako przewodniczący Mojżesz Berger, dalej dr
Glikman, Motek Bem, Jehuda Hersz Tiger, Edward Lojfer, Josef Mintz, Izrael Mintz,
Jakob Rozenboim, Eliasz Rozenboim, Romek Rozenboim, Michał Szteinlauf, Icchak
Szpira i Szmul Szpira93. Zadaniem radomszczańskiego Judenratu było wykonywanie
wszystkich rozkazów niemieckich. Po tygodniu czasu Judenrat dostał rozkaz od
komendanta Rottera do przejęcia kontroli nad grupami robotników żydowskich.
Dnia 6 grudnia 1939 r. miała miejsce manifestacja robotników żydowskich,
która odbyła się przed siedzibą radomszczańskiego Judenratu. Demonstranci domagali się, by Mojżesz Berger dokonał sprawiedliwego podziału pracy wśród Żydów,
Inne źródła zawierają informacje, o tym, że czerwone łaty miały naszytą literę „F”, a osoby
nimi odznaczone pracowały w poniedziałek, wtorek i środę oraz literę „A”, która oznaczała
dni pracy w czwartek, piątek i sobotę.
92 Dok. nr 114, Po 12.1939 r. Warszawa-getto. [Mosze] Frenkiel, Relacja pt. -01.09.1939
„”ראדאמסק, 15.121939 [„Radomsko 1.09.1939-15.12.1939”] Opis sytuacji ludności żydowskiej w
mieście od początku wojny do powstania getta: wrzesień 1939, represje, stosunki z Polakami,
praca przymusowa, kontrybucja, getto przy ul. Limanowskiego, [w:] Archiwum Ringelbluma.
Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy: Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty, oprac.
Aleksandra Bańkowska, T. 6, Warszawa 2012, s. 381-382.
93 Tamże, s. 350.
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która obejmuje wszystkich pełnosprawnych mężczyzn każdej żydowskiej grupy
społecznej. Zażądali również, by daniny (np. w postaci jedzenia) uiszczane bogatym
i niepracującym Żydom powinny być przekazane tym, którzy byli zmuszani do
obowiązkowej pracy, ponieważ jest to niesprawiedliwe, że oni ciężko pracują, a reszta dostaje należności za darmo. Rozgoryczeni Żydzi tym, że Judenrat nie odpowiedział na ich prośby, włamali się do jego siedziby i zaczęli ją demolować. Władze
niemieckie zostały szybko poinformowane o zaistniałej sytuacji i w krótkim czasie
dziesiątki żołnierzy niemieckich stanęło przed budynkiem, gdzie odbywały się zamieszki. Gestapowcy stracili panowanie nad sytuacją i wybuchła strzelanina, w której zginęło wielu Żydów.
Wraz z początkiem II wojny światowej ludność polska i żydowska zamieszkująca na okupowanych przez Niemców terenach polskich została poddana polityce
hitlerowskiej. Wszystkie elementy administracji polskiej zostały przejęte przez Niemców. Radomsko znalazło się w październiku 1939 r. na terenie Generalnego Gubernatorstwa na podstawie dekretu Adolfa Hitlera i zostało włączone w skład dystryktu Radom, którego gubernatorem był Karl Lasch. Na początku września tego
roku obowiązki starosty powiatu radomszczańskiego przejął doktor Kobelt, a w
1941 r. zastąpił go podporucznik Heinz Driessen, który jednocześnie sprawował
funkcję miejscowego kierownika obrony przeciwlotniczej. Burmistrzem miasta był w
tym czasie Lucjan Kwaśniewski, a w 1942 r. zastąpił go Mansfeld. Niemiecki okupant sprawował władzę w Radomsku w budynku przy ul. Kościuszki 10. W pierwszych latach okupacji komisarzem miejskim został tam Rotter. Komendantami żandarmerii w powiecie radomszczańskim byli m.in. porucznik Kempenich i porucznik
Erich Heter. Przedstawicielem gestapo w różnych okresach czasu w tym mieście
zostali: Handtke, Preiss, Hoffman, Berghaltter, Willi, Berger i Walter. W celu sterroryzowania miejscowej ludności, władze niemieckie powołały w Radomsku specjalne
oddziały, należeli do nich m.in. porucznik Gunzel, kapitan Stamm, czy porucznik
Kaiser94. Zasłynęli oni w całym powiecie jako ludzie bezwzględni i brutalni. Naziści
mieli w mieście swoich konfidentów w postaci volksdeutschów. Powyższe informacje są istotne, gdyż wszystkie wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za akcję
likwidacyjną getta i dokonanie masowych egzekucji na Żydach w Radomsku.
Getto
Getto radomszczańskie powstało 20 grudnia 1939 r.95 Było to drugie po piotrkowskim getto utworzone na ziemiach polskich. Tego samego dnia o godzinie
6 rano na ulicach Radomska pojawiły się ogłoszenia w języku polskim i niemieckim
o decyzji jego utworzenia. Miało ono znajdować się na ulicach: Szkolnej, Stodolnej,
Rolnej, Joselewicza, Strzałkowskiej, Fabianiego i Mickiewicza.96 Według innych źródeł Żydzi mieli jeden dzień na opuszczenie swoich domów i przeprowadzenie się do
Agata Kosowska, Dzieje Radomska …, s. 84.
S. Hampel, I. Miński, Zwój cierpienia…, s. 351.
96 Tak podaje radomszczańska księga pamięci, natomiast w innych źródłach na terenie getta w
Radomsku znajdowały się także ulice Wąwozowa i Szpitalna (obecnie Wyszyńskiego).
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getta, towarzyszyli im przy tym gestapowcy wraz z volksdeutschami. Sprawdzali
oni czy wszystkie domy zostały opuszczone przez Żydów, a gdy tylko któregoś
z nich tam znaleźli, bili go i nie pozwalali zabrać niczego ze sobą. Majątkami pożydowskimi w Radomsku zarządzał volksdeutsch – Adolf Halama97. Na terenie getta
w Radomsku w grudniu 1939 r. zamieszkało około 7 000 Żydów. Liczba ta zwiększała się, gdyż na jego terenie w najbliższym czasie skupiono także ludność z okolicznych miejscowości. W końcowym okresie istnienia getto, liczyło ok. 14 000 Żydów98.
Pierwszej nocy w getcie, z powodu braku miejsca do zamieszkania, Żydzi
spali pod gołym niebem, gdyż ludność polska otrzymała trzy dni na to, by opuścić
teren getta. Ludzi starszych, chorych oraz dzieci umieszczono w radomszczańskim
bejt ha-midraszu oraz synagodze. Kiedy już Polacy opuścili swoje domy, Judenrat
zaczął przydzielać miejsca do zamieszkania Żydom. Okazało się, że w jednym pomieszczeniu miało rezydować kilka rodzin. To był dla nich wielki szok. Część z nich
miała przebywać na strychach, część w piwnicach, a nawet w stajniach. Kilka dni po
utworzeniu getta, przy każdym wejściu do niego umieszczono białe tabliczki
z czerwonym napisem w języku niemieckim: „To jest getto. Wejście surowo zabronione. Dla Żydów opuszczenie terenu getta bez zgody komisarza miasta jest zabronione”. Jedynie członkowie radomszczańskiego Judenratu mieli pozwolenie na poruszanie się w obrębie dwóch ulic: Kościuszki i części Narutowicza.
Warunki w getcie radomszczańskim wyglądały tragicznie. Zima w 1940 r.
była bardzo sroga. Głód rósł tam z dnia na dzień, a brak opału pogarszał skrajną
sytuację Żydów. W związku z tym zaczęły rozprzestrzeniać się choroby. Na początku 1940 r. została utworzona w getcie kuchnia ludowa, prowadzona przez Szlomo
Hampela, Josefa Mintza, Henryka Fanskiego i Eliasza Rozenboima. Gotowali m.in.
Goldberg, były właściciel cukierni w Radomsku oraz byli pracownicy kuchni prowadzonej przez Wolfa Szpire. Wiele kobiet i dziewczynek pomagało im także w gotowaniu i dystrybucji żywności. Kuchnia znajdowała się w budynku kahału, w sali
na parterze. Zostały tam ustawione długie stoły wraz z krzesłami. Śniadanie składało się z kawy i kawałka chleba. Posiłki były wydawane najpierw dla osób pracujących i najbardziej potrzebujących. Na obiad gotowano zupę z ziemniakami i kaszą.
Produkty te kupowano od Polaków za zgodą władz niemieckich.
W radomszczańskiej dzielnicy żydowskiej utworzono także Żydowską Służbę Porządkową (Ordnungsdienst), na czele której stanął Natan Winer, a jego zastępcą był Chaim Markowicz. W jej skład wchodzili także Szlomo Rozenbojm, Dowid
Bugajski, Gwozdsz, Krzepicki, Józef Aharon Cukierman. Do ich obowiązków należało utrzymanie porządku w getcie, a także rozdzielanie pracy pośród Żydów.
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W prawym dolnym rogu fotografii znajduje się tablica z napisem zakazującym Żydom wstępu do miasta, fot. ze zbiorów MRR
W związku z pogarszającymi się warunkami sanitarnymi w radomszczańskim getcie, zimą 1940 r. w mieście wybuchła epidemia tyfusu. W tym czasie śmierć
poniosło wielu Żydów, a także Polaków. Zaniepokojeni Niemcy zaczęli obawiać się,
że sami również zachorują, postanowili walczyć z epidemią. Zadecydowali oni wezwać do siebie żydowskiego lekarza z getta Symche Hampela. Razem z niemieckim
doktorem Joachimem Hopmanem mieli opracować plan walki z tyfusem. Nazistowski lekarz winił przede wszystkim samych Żydów za szerzenie się epidemii.
Dr Hampel nie zgodził się z tym, mówiąc, że ofiary tyfusu były obecne także wśród
Polaków w mieście. Ponadto zwrócił on uwagę na szczególne warunki, w których
znaleźli się Żydzi - zatłoczenie i głód. Niemiecki lekarz zarządził odwszenie wszystkich Żydów, czym zajął się Judenrat. Publiczna łaźnia na ul. Joselewicza została oddana do dyspozycji ludności żydowskiej. Nad „akcją odwszenia” czuwał Ordnungsdienst. Każdy z Żydów musiał się jej poddać: „po wejściu do wanny, każdy
z nich otrzymał kawałek mydła i oddawał swoje ubrania do medyka, który wieszał
je na elektrycznym dezynfekatorze. Po kąpieli, każdy otrzymał swoje dezynfekowane ubrania z certyfikatem. Tylko dzięki niemu można było otrzymać kartkę na
chleb”99. Akcja ta trwała trzy tygodnie, jednak nie przyniosła oczekiwanych skutków, gdyż warunki życia w getcie nie uległy polepszeniu. Na początku kwietnia
1940 r. Judenrat otrzymał zapas szczepionek przeciwko tyfusowi. Ludność żydowska została zaszczepiona w przeciągu dwóch tygodni.
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Ul. Strzałkowska (dziś, ul. Wyszyńskiego), patrol policji żydowskiej, fot. ze zbiorów
MRR
W maju 1940 r. przewodniczący Judenratu, Mojżesz Berger zarządził jego
nową organizację. Wiceprzewodniczącymi zostali Jehuda Hersz Tiger i Fanski, sekretarzem Edward Laufer, a skarbnikiem Hilel Zamek. Pozostałymi członkami Judenratu byli: Motek Bem, inżynier Samuel Bernsztain, Wiktor Gutsztat, stomatolog
Glikman, Abraham Hampel, Mojsze Wajnrajch, Jakob Wittenberg, Hersz Zajdman,
Leib Znamierowski, prawnik Manele, Josef Mintz, Izrael Mintz, Henrik Fanski, Jehuda Kopl, Stanisław Kirszenbojm, Leopold Kleiner, Dowid Radal, Alek Rozenboim,
Romek Rozenbojm, Icchak Szpira, Jakob Szpira i Szmul Szpira100. Postanowili oni
stworzyć sześć oddziałów Judenratu: skarbowy, pracy, żywności, policyjny, sanitarny i pocztowy.
Na czele oddziału skarbowego stał Leib Znamierowski, a jego członkami byli
m.in. Motek Bem, Mojsze Wajnrajch, Jehuda Hersz Tiger, Josef Mintz i Stanisław
Kirszenboim. Zajmowali się oni zbieraniem podatków wśród ludności w getcie. Pieniądze były przeznaczone na wspieranie kuchni, urządzenie biura Judenratu, ambulatorium, a przede wszystkim na pokrycie rosnących z dnia na dzień żądań finansowych niemieckich władz. Oddział pracy ponosił odpowiedzialność za przeprowadzenie rejestracji pracowników żydowskich, dzieląc ich na grupy i wysyłając do
poszczególnych miejsc pracy. Liderem tego oddziału był Natan Winer. Żywnością
kierował Josef Fanski. Jego zadaniem było rozprowadzanie kart przydziału żywności. Jego pomocnikami byli: Henrik Fanski, Abraham Hampel, Hersz Lejb Zajdman,
Izrael Mintz, Jehuda Kopl i Jakob Szpira. Policyjny oddział, nadzorowany przez
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Ordnungsdienst musiał pilnować porządku w getcie, nie pozwalał Żydom opuszczać go bez pisemnej zgody władz niemieckich, prowadzenia pod strażą grupy pracowników do miejsc pracy, a w niektórych przypadkach także zbierał podatki. Na
czele czterdziestu policjantów stał Chaim Tarkowicz. Oddział sanitarny zajmował się
poprawianiem warunków w getcie poprzez szczepienia ludności. Kierował nim
doktor Symche Hampel. Poczta w getcie była pośrednikiem pomiędzy nim (gettem),
a światem zewnętrznym. Zarządzał nią A. Krawe, a listy przewozili Icchak Tiger
i Izrael Aharon Kupersztach. Tylko ci ostatni mieli prawo przejścia do głównego
urzędu pocztowego w Radomsku w celu nadania lub odbioru listów i paczek mieszkańców getta. Nadawanie telegramów, czy rozmowy telefoniczne były dla Żydów
zakazane.
Pod koniec maja 1940 r. do getta w Radomsku zaczęli napływać Żydzi
z Ozorkowa, Zduńskiej Woli, a także Łodzi. Podróżowali oni kilka dni w zaplombowanych wagonach, bez jedzenia, picia i możliwości dbania o fizjologiczne potrzeby. Ludność ta przybyła do miasta półżywa. Chorych i słabych pozostawiono w wagonach, natomiast silniejsi byli prowadzeni do getta.
Pierwsze rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka o noszeniu
na przedramieniu opaski z gwiazdą Dawida przez wszystkich Żydów i Żydówki
powyżej 10 roku życia zaczęło obowiązywać z dniem 1 grudnia 1939 r. W Radomsku
wprowadzono ten nakaz dla Żydów od lat 12101 dopiero w czerwcu 1940 r. (miała
być to biała opaska o szerokości 16 cm z gwiazdą Dawida, która miała wielkość
8 cm).
W nocy 13 lipca 1940 r. dwa samochody gestapowców przyjechały do siedziby Judenratu w Radomsku i natychmiast nakazały Ordnungsdienst wezwać
wszystkich jego członków. Oświadczyli im, że przyszli aresztować czterdziestu Żydów uważanych za komunistów i że otrzymali nazwiska i adresy oskarżonych Żydów od Rady Miasta. Rano, trzydziestu czterech mężczyzn i sześć kobiet, zostało
sprowadzonych do siedziby Judenratu. Jeden z gestapowców przeczytał raport
stwierdzający, że są oni komunistami i wezwał ich do podpisania protokołu. Kiedy
aresztowani odmówili podpisania, zostali siłą wepchnięci do ciężarówki, która odjechała w nieznanym kierunku.
Radomszczańskie getto miało służyć także jako kamuflaż dla potrzeb niemieckiej polityki zagranicznej, jak również w pewnym stopniu propagandy wewnętrznej. Tak opisuje sytuację w getcie jeden z autorów radomszczańskiej księgi
pamięci: „W niedzielę rano, grupa niemieckich reporterów przyszła do getta, w towarzystwie żołnierzy i zaczęła je fotografować. Zmusili Żydów do zasiadania przy
stołach, gdzie mieli grać w karty. Niemcy ułożyli stosy pieniędzy na stołach. Został
sfotografowany m.in. Żyd, który obejmował kobiety. Zaaranżowali oni różne sceny z
zamiarem poniżenia Żyda w oczach widza. To było oczywiste, że sceny odbywały
się pod gradem ciosów ze strony gestapowców. Później zdjęcia z getta w Radomsku,
na których Żydzi byli przedstawieni jako złodzieje, hazardziści i członkowie podziemia, pojawiły się w niemieckich ilustrowanych gazetach”102.
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W Radomsku istniała Żydowska Samopomoc Społeczna. Przewodniczył jej
Mojżesz Berger, jego zastępcą był Józef Pański, sekretarzem Edward Laufer, a skarbnikiem Samuel Szpiro103. Dzięki tej instytucji w getcie radomszczańskim utworzono
kuchnię ludową, która dożywiała ludność żydowską oraz szpital.
W listopadzie 1940 r. został wystosowany list Rady Starszych w Radomsku
na czele z jej przedstawicielem, Mojżeszem Bergerem, do prezydium Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Krakowie. Opisano w nim sytuację ludności żydowskiej od
początku II wojny światowej w Radomsku104. Zostały przedstawione tam także informacje o tym, że Rada Starszych utworzyła w getcie radomszczańskim szpital izolacyjno-epidemiczny. Do radomszczańskiej dzielnicy żydowskiej przybył pomóc dr
Symche Hampelowi, lekarz z getta warszawskiego i Mieczysław Zaks. Trzecim lekarzem został Hersz Różewicz, który wrócił ze Związku Radzieckiego. Szpital znajdował się w domu Blumsztajna przy ul. Strzałkowskiej 23. Wymagał on dużych nakładów finansowych. Pomoc otrzymywano od Jointu oraz żydowskiej gminy w Częstochowie. Z czasem wsparcie tych instytucji ustało i Żydzi radomszczańscy zostali
skazani na samych siebie.
Na początku roku 1941 nadal w Radomsku panowała epidemia tyfusu. Każdy nowy dzień przynosił kolejne ofiary. Osoby odpowiedzialne za zwalczanie epidemii w getcie podjęły dalsze kroki w celu opanowania sytuacji. Radomszczańska
dzielnica żydowska została podzielona na sześć okręgów, do których zostali wyznaczeni poszczególni lekarze i sanitariusze. Zostały one przydzielone w następujący
sposób: pierwsza dzielnica – ul. Szkolna od budynku nr 1 do 23 (dr Różewicz), druga
dzielnica - ul. Szkolna od 22 do 58 (dr Zaks), trzecia dzielnica - lewa strona ul.
Strzałkowskiej od nr 1 do 29 oraz ul. Fabianiego od nr 1 do 24 (dr Furtszpigl), czwarta dzielnica – ul. Stodolna od nr 1 do do 44 i część ul. Rolnej (dr Sz. Hampel), piąta
dzielnica – część ul. Wąwozowej, ul. Mickiewicza od nr 1 do 25 (dentysta Gil Secemska), szósta dzielnica – ul. Joselewicza z barakami A, B, C (dentysta Markowicz)105. Obowiązkiem wyznaczonych lekarzy było wysłanie każdego chorego na
tyfus do szpitala, a w jego mieszkaniu przeprowadzenie dezynfekcji.
Od początku istnienia Judenratu wiadomo było, że stosunki pomiędzy jego
członkami były napięte, a przede wszystkim pomiędzy przewodniczącym – Mojżeszem Bergerem a Wiktorem Gutsztatem i Szmulem Szpirą. W maju 1941 r. rządy
w radomszczańskim Judenracie objął Wiktor Gutsztat, a Berger w obawie przed
aresztowaniem, gdyż nie był już „pożyteczny” dla Niemców, uciekł do Częstochowy, gdzie wkrótce zginął.
Pod koniec czerwca 1941 r. władze niemieckie wydały rozporządzenie
o zmniejszeniu wielkości getta w Radomsku. Zgodnie z nim żydowskie budynki po
szpitalu na ul. Strzałkowskiej 23, na ul. Limanowskiego nr 56 i kościół na ul. Krakowskiej nie były już częścią getta. W sierpniu tego samego roku wywieziono z Radomska do obozu pracy w Płaszowie, dwustu młodych i silnych Żydów.

ŻIH, sygn. 211/869, s. 3-5.
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105 S. Hampel, I. Miński, Zwój cierpienia…, s. 355.
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Wojna nie oszczędziła także dzieci. Istnieją dokumenty, w których podano
stan opieki nad dziećmi i młodzieżą w getcie radomszczańskim z 1 sierpnia 1941 r.
Wynika z nich, że nie prowadzono tam żadnej specjalnej akcji opiekuńczej przeznaczonej jedynie dla dzieci. Prowadzono jedynie dożywianie dzieci w okresie od lutego
do października 1940 r. oraz od czerwca 1941 r. Przerwy w dożywianiu były spowodowane trudnościami finansowymi gminy. Dożywianiem dzieci i młodzieży zajmował się Żydowski Komitet Opiekuńczy i Wydział Opieki Społecznej przy Radzie
Starszych. Poza dożywianiem, instytucje te zajmowały się także pozyskiwaniem
bielizny i ubrań dla dzieci. Dzieci i młodzież na równi z dorosłymi korzystały z kuchni ludowej. W przybliżeniu były to osoby w wieku od 1 do 3 lat: 162 osoby, od 3
do 7 lat: 222 osoby, od 7 do 14 lat: 240 osoby, i od 14 do 18 lat: 276 osób. Z podwieczorków wydawanych przez Żydowską Samopomoc Społeczną korzystało ok. 600
dzieci. Podwieczorek składał się z 10 dkg chleba z marmoladą i słodzonej kawy
z mlekiem. Jeśli chodzi o niemowlęta, to ich liczba w roku 1941 wynosiła 50, i obie
instytucje (Żydowski Komitet Opiekuńczy, Wydział Opieki Społecznej) zajmowały
się nimi. Matki otrzymywały mleko, cukier, kaszę i wyprawki niemowlęce. Wydatki
związane z pomocą dla dzieci i młodzieży wynosiły miesięcznie ponad 17 tysięcy
złotych. W 1941 r. na czele Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Radomsku stał
Wiktor Gutstat, przewodniczącym Wydziału Opieki Społecznej był Icek Szpiro,
a jego zastępcą, Natan Szpigel106.

Getto radomszczańskie: fotografia przedstawiająca dziewczynki w getcie (zbiory
muzeum Yad Vashem)

106
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Getto radomszczańskie: Ester Wilhelm (zbiory muzeum Yad Vashem)
W styczniu 1942 r. w getcie radomszczańskim utworzono sierociniec.
W związku z wysoką umieralnością ludności żydowskiej w getcie, znajdowało się
wiele sierot, które nie miały gdzie się podziać. Główną inicjatorką powstania domu
dziecka była Dora Rozenboim. Znajdował się on w domu Mendela Lachmana. Jego
otwarcie było ważnym wydarzeniem w życiu Żydów mieszkających w getcie. Odbyła się wtedy ceremonia z występami, śpiewano piosenki w jidysz, a także przedstawiano obrazy z życia w getcie i w „Erec Izrael”. W sierocińcu mieszkało 60 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat. Mimo tego, że nauka w getcie była zabroniona, nauczycielki
uczyły dzieci języka polskiego, jidysz i arytmetyki. Nauczały m.in. pani Fanska, Tenenboim i Witenberg. Poza tajnym nauczaniem w domu dziecka, założono małą
szkółkę języka i gramatyki przy ul. Legionów 23, gdzie uczyli m.in. Joachim Kreindler, Maria Jeleń i Stefania Heilbrunn. Tak opisuje sytuację w getcie dziewczynka
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o imieniu Miriam, która od 21 kwietnia 1941 r. zaczęła pisać pamiętnik: „Wtorek 29
kwiecień 1941 roku Co za podła pogoda, taka jak w listopadzie. Ciągle tylko mgły
i deszcze. Uczymy się razem: Estusia, Marek i ja z panną Halą Neumark. To nie są
prawdziwe lekcje, tylko potajemne komplety. Nie jesteśmy najlepszymi uczniami,
ale staramy się bardziej niż Bronka czy Klara lub Ala i Irka. Na kompletach musimy
zachowywać się bardzo cichutko. Wystarczy jakikolwiek szmer, aby Niemcy nas
rozszyfrowali. Słysząc czyjeś kroki chowamy książki i zeszyty pod ubrania. Żyjemy
cały czas pod strachem, boimy się. Profesorowie powtarzają nam, że musimy być
silni oraz zgłębiać wiedzę, jeśli chcemy dożyć lepszego jutra. Mimo beznadziei,
wszechobecnego pesymizmu, nie poddajemy się. Wymyślamy różne sposoby na
polepszenie samopoczucia”107. Pomimo warunków panujących w getcie, Żydzi starali się żyć normalnie. Wierzyli w to, że przyjdą lepsze czasy i nastąpi ich wyzwolenie.
Wtedy mogliby normalnie żyć, a do tego, by coś osiągnąć jest niezbędne wykształcenie. Dlatego mimo zagrożenia ze strony Niemców, którzy w każdej chwili mogli
nakryć Żydów na potajemnym nauczaniu, ci drudzy dbali o to, żeby najmłodsze pokolenia miały dostęp do edukacji.
W lipcu 1942 r. do getta radomszczańskiego dotarły informacje o wywożeniu
setek ludzi z getta warszawskiego do obozu w Treblince. Kilka dni po otrzymaniu tej
informacji w Radomsku wprowadzony został nakaz pracy dla wszystkich żydowskich kobiet i mężczyzn. Każdy z nich powinien posiadać kartę pracy. Natychmiast
rozeszły się plotki o tym, że kto nie będzie pracował zostanie wywieziony do obozu.
Żydzi zaczęli masowo szukać pracy w różnych zakładach w mieście oraz w rolnictwie.
Na początku sierpnia 1942 r. Niemcy utworzyli obóz pracy w miejscowości
Borowa, 4 km od Gidel. Był to pierwszy tego typu obóz w okolicach Radomska. Pracowało w nim 800 Żydów: 400 z Radomska i 400 z Częstochowy. Pracę wykonywali
oni dla niemieckiego przedsiębiorstwa wodnego. Budowali kanał wodny od Gidel
do Częstochowy mający nawadniać całą okolicę. Na jego terenie znajdowały się cztery drewniane baraki otoczone drutem kolczastym. Robotnicy wstawali o 5 rano,
później szli bici na poranny apel, gdzie czekali na głównego inżyniera gospodarki
wodnej. Po apelu otrzymywali kawałek chleba i wodę z cukrem. Następnie dzielono
ich na małe grupki, które pod nadzorem polskich pracowników prowadzono na
miejsce pracy, która była wycieńczająca. Stojąc w wodzie do kolan, żydowscy robotnicy musieli kopać głębokie kanały, nie mogli się z nich ruszać w trakcie pracy,
w przeciwnym razie zostawali brutalnie pobici. Obiad odbywał się w trakcie pracy
i składał się z jednego litra wodnistej zupy oraz kawałka ciemnego chleba. O godzinie 18 wieczorem, wracali do obozu, gdzie znów dostawali posiłek w postaci kawałka chleba i wody. Warunki panujące w barakach były tragiczne, bród, wilgoć i ciasnota zakłócały sen. Po pracy, chorzy pracownicy mogli zgłaszać się do lekarzy obozowych.
W styczniu 1942 r. na konferencji w Wannsee zapadła decyzja o ostatecznym
rozwiązaniu kwestii żydowskiej. W jej wyniku nastąpiło przyspieszenie działań
Stefania Heilbrunn, Za ścianą [w:] Dzieci mgły i nieba (X) (w tłumaczeniu Agnieszki Łyp),
http://archiwum.radomsko24.pl/tekst,473.html (19.05.2013)
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mających zrealizować ten plan. W marcu tego samego roku rozpoczęto przekształcanie obozów pracy na obozy zagłady (Majdanek, Treblinka). Zaczęto także budowę
nowych ośrodków zagłady (Sobibór). Na terenie całej Polski nastąpiła akcja likwidacji wszystkich gett.
Zagłada Żydów radomszczańskich
Pod koniec września 1942 r. do dzielnicy żydowskiej w Radomsku zaczęły
napływać transporty ludności z okolicznych miejscowości, m.in. z Mszczonowa,
Pławna, Gidel, Kamieńska, Kodrania, Strzałkowa i Kłomnic. Do getta dotarły informacje o jego likwidacji, która miała nastąpić 9 października 1942 r. Kilka dni przed
wysiedleniem Żydów z getta radomszczańskiego przybyła tam z Warszawy działaczka syjonistyczna Chawka Dolman, która w okresie wojny występowała pod nazwiskiem Marciniak. Zachowało się jej wspomnienie z tego okresu: „Posłano mnie
tam, by powiedzieć Żydom prawdę o tym, co nam wszystkim grozi. Mieszkańcy
getta w Radomsku nie chcieli mi wierzyć, nie chcieli przyjąć do wiadomości tego, co
im opowiadałam. Spotkałam się tam z rodziną mojej bratowej, rozmawiałam długo
z przewodniczącym tamtejszej Gminy. Aż ktoś życzliwy szepnął mi do ucha, żebym
lepiej stąd zmykała, bo chcą mnie oskarżyć o szerzenie paniki”108. W mieście zaczął
panować strach i panika. Żydzi nie wiedzieli co mają robić. Część z nich zaczęła
chować się po strychach, piwnicach i wcześniej wykopanych schronach. Inni szukali
schronienia u Polaków oddając im wszystkie swoje pieniądze i biżuterię. Jeszcze
inni, przeważnie młodzi zaczęli starać się o aryjskie papiery. Starali się oni w miarę
możliwości zmienić swój wygląd, by jak najbardziej upodobnić się do „aryjczyków”.
Dnia 6 października 1942 r. wszyscy pracownicy obozu z Borowej zostali
z niego wygnani i wrócili do Radomska. Dwa dni później getto zostało „hermetycznie” zamknięte, a z każdej jego strony straż pełnili gestapowcy. Zostało ono oświetlone reflektorami, żeby Niemcy mogli kontrolować, co dokładnie się w nim dzieje.
9 października 1942 r. Judenrat dostał wiadomość o rozpoczęciu o godz. 6 rano „akcji”109 w getcie.
Rankiem, 9 października, Żydzi dostali od władz niemieckich nakaz opuszczenia mieszkań. Wszyscy mieli się stawić przed budynkiem kahału na ul. Mickiewicza. Pozwolono im zabrać ze sobą pieniądze, biżuterię, trochę odzieży i żywności.
Miało to ułatwić Niemcom przejęcie mienia żydowskiego. Cała akcja wysiedlenia
przebiegała długo, więc niemieccy żołnierze stracili cierpliwość i zaczęli strzelać do
ludzi. Żandarmi wypędzali także chorych ze szpitala epidemicznego, a ci którzy nie
byli w stanie iść o własnych siłach zostali zastrzeleni na miejscu. Mordowali oni
wszystkie dzieci, które znalazły się w zasięgu wzroku, wyrzucali je przez okna,
a potem deptali je butami zakończonymi od spodu gwoździami110. Zdesperowane
matki, które chciały ratować swoje dzieci rozstrzeliwano na miejscu. O godz. 9 rano

C. Folman-Raban, Nie rozstałam się z nimi, Warszawa 2000, s. 64.
Takim terminem określają autorzy księgi eksterminację ludności żydowskiej w Radomsku.
110 S. Hampel, I. Miński, Zwój cierpienia…, s. 359.
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wszystkim Żydom, którym udało się przeżyć kazano zebrać się na placu załadunku,
który znajdował się w Radomsku przy ul. Mickiewicza na boisku sportowym.
Godzinę później oficerowie SS nakazali jednemu z członków Judenratu,
Wiktorowi Gutsztatowi wysłać dziesięciu policjantów z Ordnungsdienst na cmentarz żydowski w Radomsku, by wykopali tam wielki dół, który miał służyć jako masowy grób Żydów. Tymczasem co kilka minut ciężarówki przywoziły tam martwe
ciała zastrzelonych Żydów w getcie. Wielu z nich zostało zastrzelonych na miejscu.

Ul. Kościuszki, marsz Żydów na dworzec kolejowy w Radomsku, fot. ze zbiorów
MRR

O godz. 14 na placu załadunku pojawił się dowódca wojsk niemieckich
w Radomsku, Kamfnik i przekazał komendantowi Ordnungsdienst, Chaimowi Markowiczowi listę z nazwiskami 350 Żydów. Przeczytał ją w martwej ciszy, w kolejności alfabetycznej. Wśród nich byli członkowie Judenratu: Wiktor Gutsztat, Natan
Winer, Mojsze Wainrajch, Jehuda Hersz Tiger, Henryk Fanski, Josef Fanski, Alek
Rozenbojm, Jakob Szpira i Szmul Szpira, lekarze: Zaks, Furtszpigl, Różewicz
i Hampel, dentyści: Jakob Markowicz i Kurchin-Berkensztat, medycy: Wilk Ofman,
Akrent, Aronowicz i Tajchner oraz czterdziestu żydowskich policjantów z żonami
i wykwalifikowanych pracowników w różnych branżach111. Okazało się, że osoby te
mogą pozostać w mieście. Odizolowano je od reszty i zaprowadzono do budynku
111

Tamże, s. 359.
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kahału i domu Buchmana, gdzie zostali zamknięci. Z okien spoglądali jak ich bracia
i siostry podążali grupami 500-osobowymi, część ul. Kościuszki, część ul. Reymonta
w stronę stacji kolejowej. Żydzi nawet podczas oczekiwania na wagony byli brutalnie bici.
Pierwszy pociąg przybył na stację w Radomsku o godz. 22. Wagony zostały
wysypane wapnem. Każdy z nich mieścił ponad 100 osób. Drzwi były szczelnie zamykane tak, by nikt nie miał żadnej szansy na ucieczkę. Pierwszy transport radomszczańskiej ludności żydowskiej odjechał do obozu zagłady w Treblince 9 października 1942 r.
Jak się okazało, tylko część Żydów wywieziono w pierwszym transporcie.
Tysiące pozostałych, którzy nie zmieścili się do wagonów zostali zapędzeni z powrotem na teren getta do bejt ha-midraszu i do szulu, w których musieli stać ściśnięci do
granic możliwości, a potrzeby fizjologiczne załatwiać pod siebie. W takiej sytuacji
pozostawali do 12 października 1942 r., kiedy wrócił pierwszy pociąg z Treblinki. W
tym dniu powtórzyła się historia z dnia 9 października. Więzieni Żydzi znów zostali
zaciągnięci na rampę kolejową. Niemcy przeprowadzili wtedy selekcję także wśród
wcześniej wytypowanych 350 osób. Zaprowadzono ich znów na boisko przy ul.
Mickiewicza, gdzie spośród nich wybrano 29 Żydów i zaprowadzono z resztą na
stację kolejową.
Pozostałe 321 osób zostało zamkniętych w tzw. małym getcie, które zostało
ogrodzone od reszty miasta drutem kolczastym. Obejmowało ono domy nr 3, 5, 7, 9
przy ul. Mickiewicza. Pod koniec października 1942 r. część Żydów znów została
zgromadzona na placu przy ul. Mickiewicza i załadowana na ciężarówki, które wywiozły ich do ciężkiej pracy w fabryce amunicji w Skarżysku Kamiennej i Pionkach
koło Radomia.
Pod koniec października, Żydzi otrzymali rozkaz, aby przejść do nowego
małego getta, które znajdowało się na ul. Limanowskiego i składało się z domów
o numerach 10, 12, 14, 16, 18 i 20. Głód w małym getcie dawał się jego mieszkańcom
we znaki od pierwszego dnia. Niemiecka władza nie zezwalała na żadne dostarczanie żywności Żydom przez Polaków. Po długiej dyskusji, pod strażą niemieckich
żandarmów, pozwolono Żydom sprawdzić, czy w opuszczonych mieszkaniach deportowanych Żydów znajdują się jakieś resztki jedzenia i materiały grzewcze i zabrać je. Drewno, które zostało przez nich znalezione zostało przekazane na ogrzanie
wspólnej kuchni w getcie. Żydzi mieli za zadanie wykonać meble dla Niemców.
Podczas tej ciężkiej pracy, naziści bili Żydów, by szybciej wykonywali swoje zadanie.
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Liczba ludności żydowskiej zamieszkałej w Radomsku od 1810 r. do 1942 r.
Rok
1810
1827
1897
1921
1935
1939
V. 1940
VII. 1941
I. 1942
X. 1942

Liczba Żydów
36 (1108112)
369 (1709113)
5054
7774
12371
6500
7000
7195
7107
14000

Źródła: A. Kosowska, Dzieje Radomska … s. 197-217; Księga pamięci Żydów
z Radomska i okolic, Tel Awiw 1967; The encyklopedia of Jewish life. Before and during
Holocaust, Vol. 2, New York 2001, s. 1047-1048.
Po całkowitej likwidacji ludności żydowskiej w Radomsku, Niemcy odkrywali coraz to nowe kryjówki. Ci, których tam znaleziono byli wywożeni do Piotrkowa Trybunalskiego, w którym odbywała się „akcja”. Niemcy dobrze wiedzieli, że
setki, a może nawet tysiące Żydów mogło ukrywać się w lasach, bunkrach, u Polaków lub na aryjskich papierach. W związku z tym w listopadzie 1942 r. władze niemieckie ogłosiły wprowadzenie legalnych obszarów dla Żydów w Radomsku. Zaczęła się masowa migracja ukrywających się Żydów z powrotem do getta. W małym
getcie znajdowali się Żydzi z okolic Łodzi, Żarek i Częstochowy. Liczba przybyłych
do Radomska wynosiła ok. 4,5 tys. Wszyscy zostali przewiezieni do obozu zagłady
w Treblince 6 stycznia 1943 r. Ci, którzy ratowali się ucieczką szybko zostali schwytani. Naziści dokonali ostatecznej egzekucji Żydów na miejscowym kirkucie. Życie
straciło wtedy 1200 osób. Tak opisuje te wydarzenia Mieczysław Tuliński, radomszczanin, który jako 13-letnie dziecko podglądał mord odbywający się na miejscowym
kirkucie: „Po przybyciu transportu konnego z Żydami hitlerowcy przerywali pijacką
biesiadę i przy ogromnym wrzasku spychali przeznaczonych na rozwałkę z wozu,
bili i popychali karabinami wszystkich na kogo popadło. Natychmiast zmuszano ich
do rozbierania się z odzieży i pozostali boso, tylko w bieliźnie, popędzili ich w kierunku mogiły. Tam nakazali ustawić się tuż nad krawędzią wykopanego dołu. Niesamowity widok dla nas – starych dzieci okupacji – stanowiły kobiety z dziećmi na
rękach albo kobiety, których większe dzieci obłapiały ich za nogi i wlokły pod mogiłę. Potem rozkaz, seria z karabinu maszynowego i ciała jeszcze przed sekundami
żyjących runęły bezwładnie w dół. Krótkie krzyki dorosłych, piski dzieci i egzekucja
112 Dariusz Złotowski, Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego (Studium
gospodarcze), Częstochowa 2001, s. 266.
113 Tamże.
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zakończona114. W czerwcu 1943 r. Radomsko ogłoszono „judenrein”, czyli miastem
wolnym od Żydów.
Jak podaje radomszczańska księga pamięci, Holokaust przeżyło kilku radomszczańskich Żydów, którzy osiedlili się poza granicami Polski. Wiadomo jednak, że wielu Żydów było ukrywanych przez Polaków, którzy ryzykowali tym samym swoje życie. Jedną z uratowanych osób była Anna Goland, która jako dziecko
została ocalona od śmierci z rąk hitlerowców przez Annę Jaguścik we wsi Łęg115.
Jedna z mieszkanek Radomska, Janina Bereska została pośmiertnie odznaczona medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. W 1942 r o pomoc poprosił ją Berek
Ofman wraz z czworgiem innych żydowskich uciekinierów: Regina Epsteini jej rodzice oraz kuzynka Mania. Okupację przeżyli tylko Berek i Mania, którzy pobrali się
i wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych116. Spośród radomszczan pomocy Żydom
udzielali: Wiktoryna Ciesielska, burmistrz Lucjan Kwaśniewski, Jan Majzner117.
Przez okres II wojny światowej ukrywała ona w piwnicy pod swoim domem pięcioro Żydów. Ogólnie szacując II wojnę światową przeżyło kilkudziesięciu radomszczańskich Żydów.
Trudna do sprecyzowania jest dziś liczba Żydów z Radomska, którzy zginęli
podczas II wojny światowej. Jest to wynikiem braku jakichkolwiek wiarygodnych
źródeł na ten temat. Wiadomo, że w 1939 r. w Radomsku znajdowało się ponad 7
tys. Żydów. W obrębie getta radomszczańskiego odbywały się ciągłe migracje ludności żydowskiej przybywające z innych okolicznych miejscowości. Wielu Żydów
zginęło w samym getcie, zostali zabici przez nazistów lub umierali z powodu mnożących się epidemii. Część z nich została zamordowana na kirkucie radomszczańskim. Ogólnie przyjmuje się liczbę 14 tysięcy zamordowanych Żydów w Radomsku
i Treblince. Jednak można przypuszczać, że ofiar było zdecydowanie więcej.
***
Przedstawiona w niniejszym artykule historia Żydów radomszczańskich nie
wyczerpuje w całości prezentowanego tematu. Na szersze opracowanie czekają
przede wszystkim zagadnienia związane z radomszczańskim dworem chasydzkim,
m.in. muzyka tworzona przez pierwszego cadyka w Radomsku, Salomona Rabinowicza, czy też działalność jego trzech następców. Na tłumaczenie czekają inskrypcje
nagrobne z ok. 3 tys. macew na żydowskim cmentarzu w Radomsku. Kolejnym
ważnym tematem do badań są zagadnienia związane z działalnością rabinatu i funkcjonowaniem gminy od 1834 r., z emigracją Żydów z Radomska do krajów całego
świata na przestrzeni dziejów. Można byłoby spróbować także nawiązać kontakt
z radomszczańskimi ziomkostwami na całym świecie (jak wiadomo Żydzi z Radomska emigrowali m.in. do Stanów Zjednoczonych (Nowy Jork, Los Angeles), Ar-

Mieczysław Tuliński, Tego epizodu nie da się zapomnieć, „Komu Czemu” 2008, nr 2, s. 11.
Maciej Konrad Ziembiński, Tu była o krok od śmierci. Po wizycie Anny Goland z Izraela w Radomsku i Łęgu, „Komu i Czemu” 2008, nr 28, s. 6-7.
116 „Gazeta Radomszczańska” 2011, nr 34, s. 3.
117 J. Bałaziński, Pod gwiazdą Dawida. Zagłada radomszczańskich Żydów, Radomsko 1995, maszynopis, seria Radomsko, z. 32, s.17-18.
114
115
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gentyny (Buenos Aires), Francji (Paryż), Australii (Melbourne) i Izraela (Tel Awiw)
i napisać o ich funkcjonowaniu. Część z tych informacji można znaleźć w radomszczańskiej księdze pamięci, dlatego jest to materiał badawczy dla kolejnych pasjonatów historii Żydów z Radomska. Byłoby to ich godnym upamiętnieniem. Należy
pamiętać, że czas II wojny światowej spowodował, iż część żydowskich miasteczek
odeszło w niepamięć. Miasta pozostały, jednak już bez Żydów, a sztetle zaczęły odradzać się w maleńkich społecznościach na całym świecie w postaci ziomkostw żydowskich. Ich historia przekazywana jest przez tych, którzy pamiętają o nich i jednocześnie dbają o to, by ocalić ich dzieje od zapomnienia.
Zachowanie pamięci o Żydach radomszczańskich powinno być obowiązkiem mieszkańców Radomska. Powinni oni chętnie przyjmować i zapraszać żydowskich gości zza granicy, by pielęgnować tym samym wciąż rozwijający się w Polsce
dialog polsko-żydowski. Nie można bowiem zapomnieć, że eksterminacja Żydów,
która była zbrodnią na całym narodzie żydowskim, odcisnęła także piętno na Polakach. Wielu z nich zginęło ukrywając swych żydowskich sąsiadów, przyjaciół, czy
też zupełnie obcych ludzi, których jedynym przestępstwem było inne pochodzenie.
Jednym ze śladów pozostałych dziś po radomszczańskich Żydach jest tablica
przy ul. Joselewicza, informująca o istnieniu getta oraz postawiona po drugiej stronie
tej ulicy, na miejscu gdzie znajdowała się synagoga, płyta w kształcie macewy, upamiętniająca 65 rocznicę jego likwidacji. Na radomszczańskim cmentarzu żydowskim
ustawiony został także pomnik poświęcony pamięci 1700 zamordowanych Żydów
oraz 50 Polaków, którzy również zginęli w tamtym miejscu. Poza tymi formami
upamiętnienia również Muzeum Regionalne w Radomsku ma swój wkład w budowę Pomnika ku Czci Pomordowanych Żydów Europy w Berlinie. Muzeum w Radomsku na prośbę Hansa-Erharda Haverkampfa, ówczesnego dyrektora Fundacji
Pamięci dla Pomordowanych Żydów Europy, przygotowało materiały dotyczące
martyrologii ludności żydowskiej w Radomsku i są one prezentowane w Centrum
Informacyjnym obok pomnika, gdzie mieści się wystawa dotycząca dwustu miejsc
związanych z Holokaustem. Jedna z prezentacji dotyczy getta w Radomsku.
O wielu historiach związanych z żydowskimi mieszkańcami Radomska, nigdy już nie usłyszymy, wiele ich tajemnic pozostanie na zawsze nieodgadnionych,
dlatego uważam jednak, że tworzenie takich opracowań jak niniejszy artykuł jest
bardzo ważne, gdyż w niewielkim ułamku naświetla i pokazuje tamte czasy, a im
więcej wiemy o Żydach radomszczańskich, tym łatwiej będzie nam zrozumieć, że
historia Radomska bez nich nie istnieje.
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Obraz miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego
w „Kurierze Częstochowskim” z 1941 r.

Wraz z zajęciem przez okupanta niemieckiego w 1939 r. terenów polskich
zostały zlikwidowane wszelkie wydawnictwa polskie m.in. prasa, co było przejawem eksterminacji kulturalnej Polaków oraz pozbawieniem ludności rzetelnych
informacji o bieżących wydarzeniach. W jej miejsce, w ramach działań propagandowych w Generalnym Gubernatorstwie, wydawano informacyjną prasę niemiecką
w języku polskim. Organem administracyjnym, który zajmował się tą materią był
Wydział Prasy podporządkowany Wydziałowi Oświaty, Ludu i Propagandy, który
następnie został przekształcony, od marca 1941 r., w Wydział Główny Propagandy.
Od 15 sierpnia 1940 r. ustanowiono także Urząd Szefa Prasy Generalnego Gubernatorstwa. Szef prasy był również kierownikiem Wydziału Prasy. Na tym stanowisku
następowały częste zmiany personalne, a najdłużej kierował nim Emil Gassner.
W związku z różnymi informacjami krążącymi wśród ludności oraz powstawaniem polskiej prasy konspiracyjnej zmienił się stosunek okupanta co do przeznaczenia dzienników. W styczniu 1940 r. szef prasy poinformował, iż „pod naciskiem okoliczności prasa polska została na początku 1940 r. ustanowiona, jako środek kierującego oddziaływania”1. Odtąd niemiecka prasa w języku polskim była
prasą opiniotwórczą oraz miała kształtować światopogląd odbiorców informacji,
czyli społeczeństwa polskiego. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa wydawanych było osiem dzienników m.in. „Nowy Kurier Warszawski”, „Goniec Krakowski” – przeznaczony dla obszaru całego Generalnego Gubernatorstwa, „Nowy Czas”
- dla Jędrzejowa i powiatu, „Kurier Kielecki” – dla Kielc i okolicznych terenów,
„Dziennik Poranny” – dla powiatów Będzin, Bielsko, Sosnowiec, Chrzanów, Olkusz,
Zawiercie, „Dziennik Radomski” (wcześniej „Kurier Radomski”) oraz „Nowy Głos

J. Jarowiecki, Prasa w Polsce w latach 1939-1945; Historia prasy polskiej. Cz. 4. Prasa polska
w latach 1939-1945, pod red. J. Łojka, Warszawa 1980, s. 17.
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Lubelski” (wcześniej „Głos Lubelski”) oraz „Gazeta Lwowska”2. Ludność polska
szybko nadała nazwę periodykom „gadzinówek” czy też „szmatławców”. Ogółem
na ziemiach polskich w latach 1939-1945 ukazywało się blisko 50 tytułów „prasy
gadzinowej”, w tym 8 dzienników, 6 tygodników, 2 miesięczniki oraz pisma fachowe o różnej częstotliwości ukazywania się3.
Do tej kategorii niewątpliwie należał dziennik „Kurier Częstochowski”.
W okresie międzywojennym częstochowski periodyk istniał pt. „Goniec Częstochowski”. Inicjatorem ponownego wydania dziennika był Wilhelm Ohlenbusch –
szef propagandy w rządzie Generalnego Gubernatorstwa. Od 14 września 1939 r.
dziennik był wydawany pod takim samym tytułem. Następnie od 4 listopada przyjął
nazwę „Kurier Częstochowski”. Stanowisko redaktora częstochowskiej gazety zajmowali kolejno Paul Majunke, Paul Weingartner, Georg Machura, Bruno Homan,
Feliks Rufenfach, Bronisław Krauze4. Kurier tak samo jak Goniec tłoczony był w
oficynie F.D. Wilkoszewskiego w wymiarach 47 x 31,5 cm. Nakład dziennie wynosił
około 28 500 – 33 000 egzemplarzy5. Ostatni numer dziennika (nr 13 r: VII) ukazał się
we wtorek 16 stycznia 1945 r.
Wpływ na treści zamieszczone w dzienniku miały przede wszystkim służby propagandowe. Za materiały publikowane na pierwszych stronach odpowiadała
niemiecka agencja prasowa Telepress. Natomiast do obowiązków polskich współpracowników należało redagowanie informacji lokalnych w dziale „Z Częstochowy
i okolicy”, „Kącik rolniczy” oraz cotygodniowej rubryki religijnej „Niedziela”. Zamieszczenie ostatniej rubryki miało nadać „Kurierowi Częstochowskiemu” zamierzony charakter centralnego dziennika katolickiego w Generalnym Gubernatorstwie6.
W „Kurierze Częstochowskim” lokalne wiadomości zostały umieszczone
w dziale „Z Częstochowy i okolicy”. Oprócz informacji dotyczących Częstochowy
drukowano również aktualne wydarzenia z takich miast jak: Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Kielce, Warszawa, Lublin, a także ze Śląska.
Jako korespondent z powiatu radomszczańskiego, piotrkowskiego i Tomaszowa
Mazowieckiego pracował Tadeusz Starostecki7. Za swoją współpracę z dziennikiem
w charakterze redaktora prowincjonalnego został skazany w 1948 r. w słynnym pro-

Tenże, Prasa w okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce w latach 1939-1945, s. 34; Polska prasa konspiracyjna lat 1939-1945 i początki prasy w Polsce Ludowej, pod red. M. Adamczyka i J. Jarowieckiego, Kraków-Kielce 1979.
3 Tamże, s. 36.
4 W. Mielczarek, Polityczna propaganda goebbelsowska i prasa niemiecka w Częstochowie w latach
1939-1945, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, nr 101 Nauki Społeczno-Ekonomiczne, t. 12, Częstochowa 1979, s. 143.
5 T. Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1796-1994),
Kielce 1996, s. 130.
6 J. Kapsa, Częstochowa inne opowieści, Częstochowa 2008, s. 79.
7 „Życie Częstochowy” (dalej: Ż Cz), nr 315, 1948 r., s. 3.
2

92

Obraz miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego …
cesie polskich dziennikarzy „Kuriera Częstochowskiego”. Dziennikarz został skazany na 8 lat więzienia, utratę praw na 5 lat oraz konfiskatę mienia8.
Wieści z Radomska publikowano w częstochowskiej gazecie codziennej w
1941 r. wielokrotnie, co najmniej w 95 numerach. Tematyka artykułów czy też notek
informacyjnych była zróżnicowana. Zostały zamieszczone informacje dotyczące planów Zarządu Miejskiego, opieki zdrowotnej mieszkańców, sprawozdania z działalności różnych instytucji z terenu Radomska czy też powiatu, a także różne sprawy
kryminalne, wypadki losowe i in. Pod artykułami nie umieszczano imienia i nazwiska autora tekstu.
Organizacja miasta
W styczniu zajmowano się sprawami aprowizacyjnymi np. transportem
węgla do miasta, który dostarczony był kilkudziesięcioma wagonami. Węglem tym
miały być zaopatrzone gmachy, przedsiębiorstwa i część ludności miasta. Dla niej
węgiel miał być wydawany prawdopodobnie na kartki chlebowe9. Dla ludności Radomska na odcinki styczniowych kart żywnościowych wydano następujące środki
żywności: miód sztuczny w ilości 300 gramów na osobę oraz cukier w ilości 400
gramów na osobę. Urząd Zaopatrywania otrzymał także przydział nafty dla ludności, którą również wydano na styczniowe odcinki kart żywnościowych10. W innym
artykule informowano o przeniesieniu biur Urzędu Zaopatrywania Miasta do nowych pomieszczeń w gmachu ratusza przerobionych z dawnej sali posiedzeń rady
miejskiej. Zarząd Miejski Radomska wprowadził również innowacje w postaci
znaczków stemplowych11.
W związku z brakiem mieszkań w Radomsku władze miasta planowały
stworzenie osiedla miejskiego na Kowalowcu. Miasto miało wyprzedać grunty miejskie, jako place pod budowę nowych domów, których liczba miała wynosić 1 500.
Dlatego też planowano nowe inwestycje takie jak: rozbudowa nowych ulic i placów,
kanalizacja oraz elektryfikacja12. Na wiosnę w związku z ruchem budowlanym dalej
był poruszany temat budowy nowoczesnego osiedla miejskiego na Kowalowcu.
Oprócz wielu ułatwień i ulg dla nabywców parcel budowlanych na tym obszarze
Zarząd Miejski pozostawił chętnym wybór dowolnej działki budowlanej. Liczono na
zainteresowanie nabywców z innych miast, np. Częstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego itd. Zaznaczono również, że żadna działka na
tym osiedlu nie zostanie sprzedana Żydowi13. Sprzedaż działek budowlanych na
Kowalowcu cieszyła się dużą popularnością. Akcja rozpoczęta w październiku
8 Wyrok został ogłoszony 16 listopada 1948 r., a kary były następujące: Stanisław Homan kara śmierci, Józef Stanisz - dożywocie, Zdzisław Stanisz - 15 lat więzienia, Ryszard Jeliński 10 lat więzienia, Stanisław Mróz vel Henryk Konrad - 10 lat więzienia, Tadeusz Starostecki 8 lat więzienia, Stanisław Jucha – Śnieżyński - 4 lata więzienia, Janina Tomza - 3 lata więzienia;
Ż Cz, r. 148, nr 317, s. 3.
9 „Kurier Częstochowski” (dalej: K. Cz), nr 23, r. 1941, s. 4.
10 K. Cz, nr 31, s. 4.
11 K. Cz, nr 23, s. 4.
12 K. Cz, nr 39, s. 6.
13 K. Cz, nr 63, s. 6.
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1940 r. do czerwca 1941 r. skutkowała sprzedażą wszystkich przygotowanych 220
parcel. Zarząd Miejski przystąpił do przygotowania kolejnych działek, a dochód ze
sprzedaży przeznaczył na „uzdrowienie finansów miasta i przeprowadzenie wzorowej kanalizacji w obrębie Radomska”. Zgodę na parcelację terenu pod działki budowlane wydał szef dystryktu radomskiego Karl Lasch14.
W 1941 r. władze miejskie zajmowały się intensywnym porządkowaniem
miasta. W przygotowanym planie inwestycyjnym znalazły się bieżące projekty założenia kanalizacji w mieście, a także usuwanie gruzów ze zburzonych domów i na ich
miejsce zakładania kwietników oraz zieleńców. Zamierzano upiększyć miasto zakładając planty miejskie, przez wysadzanie, co szerszych ulic, drzewkami i krzewami.
W tym celu zatrudniono ogrodnika miejskiego oraz zamówiono większe ilości
drzew, krzewów i kwiatów15. Stanowisko ogrodnika miejskiego zajął Snarski, a wykonawcą był Józefowicz16. W związku z tą działalnością miał zostać rozbudowany
dział ogrodnictwa miejskiego. W planach była budowa cieplarni oraz stworzenie
hodowli krzewów ozdobnych dla wysadzania skwerów i ulic17. Zakładano również
uporządkowanie jedynego parku miejskiego oraz założenie drugiego parku na terenach miejskich przy dworcu kolejowym. Miał on zajmować obszar między ulicą Dobryszycką, Reymonta i torem kolejowym18. Na ruchliwych skrzyżowaniach w mieście ustawiono drogowskazy, które nocą miały być od wewnątrz podświetlone19.
Zarząd Miejski borykał się z problemem braku pomieszczeń na biura i urzędy. Planowano zakup placów pożydowskich, na których miały być wzniesione budynki urzędowe. Władze miejskie oraz powiatowe przystąpiły do wykończenia
gmachu przy ul. J. Piłsudskiego, który był przeznaczony na siedzibę władz zespolonych. Planowano również ukończenie gmachu obecnego ratusza miejskiego oraz
przebudowę kina. Zamierzano również ulepszyć studnie miejskie. Zaznaczono również, że te duże plany Zarządu Miejskiego przyczynią się do zaangażowania wielu
robotników i rzemieślników, co „dodatnio wpłynie na życie gospodarcze Radomska”20.
W mieście prowadzono również roboty drogowe. Poruszano sprawę wybudowania 1 300 metrów bitej drogi we wsi Dobroszyce łączącej ją z autostradą Częstochowa – Warszawa21. Planowano nowe połączenie ul. B. Limanowskiego z placem
3-go Maja. Przejazd z ul. B. Limanowskiego na plac 3-go Maja i ul. G. Narutowicza
miał biec tuż przy kościele farnym. W tym celu rozebrano parkan murowany otaczający kościół, zniesiono schody wiodące do cmentarza przykościelnego na róg placu
3-go Maja oraz przeniesiono statuę Matki Boskiej w inne miejsce, stojącą dotychczas
na wprost wielkich drzwi kościelnych. Przy kościele miał być także ułożony nowy

K. Cz, nr 141, s. 4.
K. Cz, nr 88, s. 4.
16 K. Cz, nr 142, s. 4
17 K. Cz, nr 88, s. 4.
18 K. Cz, nr 78, s. 4.
14
15

19

K. Cz, nr 56, s. 4.

K. Cz, nr 68, s. 4.
21 K. Cz, nr 24, s. 3.
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chodnik22. Planowano również odnowienie z zewnątrz ścian kościoła, co wiązało się
z wyżej wspomnianą przebudową ulic oraz dostosowaniem świątyni do tła, ponieważ znaczna część domów w śródmieściu została odnowiona przez otynkowanie
i pomalowanie na jednolity, jasny kolor23. Do zewnętrznej restauracji kościoła OO.
Franciszkanów przystąpiono w lipcu24. Władze miejskie po renowacji śródmieścia
stosowały surowe zarządzenia, aby utrzymać porządek, np. zakazano stawiania rowerów pod ścianami i wystawami sklepowymi odnowionych domów. Kara pieniężna wynosiła do 500 zł25.
Po 19 czerwca Zarząd Miejski miał oddać do użytku przebudowane połączenie ul. B Limanowskiego z placem 3-go Maja i ul. G. Narutowicza oraz przejazd
kolejowy przy dworcu osobowym26. W sierpniu rozpoczęto przebudowę ul. Dobryszyckiej, gdzie znajdowały się różne placówki np. Powiatowa Spółdzielnia RolniczoHandlowa oraz Hurtownia W. Spallek. W miejsce „kocich łbów” miała być położona
gładka nawierzchnia z kostki nowoczesnej oraz, podobnie jak na ulicach śródmieścia, chodniki dla pieszych. Renowacja ul. Dobryszyckiej z nowo założonym parkiem
przy torze kolejowym miała „przysporzyć miastu jeszcze jedną dzielnicę o wyglądzie zachodnio europejskim”27. Ostatnią drogą, którą władze miasta zamierzały uporządkować i unowocześnić była ul. B. Limanowskiego, która była drogą wylotową
w stronę Strzałkowa28.
Władze miejskie, ze względu na duże zapotrzebowanie na cegły w związku
z planami rozbudowy miasta oraz dla klientów prywatnych, postanowiły zmechanizować produkcję Cegielni Miejskiej. Maszyny miały posiadać napęd elektryczny
oraz produkcja miała wzrosnąć do 3 mln sztuk cegieł, a ilość zatrudnionych robotników miała wzrosnąć do 10029.
Istotne dla mieszkańców Radomska były informacje o przesiedleniach ludności. Po świętach planowano zakończenie akcji przesiedlenia ludności z i do dzielnicy
żydowskiej. Ogólnie akcją przesiedleńczą miało być objętych 4 000 ludzi. Przesiedlenia odbywały się stopniowo i powoli, tak że nie powodowały chaosu. Władze dokonywujące przesiedlenia działały w porozumieniu z ludnością aryjską i Radą Żydowską30.
Opieka społeczna i zdrowotna
Kolejną tematyką poruszaną na łamach „Kuriera Częstochowskiego” była
opieka społeczna w Radomsku. 15 marca zamieszczono informację dotyczącą działalności Wydziału Opieki Społecznej Gminy Miejskiej miasta Radomska. Przeznaczono na działania tego wydziału 35 000 zł, ale w wyniku większego zapotrzebowaK. Cz, nr 78, s. 4
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nia budżet ten został przekroczony. W Radomsku zasiłek pobierało 130 osób, a suma
wypłaconych pieniędzy wynosiła ponad 14 000 zł. Opieka społeczna miała pod swoją opieką 26 osób starszych, które zostały umieszczone w dwóch przytułkach: kobiety w przytułku dla kobiet w Radomsku, mężczyźni w Powiatowym Przytułku dla
Starców w Radziechowicach. Miesięczny koszt utrzymania jednej osoby wynosił 60
zł. Opieka społeczna zajmowała się również dziećmi tworząc tzw. „rodziny zastępcze”, a także utrzymując sierociniec we wsi Piaszczyce. W tym ośrodku siostry zakonne troszczyły się o 28 dzieci. Natomiast miasto miało pod swoją opieką 50 dzieci.
Kolejną formą pomocy dla ludności było pokrycie kosztów leczenia szpitalnego
w wysokości 24 000 zł, z którego skorzystało 317 osób. Wydatkowano także kwotę
ponad 20 000 zł na koszty leczenia domowego, utrzymanie w szpitalu 5 umysłowo
chorych oraz zapomogi pogrzebowe dla najbiedniejszych31.
We wszystkich miastach powiatowych Generalnego Gubernatorstwa działała Powiatowa Rada Opiekuńcza [dalej: PRO]. Od marca do dnia 9 lipca, na skutek
zdekompletowania działającego zarządu, Rada Główna powierzyła prowadzenie
spraw Rady na terenie Radomska Eugeniuszowi Petrykowskiemu. W dniu 9 lipca
ukonstytuował się Zarząd PRO w składzie: prezes Zarządu p. Tadeusz Belina, zastępca sędzia Stanisław Gawron oraz członkowie zarządu: pp. dr Dominik Popławski, Aleksander Koziełło i Eugeniusz Petrykowski. Na terenie miasta Radomska
działała Delegatura Miejska PRO, a na czele zarządu stanął Eugeniusz Petrykowski.
W mieście Delegatura dzieliła się na cztery sekcje: opieka nad dziećmi, nad rodzinami rezerwistów, nad wysiedlonymi, oraz nad „różnymi” – bezrobotna, najbiedniejsza ludność miasta. Na terenie miasta i powiatu pod opieką Rady Opiekuńczej znalazło się 4 000 osób32. Jedną z pierwszych akcji w 1941 r. PRO, wraz z udziałem
władz powiatowych i miejskich, uruchomienie dwóch publicznych ogrzewalni dla
ludności. Przyczyną był „katastrofalny” brak opału. Miały się one mieścić w dużych
salach, gdzie jedna znalazła się przy kinie w dawnej sali straży pożarnej33.
Kolejnym z działań PRO było prowadzenie kuchni dla odżywiania podopiecznych. Były one czynne w sześciu miejscowościach: Radomsku, Koniecpolu, Złotym Potoku, Żarkach, Mstowie i Pławnie. W miesiącach zimowych kuchnia w Radomsku dożywiała gorącymi posiłkami 2500 osób. Jednak od 25 czerwca nie prowadziła swojej działalności z powodu braku produktów. Zamknięte z tego powodu
zostały również kuchnie w Mstowie i Pławnie. PRO wydawała również uprawnionym podopiecznym zapomogi w postaci towarów, np. w lipcu - proszek mydlany,
sól, kawa, cukier i bekon34. Natomiast w kwietniu pomoc w takiej formie przyjęło
około 900 osób z ludności miasta i powiatu35. Delegatura Miejskiej Rady Opiekuńczej
w Radomsku prowadziła także ochronkę dla dzieci, gdzie znajdowało się 120 podo-
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piecznych w wieku od 3 do 7 lat. Fundusze na działalność PRO pochodziły z zapomóg władz powiatowych i dobrowolnych składek mieszkańców miasta i powiatu36.
W artykułach „Kuriera Częstochowskiego” poruszano także sprawy opieki
zdrowotnej ludności. W kwietniu ukazało się sprawozdanie z działalności Wydziału
Zdrowia w Radomsku, którego praca skupiona była w Miejskim Ambulatorium dla
Najbiedniejszych. Dane pochodziły z 5 miesięcy działalności placówki pod kierownictwem dra Buxakowskiego. Liczba przyjętych chorych wynosiła ponad 2 700 osób
oraz przeprowadzono na mieście 1 300 wywiadów sanitarnych. Placówka koncentrowała swoje działania na kontrolowaniu rozpowszechniania się tyfusu. Przeprowadzono wiele inspekcji sanitarnych w mieszkaniach „walcząc z brudem i wszawicą”37. Aby wspomóc tą działalność miasto zakupiło specjalny aparat do odwszawiania oraz aparat dezynfekcyjny. Dzięki czemu w tym czasie odwszawiono ponad
2 000 osób. Urządzenia te zostały zainstalowane w Łaźni Miejskiej. Placówka była
jednym z najlepiej prosperujących przedsiębiorstw miejskich, która przynosiła
znaczny dochód do kasy miejskiej. Z łaźni korzystały szerokie warstwy społeczeństwa, a z aparatu dezynfekcyjnego w większości Żydzi. W sumie z Łaźni Miejskiej
korzystało około 1 000 osób tygodniowo38.
W mieście działały również dwa punkty sanitarne, z których skorzystało 600
osób oraz dokonano na mieście 100 zabiegów (m.in. zastrzyki i opatrunki). Radomsko było pierwszym miastem w całym dystrykcie radomskim, które wprowadziło
higienę szkolną oraz zorganizowało opiekę nad matką i dzieckiem. Duży wpływ na
tą sytuację miały starania władz miejskich i lekarza miejskiego dra Buxakowskiego.
Przykładowo do 15 kwietnia prowadzono również akcję dostarczania tranu potrzebującym dzieciom szkolnym. Starano się również zorganizować pogadanki w szkole
z dziedziny higieny39.
22 czerwca zamieszczono sprawozdanie ze stanu zdrowotnego miasta Radomska i powiatu. Zwrócono uwagę na skuteczną działalność władz sanitarnych.
Odnotowano sporadyczne przypadki tyfusu brzusznego (3 zachorowania wśród
ludności aryjskiej) na terenie powiatu i miasta, a także 26 wypadków tyfusu plamistego - 19 wśród ludności żydowskiej i 7 wśród ludności aryjskiej. Występowało
7 przypadków zachorowań na gruźlicę na miesiąc. Zwiększyła się liczba przypadków pogryzień przez psy chore na wściekliznę – 15 przypadków w maju. Nie odnotowano innych przypadków chorób zakaźnych. Liczba lekarzy na tym terenie wynosiła 40, a także działało kilkudziesięciu dentystów, techników dentystycznych, felczerów i położnych. W każdej gminie powiatu zorganizowano także punkty sanitarno-higieniczne „prowadzone przez specjalnie do tego wyszkolone higienistki mające
za zadanie dbanie o poziom sanitarny mieszkańców miasta i powiatu”. Wprowadzono także szereg zarządzeń i przepisów dotyczących stanu studzien, śmietników
i ustępów. Powołano specjalne komisje sanitarne do systematycznego kontrolowania
sklepów spożywczych, piekarń, cukierni, zakładów fryzjerskich i innych zakładów
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rzemieślniczych i przemysłowych. Komisja zwracała uwagę na stan zdrowotny personelu40.
Z dniem 1 kwietnia została otwarta Powiatowa Przychodnia Przeciwjaglicza
w Radomsku pod adresem plac 3-go Maja 441. Placówka była czynna codziennie od 9
do 12. Natomiast lekarz przyjmował chorych trzy razy w tygodniu: we wtorki,
czwartki i soboty w godz. 11-12. Najwięcej zachorowań na tę chorobę występowało
na terenie powiatu radomszczańskiego42. Z tego powodu we wrześniu uruchomiono
4 punkty przeciwjaglicze w miejscowościach Kłomnice, Silniczka, Wielgomłyny i Janów (Złoty Potok). Zorganizowanie tych placówek miało ułatwić dostęp ludności do
pomocy lekarskiej. Do przychodni mogły zgłaszać się osoby, które posiadały różne
choroby oczne, a porady były udzielane bezpłatnie. Natomiast, jeżeli wystąpiło podejrzenie lub też obecność jaglicy to przy następnych wizytach chorzy ponosili opłaty w wysokości 1 zł na Związek Gmin (Sejmik). Ubodzy byli leczeni przez placówki
bezpłatnie43. W lipcu na podstawie odnośnych przepisów Naczelnik Powiatu Radomsko zarządził przymusowe szczepienie ospy w całym powiecie. Akcja szczepienia dzieci i dorosłych w Radomsku odbyła się w dniach 11 i 12 lipca od godz. 9-12
i 15-16 w budynku Łaźni Miejskiej. Szczepienie obowiązywało dzieci powyżej trzech
miesięcy dotychczas nieszczepione lub szczepione z wynikiem ujemnym oraz dzieci
powyżej siedmiu lat nieszczepione lub także z wynikiem ujemnym. Obowiązkowi
szczepienia podlegały także nieszczepione osoby dorosłe lub też szczepione z wynikiem ujemnym. Za uchylanie się od tego zarządzenia groziła kara aresztu do 14 dni
albo grzywna w wysokości 200 zł44.
W lipcu również władze miejskie wydały zarządzenie o przymusowej obecności akuszerki przy każdym porodzie. Nie powiadomienie położnej o porodzie
miało być karane, a odpowiedzialność ponosiła głowa rodziny. Urząd stanu cywilnego przy rejestracji noworodka miał wymagać „zaświadczenia obecnej przy porodzie urzędowo zatwierdzonej akuszerki”. „Zarządzenie miało to zapobiec „praktykom różnych babek”, których partactwo niejednokrotnie powodowało chorobę, kalectwo, a nawet śmierć matek”45.
Na terenie Radomska funkcjonowała również Ubezpieczalnia Społeczna, która
w sierpniu przeniosła się na ul. W. Reymonta 42. W związku z reorganizacją Kas
Chorych dystryktu radomskiego był to oddział Głównej Ubezpieczalni Społecznej
w Częstochowie46.
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Instytucje i związki
Na łamach częstochowskiego dziennika były zamieszczane również informacje o wielu instytucjach czy też zrzeszeniach działających na terenie miasta czy
powiatu. Jedną z instytucji, o której wspominano parokrotnie był Związek Pszczelarzy w Radomsku. Kierownikiem związku był instruktor pszczelarstwa na powiat
radomszczański i piotrkowski Stefański47. Od 1 sierpnia nowa siedziba Związku
Pszczelarzy mieściła się przy ul. J. Piłsudskiego 33 (za starostwem) w domu, zajmowanym przez Urząd Hodowlany48. W jednym z numerów zamieszczono informację
o działalności Związku Pszczelarzy w Radomsku, m.in. pośrednictwie Związku
w kupnie narzędzi pszczelarskich po urzędowych cenach, czy też zdobyciu drzewa
na budowę uli oraz o wiosennej akcji obsadzania dróg drzewami miodowymi. Związek organizował również jednodniowe kursy pszczelarskie na terenie powiatu radomszczańskiego: 15 marca w Janowie, gmina Złoty Potok, 16 marca w Dąbrowie
Zielonej, 22 marca w Częstochowie, 24 marca w Kłomnicach, 26 marca we wsi Wielgomłyny49. W okresie przedżniwnym organizował jednodniowe kursy pszczelarskie
dla miejscowości, w których nie mogły się odbyć zimą. Odbyły się one w Kłomnicach (6 lipca) dla gmin Wielgomłyny, Żytno, Maluszyn i Masłowice (13 lipca), dla
gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol – miasto i gmina – Przyrów i Garnek (29 lipca),
dla gmin Janów, Potok Złoty, Żarki i Niegowa (3 sierpnia) w sali szkoły powszechnej. W każdym powiecie zostały założone stacje hodowli matek pszczelich50. Jedną
z ważnych działalności było wydawanie w okresie wiosennym i jesiennym cukru do
podkarmiania pszczół. Cukier był skażony octosanem i nie nadawał się do innych
celów. Wiosną wydawano cukier jedynie członkom, którzy opłacili całoroczną składkę oraz w ilości 5 kg na ul za opłatą 1 złoty 5 gr za kilogram51. We wrześniu związek wydawał cukier skażony jak i czysty do zimowego podkarmiania pszczół w następujących punktach: dla południowej części powiatu w zbiornicach jak i spółdzielni Społem w Kłomnicach, Żytnie, Żarkach i Częstochowie. Dla części północnej powiatu wydawały filie Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Radomsku,
w Wielgomłynach, Koniecpolu. Cukier członkom Związku wydawany był w ilości 2
kg za kilogram dostarczanego miodu. Za każdy dalszy kg miodu z ula pszczelarz
otrzymywał odpowiednio zwiększone ilości cukru52.
W numerze 26 dziennika zamieszczono informację o reorganizacji Powiatowego Związku Ogrodniczego w Radomsku53. Następnie powstała Składnica Ogrodnicza oraz Centrala Zakupu i Sprzedaży dla ogrodników, która objęła swoim zasię-
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giem Radomsko i Częstochowę. Mieściła się w Radomsku przy Placu 3-go Maja nr
554.
Dzięki staraniom Związku Rzemieślników Chrześcijan w Radomsku powstała nowa placówka zawodowo-handlowa - Spółdzielnia Rzemieślniczo Handlowa, która swoją działalnością objęła teren miasta i powiatu radomszczańskiego. Siedziba i magazyny spółdzielni mieściły się na razie w lokalu Związku Rzemieślników
Chrześcijan przy ul. W. Reymonta55.
Od dnia 28 maja działał w Radomsku, zorganizowany przez władze, Powiatowy Związek Rzemieślniczy. Zrzeszał on osiem cechów, a członkostwo w cechu
miało charakter przymusowy. Do maja do związku zapisało się około 300 członków,
przede wszystkim mieszkańców Radomska. Powiat miał być zorganizowany oddzielnie grupami gminnymi w celu dokonania łatwiejszych zapisów. Do związku
wstępowali ci rzemieślnicy, którzy prowadzili w tym czasie samodzielne zakłady.
Jednak wielu majstrów, działających przed wojną, pracowało w przemyśle. Niektórzy z nich zapisywali się do związku z zamiarem otwarcia swojego zakładu w przyszłości. Przesłanką takiego działania było to, że dla niezrzeszonych rzemieślników
Wydział Finansowy Zarządu Miejskiego nie wydawał kart podatkowo przemysłowych, tym samym nie mogli prowadzić warsztatów. Zrzeszenie zamierzało uregulować samowolne opuszczenia zakładów przez niewykwalifikowanych rzemieślników oraz wykonywanie przez nich pracy chałupniczej, której efekty były często złej
jakości. W ramach działań związku miały być również utworzone komisje egzaminacyjne, których celem była weryfikacja umiejętności rzemieślniczych członków.
Miały także wydawać zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe tym
rzemieślnikom, którzy utracili dokumenty w wyniku zniszczenia siedziby Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijan, które skupiało rzemieślników przed wojną. Za
pośrednictwem związku następował przydział surowców, które były potrzebne do
wykonania zamówień, np. węgla, koksu, metali, żelaza budowlanego. Organizacja
miała także przyjmować zamówienia od władz, wojska czy też urzędów. Siedziba
związku mieściła się w lokalu Powiatowego Banku Spółdzielczego przy ulicy Reymonta nr 2, I piętro56. W sierpniu wystąpiły problemy w działalności Związku Rzemieślniczego. Większość członków zalegało z opłatą składek członkowskich. Rzemieślnicy nieprowadzący zakładów mogli uzyskać zniżki z opłat. Sygnalizowano
także zły przepływ informacji w zrzeszeniu57.
Prężnie rozwijały się również Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa
w Radomsku oraz Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Częstochowie. Zrzeszały one
od maja bieżącego roku około 23 000 członków, z czego 17 000 posiadało opłacone
pełne udziały. W celach propagandowych i aby uczcić sukces, placówki postanowiły
wręczyć uroczyście książeczki udziałowe kolejnym członkom zapisanym w rejestrze.
Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Radomsku uroczyście wręczyła książeczkę udziałową Stanisławowi Zaskórskiemu ze wsi Grodzisko w gminie KoniecK. Cz, nr 27, s. 6.
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pol. Uroczystość odbyła się w niedzielę 30 listopada w sali zarządu gminy Koniecpol
w obecności burmistrzów miasta Koniecpola i gminy Koniecpol oraz sołtysów wszystkich gromad tej gminy, pracowników miejscowej filii spółdzielni i przedstawicieli
centrali z Radomska. Książeczkę udziałową oraz dyplom okolicznościowy wręczył
dyrektor spółdzielni Jan Forecki. Po za tym rolnik otrzymał upominki od spółdzielni
takie jak pług nr 1, 2 kg mydła, 5 l nafty, 2 l wódki i 200 sztuk papierosów. Przed
wręczeniem wygłosił przemówienie kierownik działu propagandy Jan Wroniecki.
Podobnie przebiegała uroczystość zorganizowana przez spółdzielnie w Częstochowie, gdzie upominki otrzymał rolnik z Niegowej, który uzyskał numer 5900. Na
zakończenie artykułu stwierdzono, że: „obie powyższe uroczystości są znamiennym
dowodem szybkiego rozwoju spółdzielczości i zrozumienia idei spółdzielczej wśród
szerokich mas rolniczych”58.
W 1941 r. nastąpiła również reorganizacja instytucji finansowych w Radomsku. Na terenie powiatu radomszczańskiego przed wojną działały dwa banki: Bank
Ludowy i Bank Mieszczańsko-Rolniczy. Władze przedwojenne myślały o połączeniu
tych dwóch banków, co nie zostało zrealizowane z powodu rozpoczęcia wojny.
W 1941 r. zamysł ten został urzeczywistniony i powstał z inicjatywy władz Powiatowy Bank Spółdzielczy. Dyrektorem placówki został Stefan Dutkiewicz, długoletni
bankowiec i rewident Związku Rewizyjnego. Bank dysponował również fachowym,
wykwalifikowanym personelem oraz zajmował lokal przy ul. W. Reymonta 9. W
związku z tym, że w powiecie radomszczańskim przeważało rolnictwo to działania
banku skupiały się przede wszystkim na współpracy z rolniczymi placówkami spółdzielczymi takimi jak: Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, Spółdzielnia
Rolniczo-Handlowa „Pług” i Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza. Jedną z działalności banku było np. dokonywanie wypłat członkom Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej za dostarczone mleko. Z usług banku korzystali także miejscowi rzemieślnicy.
Obrót gotówkowy w roku bieżącym miał wynieść około miliona złotych, bilansowy
zaś około dwóch milionów złotych. Udział członkowski wynosił 100 zł, a odpowiedzialność członków określona została na dziesięciokrotną wysokość udziału. Bank
Spółdzielczy posiadał, jako majątek, jednopiętrowy dom przy ul. J. Piłsudskiego59.
W związku z tym, że 1 października rozpoczął się w leśnictwie nowy rok
gospodarczy, zamieszczono informację m.in. o Inspekcjach Leśnych. Jedna z nich
funkcjonowała w Radomsku i posiadała pod swoim zarządem lasy powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego. Pod kontrolą placówki znajdowało się 10 nadleśnictw: Nagórzyce, Meszcze, Piotrków, Łęczno, Lubień, Radomsko, Gidle, Częstochowa, Olsztyn i Zrębice. Nadleśnictwa te prowadziły gospodarkę w lasach państwowych oraz opiekowały się lasami prywatnymi60.
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Kultura i rozrywka
W „Kurierze Częstochowskim” zamieszczano także informacje dotyczące
wydarzeń o charakterze kulturalnym czy też rozrywkowym, np. w styczniu w miejskim parku św. Jana rozegrano mecz o mistrzostwo Radomska w hokeja na lodzie
między drużynami „Cegielnianka” i „Żelazna”. Na spotkanie przyszła duża liczba
kibiców, a wygrała drużyna, która zdobywała mistrzostwo w latach poprzednich,
czyli „Cegielnianka”61. Na początku maja za zezwoleniem władz została otwarta dla
mieszkańców biblioteka „Nowa”. Wypożyczalnia była czynna trzy dni w tygodniu:
w poniedziałek, środę i sobotę w godz. 18-2062. Biblioteka znajdowała się przy ul.
W. Reymonta 15 i była jedyną czynną placówką czytelniczą w mieście63. W Radomsku 24 lipca 1941 r. w ramach tournee po miastach Generalnego Gubernatorstwa
wystąpili znakomici artyści Mieczysław Fogg, kompozytor Jan Markowski oraz iluzjonista Nemo. Przedstawienia odbyły się w sali kina „Adria” o 16. 30 dla młodzieży
oraz o 18.30 dla dorosłych64. W lecie mieszkańcy Radomska korzystali, w dni wolne,
z kąpieliska nad Wartą oddalonego ok. 6 km od miasta. Posiadający legitymację korzystali z miejsca ogrodzonego, gdzie urządzono szatnie, bufet, stoisko dla rowerów
itp. Ludność najczęściej kąpała się w dwóch miejscach na Topiszu i Bobrach65.
W jednym z artykułów autor zwrócił uwagę na tradycje muzyczne i muzykalność mieszkańców Radomska. Grali oni przede wszystkim w domach np. na fortepianie, skrzypcach oraz „na mniej szlachetnych instrumentach”. W mieście było
również kilku nauczycieli muzyki, a najpopularniejszym był niejaki Mickiewicz –
obywatel Radomska. Muzyką zajmowali się także przyjezdni z Poznania, lecz
z mniejszym powodzeniem. Dziennikarz stwierdził, że w Radomsku jest wiele talentów muzycznych, których nie kształci się ze względu na brak funduszy. W mieście
było paru solistów, którzy zajmowali się graniem w kościołach. Brakowało jednak
zespołów muzycznych np. zespołu muzyki rozrywkowej. Wspomniano o dobrym
zespole Fajta, lecz grupa nie dopełniła pewnych formalności i przestała grać w kawiarni Grzesiakowskiego. Istniały również dobre orkiestry fabryczne oraz strażacka66.
W mieście organizowane równie były różne kursy dokształcające. W lutym
prywatna szkoła kupiecka uzyskała zezwolenie władz szkolnych na otwarcie kursów kupieckich z językiem niemieckim dla pracowników i pomocników handlowych67. Urząd Pracy w Radomsku zorganizował na przykładzie Częstochowy, Piotrkowa i Radomia, bezpłatne kursy języka niemieckiego, stenografii i pisania na maszynie. Zgłosiło się na nie kilkadziesiąt bezrobotnych pracowników umysłowych
obojga płci. Kursy te cieszyły się dużą frekwencją i dużym zainteresowaniem ze stro-

K. Cz, nr 20, s. 4.
K. Cz, nr 106, s. 4.
63 K. Cz, nr 118, s. 4.
64 K. Cz, nr 171, s. 4.
65 K. Cz. nr 142, s. 4.
66 K. Cz, nr 197, s.. 4.
67 K. Cz, nr 43, s. 4.
61
62

102

Obraz miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego …
ny ludności polskiej, co miało się przyczynić do uzyskania przez władze niemieckie
„potrzebnej ilości biurowych sił pomocniczych”68. W „Kurierze Częstochowskim”
ogłaszała się również Dyrekcja Prywatnej Szkoły Handlowej w Radomsku. W związku z obowiązkiem prowadzenia księgi zakupu i sprzedaży towarów informowała
o organizacji kursów księgowości dla kupców wszystkich branż. Miały wykładać na
nich wykwalifikowane siły fachowe69.
Sprawy kryminalne
Przedstawione zostały informacje dotyczące organizacji infrastruktury miejskiej oraz życia mieszkańców Radomska. W dzienniku umieszczono również wiele
informacji dotyczących wypadków losowych, kradzieży, zabójstw oraz spraw sądowych. Przykładowo w styczniu odbyła się akcja straży pożarnej w Kietlinie. W wyniku pożaru w stodole jednego z rolników ogień rozprzestrzenił się na 9 sąsiednich
stodół. Straty wyliczono na kilkadziesiąt tysięcy złotych70. W mieście także wybuchały pożary, np. 10 lutego na terenie zakładów fabrycznych Kryzel-Wojakowski przy
ul. św. Rozalii zapalił się tartak. Spaleniu uległy zabudowania, maszyny oraz zapasy
surowca. Straty wyniosły około 60 000 zł71.
Wielokrotnie informowano o kradzieżach. W styczniu zamieszczono informację, że Radomsko „przeżywa obecnie istny najazd Cyganów, którzy, włócząc się
po domach, szukają naiwnych, aby ich wykorzystać”. W dalszej części artykuł opisywał przypadek mieszkańca Radomska pana K. oszukanego przez Cygankę, która
wyłudziła od niego 600 zł. Poszkodowany zgłosił incydent policji72. Zawiadamiano
nie tylko o czynach pospolitych złodziei, ale także o występkach zorganizowanych
grup, np. w marcu policja zatrzymała bandę składającą się z 3 osób, która według
ustaleń organów ścigania dokonała 18 napadów rabunkowych z bronią w ręku, m.
in. napad na osadę młynarską - Strzelecki Młyn na terenie powiatu radomszczańskiego i koneckiego73. Przebieg innej akcji był następujący: „kilku osobników w wieku 20-25 lat uzbrojonych w pistolety i twarze zasłonięte chusteczkami wtargnęło do
mieszkania młynarza w miejscowości Fryszerka, gm. Żytno w powiecie Radomsko
i po sterroryzowaniu domowników, zrabowali 1 500 zł gotówką biżuterię, bieliznę,
odzież i obuwie, ogólnej wartości 3 000 zł. Pościg policji pozostał bez rezultatu”74.
W sierpniu zanotowano dwie kradzieże pasów transmisyjnych. W majątku Bąkowa
Góra na terenie dworskich zakładów przemysłowych (tartak i młyn), po zastrzeleniu
psa i unieszkodliwieniu nocnego stróża, nieznani sprawcy skradli główny pas transmisyjny o wartości 10 000 zł. Zawiadomiono o rabunku policję. Pasy transmisyjne,
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o wartości 400 zł, także zostały skradzione w fabryce mebli Thonet-Mundus75.
Z powodu kradzieży Stowarzyszenie Kupców Polskich w Radomsku zorganizowało
straż nocną, za zgodą oraz poparciem władz. Kupcy mieli uiszczać niewielką kwotę
na ten cel76.
Wielokrotnie zamieszczano informacje dotyczące przeprowadzonych rozmaitych postępowań sądowych. W numerze 17 z 22 stycznia przytoczono nieszczęśliwą
historię miłosną pana K., który uwodził kobiety. Odrzucona kochanka oblała kwasem swojego wybranka w wyniku, czego stracił jedno oko. Sprawę sądową rozpatrywał Sąd Okręgowy w Piotrkowie na sesji wyjazdowej w Radomsku. Kobieta została uznana winną „ciężkiego uszkodzenia ciała pod wpływem silnego wzruszenia
psychicznego” i otrzymała karę jednego roku ciężkiego więzienia77. Sąd Grodzki w
Radomsku rozpatrywał również sprawę dwóch radomszczańskich Żydów, którzy
podstępem oszukali Żyda z Częstochowy w celu wyłudzenia pieniędzy. Skazani
otrzymali karę po sześć miesięcy więzienia78. Sesja wyjazdowa w Radomsku sądziła
również w sprawach kradzieży dwóch krów w kolonii Młodzowy, czy też włamania
do sklepu z przyborami technicznymi79. Sąd Wyjątkowy w Częstochowie na sesji
wyjazdowej w Radomsku skazał dwóch mieszkańców Radomska za kradzież węgla
z pociągu na stacji kolejowej w Radomsku. Pozwani zostali skazani na trzy lata ciężkiego więzienia. Obaj oskarżeni byli już uprzednio karani80. Sąd Grodzki w Radomsku skazał również Polkę, która wyłudziła od dwóch Żydów pieniądze niby w zamian odsprzedaży ziemniaków81. Na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie na sesji wyjazdowej w Radomsku osądzono również oskarżonych, którzy
dopuścili się napaści i pobicia w listopadzie 1938 r. gajowego majątku Maluszyn Jana
Jędras. Skazani otrzymali karę po jednym roku więzienia82. Przed Sądem Okręgowym w Radomsku stanęły dwie akuszerki z Radomska, za wykonanie dwóch nielegalnych zabiegów na swoich pacjentkach. Jedna została skazana na rok więzienia,
ponieważ w skutek zakażenia pacjentka zmarła. Natomiast druga została skazana na
pół roku więzienia83.
Zarządzenia
W „Kurierze Częstochowskim” zamieszczane również były rozmaite ogłoszenia. Publikował także swoje zarządzenia Kreishauptmann Driessen, aby rozpowszechnić wydane akty prawne np. w kwietniu ogłosił rozporządzenie o zamknięciu mostu na rzece Pilicy w Koniecpolu dla pojazdów ciężarowych powyżej 1 tony.
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Pojazdy te musiały używać drogi objazdowej84. Następnie o zamknięciu ruchu kołowego na szosie powiatowej nr 7 na odcinku św. Anna – Koniecpol z powodu przebudowy tegoż mostu85. Driessen zniósł to zarządzenie 13 grudnia 1941 r86. Opublikowano także zarządzenie policyjne dotyczące epidemii wśród zwierząt87. Zamieszczono również w dzienniku rozporządzenie z 10 września o zmianie nazw ulic
i placów88. W gazecie informowano również o różnych zarządzeniach, np. przypomniano o obowiązku zaciemniania źródeł światła. W mieście stosowano się do tego
zarządzenia, lecz na wsiach szczególnie oddalonych od głównych dróg zapominano
o tym obowiązku89. Od sierpnia do września 1941 r. miała zostać przeprowadzona
akcja wzorcowania miar, wag i narzędzi mierniczych. Wzorcowaniu miały podlegać
narzędzia miernicze znajdujące się w rękach prywatnych jak i służące do użytku
publicznego. Kto chciałby uchylić się od obowiązku zarejestrowania posiadanych
urządzeń miał podlegać karze90.
Ogłoszenia
W dzienniku przedstawiano również oferty handlowe np. firma W. Resshop
z Radomska zamieściła ofertę sprzedaży samochodu Opel Olympia91. Pojawiały się
również oferty kupna z terenu Radomska, np. maszyny do wyrobu lemoniady (ofertę należało składać do Ekspozytury „Kuriera Częstochowskiego” w Radomsku na
Placu 3-go Maja)92, pianina, domku z 1-2 morgami ziemi ogrodowej w okolicy Częstochowy-Radomska93. Franciszek Borowik zwracał się do rolników i furmanów
z ofertą kupna zwierząt uznanych przez weterynarza za zdatne na rzeź94. W dzienniku ogłaszały się również firmy z Radomska w celach reklamowych, np. WARTAfabryka giętych mebli Fritza Domalewskiego95, Farbiarnia i Chemiczna Pralnia Firma
Chrześcijańska Teodora Bendkowskiego działająca w Radomsku i Gidlach96. Reklamowano otwarcie Sklepu Kolonialno – Delikatesowego Stanisława Wiki na ul. W.
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Reymonta 1597. Sklep ten także ogłaszał się również w dziale kupno w celu zakupienia cebuli, ogórków i kapusty kiszonej98. Parokrotnie ogłaszało się Laboratorium
„TE-EN” z Lublina, które posiadało swoje przedstawicielstwo w Radomsku. Reklamowało produkt TANO - najidealniejszy środek dla cery99. Reklamowała się również
Składnica Ogrodnicza w Radomsku i polecała na sezon jesienny wszelkiego rodzaju
drzewa, krzewy owocowe oraz róże100. Stowarzyszenie Kupców Miasta i Powiatu
Radomszczańskiego w Radomsku i Powiatowy Wydział Rzemieślniczy w Radomsku ogłosili wykup kart przemysłowo-podatkowych dla przedsiębiorstw handlowych i rzemieślniczych101. Ogłaszała się również osoba reperująca maszyny do pisania oraz biurowe w Radomsku przy ul. W. Reymonta 8 w podwórzu102. Jan Klimek z
Przedborza informował o otwarciu zakładu wulkanizacyjnego opon i innych gum103.
Najwięcej jednak ogłoszeń dotyczyło zatrudnienia. Administracja dóbr Kocierzowy w powiecie radomszczańskim poszukiwała kilku rodzin fornali104, a także
rybaka na 100 ha stawów do hodowli karpi105. Część wynagrodzenia miała być wypłacana w naturze. Administracja dóbr Chorzenice poszukiwała buchaltera o takich
kryteriach: „pierwszorzędna siła, kawaler, władający językiem niemieckim w słowie
i piśmie (najchętniej Poznańczyk) potrzebny ma majątek państwowy od zaraz”106.
Majątek państwowy Chorzenice pod Kłomnicami poszukiwał również ludzi do kopania kartofli na akord. Zapłata od jednego metra ukopanych warzyw wynosiła 5 kg
kartofli107. Cukiernia „Ziemiańska” w Radomsku poszukiwała wykwalifikowanego
cukiernika108. Tartak w Radomsku pod zarządem niemieckim chciał zatrudnić 1 lub
2 placowych w miarę możliwości ze znajomością języka niemieckiego109. Zakłady
Graficzne w Radomsku poszukiwały wykwalifikowanego introligatora na stałą posadę110. Ekspozytura „Kuriera Częstochowskiego” w Radomsku poszukiwała uczciwych chłopców do sprzedaży dziennika w Radomsku oraz powiecie111. Wielka fabryka z środkowej Rzeszy wraz w porozumieniu z Urzędami Pracy w Częstochowie
i Radomsku poszukiwała wykwalifikowanych tokarzy, ślusarzy, elektromechaników, murarzy i cieśli, przyuczonych robotników maszynowych oraz robotników
wykwalifikowanych. Zgłoszenia były przyjmowane 8 września o godz. 17 w Urzę-
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dzie Pracy w Radomsku112. Kilka niemieckich firm otworzyło Biura Werbunkowe,
które ogłaszały się w gazecie. Miały one swoje siedziby w Częstochowie, Radomsku
i Piotrkowie, a oferowały prace w Lubece, Magdeburgu i Kassel113. Natomiast pracy
poszukiwały osoby prywatne np. buchalter-bilansista114 oraz wykwalifikowana gospodyni z Kłomnic115.
W gazecie zamieszczano również informacje o zagubieniu lub kradzieży dokumentów, m.in. dowodów osobistych, kart rejestracyjnych, kart meldunkowych,
zaświadczeń wydanych przez Urząd Pracy, weksli, książeczek udziałowych w spółdzielni, legitymacji Ubezpieczalni Społecznej. Parokrotnie zamieszczano informację
o poszukiwaniu Edwarda Boguckiego zaginionego od wielu lat. Wiadomości należało przekazać ks. kanonikowi w Radomsku116. Jedna z mieszkanek Radomska zamieściła również ogłoszenie matrymonialne o takiej treści: „Panna, młoda kulturalna,
podobno przystojna, kilkanaście tysięcy, szuka odpowiedzialnego - Cel matrymonialny. Pożądana fotografia, Poste restante „15” Radomsko117. W dziale różne zostało
zamieszczone również oświadczenie: „Jest nieprawdą, jakoby p. Stanisław Wika
został zaaresztowany z winy jego siostry p. Marty Gabrielowej. F. Orlińska”118. Ogłaszano również imprezy kulturalne np. w dniach 1 i 2 czerwca miał przyjechać do
Radomska polski teatr rewii „Niebieski Motyl” z Warszawy i miał wystawić rewię
pt. „Niech żyje miłość”119. W Metropolu w Radomsku w 2 dzień świąt Bożego Narodzenia, niedzielę, poniedziałek, wtorek i w Nowy Rok, przedstawiono wesoły i pełen humoru film pt. „Przygody Łazików”120.
Przez cały czas swojego funkcjonowania dziennik, który zaczął swoją działalność od zamieszczenia odezwy Hansa Franka o proklamacji Generalnego Gubernatorstwa, był na usługach hitlerowskiej propagandy, aby wyolbrzymiać zwycięstwa niemieckiego oręża i jak najbardziej osłabiać ducha oporu społeczeństwa polskiego121. Takie stanowisko zajmował periodyk, co do wydarzeń dotyczących polityki międzynarodowej czy też położenia społeczeństwa polskiego w Generalnym Gubernatorstwie. Umieszczenie informacji o Radomsku w „Kurierze Częstochowskim”
powodowało szerszy zasięg oddziaływania propagandy niemieckiej na ludność polską122. Natomiast wiadomości lokalne na przykładzie Radomska miały charakter
informacyjny, mający na celu najczęściej przekazanie faktów czy też pouczenie mieszkańców o zarządzeniach. Nie były one mimo to wolne od treści o zabarwieniu
antysemickim. Radomsko w wiadomościach z 1941r. jawiło się, jako miasto, które
K. Cz, nr 210, s. 4.
K. Cz, nr 260, s. 4.
114 K. Cz, nr 24, s. 4.
115 K. Cz, nr 206, s. 4.
116 K. Cz, nr 95, s. 4.
117 K. Cz, nr 103, s. 6.
118 K. Cz, nr 166, s. 4.
119 K. Cz, nr 127, s. 6.
120 K. Cz, nr 303, s. 9.
121 S. Folfasiński, Zarys dziejów prasy wydawanej w Częstochowie, s. 341; Dzieje Częstochowy od
zarania do czasów współczesnych, pod red. A. Czarnoty, Katowice 1964.
122 Ż Cz, nr 315, 1948 r., s. 3.
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starało się dostosować do zaistniałych okupacyjnych warunków i rozwijające się
w miarę możliwości, jakie pozwoliły władze niemieckie. Nie można jednak zapomnieć, że w tym samym czasie dokonano wiele zbrodni na ludności radomszczańskiej, a także prowadzono w stosunku do niej wyniszczającą politykę eksterminacyjną.
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Losy Kazimierza Tkacza ps. „Karol” żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza i Armii Krajowej

Niniejsze opracowanie przedstawia skomplikowane i zawiłe losy Kazimierza Tkacza – radomszczanina, żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza i Armii Krajowej.
W partyzantce był dowódcą drużyny oraz adiutantem por. Bronisława Skury - Skoczyńskiego „Robotnika”1, a po 1950 r. jego kronikarzem dokumentującym historię
kompanii dywersyjnej krypt. „Buk”. Przez lata zaangażowany w pracy społecznej

Bronisław Skura-Skoczyński ps. „Robotnik”, „Trojan”, „Ignac”, ur. 29 lipca 1909 r. Przynależność polityczna: od 1928 r. w PPS w Łodzi. Instruktor Wychowania Fizycznego. Żołnierz 50
pp. Strzelców Kresowych w Kowlu, rusznikarz w Głównej Składnicy Uzbrojenia w Regnach
przy DOK IV w Łodzi. Weteran walk z września 1939 r., m.in. obrony Warszawy. Od 3 marca
1941 r. w strukturach ZWZ-AK Obwód Radomsko krypt. „Kuźnia”. Kancelista oddziału
krypt. „Jeleń”, szef kompanii i p.o. dowódcy oddziału krypt. „Żubr”, „Żmija”, plutonu specjalnego krypt. „Izabela” – „Nina”, zastępca inspektora Podobwodu „Żytomierz”. Był wykonawcą kilkudziesięciu akcji prewencyjnych i odwetowych m.in. 27 maja 1943 r. wraz z Zygmuntem Czerwińskim ps. „Staw” wykonał wyrok śmierci na szefie placówki Gestapo w Radomsku Willym Bergerze i jego zastępcy Johannie Wagnerze; 30 czerwca 1943 r. w Dmeninie
rozstrzelał Koźlickiego – sprawcę śmierci 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 więzienie w Radomsku, uwalniając
57 więźniów. W dniu 31 kwietnia 1944 r. podczas ataku na posterunek żandarmerii niemieckiej w Antoniowie gm. Gosławice został ranny. Do stycznia 1945 r. uczestniczył w walkach
z Niemcami w ramach kompanii leśnej krypt. „Grunwald”, „Buk”, batalionu „Las”, 74 pp.
„Chrobry”, 7 DP AK na terenie pow. radomszczańskiego, włoszczowskiego, koneckiego
i opoczyńskiego, m.in. w dn. 26 października 1944 r. pod Krzepinem. 25 lipca 1944 r. z rozkazu komendanta Okręgu płk „Eina” nr 400/BP awansowany do stopnia porucznika. 16/17
stycznia 1945 r. zdemobilizował oddział. 6 lipca 1945 r. ujawnił się wraz z podległą kompanię
zdając broń jednostki w WUBP w Łodzi. Od 1949 r. członek ZBOWiD w Łodzi. Zm. 20 kwietnia 1962 r. w Łodzi. K. Jasiak, Konterfekt ze skazą. Bronisław Skura-Skoczyński ps. „Robotnik”,
„Trojan”, „Ignac”, (mps. w opracowaniu), ss. 45.
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Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD)2, a po 1990 r. Światowego
Związku Żołnierzy AK „Jodła”, w ramach którego organizował uroczystości patriotyczne upamiętniające czyn zbrojny swoich towarzyszy broni. Był jednym z ostatnich żołnierzy z oddziału „Buk”, który przekazał sztandar AK do muzeum na Jasnej
Górze. Po śmierci „Robotnika” z rozmachem kreślił również i swoje wersje wspomnień (życiorysu) od wrześniowej klęski przez okupację niemiecką po powojenną
rzeczywistość3. Czerpał wiadomości głównie z pamiętników dowódcy, które przepisał w kilku egzemplarzach i udostępnił rodzinom kombatanckim. Dokumentacja
archiwalna wytworzona przez K. Tkacza pomimo zalet zawiera fragmenty zmitologizowane, niezgodne z faktami historycznymi4. Mnogość akcji i ich częstotliwość
w jakich brał udział przekraczały możliwości fizyczne jednego człowieka, szczególnie kiedy uwzględnimy jego nabyte po kampanii wrześniowej 1939 r. aż 71% inwalidztwo. Dotyczy to również innych aspektów m.in.: niejasnych procedur awansowych i odznaczeń Krzyżem Virtuti Militarii, udziału w konspiracji antykomunistycznej (Konspiracyjnym Wojsku Polskim) w latach 1945-1947, odniesionych ran w rzekomej potyczce w lesie maluszyńskim z NKWD i UB latem 1945 r. oraz używania po
wojnie pseudonimu „Hardy”, którym faktycznie posługiwał się jego przełożony

2 Do 1989 r. ZBoWiD był politycznie i organizacyjnie podporządkowany Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 8, Warszawa 2004, s. 861; Zaświadczenie K. Tkacz, L.dz. 7245/EW/74, ZBoWiD Zarząd Okręgu w Łodzi, 31 lipca 1974 r.,
(w zbiorach autora).
3 Krótka charakterystyka partyzancka pod okupacją sowiecką Kazimierza Tkacza ps. „Karol”, „Hardy”
w latach 1945-1947, oprac. K. Tkacz, b.r.w., k. 1-6; Krótka charakterystyka wojskowo-wojenna –
partyzancka Kazimierza Tkacza s. „Karol”, „Hardy”, b.r.w., s. 1-7; Życiorys, oprac. K. Tkacz, b.r.w,
s. 5; Wspomnienia Kazimierza Tkacza z wojny 1939 r., Radomsko, 21 lutego 1990, oprac. Z. Gzik,
s. 1-5.
4 „Wiele informacji zawartych w jego życiorysach, własnoręcznie napisanych mija się z prawdą. „Karol” rozpowszechniał legendę o sobie, bo miał ku temu określony cel” – wspomniał
jego bratanek Wiesław Tkacz. „Rozpowszechniana w opinii publicznej wiedza na temat okresu powojennego gloryfikowała jego zasługi i nie zawsze była zgodna z prawdą. Nie prawdziwą informacją jest chociażby to, co podawał w życiorysach, iż w lutym 1945 r. był aresztowany przez NKWD. Gdyby tak było, ze swoją przeszłością, nie zostałby wypuszczony”. Jak
podkreślał Wiesław Tkacz, „nieprawdziwą jest też, wielokrotnie rozpowszechniana przez
opinię publiczną informację, że „Karol” w latach 1945-1947 był czynnym żołnierzem Konspiracyjnego Wojska Polskiego na terenie woj. łódzkiego, ofiarą represji komunistycznych. Za
jedno z największych przekłamań historii jest fakt przypisywania mu Krzyża Orderu Virtuti
Militarii”. Zob. M. Woch, Wygrać z historią, „Komu i Czemu”, z 9-15 lutego 2005 r., s. 15; Pismo
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Zarząd Oddziału w Radomsku do Urzędu Miasta w
Radomsku, 22 maja 2013 r., k.1-2, (kopia w zbiorach autora); Krótka..., k. 1-6; Pismo Jana Ojrzyńskiego ps. „Lis” (dowódcy 69 plutonu AK Gidle) do ŚZŻAK Zarząd Główny w Warszawie w sprawie K. Tkacza, Radomsko 24 marca 1994 r. (w zbiorach autorach); Z. Zieliński, Dla
nich wojna nie skończyła się w 1945 roku, „Polska Zbrojna” z 5 marca 1992 r.; D. Kempski, Wojenne szlaki „Karola”, „Gazeta Radomszczańska”, cz. 1 z 9 lipca 1998 r., s. 7; cz. 2 z 16 lipca 1998 r.,
s. 7; cz. 3 z 23 lipca 1998 r., s. 7; cz. 4 z 30 lipca 1998 r., s. 7; Relacja W. Tkacza z 15 lipca 2013 r.,
(w zbiorach autora).
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z oddziału bojowego „Buk” ppor. Teofil Baryła5. Autor artykułu nie kwestionuje wojennych zasług Kazimierza Tkacza. Ma jednak świadomość, że jego przekaz będący
w obiegu popularnonaukowym czy też w opinii publicznej6, konfrontowane z archiwaliami wytworzonymi sprzed 1990 r. budzą zasadnicze wątpliwości co do wiarygodności tych informacji7.

Teofil Baryła ps. „Uparty”, „Hardy”, ur. 5 marca 1913 r. w Rzejowicach, s. Michała i Wiktorii
z d. Pągowska. W latach 1935-1939 żołnierz 25 pp. w Piotrkowie Trybunalskim, weteran kampanii wrześniowej 1939 r. Od 1 grudnia 1939 r. do 17 stycznia 1945 r. w konspiracji niepodległościowej. 3 sierpnia 1943 r. aresztowany w czasie pacyfikacji w Rzejowicach i więziony
w gestapo Radomsku. Pięć dni później odbity podczas akcji połączonych sił AK pod dowództwem por. „Zbigniewa”. Od wiosny 1944 r. oficer ds. kwatermistrzowskich w oddziale partyzanckim „Grunwald” pod dowództwem por. „Andrzeja”. Od lipca 1944 r. dowódca 3. plutonu kompanii „Buk”. Od 6 do 17 stycznia 1945 r. p.o. dowódcy O.B. „Buk”. Uczestnik kilkunastu akcji dywersyjnych w ramach batalionu „Las”, m.in. 18/19 marca Włoszczowa, spalenie
tartaków w Radomsku, potyczkach pod Rędzinami, pod Krzepinem, Henrykowem i Jamskiem. Odznaczony Krzyżem Walecznych i V.M. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Powiatowa Rada Narodowa w Radomsku, z. 923, sygn. 17, Zaświadczenia o działalności konspiracyjnej 1947-1948, Zaświadczenie L.dz. 29/65/47, PRN w Radomsku, Teofil
Baryła ps. „Uparty”, „Hardy”, Radomsko, 3 maja 1947 r., s. 29; Arkusz ewidencyjny ppor.
Teofila Baryły ps. „Uparty”, „Hardy”, oprac. Z. Gzik, k. 1-4; Rozkaz Dowódcy Sił Zbrojnych
w Kraju z dn. 21 stycznia 1945 r.; Życiorys Teofila Baryły, oprac. K. Muś, (w zbiorach autora).
6 Z. Zieliński, Kowboj strzela do enkawudzistów, „Gazeta Radomszczańska” 2013, nr 22, s. 10.
7 M. Woch, Wygrać z historią, „Komu i Czemu”, z 9-15 lutego 2005 r., s. 15; Pismo Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Zarząd Oddziału w Radomsku do Urzędu Miasta w Radomsku, 22
maja 2013 r., k.1-2, (kopia w zbiorach autora); Pismo Jana Ojrzyńskiego ps. „Lis” (dowódcy 69
plutonu AK Gidle) do ŚZŻAK Zarząd Główny w Warszawie w sprawie K. Tkacza, Radomsko
24 marca 1994 r.
5
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Kazimierz Tkacz urodził się 5 stycznia 1916 r. w Radomsku, jako syn Franciszka i Marianny z domu Kosocińskiej. Pochodził z rodziny robotniczo-chłopskiej.
Miał trzech braci: Józefa (1912-1977), Mieczysława, (1920-1943) zamordowanego
przez Gestapo w Radomsku, Henryka (1926-1988) i siostrę Stanisławę-Helenę (19281990)8. W czerwcu 1933 r. ukończył Szkołę Powszechną im. S. Jachowicza w Radomsku z wynikiem dobrym9.
Od 1 września 1933 r. do 15 czerwca 1934 r. odbył kurs I stopnia Przysposobienia Wojskowego przy Dowództwie 27 pp. z wynikiem dostatecznym10. Przed
powołaniem do służby wojskowej był druhem Związku Harcerstwa Polskiego, a od
1 marca 1936 r. służył w Związku Strzeleckim w Radomsku, 25 marca 1936 r. mianowany starszym strzelcem. Uczestniczył dwukrotnie w tygodniowych obozach
strzeleckich11. W dniu 22 maja 1937 r. (po ukończeniu trzyletnich praktyk zawodowych) uzyskał dyplom czeladnika stolarskiego nr 6997 (wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi)12. Natomiast 22 września 1942 r. ukończył kurs mistrzowski
w zawodzie stolarz meblowy13. Służbę wojskową odbył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Według rozkazu dziennego Dowództwa Batalionu Odwodowego KOP „Wilejka” nr 18/39 z 14 marca 1939 r. Kazimierz Tkacz przybył z pułku14 „z przydziałem
do kompanii szkolnej plutonu strzelców”15, pod dowództwem por. Piotra Kuziela
z Mszany Dolnej. Dowódcą 2 batalionu był mjr Wacław Kuferski16. W Wielki Tydzień przed Świętami Wielkanocnymi przeprowadzono mobilizację jednostki. Wszystkie pododdziały przegrupowane zostały do rejonu działania Armii „Kraków”
z zadaniem zamknięcia przejść karpackich do Żywca (Bataliony „Berezwecz” i „Wilejka”) i Suchej (Batalion „Wołożyn”). Dowództwo pułku rozlokowane zostało w Żywcu. 14 kwietnia transportem kolejowym 2 batalion KOP, w którym służył Kazimierz Tkacz dotarł do Żywca, gdzie został tymczasowo zakwaterowany. Po uporządkowaniu batalionu przeprowadzono ćwiczenia bojowe. W tygodniu druga
i trzecia kompania odmaszerowały do Korbielowa k. Pilska. Natomiast do końca
maja pierwsza kompania pozostała w Żywcu. Z każdym dniem przybywało ćwiczeń
8 Dokumentacja rodzinna, akta urodzin i zgonu: Józefa, Mieczysława, Henryka, Stanisławy,
Relacja W. Tkacza z 15 lipca 2013 r. (w zbiorach autora).
9 Odpis świadectwa ukończenia szkoły, nr 88/29, Kazimierz Tkacz, 14 czerwca 1933 r. Radomsko.
10 Zaświadczenie o Przysposobieniu Wojskowym I-go stopnia, Dowództwo 27 Pułku Piechoty,
L.dz. 195/18, Obwodowy Komendant P.W. Jaskórzyński, Radomsko, 15 czerwca 1934 r.
11Legitymacja strzelecka nr 111/36 Dz. Z i R.Z/37, Radomsko 25 marca 1936 r.; Relacja
W. Tkacza z 15 lipca 2013 r. (w zbiorach autora).
12 Odpis książeczki czeladniczej K. Tkacza, Nr 6997, Izba Rzemieślnicza w Łodzi; Odpis świadectwa czeladniczego K. Tkacza, Łódź 22 maja 1937 r.
13 Odpis dyplomu mistrzowskiego nr 919. Meisterdiplom Tkacz Kazimierz, Tischler, Distriktsgruppe Handwerk Radom, 22 September 1942.
14 Jednostką mobilizacyjną był 27 pp. w Częstochowie.
15Archiwum Straży Granicznej, sygn. 181/189, Dowództwo Batalionu Odwodowego „Wilejka”, pkt. 3 rozkaz dzienny nr 18/39 z 14 marca 1939 r.
16 J. Prochowicz, Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku, Warszawa 2003; J. Prochwicz, A. Konstankiewicz, J. Rutkiewicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa
2003; W. Steblik, Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1989.
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bojowych, coraz dłuższej odbywano marsze rozpoznawcze terenu we wszystkich
kierunkach. Stosunki z ludnością w Żywcu nie układały się zbyt dobrze. Ludzie
patrzyli na wojsko nieufnie17. Pod koniec maja jednostka odmaszerowała do Jeleśni,
małej miejscowość letniskowej na południe od Żywca. Niektórzy z pierwszej kompanii K. Tkacza zakwaterowani zostali po stodołach u chłopów w miejscowościach
Przyborów i Krzyżówka. W okresie szkolenia, który trwał około trzy miesiące, elewi zapoznawali się z taktyką wojenną, regulaminami wojskowymi, musztrą oraz
szkoleniem strzeleckim. Brali również udział w walkach pozoracyjnych. Czerwiec
był bardzo zimny i deszczowy. Stale byli przemoknięci. Sztab mieścił się w kawiarni
w Jeleśni. Szkolenia odbywały się podczas ćwiczeń na wymarszu. Zatrzymywali się
w miejscu otwartym w dzikim ostępie i wtedy major Kuferski i porucznik Kuziel,
wbijali im w głowę taktykę wroga, system obrony oraz uświadamiali żołnierzy dokładnie o położeniu jednostek. Pod koniec czerwca strzelec Karol Tkacz uczestniczył
wraz z 3 plutonem pod dowództwem ppor. Kaweckiego w manewrach w rejonie
Babiej Góry - Zawoi - Jordanowa. Pozorowano natarcie drogą z Czech, a pierwszy
pułk prowadził obronę. Po manewrach, na drugi dzień opuszczono Jeleśnię zajmując
kwatery kolejny raz w Przyborowie na samej granicy. Rozpoczął się najcięższy okres
jego służby, a mianowicie ćwiczenia terenowe i ciężka praca przy budowie fortyfikacji betonowo-ziemnych na przełęczy w rejonie góry Jaworzyna i na Hlinie pod Pilskiem, zamykając całą drogę dobrą na Jeleśnię i Żywiec. W dniu 10 lipca jego 2 batalion podporządkowany został dowódcy pododcinka Nr 1 „Sucha”, który w sierpniu
przemianowany został na 1 Brygadę Górską. Z chwilą ogłoszenia mobilizacji powszechnej oddział został podporządkowany dowódcy nowo powstałego 2 Pułku
Strzelców Górskich pod dowództwem płk dypl. Jerzego Gałdyka. W połowie lipca
Kazimierz Tkacz awansował wraz z kilkunastoma innymi elewami na mocy rozkazu
pułkowego do stopnia starszego strzelca18. Wieczorem 31 sierpnia zwiększono w terenie przygranicznym patrole. O świcie 1 września 1939 r. Niemcy zaatakowali stanowiska pułku. Na pozycje polskie bronione przez 2 batalion KOP „Wilejka” w rejonie Korbielowa i Jeleśni atak rozpoczęto około godz. 4.30. Nacierały niemieckie pododdziały 3 dywizji górskiej i 2 dywizji pancernej. Stoczono tam trzykrotnie bój w rejonie przejścia granicznego i Pilska. Pozycje były ostrzelane przez kilka samolotów
Meserschmit. Bombardowanie trwało bez przerwy, około 3 godzin. Jeden z samolo17 Wspomnienia A. Tabora - żołnierza batalionu KOP „Wilejka”, (b.r.w.), (mps. w Archiwum
Straży Granicznej).
18 Dokumentacja pułkowa z 1939 r. nie zachowała się z uwagi na jej zniszczenie w pierwszych
dniach wojny. Jedynym dokumentem potwierdzającym ten stopień jest wypis z Punktu Lekarskiego Ambulatorium Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie z dn. 7 marca 1941 r.
w którym odnotowano m.in. „Tkacz Kazimierz, starszy strzelec służby czynnej, I kompanii
KOP, data i miejsce zranienia, choroby: 21 IX 1939 r. pod Tomaszowem Lubelskim”. Cyt. za.
Punkt Lekarski Ambulatorium PCK w Częstochowie, Lp. ks. badań amb. 1258, Częstochowa,
7 marca 1941 r., Wypis z badania ambulatoryjnego K. Tkacza, Częstochowa, (odpis w zbiorach
autora); Archiwum Straży Granicznej, Pismo KG-OI-1113/VI13 z 4 X 2013 r. Natomiast w życiorysie kombatanckim napisanym 1992 r. K. Tkacz podawał, że był „w stopniu kaprala, mianowany dowódcą drużyny, a następnie zastępcą dowódcy 3 plutonu 5 kompanii”. Życiorys,
oprac. K. Tkacz, s. 1, (mps. w zbiorach autora).
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tów został trafiony, ale udało mu się odlecieć na słowacką stronę. W Korbielowie
druga i trzecia kompania prowadziły zaciekłą obronę, Niemcy zaatakowali czołgami. Przed południem otrzymali pierwsze wiadomości. Nieprzyjaciel zaatakował całym frontem od Prus po Zawoję. Ostrzał artyleryjski przetrzymano w bunkrach.
Drugie natarcie czołgów i piechoty załamało się pod ogniem granatników „Sztokes”,
broni ppanc. Główny punkt oporu znajdował się poza Zawoją, która ciągnęła się 7
km na wzgórzach poza rozległą równiną. Niemcy panowali już nad terenem. Pułk
Strzelców Górskich rażony ze wszystkich stron, oskrzydlany w godzinach popołudniowych wycofał się. W między czasie porucznik Kuziel wydał rozkaz zniszczenia
wszystkich dokumentów pułkowych. Niemcy z całą siłą parli na Rabkę. Naloty niemieckich eskadr wprowadziły ogólne zamieszanie i zaskoczenie w wycofującej się
w kolumnie jednostce. 2 września jednostka nie ponowiła żadnych akcji zaczepnych.
Przesiedzieli cały dzień na stanowiskach, nasłuchując bombardowania w kierunku
Żywca. Wieczorem kanonada artyleryjska zamilkła. Okazało się, że z zachodu i północy jednostki WP zostały okrążone. Po zapadnięciu zmroku nastąpił odwrót w
kierunku Jeleśni. Cały tabor konny załadowano na transport kolejowy. Po dwóch
godzinach jazdy dotarli do Wadowic, a dalej w konwoju marszowym z 4 na 5 września rano koło dziewiątej byli już pod Myślenicami, gdzie miejscowa ludność wsparła żołnierzy w zaprowiantowaniu. Marsz odbywał się z przerwami stale w kierunku
południowo zachodnim, zachowując szczególną ostrożność. Podczas tego całonocnego marszu dwukrotnie pomylono drogę i nadrabiano ponownie wytyczoną trasę.
Przed świtem zajęto stanowiska pod Pcimiem nad Rabą, gdzie się czasowo okopano.
Batalion Tkacza rozłożył się na przestrzeni około dwóch kilometrów od nieprzyjaciela. Doszło do krwawego starcia po którym zdecydowano się ponownie wycofać.
Cały tabor konny, zaopatrzenie i kuchnię, pozostawiono na straty. Niemcy bili się
jeszcze przy dolinie. Część kompanii przedarła się do Wielkiego Kamieńca i dalej na
wschód w kierunku Wiśniowa. W piątym dniu walki w tejże miejscowości pułk stawiał zacięty opór przed atakiem niemieckich sił. Potem musiał się wycofać. Podczas
ewakuacji na głównych drogach wylotowych dochodziło do ogólnej paniki. Był to
obraz uciekającego wojska i masy cywilnej ludności, która powodowała zatory drogowe. Jednostka st. strzelca K. Tkacza skierowała się do lasu nad Podolanami,
w rozwidleniu dróg w kierunku Bochni i Łapanowa. W lesie nastąpił kolejny odpoczynek żołnierzy. 6 września uczestniczył w starciu w rejonie Podolany, gdzie został
lekko ranny, poległo wówczas czterech jego kolegów. Jednostka osiągnęła Stradomkę i dalej podążała w kierunku Wiśnicza nie napotkawszy nieprzyjaciela. Dzień później jego oddział dotarł do Brzeska. 8 września druga i trzecia kompania KOP poniosły niewielkie straty. Z uwagi na ogromne siły wroga poszczególne jednostki wykonując rozkaz dowództwa wycofały się w kierunku Krakowa. W kolejnych dniach
dalsze boje toczono w niekompletnych kompaniach na odcinku: Tarnów – Mielec –
Tarnobrzeg - Nisko - lasy biłgorajskie. 21 września minęli lasami Tomaszów Lubelski
podchodząc od południa pod Rawę Ruską. W tym rejonie w stoczonej bitwie w dn.
21 września K. Tkacz został ciężko ranny (postrzał w klatkę piersiową). Stracił przytomność i został przetransportowany przez wojskowy tabor konny do szpitala po-
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lowego w Tomaszowie Lubelskim, mieszczącego się w budynku szkolnym19. Miasto
było już zajęte przez Niemców. Tam przeszedł operację, która uratowała mu życie.
Po zabiegu jako jeniec wojenny został przewieziony do punktu zbiorczego rannych
żołnierzy. Wspominał m.in., iż „niemiecka opieka lekarska była bardzo troskliwa,
natomiast brakowało opatrunków i zastrzyków”20. Po około tygodniu czasu wojska
niemieckie opuściły Tomaszów Lubelski, a pojawili się Sowieci. „Nastąpiła gehenna
w tym szpitalu, za Niemców otrzymywali 3-krotnie wyżywienie tj. śniadanie, obiad
i kolację z kuchni polowej, natomiast za Sowietów zapanował głód. W pierwszych
dniach ich stacjonowania aresztowano kilkunastu oficerów sztabowych, natomiast
z KOP-u znikali bez wieści głównie w randze od podoficera wzwyż. Stan ten trwał
około miesiąca do momentu ponownego przybycia Niemców do miasta”. „Grupa
sowieckich żołnierzy próbowała spędzić wieśniaków na podwody i wszystkich rannych jeńców załadować na wozy i wywieść do Charkowa”. W szpitalu powstał bunt,
nastała szarpanina i bijatyka, żołnierze sowieccy wprost bili rannych jeńców kolbami
karabinów aby opuścili szpital i wsiadali na wieśniacze wozy – wspominał Tkacz21.
W ostatniej chwili dzięki interwencji oficerów niemieckich czerwonoarmiści uciekli
w popłochu i sytuacja się ustabilizowała. Po kilku tygodniach został przewieziony z
rannymi żołnierzami samochodem sanitarnym do Zamościa, a następnie pociągiem
do Krakowa. Od 12 listopada do 29 grudnia 1939 r. przebywał w Szpitalu św. Łazarza22. Pomimo złego stanu zdrowia i ropiejących ran wrócił do Radomska. Do 3
czerwca 1942 r. mieszkał przy ul. Limanowskiego 106, po utworzeniu przez władze
okupacyjne żydowskiej części miasta pod nr 10423. Używał kenkarty nr 97/1, pow.
Radomsko, okręg: Radom, miejsce wystawienia: Przerąb24.

W szpitalu przebywał od 27 września do 9 listopada 1939 r. Zaświadczenie PCK Oddział
w Tomaszowie Lubelskim, 8 listopada 1979 r.; Punkt Lekarski Ambulatorium PCK w Częstochowie, Lp. ks. badań amb. 1258, Częstochowa, 7 marca 1941 r., Wypis z badania ambulatoryjnego K. Tkacza, Częstochowa, (odpis w zbiorach autora).
20 Życiorys, oprac. K. Tkacz, s. 2.
21 Tamże.
22 Entlassungsschein, (Karta zwolnienia ze szpitala), Krakau, 29 XII 1940 r.
23 Pismo burmistrza Radomska do K. Tkacza w sprawie nakazu opuszczenia lokalu mieszkaniowego w utworzonej żydowskiej części miasta, 3 czerwca 1941 r., (tłum. z j. niemieckiego).
1 marca 1945 r. wrócił do poprzedniego mieszkania przy ul. Limanowskiego 106. Policyjne
zameldowanie, 1 marca 1945, Magistrat m. Radomska.
24 Kenkarta nr 97/1, Kazimierz Tkacz.
19
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Kenkarta K. Tkacza
Według orzeczenia komisji lekarskiej nr T.47017 z 13 listopada 1940 r.
uszczerbek na zdrowiu podczas działań wojennych wyniósł 71%, K. Tkacz odniósł
rany: „postrzał klatki piersiowej strony przedniej w tejże okolicy – blizny szarpane
i liczne ciała obce bolesne na dotyk, palce I, II, II ręki lewej oraz II i III ręki prawej
zniekształcone i usztywnione przez zranienie”. Od 1 listopada 1940 r. otrzymywał
zapomogę w kwocie 58 zł, przyznaną przez niemiecki Urząd Opieki nad Inwalidami
Wojennymi w Warszawie25. Na skutek pogorszenia się zdrowia został ponownie
skierowany do szpitala w Radomsku. Podczas długiej rekonwalescencji odwiedzali
go m.in. znajomi ze Związku Strzeleckiego, a w tym okresie sprawujący funkcję konspiracyjną w polskim ruchu oporu: komendant miasta Radomska krypt. „Raszyn”
Obwodu SZP, ZWZ por. Marian Sala ps. „Jastrząb” oraz towarzyszące osoby z komendy: ppor. Władysław Mazurkiewicz ps. „Zyndram”, chor. Jan Torun ps. „Żubr”,
sierż. Czesław Szwed ps. „Czerny” w asyście lekarza szpitalnego por. Zenona Bąbki
ps. „Sztaba”. Za ich namową w gabinecie lekarskim złożył przysięgę na wierność
organizacji przyjmując pseudonim konspiracyjny „Karol”. Na początku kwietnia
1940 r. opuścił szpital i po paru dniach zgłosił się na odprawę do komendy ZWZ
miasta Radomska. Tam został przydzielony do obsługi centralnej skrzynki kontaktowej w charakterze łącznika. W okresie rekonwalescencji był obarczony zadaniami
dostarczania meldunków operacyjnych, prasy konspiracyjnej do skrzynek zorganizowanych w terenie. Odpowiedzialny również za pozyskiwanie broni, oporządzenia
wojskowego. W tym okresie pozyskał: 1 RKM, 2 kbk, 5 map wojskowych, 2 busole,
4 kompasy, 2 granaty obronne, 2 zaczepne. Większość tej broni odebrał od miejscowej ludności, która po potyczkach 1 batalionu 27 pp. z niemiecką brygadą pancerną
w rejonie Borzykowej, ukryła ten wojskowy sprzęt. Po pewnym czasie „Czerny”
powierzył Tkaczowi funkcję dowódcy piątki dywersyjnej, z którą doskonalił się
w kursach wojskowych obsługi broni, organizowanych przez komendę miasta

Urząd Opieki nad Inwalidami Wojennymi w Warszawie, nr listy zasadniczej T. 47017.15
z 13 listopada 1940 r., Kazimierz Tkacz, Radomsko, ul. Limanowskiego 106.
25
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w warsztacie stolarskim jego brata – również żołnierza ZWZ. Z tego lokalu korzystał
również sztab komendy organizując tam odprawy kierownictwa. Jego podległa piątka zajmowała się głównie akcjami małego sabotażu i propagandowymi malując lub
rozwieszając hasła antyhitlerowskie na okolicznych płotach, parkanach, budynkach
urzędowych oraz wywieszaniem flag narodowych obchodzonych przez Polaków
świąt państwowych m.in. 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada26. W dniu 7 marca 1941 r.
został wezwany do Punktu Lekarskiego Ambulatorium PCK w Częstochowie przy
ul. NMP nr 31. Tam został zbadany ambulatoryjnie i wysłany na komisję lekarską,
która potwierdziła jego nabyte inwalidztwo 71% i utratę zdolności zarobkowej.
W książce badań zapisano, iż posiadał: „blizny szarpane zrosłe z podłożem w okolicy łuku żebrowego. Część prawej i lewej - w tejże okolicy liczne ciała obce, bolesne
na dotyk. Palce II i III ręki prawej zniekształcone i usztywnione, także I, II i III ręki
lewej. Drobne blizny w ramieniu lewym”27.
W okresie późniejszym wykonywał dla dowódców zadania ubezpieczające
m.in. 27 maja 1943 r. wraz z innymi żołnierzami podziemia ochraniał bezpośrednich
egzekutorów: „Robotnika” i Zygmunta Czerwińskiego ps. „Staw” w rejonie (róg ul.
Strzałkowskiej i Wąwozowej) tuż przy willach zamieszkiwanych przez Niemców. Po
zastrzeleniu gestapowców SS-Untersturmführera Willy Bergera i jego zastępcy SSHauptscharführera Johanna Wagnera „Karol” był ich bezpośrednim przewodnikiem
w ewakuacji z miejsca zamachu do ul. Przedborskiej28. W czerwcu 1943 r. został czasowo przydzielony do oddziału „Żubr” i wyznaczony do ochrony podczas akcji opanowania Dmenina, gdzie zniszczono dokumentację kontyngentową w urzędzie gminnym oraz przeprowadzono rekwizycję. „Robotnik” wykonał wówczas wyrok
śmierci na sekretarzu gminnym Koźlickim – sprawcy śmierci dowódcy oddziału
„Nina” – Mariana Margasa ps. „Mur” oraz „Skały”. W następnej akcji w gminie
Przerąb pomagał żołnierzom w zniszczeniu mleczarni. 24 lipca w Kobielach Wielkich wraz drużyną „Czernego” spalił akta kontyngentowe (d-ca całości por. Stefan
Nieracki „Leszczyna”, z-ca „Robotnik”). Zarekwirowano „radioodbiornik Super
Telefunken z akumulatorem, 2 centralki telefoniczne i 43 aparaty, 5 kompletów sideł
oraz 1 bez filców, 70 m pasów młyńskich różnej szerokości, stemple gminne, majątkowe, blankiety urzędowe, torbę pocztową z przyrządami do odbierania poczty,
kasetkę z sumą 786 zł, znaczki pocztowe, żywność, 2 świnie, mąkę, dwie kołdry”29.
Dwa dni później na rynku targowym w Radomsku od pracownika targu, zakonspirowanego żołnierza AK o ps. „Sęk”, zarekwirował pieczątki urzędowe i pieniądze
Niemców. Z rozkazu „Czernego” w Dziepółci zarekwirował od niemieckich kolonistów 20 masek przeciwgazowych, 3 sztucery, 5 fuzji. Partyzanci zniszczyli 8 słupów
telefonicznych. Natomiast w kinie „Metropol” w Radomsku „Karol” zdemolował kabinę filmową oraz wszystkie urządzenia, a zdobyte soczewki z aparatu filmowego
doręczył do komendy miasta AK. Ochraniał również egzekutorów wykonujących

Życiorys…, s. 3.
Wypis z Punktu Lekarskiego Ambulatorium Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie z dn. 7 marca 1941 r.
28 B. Skura-Skoczyński, Pamiętnik „Robotnika”, b.d.w., s. 94-104, (mps zbiory autora).
29 Arkusz ewidencyjny Bronisław Skoczyński „Robotnik”, s. 5.
26
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karę śmierci na funkcjonariuszu policji kryminalnej Wysmyku, znęcającego się nad
więźniami w Radomsku30. W dniu 6 sierpnia 1943 r. w miejscowości Podświerk
uczestniczył w mobilizacji sił kompanii „Żubr” celem odbicia aresztowanych żołnierzy AK z Rzejowic. Z 7 na 8 sierpnia 1943 r. na rozkaz „Zbigniewa” brał udział
w opanowaniu Radomska, gdzie nastąpiło rozbicie więzienia. Jako mieszkaniec Radomska poprowadził oddział „Robotnika” do szturmu. 12 sierpnia zabezpieczał
miejsce akcji wykonania wyroku śmierci na ob. Śliwowską (Bolusiową) – mieszkankę
Rzejowic, która wydała magazyn broni i spowodowała przez to spalenie wsi i zastrzelenie oraz aresztowanie wielu żołnierzy AK31. W pierwszych dniach listopada
„Karol” na skutek odnowienia się starych ran (tkwiące odłamki od 1939 r.) został
przesunięty do rezerwy, był pod opieką obozowego sanitariusza „Sztaby”. Wrócił do
jednostki dopiero w październiku 1943 r. i pod komendą „Robotnika” uczestniczył
w opanowaniu gminy Maluszyn i Żytno gdzie spalono dokumenty kontyngentowe32. W dniu 12 grudnia 1943 r. po nominacji „Robotnika” na dowódcę plutonu
i odznaczeniu „Krzyżem Walecznych” nastąpił wymarsz z lasów rędzińskich, gdzie
pozostawiono poczet por. Floriana Budniaka „Andrzeja” w kierunku lasów Bąkowej
Góry. Tam wybudowano nową bazę (ziemianki) na okres zimy33. Podczas bytowania
w terenie „Karol” uczestniczył w programie szkoleniowym dla oddziałów partyzanckich. Na rozkaz dowódcy doprowadził m.in. do obozu zbiegłych z posterunku
żandarmerii Ukraińców, których wcielono do AK. 28 grudnia 1943 r. pomimo słabego zdrowia brał udział w forsownym marszu na pomoc okrążonego przez Niemców
obozu partyzanckiego „Andrzeja” w rejonie Rędzin. Po zastaniu opuszczonych
schronów misję zakończono ewakuacją do stałej ekspozytury. Na początku lutego
1944 r. na polecenie „Robotnika” wysłany został do miejscowości Dobiercice, gdzie
zajmował się zbieraniem broni i amunicji. W dniu 4 marca 1944 r. uczestniczył
w walce spotkaniowej z patrolem żandarmerii w okolicach Bąkowej Góry, strat
w patrolu AK nie było. Za zgodą „Andrzeja” w dniu 31 marca 1944 r. ubezpieczał
odbiór zrzutu broni i amunicji w rejonie Rogów, a następnie koło Kodręba. Po kilku
dniach za zgodą dowódcy wraz z drużyną ubezpieczał kolejny kosz zrzutowy
w rejonie Kruszyny krypt. „Kosa”. Odebrany sprzęt został zabezpieczony i przekazany oddziałowi ds. zrzutów lotniczych w lasach kruszyńskich34.

Życiorys…, s. 4.
B. Skura-Skoczyński, Pamiętnik „Robotnika”, b.d.w., s. 129-139, (mps zbiory autora).
32 Życiorys…, s. 5.
33 Arkusz…, s. 6.
34 Życiorys… s. 4.
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Kazimierz Tkacz ps. „Karol”, 1944 r.
W dniu 31 kwietnia 1944 r. brał udział w ataku na Antoniów gdzie mieszkali
niemieccy koloniści. Straty własne, zabitych: d-ca drużyny - Mieczysław Doktorowicz ps. „Smukły”. Ciężko rannym okazał się „Robotnik”. Miesiąc później otrzymał
zadanie ubezpieczenie oddziału szturmowego podczas uderzenia na miasto Radomsko celem zniszczenia obiektów wroga - tartaków Reschoppa i Millera. Wystrzelono
około 600 pocisków do kbk i 150 szt. do MP oraz zużyto 4 kg plastyku. W akcji brały
udział oddziały krypt. „Witold” ppor. „Robotnika” i krypt. „Zawisza” ppor. Henryka Szweda „Czernego”, wzmocnione patrolem minerskim cc. ppor. Fryderyka Serafińskiego „Drabiny”. Po akcji „Karol” pomógł plutonowi „Robotnika” wycofać się
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z miasta. W czasie odwrotu jego zwiad wpadł we wsi Lgota na kolumnę 42 samochodów z żandarmerią. Niemcy sformowali tyralierę i zaatakowali partyzantów silnym ogniem. Patrol „Karola” ukrył się na skraju lasu czekając na nadejście nocy. Po
kilku minutach Niemcy wstrzymali szturm i zawrócili do samochodów, po czym
o godz. 17 odjechali w stronę Wielgomłynów i Rudki. Dzięki „Karolowi” oddział
„Robotnika” bez strat wycofał się zgodnie z planem na Brylisko. Ludzie z placówki
terenowej AK zameldowali „Robotnikowi”, że na szosie Radomsko – Częstochowa
zapanował spokój, a samochody z wojskiem odjechały do Żytna. Partyzanci zrozumieli wówczas, że to nie ich ścigają Niemcy, a jednostkę „Andrzeja” ukrytą daleko
w lesie za Pilicą w rejonie Krzętowa35. Po akcji na tartaki „Karol” ukrywał się u Dłubaka koło gajówki Ojrzeń. W dniu 21 czerwca towarzyszył „Robotnikowi” w wysadzeniu pociągu towarowego w rejonie Bloku Dobroszyckiego, gdzie zniszczono 17
wagonów i uszkodzono lokomotywę. Straty AK: 3 zaginionych, zużyto 6 kg plastyku. Pięć dni później w rejonie leśniczówki Strzałków wraz z oddziałem uczestniczył
w zasadzce na żandarmerię. Zniszczono dwa domy, straty: zabity Władysław Kostrzewa ps. „Śmiały”, ranny Śliwowski ps. „Paweł”. W dniu 8 lipca 1944 r. przed
zbliżającą się główną koncentracją przeprowadził z patrolem rekonesans w rejonie
Gorzkowic w celu znalezienia większej ilości amunicji. Podczas przemarszu natknęli
się na kilku uzbrojonych Niemców, którzy ostrzelali ich pozycje. Straty: zabity woźnica i poranione konie. Dzień później w rejonie Bąkowej Górze rozbroili niemiecki
patrol żandarmerii, strat nie było36.
W lipcu 1944 r. siły Okręgu Kieleckiego AK przystąpiły do realizacji akcji
„Burza”. Poszczególne obwody i placówki mobilizowały żołnierzy konspiracji do
poszczególnych pododdziałów i zgodnie z planem odtwarzania sił zbrojnych w ramach Inspektoratu Częstochowskiego AK. Sformowano 7 Dywizję Piechoty (DP)
dowodzoną przez płk Karola Gwido Kawińskiego ps. „Wujek”, składającą się z 27
i 74 pp. AK. W skład 74 pp. AK krypt. „Hetman”, „Chrobry”, którym dowodził mjr
Adam Szajna „Roztoka” wchodziły 2 bataliony: 6 kompanii. I batalion (krypt. „Las”,
„Tygrys”) dowodzony był przez rtm. Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” utworzono z oddziałów partyzanckich z Włoszczowej i Radomska. Baon dzielił się na 3
kompanie37. Jedna z kompanii nosiła kryptonim „Buk” w składzie: 3 plutonów, 12
drużyn: 10 oficerów, 6 podchorążych, 60 podoficerów i 122 strzelców, razem 198
żołnierzy38. Sierż. „Karol” pełnił w tym okresie funkcję zastępcy ppor. „Burego”
w poczcie 2 plutonu kompanii „Robotnika”. Oddział w takim składzie utrzymano na
okres trwania „Burzy” w celu ochrony powstania powszechnego. Nie uległ on większym zmianom, gdyż nie napłynęło w tym okresie dużo nowych ochotników.

B. Skura-Skoczyński, Pamiętnik…, s. 132.
Życiorys… s. 5.
37Lista przełożonych i oficerów 74 pp. AK, stan z dn. 1 października 1944 r., oprac. F. Budniak,
(w zbiorach autora); W. Borzobohaty, „Jodła. Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1988, s. 315; F. Budniak, PWL do batalionu „Las”, Poznań 1994, s. 79; W. Kapczyński, J.
Lis, J. Niedbał, Kryptonimy…, s. 51.
38 Pod nr 22 widnieje pseudonim sierż. „Karola”. Wykaz kompanii „Buk”, (kopia w zbiorach
autora); Bojowy stan kompanii „Buk”, mobilizacyjny. W. Borzobohaty, Jodła”…, s. 265.
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sierż. „Karol”, 1944 r.
W dniu 18 sierpnia 1944 r. jednostka „Robotnika” o krypt. „Buk” w ramach 74 pp. wymaszerowała na odsiecz Warszawie. Maszerowali trasą: przejście
Pilicy w Bobrownikach, koło folwarku Piskorzeniec, potem Biały Ług, Piekło, Niekłań i po pięciu dniach dotarli w wyznaczony rejon koncentracji w rejonie Przysuchy. Sztab 74 pułk stacjonował w rejonie gajówki Piecyki położonej nad stawami,
które ciągnęły się długim pasem do odległej o 2 km leśniczówki Huta, w której kwaterował sztab Okręgu „Jodła”. Wszystkie oddziały bojowe w ramach Kieleckiego
Korpusu AK (7 DP w składzie 27 i 74 pp., 2 DP, 2, 3 i 4 pp. oraz 72 pp.) zbliżyły się
do Pilicy, a patrole zwiadowcze nawet przekroczyły tę rzekę. Niestety, w obliczu
nowych rozkazów, plany dalszego marszu na Warszawę porzucono. Komendant
okręgu płk Mieczysław Zientarski „Ein”, wobec niemożliwości uzupełnienia broni
i amunicji drogą zrzutów, uznał kontynuowanie operacji za niemożliwe i podjął
decyzję o przerwaniu operacji. Jednostki Kieleckiego Korpusu AK miały teraz re-
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alizować działania w ramach wygasającej „Burzy” (ten etap operacji otrzymał
kryptonim „Deszcz”). Kilka dni później tj. 26 sierpnia 1944 r. nastąpił odwrót oddziałów partyzanckich 7 DP, jednostki te powróciły do swego macierzystego inspektoratu39. Do końca września 1944 r. oddział „Robotnika” prowadził działania
zaczepne na terenie pow. radomszczańskiego, koneckiego i włoszczowskiego, m.in.
23 sierpnia w Gowarczowie przy przeprowadzeniu akcji rekwizycyjnej; w okresie od
24 sierpnia do 2 września w górach Małogoskich, Dęba, Cidy, Biały Ług. W dniach 218 września walki w rejonie Jacków - Ewina, przeprowadzono odsiecz w rejonie
Młynka walczącej kompanii Karola Kutnickiego „Kruka” z batalionu „Warszyca”.
Strat z kompanii „Buk” nie było. W tym okresie „Karol” jako dowódca drużyny40 na
polecenie „Robotnika” brał udział w przeprowadzeniu osłony zrzutów w rejonie
Secemina. Uczestniczył również w kilku spotkaniowych potyczkach m.in. w dniach
27-28 października w rejonie Krzepin – Bebelno – Kossowo w ramach batalionu
„Las”. Straty własne: zabity – Kazimierz Więckowski „Szczerba” z Radomska, ranny
„Andrzej”, z kompanii „Cedr” zabity Stefan Siemiński „Kłos” z Żytna. Największe
straty w rannych i zaginionych poniosła kompania „Akacja”.
W końcu września nastąpiło „wygaszanie” działań akcji „Burza”. Na rozkaz dowództwa ograniczono akcje zbrojne oraz zmianę taktyki z zaczepnej na obronną. Zwiększano stan intendentury. W dniu 1 listopada nastąpiła demobilizacja kompanii „Buk” zgodnie z rozkazami tj. 1/3 stanu. Część żołnierzy przeszła na kwatery, gdzie nastąpiła reorganizacja i dalsze szkolenia. Zdemobilizowanych zaopatrzono w środki do życia i potrzebne dokumenty. Z kompanii wydzielono jeden pluton
z pocztem jako oddział bojowy (O.B.) Jednostka na czele z „Robotnikiem” pozostała
w sile 39 żołnierzy. W skład plutonu weszły trzy drużyny: kpr. „Minorka”, z-cy „Telefon”, kpr. „Wiernego”, z-ca „Kurz”, plut. Józefa Sojczyńskiego ps. „Uchwyt”, z-ca
„Sęp”. W poczcie „Robotnika” pozostało 5 żołnierzy: adiutant - sierż. „Karol”, kancelista – kpr. „As”, goniec – sanitariuszka Marianna Wiaderek ps. „Mudka”, sanitariusz – „Wiosna”, miner – „Bąk”41. W zachowanej liście kompanii „Buk” figuruje pod
poz. nr 5 jako sierżant, który nie odebrał żołdu w wysokości 200 zł42. Według wykazu O.B. „Buk” sierż. Karol przybył czasowo do oddziału 1 listopada 1944, natomiast
odszedł na kwaterę dopiero 28 grudnia 1944 r.43. Wysłany z dwuosobowym patrolem („Sroką” i „Wulkanem”) w teren m.in. celem odebrania oporządzenia zrzutowego k. Ulesia oraz 21 listopada rozpoznania rejonów nad Pilicą, niemieckich fortyfikacji, rowów przeciwczołgowych i okopów. Od 22 do 27 listopada w rejonie: Gorgoń –
Żytno – Folwark Turznia – Borzykowa – Borzykówka – Świerczyny trwała pacyfikaW. Borzobohaty, „Jodła”…, s. 297, 304, 314-316, 328-330; J. Rell, Okręg Radom-Kielce, [w:]
Operacja „Burza” i powstanie warszawskie, red. K. Komorowski, Warszawa 2002, s. 327-379.
40 Funkcję w jednostce AK potwierdził jego podkomendy Józef Sikorski ps. „Olsza”. Archiwum IPN w Łodzi, sygn. 014/64, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna krypt. „Groźny”, Protokół przesłuchania świadka J. Sikorskiego, Kłomnice, 10 stycznia 1950 r., k. 55.
41 Bojowy stan oddziału po demobilizacji do 1/3 stanu pozostawiony do przezimowania
w lesie 1944/1945, oprac. „Ignac”, „Robotnik”, 1950 r.
42 Lista żołdu komp. „Buk” O.B. za czas od 1 grudnia 44 r. do 20 grudnia 44 r., Razem 8100 zł.
43 Lista uczestników O.B. „Buk” od 1 listopada 44 – 5 stycznia 45 wg pseudo, stopnia woj.,
daty przybycia, daty odejścia.
39
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cja prowadzona przez niemieckie jednostki policyjne i kałmuckie. Znajdujące się tam
oddziały AK „Robotnika” i por. Alfonsa Józefa Kaszy (Leona Kowalskiego) ps.
„Alm” zagrożone likwidacją nie przyjęły walki ze względu na zbyt znaczne siły.
Oddziały wydostały się z okrążenia bez strat własnych44. W dniu 23 grudnia patrol
„Karola” dotarł do Katarzyny, gdzie wystawił dodatkowy posterunek. Następnie
uczestniczył z całym oddziałem w uroczystej Wigilii, na którym był zaproszony dowódca okręgu. Rano po poczęstunku oddział „Buk” przemaszerował do Świerczyn.
Dowódca z pocztem zatrzymał się u „Owcy”. Gdy poszczególne drużyny były w
trakcie zajmowania kwater od strony Katarzyny nastąpiła pacyfikacja. „Zarządzono
alarm bojowy i pogotowie marszowe. Jednostka przekroczyła trakt Kobiele Wielkie –
Rędziny był to marsz bardzo forsowny” – wspominał „Robotnik”. Gdy oddział zagłębił się około 150 m. w las natknął się na rozbitków z oddziału „Warty” jak się
okazało z wypowiedzi żołnierzy „Warta” został zaskoczony przez Niemców, którzy
stali w Jasieniu. Użyto czołgu, samochodów pancernych oraz Storcha-Fieselera tzw.
„bociana” Po chwilowym zatrzymaniu się w lesie dołączyło do oddziału „Robotnika” 26 partyzantów. Spodziewając się w tym rejonie okrążenia postanowił nie kontynuować dalszego marszu. Zawrócił oddział w drogę powrotną zabierając rozbitków z oddziału „Warty”. Jednostka nie podjęła walki i dotarła do Gorgonia, tj. do
lasów silnickich. Podczas dnia napływały meldunki o koncentracji sił nieprzyjaciela
w Kobielach Wielkich, Kobielach Małych, Zrąbcu, Hucie Drewnianej, Żytnie i Silnicy. Oddział przeleżał prawie cały dzień przemarznięty na stanowiskach oczekując
natarcia niemieckiego. Nad ranem znaleźli się w Chylczowie, gdzie mieszkańcy wsi
ugościli partyzantów. Dzień później byli w Grabowie. Na skutek przeziębienia
i przemęczenia „Robotnik” przydzielił do ochrony „Karola” a przekazał dowództwo
jednostki „Szaremu”. 6 stycznia przejął dowodzenie ppor. Henryk Baryła „Uparty”,
który wrócił z urlopu. Do 11 stycznia stacjonował w Świerczynach. 12 stycznia 1945
r. stan jednostki był następujący: „6 oficerów, 66 podoficerów, 119 strzelców, 4 kobiety, urlopowanych 14; broń: 10 rkm - 3900 naboi, KB – 107, 4351 naboi, p.m. 38, naboi
– 500, pistolety – 21, naboi – 76; granaty – 69, filipinki – 3, materiały wybuchowe – 15
kg, 10 koni z taborem, siodła – 2 szt.”45.
Podczas wkraczania wojsk sowieckich patrole O.B. „Buk” walczyły indywidualnie i rozbrajały resztki oddziałów niemieckich. „Karol” wykonywał zadania
kwatermistrzowskie m.in. wypłacał żołd podkomendnym46, wysłany również
w teren w celu pozyskania angielskich mundurów oraz oporządzenia przydzielonego przez komendę okręgu. Zaopatrzenie otrzymał u Gągorowskich za pośrednictwem „Warty”.
W dniu 14 stycznia 1945 r. „Robotnik” wraz z „Karolem” zostali zaskoczeni
na kwaterze w Zagórzu przez wycofujących się maruderów niemieckich. Podczas

44 Meldunek sytuacyjny Mp. 08124, Dowództwo Chrobry, (w zbiorach autora); R. Sodel,
Kałmucki Korpus Kawalerii. Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich w 1944 r. w dokumentach SB,
Lublin 2011.
45 Wykaz ludzi, zwierząt broni i amunicji z dn. 12 stycznia 1945 r. „Las”, por. „Borsuk”,
(w zbiorach autora).
46 Kwity odbioru żołdu, upoważnienia, podpis: „Karol”, (w zbiorach autora).
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konfrontacji trzech Niemców zostało rannych, dwóch rozbrojono po czym zostali
rozstrzelani i zakopani w starym dole po kopcu na ziemniaki. 17 stycznia 1945 r.
jednostka „Robotnika” została rozformowana. Natomiast dwa dni później broń i uzbrojenie z pomocą Józefa Wiaderki, brata „Mudki”, ukryto w drewnianych skrzyniach na terenie kamieniołomów w Chełmskiej Górze oraz we wsi Dudki. Po rozwiązaniu AK w dn. 21 stycznia 1945 r. sierż. „Karol” został odznaczony Krzyżem
Walecznych na podstawie upoważnienia Dowódcy Sił Zbrojnych w Kraju, Wo Kom
21015 L. 21747. Natomiast rozkazem Wo. Kom 21015 L. 216, odznaczono Krzyżem
Virtuti Militari ppor. „Hardego”, „Upartego”, ppor. „Tycjana”, plut. „Januarego”, śp.
kpr. „Newadę”48. Na liście odznaczeń V.M. „Karol” nie figurował.
W dniu 25 stycznia zgodnie z rozkazami „Robotnika” część żołnierzy została
zakwaterowana w Grabowie. W marcu komendant „Robotnik” wyjechał z terenu
powiatu radomszczańskiego do Łodzi, czasowo zrywając z „Karolem” kontakt. Całkowita demobilizacja O.B. „Buk” nastąpiła w kwietniu 1945 r. Natomiast 8 lipca
„Robotnik” przekazał posiadaną broń i wykazy żołnierzy do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi49. Po ujawnieniu kompanii „Buk” nastąpiła
fala aresztowań aktywu partyzanckiego. W wyniku działań represyjnych aparatu
komunistycznego część konspiratorów została zmuszona do kontynuowania walki
w ramach Konspiracyjnego Wojska Polskiego50. W życiorysie „Karol” napisał, iż
wiosną 1945 r. stacjonował w kilku miejscach m.in. w Świerczynach, Dudkach i leśniczówce Nurek na Gorgoniu. Kontaktował się z b. podkomendnymi „Robotnika”
m.in. z „Białym”, „Rawiczem”, „Sokołem,”, „Wulkanem”, „Grudą”, „Granitem”,
„Buforem”, „Kokiem”, „Kozakiem”, „Świerkiem”, „Włodzimierzem” i „Żeglarzem”.
Rzekomo przez Józefa – Antoniego Sikorskiego „Olszy”51 miał nawiązać łączność
47Poz.

nr 41: sierż. „Karol”. Rozkaz Dowódcy Sił Zbrojnych w Kraju, Wo Kom 21015 L. 217,
„Orzeł”, /-/ mjr „Roztoka”, /-/ „Nik”, (w zbiorach autora).
48 Rozkaz Dowódcy Sił Zbrojnych w Kraju, Wo Kom 21015 L. 216, „Orzeł” do „Warszawy”,
podpisy: „Nik”, „Ap”, „Stefan”, (w zbiorach autora).
49 Arkusz ewidencyjny, por. Bronisław Skoczyński ps. „Robotnik”, „Trojan”, „Iganc”, k. 19;
B. Skura-Skoczyński, Pamiętnik…, s. 409; Pismo b. dowódcy AK komp. leśnej „Buk” pow. Radomsko, por. „Robotnika” do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi, 8 lipca 1945
r., (w zbiorach autora).
50 Zob. A. W. Gała, Niepodległościowe podziemie zbrojne Częstochowy i okolic 1944-1956, Częstochowa 1993; tenże, KWP 1945-1954, Częstochowa 1996; W. Gąsior, KWP 1945-48, Radomsko
1993; T. Toborek, Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łódź 2007; Tenże, Warszyc
– wyklęty bohater, Warszawa 2013; K. Jasiak, Działalność partyzancka Konspiracyjnego Wojska
Polskiego. Z dziejów II Konspiracji w środkowej Polsce w latach 1945-1955, Opole-Wieluń 2008;
Tenże, Z dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Radomsko 2010.
51 Józef Piotr Sikorski, ps. „Olsza”, „Wal”, ur. 19 marca 1912 r. w Żytnie, s. Piotra i Leokadii z
d. Skibińska. Ukończył 7 klas SP w Żytnie. Od 1934 do 1935 służył w 74 pp. w Lublińcu, kapral rezerwy. Latem 1938 r. odbył miesięczne ćwiczenia rezerwy. Od 14 lipca 1940 r. do 17
stycznia 1945 r. w ZWZ-AK, zwerbowany do konspiracji przez stryjecznego brata Damiana. 20
marca 1943 r. w garnizonie por. Karola Kutnickiego „Kruka”. Od czerwca 1944 r. w oddziale
„Robotnika”, drużyna sierż. „Karola”. W sierpniu podczas koncentracji mianowany dowódcą
plutonu CKM w kompanii „Buk”, batalion „Las”, 74 pp. AK. Uczestnik akcji na węźle kolejowym w Dobroszycach, Maluszynie i Krzepinie. W grudniu 1944 r. zdemobilizowany. Odzna-
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z „Warszycem” i jego tajnej instrukcji52. W rozkazie z dn. 3 kwietnia 1945 r. kpt.
„Warszyc” nakazał swoim byłym podkomendnym z oddziałów „Czołówki”, „Kadry” i „Ochrony” ponowne zgłoszenie się na odprawę, utrzymywać kontakty, a tam
gdzie zostały zerwane – wznowić. Dowódcy otrzymali również zadanie sporządzenia wykazu ludzi, broni i sprzętu, uwzględniając dane – stan faktyczny, według
stopnia i pseudonimu aresztowanych. Wykazy te miały być przesłane do dnia 18
kwietnia 1945. Według rozkazu na stanowisko swojego zastępcy „Warszyc” wyznaczył „Karola” (z tym, że nadal miał dowodzić oddziałem „Kadry”)53. Jest to jeden z
pierwszych dokumentów z tzw. archiwum „Warszyca” potwierdzający wznowienie
działań konspiracyjnych w pow. radomszczańskim oraz, że taka łączność z „Karolem” została nawiązana.
W dniu 21 kwietnia 1945 r. tj. Wielki Piątek, był w domu rodzinnym w Radomsku, ponieważ dowiedział się o śmierci matki Marianny. Mimo ostrzeżeń postanowił uczestniczyć w żałobnej ceremonii. Przed domem spotkał m.in. sąsiadów oraz
podkomendnych z plutonu PPS ppor. „Upartego”, m.in.: „Zawierucha”, „Zawieja”,
„Groźny”, „Płomień” i „Błękitny” w liczbie około 30 osób. Na jego widok zrobiło się
chwilowe zamieszanie. Po paru minutach zjawili się również funkcjonariusze UB
i MO, którzy otoczyli to miejsce. Tylko dzięki interwencji znajomych milicjantów
uniknął postrzelenia. Korzystając z zamieszania i przy pomocy zebranego tłumu
zbiegł przed aresztowaniem54. Na początku czerwca 1945 r. „Karol” zaplanował dokonanie akcji rekwizycyjnej na majątek państwowy. Według sierż. Antoniego Jędryszka ps. „Biały” grupa kwaterowała we wsi Dudki. „Spotkałem tam „Karola”
Tkacza Kazimierza z Radomska i on mi mówił, że szykuje się na gorzelnię w Maluszynie i wraz z jego ludźmi poszedłem. Od kierownika gorzelni zabraliśmy 760 litrów spirytu i ten spiryt zabrał „Karol” i „Rawicz”. Dostaliśmy z tego po 20 litrów

czony: Krzyżem Partyzanckim. Od sierpnia 1945 r. w batalionie „Manewr”, KWP. Mianowany
dowódcą drużyny w plutonie sierż./ppor. Stanisława Kryka ps. „Krajczy”, „Semko”, kompanii krypt. „5-ta” pod dowództwem ppor. Henryka Piaseckiego ps. „Zapora”. Od stycznia 1946
r. w kompanii „Dłuta” (d-ca „Semko) jako komendant placówki KWP w Żytnie oraz dowódca
plutonu. Po rozbiciu oddziału ukrywał się m.in. w Łodzi, u brata Władysława w Jeleniej Górze oraz stryjecznego brata Romana w Dusznikach. 11 marca 1947 r. ujawnił się w PUBP
w Radomsku. Od 3 stycznia 1956 r. do 3 czerwca 1958 r. rozpracowywany i inwigilowany
przez UB, agenturę TW: Sępa”, „Rajzę”, „Wira”, „Robotnika” w sprawie ewidencyjnoobserwacyjnej krypt. „Groźny”, nr 903. W dniu 9 marca 1956 r. wezwany na przesłuchanie do
KP MO w Radomsku. Z uwagi na niechęć do współpracy został pobity w śledztwie. Po 1960 r.
mieszkał w Opolu. Archiwum IPN w Łodzi, sygn. 014/64, Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna
krypt. „Groźny”, Sikorski Józef; Deklaracja zgłoszenia – członka ZBoWiD w Radomsku,
J. Sikorskiego, (w zbiorach autora).
52 W śledztwie z 9 marca 1956 r., „Olsza” nie odnotował tego faktu - co nie wyklucza, że taki
kontakt mógł mieć miejsce. Archiwum IPN w Łodzi, sygn. 014/64, Sprawa ewidencyjnoobserwacyjna krypt. „Groźny”, Sikorski Józef.
53 Archiwum IPN w Łodzi, sygn. 6/43, t. III, Rozkaz „Warszyca”, k. 243.
54Wydarzenie to zostało potwierdzone przez W. Tkacza. Relacja W. Tkacza z 15 lipca 2013 r.,
(w zbiorach autora); Krótka charakterystyka partyzancka pod okupacją sowiecką Kazimierza Tkacza
ps. „Karol”, „Hardy” w latach 1945-1947, oprac. K. Tkacz, s. 4.

125

Ksawery Jasiak
spirytu, który sprzedałem w Radomsku55. Po akcji wrócili do wsi Dudki, gdzie
otrzymano wsparcie żywnościowe od Franciszka Centkowskiego. Tam doszło do
przypadkowego postrzelenia „Karola”. Świadkami byli m.in. bracia Jedryszkowie:
„Biały”, „Czarny” oraz Henryk Jarząbek – sąsiad Centkowskiego. Z relacji Jarząbka
wynika, że winnym tego zdarzenia był zaproszony na poczęstunek niejaki Nowakowski – syn byłego policjanta granatowego z Wielgomłyn, który podczas demonstracji zdobycznego rewolweru „Colt” nieumyślnie postrzelił w nogę Kazimierza
Tkacza. Ten przewrócił się i zemdlał. „Zrobił się szum, myśleliśmy, że „Karol” nie
żyje ale po chwili odzyskał przytomność, mocno wystraszony i zaraz go wzięliśmy
z podwórza bo nie mógł iść o własnych nogach, ponieważ miał jedną przestrzeloną.
Zawezwano doktora Kasperskiego ps. „Tulipan”, który zrobił „Karolowi” opatrunek. Stwierdził, że kula przeszła jedynie przez mięśnie nie robiąc poważnych urazów” – relacjonował H. Jarząbek. Tak opatrzony „Karol” spędził jeszcze kilka tygodni na Dudkach oraz w Zrąbcu u Zdzisława Korala – członka AK, po 1945 r. nauczyciela w Zakrzewie56. Po rekonwalescencji postanowił wycofać się z konspiracji, nawiązał łączność z byłym komendantem „Andrzejem” w Poznaniu, który zadeklarował pomoc w osiedleniu się na Ziemiach Odzyskanych. W dniu 10 lipca 1945 r. „Karol” zgłosił się do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomsku celem wyjazdu na Ziemie Zachodnie. Otrzymał od przewodniczącego tegoż Prezydium Andrzeja
Chodury potrzebne zaświadczenie57. Natomiast dwa dni później Powiatowy Komitet
Robotniczy PPS w Radomsku na czele z przewodniczącym Stanisławem Kucharskim
wydał stosowną opinię K. Tkaczowi, iż „działalności szkodliwej przeciwko Państwu
Polskiemu podczas okupacji niemieckiej nie stwierdził”58. Uzyskane dokumenty
pozwoliły mu na opuszczenie dotychczasowego miejsca zamieszkania. Trzy dni później dotarł do Poznania, gdzie z pomocą kpt. Floriana Budniaka ps. „Andrzej”
otrzymał od Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego zaświadczenie z dn. 27 lipca 1945
r., które umożliwiło bezpłatny przejazd PKP między Koninem a Pomorzem Zachodnim oraz podjęcie tam pracy celem zabezpieczenia obiektów rybnych. Posiadając
niniejszy dokument zagwarantował sobie bezpieczeństwo ze strony polsko-sowieckich władz wojskowych i cywilnych59. W dniu 15 sierpnia 1945 r. zameldował
się w Łebie60 oraz zgłosił się na posterunek MO informując władze o swoim przyby55Archiwum

IPN w Łodzi, sygn. 6/15, Michalski Mirosław i inni, Protokół przesłuchania
oskarżonego A. Jędryszka przez Zygmunta Tamborskiego - oficera śledczego PUBP w Radomsku, Radomsko 5 kwietnia 1946 r., k. 37; W życiorysie K. Tkacz podał m.in., iż „zaatakowano posterunek MO w Maluszynie, rozbrajając milicjantów, którzy się poddali bez użycia
broni”. Krótka…, s. 4.
56 Relacja Henryka Jarząbka z 15 lipca 2013 r., (w zbiorach autora).
57 Zaświadczenie Prezydium MRN w Radomsku, L.dz. 86/45, Radomsko 10 lipca 1945 r.
58 Zaświadczenie Powiatowego Komitetu Robotniczego PPS w Radomsku, L.dz. 463/6, Radomsko 12 lipca 1945 r.
59 Zaświadczenie R. – rb 761/45 (pismo w języku rosyjskim), naczelnik Wydziału Rolnictwa
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Poznaniu, Naczelnik Wydziału Rolnictwa Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego - W. Wilanowski, Poznań, 27 lipca 1945 r.
60 Zaświadczenie Zarządu Miejskiego w Łebie, Biuro Meldunkowe, Zaświadczenie meldunkowe K. Tkacz, Łeba 5 września 1945 r.
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ciu61. Zamieszkał przy ul. 1 Maja 2462. Otrzymał skierowanie do Ochrony Przemysłu
Morskiego w Łebie. Jako członek Związku Inwalidów Wojennych RP Koło Powiatowe w Lęborku otrzymał kartę osiedleńczą i żywnościową63.

K. Tkacz, 1946 r., Gdynia
Złożył podanie 19 kwietnia 1946 r. do Starostwa Grodzkiego Inwalidzkiej
Komisji Rewizyjno-Lekarskiej w Gdyni w sprawie orzeczenia o inwalidztwie wojennym. 19 lipca 1946 r. przyznano mu rentę inwalidzką na okres 3 lat64. W grudniu
1946 r. nawiązał kontakt z byłym przełożonym z partyzantki. W liście do „Robotnika” poprosił o interwencje w sprawie aresztowanego brata podejrzanego o współpracę z Konspiracyjnym Wojskiem Polskim, którego po kilku tygodniach PUBP
w Radomsku zwolnił. W dn. 24 stycznia 1947 r. „Robotnik” odpisał, iż „różne po
świecie krążą wersje, nieszczęścia idą po całym kraju, myślałem więc, że mój najbardziej zaufany towarzysz broni uległ temu samemu wypadkowi jak tylu naszych
61Zaświadczenie

posterunku MO w Łebie, L.dz. 58/46, Łeba 20 IX 1946 r.
Odpis zaświadczenia, L. dz. 1290/2138/49, Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Gdańsku
z siedzibą w Sopocie, Biuro Obwodowe w Lęborku, 12 listopada 1948 r.
63 Karta osiedleńcza K. Tkacza, Związek Inwalidów Wojennych RP Koło w Lęborku, Lębork
4 września 1945 r.; Pismo L.dz. 369/46, Związku Inwalidów Wojennych RP, Koło Powiatowe
w Lęborku do Magistratu miasta Łeby, Wydział Aprowizacji w Łebie w sprawie K. Tkacza, 11
stycznia 1946 r.; Legitymacja nr 126857, Związek Inwalidów Wojennych RP, Gdynia, 11 luty
1947 r.; Książka inwalidzka, nr 106224, K. Tkacz. Obwodowy Urząd Inwalidzki w Gdyni, 13
czerwca 1948 r.
64 Odpis orzeczenia Inwalidzkiej Komisji Rewizyjno-Lekarskiej Starostwa Grodzkiego w Gdyni, nr Inw. 3/687/46, Gdynia 19 VII 1946 r.
62
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kolegów. Wiele się zmieniło od naszych czasów kiedy sytuacja zmusiła naszych do
rozeznania się. Każdy z nas potrafi po upływnie tych dwóch lat ocenić odpowiednie
nastawienie czynników politycznych i naszej ideologii. Wyciągnąłeś też na pewno
pewne wnioski ale to później, jak masz ochotę przyjedź pomówimy … a tymczasem
powiem jedno, decydującym czynnikiem były wybory i każdy musi dziś podejmować osobiście decyzje tak jak to było dwa lata temu. Nasze sprawy z tamtego okresu
są zlikwidowane właściwie przedawnione. Nowe życie daje nowe zadania. Jeśli
chodzi o brata Pana to jeśli siedzi za cokolwiek to …. tylko za jakąś sprawę, przewinienia po wojnie i nie mające nic wspólnego z dawną działalnością”65. „Robotnik”
poprosił „Karola” o przysłanie deklaracji w sprawie zatwierdzenia stopni i odznaczeń (wciągnięcie na ewidencje Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie).
„Jeśli chcesz mieć odznakę kompanii leśnej musisz przesłać na mój adres dane personalne (dokładne) i charakterystykę bojową obejmująca datami udział we wszystkich akcjach i załączyć 2 fotografie (jedną do historii walk album, a jedną na legitymacje kompanii. Podać należy również datami i okres nominacji i odznaczeń. Najlepiej jednak będzie jeżeli przyjedzie Pan osobiście to pomówimy obszerniej. Cieszę, że
jakoś dowiedział się Pan o moim adresie i napisał kilka słów”66. W tym okresie został odznaczony przez ppłk Mieczysława Wałęgę Medalem WP z dn. 15 sierpnia
1948 r.67. Latem 1948 r. ożenił się ze Stanisławą (1925-2003) mieszkanką Choszczna
koło Wadowic68. Od 23 marca 1949 r. pobierał „stałą rentę” inwalidy wojennego69.
Do 1 sierpnia 1950 r. pracował m.in.: w Powiatowej Spółdzielni Rybacko-Handlowej
w Lęborku Oddział w Łebie oraz w Przemysłowych Zakładach Rybnych w Gdyni
Filia nr 9 w Łebie w charakterze pracownika transportowego i kierownika zaopatrzenia70.

List „Robotnika”, Łódź 24 stycznia 1947 r., pt. „Panie Karolu”.
Tamże.
67 Legitymacja nr 25267, Londyn, 15 sierpnia 1948 r.
68 Relacja W. Tkacza z 15 lipca 2013 r., (w zbiorach autora).
69 Książka inwalidzka, nr 106204, K. Tkacz, Wyciąg z orzeczenia inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej przy Zarządzie Miejskim w Gdyni, 23 marca 1949 r., k. 7-8.
70 Zaświadczenie, Lębork 1 stycznia 1946 r.; Zaświadczenie Powiatowej Spółdzielni RybackoHandlowej z odp. udziałami w Lęborku, Oddział w Łebie, 1 stycznia 1946 r.; Odpis zaświadczenia „Społem” Przemysłowe Zakłady Rybne w Gdyni, 7 września 1948 r.
65
66
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Łeba, listopad 1945, od lewej: 2. w berecie K. Tkacz
Na początku sierpnia 1950 r. wraz z żoną wyjechał z Łeby i zamieszkał w rodzinnym Radomsku przy ul. Świerczewskiego 114, w 1961 r. przeprowadzili się na
Graniczną nr 9. Podjął pracę zawodową w Dobroszycach w Łódzkim Przedsiębiorstwie Obrotu Produktami Naftowymi „CPN”. W charakterze st. ekonomisty, po 14
latach zmienił pracę na Spółdzielnię Rolniczą jako kierownik transportu, a po 4,5
roku przeszedł do Spółdzielni Inwalidów w Radomsku na stanowisku kierownika
transportu. Pracował na tym stanowisku aż do przejścia na emeryturę. Od kwietnia
1957 r. należał do ZBoWiD-u. Był wielokrotnie odznaczony przez komunistyczne
władze państwowe m.in. 17 sierpnia 1958 r. Medalem Zwycięstwa i Wolności Nr D58418, w dn. 21 V 1959 r. Krzyżem Partyzanckim oraz 15 października 1958 r. Od-
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znaką Grunwaldzką nr 22061671. W tym okresie uzyskał od „Robotnika” dokumenty
konspiracyjne kompanii „Buk”, pieczątkę i jego oświadczenie, które wykorzystał do
napisania kilku życiorysów i starania się o weryfikację odznaczeń wojskowych
w ZBoWiD-zie. Dwa lata przed śmiercią „Robotnik” uwiarygodnił te dokumenty
własnoręcznym podpisem i pieczątkami, oświadczył m.in. że „K. Tkacz był członkiem organizacji podziemnej w czasie okupacji hitlerowskiej od dn. 27 I 1940 r. i brał
czynny udział z bronią w ręku w oddziałach leśnych AK do dnia 17 I 1945 r. w oddziałach leśnych był w pierwszych tygodniach d-cą drużyny, w późniejszym okresie
z-cą d-cy plutonu a później dowódcą plutonu II-go leśnego w komp. Buk a zarazem
był moim adiutantem i zastępcą w stopniu p. por. odznaczony Krzyżem Virtuti Militari rozkazem 21015 L.216”72. Dopiero 18 marca 1966 r. Zarząd Główny ZBoWiD
zweryfikował go negatywnie z uwagi na brak konkretnego potwierdzenia w wojennych rozkazach nadania odznaczenia Virtuti Militari73. Pomimo odmownej odpowiedzi „Karol” nadal szukał możliwości tego potwierdzenia. Uzyskał je za pośrednictwem Ministerstwa Obrony Narodowej i od 20 grudnia 1969 r. posiadał już zaświadczenie nr DK/7700/W, w którym napisano iż, „został przez kompetentne władze odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari”74.
W latach późniejszych odznaczony: 2 października 1974 r. Krzyżem Armii
Krajowej oraz 5 sierpnia 1981 r. Honorową Odznaką Żołnierza AK Korpusu „Jodła”75. Na początku maja 1981 r. był współorganizatorem Solidarności Kombatanckiej w Radomsku, uczestnik Zjazdu Krajowego Solidarności Kombatanckiej w Gdańsku. W dniu 15 sierpnia 1985 r. został odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej
1939 r. i Medalem „Za udział w wojnie obronnej”76. W 1989 r. po nawiązaniu kontaktu z Zarządem Głównym AK w Krakowie był współorganizatorem powołania kombatanckiego Oddziału AK w Radomsku. Brał udział w zjeździe zjednoczeniowowyborczym SZŻAK w Warszawie. Po powołaniu SZŻAK Oddziału w Radomsku
został wybrany prezesem. 1 listopada 1990 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych z
rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych, zarządzeniem prezydenta RP z dn. 10
listopada 1990 r. awansował go do stopnia kapitana77.

71Legitymacja

K. Tkacza ps. „Karol” dot. nadania Odznaki Grunwaldzkiej, Nr 220616, Warszawa 15 października 1958 r.; Legitymacja Nr D-58418, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r.,
Rada Państwa PRL, Warszawa 17 sierpnia 1959 r.; Legitymacja Nr D-9347, Krzyż Partyzancki,
Rada Państwa PRL, Warszawa 21 maja 1959 r.
72 Oświadczenie Bronisława Skoczyńskiego (por. „Robotnik”) w sprawie działalności bojowej
AK Kazimierza Tkacza ps. „Karol”, Łódź 8 grudnia 1960 r.
73 Odpis pisma ZBoWiD Zarząd Główny, Główna Komisja Weryfikacji Odznaczeń, L.dz.
1/Tka/Odz./66, Warszawa 21 marca 1966 r.
74Zaświadczenie Nr DK/7700/W, Ministerstwo Obrony Narodowej, szef Departamentu Kadr,
Warszawa 20 grudnia 1969 r.
75 Legitymacja Krzyża AK, nr 12476, Londyn, 2 października 1974; Legitymacja AK „Jodła”,
podpis: płk M. Zientarski „Mieczysław”, „Ein”.
76 Legitymacja Nr 121-88-168 MW, Rada Państwa PRL, Warszawa, 9 lutego 1983 r.
77 Odpis awansowy wyd. przez Ministerstwo Spraw Wojskowych inż. Gen. Bryg. Jerzy Morawicz, 11 listopada 1990 r.
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Karol Tkacz, lata 90-te, w miejscu byłego obozu partyzanckiego
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W latach późniejszych jego zasługi, odznaczenia i awanse wojskowe potwierdzali m.in. Karol Kutnicki ps. „Kruk” oraz Florian Budniak ps. „Andrzej”78.
W dniu 25 listopada 1993 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 19 grudnia 1994 r.
Śląskim Krzyżem „Warszyca”, 20 grudnia 1994 r. srebrnym medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci, Krzyżem „Burza” AK, 26 października 1995 r. Odznaką Weterana
Walk o Niepodległość oraz postanowieniem prezydenta RP. Aleksandra Kwaśniewskiego z dn. 7 lutego 1996 r. Krzyżem AK79. Od 25 lipca 1991 r. figurował w dokumentacji kombatanckiej jako członek Ogólnokrajowego Związku byłych Żołnierzy
Konspiracyjnego Wojska, Zarząd Główny w Radomsku80. W 1995 r. wybrany wiceprezesem ŚZŻAK Okręgu Piotrków Trybunalski81 oraz przewodniczącym Komisji
Weryfikacyjnej KWP. Z dniem 8 maja 1995 r. Minister Obrony Narodowej mianował
K. Tkacza nie będącego w czynnej służbie wojskowej na stopień majora82. Kazimierz
Tkacz ps. „Karol” zmarł bezdzietnie 22 września 2001 r. mając 85 lat. Został pochowany 25 września 2001 r. na Cmentarzu Starym w Radomsku83.

78 Oświadczenie płk Karola Kutnickiego „Kruk” dla Zarządu Głównego ŚZŻAK, Warszawa 20
maja 1994, s.1-2; Oświadczenie prof. dr inż. mjr Floriana Budniaka w sprawie K. Tkacza, Poznań 27 marca 1992 r.
79 Ankieta osobowa K. Tkacz, 1992 r.; Legitymacja Nr 253-93-3, z dn. 25 listopada 1993 r.; Legitymacja Nr 1-96-476, Warszawa, 7 lutego 1996 r.; Legitymacja Krzyża „Burza” AK, Nr R 594;
Legitymacja Nr 10292, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 20 grudnia 1994;
Legitymacja Nr 5/94, Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska
Polskiego Okręg Śląski, Katowice 3 stycznia 1995 r.
80 Legitymacja nr 201, K. Tkacz, Ogólnokrajowy Związek byłych Żołnierzy Konspiracyjnego
Wojska Polskiego, Zarząd Główny w Radomsku.
81 Legitymacja K. Tkacza, Nr 052605, ŚZŻAK, Okręg Piotrków Trybunalski, 19 stycznia 1994 r.
82 Nominacja MON z 8 maja 1995 r.
83 Odpis klepsydry śp. Kazimierz Tkacz, (w zbiorach autora).
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Parafia Niedośpielin i jej mieszkańcy w świetle najstarszej księgi metrykalnej
(1643-1759)

Zasób źródłowy ksiąg metrykalnych nie ogranicza się tylko do wpisów
o chrztach, ślubach i zgonach itp. Często na ich kartach wpisywano wiele innych
informacji (inwentarze kościołów i majątków kościelnych, kopie dokumentów potrzebnych do procesów sądowych, wszelkiego rodzaju ciekawostki), dziś będące
cennym źródłem wiedzy1. Takim bogactwem zasobu charakteryzuje się najstarsza
z zachowanych ksiąg parafii Niedośpielin. Na podstawie jej zawartości można poczynić istotne ustalenia dotyczące właścicieli wsi z terenu parafii, opisać wygląd
i wyposażenie kościoła i wreszcie na podstawie samych zapisów metrykalnych poznać mieszkańców wsi i zarysować obraz społeczności parafii2.
Obszar parafii i stan własnościowy w XVII w.
Prawdopodobnie początków Niedośpielina należy szukać w XIII w., choć
pierwsza wzmianka pochodzi z 1389 r. Zapewne w tym czasie istniała już parafia,
w 1401 r. wspomniany jest pleban Piotr. W strukturach kościelnych parafia pod wezwaniem św. Katarzyny w Niedośpielinie należała do archidiakonatu łęczyckiego3.
Była to parafia niewielka, poza samym Niedośpielinem należały do niej Karczew,
Wola Kuźniewska (wówczas używano formy Wola Koźniowska, Wola Koźniowa),
Wola Rożkowa oraz folwark Odrowąż (pierwsi mieszkańcy tej wsi pojawiają się
w niniejszej księdze w połowie XVII w.).
1 R. Jop, Metryki parafialne wyznania rzymsko-katolickiego - stan wiedzy i potrzeby badawcze, [w:]
Dyplomatyka staropolska - stan obecny i perspektywy badań, red. Waldemar Chorążyczewski,
J. Tandecki, Toruń 2011, s. 143-157.
2 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie
(dalej AACz), KM 719, k. 45-48v.
3 J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, t. II , Gniezno 1881, s. 212-214; S. M. Zajączkowski, Sieć parafialna na terenie przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego w początkach
XVI wieku, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 136-139.
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Do końca XVI w. Niedośpielin i Wola Kuźniewska należały do Leżeńskich4.
Ostatnim przedstawicielem rodu był Jan Leżeński (występuje jako właściciel Niedościelana w 1592 r.5), dziedziczący także na Wielgomłynach i Krzętowie. Zmarł przed
1597 r., kiedy jako właściciel Wielgomłyn, Niedośpielina, Zagórza i Karczewa występuje Bonawentura Wężyk6. Ten sprzedał przed 1604 r. Niedośpielin i Wolę Kuźniewską Stanisławowi Bykowskiemu za 6 tys. florenów7. W 1604 r. jako dziedzic
Niedośpielina i Woli Kuźniewskiej miał w Radomsku sprawę o granice z Janem i Mikołajem Moszyńskimi z Myśliwczowa8. Po Stanisławie dziedziczył jego syn Jan Bykowski9, ożeniony z Eufrozyną, córką Aleksandra Koniecpolskiego10. Po jego śmierci
w 1633 r. Eufrozyna wyszła w tym samym roku za Jana Wężyka (syn Piotra, łowczego sieradzkiego). Euforozyna z pierwszego małżeństwa nie miała potomstwa, wobec
tego Jan Wężyk przejął majątek oraz urzędy: starostwo sieradzkie (1633-1661), następnie wartskie (1641-1661). Jan i Eufrozyna mieli synów: Rafała11, Stanisława12,
Aleksandra13, Wojciecha Kazimierza, Stefana14, Andrzeja oraz córki: Annę (Helenę),
żonę Michała Działyńskiego, wojewody chełmińskiego15 i pojawiającą się w niedo-

Na temat tej rodziny zob. T.A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005,
s. 54-62.
5 AACz, KM 719, k. 78.
6 AACz, KM 719, k. 79.
7 AACz, KM 719, k. 98-104v; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 2, Warszawa 1900, s. 276.
8 AACz, KM 719, k. 100v-104.
9 AACz, KM 719, k. 79. Był synem Stanisława, wojewody sieradzkiego i Petroneli z Małachowskich. Studiował w 1600 r. w Padwie. W 1606 r. otrzymał starostwo sieradzkie, z którego zrezygnował na jego rzecz ojciec. W 1614 r. został dworzaninem królewskim. W czasie rokoszu
Zebrzydowskiego wraz z ojcem i braćmi opowiedział się po stronie króla. W 1616 r. został
kasztelanem konarsko-sieradzkim, a w 1626 r. starostą warstkim. Kilka razy był posłem, delegatem, do trybunału skarbowego, marszałkiem trybunału koronnego (1620-1630), komisarzem
sejmowym do spraw Śląska – Bykowski Jaksa Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. III, Kraków
1937, s. 163.
10 K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 9, Lipsk 1842, s. 288; H. Kotarski, Koniecpolski Aleksander, [w:]
Polski Słownik Biograficzny, t. XIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 512.
11 Miecznik dobrzyński, starosta sieradzki, podkomorzy wieluński od 15 października 1718 r.
do 23 kwietnia 1730 r., pisarz ziemski wieluński. Rafał ożenił się z Ewą Klarą Ossolińską, starościanką piotrkowską, z którą miał synów Aleksandra, Stanisława, Franciszka (kasztelan
wieluński, nominowany dwa razy 9 października 1707 r. oraz 19 listopada 1709 r. – zmarł
przed 11 lutego 1715 r.) oraz Annę Łubieńską - K. Niesiecki, Herbarz …, s. 288.
12 Starosta sieradzki, rotmistrz pancerny, walczył pod Hołubiem, wziął udział w delegacji po
królową Eleonorę. Jego żoną była Helena Lipska, kasztelanka małogoska. Drugą żoną (lub
jego ojca) była Konstancja Lanckorońska K. Niesiecki, Herbarz …, s. 288; Urzędnicy województw
łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opracowali Edward Opaliński i Hanka ŻerekKleszcz, pod redakcją Antoniego Gąsiorowskiego, Kórnik 1993, nr 1262.
13 Kasztelan konarsko-sieradzki od 5 czerwca 1671 do 7 kwietnia 1687 r. - Urzędnicy …, nr
1046.
14 Niedoszły skarbnik wieluński w 1695 r. – Urzędnicy …, nr 1764.
15 K. Piwarski, Działyński Michał, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. VI, Kraków 1948 , s. 91-92.
4
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śpielińskich metrykach Barbarę Trzcińską, określoną w 1674 r. jako siostra („sorore”)
Wojciecha 16.
Po Janie Niedośpielin wraz z Wolą Kuźniewską i Zagórzem dziedziczył Wojciech. Przed 1677 r. ożenił się z Katarzyną17, a następnie z Barbarą Otwinowską,
której zapisał w 1687 r. 10 tys. florenów na Zagórzu18. Wojciech zmarł w 1689 r.19
Wdowa ponownie wyszła za mąż, tym razem za Stefana Sułowskiego, któremu zapisała sumę 16 tys. florenów20. Natomiast zapis otrzymany w 1687 r. od Wojciecha
przekazała swemu synowi z pierwszego małżeństwa, Tomaszowi Otwinowskiemu.
Spłacił go w 1713 r. brat Wojciecha, Rafał Wężyk, wraz ze swym synem Aleksandrem21. Prawa do wsi mieli nadal Sułowscy, którym w 1704 r. wypłacono 4 tys.22
Aleksander Sułowski i Aleksander Wężyk wspólnie występowali jeszcze w 1719 r.
w sprawie zapisów dla kościołów23. W następnych latach Niedośpielin, Wola Kuźniewska i Odrowąża należał tylko do Wężyków. 15 września 1741 r. jako właściciel
tych wsi występuje Aleksander Wężyk, miecznik dobrzyński (zm. 28 marca 1759
r.24). Natomiast 13 czerwca 1744 r. współwłaścicielem był rodzony brat Aleksandra,
Dominik, rezydujący w Odrowążu25. W latach 1739-1743 jako właściciele Woli Kuźniewskiej występują Stanisław i Marianna z Bierzyńskich Wężykowie26. Natomiast
w 1761 r. Niedośpielin należał do Kazimierza Czaplickiego, wojskiego zakroczymskiego27. W 1694 r. występuje szl. Franciszek Rudnicki dzierżawca Niedośpielina28,
a w 1735 lub 1755 r. (data nieczytelna) Antoni Machucki administrator tego majątku29.
W 1673 r. Wola Rożkowa należała prawie w całości do rodziny Komorowskich30, którzy posiadali też Karczew (w 1683 r. pisała się z niego Zuzanna Komo-

AACz, sygn. KM 719, k. 4-4v,12-12v, 20v,
AACz, sygn. KM 719, k. 6.
18 AACz, KM 719, k. 116v.
19 T.A. Nowak, Testament Wojciecha z Woli Wężykowej Wężyka z 1689 r., „Zeszyty Wiejskie”,
z. 13, 2013, s. 295.
20 AACz, KM 719, k. 118-120.
21 AACz, KM 719, k.117v.
22 AACz, KM 719, k.118v. Sejmik województwa sieradzkiego w 1710 r. wybrał Tomasza komisarzem na powiat radomszczański. Do jego zadań należała obrona dóbr szlacheckich przed
grasującymi oddziałami wojska – A. Burkietowicz, Sejmik sieradzki w latach 1669-1717, Sieradz
2009, s. 100.
23 AACz, KM 719, k. 122-122v.
24 AACz, KM 719, k. 38 (41).
25 AACz, KM 719, k.52-53.
26 AACz, KM 719, k. 65-65v.
27 AACz, KM 719, k. 43. Prawdopodobnie to jego wymienia S. Uruski, podając, że był właścicielem Dobromierza – S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. II, Warszawa 1905, s. 358.
28 AACz, KM 719, k. 17.
29 AACz, KM 719, k. 121-122.
30 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Archiwum Skarbu Koronnego (dalej ASK),
dział I, sygn. 74, k. 340v. Na temat tej rodziny zob. - A. Boniecki, Herbarz polski, t. X, Warszawa
1907, s. 376-378.
16
17
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rowska)31. Niewielką część Woli miał Biestrzykowski (rodzina ta wywodziła się
z pobliskiego Biestrzykowa32), określony w 1673 r. jako „ubogi”. Jakieś prawa do
Woli Rożkowej i Karczowa mieli też Wężykowie, bowiem zapisali na tych majętnościach sumy dla kościołów33. 25 maja 1685 r. Remigiusz i Katarzyna Zagórowscy byli
dzierżawcami Woli Rożkowej34. W niewiadomym czasie majątek przejęli Święciccy.
W 1753 r. dziedzicem Woli Rożkowej był Sebastian Święcicki35.
Spośród tych wsi najludniejszy był Niedośpielin. W 1673 r. miał 70 mieszkańców, Wola Rożkowa 52 mieszkańców, natomiast w Karczowie i Woli Kuźniewskiej oraz folwarku Odrowąż było łącznie 65 mieszkańców. Razem parafia liczyła
w tym czasie 187 osób36. Podobna ilość mieszkańców (200) była w 1755 r.37 W tym
czasie w skład parafii wchodziły wsie: Niedośpielin z 2 młynami, folwark Rudnik,
opustoszała Wola Kuźniewska, Odrowąż, Wola Rożkowa z 2 młynami i Karczów.
Na terenie parafii nie mieszkali innowiercy. Analizując zapisy metrykalne można
kilka słów powiedzieć o rzemiośle na wsi. W miejscowościach wchodzących w skład
parafii mieszkali: bednarz (1644), szewc (1648, 1686, 1698), kołodziej (1671, 1685),
tkacz (1673), owczarz w Karczowie (1679), owczarz z dóbr plebana (1696). Licznie
reprezentowani byli karczmarze i młynarze (w połowie XVIII w. na terenie parafii
były 4 młyny, po dwa w Niedośpielinie i Woli Rożkowej).
Duchowni
Zachował się spis duchownych związanych z parafią, niestety nie posiada on
dat38. Uzupełnieniem przekazanych w nim informacji są zachowane wpisy metrykalne. Dzięki nim można poznać lata, w jakich konkretni księża pracowali w parafii
oraz duchownych pojawiających się tu czasowo, na zastępstwo. Pierwszym znanym
duchownym związanym z kościołem w Niedośpielinie jest ks. Andrzej (1521 r.).
Wspomniany spis duchowieństwa zaczyna ks. Stanisław Stępgus (Stępeus, Stęmpla).
Wspomina o nim Ambroży Zagajowski, opisując cud, jakiego doznał duchowny.
W 1622 r. skarżył się na rozmaite choroby, nawet „od rozumu odchodził”. Jego przyjaciele modlili się w jego intencji do Matki Boskiej Gidelskiej i zostali wysłuchani39.

AACz, KM 719, k. 2v.
AGAD, ASK, dz. I, sygn. 74, k. k. 340v. W XVII w. dziedziczyli też w Zalesiczkach w parafii
Dobryszyce - A. Boniecki, Herbarz polski, t. I, Warszawa 1899, s. 292. W omawianym tu źródle
przedstawiciele tej rodziny pojawiają się rzadko - AACz, KM 719, k. 30v.
33 T.A Nowak, Testament...., s. 300.
34 AACz, KM 719, k. 58v.
35 AACz, KM 719, k. 92. Na temat tej rodziny zob. K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VIII, Lipsk
1841, s.573-575.
36 AGAD, ASK, dz. I, sygn. 74, k. 340v.
37 Dla porównania pobliska parafia Chełmo w 1766 r. liczyła 957 osób – T.A. Nowak, Spis
mieszkańców parafii Chełmo z 1766 r., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VI, 2012, s. 68.
38 AACz, KM 719, k. 125-127.
39 A. Zagajowski, Skarb wielki Wojewodztwa Sieradzkiego na Roli Gidelskiey znaleziony, każdemu
potrzebującemu wspomożenia otwarty, to iest: Obrazu Gidelskiego, Nayświętszey Panny Maryi w Woiewództwie Sieradzkim na roli Gidelskiey znalezionego, cuda wielkie y łaski, przez podanie do druku
31
32
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Ks. Stanisław zmarł w niewiadomym czasie i pochowany został w Wielgomłynach.
Po nim parafię objął ks. Samuel Kalisty, urodzony w Woli Rożkowej. W parafii poświadczony od 1 lutego 1643 do 29 października 1673 r. Być może początek księgi
metrykalnej należy wiązać z nowym proboszczem. Nim parafię objął następca ks.
Kalistego, ks. Krzysztof Rudkowski, posługi duszpasterskiej udzielali zakonnicy
z Wielgomłyn40. Ks. Rudkowski urodził się w Chęcinach (w parafii poświadczony od
19 grudnia 1676 r., zmarł między 24 czerwca 1693 r. a 25 lutego 1694 r.41, pochowany
został w kościele za dużym ołtarzem. Po nim nastąpił pochodzący z Zagórza Kazimierz Zagórski, dziekan kurzelowski42 (w parafii poświadczony od 25 lutego 1694 r.
do 22 czerwca 1722 r.)43. W czasie pobytu w Niedośpielinie został sparaliżowany po
kąpieli w rzece. Za jego czasów spaliła się też plebania. Nie wiadomo, kiedy zmarł,
natomiast pochowany został w Wielgomłynach. Zastąpił go ks. Wojciech Brzuchański/Brzychanowski, prepozyt rozpierski, urodzony w Brzeźnicy (w parafii poświadczony od 24 kwietnia 1724 r.). Po śmierci pochowany został w kościele w Rozprzy.
Na krótko parafię objął ks. Szymon Krakowczyk, wicedziekan kurzelowski, „curatus” w Stanowiskach, urodzony w Krotoszynie. W lutym 1730 r. zrezygnował z beneficjum w Niedośpielinie. Zastąpił go ks. Stanisław Mikołaj Klikowski, urodzony
w Radoszycach. W Niedośpielinie pozostawał w latach 1735-1768. Także i on na
miejsce swego spoczynku wybrał pochowany w Wielgomłynach44. Spis duchownych
obejmuje także księży związanych z parafią w latach następnych45.
ogłoszone przez Xiędza Ambrożego Zagaiowskiego, Zakonu Kaznodzieyskiego, Pisma Świętego Doktora, na zachęcenie każdego w iakieykolwiek potrzebie będącego do zebrania ratunku od Panny Nayświętszey, Roku Pańskiego 1724 (reprint Gidle 2011), s. 21 (księga 2, część 2, rozdział 3). W Gidlach
znajduje się obrazek wotywny przedstawiający to wydarzenie.
40 Byli to: br. Marceli Sandorowicz od 4 do 6 lutego 1674 r., o. Feliks Łabajski - 11 kwietnia 1674
r., o. Henryk - 4 listopada 1674 r., od 4 do 21 października 1675 r., przeor o. Ludwik Wolski od
4 do 18 listopada 1674 r., od 20 stycznia do 29 lipca 1675 r., 13 stycznia 1676 r., od 19 lipca do
15 listopada 1676 r., 10 czerwca 1677 r., 20 października 1678 r., o. Witalis Krasowski - 8 września, 22 grudnia i 31 grudnia 1676 r., Michał Dubocki - 4 marca 1676 r., Jan Gorzkowski - kwiecień 1676 r., o. Kazimierz Klusz kaznodzieja z Wielgomłyn - 17 maja 1676 r., br. Mikołaj Kraszowski - 22 października 1676 r., o. Józef Luboński zastępca przeora - 18 marca 1677 r.,
o. Augustyn Leander od 1 maja do 26 sierpnia 1677 r. Także w czasach ks. Rudkowskiego
konieczna bywała pomoc innych duchownych. Stąd sakramentów udzielali: Jan Probczyński
komendarz w Kobielach - 18 lutego 1680 r., Jan Wzdulski - 12 października 1685 r., kaznodzieja z Wielgomłyn br. Erazm - 12 grudnia 1692 r., Wojciech Smażyński od 5 marca do 30 listopada 1698 r., Eliasz Kazowicki zakrystian - 25 października 1698 r., Wojciech Brzuchański - 22
listopada 1726 r.
41 AACz, KM 719, k. 16v.
42 W 1696 r. był też plebanem w Gidlach.
43 AACz, KM 719, k. 60.
44 AACz, KM 719, k. 41v-44, 125-126. Ks. Klikowskiego widzimy również na zastępstwach
w parafii Chełmo: w latach 1737-1740 – T.A. Nowak, Chełmo..., s. 226-227.
45 Spis doprowadzono aż do początków XX w. Posługę duszpasterską sprawowali tu jeszcze:
Mateusz Wyrzykowski, kanonik regularny z Witowa, który przeszedł do diecezji wrocławskiej. W latach 1760-1765 w parafii pracował Antoni Franciszek Bielecki, kanonik regularny
z Witowa, urodzony w Żabostowie. Dalej Walenty Makowski, także Witowa, który w Niedośpielinie pozostawał dwa lata, a następnie przeszedł do Gorzkowic. Zastąpił go na 15 lat Kaje-
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Parafię wizytowali: 29 września 1659 r. Mikołaj Grzebiński archidiakon kurzelowski, kanonik gnieźnieński i łowicki46, 11 maja 1676 r. Jan Wzdulski, kanonik
i oficjał kurzelowski, 30 maja 1680 r. Jan Orłowski, archidiakon kurzelowski47,
9 stycznia 1720 r. Mateusz Markocki archidiakon48, 17 grudnia 1711 r. Jana Witkowskiego, kanonik gnieźnieński i archidiakon kurzelowski49, 8 kwietnia 1728 r. M. Wężyk kanonik i oficjała warszawski50, 26 września 1755 r. Jan Kanty Sierosławski,
dziekan kurzelowski i pleban włoszczowski51.
Wygląd i wyposażenie kościoła
Opis wyposażenia kościoła oraz należącego do niego majątku w wieku XVII
pochodzi z kilku wizytacji. Pierwsza miała miejsce 2 czerwca 1652 r.52, kolejna z 19
stycznia 1694 r., kiedy opisano majątek kościelny po śmierci proboszcza ks. Krzysztofa Rudkowskiego53, następna z 26 września 1755 r.54 Mniej przydatnych jest kilka
następnych: z 1659, 1676 (nieczytelna), 1711 i 1730 r. (istotny dla kwestii gospodarczych parafii)55.
Od samego początku kościół w Niedośpielinie był drewniany i niewielkich
rozmiarów, bez kaplic, otoczony parkanem, położony nieopodal stawu. W XVII w.
w drzwiach kościoła były dwa zamki z wrzeciądzem i skoblami oraz 4 kłódkami.
W 1755 r. była jedna kłódka z zamkiem i jeden zamek do kościoła. Ks. Klikowski położył w kościele drewnianą posadzkę i wybudował nowy ganek. Ponadto własnym
koszt obił drewnem kościół i zakrystię i otoczył nowym parkanem.
Wokół świątyni rozciągał się cmentarz, ale zmarłych chowano również w samym kościele. O takim pochówku wspomniano w 1734 r., kiedy za ołtarzem NMB
pochowano Antoniego Sadurskiego. Obok kościoła stały drewniane kostnica (nowe
ossarium wystawał ks. Klikowski) i dzwonnica. W 1735 r. wszystkie te budynki
uznano za stare i zniszczone, pozbawione dobrych dachów, przez co w świątyni
w czasie deszczu woda lała się na ołtarz. W każdej chwili ściany kościoła mogły się

tan Magier, następnie Hipolit Cernalski, wikariusz z Wielgomłyn przez 20 lat, Marcin Wachowicz, komendarz z Bęczkowic, potem Hipolit Strączyński (1860-1870), Rajmund Kamiński,
urodzony w 1843 r., w Niedośpielinie w latach 1875-1877, Fortunat Broniewski (1877-1883),
Fortunat Bereszczyński (1883- zm. 15 kwietnia 1895 r.), pochowany w Niedośpielinie, Stanisław Sieciński (1895-1898), Faustyn Filewski (1898-1903), Norbert Bolesław Korwin Milewski
(1903-1904), Piotr Ostaniewicz (1904-1907).
46 AACz, KM 719, k. 40-40v.
47 AACz, KM 719, k. 11.
48 AACz, KM 719, k. 6v, 22v.
49 AACz, KM 719, k. 26d
50 AACz, KM 719, k. 26f.
51 AACz, KM 719, k. 89v-97.
52 AACz, KM 719, k. 38-41v.
53 AACz, KM 719, k. 26-26b.
54 AACz, KM 719, k. 81-97.
55 AACz, KM 719, k. 26-26e, 37-37v, 40-40v, 41v-43, 120v-122.
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przewrócić. Dwadzieścia lat później nadal podkreślano, że kościół wymagała naprawy.
W świątyni były w połowie XVIII w. 3 niekonsekrowane ołtarze, w których
znajdowały się dobre obrazy. W 1652 r. wspomniano obraz NMP w ramach z dwojgiem dziatek pod nogami, kolejny obraz z Matką Bożą „świat trzymającą”, także
w ramach, małą pasję na ołtarz, obraz wielki na płótnie z krzyżem do ołtarza wielkiego, obrazek bez ram św. Mikołaja, „celeus paschalis” i dwa portrety. Było też
wyobrażenie krzyża, reforiecha z wyobrażeniem krzyża w grobie oraz obraz do noszenia na procesjach anioła stróża. W 1694 r. wymieniono obraz św. Antoniego w ramach „za szkłem”, drugi także oszklony a w nim wizerunek Baranka Bożego („agnis
Dei”), obraz do noszenia z Aniołem Stróżem, dwa małe przeszklone obrazki. Ok.
1730 r. kupiono obraz św. Katarzyny oraz sukienkę z materiału na obraz św. Rocha.
Jeden portatyl (kamień w ołtarzu z relikwiami) był dobry, a drugi stłuczony. Na
ścianie kościoła wisiała płócienna kołderka, a na niej 5 obrazów, stare płótno malowane do zakrywania ołtarza wielkiego, dwa czerwone sukna na graduał i jedno rekwialne (żałobne), wszystkie w złym stanie.
Kościół nie posiadał złota, jedynie srebro. W 1652 i 1694 r. były to 2 srebrne
kielichy od środka pozłacane z patenami, z których jeden był złamany (ich liczba nie
zmieniła się też w 1755 r.), 2 krzyże (duży srebrny pozłacany „cum agnis Dei”) i mały tylko częściowo pozłacany (w 1755 r. był już tylko jeden), mosiężna pozłacana
monstrancja, puszka na sakramenty, ufundowana w 1667 r. przez Wojciecha Wężyka56 oraz druga mniejsza na sakramenty dla chorych. Ponadto także kielich cynowy
do ablucji. W 1761 r. monstrancję ofiarował posesor Niedośpielina Kazimierz Czaplicki, wojski zakroczymski. Monstrancja była mała, ze srebra, miejscami pozłacana,
melchizedek z wizerunkami św. Antoniego i Kazimierza. Zakupiono ją za 400 zł
w Gdańsku, z czego ks. 100 zł ofiarował ks. Zawodziński z Kobiel.
W połowie XVIII w. w świątyni był jeden duży krucyfiks, 3 krzyże na ołtarzach oraz jeden krzyż rezurekcyjny oraz skrzyneczka malutka na sakramenty chorych. W 1755 r. na wyposażeniu kościoła były dwie puszki. W 1753 r. Sebastian
Święcicki, dziedzic Woli Rożkowej, podarował kościołowi srebrne wotum św. Katarzyny. Być może ofiary te związane były z budową nowego kościoła.
W 1652 i 1694 r. duchowni dysponowali 8 ornatami: atłasowym białym
z krzyżem czerwonym ze stułą, białym zniszczonym adamaszkowym (bez stuły
i manipularza57) podszytym kitajką pomarańczową (dar Wojciecha Wężyka58), adamaszkowym żółtym, adamaszkowym czerwonym z kolumną, żółtym adamaszkowym z kunsztowną kolumną, nowym zielonym, zielonym atłasowym, czarnym rekwialnym i białym jednostajny. W 1694 r. w komplecie posiadały stuły i manipularze
(z wyjątkiem jednego). Zastosowane opisy nie pozwalają na ich dokładną identyfi-

56„Magnificus

Albertus in Wola Wezykowa Węzyk donavit ecclesiae Niedospieliensi Anno
Domini 1667”.
57 Jest to wstęga szeroka na ok. 8-10 cm, długa na 1 m, element stroju liturgicznego, noszony
na lewym przedramieniu – Ch. Zieliński, Sztuka sakralna, Poznań-Warszawa-Kraków 1959,
s. 234.
58 T.A. Nowak, Testament …, s. 300.
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kację, więc nie można dokładnie ustalić, czy w obu inwentarzach mowa o tych samych ornatach. W 1755 r. ornatów było 12: białe (3), czerwone (2), zielone (3), fioletowe (1), czarne (3). Wszystkie ze stułami i manipularzami. O jedną zwiększyła się
też liczba kap59. W 1652 r. były 2: stara zielona i aksamitna zielona. Natomiast
w 1694 r. 3: biała zniszczona („nędzowa”) z zielonym szczytem atłasowym, biała
„nędzowa”, biała z aksamitnym zielonym szczytem. Ks. Klikowski nabył 17 kap na
procesje wraz ze wszystkimi rekwizytami. W 1755 r. wymieniono ich jednak tylko 3:
białą, fioletową i czarną. Zmniejszała się liczba korporałów, z 9 do 6, a w 1755 r. do 5.
Alb były 4 (3 posiadały humerały), w 1694 r. nadal były 4 alby (dwie dobre i dwie
złe), ale już 2 humerały, w 1711 r. 2 nowe alby, w 1755 r. doliczono się ich 5. Zmniejszała się liczba obrusów (w 1652 r. było ich 15, a podczas kolejnego spisu tylko 9)
i ręczników (z 6 do 2). Ks. Stanisław Klikowski zakupił nowe obrusy, bo ze starych
żaden nie był zdatny do użytku.
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat nie zmieniła się liczba antepediów (nakrycia mensy ołtarza). W 1652 r. było 8: kilka staroświeckich i zniszczonych, w kolorze
czerwonym, białym i szarym, białe szychem złotym, inne płócienne białe malowane
na czarno i czerwono. W 1694 r. zapisano, że były białe z blaszką, atłasowe, czerwone, pomarańczowe, 3 z nich były malowane na płótnie. Jedno antepedium ufundował Wojciech Wężyk. W 1711 r. wspomniano trzy, w 1755 r. wymieniono ich 6: czarne (2 złe), czerwone (2) i białe (2).
W 1694 r. kościół posiadał 5 burek: starą atłasową, białą adamaszkową,
czerwoną z jednej strony biało „florowaną” (wyszywaną?), trzecią „nędzową” z jednej strony „pstrą”, a z drugiej zieloną, czerwoną atłasową po jednej stronie zieloną,
czarną z obu stron niedobrą. W 1755 r. po dwie białe i czerwone, zieloną, fioletową
i czarną (po 1) oraz małą ze stułą do chorych. Palle (przykrycia na kielich) posiadano
3, które w 1652 r. opisano: stara adamaszkowa biała, kitajkowa60 czerwona z „pasamonem61 blaszkowym”, czarna z „pasamonem czerwonym”, papierowa z wyobrażeniem NMP. W 1694 r. podano tylko, że były 3. Do połowy XVIII w. ich liczba
zwiększyła się do 7: biała (3), czerwona (2), zielona (1) i fioletowa (1).
Welonów w 1652 r. było 10: jedwabny z inicjałami IHS, kitajkowy zielony,
siatkowy szary niedobry, kitajkowy, kitajkowy czerwony w paski różnego koloru,
jedwabne białe z krzyżem żółtym blaszkowym, biały z żółtym, siatkowy biały z paskiem żółtym, nowy czarny z jedwabiu i czarny zniszczony. Natomiast w 1694 r.
wymieniono następujące welony: dwa nowe siatkowe z jedwabiu w kolorze czarnym, kolejny pstry z chustki tureckiej, adamaszkowy cytrynowy z krzyżykiem karmazynowym, zielony z kitajki spłowiały, 3 z kitajki. Przed 1730 r. nabyto jeszcze
czerwony welon i 3 firanki. W 1755 r. było 10 welonów: biały i czerwony, fioletowy,
zielone i czarny.
W 1652 i 1694 r. były 2 chorągwie, a w 1755 r. 4 małe chorągwie i 3 duże
w kolorze czarnym. Dopiero w tym roku wymieniono baldachim ze św. Katarzyną,
7 toreb do procesji oraz małe organy. W 1652 r. pisano też o „szerzynkach” (?), któPłaszcz zapinany na piersi kapłana na klamrę - Ch. Zieliński, Sztuka …, s. 235.
Kitajka to rodzaj bawełnianej tkaniny.
61 Tasiemka używana do obszywania brzegów tkanin.
59
60
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rych było 6: wyszywanych („szychowanych”) jedwabiem i prostych. W 1694 r. było
6 puryfikaterzy62, w 1755 r. 6 chorągwi, szafka z zakrystii z zamkiem. W tym czasie
w kościele była jedna biała jedwabnica kitajkowa, dwie inne w kolorze białym,
8 siatkowych, 2 herby kitajkowe białe, trzeci kitajkowy w kolorze czerwonym. Pasy
na połowę kościoła z fartuszkiem z kitajki niebieski. Druga do procesji, małych pasów na ołtarzach były 3. W 1755 r. wymieniono 3 pasy.
Na wyposażeniu kościoła były również przedmioty metalowe. W 1652
i 1694 r. świątynia posiadała kociołek miedziany do wody święconej, inny maleńki
miedziany, znajdujący się w zakrystii, mały krzyż cynowy i cynową miedniczkę,
stare żelazo do opłatków. W 1694 r. była para nowych lichtarzy stołowych z cyny
i cztery pary drewnianych, lampa kloszowa w kościele, mały trybularz (kadzielnica)
mosiężny (1652 i 1694). Ks. Krakowczyk zakupił lampę przed wielki ołtarz (kosztowała 8 zł; być może to ją wymieniono w 1755 r. jako lampę z białym światłem) oraz
trybularz (za 5 tynfów), mały dzwonek do chorego (za 3 tynfy), 2 lichtarze drewniane, dwie alby, dwa pasy, z tego jeden czerwony, drugi biały niciany. Ponadto ok.
1730 r. nabyto 8 drewnianych i 2 mosiężne lichtarze. W 1755 r. zapisano, że w kościele nie było zegara.
W połowie XVII w. na dzwonnicy znajdowały się 2 dzwony, na kościele sygnaturka, małych dzwonków ręcznych było 5. W 1694 r. były tylko 3 dzwonki ręczne
i 4 na ścianie przy zakrystii, na kościele „sygnaterz” mały, na dzwonnicy nadal znajdowały się 2 dzwony (większy był stłuczony). W 1755 r. był już tylko jeden dzwon
i 3 dzwonki.
Inwentarze ujmowały również księgi. W 1652 r. były to 2 mszały, stara
agenda (zbiór nabożeństw i błogosławieństw dla całego roku liturgicznego), nowy
graduał (księga z nutami i tekstami do pieśni mszalnych), mała postylla po polsku
(zbiór kazań). W 1694 r. graduał określony jako stary, ale dobry, agendy były dwie
wielka i mała, postylla była ta sama. W 1755 r. stan biblioteki parafialnej przedstawiał się następująco: 3 mszały świąteczne (w tym 1 „regosale”), 1 graduał, 2 agendy.
Nie było antyfonarza (zbiór pieśni), procesjonału oraz księgi fundatorów. Prowadzono natomiast księgi kościelne.
Pod koniec XVII stulecia w kościele były organy, o czym świadczy wymieniany w księdze metrykalnej organista. W 1684 r. był nim Adam, a w 1755 r. Sebastian Długosz. Jeden raz odnotowano kantora, którym w 1694 r. był Jan Ruciński.
Chyba nigdy w Niedośpielinie nie istniał przytułek (szpital) dla biednych63.
W źródłach wspomina się żebraków. W 1755 r. zapisano, że „są przy kościele, ale nie
śpiewają Bogarodzicy”. W tym czasie nie było w parafii konfraterni i odpustów.
Nie wiadomo, kiedy powstała w parafii szkoła. Nie wspomina o niej Liber
beneficiorum Jana Łaskiego. W XVII w. pojawia się w źródłach nauczyciel. Pierwszym
znanym jest Walenty Rudzki (1643-1669), jego syn Stefan bakalaraczyk (1675-1688),
Wojciech [...]skowski (1690), Jan Rudnicki (1692), Stanisław Urbankowicz (1696).
W 1755 r. szkoła nie funkcjonowała.
Mały ręczniczek do czyszczenia kielicha - Ch. Zieliński, Sztuka…, s. 225.
Wojciech Wężyk w swym testamencie uposażył szpitale w Wielgomłynach, Chełmie i Gidlach - T.A. Nowak, Testament …, s. 302.
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63
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Uposażenie parafii
Najstarsze uposażenie parafii podaje Liber beneficiorum Jana Łaskiego, opisane ostatnio szczegółowo przez S. M. Zajączkowskiego64. Podstawą uposażenia była
własna ziemia, pół młyna w Karczowie oraz czynsze od karczmarza z Niedośpielina
i dziesięciny z prawie wszystkich pól folwarcznych i kmiecych. Mieszkańcy Niedośpielina uiszczali kolędę z łanu po 1 groszu, którą otrzymywał kościelny, a parafii
oddawali po 1 korcu żyta i owsa według miary stosowanej w Przedborzu. Mieszkańcy wsi Karczew i Wola Rożkowa uiszczali parafii jedynie kolędę po 1 groszu od
kmiecia, ½ od zagrodnika. Ponadto parafia niedośpielińska dostawała pewne dochody z Silniczki, podległej parafii w Maluszynie. Z pól folwarcznych Karczewa
dziesięcinę otrzymywała parafia w Wielgomłynach, a z kmiecych plebania w Chełmie. Prawa do dziesięcin z czterech pól w Niedośpielinie, z pól kmiecych w Woli
Kuźniewskiej i Woli Rożkowej miało arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Zmieniło się to
22 października 1634 r., kiedy abp Jan Wężyk, przekazała parafii niedośpielińskiej
wszystkie prawa do dziesięcin należne do tej pory arcybiskupstwu65. Do duchownego należało też pół stawu66.
Wybieranie dziesięcin nie zawsze przebiegało sprawnie. Często dochodziło
do zatargów na tym tle między szlachtą a duchownymi. Z obowiązku opłacania
dziesięcin nie wywiązywał się Wojciech Wężyk, dziedzic Niedośpielina i Zagórza
(nie tylko w stosunku do parafii Niedośpielin, ale także i Chełmo). Ponadto zagarnął
łąkę zwaną „Plebaniec”. Dopiero na łożu śmierci zezwolił na wybieranie dziesięcin,
nakazał zawrócić zagarniętą łąkę. Jako rekompensatę zapisał kościołowi w Niedośpielinie 1000 zł na Zagórzu oraz ziemię koło plebani nazywaną „Krupieńska”, ciągnące się aż do lasu Żarek67. Zapis potwierdzili bracia Wojciecha, Stanisław i Rafał,
za których także miano odprawiać msze św. Za Rafała i Agnieszkę Wężyków duchowny powinien odprawiać 7 mszy rocznie68.
W 1705 r. ks. Kazimierz Zagórski, dziekan kurzelowski i pleban w Niedośpielinie, występował przeciwko Aleksandrowi. Wówczas spór dotyczył bliżej nieokreślonych nieruchomości, zapisanych przez śp. szl. Stefana Sułowskiego kościołowi. W ich posiadanie wszedł Aleksander i najprawdopodobniej nie chciał ich przekazać proboszczowi. Nie wiadomo jak spór się zakończył69.
Konflikt o dziesięciny powrócił po kilku dziesięcioleciach. W dniu 12 sierpnia 1705 r. w Zagórzu proboszcz zawarł ugodę z dziedzicem Woli Wężykowej, Rafałem Wężykiem, miecznikiem dobrzyńskim, synem Jana Wężyka, starosty sieradz-

64 M. Zajączkowski, Sieć parafialna..., s. 136-139. Odpis z księgi uposażeń Jana Łaskiego zamieszczono też w omawianej tu księdze metrykalnej - AACz, KM 719, k. 45-48v.
65 AACz, KM 719, współczesna kartka. K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 9, Lipski 1842,
s. 285-289.
66 AACz, KM 719, k. 79v, 81-82, 98-104v. W 1457 r. Dorota z Koniecpola zapisała pół stawu
Jakuszowi z Niedośpielina.
67 AACz, KM 719, k. 106v-114. T. A. Nowak, Testament..., s. 299.
68 AACz, KM 719, k. 88-97.
69 AACz, KM 719, k. 106-106v.
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kiego i wareckiego, dotyczącą dziesięciny z tej wsi oszacowanej na 30 zł. Świadkami
byli Ludwik Pukarzewski z Pukarzowa i Adam z Leżenic Leżeński.
15 września 1731 r. ks. Klikowski występował o dziesięcinę wytyczną z Niedośpielina i Odrowąża przeciw szl. Stanisławowi Wężykowi, miecznikowi dobrzyńskiemu. Jego plenipotentem w sporze z duchownym był szl. Franciszek Białobrzeski. Dziedzic uległ i zgodził się na wybieranie dziesięciny, a także zapłacił za
siedem poprzednich lat 360 zł70. Sprawa jednak na tym się nie zakończyła. W Zagórzu 15 września 1741 r. zawarto w kwestii dziesięcin wytycznych z Niedośpielina
i Odrowąża ugodę między ks. Klikowskim i Aleksandrem Wężykiem (syn Rafała),
miecznikiem dobrzyńskim, właściciela Niedośpielina, Woli Kuźniewskiej i Odrowąża,. Duchowny za to zrezygnował z zaległości za 7 lat z tych dziesięcin. Natomiast
wcześniej zasądzoną kwotę 360 zł miał zapłacić do św. Jana przyszłego roku. Świadkami ugody byli Władysław Kolumna Walewski i Aleksander Kolumna Walewski,
miecznik sieradzki. Nie wiadomo, czy ustalone warunki zostały dotrzymane71.
W 1739 r. ks. Klikowski występował o dziesięcinę przeciwko Stanisławowi
i Mariannie z Bierzyńskich Wężykom, dziedzicom Woli Rożkowej. Zawarto ugodę,
w której dziedzice zezwalali na jej wybieranie i odwożenie do Niedośpielina, zarówno z dóbr dworskich jak i chłopskich. Zaległości w dziesięcinach sięgały 15 lat. Tę
ugodę podpisano w Niedośpielinie 25 maja 1739 r. Podpisali zainteresowani oraz
Kazimierz Sadurski i Franciszek Białobrzeski, „przyjaciel obu stron”.
Przekazy z następnych lat dają nam obraz wielkości owych dziesięcin. W
1742 r. z Woli Rożkowej: żyta - 8 korcy, tatarki – 6, owsa – 10, jęczmienia - 4, grochu
półćwierci. Cała dziesięcina oszacowana została na 130 zł72. W 1743 r. z Woli Rożkowej duchowny odebrał z majątku dworskiego Stanisława Wężyka: 8 kop i 4 snopki
żyta, 1 kopę i 39 snopków jęczmienia, 2 kopki grochu lipcowego, 4 kopy i 6 snopków, owsa i 3 wozy tatarki. W tym czasie, poza dwoma dziedzicami (Wężykiem i
szl. Janem Filipowskim, który miał 2 chłopów) we wsi było 11 gospodarstw. Łącznie
z tej wsi duchowny otrzymywał 92 kopy żyta, 2,5 kopy jęczmienia, 38 kop owsa, 3,5
kopy jęczmienia, 3 wozy i 308 korcy tatarki oraz 2 kopy i 12 kitek grochu. Duchowny
potwierdził odebranie dziesięciny za lata 1744-174673.
Ks. Stanisław Klikowski ponosił też pewne koszty związane z wyciągnięciem z archiwum gnieźnieńskiego dokumentów erekcyjnych parafii (27 zł) oraz
przeróżne akta z konsystorza kurzelowskiego. Były one potrzebne do prowadzenia
sporów o dziesięciny. Te udało się odzyskać z Woli Rożkowej (za zaległe 4 lata),
Niedośpielina i Odrowąża. Odzyskał też pola i łąki zw. Stawiska, leżące na wprost
Karczowa. Bronił poddanych plebańskich przed podatkami, które chciał nałożyć
dwór, co - jak napisał - „kosztowało go wiele zdrowia i pieniędzy”74.

AACz, KM 719, k. 49-53
AACz, KM 719, k. 122v-123v.
72 AACz, KM 719, k. 124-124v.
73 AACz, KM 719, k. 60-68.
74 AACz, KM 719, k. 42-43, 121-122.
70
71
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Duchowny posiadał oczywiście także własne gospodarstwo. W 1659 r. posiadał 2 woły, 2 krowy, jedną jałówkę, klacz ze źrebięciem i 5 świń75. Więcej szczegółów przynosi wizytacja parafii z 1694 r. Wówczas inwentarz plebański składał się
z pary starych wołów, pary cielców młodych, starej klaczy ze źrebięciem, konia
z małym źrebcem, 4 krów, 30 owiec, 5 świń i pszczół. W 1755 r. ksiądz posiadał 6
wołów, 4 kury, 3 gęsi. W gospodarstwie nie było wozów i bron76. Do czasów ks. Stanisława Klikowskiego gospodarstwo było bardzo zaniedbane. Remontu wymagał
dom organisty (wybudowano mu nowy), kurnik, piekarnia, która była bez okien,
pieca i komina, zniszczona była również komora i sień przy niej –„wszystko ledwo
stoi”. Ówczesne budownictwo nie było najtrwalsze, bowiem plebania mająca kilkanaście lat także potrzebowała pilnego remontu. Dom ten miał sień, alkierz, dwie
komory i stary piec potrzebujący pilnie remontu, bo stał już kilkanaście lat. Wstawiono w nim nowe okna, piece i wiele rzeczy potrzebnych do domu. Zły był stan
budynków gospodarczych. Jedna stodoła wybudowana była stara, zbudowana z
prostego drewna, pozyskanego z rozebranej stodoły. W podobnym stanie były dwie
inne stodoły, także stare. W ich miejsce wybudowano jedną nową, a do pozostałych
wstawiono nowe wrota, powstały 3 nowe obory (stare były pokryte słomą i świerczyną), sień przy piekarni, na której położono nowy dach. Remontom poddano spichlerz, owczarnię, pokryto dachem karmnik i chlewik oraz stajenkę i wozownię.
W całym gospodarstwie, koło kościoła, plebani i pól postawiono nowe płoty, bo stare
popalili wcześniej żołnierze rosyjscy. Za kościołem była chałupa dla dwóch poddanych plebana. Ich dom był bardzo zniszczony i Jan Kopiec oraz Józef Jurek musieli
mieszkać na plebani, „aby się po świcie nie tułali”. Dla nich powstały nowe chałupy
wraz z całym wyposażeniem. Gospodarstwo plebana powiększyło się też o nowego
zagrodnika, Jana Kopca, który miał pracować przez dwa dni. W 1755 r. gospodarstwo plebana („familia parochi”) stanowiło 6 osób: sługa, chłopiec do pasania bydła
(wołów), sługa do bydła, chłopiec do posług parafialnych, gospodyni („mater familias”) i służąca.
Wpisy metrykalne
Najstarsza księga metrykalna parafii Niedośpielin to dudka o wymiarach
33x10 cm, spisana po łacinie. Zawiera w sobie trzy podstawowe rodzaje wpisów metrykalnych: spis ochrzczonych (1643-1699), zaślubionych (1681-1698) i zmarłych
(1681-1689, 1696-1698, 1708-1721, 1724-1726, 1729-1730 i pojedynczy akt z 1749 r. oraz
informacja o śmierci Aleksandra Wężyka z 1759 r.). Wpisy te są rozrzucone, przeplatane wpisami inwentarzowymi parafii. Wiele wpisów, zwłaszcza tych początkowych
jest nieczytelne, co spowodowane jest uszkodzeniami pierwszych kart księgi (zniszczeniu uległy krawędzie stron). Księgę założył w ks. Samuel Kalisty na potrzeby
rejestracji chrztów. Wpisów dokonywał z podziałem na poszczególne wsie. Jego
następca, ks. Rudkowski, zaczął prowadzić rejestry zaślubionych i zmarłych. W księ-

75
76

AACz, KM 719, k. 40-40v.
AACz, KM 719, k. 26e.
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dze umieszczano również opisy parafii, wprowadzano odpisy dokumentów potrzebnych do prowadzenia spraw sądowych.
Niedośpielin był małą parafią, rocznie ślub brało po kilka par, a zdarzały się
lata, że nikt nie przystąpił do tego sakramentu (1645, 1655-1657, 1661,1669, 1671,
1677, 1683,1694-1695, 1697). Łącznie zaślubiono 119 par, co rocznie daje średnią 2,1
ślubów77.
Duchowny nie zapisywał wieku narzeczonych, w nielicznych przypadkach
można określić ich wiek na 25, 29, 34, 38, 39 lat (należy brać pod uwagę, że niektórzy
z nich mogli być wdowcami)78. Podobnie nie we wszystkich przypadkach podawano
miejsce pochodzenia. Na podstawie istniejących zapisów należy stwierdzić, że przyszli małżonkowie pochodzili przeważnie z tej samej miejscowości (55%), prawie w ¼
przypadków z innej wsi, ale z terenu parafii (21,5%)79. Spoza parafii narzeczeni pochodzili w 24% przypadków, a 80% spośród nich to mężczyźni. W tym przypadku
zasięg terytorialny też nie był wielki, pochodzili bowiem z sąsiednich parafii (Chełmo, Wielgomłyny, Kobiele Wielkie).
Datę ślubu podano w 80% aktów. Na tej podstawie widać sezonowość zawierania związków małżeńskich. Zdecydowanie dominują: luty (44,2%) i styczeń
(12,6%), dalej plasował się czerwiec i listopad (po 8,4%), lipiec (7,3%), październik
(6,3%), wrzesień (4,2%), maj i grudzień (po 3,1%). Miesiące zimowe wybierano ze
względu na mniejszy zakres prac w gospodarstwie80. Widoczna jest niewielka ilość
ślubów w grudniu oraz ich brak w marcu i kwietniu, czyli w miesiącach, w które
przypadają okresy postu. Wśród dni tygodnia wybieranych na ślub dominuje czwartek (28,2%), na podobnym poziomie utrzymują się środa (15,2%), poniedziałek i piątek (po 14%), niedziela (13%) i najmniej wtorek i sobota (po 7,6%)81.
Brak jest informacji pozwalających określić długość trwania małżeństwa, zarówno pierwszego, jak i kolejnego. Domyślać się można, że z kolejnym ożenkiem
wdowcy nie czekali długo. Jeden z odnotowanych tu przypadków mówi, że od
śmierci żony do ślubu upłynęły raptem 3 miesiące. W innych przypadkach od inforW poszczególnych latach ilości wyglądały następująco: 1643-5, 1644-7, 1646-3, 1648-4, 16493, 1650-2, 1651-4, 1652-1, 1653-2, 1654-2, 1658-1, 1659-5, 1660-2, 1662-1, 1663-2, 1664-2, 1665-1,
1666-2, 1667-2, 1668-1, 1670-6, 1672-3, 1673-2, 1674-3, 1675-3, 1676-7, 1678-2, 1679-5, 1680-2,
1681-2, 1682-2, 1684-2, 1685-2, 1686-2, 1687-2, 1688-4, 1689-4, 1690-2, 1691-2, 1692-5, 1693-1,
1696-4, 1698-1. W Dobryszycach średnia roczna wynosiła 5 ślubów - T.A. Nowak, Obraz rodziny w świetle ksiąg metrykalnych parafii Dobryszyce w XVII i XVIII wieku, [w:] Instytucja rodziny
wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna, t. 2 Społeczeństwo i kultura, pod redakcją Justyny
Kingi Stępkowskiej i Katarzyny Małgorzaty Stępkowskiej, Lublin 2012, s.128.
78 W Dobryszycach wiek kawalerów był niższy, ale zdarzali się też w wieku ok. 40 lat - T.A.
Nowak, Obraz rodziny …, s.129. Przeważnie wiek zawierania związku małżeńskiego to 20-24
lata dla kobiet i 25-29 dla mężczyzn - T. Wiślicz, Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na
wsi polskiej XVII-XVIII wieku, Wrocław 2012, s. 127, 145.
79 Podobne wielkości obserwowano w innych rejonach kraju - M. Wyżga, Parafia Raciborowice
od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej, Kraków 2011, s. 159; tenże, Rodzina
chłopska w parafii Raciborowice pod Krakowem w XVII-XVIII wieku, [w:] Społeczeństwo staropolskie.
Seria nowa, t. 3, Warszawa 2011, s. 252; T. Wiślicz, Upodobanie..., s. 113.
80 M. Wyżga, Parafia Raciborowice ..., s. 155.
81 Podobnie było w parafii Dobryszyce – T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s.128-129.
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macji o pierwszej żonie do wzmianki o kolejnej mijały 2-4 lata. Liczba powtórnych
ślubów jest trudna do ustalenia, poza wpisami odnotowanymi w księdze (11% małżeństw z dziećmi82) mężczyźni mogli żenić się poza parafią.
Spośród 119 zaślubionych par posiadanie później dzieci odnotowano w 72%
przypadków. W księdze wpisano informacje o 292 małżeństwach, mających przynajmniej jedno dziecko. Dominowały rodziny z jednym dzieckiem (nieco ponad
71%)83, dalej z dwójką (niespełna 18%), trójką (7,5%) i z czwórką (2,7%), w pojedynczych przypadkach z piątką i szóstką (po 0,34%). Oczywiście mowa tu o dzieciach
ochrzczonych, liczba faktycznych narodzin jest niemożliwa do ustalenia. Liczba rodzin z jednym dzieckiem wydaje się być zawyżona, prawdopodobnie nie notowano
dzieci zmarłych przy porodzie, bądź jeszcze przed chrztem. Najbiedniejsi z racji kosztów związanych z chrztem mogli nigdy nie ochrzcić dziecka, nie chrzczono również dzieci martwych84. Przyjmuje się, że ok. 35% dzieci umierało w pierwszym roku
życia85.
W latach 1643-1699 udzielono 456 chrztów, średnio rocznie było to 8 chrztów86. Liczba chrztów nie jest równa liczbie porodów. Chrzty bliźniacze zdarzyły się
tylko 4 razy, ale nie oznacza to, że faktycznie tyle ich było. Podczas porodu lub
przed chrztem jedno z dzieci mogło umrzeć, wówczas nie było chrzczone, a co za
tym idzie wpisywane do księgi87. Podobnie nieliczne były narodziny dzieci nieprawych. W Niedośpielinie odnotowałem tylko 2 takie przypadki już XVIII w., obaj
chłopcy byli dziećmi szl. Konstancji Wojakowskiej. Zastanawia brak narodzin dzieci
z nieprawego łoża w XVII w.88
W nielicznych przypadkach (3,2%) nie udało się odczytać imienia i płci dziecka. Po uwzględnieniu tych wpisów można stwierdzić, że liczba chłopców (55,5%)
przewyższała liczbę dziewczynek (45,1%). Porównałem wpisy ks. Kalistego (do 1673

W Dobryszycach odsetek ten sięgał 21% - T.A. Nowak, Obraz rodziny …, s. 130.
Podobnie było w parafii Dobryszyce – T.A. Nowak, Obraz rodziny…, s. 130. W innych parafiach
84 C. Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991, s. 103-104; tenże, Funkcjonowanie społeczności parafialnej na tle analizy rejestracji chrztów parafii Trzcianne 1600-1654, [w:]
Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. III, pod redakcją Andrzeja Wyczańskiego, Warszawa
1983, s. 192.
85 T. Wiślicz, Upodobanie..., s. 169.
86 W obliczeniach średniej rocznej pominąłem ostatnie 3 wpisy z lat 1722, 1724 i 1726, gdyż
dotyczą szlachty i nie stanowią ciągłości z pozostałymi danymi. W odniesieniu do chrztów
liczby udzielonych sakramentów w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 164326, 1644-18, 1645-15, 1646-9, 1647-7, 1648-9, 1649-7, 1650-6, 1651-10, 1652-5, 1653-9, 1654-8, 1655
-6, 1656-7, 1657-4, 1658-8, 1659-8, 1660-10, 1661-8, 1662-7, 1663-6, 1664-6, 1665-6, 1666-7, 1667-7,
1668-2, 1669-6, 1670-3, 1671-7, 1672-5, 1673-3, 1674-5, 1675-3, 1676-11, 1677-10, 1678-12, 1679-17,
1680-14, 1681-11, 1682-9, 1683-8, 1684-14, 1685-4, 1686-5, 16 87-9, 1688-8, 1689-6, 1690-7, 1691-4,
1692-13, 1693-4, 1694-4, 1695-4, 1696-7, 1697-6, 1698-11, 1699-2, 1722-1, 1724-1, 1726-1. W Dobryszycach w XVII w. średnia wynosiła 17 chrztów.
87 C. Kuklo, Demografia Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 313.
88 W Dobryszycach w XVII w. dzieci nieprawe stanowiły 1,5% - T.A. Nowak, Obraz rodziny…,
s. 132.
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r.) i te kolejnych duchownych. W pierwszym przypadku chrzty chłopców stanowiły
58%, a później 52%. Nadal były to proporcje odwrotne od przyjętych w nauce.
Duchowni przeważnie podawali datę chrztu. Na tej podstawie można stwierdzić, że sakramentu chrztu udzielano najczęściej w marcu (13,8%), listopadzie
(12,5%), lutym (10,4%), październiku (8,8%), grudniu (8,8%), styczniu (7,4%), kwietniu (7,4%), maju (6,4%), lipcu (6,4%), wrześniu (6,1%), sierpniu (5,8%), czerwcu
(5,3%). Zgodnie z kościelnymi zaleceniami dziecko należało ochrzcić niezwłocznie
po narodzinach89. Dzień tygodnia w tym przypadku jest więc przypadkowy. Jeśli
przyjąć, że dzieci chrzczono niezwłocznie po narodzinach, jak nakazywały przepisy
kościelne, to do poczęć dochodziło w czerwcu, lutym, maju, styczniu, marcu, kwietniu, lipcu, sierpniu, październiku, grudniu, listopadzie, wrześniu.
Niedokładność źródeł (tylko dla 4% narodzin udało się określić ten czas) nie
pozwala dokładnie ustalić, w jakim czasie od ślubu rodziło się pierwsze dziecko.
Najwięcej przypadków odnotowałem w ciągu roku (2,6% ogółu), w pozostałych pojedynczych przypadkach były to przedziały od 2 do 5 lat i 9 lat. Dwa razy okres do
narodzin wyniósł 9 miesięcy. Odnotowałem też jeden przypadek, gdy ten okres wynosił tylko 3 miesiące, co oznacza, że do poczęcia doszło na pół roku przed ślubem90.
Kolejne dzieci przychodziły na świat przeważnie co 2 lata91.
W użyciu były 23 imiona kobiece, wśród których dominowała tradycyjnie
Marianna (13,7%), Katarzyna (12,6%) i Gertruda (10,1%)92. Natomiast u mężczyzn
odnotowałem 37 imion, a największą popularnością cieszyły się: Jan (9,5%), Wojciech
(9,1%), Andrzej (5,8%), Marcin (5,8%) i Maciej (4,9%)93. Sporadycznie (4 przypadki)
stosowano podwójne imiona, zwyczaj taki miała zwłaszcza szlachta94.
M. Sierocka-Pośpiech, Urodzenia i chrzty w siedemnastowiecznej Warszawie (czas i miejsce), [w:]
Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1, Od średniowiecza do wieku XVIII,
praca zbiorowa pod redakcją Marii Dąbrowskiej i Andrzeja Kolndera, Warszawa 2002, s. 5657. S. Zabraniak, Stan duchowieństwa a religijność w archidiakonatach: kaliskim, uniejowskim i wieluńskim (1660-1763), Rzeszów 2012, s. 287; C. Kuklo, Demografia…, s. 317-318.
90 T. Wiślicz, Upodobanie..., s.72. Według badań T. Wiślicza na wsi panowała dosyć duża swoboda seksualna, tolerowana do momentu poczęcia dziecka. Jeśli przyszli rodzice decydowali
się na ślub unikali przykrych konsekwencji, jakie mogły ich spotkać ze strony społeczności
wiejskiej.
91 Podobnie było w parafii Dobryszyce i w innych rejonach kraju– T.A. Nowak, Obraz rodziny..,
s. 130; T. Wiślicz, Upodobanie..., s.169.
92 Dalej plasowały się: Zofia (8,6%), Jadwiga (8,1%), Agnieszka (7,1), Dorota (5,5%), Ewa (5%),
Elżbieta (5%), Anna (4,5), Magdalena (4%), Małgorzata (3,5%), Łucja (2,5), Barbara (2%), Urszula (1%), Apolonia (1%), Agata (1%), pojedynczo reprezentowane były: Klara, Regina, Urszula, Franciszka Ewa, Krystyna, Rozalia.
93 Poza nimi w użyciu były: Stanisław (4,9%), Józef (4,9%), Walenty (4,1%), Szymon (3,7%),
Grzegorz (3,7%), Paweł (3,3%), Tomasz (2,9%), Sebastian (2,9%), Mikołaj (2,4%), Piotr (2,4%),
Wawrzyniec (2,4%), Mateusz (2%), Franciszek (2%), Błażej (2%), Jakub (2%), Krzysztof (1,6%),
Kacper (1,6%), Kazimierz (1,6%), Aleksy (1,6%), Łukasz (1,6%), Adam (1,2%), Michał (1,2%),
Bartłomiej (1,2%), Urban (1,2%), po 2 razy: Augustyn, Ignacy, Hiacynt, Antoni; pojedynczo:
Marek, Witek, Melchior, Benedykt.
94 Były to: Marcin Andrzej, Wojciech Franciszek, Mikołaj Ignacy, Klemens Andrzej (nieprawy),
Franciszka Barbara.
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Rodzicami chrzestnymi w przeważającej części wpisów były osoby związane
z miejscowym kościołem. Prawie w połowie przypadków był to nauczyciel, sporadycznie organista lub kantor95. Zdarzało się, że rodzicami chrzestnymi chłopów byli
właściciele wsi. Natomiast dzieci szlacheckie do chrztu trzymali członkowie tego
stanu.
Zmarli
Rejestry zmarłych zaczęto prowadzić w 1680 r. i doprowadzono do 1730 r.
Nie ma tu jednak ciągłości, wakaty zaznaczono tylko dla 1713 i 1716 r.96 Mało prawdopodobne jest, by w ciągu kilku następujących po sobie lat bez pochówków nikt
w parafii nie zmarł. Raczej z jakiś powodów zgonów nie rejestrowano. Średnia roczna to 3,5 zgonów. Najwięcej osób umierało w miesiące zimowe i wiosenne (styczeńkwiecień i listopad-grudzień). Tylko kilka razy podano datę śmierci i pogrzebu. Na
tej podstawie można stwierdzić, że pogrzeb następowało tego samego dnia lub częściej nazajutrz. W jednym przypadku czekano z pogrzebem 2 dni, a w innym 3 dni.
Z pewnością wśród rejestracji zgonów istnieje najwięcej luk. Być może spowodowane było to dosyć późnym wprowadzeniem obowiązku rejestracji zmarłych. Powszechnie prowadzono je dopiero od XVIII w.97
W najstarszych wpisach podawano imię i nazwisko, wymieniano ojca, miejsce zamieszkania, czasami profesję. Dopiero od 1697 r. informowano o przyjęciu
ostatniego namaszczenia i miejscu pochówku choć nie we wszystkich przypadkach
(poniższe wielkości procentowe obliczane były od tego roku).
Wiek zmarłych podawano bardzo rzadko, pierwszą taką wzmiankę odnotowano dopiero w 1721 r. i podano tylko 10 razy. Ostatnie namaszczenie przyjęło
44% zmarłych. Parafian chowano na cmentarzu (60%), w miejscowym kościele parafialnym za ołtarzem NMP (16%), w kościele w Wielgomłynach (3,5%), gdzie ostatni
spoczynek znajdowała szlachta. Tam życzył sobie być pochowany Wojciech Wężyk
(zm. w 1689 r.98, w niedośpielińskiej księdze metrykalnej nie ma informacji o jego
zgonie) i zapewne jego małżonki, Agnieszka Wężykowa (zm. 24 kwietnia 1724 r.)
oraz jej córka Rachela Sadurska (choć Antoni, syn Racheli i Kazimierza Sadurskich,
spoczął w kościele w Niedośpielinie). Na cmentarzu wokół kościoła zaznaczano niekiedy, że grób znajduje się w jego zachodniej części lub przy dużym wejściu do kościoła. W samym kościele chowano szlachtę i bogatszych chłopów.
Niewielką rotację wśród chrzestnych widać było też w XVII stuleciu w sąsiedniej parafii
Chełmo oraz w Dobryszycach – T. A. Nowak, Ks. Leopold Paszkowski i jego „Rocznik Kościoła w
Chełmie” od roku 1876, „Zeszyty Wiejskie”, z. XV, 2010, s. 225; tenże, Obraz rodziny …, s. 132.
W pierwszych latach dominował nauczyciel (1643-1677), jego żona (bakalarka) lub syn Stefan
bakalarczyk (1677-1688), Jan Rudnicki (1692) i jego żona Katarzyna (1693), Jan Urbankowicz
(1696), student Jan Pluciński (1696), gospodyni plebana, organista (1684), Jan Ruciński kantor
(1694).
96 Liczby zgonów przedstawiały się następująco: 1680-4, 1681-7, 1682-6, 1683-3, 1684-4, 1685-4,
1686-7, 1687-9, 1688-6, 1689-6, 1697-1, 1698-1, 1708-3, 1709-2, 1710-4, 1712-1, 1713-vacat, 1714-1,
1715-2, 1716-vacat, 1717-2, 1719-2, 1720-1, 1721-7, 1724-5, 1725-4, 1726-4, 1729-10, 1730-4, 17491.
97 R. Jop, Metryki …, s. 154.
98 T.A. Nowak, Testament…., s. 293.
95

150

Parafia Niedośpielin i jej mieszkańcy w świetle najstarszej księgi metrykalnej…
Wydaje się, że metryki Niedośpielina nie były prowadzone dokładnie.
Wskazuje na to wyższa liczba ochrzczonych chłopców w stosunku do dziewczynek.
Przyjmuje się bowiem, że liczba dziewczynek powinna być wyższa od chłopców99.
Kolejnym czynnikiem wskazującym na niepełność danych jest wskaźnik liczby
chrztów do ślubów. Powinien się on kształtować w przedziale 4,5-5,0100, a w Niedośpielinie wynosi 3,8, jest więc niższy.
Mieszkańcy parafii Niedośpielin wymienieni na kartach najstarszej księgi metrykalnej
Po analizie wpisów metrykalnych udało się zidentyfikować 1459 osób. Mężczyźni (34,8%) i kobiety (34,7%) reprezentowani są mniej więcej po równo, nieco
mniej jest dzieci (30,3%). Ogółem, z uwzględnieniem dzieci, liczba mężczyzn (51,3%)
nieznacznie przewyższała liczbę kobiet (48,7%). W miejscowościach na terenie parafii odnotowałem 1181 osób, z tego w Niedośpielinie 484 osób (40,9%), Woli Rożkowej
262 (22,1%), Woli Kuźniewskiej 238 (20,1%), Karczowie 181 (35,3%) i w Odrowążu 16
osób (1,3%). Dla 234 osób (16% ogółu) o nie ustalono miejscu zamieszkania, ale część
z nich z pewnością pochodziła z terenu parafii. Spoza parafii natomiast pochodziły
44 osoby (3%).
Osoby występujące na kartach księgi metrykalnej podaję z podziałem na poszczególne miejscowości. W ich obrębie starałem się odtworzyć poszczególne rodziny, stąd zaznaczone wytłuszczonym drukiem zostały pierwsze osoby z danej rodziny. Daty umieszczone przy konkretnych osobach, a pozbawione jednego z poniższych skrótów, oznaczają czas występowania w omawianym tu źródle. Poza tym
pojawiają się inne daty określające datę: urodzenia - ur., chrztu – chrz., ślubu – śl.,
śmierci - zm. Przy niektórych osobach w nawiasie podaję inne wersje ich nazwisk.
Przypadki, w których nie jestem pewny odczytanych słów zaznaczam znakiem zapytania -?, fragmenty uszkodzonego tekstu - […].
Karczów
Abartowic (?) Jan i Helena, s. Walenty (chrz. 7 II 1643); Anna [...]czkowna (zm. 10 X
1683); Baran Stefan i Marianna, s. Paweł (chrz. 24 I 1643), s. Wawrzyniec (chrz. 9 VIII
1648), s. Kazimierz (chrz. 2 III 1653); ż. Zofia, s. Benedykt (chrz. 20 III 1660); ż. Małgorzata, s. Bartłomiej (chrz. 1663); Baran (Baranek) Paweł (ur. 1643) od 22 XII 1677 ż.
Ewa Jóźwikowa, oboje z Karczowa, c. Gertruda (chrz. 6 III 1678); Baran Tomasz
i Zofia, c. Klara (chrz. 21 VII 1647); Bosek Jan od 26 I 1654 ż. Jadwiga z Woli Kuźniewskiej; sł. Czechrzeński Błażej i Marianna, c. Franciszka Ewa (chrz. 11 IV 1678);
Czerniczek Grzegorz i Elżbieta, s. Marcin Andrzej (chrz. 2 XI 1677), s. Piotr (chrz. 29
VII 1681); Elżbieta [...] (zm. 4 XI 1685); Jadwiga w 1651 wyszła za Wojciecha Rybaka
z Pratkowic; Jagustowa Małgorzata (29 I 1646); Jagiela Jakub i Agnieszka,
c. Agnieszka (chrz. 8 I 1658); Jan i [...], s. Kazimierz (chrz. 1667); Jóźwik Mateusz
I. Gieysztorowa, Niebezpieczeństwa metodyczne polskich badań metrykalnych XVII-XVIII wieku,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 19, 1971, nr 4, s. 591; taż, Od metryk do szacunków
ludności, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”,, t. 12, 1964, nr 2, s. 290.
100 M. Wyżga, Parafia Raciborowice …, 178-179.
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i Gertruda, s. Maciej (chrz. 15 II 1654), c. Zofia (ur. 15 V1657); Jóźwik Maciej (ur.
1654) od 26 I 1693 ż. Elżbieta Czarniczkowa; Judnik Kazimierz (?) (zm. 25 III 1689);
Kalista Piotr (18 X 1644) i Anna, s. Stanisław (chrz. 21 IX 1651) – ż. Marianna,
s. Bartłomiej (chrz. 24 VIII 1684); Kalista Walenty (chrz. 24 II 1653); Kalista Wojciech
i Gertruda, s. Jan (chrz. 29 I 1646); Kalisty Maciej (14 I 1644); Klachowski Andrzej od
6 II 1690 ż. Zofia; Kabrychowa Marianna od 24 XI 1689 ż. Macieja Rybickiego; szl.
Komorowska Zuzanna (19 III-23 IX 1683); Kopik Piotr i Elżbieta, s. Szymon (chrz.
1655); kowal (zm. 18 X 1710); Kryniedzka (?) Elżbieta (zm. 23 XII 1687); Kubik Marcin i Katarzyna karczmarze, s. Józef (chrz. 30 III 1680-zm. 2 IX 1682); Kusz Stanisław
(zm. 19 XI 1708); Marcin karczmarz (12 VII 1644-9 II 1649); Kopeć Grzegorz i Elżbieta, s. Wawrzyniec (chrz. 10 VIII 1698); Kupowic Marcin karczmarz i Katarzyna, bliźnięta: Sebastian i Paweł (chrz. 8 I 1699); Kurzatka Katarzyna od 30 V 1689 ż. Macieja
Ignika; Małgorzata [...] (zm. 6 I 1686); Mały Maciej i Gertruda, c. Anna (chrz. 14 III
1660); Markowicz Piotr i Zofia, s. Kazimierz (chrz. 1656), c. Anna (chrz. 16 VII 1658);
ż. Marianna, s. Mateusz (chrz. 8 IX 1661); Matusek Maciej i Katarzyna Płóciennik (śl.
20 VII 1679), c. Anna (zm. 8 IX 1684); ż Marianna, c. Marianna (chrz. 6 III 1695); Matusowa Anna (zm. 19 VIII 1683); Michałowa Gertruda (zm. 31 I 1729, przyjęła sakramenty, pochowana na cmentarzu); Nowaczek (Nowak) Grzegorz od 9 II 1649 ż.
Regina Mazur z Woli Rożkowej, c. Urszula (chrz. 16 XI 1649), s. Wojciech (chrz. 22 IV
1651), c. Marianna (chrz. 17 IX 1661); Nowaczek (Nowakowicz) Piotr i Małgorzata,
s. Mateusz (chrz. 18 II 1645), ż. Zofia, s. Józef (chrz. 19 III 1653); Nowak Jan (7 II
1651); szl. Pągowski Wojciech (zm. 19 IV 1726, przyjął sakramenty, pochowany w
kościele za ołtarzem NMP); Piaskowna Katarzyna od 13 XI 1698 ż. Jana Stanczyka;
Piekarski Andrzej (zm. 30 XI 1708) i od 1668 ż. Katarzyna (zm. 16 II 1714, przyjęła
sakramenty, pochowana na cmentarzu), s. Krzysztof (chrz. 20 V 1678), s. Stanisław
(chrz. 6 V 1680), c. Marianna (chrz. 15 III 1681), s. Józef (zm. 18 XI 1682), 17 VIII 1681
określano ich również jako mieszkańców Woli Kuźniewskiej; Piekarska Marianna
(ur. 1681-5 XI 1696); Piekarski Andrzej (zm. 12 III 1712, przyjął sakramenty, pochowany na cmentarzu); Piekarski Krzysztof (ur. 1678-1729), s. Józef (zm. 28. XII 1729,
lat 3), c. Dorota (zm. 30 XII 1729, pochowana na cmentarzu), c. Petronela (zm. 26 II
1730, przyjęła sakramenty, pochowana na cmentarzu); Piekarski Jakub (6 II 1690);
Pelik Jan i Katarzyna, s. Krzysztof (chrz. 25 V 1678); Przeradzianka Małgorzata (zm.
24 I 1725, przyjęła sakramenty); Siudak Jan i Jadwiga, s. Jan (chrz. 23 I 1643); szl.
Skąpski Franciszek (1686-6 III 1695) i Anna Kruszewicka (śl. 1686); Spychała Stanisław (1644-27 II 1649); Spychała Wojciech i Anna, c. Marianna (chrz. 5 XII 1677), s.
Wojciech (?) (chrz. 10 VII 1683); Spychała Stanisław i Regina, s. Tomasz (chrz. 13 XII
1643), s. Melchior (chrz. 7 I 1647), s. Maciej (chrz. 23 II 1653), s. Mikołaj (chrz. 2 XII
1659); Szostek Jan szewc i Zofia, c. Małgorzata (chrz. 13 VII 1698); Tomczykowa
Gertruda (zm. 26/27 XI 1721, lat 20, przyjęła sakramenty, pochowana na cmentarzu);
Zdąbik Klemens i Zuzanna, c. Marianna (chrz. 9 IX 1650), c. Katarzyna (chrz. 23 XI
1652); Wilczek Stanisław i Elżbieta (1656-10 VIII 1698), s. Walenty (chrz. 13 II 1656);
występują też jako mieszkańcy Woli Kuźniewskiej; Walenty kołodziej (zm. 18 VI
1684) od 12 I 1659 ż. Agnieszka z Woli Kuźniewskiej; Wawrzyniec (31 XII 1677-6 VI
1689) młynarz z młyna Dolnego i Marianna, s. Kacper (chrz. 1660), s. Michał (chrz. 15
IX 1671-zm. 13 XII 1683); Wilczek Jan (7 II 1651-13 XI 1698) i Jadwiga, c. Elżbieta
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(chrz. 1661), s. Józef (chrz. 17 III 1672), s. Bartłomiej (chrz. 1677); ż. Elżbieta (zm. 17 XI
1708), s. Sebastian (30 I 1680); Wilczek Kazimierz i Katarzyna, c. Katarzyna (chrz. 5
XI 1696); Wilczkowa żona szewca (zm. 8 XI 1710); Wilczek Piotr (zm. 1 IX 1721,
przyjął sakramenty, pochowany w kościele); Wilska Marianna (4 II 1698); Włodarczyk Wojciech i Marianna, c. Marianna (chrz. 11 II 1678); Wstępień Michał, s. Wojciech (zm. 6 VIII 1730, lat 6, pochowany na cmentarzu); Owczarz Wojciech (zm. 28 IV
1689) i Dorota (zm. 8 III 1684), s. Marcin (chrz. 5 XI 1679), c. Marianna (chrz. 1 VIII
1682), od 2 VI 1684 ż. Elżbieta Gerlalowska, s. Wojciech (chrz. 3 IV 1698), z domu
plebana; Owczarczanka Agnieszka (18 IX 1689); Szymon i Agnieszka […], c. Magdalena (?) (ur. 9 VI 1665); Zofia i […], c. (chrz. 19 VIII 1659).
Niedośpielin
Adam organista (1685); Agnieszka i [...], s. Paweł (chrz. 1662); Agnieszka „mater
familias” plebana (1 V 1694); szl. Anna i [...], s. Wojciech (chrz. 1660); Anna młynarzówna i Stanisław z Chełma (śl. 1653); Anna „mater familias” plebana (8 I 1699);
Anna córka młynarza Augustyna od 23 II 1665 ż. Wojciecha Koziaka (?); Andrzej (?)
od 9 II 1643 ż. Zofia z Woli Rożkowej; Andrzej i [...], c. Dorota (chrz. 1658); Andrzej
tkacz i Katarzyna z Odrowąża, s. Andrzej (chrz. 20 XI 1671); Bakalina Jadwiga (17 IX
1661); Bociankowa Zofia (1643-1644); Borek Samuel (7 II 1651) i Anna (1643-12 V
1645), s. Jakub (ur. 15 VII 1643-zm. 30 XI 1681); Borek Jan (1688-1729) i Marianna,
s. Andrzej (chrz. 28 XI 1688), s. Jan (chrz. 22 VII 1690), c. Zofia (zm. 8 XI 1729, pochowana na cmentarzu); Borkowna Regina (1644); Borucka Zofia (zm. 14 IV 1689);
Brzeszyna (Brzezina) Katarzyna (27 XII 1692-14 V 1693) służąca plebana; Bugalski
Grzegorz i Jadwiga, c. Marianna (chrz. 17 III 1696); Cieciura Marcin i Urszula,
s. Marcin (chrz. 12 XI 1687); Cygan Wojciech (9 II 1643-27 II 1648); Cyganek Paweł i
[...], s. Paweł (chrz. 1654-12 IV 1681), od 29 VI 1679 ż. Ewa Janowka z Niedośpielina;
Cyganek Piotr (14 II 1682-9 II 1684) i Ewa, c. Jadwiga (chrz. 28 IX 1679); Cyganka
Elżbieta (zm. 29 IX 1680); Delc Mateusz (zm. 4/7 II 1725, przyjął sakramenty, pochowany w kościele); Delcowa Marianna (20 III 1687); Delczyk (Dolczyk, Delec)
Wojciech (19 II 1696) od 22 IX 1675 ż. Zofia Kwapiszowna (zm. 7 IV 1688), c. Łucja
(chrz. 11 XII 1679), c. Ewa (chrz. 7 II 1684), c. Jadwiga (chrz. 15 X 1685), ż. Agata, c.
Elżbieta (29 XI 1691); Delczyński Jan i Anna, s. Aleksy (chrz. 30 VII 1683); Delec
Szymon, c. Zofia ( lat 8, zm. 24 I 1729, pochowana na cmentarzu); Dorota od 20 I
1644 ż. Pawła Przoseka (?) z Kobiel; Drogoś (Drogosz) Kazimierz i Jadwiga, s. Franciszek (chrz. 21 XI 1681), c. Marianna (chrz. 25 III 1687), s. Józef (chrz. 19 III 1688);
Dynek Ewa od 1654 ż. Jana ze Srokowa (?); Dziadkowicz Wojciech i Małgorzata,
s. Szymon (chrz. 27 X 1651), s. Szymon (chrz. 23 X 1652); Elżbieta i [...], s. [nie podano imienia] (chrz. 1655); Ewa [...] od 22 X 1680 ż. [...] z Żytna; Figa Maciej sługa Franciszka Rudnickiego (?) folwarku z Niedośpielin (zm. 13 III 1698, przyjął sakramenty,
pochowany na cmentarzu); Garniecki Grzegorz i Elżbieta, s. Błażej (chrz. 1674); Gertruda […] (1646); Gielza Adam owczarz (chrz. 4 V 1677); Gorek (Górski) Marcin
i Magdalena, s. Andrzej (chrz. 25 II 1687), c. Łucja (chrz. 11 XII 1688); Goral Jan
(1696); Goralowa N. (sic) (5 XI 1695); Grzegorz karczmarz (1644); Józef i Barbara
[bez nazwiska], s. Łukasz (chrz. 12 X 1673); Ignowit Jan i Krystyna, c. Dorota (chrz. 6
II 1689); Jadwiga „mater familias” plebana (chrz. 28 III 1695); Jedymowscy Andrzej
i Marianna, s. Jan (chrz. 3 VI 1688); Jóźwik Maciej (2 VI 1684) i Marianna (?), s. Mar-
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cin (chrz. 8 X 1696); Kargol Stanisław karczmarz (10 III 1696-8 I 1699) i Katarzyna, c.
Jadwiga (chrz. 30 XI 1698) tożsamy ze Stanisławem Karczmarzem; Karkadkowa Ewa
(zm. 29 XII 1686); Kącki Marcin (11 IV 1674-29 VI 1679); Kloszowa (?) Anna od 1643
ż. Jana Fulara (?); Kopcik (Kopiec) Tomasz (1643- 4 XI 1674) i Elżbieta, [nie podano
imienia] (chrz. 28 X 1643), [nie podano imienia] (chrz. 18 VII 1645), [nie podano imienia] (chrz. 22 III 1648); Kopcik (Kopeć) Wojciech (1644) i Katarzyna (1645-1655), c.
Dorota (1645); Kopcik (Kopiec) Jakub i [...], c. Ewa (ur. 3 I 1666), ż. Zofia (28 XI 168816 XII 1698), s. Wojciech (chrz. 25 III 1672), c. Urszula (chrz. 4 X 1675), s. Aleksy (chrz.
10 VI 1677), c. Łucja (chrz. 7 XII 1678), c. Zofia (chrz. 8 IV 1680), s. Paweł (chrz. 7 IV
1684); Kopcik (Kopeć) Jakub i Marianna, c. Marianna (chrz. 24 VIII 1666), c. Katarzyna (chrz. 25 XI 1680); Kopcik Józef (3 I 1664-zm. 18 VII 1689); Kopeć Stanisław (165921 II 1667) i [...], s. [nie podano imienia] (chrz. 1659), ż. Zofia, c. Gertruda (chrz. 21 III
1664), s. Grzegorz (chrz. 10 III 1666), [nie podano imienia] (chrz. 1669); Kopcik Grzegorz (ur. 1666) od 6 II 1692 ż. Katarzyna Piekarcianka z Karczowa; Kopcikowa Gertruda (ur. 1664-zm. 18 I 1689); Kopeć Andrzej od 16 XI 1659 ż. Jadwiga z Niedośpielina; Kopiec Jan i Małgorzata, c. Katarzyna (chrz. 4 XI 1674); Kopcik Jan od 24 II 1688
ż. Dorota Bartkowka/Barczyszanka, c. Marianna (chrz. 6 VI 1689), s. Łukasz (chrz. 17
X 1692), c. Gertruda (10 III 1696), s. Wojciech (chrz. X 1698); Kopciowa Anna (14 III
1660-1 III 1697); Kopcowa Zofia (12 VI 1688); Kozera Jan i [...], c. Agnieszka (chrz. 6 I
1692); Krapa Marcin (1652); Krzysztofowa (?) Marianna (?) (zm. 21 I 1688); Kubik
Marcin i Katarzyna, s. Grzegorz (chrz.12 III 1684); Kusiawicz Łukasz dzierżawca
Niedośpielina, c. Teresa (zm. 20/20 IV 1726, pochowana w kościele); Kuszkowicz
Andrzej od 1644 ż. Barbara, s. Jan (chrz. 18 VI 1654), ż. Gertruda, s. Maciej (?) (chrz.
1656); Kuśmierczyk (Kuśmierz) Jan i Dorota, s. Sebastian (chrz. 13 I 1676) c. Marianna (chrz. 15 VIII 1678); Kwapiszek Tomasz i Marianna, s. Józef (chrz. 18 III 1696);
Kwapiszak Stefan (zm. 27 I 1688); Kwapiszowa Anna (zm. 13 III 1688); Iwanicka
Jadwiga (12 III-3 XI 1697); Jadwiga od 10 I 1650 ż. Jana Ambroszczyka z Zagórza;
Jakub i Marianna, s. Walenty (chrz. 1656); Jakubczak Jakub i Regina, s. Tomasz
(chrz. 3 XI 1643), s. Wojciech (chrz. 1 III 1649), s. Szymon (chrz. 1653); Jakubczyk
Walenty i Jadwiga, c. Ewa (chrz. 26 III 1664); Jambroz Łukasz i Marianna, c. Anna
(chrz. 20 IV 1687); Jan szewc i Zofia, s. Piotr (chrz. 29 VI 1684), s. Stanisław (chrz. 7 V
1686); Jan karczmarz (2 IX 1686) i Krystyna, c. Barbara (?) (chrz. 18 III 1689), c. Dorota
(chrz. 9 II 1692); Jan młynarz syn, od 14 II 1684 ż. Małgorzata Taborowna, c.
Agnieszka (chrz. 5 I 1685), c. Magdalena (chrz. 12 VII 1687, zm. 6 XII 1687), s. Walenty (chrz. 25 I 1689); Januszek i Zofia, [nie podano imienia] (chrz. 31 XII 1643); Januszczyk Wojciech od 7 II 1651 ż. Dorota z Niedośpielina; Januszczyk Błażej od 21 II
1667 ż. Jadwiga Kopcowa; Janowicz Jan i Krystyna, c. Marianna (chrz. 2 VII 1683), c.
Gertruda (chrz. 2 III 1687), c. Katarzyna (chrz. 16 XI 1691); Kancarski (?) Jan i [...],
[nie podano imienia] (chrz. 25 XI 1660); Kazimierczyk Walenty i Ewa, s. Marcin
(chrz. 3 XI 1687); Kącki Marcin od 21 X 1675 ż. Katarzyna Życińska, s. Wojciech (?)
(chrz. 13 IV 1679); Klimczyk (Klimek) Wojciech i Gertruda, s. Stanisław (chrz. 1662),
s. Augustyn (chrz. 27 VIII 1666), c. Zofia (chrz. 21 V 1672), c. Zofia (chrz. 21 IV 1680),
s. Andrzej (chrz. 28 XI 1683); Klimek Wojciech i Katarzyna, s. Maciej (chrz. 1644), s.
Marcin (chrz. 16 XII 1645); Klimek Augustyn zagrodnik (ur. 1666-zm. 30 VI 1697,
przyjął sakramenty, pochowany na cmentarzu) i Małgorzata, s. Stanisław (chrz. 12 V
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1697); Klimek Stanisław (ur. 1662) od 19 II 1696 ż. Zofia Krzywdzianka z Woli Kuźniewskiej, s. Tomasz (chrz. 22 XII 1697); Klimczyk Maciej (ur. 1644) od 23 II 1663 ż.
Gertruda (s. Witek, chrz. 1667), s. Marcin (chrz. 4 XI 1674); ż. Katarzyna, c. Marianna
(chrz. 25 VIII 1678); Klimczyk Maciej (ur. 1644) i Gertruda, Andrzej (13 XI 1681);
Klimczanka (?) Regina (zm. 16 I 1687); Kołodziejczyk Jakub (2.12 1659-zm. 2 VII
1709, pochowany w kościele) i Anna (19 III 1666), s. Tomasz (chrz. 1664), c. Gertruda
(chrz. 1667), s. Stanisław (chrz. 1 IV 1676-zm. 1685), s. Szymon (20 X 1678), od 12 VI
1679 ż. Dorota Matuszkowka (25 X 1698), s. Krzysztof (chrz. 25 IV 1682), c. Katarzyna
(chrz. 5 XI 1685), c. Marianna (chrz. 2 VIII 1690), s. Jakub (chrz. VIII 1697); Kołodziejczykowa Anna (?) od 19 II 1681 ż. Jakuba [...]; Kołodziejczyk Tomasz (ur. 1664)
i Ewa, c. Barbara (chrz. 12 XII 1692); Kołodziejczyk Marcin i Elżbieta (zm. 2 VII
1709), s. Paweł (chrz. 8 I 1699); Kołodziejowa Urszula „stara” (1660-8 II 1696); Kołodziejowna Barbara od 27 II 1648 ż. Stanisława [...] z Goszczowy; Konieczny Wojciech od 25 II 1661 ż. Zofia z Odrowąża; Kościk Grzegorz i Elżbieta, s. Andrzej (chrz.
21 XI 1692); Kruczek Wojciech i Elżbieta, s. Marcin (chrz. 6 X 1695); Krupa Anna (zm.
25 VI 1686); Krupina Małgorzata (zm. 14 IX 1687); Krupianka Małgorzata od 7 II
1650 ż. Jana Barana z Chuty; Krzysztof i Marianna, c. Katarzyna (chrz. 1657); Kwapiszek Piotr od 8 IX 1675 ż. Anna Młynarczanka, c. Jadwiga (chrz. 1 X 1678); Szymon
i Jadwiga Błaszczyk, c. Katarzyna (chrz. 1644), od 16 II 1670 ż. Zofia Włodarczanka
z Niedośpielina; Kwapisz (Kasławski?) Krzysztof (7 II 1650-1660) i Marianna c. Ewa
(chrz. 1644), s. Walenty (chrz. 22 V 1649), s. Piotr (chrz. 16 II 1653); Kwapisz Jakub od
6 VI 1689 ż. Gertruda Kliatowa (?); Kwapiszek Piotr (ur. 1653) i Anna, bliźnięta: Jan i
Piotr (chrz. 22 VI 1682); Kuskowa Magdalena (19 XI 1659); Kuskowka Ewa (zm. 12
VI 1681); Kuskowicz Adam (18 VII 1645); Kuskowicz Jan i Dorota, s. Augustyn
(chrz. 1670); Łucja szpitalna, z części plebańskiej (30 III 1682-07 IV 1684), służąca
plebana; Łukasz i Agnieszka [bez nazwiska], s. Wojciech (?) (ur. 5 IV 1668); Łukasz
młynarz i Agnieszka (9 III 1651), c. Katarzyna (chrz. 23 XI 1651), c. Katarzyna (chrz.
23 XI 1652); Maciej owczarz (?) od 7 II 1679 ż. Zofia Kopciowa; Maciej i Dorota,
c. Dorota (chrz. 24 I 1646), s. Maciej (chrz. 2 II 1650), s. Urban (1656); Maciej i Gertruda [...], c. Agnieszka (chrz. 20 I 1670); Małgorzata i [...], s. Piotr (chrz. 1667); Małgorzata i […] woźnica (?), c. Małgorzata (1647); Marcin (lub Maciej) od 22 IV 1649 r. ż.
Dorota; Mateusz karczmarz (zm. 1717, przyjął sakramenty, pochowany na cmentarzu); Matnicki (Maciak, Młynarczyk) Jan (27 XII 1692) od 26 VII 1676 ż. Marianna
Gajdziowska z Popławy; Matuszek Mateusz od 13 VII 1698 ż. Marianna, s. Szymon
(chrz.26 X 1692); Molik (Mol) Grzegorz i Gertruda (1643-1663), s. Stanisław (chrz. 12
V 1645), c. Elżbieta (?) (1650); Mol Elżbieta (ur. 1650) od 12 V 1687 ż. Grzegorza Góry
z Kobiel; Mol Wojciech (9 V 1667) i Agnieszka (1661-16 VI 1665), c. Zofia (chrz. 18 IV
1665); Molik Wojciech (1643); Molik Tomasz (12 V 1687) i Katarzyna (1655-1666), s.
Kacper (chrz. 1 I 1666), od 6.02 1691 ż. Jadwiga Matuszkowa z Karczowa; Molik
Piotr od 3 III 1680 ż. Magdalena Michalanka, s. Krzysztof (chrz. 2 V 1681); Molik Jan
od 9 VI 1682 ż. Gertruda Kuźniewczanka; Nowicik Łukasz i [...], c. Jadwiga (chrz.
1662); szl. Olszewski Jan, administrator dóbr plebana (zm. 31 XI 1729, przyjął sakramenty, pochowany na cmentarzu koło dużego wejścia do kościoła); Owgiszek (?)
Kazimierz od 1 XI 1676 ż. Jadwiga z Woli Kuźniewskiej; Pajczykowka Marianna od
4 II 1696 ż. Urbana Kopec; Parzniowska Elżbieta (1 IX 1663-3 I 1664); Parzniowski
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Paweł (1 IV 1663); Paweł i Marianna, c. Ewa (chrz. 1661); Pelik Jan, dawny sługa
klasztoru (1675-1676) od 21 II 1675 ż. Marianna Rzecznikowa z Niedośpielina; Pierzaczek Stanisław (1653); Pikowska Elżbieta (1669); Piskorzowa Marianna (zm. 18/20
XI 1721, lat 70, przyjęła sakramenty, pochowana na cmentarzu); Piotr młynarz i Katarzyna, c. Zofia (chrz. 28 V 1684), c. Marianna (chrz. 2 IX 1686); Rakowski Andrzej i
Katarzyna, c. Gertruda (chrz. 13 II 1689); Rożański Karol (sługa szl. Wojciecha Kazimierza i Katarzyny Wężyków) i Katarzyna, c. Zofia (chrz. 1 V 1677), s. Wojciech
Franciszek (chrz. 13 X 1680); Ruciński Jan kantor (1 V 1694); szl. Sadurski Kazimierz
(23 VI 1722) i Rachela (zm. 6 VI 1724, lat ok. 26, córka szl. Agnieszki Wężykowej,
pochowana kościele w Wielgomłynach), s. Antoni (ur. i chrz. 6 VI 1724-zm. 4 XI 1724,
pochowany w kościele w Niedośpielinie za ołtarzem NMP); Samuel i Anna, s. Sebastian (chrz. 1646); Skowron (Skowronek) Jan i Katarzyna, s. Michał (chrz. 28 III 1695),
ż. Marianna, c. Magdalena (chrz. 20 VII 1698); Skrobaniowna (Skrobankowa) Anna
(1670-14 II 1673); Spychała Mikołaj od 18 II 1691 ż. Agnieszka Paryzarka z Woli
Kuźniewskiej, bliźnięta: Walenty (chrz. 8 II 1696) i Apolonia (chrz. 8 II 1696); Stanisław kołodziej (1643-zm. 3 V 1687) i Katarzyna (?), s. Walenty (chrz. 19 XI 1663), c.
Urszula (chrz. 15 X 1671); Stanisław i Małgorzata, [nie podano imienia] (chrz. 1654);
Stanisław i [...], NN (chrz. 1661); szl. Sułowska Barbara (8 IV 1692); szl. Sułowska
Jadwiga panna (6 X 1695); szl. Sułowski Stefan (6 X 1695) współwłaściciel Niedośpielina; Symulski Szymon i Zofia, c. Jadwiga (chrz. 23 IX 1683); Szala Michał i Małgorzata (?), c. Zofia (chrz. 17 V 1658); Szczerbacik Józef (10 VII 1678-zm. 13 XII 1686)
i Barbara, c. Apolonia (chrz. 8 II 1679); Szepowicz Jakub (30 III 1682-zm. 23 V 1687) z
dworu plebana; Szepowiczowa Zofia (7 II-29 VI 1684); Szewczyk Stanisław i Zofia,
s. Wojciech (chrz. 1 IV 1679); Szymon i Jadwiga, c. Małgorzata (chrz. 1660); Ślęzaczek Szymon (1643); Ślęzaczka Agnieszka (22 II 1654) od 26 V 1649 ż. Łukasza z
Drużykowa (?); Taborek Paweł od 20 II 1689 ż. Jadwiga Kopciówka; Tasor Adam i
Katarzyna, s. Marcin (chrz. 19 XI 1671); Tomasz karczmarz i Agnieszka (1665-12 X
1673), c. Magdalena (chrz. 29 VI 1665); Urban owczarz (?) i Katarzyna, c. Ewa (chrz.
19 XII 1677); Urbankowicz Stanisław (8 II-18 III 1696) i Anna (8 II-18 III 1696) nauczyciel; Walenty i Jadwiga, s. Błażej (?) (chrz. 1659); Walenty bednarz (1670); Wąsala
Grzegorz i Marianna, c. Barbara (chrz. 1647), s. Wojciech (chrz. 22 IV 1651); Włodarka Zofia (6 XII 1680); Włodarz Grzegorz i Agnieszka, c. Gertruda? (chrz. 1644), c.
Zofia (chrz. 19 III 1648); Włodarz Krzysztof (19 XII 1651-10 VIII 1659); Włodarz Stanisław i […], c. Jadwiga (chrz. 1659); Włodarczykowa Jadwiga (1650); Wojciech
szewc i Anna, c. Zofia (chrz. 17 IV 1644), c. Katarzyna (chrz. 9 XI 1648); Wojciech i
Gertruda, c. Gertruda (ur. 3 III 1643); Wojciech i Jadwiga, s. Wojciech (chrz. 31 III
1661); Wojciech karczmarz (23 III 1664-7 II 1679) i Agnieszka, s. Piotr (chrz. 1669),
[nie podano imienia] (chrz. 3 X 1679); Wojciech J[...] i Katarzyna, s. Walenty (chrz.
1655); Wojciech Ja[...] i Dorota, s. Maciej (chrz. 9 III 1651); szl. Wężyk Wojciech (21
IX 1665-25 XI 1688) i Barbara (1 V 1677-9 III 1690); Wężyk Maciej (15 III 1681) i jego
żona [bez imienia]; szl. Wężyk Aleksander, miecznik dobrzyński, właściciel Niedośpielina (zm. 28 III 1759) i Agnieszka (zm. 24 IV 1724, lat ok. 40, pochowana kościele
w Wielgomłynach); Wilicz (?) Grzegorz (27 II 1648); szl. Wojakowska (Wojakowiczanka) Konstancja, s. Jan, ojciec nieznany (chrz. 23 VI 1722), s. Klemens Andrzej,
ojciec nieznany (chrz. 2 XI 1726); Wstępień Wojciech i Krystyna, s. Wojciech (chrz. 19
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V 1665); Wstępień Andrzej od 1679 ż. Marianna Kap[...]; szl. Zarębski Andrzej i Anna, c. Franciszka Barbara (chrz. 9 III 1690); Zofia i [...], c. Zofia (chrz. 1646); Życieński
Jakub i Katarzyna, c. Elżbieta (chrz. 25 X 1662); Życiński Benedykt (chrz. 12 I 1659).
Wola Kuźniewska
Agnieszka od 29 VII 1643 ż. Bartłomieja Nowaka z Łazowa; Bachełek Wojciech
i Marianna, c. Łucja (chrz. 1669); Bednarek Jan i [...], s. Jan (chrz. 1648); Bocian Mikołaj i Gertruda, s. Ignacy (chrz. 1 II 1643); Budkowczyk Wojciech i Katarzyna, c. Jadwiga (chrz. 2 XI 1643); Chudy Jan i Marianna, s. Franciszek (chrz. 6 XI 1656); Delec
Wojciech i Jadwiga, s. Marcin (chrz. 26 X 1643); Drogosz Andrzej (zm. 10 III 1715,
przyjął sakramenty, pochowany na cmentarzu); Dudic Jan i Gertruda, s. Błażej (chrz.
1 I 1654), c. Elżbieta (chrz. 19 XI 1659); Gaik Grzegorz (18 II 1691-zm. 21 III 1715,
przyjął sakramenty) od II 1692 ż. Zofia Kołodziejczanka z Niedośpielina, c. Zofia
(chrz. 14 V 1693), c. Marianna (chrz. 1 III 1697), s. Tomasz (chrz. 16 XII 1698); Gaik
Jan (zm. 15.04 1721, przyjął sakramenty pochowany na cmentarzu); Gaikowa [bez
imienia] (zm. 20 IV 1721, przyjęła sakramenty, pochowana w kościele); Grot Wojciech (9 IX 1649) i Marianna, c. Jadwiga (chrz. 4 IX 1643), c. Jadwiga (chrz. 7 XI 1644);
Grzegorz bednarz i Marina, c. Małgorzata (chrz. 29 III 1643), c. Małgorzata (chrz. 4 V
1644); ż. Ewa, c. Magdalena (chrz. 1649); Grzegorz młynarz i Zofia, s. Maciej (chrz. 21
IV 1676) [prawdopodobnie pochodził z tej wsi]; Jakub młynarz i Marianna, s. Wojciech (chrz. 22 X 1676) [prawdopodobnie pochodził z tej wsi]; Jan [...] od 24 II 1653 ż.
Gertruda z Goszczowy; Janaścik Wojciech i Zofia, c. Anna (chrz. 9 VIII 1645); Janczyk Jan od 1662 ż. Dorota; Jurkowicz (Juszkowic) Wojciech (10 XI 1648) od 3 II 1658
ż. Katarzyna z Niedośpielina; Kaszkowic alias Gajowy Wojciech (23 II 1665-1670)
i Katarzyna, c. Regina (chrz. 30 VIII 1676) [prawdopodobnie mieszkali w tej wsi];
Kaszkowic Marcin od 30 I 1690 ż. Magdalena Markowka; Kącki Marcin (8 IX 1675)
i Katarzyna, s. Łukasz (chrz. 18 X 1681) [prawdopodobnie mieszkali w tej wsi]; Kobielewska Anna (13 IV 1679); Kołodziejczyk Błażej i Jadwiga, c. Gertruda (chrz. 4 III
1676), [prawdopodobnie mieszkali też w tej wsi]; Kołodziejczyk Tomasz (zm. 15 IV
1721, przyjął sakramenty, pochowany w kościele) i Ewa, s. Grzegorz (chrz. 12 III
1694), s. Józef (chrz. 12 III 1697); Kołodziejczykowa Zofia (zm. 1721, przyjęła sakramenty, pochowana w kościele); Kopeć (Koper) Tomasz (1 I 1666- 30 VIII 1676) od 20
II 1666 ż. Marianna Kołodowczanka, c. Anna (chrz. 19 VII 1676) [prawdopodobnie
mieszkali w tej wsi]; Kozi[...] Wojciech i Marianna (?), c. Elżbieta (chrz. 29 II 1648);
Koziński Jan i Apolonia, c. Zofia (chrz. 1 V 1694); Krolewicz (Krakowiec) Bartłomiej
i Marianna, s. Stanisław (chrz. 5 IX 1667), s. Walenty (chrz. 1669); Krzywda Wojciech
i Marianna, c. Tomasz (chrz. 1 I 1657); Krzywdek Jan (zm. 29 IX 1686) i Katarzyna,
c. Dorota (chrz. 12 II 1679); Krzywdzina Katarzyna (wdowa po Janie?) od 23 II 1688
ż. Andrzeja Bartoscha; Kuszkowicowna Agnieszka (ur. 1650) od 15 XI 1675 ż. Pawła
Liska z Kobiel Małych; Kuszkowicz Grzegorz od 12 VII 1644 ż. Agnieszka; Kuszkowicz Adam (23 II 1665) i Magdalena, c. Agnieszka (chrz. 1650), c. Elżbieta (chrz. 16 XI
1653), s. Maciej (chrz. 24 II 1658), s. Andrzej (ur. 2 XII 1664); Kuszkowicz (Kuskowic)
Bartłomiej (zm. 16 XI 1680 tu jako mieszkaniec Woli Rożkowej) od 17 IX 1646 ż. Marianna c. karczmarza z Karczowa, s. Andrzej (chrz.1651), c. Agnieszka (chrz. 18 X
1653), c. Dorota (chrz. 1661), c. Anna (chrz. 28 VII 1675) [od 1653 pisali się z Woli
Rożkowej]; Kuszkowic Andrzej (ur.1651) i Katarzyna, s. Józef (chrz. 12 III 1689);
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Kuszkowic Krzysztof i Marianna, c. Ewa (chrz. 1643); Kuszkowicz Jan i Regina,
c. Marina (chrz. 10 XII 1643), c. Elżbieta (chrz. 1 XI 1653); Kuszkowicz Marcin (12 VII
1644); Kuszkowicz (Jurkowicz) Wojciech i Katarzyna, s. Jan (chrz. 14 VI 1645),
s. Grzegorz (chrz. 31 XII 1646), c. Anna (chrz. 22 VI 1649); Kuszkowiczowa Ewa od
1664 ż. Sebastiana Bartnicza; Kuśnierczyk Walenty (ur. 1662-1692) od 20 I 1687 ż.
Ewa Czerniczkowka (?), s. Jan (chrz. 24 VI 1693); Kuśnierz Andrzej (1662-1673)
i Gertruda, s. Walenty (chrz. 1662); Jurek Wojciech (1658-1667) i Katarzyna, s. Sebastian (chrz. 16 I 1658); Leśny (Leśnik) Wojciech i Katarzyna, s. Hiacynt (chrz. 17 VIII
1654), s. Grzegorz (chrz. 6 III 1658), c. Marianna (ur. 1 IX 1663); Łysy Wojciech i Katarzyna, c. Gertruda (?) (chrz. 3 I 1664); Małyk Stanisław (10 VII 1678); Masterek Mikołaj i Anna, s. Urban (chrz. 29 III 1643); Michałek Andrzej i Marianna, c. Agnieszka
(chrz. 1 II 1655); Miesat Andrzej i Marianna, c. Gertruda (chrz. 2 III 1643); Molik
Stanisław od 1673 ż. Zofia Michalka, c. Łucja (chrz. 13 XII 1677), s. Jan (chrz. 12 VI
1679), s. Franciszek (chrz. 2 X 1681); Molik Wojciech karczmarz (23 II 1663-22 X 1676)
i Zofia, s. Mateusz (chrz. 21 IX 1681) [prawdopodobnie mieszkali w tej wsi]; Molowa
Zofia [z Chełma?] (1643-zm. 30 XI 1680); Molowa Katarzyna (1 II 1655); Mościński
Szymon (zm. 6 II 1696); Murodek Szymon i Marianna, s. Wojciech (chrz. 22 X 1676)
[prawdopodobnie mieszkali w tej wsi]; Musiałek Szymon od 1660 ż. Marianna; Musiałowa Jadwiga (1648-24 II 1658); Pański Jan i Anastazja (?), s. Sebastian (chrz. 20 I
1675); Pariga Jan (zm. 17 I 1696) od 3 II 1672 ż. Krystyna, c. Jadwiga (chrz. 27 IX
1678); Pariga Krzysztof (zm. 12 III 1686); Płóciennik Wojciech i Magdalena, c. Katarzyna (chrz. 10 XI 1646), ż. Magdalena, s. Wojciech (chrz. IV 1660); Płóciennik Adam
i Magdalena, s. Grzegorz (chrz. 9 V 1667); Spychalanka Katarzyna z Woli Kuźniewskiej od 10 XI 1648 ż. Jana Kurzowicza z Kurzelowa; Spichała (Spychała) Łukasz (17
IX 1646-26 I 1654) i Zofia, s. Mikołaj (chrz. 4 XII 1643), s. Łukasz (chrz. 21 X 1650), s.
Maciej (chrz. 22 II 1654), s. Marek (chrz. 15 IV 1659); Spychała Jakub (zm. 20 III 1720,
pochowany na cmentarzu); Szalao (?) Wojciech i Ewa, s. Marcin (chrz. 1645); Wawrzyniec od 1670 ż. Zofia; Wawrzyniec [...] (zm. 13 I 1688); Wilczek Jan od 16 I 1644 ż.
Ewa Kalista z Karczowa, s. Jan (chrz. 1647); Wilczek Jan (ur. 1647-1668) i Elżbieta,
c. Marianna (chrz. 31 V 1684), c. Anna (13 VI 1688), c. Jadwiga (chrz. 17 IX 1692); Wilczek Grzegorz i Katarzyna, s. Wawrzyniec (chrz. 31 VIII 1663); Wilczek [bez imienia]
i Marianna, c. Katarzyna (chrz. 3 XI 1697); Wilczek Jan (10 I 1650) i Ewa, c. Dorota
(chrz. 8 XII 1645), s. Adam (chrz. 20 VII 1652); Wilczek Stanisław i Elżbieta, s. Adam
(chrz. 2 VI 1662); Wilk Stanisław od 8 I 1699 ż. Elżbieta, s. Jan (chrz. 21 XII 1671) [w
1699 mieszkali w Karczowie]; Wilk Jan i Elżbieta, s. Franciszek (chrz. 17 I 1682)
[prawdopodobnie mieszkali w tej wsi]; Wojciech młynarz i Agnieszka, s. Jan (chrz.
17 V 1676) [prawdopodobnie mieszkali w tej wsi]; Wojciech tokarz (?) od 18 X 1644
ż. Katarzyna z Karczowa; Wostępiarz Wojciech (chrz. 10 I 1650) [prawdopodobnie
mieszkali w tej wsi]; Wszczepnik Marcin i Urszula, s. Błażej (chrz. 4 II 1682); Zdębik
Stanisław i Zofia, c. Agnieszka (chrz. 21 I 1643), c. Agnieszka (chrz. 1644); Życiński
Benedykt i Agnieszka, c. Katarzyna (chrz. 1645); Życiński Piotr i Regina, c. Agnieszka (chrz. 31 XII 1660).
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Wola Rożkowa
Adam i Dorota [bez nazwiska], s. Jan (chrz. 1671); Anna od 2 XI 1678 ż. Szymona
K[...]; Antoni [rodzice nieznani] (chrz. 1 VI 1679); Apolonia dwórka (21 I 1660); Baran Tomasz i Marianna, s. Józef (chrz. 21 III 1645), ż. Katarzyna, c. Małgorzata (chrz.
21 VI 1651); Baranowa Anna (18 IX 1725, żebraczka, przyjęła sakramenty, pochowana w zachodniej części cmentarza); szl. Biestrzykowska Katarzyna od 5 II 1674 ż
Stanisława kantora z Przedborza; szl. Biestrzykowska Zofia od 29 VII 1675 ż. szl.
Wojciecha Miłakowskiego z Biestrzykowa; Błasiowa Katarzyna (6 VIII-5 IX 1648);
Bocianek Łukasz i Agnieszka, s. Maciej (chrz. 14 II 1657); Cieciurek Urban i Łucja, c.
Dorota (chrz. 4 I 1643); Czarna Apolonia (14 II 1657); Czarniaczek (Czernik) Tomasz
(zm. 12 IV 1682) i Marianna, s. Maciej (chrz. 22 II 1654), s. Józef (chrz. 1665); Czarniczek Grzegorz (1666- 25 II 1685) od 11 VII 1666 ż. Elżbieta Michałowianka, c. Małgorzata (chrz. 1668); Czerniczek Wawrzyniec (lat 2, zm. 10 IX 1729, pochowany na
cmentarzu); Ciennikowa Małgorzata od 3 II 1692 ż. Aleksego Musiarka; Czarniowski Jan (21 V 1672); Dolas Wojciech i Agnieszka, s. Aleksy (chrz. 7 VIII 1655); Dworaik Jan i Zofia, s. Andrzej (chrz. 19 X 1661); Florczyk Stanisław i Anna, s. Hiacynt
(chrz. 16 VIII 1643); Gawłowski Stanisław i Marianna, administrator Woli Rożkowej
(11 V 1698); Igniec Walenty, c. Apolonia (zm. 28 VII 1730, pochowana na cmentarzu);
Jakub młynarz (9 II 1643) i Marianna, s. Marcin (chrz. 10 XI 1643), s. Stanisław (chrz.
10 V 1645), s. Michał (chrz. 12 IX 1651); Jakubczyk (Jakubik) Andrzej i Zuzanna,
c. Gertruda (chrz. 18 II 1660), s. Wojciech (ur. 1 IV 1663); Janczyk (Janiec) Adam i
Dorota, c. Dorota (ur. 7 II 1666), s. Grzegorz (ur. 9 III 1669), s. Wojciech (chrz. 11 IV
1674); Janiec Andrzej (11 VII 1666-1670); Janczyk Grzegorz (ur. 1669) i Agnieszka,
s. Stanisław (chrz. 11 V 1698); Jarczyk Franciszek od 1670 ż. Małgorzata, oboje
z Woli Rożkowej; Kalisiowa Dorota (7 I 1647) [prawdopodobnie mieszkali w tej wsi];
Kaliski Stanisław i Zofia, c. Agnieszka (chrz. 1672); Kalista Walenty (14 I 1644-3 VI
1652), c. Regina, od 1646 ż. Krzysztofa Szostek; Kalista Stanisław i Anna, s. Wawrzyniec (chrz. 17 VIII 1681) [prawdopodobnie mieszkali w tej wsi]; Kalista Zofia (18 VII
1645-1667); Klynak Wojciech (zm. 29 IV 1687); Ko[...] Paweł (?)/Tomasz (?) i Magdalena, c. Magdalena (chrz. 20 VII 1692); Kopcik Piotr od 3 VI 1652 ż. Elżbieta z Radomska, s. Franciszek (chrz. 4 XI 1652); Kopcikowa Katarzyna (29 V 1647-1656); Kopiczka Paweł od 1648 ż. Małgorzata z Karczowa; Kopik Jakub i Zofia, s. Józef (chrz.
30 III 1682); Kubik Stanisław od 31 XII 1677 ż. Gertruda Kuśnierka; Kuskowicz Marcin (1662-1679) i Anna, s. Kazimierz (chrz. 4 III 1653), ż. Regina, c. Gertruda (1662),
c. Katarzyna (chrz. 19 III 1666); Kuskowicz Marcin i Małgorzata, s. Marcin (chrz. 9 XI
1669), c. Magdalena (chrz. 24 V 1679); Krasik Krzysztof i Łucja, c. Katarzyna (chrz. 15
XII 1651); Kubek Marcin młynarz i Katarzyna, s. Wawrzyniec (chrz. 7 VIII 1678);
Kubik Aleksy młynarz, s. Kacper (lat 3, zm. 4 IX 1729, pochowany na cmentarzu);
Kurz (Kurzyk) Stanisław (20 I 1687) i Jadwiga, s. Wojciech (chrz. 4 IV 1663), c. Gertruda (chrz. 17 II 1670); Kurzyk Wojciech (ur. 1663) i Zofia, s. Aleksy (chrz. 15 VII
1692), ż. Agnieszka, s. Andrzej (chrz. 21 XI 1694), s. Błażej (chrz. 4 II 1698); Kurzyk
Sebastian od 20 I 1692 ż. Marianna służąca z dworu, s. Andrzej (chrz. 22 XI 1692);
Kuszkowic Marcin i Małgorzata, c. Zofia (chrz. 19 IV 1676); Kuśnierz Bartłomiej
i Marianna, c. Jadwiga (chrz. 1647); Kuzek Marcin i Anna, c. Zofia (chrz. 11 IV 1645);
Kurz Stanisław i Jadwiga, s. Sebastian (chrz. 21 I 1660), c. Gertruda (chrz. 14 II 1682);
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Kuźnik Bartłomiej (1644) i Anna, c. Zofia (chrz. 4 III 1649); Kuźniecowa Dorota od 10
VII 1678 ż. Tomasza Michalczyka; Marcin od 1651 ż. Katarzyna z Niedośpielina;
Marianna od 1644 ż. Wojciecha z Kobiel; Markowicz Marek i Agnieszka, c. Jadwiga
(chrz. Jadwiga 1643); Martel (Matel) Maciej (1643-1662) i Marianna, c. Szymon (chrz.
15 VIII 1643), c. Urszula (chrz. 21 X 1658); Martel (Matel) Walenty i Marianna, s. Jakub (chrz. 25 VII 1656); Mazur Maciej i Małgorzata, s. Grzegorz (chrz. 1 III 1645),
s. Mateusz (chrz. 5 IX 1648); Mazurowka Marianna od 20 X 1681 ż. Wojciecha Delczyńskiego; Michałek Andrzej i Marianna, c. Zofia (chrz. 1647); szl. Morawicka Anna (18 II 1680-31 VI 1690); Nożyna Elżbieta (4 III 1653-4 XI 1656); Olkowicz Piotr (?)
od 9 II 1643 ż. Zofia […]; Paryga Sebastian od 26 XI 1696 ż. Urszula Malyszkowka
z Karczowa, c. Gertruda (chrz. 5 III 1698); Piekarski Wojciech i Katarzyna, s. Józef
(chrz. 19 III 1683); Pietrus/Pietroni Stanisław i Zofia, c. Katarzyna (chrz. 1646),
c. Barbara (chrz. 1646), c. Gertruda (chrz. 20 II 1648); Płóciennik Adam (1669) i Magdalena, s. Jakub (chrz. 6 VIII 1648); Radgowski (?) i szl. Zofia, c. Marianna (ur. 21 IX
1665), s. Jan (ur. 24 VI 1667); Regina od 6 II 1659 ż Wawrzyńca Skalskiego
z Ula/Uta (?); Rudnicki Jan rektor (20 VII 1692) i Katarzyna (30 III 1693); szl. Rudnicki Franciszek (12 III-21 XI 1694) i Elżbieta (21 XI 1694) dzierżawcy Niedośpielina;
Rudzki Walenty nauczyciel (1643- 26 VIII 1677), od 1667 ż. Marianna Spiecholanka
(23 XI 1652), w 1669 występują jako mieszkańcy Niedośpielina; Rudzki (Bakalarczyk) Piotr od 23 II 1663 ż. Agnieszka Życińska, s. Wojciech (chrz. 25 IV 1681);
Rudzka Marianna (1 IV 1663-5 IV 1668); Rudzki Stefan bakałarz (20 I 1670-28 XI
1688) i Anna (7 VIII 1678-2 III 1687), c. Marianna (chrz. 26 VIII 1677), c. Dorota (chrz.
6 II 1679), s. Franciszek (chrz. 6 X 1684), c. Magdalena (?) (chrz. 6 VII 1688); Rudzki
Andrzej (6 II 1674); Rudnicka Marianna (22 XII 1697); Ruszkowa Marianna (zm. 19 II
1682); Sala Łukasz od 1670 ż. Dorota, obje z Woli Rożkowej; Sałatowa Zofia (1643);
Sebastian i Marianna [bez nazwiska], c. Marianna (chrz. 23 V 1687); Sebastian zagrodnik i Marianna, s. Jan (chrz. 27 XII 1692); Siedlicz Andrzej od 9 IX 1649 ż. Małgorzata Bartkówka z Karczowa; Sierakoska Anna ekonomka/gospodyni z dworu
plebańskiego (4 X 1675-zm. 15 IX 1685); Sierakoski Marcin (10 VI 1677-1 IV 1679);
szl. Sikorska Anna (11 IV 1674); Skrobaniowska Zofia (21 V 1672); Sośnitkowa
Małgorzata (4 XI 1674); Stefan (?) młynarz (zm. 6 I 1685); Szczerba Maciej od 1670 ż.
Regina, oboje z Woli Rożkowej; Szczerbaczanka Elżbieta z dworu (zm. 16 IV 1687);
Szczerbik Stanisław i Zofia, s. Jan (27 XII 1659), s. Maciej (ur. 12 IX 1664); Szczerbik
Józef i [...], c. Gertruda (18 III 1677); Szczerbik Michał (6 III 1681); Szymański Stanisław i Zofia, s. Szymon (chrz. 23 X 1672) [prawdopodobnie mieszkali w tej wsi];
Szymański Szymon (19 IV 1677-10 V 1682) i Zofia, s. Andrzej (chrz. 4 XII 1679);
Szymczyk Sebastian i Gertruda, c. Agnieszka (chrz. 21 XII 1692) [prawdopodobnie
mieszkali w tej wsi]; Szymonik Sebastian i Gertruda, s. Marcin (chrz. 5 XI 1695);
Taborek Szymon od 12 I 1659 ż. Agnieszka z Niedośpielina; Tąborowa Agnieszka
od 16 I 1670 ż. Wawrzyńca młynarza z Gidel; Wąsik Adam i Łucja, c. Katarzyna
(chrz. 21 IX 1643); Wilczek Maciej od 23 VI 1643 ż. Gertruda; Wilkowa Anna (zm. 3
XI 1726, przyjęła sakramenty, pochowana w zachodniej części cmentarza); Wojciech
młynarz i Marianna (zm. 24 III 1682), c. Katarzyna (chrz. 9 XI 1679); Wstąpień Andrzej i Marianna, c. Katarzyna (?) (chrz. 21 II 1679); szl. Zagórowska Zofia (14 II
1682-20 IV 1687); szl. Zagórowski Remigiusz (Rodryg) (20 IV 1686) i Katarzyna (25 II
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1687), c. Marianna (chrz. 18 II 1680), c. Katarzyna (chrz. 26 IX 1683), dzierżawcy Woli
Rożkowej; Zdanek Kacper i Marianna, s. Andrzej (chrz. 29 XI 1672); Zdebek (Zdębik) Stanisław od 1644 ż. Regina, c. Zofia (chrz. 29 V 1650); Zdębik Klemens i Zuzanna, c. Agata (chrz. 19 I 1654); Życiński Bartłomiej (zm. 25 I 1680).
Odrowąż
Andrzej tkacz (1662) i Katarzyna, c. Elżbieta (chrz. 29 X 1673); Kopiec (Kopeć) Józef
(4 II 1674-zm. 2 VIII 1710, pochowany na cmentarzu); Molowa Gertruda (31 XII 166031 VIII 1663); Spychała (Spychałka) Wojciech i Anna, c. Agnieszka (chrz. 14 II 1673),
s. Jakub (chrz. 20 VII 1679), ż. Gertruda, [nie podano imienia] (chrz. 30 VII 1690),
s. Józef (chrz. 30 III 1693) - do 1677 pisali się z Karczowa; Szczerbik Maciej od 7 II
1651 ż. Apolonia Juska z Odrowąża; Wilgota Stanisław (zm. 11 III 1681 - tu pisał się
z Karczowa) i Anna (zm. 19 XII 1681 – tu pisała się z Niedośpielina), s. Kacper (chrz.
4 V 1677).
Mieszkańcy spoza parafii
Bietrzykówek: szl. Krzętowska Marianna (22 XI 1726); Granice: Kucharska Marianna (21 IX 1665); Huta: Baryła Stanisław (15 XI 1675); Kawęczyn: Dorota (8 XII 1645);
Kobiele: Golacz Andrzej (26 I 1654); Jagustinek Krzysztof (1644); Piech Błażej (?)
(1644); Franciszek szewc (15 XI 1675); Łazów: Staniek Jakub (29 VII 1643); Wojciech
młynarz (29 VII 1643); Myśliwczów: Jakub (26 V 1649); szl. Moszyński Aleksander
(1676); Myślikowski od 10 VIII 1659 ż. Anna z Pińczowa (15 V 1657-16 VII 1658);
Smałka Szymon (10 VIII 1659); Radomsko: Chorargo Błażej (1672); Krzepicka (?)
Katarzyna (19 III 1653-16 I 1658); Krzepicka Anna (19 VIII 1659); Secemin: Ficowiczowa Ewa (10 VI 1677); Rączki: Józef (17 III 1696); Sroków: Walenty szewc (1654);
Wielgomłyny: Dziubak Wojciech (9 X 1673); Marcin żebrak ze szpitala w Wielgomłynach (zm. 15 XII 1726, pochowany na cmentarzu); Pariga Jakub (19 XI 1671);
Szymon rektor (21 II 1674); Wola Życińska: Nowak Grzegorz (3 II 1692); Zagórze:
Bolic (Bulat) Marcin (4 II-10 XI 1648); Krawczyk Wojciech od 4 II 1648 ż. Katarzyna,
córka Wawrzyńca Kuchowicza z Woli Kuźniewskiej; Janicki Franciszek i Anna, s.
Mateusz (25 II 1694); Kucz Jan (15 IV 1659); Piotr karczmarz (22 XII 1677-19 II 1681);
szl. Obińska Anna panna (25 II 1694); szl. Saranklanka (?)Agnieszka (29 X 1673);
Stanisław krawiec (13 II 1696); Zawada: Wójcik (?) Szymon od 6 II 1674 ż. Marianna
Cerkowa z Kłodziejowic (?).
Osoby o nieustalonym miejscu pochodzenia
Andrzej i Marianna [...], c. Gertruda (2 III 1644); Anna młynarka (8 IX 1661); Bałut
Marcin (22 XII 1677); Bałutowa Magdalena (zm. 1 II 1724, przyjęła sakramenty); Baran (?) Jan i Marianna, s. Adam (chrz. 9 II 1684), s. Szymon (chrz. 1686),
s. Wawrzyniec (chrz. 3 IX 1688); Baran Paweł i Ewa (zm. 9 VII 1717, przyjęła sakramenty, pochowana na cmentarzu), s. Jan (chrz. 8 VI 1679), s. Grzegorz (chrz. 30 III
1684), c. Marianna (chrz. 6 XII 1686); Bareła Stanisław (21 X 1658-6 II 1659) z Ula (?);
Batat Sebastian (13 II 1696); Bąblówna Zofia (15 VIII 1643); Bednarczyk Jakub (29 XI
1672); Belik Wojciech (9 X 1673); szl. Bieliński Jan (6.01 1692); szl. Bełchacki Walenty i Barbara (?) (1660); szl. Błeszyńska Anna (3 IV 1698); szl. Bogusławski Kacper (29
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VII 1675); szl. Borzykowa Barbara (29 X 1690); szl. Czarniecki Kazimierz (15 X-6 VII
1688); Czarnowska Zofia (25 I 1689); szl. Czarnowski Andrzej (5 XI 1685-27 X 1686)
od 12 X 1685 ż. Zofia Szapnicowa (?); Czericzkowa Agnieszka (19 X 1661); ucz.
Dychtański Marcin od 12 VI 1682 ż. szl. Marianna Gorczykowna, c. Agnieszka (chrz.
5 XII 1683); Florkowa Marianna (23 V 1687); Galasek Andrzej (20 I 1646); szl. Gidzielski Jan (8 I 1692); szl. Gliński Jan Krzysztof (22 XI 1726); Golecka Anna (5 III-20
VII 1698); Gorakowa Zofia (6 XII 1686-18 III 1689); Gorczyk Marcin (12 VI 1682) od
25 II 1685 ż. Magdalena Janicowna; Grabina Zofia (21 XII 1692); Grabowski Adam
(17 II 1670-17 III 1672); Grabrzoszek Grzegorz (20 I 1687); Grodziecka Zofia
(2 VIII 1690-29 XI 1691); Grodzka Marianna (17 II 1670); Hreta Jan dziad (9/10 XI
1725, przyjął sakramenty, pochowany na cmentarzu); Ignac[...] Adam i Dorota, s.
Stanisław (chrz. 27 IV 1680); Ignowiec Wawrzyniec i Zofia, bliźnięta: s. Jan i c. Marianna (chrz. 31 V 1680); Jadwiga vetula (1663); Janikowicz Walenty (20 II 1666);
Jewkowska Ewa (3 XI 1687); Jaroszowski Franciszek student (30 IX 1684); Józef
szewc (22 X 1676); Kalista Stanisław (9 II 1643); Kaluzianka Regina (31 III 1661);
Karczewski Mikołaj i Agnieszka, s. Tomasz (chrz. 6 XII 1691), c. Marianna (chrz. 25
X 1698); szl. Kobielska Katarzyna (24 VI 1693); szl. Kobielski Mikołaj (1686-8 IV
1692); Kołodziejowa Zofia (7 II 1666-6 II 1689); szl. Kamocki Krzysztof (21 I 1660);
Kmiecik Józef (2 I 1693); Koźniowski Jakub (5 IX 1667-1670); szl. Koźnowski Tomasz (22 I 1685); szl. Koźniowski Samuel (29 X 1690); Kruszecki Stanisław (?) (31 V
1680); Kwapisz Marianna od 29 II 1672 ż. Jakuba Zreziaskiego (?); szl. Kwiatkowski
(?) Stanisław (24 VI 1667); Kulpotkowic Wojciech (14 V 1693); Kuskowicz Jakub (27
VIII 1666); Kuźniczak Walenty (3 II 1692); Kuszkowic Piotr (19 XII 1677- 25 II 1685);
Kołodziej Wojciech (25 VII 1656-19 II 1696); szl. Kędzierski Piotr (16 II 1653); Kędzierski Stanisław (22 XII 1697); Kopeć Kazimierz (30 XI 1698); szl. Kobielski
Krzysztof i Katarzyna, s. Mikołaj Ignacy (chrz. 31 VI 1690), s. Mikołaj (chrz. 8 IV
1692); Kopeć Aleksy (26 V 1648); Kopcikowa Agnieszka (29 VI 1665); Kopciówna
Agnieszka od 9 X 1673 ż. Jana Szemeżyka; Kowalowski Franciszek (20 XI 1671); Kukułka Bartłomiej (25 XI 1680); Kumański Łukasz sługa szl. [...] (zm. 29 III 1686);
Kupkowic Piotr (3 II 1692); Kuszkowic Stefan od 15 II 1688 ż. Agnieszka Baryczarka;
ucz. Kuszewicz Łukasz, s. Wojciech (lat 7, zm. 9 XI 1729, pochowany na cmentarzu);
Larask (Laurecki) Walerian (1680-1683) i Anna (?), c. Ewa (chrz. 8 IV 1680), bliźnięta:
Stanisław i Krystyna (chrz. 25 IV 1682); Lapniec (?) Andrzej (1662); szl. Łobodzińska
Zofia (6 XII 1691-9 II 1692); Machłecki Jan (15 II 1688); Małgorzata (1643); Marczykowna Anna (16 XI 1691); Marek i Agnieszka, c. Jadwiga (chrz. 15 VIII 1644); Marianna (zm. 26 XII 1729, 1,5 roku, pochowana na cmentarzu); Marianna (zm. 17 IX
1719, pochowana na cmentarzu), matka Stanisława z dworu; Marianna i [...], [nie
podano imienia](1644); Marylowski Bartłomiej kawaler (13 VII-10 VIII 1698) arcis
stanrnarowis; Maściaski Jan (9 VI 1682); szl. Mąkolski Franciszek (20 IV 1687-24 XI
1689) i Anna (19 III 1688-13 II 1689), c. Rozalia (chrz. 18 IX 1687), c. Katarzyna (chrz.
25 XI 1688; tu nie wymieniono żony, zmarła?); Mikołaj i Anna, s. Urban (chrz. 1644);
Mikołaj i Gertruda [...], s. Ignacy (chrz. 11 II 1644); Młynarski Karol (30 III 1693); szl.
Mroszkowna (?) Anna (6 I 1692); Musiałowa Elżbieta (18 X 1653); Nowak Walenty
i Ewa, c. Gertruda (chrz. 15 IV 1690); szl. Olszowska Anna (21 IX 1681-10 V 1682);
Papnierz (?) Piotr (23 II 1663); Paryszka Jan i Krystyna, c. Katarzyna (chrz. 21 X
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1680), s. Jan (chrz. 27 VII 1684), s. Paweł (chrz. 22 I 1685); Paweł młynarz i Jadwiga, c.
Katarzyna (chrz. 29 X 1690), s. Kacper (chrz. 2 I 1693); Pedzel (?) Jan (12 V 1687); Pilecki (Polecki) Franciszek (8 IV 1680-17 I 1682); Piotr uciekinier (auferyn?) i Magdalena, c. Jadwiga (chrz. 30 IX 1684); Pluciński Jan student (5 XI 1696); Radonska Anna
(15 IV 1659); Relik Jan (12 II 1679); szl. Rolska Katarzyna od 1686 ż. Grzegorza
[...]ski; szl. Roszowska/Rzeszowska Anna (5 XII 1683- 05 XI 1685); szl. Rozwadowska Joanna (15 X 1686); Rozwadowski Maciej (13 IV 1679-4 II 1682); szl. Rożnowski
Maciej (19 III 1683); Rożańska/Kozańska Anna (?) (21 XI 1681); Rumińska (?) Krystyna (12 XII 1692); Rybak Maciej (3 II 1658- 1660); Salatka Anna (13 II 1656); Samecki Samuel (20 I 1646); Sebastian zagrodnik i Marianna, c. Anna (chrz. 25 VII 1684);
Skrobocka Agnieszka panna (6 III 1695); szl. Słupecka Konstancja (20 IX 1681-4 II
1682); szl. Słupecka Rozalia (18 IX 1687); szl. Słupecka Agnieszka (25 IV 1682); szl.
Słupecki Wojciech (25 IV-12 VI 1682); Smażyński Wojciech prezbiter (3 IV 1698);
Spychalina Zofia (2 XII 1664); Stępkowa Agnieszka (1654); szl. Stolecka Anna
(1660); Strzemowski Stanisław (14 II 1672); Subrzyk Wojciech (4 II 1648); Sumilas
(zm. 15 I 1710, pochowany na cmentarzu); szl. Sczawiński Aleksander kasztelan
kruszwicki (?) (25 V-15 VIII 1678); Stopon (?) Paweł i Ewa, s. Mikołaj (chrz. 6 XII
1680); Stusz Stanisław (26 I 1693); Sziakowa Małgorzata (25 X 1662); Szymańska
Zofia (2 IX 1686); szl. Szypowski Tobiasz (31 VI 1690); szl. Świętosław [bez nazwiska] (1660); szl. Świerciński Jan (25 II 1694); szl. Trepka Tomasz (16 XI-29 XI 1691);
szl. Trepka Grzegorz od 8 I 1692 ż. [bez imienia] szl. Mroczkowna; szl. Trzcińska
Barbara (18 XI 1673); szl. Trzcińska Anna (1676); szl. Trzciński Andrzej z Trzciny (29
VII 1675) i Marianna z Radziejowskich, c. Elżbieta (chrz. 18 XI 1674), s. Jan (chrz.
1676); szl. Trzciński Krzysztof (1676); szl. Trzcińska Katarzyna panna, siostra
Krzysztofa (1676); Turczyk Wojciech (1673); Tyras (?) Szymon (24 XI 1689); Walenty
cieśla (3 X 1679-21 X 1680); Walenty włodarz (29 II 1672); Walowicz Leopold malarz
(5 XII 1683); Watnicki Jan (12 XI 1687); Wąsala Grzegorz od 1644 ż. Marianna z Kobiel; Wieleżkowa Katarzyna (1671); Wilczek Błażej (zm. 27 III 1719, pochowany na
cmentarzu); Włodarczanka Katarzyna (1654); Włodarczyk Jakub (16 XI 1653);
Włoszczowa Marianna (23 XI 1652); Wojciech i Marianna, s. Szymon (chrz. 1644);
Wojciechowski Hiacynt (31 V 1680); Wojtowna Zofia (20 VII 1692); Wolski Remigiusz (6 II 1679); Wolski Wawrzyniec (6 II 1692); Wolski Jan (26 XI 1696); Wołczyk
Jan (2 VI 1684); Wstępień Marcin i Małgorzata, c. Marianna (chrz. 10 V 1682); Wstępień Jakub (1685- 26 I 1693) i Małgorzata, c. Agata (chrz. 2 II 1685); Wstępniowka
Dorota (1662); Zofia dworka (12 IX 1664); Zofia żebraczka (zm. 12 II 1730, przyjęła
sakramenty, pochowana na cmentarzu); Zieleńska Marianna (24 XI 1691); Złotnicki
Jan (23 IX 1683); Żakowa Gertruda (27 XII 1659-1668); Żarkowska Zofia (7 V 1686);
Życki Maciej i Katarzyna (?), c. Agnieszka (chrz. 20 IX 1681); Żyrski Stanisław (5 XI
1695).
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Łukasz S. Kopera
(Sudzin-Częstochowa)

Z dziejów miasta i parafii Żytno w XVIII wieku

Wstęp
Artykuł niniejszy pomyślany jest jako przyczynek do obszerniejszego opracowania przeszłości miasta i parafii Żytno. Dotychczas wiedzy na temat tego ośrodka administracji państwowej i kościelnej dostarcza monografia Żytno (1198-1998)1
autorstwa prof. Andrzeja J. Zakrzewskiego i ks. prof. Jana Związka, wydana z racji
obchodów 800-lecia miejscowości. Opracowanie bogate w materiał historyczny, posiadające znakomity warsztat naukowy dwóch wybitnych badaczy dziejów regionu,
cieszy się popularnością zarówno historyków regionu, jak i zwyczajnie zainteresowanych czytelników. Monografia bowiem dokumentuje przeszłość terytorialną obecnej gminy Żytno, na którą składają się trzy dawne jednostki gminne (Borzykowa,
Maluszyn, Żytno), trzy dawne i obecne parafie (Borzykowa, Maluszyn, Żytno) oraz
dwie znaczące w Królestwie Polskim posiadłości dóbr ziemskich (Ostrowscy z Maluszyna, Siemieńscy z Żytna).
Żytno - niegdyś miasto w województwie sieradzkim, a dzisiaj miejscowość,
będąca siedzibą gminy i parafii, leży w granicach województwa łódzkiego, powiatu
radomszczańskiego, przy drodze wojewódzkiej nr 785 z Radomska do Włoszczowy,
w odległości 25 km od Radomska. Rys historyczny Żytna dokumentuje wspomniana
monografia, dlatego nie jest zasadne rozwijać w tym miejscu szczegółowo przeszłości tej miejscowości2.
Zasadniczym fragmentem niniejszego artykułu pozostaje opis parafii życieńskiej w ostatnim stuleciu posiadania praw miejskich przez wieś Żytno, tj. w XVIII w.
Głównym źródłem podanych niżej informacji jest obejmujący kilkanaście stron protokół z wizytacji kanonicznej, przeprowadzonej w 1779 r. Parafia Żytno znajdowała
się wówczas w granicach starej archidiecezji gnieźnieńskiej (do 1818 r.), w archidiakonacie uniejowskim, dekanacie radomszczańskim. Protokół powizytacyjny zawarty

1
2

A.J. Zakrzewski, ks. J. Związek, Żytno (1198-1998), Żytno 1998.
Tamże, s. 21 i nast.
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jest w znajdującej się w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku księdze, liczącej 594
stron in folio, zatytułowanej: Wizyta generalna (…) Antoniego Kazimierza z Ostrowa
Ostrowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, (…) przez xiędza Jana Bernarda z Grochowalska
Grochowalskiego, (…) chełmskiego y chęcińskiego proboszcza (…) roku Pańskiego [1779]
odprawiona3. Opis miasta i parafii Żytno pozostawiony przez wizytującego w 1779 r.
nie należy do najstarszych opisów tej miejscowości. Autor wybrał ten właśnie tekst z
uwagi na łatwość dostępu i rozczytania (tekst w języku polskim), a przede wszystkim z uwagi na kontekst historyczny, a więc XVIII w., kiedy Żytno utraciło na znaczeniu. Przyjmując zasadniczo zastosowany przez wizytatora podział, autor poniżej
podaje przekazany przezeń materiał, uzupełniając go dla jasności wiadomościami
zaczerpniętymi także z innych źródeł i opracowań, a przy tym upraszczając formy
pisowni zawarte w cytatach.
Geneza oraz położenie geograficzne miasta i parafii
Pierwsze wzmianki o Żytnie odnajdujemy w dokumencie wydanym przez
patriarchę jerozolimskiego w 1198 r.4 Miejscowość była wówczas własnością rycerską niejakiego Christona (Krystyna?) z Żytna, który ofiarował z niej dziesięciny na
uposażenie klasztoru kanoników regularnych w Miechowie, zwanych bożogrobcami. Zależność ta nie trwała zbyt długo, gdyż w końcu XIV w. z Żytna dawane są
dziesięciny dla kolegiaty arcybiskupów gnieźnieńskich w niedalekim Kurzelowie.
W tym okresie Żytno jawi się w dokumentach źródłowych (1441 r.) jako ośrodek
miejski wraz z ratuszem, rynkiem i świątynią parafialną5. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest wizytacja parafii życieńskiej przez Jana Łaskiego w początkach XVI w.
zatytułowana „Zythna, oppidum”6. W tym czasie znani są także kolejni dziedziczni
właściciele Żytna – Życieńscy herbu Zadora. Terytorium to przynależało wówczas
do województwa sieradzkiego w Wielkopolsce.
Nieznana jest dokładna data erygowania parafii w tej miejscowości. Dokument erekcyjny kościoła św. Wawrzyńca w Żytnie, wystawiony z datą 8 lipca 1314 r.
przez rycerza Jakuba Brandysza - właściciela Żytna, nosi znamiona falsyfikatu, co

3 Archiwum Diecezjalne we Włocławku (dalej: ADWł), sygn. Wiz. 73, s. 213-221. Miasteczko
Żytne.
4 „Christon dedit Zithnam…”, zob.: S. Nakielski, Miechovia, sive Promptuarium antiquitatum
monasterii Miechoviensis, Cracovia 1634, s. 81-83; S.M. Zajączkowski, Z dziejów Żytna do połowy
XVI wieku, [w:] Drogą historii. Studia ofiarowane prof. Józefowi Szymańskiemu w 70 rocznicę urodzin, pod red. P. Dymmela, K. Skupieńskiego, B. Trelińskiej, Lublin 2001, s. 163-164; por.: A.J.
Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys dziejów społeczności lokalnej, [w:] A.J. Zakrzewski, ks.
J. Związek, Żytno (1198-1998), Żytno 1998, s. 23.
5 R. Rosin, Studia z dziejów miast dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego (XII-XVI w.),
„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1959, R. 14,
s. 13; zob.: S.M. Zajączkowski, Zarys dziejów powiatu radomszczańskiego, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, 2008, s. 138-139; A.J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna…, s. 31-33.
6 J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, wyd. ks. J. Łukowski, t. I, Gniezno 1880,
s. 509.
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zgodnie podkreślają A.J. Zakrzewski i S.M. Zajączkowski7. Dopiero aktem z dnia 30
stycznia 1358 r. arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik, na prośbę
dziedzica Żytna, nadał proboszczowi przy kościele w Żytnie dziesięcinę snopową ze
wsi Rędziny i Silnica8. Na ten dokument powołał się również badacz przeszłości
kościelnej diecezji częstochowskiej - ks. dr Walenty Patykiewicz, który układając
tabelę chronologii kościołów lokalnych podał zgodnie, że moment erekcji parafii
Żytno nastąpił w 1358 r.9 W administracji kościelnej parafia życieńska początkowo
należała do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Wizytujący informuje, że „do Gniezna
stąd [jest – przyp. Ł. K.] mil 48, do Łowicza 22, do Warszawy 28, do Sieradza 16”10.
Dalsze losy parafii prezentuje poniższy materiał.
Pod koniec XVII w. Żytno wraz z przyległościami przeszło w ręce rodziny
Siemieńskich herbu Leszczyc. W momencie wizytacji beneficjum życieńskim zarządzał dziedzic Jacek Siemieński (zm. 1819)11. Do parafii należały wówczas: „miasteczko Żytno, w którym kościół, tudzież wsie następujące: Mała Wieś, czyli Stare Żytno,
Rędziny, Silnica Wielka, Kozie Pole, Rogaczówek, Sekursko z Młynami, także Pustkowia: Magdalenki, Cech (tj. Czechowiec), Bugaj, Załawie…”. Wszystkie wyżej wymienione miejscowości były w parafii własnością „panów świeckich”, z wyjątkiem
osady Załawie, „które jest z polem, łąkami i lasem kościoła tutejszego dziedziczne”12.
W takim składzie parafia i własność dziedziców w Żytnie przetrwały do rozbiorów.
Wtedy nastąpił powolny upadek miasta, a jego świetności nie zdołano odbudować
do dnia dzisiejszego13.
Kościół parafialny i jego uposażenie
Kościół pw. św. Wawrzyńca wystawiony w Żytnie w momencie erekcji parafii był z pewnością budowlą drewnianą. Biorąc pod uwagę, iż sama miejscowość
znana jest przeszło dwa wieki wcześniej, świątynia ta mogła nie uchodzić za pierwszą, a życie religijne mieszkańców w tym czasie musiało być dobrze zorganizowane.
Notariusz biskupi podaje informację, że kościół który zwizytował został wystawiony
z drzewa modrzewiowego i sosnowego w 1593 r. przez dziedzica Jana Bielskiego.

A.J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna …, s. 23; por. S.M. Zajączkowski, Zarys dziejów powiatu…, s. 138.
8 Dokument przytacza prof. S.M. Zajączkowski, którego kopię pozyskał niegdyś S. Zajączkowski dla Katedry Historii Polski Średniowiecznej UŁ. Zob. S.M. Zajączkowski, Z dziejów Żytna…, s. 165; por. Ks. J. Związek, Kościelna przeszłość gminy Żytno…, s. 23-24.
9 W. Patykiewicz, Chronologia parafii diecezji częstochowskiej, „Częstochowskie Wiadomości
Diecezjalne” 1966, R. 40, s. 69.
10 ADWł, sygn. Wiz. 73, s. 213.
11 ADWł, sygn. Wiz. 73, s. 213; zob.: PSB, t. XXXVII, z. 152, s. 13-14.
12 Tamże, s. 213.
13 Odebranie praw miejskich Żytnu mogło nastąpić już w 1790 r. o czym przekonują materiały
zebrane w tzw. Tekach Pstrokońskiego. Inni badacze, jak A. Stebelski, skłonni są twierdzić, że
miasto Żytno zachowywało swój przywilej do końca XVIII w. por.: A.J. Zakrzewski, Osiem
wieków Żytna…, s. 33.
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Świątynia ta była konsekrowana w dniu 5 października 1711 r. przez bp. Wojciecha
z Bardzina Bardzińskiego „o czym znać daje napis nad zakrystią będący”14.
Stan kościoła wizytator ocenił na średni. Zaznaczył, że miejscowy pleban
dba o wystrój wnętrza świątyni, ale wymaga ona wielu napraw z zewnątrz. Pierwszorzędną sprawą miało być nowe obicie wieży, dachu i ścian. Dalej notariusz,
zwrócił uwagę na właściwy stan podłóg i okien, tak na kościele, jak i w zakrystii.
W podobnie dobrym stanie była także drewniana dzwonnica, wystawiona na zachód
od kościoła w 1739 r. przez ks. Tomasza Sangrodzkiego, miejscowego plebana.
Dzwonnica posiadała niedawno pobity nowy gont i wisiały w niej dwa dzwony,
które były konsekrowane. Trzeci dzwon, pęknięty od przeszło dwudziestu lat, stał
w kościele. Tradycyjnie miejscową świątynię okalał cmentarz grzebalny, który „belami ogrodzony, przystojnie znajduje się utrzymany”15. W rogu tego cmentarza znajdowała się drewniana kostnica, co było zupełną rzadkością w tamtych czasach.
Co się tyczy wyposażenia tej świątyni wizytujący odnotował: „Ołtarzów
w tym kościele jest cztery. 1-szy [ołtarz] wielki Matki Boskiej Szkaplerznej, który jest
nowy i dotąd jeszcze nie odmalowany. 2-gi św. Wawrzyńca, patrona kościoła. 3-ci
św. Aniołów Stróżów. 4-ty św. Walentego, nowy, przez ks. Plebana teraźniejszego
wystawiony i jeszcze nie odmalowany… Żaden z nich nie jest Łaskawy”16. Wśród
utensyliów kościelnych zostały wymienione: „Monstrancja srebrna, cała wyzłocona,
w której osoby św. Stanisława i św. Wojciecha po bokach dwie. Puszka srebrna, wyzłacana, w cyborium wielkiego ołtarza sukienką bławatna pokryta. Patena, na tenże
Najś. Sakrament do chorych sama przez się srebrna z nakryciem podobnym. W monstrancji Melchizedech srebrny wyzłocony. Kielichów srebrnych 5 z patenami także
pięcioma, z których dwa zewnątrz i wewnątrz, a trzy tylko wewnątrz i z wierzchu
po części tylko wyzłacane. Pateny trzy zupełnie wyzłacane, ale jedna zepsuta i cyną
od spodu zalewana, zaś dwie tylko po części wyzłacane. Ampułek srebrnych para
jedna. Krzyż ręczny na procesję srebrny jeden, drugi mały z sedesem cynowym także srebrny. Relikwiarz niewielki srebrny z cząstką kości św. Jana Nepomucena jeden.
Lampa srebrna, niewielka z łańcuszkami trzema, jedna. Lichtarzyków srebrnych stołowych para jedna. Sukienka na obrazie Matki Boskiej w wielkim ołtarzu srebrna,
z koronami takimi samymi, z berłem i księżycem pod nogami. Wotów srebrnych
różnych, węższych i mniejszych, 19. Koron srebrnych mniejszych z obrazów 4. Łańcuszek tumbalowy jeden. Korali różnych, większych i mniejszych, sznurów 44. Pereł,
także różnych, sznurków 5. Lichtarzy mosiężnych para jedna. Cynowych, mniejszych i większych, par sześć; drewnianych par trzy. Lichtarzyków stołowych, cynowanych i starych, para jedna. Kociołków miedzianych na wodę święconą dwa.
Dzwonów 4, przy zakrystii i kościele dwa. Trybularz mosiężny, staroświecki, z łódką
bez sedesu jeden. Baldachim niebieski jeden. Rezurekcja staroświecka. Krzyżów procesjonalnych dwa, drewnianych na ołtarze, mniejszych, trzy. Ornatów: koloru białego 4, czerwonego 2, zielonego 4, fioletowego 2, czarnego 3. Kap białych dwie, czerwonych jedna, fioletowa jedna. Tuwalnia nadstarzała jedna. Obrusów 28, ręczników
ADWł, sygn. Wiz. 73, s. 213.
Tamże, s. 214.
16 Tamże, s. 215.
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24. Komeszek cieńszych i grubszych 14, humerałów 4, korporałów 14, puryfikaterzów 30”17.
Wizytowany kościół przetrwał aż do połowy XIX w. Wcześniej remontowany, nie stwarzał już odpowiednich warunków do sprawowania kultu. Ten kościół
należało rozebrać. Dozór Kościelny wraz miejscowymi dziedzicami podjął decyzję
o budowie nowego, murowanego kościoła parafialnego. Dla nowej świątyni został
wytyczony plac w obrębie posiadłości dworskiej Siemieńskich. Prace budowlane
rozpoczęły się wmurowaniem kamienia węgielnego w dniu 4 października 1860 r.18
Wkrótce jednak wybuchło powstanie styczniowe i prace wokół nowej świątyni
przedłużyły się. Budowa trwała 14 lat. Większość funduszy na jej zakończenie pochodziła od kolatorki kościoła – Franciszki z Dembińskich Siemieńskiej, wdowy po
Janie Nepomucenie Siemieńskim (1790-1855), a także składek parafian. Nowy kościół
w Żytnie został benedykowany w dniu 19 kwietnia 1876 r., a jego konsekracji dokonał dnia 30 maja 1885 r. biskup włocławski Aleksander Bereśniewicz. Świątynia
otrzymała wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP, a w ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej Szkaplerznej, przeniesiony z dawnego kościoła. Stary plac
kościelny uporządkowano, a do grzebania zmarłych wytyczono nowy cmentarz za
wsią19.

Tamże, s. 214-215.
Ks. J. Związek, Kościelna przeszłość gminy Żytno…, s. 47.
19 S. Grochowiak, Nowy parafialny kościół w Żytnie, „Tygodnik Ilustrowany” 1861, t. 3, nr 75,
s. 80.
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Nowy kościół parafialny w Żytnie. „Tygodnik Ilustrowany” 1861, t. 3, nr 75, s. 80.

Inne obiekty sakralne
Obok świątyni w Żytnie na terenie parafii znajdowała się jedna prywatna
kaplica we dworze w Silnicy, w której z powodu „świeżej reparacji Msza się nie odprawia przeszło od roku”. Wizytator zaznaczył, że parafia posiadała dawniej kościół
filialny we wsi Cielętniki, ale obecnie został on wraz z miejscowością wyłączony na
rzecz nowej parafii.
Starania o utworzenie jednostki kościelnej w Cielętnikach podjął w dniu 4
maja 1761 r. Józef Bystrzanowski, miejscowy dziedzic. W specjalnym akcie do władz
kościelnych Bystrzanowski wyraził troskę o zbawienie dusz swoich poddanych

170

Z dziejów miasta i parafii Żytno w XVIII wieku
z miejscowości Cielętniki, Raczkowice, Nowa Wieś i Sekursko. Odległość świątyni
parafialnej od tych miejscowości była znaczna, i to utrudniało wiernym udział w nabożeństwach. Szczególnie trudnym okresem do pokonywania tej odległości była
zima i wiosna, kiedy dochodziło do roztopów i wylewów okolicznych strumieni. Te
argumenty przeważyły na rzecz utworzenia w Cielętnikach w 1761 r. parafii pw.
Przemienienia Pańskiego20.
Obok rdzennych katolików w parafii życieńskiej, których była zdecydowanie większość, w Żytnie mieszkało kilku Żydów wyznawania mojżeszowego. Wizytator zaznaczył, że „ci należą do synagogi koniecpolskiej, mają jednak tu dom, czyli
bożniczkę starą, w której czasami odprawiają nabożeństwa”21.
Duszpasterstwo
W momencie wizytacji parafię Żytno zamieszkiwało blisko 2000 wiernych,
z czego 850 przystąpiło do Spowiedzi i Komunii wielkanocnej. Duszpasterstwo parafian prowadzili proboszcz i wikariusz. Wizytujący zaznaczył, że proboszczowi pomaga także kapelan, który mógł być w tym czasie opiekunem szpitala dla ubogich.
W parafii prowadzono zwyczajne formy pobożności, ale istniały także bractwa religijne. Najważniejszym było Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej erygowane
w dniu 2 maja 1738 r. przez prymasa Teodora Potockiego. Podobnie w 1769 r. nastąpiła erekcja w kościele parafialnym stacji Drogi Krzyżowej. Zgodę na jej odprawianie
wydał następny arcybiskup gnieźnieński Gabriel Podoski22.
Proboszcz i jego uposażenie
Parafię w Żytnie obsługiwali zawsze księża diecezjalni. Z uwagi, że była to
parafia miejska, każdorazowy jej proboszcz mógł zachowywać do pomocy wikariusza. Taka sytuacja występowała w większości jednostek kościelnych o znaczącej
liczbie wiernych. Plebanem natomiast w tym czasie był ks. Felicjan Kącki z Kurzelowa, doktor filozofii, notariusz konsystorza radomskiego, liczący 36 lat. Święcenia
kapłańskie otrzymał w dniu 10 lipca 1767 r. z rąk biskupa Ignacego Augustyna Kozierowskiego, sufragana gnieźnieńskiego z zakonu kanoników regularnych. Na plebana życieńskiego instalowany został 23 grudnia 1774 r.23 Ks. Kącki objął zatem probostwo licząc sobie zaledwie 7 lat kapłaństwa. Wizytator postrzegał go jako bardzo
gorliwego duszpasterza: „Spowiedzi każdemu się łatwym czyni. Chorym pomoc
duchowną i sakramentalną wcześnie administruje. Wodę co niedziela święci. O czeladzi domowej tak do artykułów wiary jako też i życia chrześcijańskiego pilną ma
pieczę. Osób podejrzanych nie trzyma. Pod jednym dachem z czeladziom mieszka.
Bez sakramentów św. z lenistwa jego żaden z świata nie zszedł. Mszę często miewa.
Pacierze kapłańskie odmawia. W dni uroczyste jutrznię i nieszpory ma zwyczaj
Ks. J. Związek, Kościelna przeszłość gminy Żytno…, s. 31.
ADWł, sygn. Wiz. 73, s. 217.
22 Tamże, s. 217.
23 Tamże, s. 220.
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śpiewać. Na ucztach chłopskich nie bywa. Od spowiadających się wielkanocną spowiedzią żadnych nie wyciąga robót. Pogrzebów nie przeczy ani odkłada, tym bardziej żadnych nie czyni przeszkód. Bez zaświadczenia żadnego z obcych kapłanów
do ołtarza nie przypuszcza. Rano, w południe i wieczorem na Pozdrowienie Anielskie dzwonić karze. Zarządzenie ostatniego listu pasterskiego zachowuje”24. Ten
proboszcz pozostawił po sobie cenny opis parafii i miasteczka Żytno sporządzony
przy wprowadzeniu go na urząd plebana, który obok prezentowanego materiału
źródłowego stanowi równie cenny przyczynek do historii miejscowości25.
Uposażenie proboszcza podobnie jak świątyni parafialnej było okazałe. Naturalnie mieszkaniem duchownego pozostawała plebania, która wraz z ogrodem
i zabudowaniami gospodarczymi usytuowana była w bezpośrednim sąsiedztwie
placu kościelnego. Stan tych budynków był zadawalający, ale wymagały one remontu. Domu dla wikarego nie było. Na plebani zamieszkiwał także organista, który
posiadał własną parcelę, ale nie miał wystarczających funduszy na wybudowanie
mieszkania. Proboszcz na swoim utrzymaniu posiadał: parę starych wozów, 4 krowy, pług z lemieszami, 2 brony, 2 stoły, szafę, kredens, 2 kłody, pierzynę, 2 koła do
wozu, 5 uli pszczelich, a nadto 200 zagonów obsiewanego żytem. Przy obrabianiu
pola proboszczowi pomagał chłopiec, mieszkający na Załawiu, który pracował u
niego dwa dni w tygodniu26.
Pleban pobierał także dziesięciny pieniężne i snopowe z pól należących do
mieszczan Żytna i z pól kmiecych. Danin tych nie było zbyt dużo, gdyż okolice te
były wyjątkowo ubogie i wszędzie panowała nędza. Sytuację ekonomiczną probostwa podtrzymywało posiadanie własnej ziemi i praca na niej. Pola plebańskie znajdowały się w kilku miejscach: na Stawkach (pastwisko i staw), na Dziale, na Płuszcze
i na Załawiu. Najwięcej działów, aż sześć proboszcz posiadał koło Silnicy Wielkiej27.
Grunty te jednak podobnie jak chłopskie były piaszczyste i dużych korzyści w plonach nie przynosiły.
Instytucje życia społecznego
Zwykle w momencie lokacji miast wytyczano centralny plac, wokół którego
koncertowały się najważniejsze instytucje życia publicznego: kościół i związana
z nim ściśle szkoła, niekiedy szpital dla ubogich. Dzięki uchwałom Soboru Laterańskiego z 1215 r. sieć szkół najniższego stopnia szybko pokryła się ze strukturami
parafialnymi miast średniowiecznej Polski (XIII-XIV w.), a następnie także na wsiach
(XV w.)28. Do końca XVI w. szkoły parafialne zorganizowane zostały przy 90% paraTamże, s. 221.
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie,
sygn. KP 61, Księga dokumentów parafii Żytno [1314-1885], s. 56-58. Opisanie parafii Żytno
i miasteczka Żytno przy introdukcji (wprowadzeniu) ks. Felicjana Kąckiego w dniu 14 lutego
1775 r.
26 ADWł, sygn. Wiz. 73, s. 218.
27 Tamże, s. 219.
28 A. Karbowiak, Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich, cz. I, Petersburg
1898, s. 173; K. Kubik, Rozwój szkolnictwa wiejskiego do końca XVIII wieku, [w:] Dzieje szkolnictwa
i oświaty na wsi polskiej do 1918 r., pod red. S. Michalskiego, t. I, Warszawa 1982, s. 29.
24
25
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fii archidiecezji gnieźnieńskiej. W tym okresie wzmiankowana jest także szkoła parafialna w Żytnie29. Jej istnienie potwierdził notariusz arcybiskupa Jana Łaskiego we
wspomnianym dziele Liber beneficiorum z 1523 r.30 Nie wiadomo jednak jak długo
istniała i funkcjonowała wzmiankowana szkoła. Wizytujący w 1779 r. parafię Żytno
notariusz biskupi słusznie zauważył: „Szkoły ani bakałarza dla ćwiczenia młodzieży
nie masz”, a jedynie organista Tadeusz Kluszczyński, 30 lat mający, miał nauczać
„młodzież miejską”31. Nie wiadomo jednak w jakim stopniu z zadania tego się wywiązywał.
Inaczej sprawa miała się ze szpitalem, który był instytucją dobroczynną
o charakterze przytułku, a więc pełnił rolę dzieła, które Kościół nazywa miłosierdziem. Wizytator, opisując ten szpital podał, że stoi on w ogrodzie plebańskim i mieszkają w nim „cztery baby i dziad jeden”. Szpital ten jednak żadnego funduszu na
swoje utrzymanie nie posiadał, a zamieszkujący go otrzymywali tylko jałmużnę na
„szczupły” wikt32.
Zakończenie
W niniejszym opracowaniu zawarto niewielki wycinek z ponad 800-letniej
historii Żytna, które pomimo statusu miasta nie było znaczącym ośrodkiem w granicach ówczesnego województwa sieradzkiego. Pełniło natomiast funkcję centrum gospodarczego i administracyjnego kompleksu majątkowego jego właścicieli. Podobnie ponad sześć i pół wieków istnienia parafii w tej miejscowości zasługują na
przypomnienie mieszkańcom i parafianom jej bogatych dziejów. Życie religijne koncentrowało się wokół drewnianej świątyni św. Wawrzyńca, wzniesionej pod koniec
XVI w. Na stan religijny parafian oddziaływali księża, którzy zawsze podejmowali
starania o należyty wygląd świątyni, jej otoczenia oraz duchową kondycję wiernych.
Ostatnie lata XVIII w., przynoszące rozbiory Rzeczypospolitej, były również dla
miasta i parafii okresem upadku i ruiny. Dzięki jednak przychylnej polityce dziedziców Siemieńskich, miejscowość jak i parafia mogły cieszyć się wkrótce powstaniem
okazałego kościoła, którego strzeliste wieże górują do dziś nad daleką okolicą Żytna.

E. Wiśniowski, Organizacja parafialna w średniowieczu, „Znak” 1965, t. 17, s. 1473.
J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, t. II, Gniezno 1880,
s. 209.
31 ADWł, sygn. Wiz. 73, s. 217.
32 Tamże, s. 217.
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Krzysztof Łągiewka
(Częstochowa)

Z dziejów majątku Pławno i jego właścicieli do roku 1945

Wstęp
Dobra ziemskie Pławno wraz z wchodzącymi w ich skład folwarkami, stanowiły jeden z większych tego typu obiektów w powiecie radomszczańskim. Majątek przez wieki stanowił własność Przerębskich, Karśnickich, Buczyńskich, Gruszeckich, Aleksandrowiczów, Lubomirskich i Longchamps de Berier. W artykule szczególnie skupiono się na właścicielach, ich dokonaniach na polu gospodarczym, kulturalnym, charytatywnym bądź w niektórych przypadkach politycznym. Jeżeli chodzi
o majątek zaznaczono jego powierzchnię, ilość znajdujących się w dobrach wsi, folwarków i zakładów rolno – gospodarczych. Cennym dokumentem jest nigdzie nie
publikowany, szczegółowy opis dóbr Pławno z 1751 r. oraz księga wieczysta z lat
1820-1945 ukazująca stan własnościowy i ekonomiczny majątku. Cezurą czasową jest
rok 1945 r., gdy wielka własność ziemska na terenie Polski przestaje istnieć, a jej właściciele opuszczają swoje siedziby.

Właściciele
Pojawiają się wątpliwości dotyczące pierwszej wzmianki o Pławnie. W roku
1262 książę Bolesław Wstydliwy miał nadać Pławno wraz z Mykanowem i Rybną
klasztorowi klarysek w Zawichoście. Wśród historyków pozostał spór czy miejscowość określona w akcie nadania jako „Plavanou” jest istotnie Pławnem. Przypuszczalnie chodzi jednak o miejscowość Pławin koło Inowrocławia1. Pewna wzmianka
o miejscowości pochodzi z 1394 r. i wymienia „Petrassiusa de Plawno”, a w 1398 r.
„Petrassiusa Wangrzina de Plawno”2. Ze względu na niewielki odcinek czasowy
można domniemywać, że jest to ta sama osoba.

Szkice z dziejów gminy Gidle, pod red. A. J. Zakrzewskiego, Gidle 1999, s. 12-13; S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej
i sieradzkiej do 1400 roku, cz. 2, Łódź 1970, s. 42; R. Rosin, Ziemia wieluńska w XII-XVI w.: studia
z dziejów osadnictwa, Łódź 1961, s. 76, przypis 56.
2 S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały..., s. 42.
1

Krzysztof Łągiewka
W roku 1510 Pławno stanowiło własność kościelną, bowiem 7 stycznia tego
roku doszło do zawarcia umowy pomiędzy kapitułą włocławską a biskupem włocławskim Wincentym Przerębskim, w której ten ostatni oddał na wieczne czasy kapitule dziesięciny ze swoich prywatnych wsi Rumbina i Cieślina, w zamian za co
otrzymał od kapituły dobra Pławno dla siebie i swoich spadkobierców3. Wincenty
Przerębski herbu Nowina wywodził się z rodziny, która wzięła swe nazwisko od wsi
Przerąb w gminie Masłowice w powiecie radomszczańskim. Urodzony około 1450 r.,
był synem Jana (zm. 1480), stolnika, a później kasztelana sieradzkiego. W 1473 r. był
już pisarzem królewskim, a w 1478 r. został kanonikiem krakowskim. W latach 14801484 przebywał na Litwie u boku króla Kazimierza Jagiellończyka. W latach 14841488 prowadził księgę skarbową Liber quitantiarum Kazimierza Jagiellończyka.
W 1487 r. uzyskał stanowisko sekretarza królewskiego, a w 1488 r. został kanonikiem
gnieźnieńskim. 6 marca 1497 r. mianowano go podkanclerzem koronnym. Pełniąc tę
funkcję zredagował ważne traktaty porozumień polsko-węgierskich w sprawie Mołdawii w 1498 i 1499 r. W 1498 r. został biskupem płockim. W maju 1499 r. zrezygnował z podkanclerstwa. W 1503 r. został biskupem kujawskim. Często przebywał
u boku kolejnych królów. Podczas koronacji Zygmunta I w Krakowie 25 stycznia
1507 r. doszło do gwałtownego sporu pomiędzy nim a biskupem poznańskim Janem
Lubrańskim o miejsce po prawej stronie króla. Wielokrotnie był przedstawicielem
królów Polski na sejm stanów pruskich. Zmarł 20 września 1513 r. we Włocławku
i został pochowany w miejscowej katedrze. Testamentem przekazał część majątku
kościołowi, a resztę swemu bratu Janowi, kasztelanowi sieradzkiemu i jego synom4.
Po śmierci Wincentego Pławno znalazło się w rękach jego brata – Jana. Jan
Przerębski w 1485 r. został stolnikiem sieradzkim, brał udział w nieudanej wyprawie
mołdawskiej króla Jana Olbrachta. W 1498 r. został mianowany chorążym sieradzkim, a w 1501 r. otrzymał kasztelanię sieradzką. Był wielokrotnie komisarzem w
sprawach spornych o dziedziczenie i rozgraniczenie dóbr prywatnych i królewskich.
W 1504 r. mianowany został poborcą dla ziemi sieradzkiej. Brał udział w sejmach
walnych w Piotrkowie w 1504 r. i Radomiu w 1505 r. Był zwolennikiem wolnej elekcji. Uczestniczył w obradach sejmu w Piotrkowie w 1510, 1511, 1512 i 1519 r. Zgromadził znaczny majątek ziemski obejmujący miasto Kamieńsk oraz wsie: Przerąb,
Kroczno, Lipowczyce, Bartodzieje, Wolę, Masłowice, Ruszczyn, Kośniowice, Gosławice, Kuchary, Dziepółć, Pławno, Szczepocice, Gowarzów, Widzów w ziemi sieradzkiej, Lipnik, Żuraw, Lusławice, Pabianice i Skowronów w powiecie lelowskim,
Skrzydlów i Rzerzęczyce w powiecie radomszczańskim. Ponadto dzierżawił wsie
królewskie Konary, Zawadę i Rudniki. Zmarł po 16 kwietnia 1523 r.5.

Z przeszłości Pławna, „Gazeta Radomskowska” 1935, nr 4, s. 3.
K. Baczkowski, Przerębski (Przerembski) Wincenty h. Nowina, [w:] Polski Słownik Biograficzny
(dalej: PSB), t. 29 Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 4–7.
5 K. Baczkowski, Przerębski (Przerembski) Jan h. Nowina, [w:] PSB, t. 28, Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk-Łódź 1984–1985, s. 747.
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Dnia 19 marca 1544 r. Pławno otrzymało prawa miejskie6. W tym czasie miasto wraz z wsią Gowarzów stanowiło własność Stanisława Przerębskiego, kasztelana
sieradzkiego, którego żoną była Zofia z Koniecpolskich7. Stanisław Przerębski był
synem Jana (zm. ok. 1523 r.), kasztelana sieradzkiego. Zmarł w 1563 r.8.
Po śmierci Stanisława Przerębskiego nastąpił podział majątku. Pławno i Gowarzów objął jego syn, również Stanisław (ok. 1540-1603). Uczestniczył w wielu sejmach i sejmikach, także w okresach bezkrólewia. Około 1599 r. został kasztelanem
wieluńskim, a 13 września 1603 r. objął kasztelanię sieradzką. Zmarł kilka tygodni
po tej nominacji. Z żoną Anną Taszycką (zm. 1572 r.) posiadał synów Stanisława
i Hieronima oraz córkę Katarzynę9.
W dniu 22 maja 1613 r. Stanisław Przerębski, starosta opoczyński i Hieronim
Przerębski, miecznik sieradzki, właściciele dóbr Pławno, dokonali aktu fundacji parafii. Arcybiskup gnieźnieński i prymas Wojciech Baranowski 26 sierpnia 1613 r.
kanonicznie erygował nową parafię, do której początkowo włączono Pławno, Stare
Pławno, Gowarzów i Bobry10.
Stanisław Przerębski (ok. 1567-1622) był synem Stanisława, kasztelana wieluńskiego i sieradzkiego oraz Anny Taszyckiej. Brał udział w wojnach moskiewskich
Stefana Batorego, a także w bitwie pod Byczyną 24 stycznia 1588 r., w tym samym
roku otrzymał starostwo radoszyckie. Był uczestnikiem wielu sejmów, a w 1605 r.
otrzymał starostwo opoczyńskie. Ze związku z Anną Zebrzydowską (zm. ok. 1628 r.)
posiadał troje dzieci: Stanisława, Krzysztofa i Gryzeldę11. O Hieronimie Przerębskim,
poza tym, że był bratem Stanisława i miecznikiem sieradzkim, nic bliższego nie wiadomo.
W 1637 r. jako dziedzic Pławna występuje Maksymilian Przerębski (ok. 15771639), syn Jakuba (zm. 1607), kasztelana sieradzkiego i Anny z Rozdrażewskich12,
a wnuk Stanisława i Zofii z Koniecpolskich. Maksymilian Przerębski to jedna z najwybitniejszych postaci tej rodziny. W 1589 r. rozpoczął naukę w Collegium Romanum w Rzymie. Następnie przebywał na dworze w Wiedniu, a w końcu 1593 r. wrócił do kraju z pokaźną wiedzą humanistyczną i znajomością kilku języków. Wkrótce
został dworzaninem i sekretarzem Zygmunta III, z którym w 1598 r. brał udział
w wyprawie do Szwecji na rozmowy z Karolem Sudermańskim w Sztokholmie.
W roku 1600 został starostą piotrkowskim. W 1604 r. brał udział w poselstwie do
6 T. Wierzbowski, Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 3, Warszawa 1915, s. 219, nr 21508.
Treść aktu erekcyjnego w tłumaczeniu z łaciny brzmi: W obecności Samuela, biskupa płockiego
i wicekanclerza Królestwa oraz Jana, pana na Tarnowie, kasztelana krakowskiego, udziela się Stanisławowi Przerębskiemu, chorążemu sieradzkiemu pozwolenia na założenie z majątku Pławno, powiat
radomszczański, miasta na prawie magdeburskim i to miasto zwalnia się od podatków za wyjątkiem
czopowego na lat 16, oraz zezwala się na odbywanie dorocznych jarmarków z okazji święta Marii Magdaleny (22 lipca), św. Lamberta (17 września) i św. Doroty (6 lutego).
7 Szkice z dziejów gminy..., s. 16.
8 K. Baczkowski, Przerębski (Przerembski) Jan h. Nowina, [w:] PSB, t. 28, s. 747.
9 J. Byliński, Przerębski (Przerembski) Stanisław h. Nowina, [w:] PSB, t. 29, s. 1-2.
10 S. Zabraniak, Z dziejów parafii Pławno, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VII, 2013, s. 152.
11 J. Byliński, Przerębski (Przerembski) Stanisław h. Nowina, [w:] PSB, t. 29, s. 2-4.
12 J. Byliński, Przerębski (Przerembski) Jakub h. Nowina, [w:] PSB, t. 28, s. 746-747.
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Pragi po arcyksiężniczkę Konstancję, drugą żonę Zygmunta III. W 1619 r. objął kasztelanię radomską i w tym samym roku został marszałkiem dworu królowej Konstancji. W 1620 r. przeszedł na kasztelanię sieradzką. Po ślubie Władysława IV z Cecylią
Renatą w 1637 r. również został marszałkiem dworu królowej i był nim aż do swej
śmierci. W 1623 r. został referendarzem koronnym, a w 1637 r. wojewodą łęczyckim.
Był również dyplomatą i kilkakrotnie posłem na sejmy. Posiadał wiele majątków
ziemskich m. in.: Skrzydlów, Rzerzęczyce, Dąbrowę, Secemin. Trzecia żona Anna
Mohilanka wniosła mu w posagu połowę klucza uścieńskiego, składającego się z połowy miasta i twierdzy Uście oraz 14 wsi położonych w województwie ruskim.
Dzierżawił też królewszczyzny. W dobrach dziedzicznych dokonywał inwestycji i
ulepszeń, na przykład za zgodą króla przeprowadził kanał pomiędzy Wartą a stawami rybnymi w należącej do siebie wsi Widzów. W 1637 r., będąc w poselstwie do
Wiednia, otrzymał wraz ze swymi bratankami Andrzejem i Hieronimem tytuł hrabiowski Świętego Cesarstwa Rzymskiego od cesarza Ferdynanda III Habsburga. Był
trzykrotnie żonaty z Zofią Ostrorogówną, z którą miał dwie córki, z Elżbietą Zasławską nie posiadał potomstwa i z Anną Mohilanką, z którą miał syna Piotra, zmarłego
w młodym wieku oraz Zygmunta Karola13.
Kolejnym właścicielem Pławna był Zygmunt Karol Przerębski (zm. 1669 r.)
syn Maksymiliana i Anny Mohilanki. W latach 1642-1643 studiował w Bolonii i Rzymie oraz na Uniwersytecie Prawników w Padwie, gdzie był konsyliarzem nacji polskiej. Po powrocie do kraju był kilkakrotnie posłem na sejmy. W 1654 r. był już podkomorzym sieradzkim, a w 1655 r. otrzymał starostwo przedborskie. W 1666 r. został
mianowany wojewodą sieradzkim. Był posiadaczem rozległych dóbr. W województwie sieradzkim były to m.in. Przerąb, Pławno, Cieśle, Bartodzieje, Dąbrowa, Lipie,
Skrzydlów, Skrzydlówek, Wyrzyn, Zygmuntów i Rzerzęczyce. Dzierżawił dobra
królewskie Konary i Zawadę, a druga żona wniosła mu dobra w województwie ruskim. Z małżeństw z Elżbietą Łącką i Anną Potocką potomstwa nie pozostawił14.
Po śmierci Zygmunta Karola Przerębskiego w posiadanie Pławna wszedł
Mikołaj Przerębski (ok. 1618-1694), stryjeczny brat Zygmunta Karola, syn Romana
i Marianny z Korycińskich. Studiował w Rawie Mazowieckiej, Krakowie, Padwie
i Paryżu. Około 1647 r. został starostą tuszyńskim. W okresie „potopu szwedzkiego”
pozostał wierny królowi. W 1671 r. otrzymał kasztelanię sądecką. Był wielokrotnie
posłem na sejmy. W skład jego posiadłości wchodziły: Przerąb, Przerębów, Wola
Przerębska, Bartodzieje, Dąbrowa, Łąki, Knieja, Cieśle, Bobry Małe, Jacków, Pławno,
Secemin, Rogaczów, Skrzydlów, Szczepocice, Rzerzęczyce, Lipie, Maluszyce, folwark Szopów z młynami i części św. Anny oraz Igołomia pod Niepołomicami.
Z żoną Anną Konstancją Wieruską (zm. 1655 r.) posiadał synów: księdza Jana Władysława, Stanisława chorążego sieradzkiego, Stefana kasztelana konarskosieradzkiego, którego żoną była Helena z Wodzickich i Mikołaja podczaszego miel-

J. Byliński, Przerębski (Przerembski) Maksymilian h. Nowina, [w:] PSB, t. 28, s. 758-762;
S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 15, Warszawa 1931, s. 21.
14 S. Ciara, Przerębski (Przerembski) Zygmunt Karol h. Nowina, [w:] PSB, t. 29, s. 8-9.
13

178

Z dziejów majątku Pławno i jego właścicieli do roku 1945
nickiego. Z drugą żoną Jadwigą Wilamówną prawdopodobnie potomstwa nie pozostawił15.
W 1751 r. jako właściciel dóbr Pławno został odnotowany Andrzej Morsztyn
(zm. 1752), syn Władysława i Barbary Moskorzewskiej. W 1699 r. wzmiankowany
był jako starosta sieradzki. W 1724 r. został kasztelanem bieckim, a w 1728 r. kasztelanem sądeckim. W roku 1726 scedował starostwo sieradzkie na rzecz Jana Tomasza
Morsztyna. Na sejmie pacyfikacyjnym w 1735 r. został senatorem rezydentem16. Był
dwukrotnie żonaty z Heleną Zaleską i Zofią z Rozwadowskich, wdową po Stanisławie Przerębskim (zm. 1726), chorążym sieradzkim17. Wynika z tego, że poprzez żonę
Stanisława Przerębskiego Pławno przeszło w ręce Andrzeja Morsztyna. W dokumencie z 10 lipca 1751 r. opisującym majątek pławieński Andrzej Morsztyn jest określony jako właściciel „jure advitalitio” dóbr Pławno, czyli dożywotni, natomiast sukcesorami majątku są Rozwadowscy, których imion niestety nie podano18. Andrzej
Morsztyn nie pozostawił po sobie potomstwa19.
21 września 1791 r. dobra miasto Pławno wraz z wsiami Bobry, Gowarzów,
folwark Przerębów, Stanisławice, Włynice, Gburstwo w Kotfinie, część Szczepocic
litera A, Ludwików, Widzów oraz Jacków i Baby litera A stały się własnością Ludwika Fundament Karśnickiego, który nabył je w części w spadku po swym ojcu
Konstantym, a w części kupił od swego brata Jacka Fundament Karśnickiego starosty pląskowickiego za sumę 386 000 florenów20. Jacek i Ludwik Karśniccy byli synami Konstantego, podkomorzego wieluńskiego, i Teresy z Rozwadowskich21. Ponieważ żoną Andrzeja Morsztyna była Zofia z Rozwadowskich, wdowa po Stanisławie
Przerębskim, można przypuszczać, że posiadała prawa do Pławna. Swoje prawa do
majątku scedowała na Rozwadowskich, mężowi pozostawiając tylko dożywotnią
własność. Tą drogą poprzez Rozwadowskich Pławno przejść mogło więc w ręce
Karśnickich.
Karśniccy występujący również pod nazwiskiem Karszniccy pieczętowali się
herbem Jastrzębiec, a wywodzili się z miejscowości Karsznice Duże i Małe w województwie sieradzkim (obecnie gmina Chąśno w powiecie łowickim w województwie łódzkim). Posiadali przydomek Fundament22.
Ludwik Karśnicki oprócz Pławna posiadał też dobra Płoszów i Chorzew
w powiecie radomszczańskim. W 1768 r. wykupił z rąk Potockich dzierżawy dóbr
J. Byliński, Przerębski (Przerembski) Mikołaj h. Nowina, [w:] PSB, t. 28, s. 762-764; S. Uruski,
Rodzina..., t. 15, s. 21-22.
16 A. Link-Lenczowski, Morsztyn (Morstin) Andrzej Michał h. Leliwa, [w:] PSB, t. 21, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 802.
17 Stanisław Przerębski h. Nowina ok. 1670-1726, [w]: Wielka Genealogia Minakowskiego (dostęp:
19 grudnia 2013), <http://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=lu.24685>
18 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Fragmenty archiwów podworskich (dalej:
FAP), sygn. 2, s. 1.
19 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 6, Lipsk 1841, s. 467.
20 APŁ, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna (dalej: APO), sygn. I/170, k. 34.
21 A. Boniecki, Herbarz Polski, t. 9, Warszawa 1906, s. 299.
22 Tamże, s. 296-300; E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861,
Warszawa 2007, s. 278-279.
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Konary i Zawada. Brał udział w konfederacji barskiej, tworząc 24 osobowy oddział,
z którym kilka mil od domu zaatakował kilkusetkonny oddział Iwana Drewicza.
Rozbity przez I. Drewicza, który miał przyjazne stosunki z rodziną Karśnickich, został odstawiony przez niego do domu rodzicielskiego. W 1778 r. posłował ze swej
ziemi na sejm warszawski, by w następnym roku objąć funkcję marszałka Trybunału
Koronnego i przyjąć Order Św. Stanisława. W 1780 r. został kasztelanem wieluńskim. Brał udział w Sejmie Czteroletnim, na którym został wybrany do składu Komisji Wojskowej. Popierał zniesienie Rady Nieustającej, ale jednocześnie deklarował
wierność królowi. W 1789 r. otrzymał Order Orła Białego. Zaprzysiągł Konstytucję 3
Maja. W roku 1793 przyjął jeden z sześciu Orderów Orła Czerwonego, przeznaczonych przez króla Prus dla swych nowych poddanych. Nie chciał się angażować
w powstanie kościuszkowskie, ale pomimo tego w niejasnych okolicznościach został
aresztowany przez Prusaków i umieszczony w fortecy w Nysie. Dalsze jego losy nie
są znane, wiadomo tylko że żył jeszcze w 1796 r.23.
Nie wiadomo, kiedy zmarł Ludwik Karśnicki, ale musiało to nastąpić najpóźniej około 1803 r., ponieważ 23 grudnia tego roku urzędowo zatwierdzono, że
jego spadkobiercami zostali dwaj synowie, Antoni i Augustyn, których posiadał ze
związku z Anielą Świrską24. 1 października 1810 r. urzędowo zatwierdzono akt działowy dóbr pomiędzy Antonim i Augustynem Karśnickimi. Augustyn Karśnicki przejął Włynice z przyległością Chrostów i młyn Ojrzeń, Widzów i folwark Antoniów
z nomenklaturą widzowską i młynem Kuźnica oraz połowę wsi Jacków i Baby. Antoni Karśnicki przejął Pławno, Przerębów, Strzała, Bobry, Gowarzów, Stanisławice,
Ludwików, Zagórze, Kotfin i połowę wsi Szczepocice25.
Antoni Karśnicki urodził się w 1784 r., a zmarł w 1814 r. Augustyn Karśnicki
urodził się w 1787 r.26 Zmarł 10 października 1854 r. we Wrocławiu27. Po bezpotomnej śmierci Antoniego Karśnickiego cały jego majątek przejął jego brat Augustyn
Karśnicki28.
Kolejnych właścicieli dóbr Pławno oraz części składowe majątku możemy
ustalić dzięki zachowanej księdze wieczystej29.
Augustyn Karśnicki wskutek zadłużenia utracił dobra Pławno, które zostały
sprzedane Łukaszowi Kobierzyckiemu w drodze publicznej licytacji w Trybunale

B. Krakowski, Karśnicki (Karsznicki) Ludwik h. Jastrzębiec, [w:] PSB, t. 12, Wrocław-WarszawaKraków 1966-1967, s. 142-143.
24 APŁ, Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP) - Anteriora, sygn. 2872, k. 68; A. Boniecki,
Herbarz Polski, t. 9, Warszawa 1906, s. 299.
25 APŁ, RGP - Anteriora, sygn. 2872, k. 69 - 70.
26 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Hipoteka Powiatu Radomszczańskiego (dalej: HPR), sygn. III / 242, k.nlb; APŁ, APO, sygn. III / 73, k. 98.
27 Augustyn Joachim Mikołaj Fundament Karśnicki z Wielkich i Małych Karsznic h. Jastrzębiec około
1786-1854, [w:] Wielka Genealogia Minakowskiego –
http://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=9.508.255 (dostęp: 19 grudnia 2013).
28 APŁ, APO, sygn. III / 73, k. 98.
29 Sąd Rejonowy w Radomsku (dalej: SRR), Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: WKW), sygn.
176, t. 1, dział I i II, s. 1-10.
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Cywilnym I Instancji Województwa Kaliskiego 8 czerwca 1818 r. za 440 000 zł30. Łukasz Kobierzycki nie pozostał długo właścicielem, gdyż już 25 listopada 1818 r.
sprzedał Pławno Józefowi Buczyńskiemu za 450 000 zł31.
Autorzy herbarzy nie byli pewni, skąd wywodziła się rodzina Buczyńskich
herbu Strzemię. Być może była to miejscowości Buczyna w powiecie bocheńskim,
bądź wieś Buczyno w powiecie łomżyńskim. Pochodzący z tej rodziny Mikołaj Buczyński, regent grodzki piotrkowski, nabył w 1788 r. dobra Pytowice i Słostowice
w powiecie radomszczańskim. Józef Buczyński, który nabył Pławno, był synem Józefa, burgrabiego i komornika grodzkiego łomżyńskiego w 1764 r. oraz podstarościego
i sędziego grodzkiego różańskiego w latach 1780-1794 i Scholastyki z Ponikiewskich32.
Józef Buczyński zmarł 20 stycznia 1829 r. we dworze w Pławnie w wieku
czterdziestu jeden lat na puchlinę wodną, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę
Joannę z Wężyków, mającą lat trzydzieści pięć33. Ponieważ zmarły nie pozostawił
testamentu, majątek przeszedł na jego dzieci: 1. Władysława (ur. 31.12.1815 r.
w Więckach w parafii Wąsosz), 2. Bolesława (ur. 3.01.1818 r. w Więckach w parafii
Wąsosz), później właściciela dóbr Ciężkowice, 3. Franciszka (ur. 2.04.1829 r. w Pławnie), 4. Emilię z Buczyńskich (ur. 10.12. 1813 r. w Pytowicach w parafii Kamieńsk),
wdowę po Adamie Kordzikowskim, która później poślubiła Nikodema Dzwonkowskiego, właściciela dóbr Domaniewice w okręgu pilickim, a następnie Mełchowa,
5. Albinę (ur. 11. 12. 1814 r. w Więckach w parafii Wąsosz), później żonę Wojciecha
Stawskiego, dziedzica dóbr Staw, 6. Mariannę (ur. 2.02.1819 r. w Więckach w parafii
Wąsosz), która później poślubiła Lucjana Sławianowskiego współdziedzica dóbr
Rekle, 7. Józefę (ur. 1.08.1820 r. w Pławnie), która później poślubiła Oswalda Kamockiego, współdziedzica dóbr Niewierszyn; co zapisano w księdze wieczystej 28 września (10 października) 1840 r. W załączonych do księgi wieczystej aktach urodzeń
Buczyńskich, ojciec ich, Józef Buczyński występował jako dziedzic dóbr Pytowice
w powiecie radomszczańskim i Więcki w powiecie częstochowskim34.
Józefa z Buczyńskich Kamocka 22 maja (3 czerwca) 1843 r. sprzedała należącą do siebie część Pławna swej matce Joannie z Wężyków Buczyńskiej za 85 740,8
zł35.
Władysław Buczyński, najstarszy syn Józefa i Joanny z Wężyków, 26 stycznia (7 lutego) 1844 r. nabył dobra Pławno i Kotfin na licytacji publicznej w Trybunale
Kaliskim w drodze działów na żądanie poprzednich właścicieli za 580 000 zł tj.
Tamże, dział II s. 4; APPT, HPR, sygn. III / 240, k.nlb.
SRR, WKW, sygn. 176, t. 1, dział II, s. 4.
32 A. Boniecki, Herbarz Polski, t. 2, Warszawa 1900, s. 223-224; S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 2, Warszawa 1905, s. 56 – 58.
33 APŁ, Urząd Stanu Cywilnego (dalej: USC) parafii rzym. – kat. Pławno, akt zgonu nr 11
z 1829 r.
34 SRR, WKW, sygn. 176, t. 1, dział II, s. 4-5; APPT, HPR, sygn. III / 243, k.nlb.; Józef Buczyński
z żoną Joanną z Wężyków posiadał też córkę, Ludwikę Różę ur. 10 sierpnia 1826 r. we dworze
w Pławnie, zm. 30 lipca 1828 r. we dworze w Pławnie – APŁ, USC Pławno, akt urodzenia nr 44
z 1826 r.; akt zgonu nr 21 z 1828 r.
35 APPT, HPR, sygn. III / 242, k.nlb.
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87 000 rubli. Szacunek dóbr Pławno określono na 500 000 zł, zaś dóbr Kotfin na 80
000 zł36. Władysław Buczyński zmarł w Pławnie 16 maja 1855 r. Był kawalerem37. Na
mocy postępowania spadkowego Pławno przeszło na jego matkę Joannę z Wężyków
Buczyńską w ¼ części oraz na jego rodzeństwo, tj. Albinę Stawską, Bolesława Buczyńskiego, Józefę Kamocką, Emilię Dzwonkowską, Franciszka Buczyńskiego, Mariannę Sławianowską w ¾ części, co zapisano w księdze wieczystej 18 (30) sierpnia
1856 r.38.
22 czerwca (4 lipca) 1857 r. dobra Pławno od poprzednich właścicieli nabył
Władysław Gruszecki za 123 375 rubli39. W akcie kupna zaznaczono, że Władysław
Gruszecki jest obywatelem Guberni Kijowskiej, właścicielem dóbr Żydowce w powiecie skwirskim, a zamieszkanie prawne do aktu obiera w Warszawie u adwokata
Antoniego Wrotnowskiego. Kupujący brał na siebie procesy sądowe toczone przez
sprzedających: 1. z Prokuratorią Królestwa Polskiego działającą w imieniu miasta
Pławna o rozdział pastwiska, 2. o groble koło stawu Mękwa, 3. z Prokuratorią Królestwa Polskiego występującą w imieniu Skarbu o wrąb i pastwisko dla dóbr Pławna
w lasach dóbr Strzałków, 4. o oddanie łąk włościanom z Gowarzowa i Stanisławic,
5. z niejakim Brędlem o cztery morgi łąki, 6. o szynk na Wesołej zagrożony zamknięciem40. W akcie notarialnym z 1865 r. W. Gruszecki zeznał że jest również właścicielem domu w Warszawie pod numerem 172541.
Rodzina Gruszeckich pieczętowała się herbem Lubicz, a jej gniazdem rodowym była miejscowość Gruszka w powiecie krasnostawskim. Rodzina w końcu XVI
w. była już mocno rozgałęziona. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, iż jedna z linii
osiadła na Smoleńszczyźnie. Z niej pochodziła Agafia Gruszecka (1665-1681) pierwsza żona cara Rosji Fiodora III Romanowa (1661-1682). Interesujący nas tutaj Władysław Gruszecki posiadał z żoną Cezaryną z Jaczewskich syna Mariana i córkę Julię42.
Julia Gruszecka urodziła się 30 lipca 1830 r. w Kijowie, poślubiła w 1848 r. hr. Sobiesława Mieroszewskiego (1820-1890), pisarza, członka Akademii Umiejętności
w Krakowie, X ordynata mysłowickiego, właściciela liczącego 10 000 mórg klucza
Pieskowa Skała. Data zgonu Julii z Gruszeckich Mieroszewskiej pozostaje nieustalona43.
Władysław Gruszecki zmarł 3 września 1870 r. w swoim domu w Warszawie
w wieku 73 lat, był synem Karola i Pelagii z Trembińskich, urodzonym w Kijowie44.
W nekrologu w „Kurierze Warszawskim” zaznaczono ponadto, że W. Gruszecki to
były oficer artylerii, a jego pogrzeb odbędzie się na cmentarzu powązkowskim45.
APPT, HPR, sygn. III /243, k.nlb; SRR, WKW, sygn. 176, t. 1, dział II, s. 5–6.
APPT, HPR, sygn. III /242, k.nlb.; APŁ, USC Pławno, akt zgonu nr 39 z 1855 r.
38 SRR, WKW, sygn. 176, t. 1, dział II, s. 6.
39 Tamże, dział II, s. 7.
40 APPT, HPR, sygn. III /242, k.nlb.
41 Tamże.
42 A. Boniecki, Herbarz Polski, t. 7, Warszawa 1904, s. 142–146.
43 H. Barycz, Mieroszewski Sobiesław, [w:] PSB, t. 21, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976,
s. 1 – 2.
44 APPT, HPR, sygn. III / 242, k.nlb.
45 Nekrolog: Ś. P. Władysław Gruszecki, „Kurier Warszawski” 1870, nr 195, s. 2-3.
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Władysław Gruszecki w testamencie z 4 (16 maja) 1862 r. zapisał dożywocie
na całym swoim majątku dla żony Cezaryny z Jaczewskich, a majątek przekazał
dzieciom: Marianowi i Julii z Gruszeckich hr. Mieroszewskiej. Aktem notarialnym
z 23 listopada (5 grudnia) 1871 r. Julia z Gruszeckich hr. Mieroszewska zrzekła się
praw do majątku Pławno i domu w Warszawie pod nr 1725 na korzyść brata, ze
względu na otrzymaną od ojca za jego życia sumę 90 000 rubli. Tytułem spłaty od
brata pozostawiła sobie jedynie sumę 5473,24 rubli, którą tenże w tym samym dniu
od razu jej wypłacił. Na Marianie Gruszeckim ciążył też obowiązek spłaty długów
na rzeczonych dobrach46. W akcie nie wspomniano o dobrach Żydowce, których
właścicielem był W. Gruszecki w chwili kupna Pławna. Najpewniej więc pozbył się
ich przed śmiercią. Na mocy postępowania spadkowego jedynym właścicielem majątku Pławno został Marian Gruszecki, co zapisano w księdze wieczystej dóbr 21 lutego (4 marca) 1872 r.47.
Marian Józef Gruszecki urodził się 21 lipca 1848 r. w Warszawie48. Kształcił
się we Francji, był obdarzony niezwykłą pamięcią, posiadał wszechstronne zainteresowania, szczególnie w naukach humanistycznych, sztuce i językach obcych. W Pławnie w swym domu często przyjmował artystów. Równie mocno interesował się
jazdą konną i hodowlą rasowego konia. Na polu hodowli w przeciągu kilku lat doszedł do bardzo dobrych rezultatów, krzyżując ze sobą ciężkie, powozowe konie
zwane karosjerami z końmi pełnej krwi. To z jego inicjatywy powstał w 1879 r. tor
wyścigowy w Pławnie. Należał do grona tłumaczy dzieła „Przewodnik dla hodowców koni” hr. Georga Lehndorffa. Rozpoczął też tłumaczenie podręcznika niemieckiego „O jeździe konnej”, którego nie dokończył z powodu śmierci. Po sprzedaży
Pławna w 1883 r. przeprowadził się do Skierniewic i tam zmarł 16 kwietnia 1891 r.
po kilkudniowej ciężkiej chorobie Pochowany został na cmentarzu powązkowskim
w Warszawie. Rodziny nie założył49.
Marian Gruszecki najbardziej znany jest z organizacji wyścigów konnych
w Pławnie. Odbywały się one na terenie majątku w latach 1879-1900. Tor zlokalizowano kilkaset metrów na południowy zachód od folwarku Przerębów, a na północ
od wsi Gowarzów. W artykule Wyścigi konne w Pławnie w latach 1879-1900 jako wydarzenie towarzyskie i sportowe tor umiejscowiono na podstawie artykułów i relacji
z ówczesnej prasy, która relacjonowała wyścigi50. Niestety, do potwierdzenia brakowało mapy. Już po opublikowaniu tego artykułu udało się odnaleźć mapę przeglądową majątku Pławno, na której zaznaczono tor. Istotnie znajdował się on w miejscu, które lokalizowano w powyższym artykule. Mapa pochodzi z 1929 r. Pomimo
APPT, HPR, sygn. III / 242, k.nlb.
SRR, WKW, sygn. 176, t. 1, dział II, s. 7.
48 APPT, HPR, sygn. III / 242, k.nlb., Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy
(dalej: APW), USC parafii rzym. – kat. św. Krzyża w Warszawie, akt urodzenia nr 681 z 1848 r.
Na epitafium Mariana Gruszeckiego w kościele w Pławnie jako datę urodzin podano 12 lipca
1848 r., co w świetle aktu urodzenia jest błędem.
49 Marian Gruszecki, „Jeździec i Myśliwy” 1891, nr 2, s. 3; Nekrolog: Ś. P. Marian Gruszecki,
„Kurier Warszawski” 1891, nr 108, s. 3.
50 K. Łągiewka, Wyścigi konne w Pławnie w latach 1879–1900 jako wydarzenie towarzyskie i sportowe, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VI, 2012, s. 89-114.
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tego, że wyścigi zakończono w 1900 r., a tor zlikwidowano, to na mapie został on
zaznaczony. Prawdopodobnie więc mapa z 1929 r. jest odrysem ze starszej mapy51.

Fragment mapy przeglądowej majątku Pławno z 1929 r. na której zaznaczono tor
wyścigowy. Skala 1 : 20 000. Źródło: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Starostwo Powiatowe Piotrkowskie, sygn. 3454, k.nlb.
Warto też wspomnieć o matce Mariana Gruszeckiego – Cezarynie z Jaczewskich. Urodziła się w miejscowości Bukryn w powiecie kaniowskim w Guberni Kijowskiej, była córką Cezarego i Benigny z Iwanowskich. Gdy założono wyścigi pławieńskie, nazwano ją patronką gonitw. Jeźdźcy przed wyścigiem całowali ręce niskiego wzrostu staruszki o białych włosach i łagodnym spojrzeniu, jakby szukając
błogosławieństwa i talizmanu zwycięstwa. Okazywała dobroć i miłosierdzie względem ludności Pławna i okolicznych wsi. Znana ze swej pobożności była jedną
z głównych fundatorek nowego kościoła. Zmarła w Skierniewicach 24 kwietnia
1893 r. w wieku 83 lat. Pochowana została na Powązkach. Pozostawiła testament
sporządzony w dniu 18 sierpnia 1891 r. w Skierniewicach, w którym jako główna
fundatorka kościoła w Pławnie prosiła, aby każdego miesiąca były odprawiane msze
święte, jedna za nią, męża Władysława Gruszeckiego i syna Mariana, druga za rodziców, Karola i Pelagię Gruszeckich oraz Cezarego i Benignę Jaczewskich. Pragnęła
też, aby co trzy miesiące odprawiano mszę św. za duszę Pawła Tokarskiego, który
budowę kościoła wspomógł dużym datkiem i tym samym również zaliczał się do
APPT, Starostwo Powiatowe Piotrkowskie, sygn. 3454, k.nlb. – Starostwo Powiatowe Piotrkowskie w okresie międzywojennym posiadało w strukturach Referat Ochrony Lasów, który
zajmował się również lasami położonymi w powiecie radomszczańskim. W nim złożono mapę z zaznaczeniem lasów dóbr Pławno oraz toru.
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jego fundatorów. Dalej pisała, iż jej mąż, zamierzając wybudować kościół w Pławnie,
życzył sobie być w nim pochowanym. Wyraziła więc wolę, aby ciała męża i syna
oraz jej zostały przewiezione do kościoła w Pławnie i tam pochowane. Gruszeccy
byli pochowani w grobie krewnych o tym samym nazwisku na cmentarzu powązkowskim. 3 grudnia 1903 r. odbyło się przewiezienie zwłok Władysława, Mariana
i Cezaryny Gruszeckich do Pławna, gdzie zostały złożone w kościele w grobowcu
pod prezbiterium52.
Marian Gruszecki sprzedał Pławno 17 (29) grudnia 1883 r. hr. Stanisławowi
Witold Aleksandrowiczowi za 150 000 rubli53.
Rodzina Aleksandrowiczów wywodziła się z Litwy, posiadała przydomek
Witold, a pieczętowała się herbem Kosy. Jedna z linii otrzymała 9 października
1800 r. od cesarza Franciszka II Habsburga galicyjski dziedziczny tytuł hrabiowski.
Stanisław Aleksandrowicz był synem Stanisława i Wandy z hr. Jezierskich. Urodził
się 17 maja 1851 r. w Konstantynowie, zmarł 25 marca 1919 r. w Berlinie. Był królewsko pruskim porucznikiem rezerwy; 6 lutego 1875 r. poślubił w Krakowie Cezarynę
hr. Mieroszewską, ur. 15 października 1855 r. w Genewie, zmarłą 27 listopada 1922 r.
w Nicei, córkę Sobiesława i Julii z Gruszeckich54. Jego żona była wnuczką Władysława i Cezaryny Gruszeckich.
We wrześniu 1894 r. prasa doniosła, iż wybitny śpiewak operowy Edward
Reszke negocjuje kupno dóbr Pławno55. Z nieznanych bliżej powodów pertraktacje
nie udały się, bowiem 5 (17) września 1894 r. majątek Pławno od hr. Stanisława Witold Aleksandrowicza nabyła Natalia z hr. Zamoyskich ks. Lubomirska z Kruszyny
za 150 000 rubli56.
Natalia z hr. Zamoyskich Lubomirska urodziła się 22 lipca 1870 r. w Warszawie, zmarła 11 sierpnia 1944 r. w Krakowie, była córką Tomasza, XIV ordynata na
Zamościu i Marii z hr. Potockich. 29 stycznia 1891 r. w Zatorze poślubiła ks. Stefana
Andrzeja Lubomirskiego, ur. 5 maja 1862 r. w Warszawie, zmarłego 4 czerwca
1941 r. w Krakowie, właściciela dóbr Kruszyna w powiecie radomszczańskim. Oboje
pochowani zostali w Krakowie w kościele ojców Dominikanów57. Stefan Lubomirski
w 1886 r. rozpoczął hodowlę koni pełnej krwi w Kruszynie. Wraz z braćmi Władysławem i Stanisławem założył w 1895 r. spółkę celem prowadzenia stajni wyścigowej
i stadniny. Wkrótce w Widzowie zbudowane zostały nowoczesne stajnie, sztuczne
pastwiska, tor do galopów i mieszkania dla służby. Konie ks. Lubomirskich brały
udział w wyścigach w Pławnie58.
Stanisław Lubomirski, brat Stefana Andrzeja, 5 kwietnia 1905 r. w Zakopanem poślubił Jadwigę z Jełowickich. Jak doniosła prasa, para młoda zamieszka
52 APPT, HPR, sygn. III / 241, k.nlb; Ś. P. Cezaryna Gruszecka, „Jeździec i Myśliwy” 1893, nr 9,
s. 7; Wiadomości osobiste. Przewiezienie zwłok, „Jeździec i Myśliwy” 1903, nr 21 s. 7; Szkice z dziejów gminy…, s. 63.
53 Tamże; SRR, WKW, sygn. 176, t. 1, dział II, s. 8.
54 T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. 1, Warszawa 1995-1996, s. 87-88.
55 Kupno dóbr, „Wiek”, 1894, nr 211, s. 2.
56 SRR, WKW, sygn. 176, t. 1, dział II, s. 8-9; Sprzedaż Pławna, „Tydzień” 1894, nr 38, s. 3.
57 T. Lenczewski, Genealogie rodów…, s. 43; Ślub, „Kurier Poranny” 1891, nr 31, s. 3.
58 W. Pruski, Dzieje wyścigów i hodowli koni pełnej krwi w Polsce, Warszawa 1970, s. 267.
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w Pławnie59. Stanisław Lubomirski urodził się 31 stycznia 1875 r. w Krakowie. Był
synem właścicieli dóbr Kruszyna Eugeniusza i Róży z Zamoyskich. Szkołę średnią
ukończył w Krakowie, studiował w Berlinie i Fryburgu. Po powrocie do kraju założył z Henrykiem Radziszewskim Krajowy Dom Bankowy, który nie odniósł sukcesu.
Około 1908 r. objął stanowisko prezesa zarządu jednej z największych fabryk metalowych w Królestwie – Towarzystwo Akcyjne Fabryki Machin i Odlewów K. Rudzki
i Ska. W 1911 r. został prezesem zarządu Banku Przemysłowego Warszawskiego SA.
Lokował też swoje kapitały w Rosji, które niestety przepadły w czasie rewolucji bolszewickiej. W czasie I wojny światowej przebywał w Rosji. Po powrocie zajął się
głównie działalnością bankową. W 1918 r. został prezesem zarządu Banku Zjednoczonych Ziem Polskich. Kupił też kilka drobnych fabryczek metalowych. W 1920 r.
został prezesem Polskiego Związku Przemysłowców Metalowych. W początkach
1926 r. wybrano go prezesem Centralnego Związku Polskiego Przemysłu Górnictwa,
Handlu i Finansów „Lewiatan”. Został też członkiem Rady Przemysłowo-Handlowej
przy ministrze przemysłu i handlu i kilku innych organizacji. W 1927 r. został prezesem Banku Handlowego w Warszawie. Należał do wielu rad nadzorczych zakładów
oraz towarzystw przemysłowych i ubezpieczeniowych. W 1932 r. został prezesem
Związku Banków Polskich, a przez wiele lat kierował Radą Giełdy Pieniężnej w
Warszawie. Mimo braku wykształcenia ekonomicznego, był jedną z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych osób życia gospodarczego w Polsce. Odznaczony
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, zmarł 16 sierpnia 1932 r.
w Karlovych Varach, gdzie wyjechał na kurację. Z żoną pozostawał w separacji,
dzieci nie posiadał. Pochowany został na cmentarzu powązkowskim60. Stanisław
Lubomirski wybudował w Pławnie czworaki, ochronkę, w oborach i stajniach zainstalowano automatyczne poidła dla zwierząt61. S. Lubomirski angażował się również
w życie społeczne Pławna. Przed I wojną światową wybudował budynek dla szkoły
powstałej z inicjatywy Polskiej Macierzy Szkolnej62. Jego żona, Jadwiga z Jełowickich, ufundowała schody do kościoła i pokryła koszt jego otynkowania63. Pomimo
zamieszkiwania w Pławnie przez Stanisława Lubomirskiego, dobra nadal stanowiły
własność Natalii z Zamoyskich Lubomirskiej.
Tomasz ks. Lubomirski nabył Pławno wraz z dobrami Widzów od swej matki Natalii z hr. Zamoyskich Lubomirskiej 26 lipca 1921 r. za 12 000 000 marek64.
Tomasz Lubomirski, syn Stefana i Natalii z Zamoyskich urodził się 18 grudnia 1892 r. w Warszawie65. Był porucznikiem rezerwy 71 pułku piechoty WP. W lutym 1917 r. poślubił w St. Petersburgu Marię Aleksandrę ks. Drucką-Lubecką, ur. 10
Osobiste, „Tydzień”, 1905, nr 12, s. 3.
Z. Landau, Lubomirski Stanisław Sebastian, [w:] PSB, t. 18, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1973, s. 56-58. Autor biogramu podaje, jakoby później ciało S. L. zostało przewiezione
do Kruszyny i tam złożone w grobie rodzinnym. S. L. nadal spoczywa na Powązkach, gdzie
znajduje się jego dobrze zachowany i utrzymany grobowiec.
61 B. Bartnik, Monografia Pławna. Z dziejów zapomnianych miast, Pławno 2006, s. 16.
62 Z Pławna, „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 49, s. 5.
63 B. Bartnik, 400 lat dziejów parafii Pławno 1613-2013, Pławno 2013, s. 8-9.
64 SRR, WKW, sygn. 176, t. 3, dział II, s. 12; akt nr 370, s. 109-113.
65 APW, USC parafii rzym. – kat. św. Antoniego w Warszawie, akt urodzenia nr 35 z 1893 r.
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marca 1890 r. w Warszawie, zm. 26 czerwca 1943 r. w Otwocku, córkę Władysława
i Marii z hr. Zamoyskich. Posiadał z nią trójkę dzieci: Rafała, ur. 1 września 1918 r.
w Warszawie, fizyka atomowego, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
zm. 2 kwietnia 1984 r. w Los Angeles; Marka, ur. 7 września 1920 r. w Pławnie,
urzędnika bankowego, żołnierza brygady karpackiej PSZ, zm. 19 kwietnia 1987 r.
koło Lille we Francji; Annę, ur. 7 sierpnia 1922 r. w Pławnie, która 28 grudnia 1951 r.
w San Francisco poślubiła margrabiego Felixa Pallavicini. Po śmierci pierwszej żony,
8 grudnia 1943 r. w Warszawie Tomasz Lubomirski poślubił Stefanię Garbarczyk ur.
30 sierpnia 1897 r., zm. 21 czerwca 1973 r. w Krakowie. Tomasz Lubomirski zmarł 20
lutego 1969 r. w Krakowie. Wraz z drugą żoną pochowany został w kościele ojców
Dominikanów66.
Tomasz Lubomirski 25 sierpnia 1928 r. w Warszawie pisemnie zobowiązał
się do sprzedaży majątku Pławno Mieczysławowi Longchamps de Berier zamieszkałemu przy ul. Romanowicza 9 we Lwowie67. Nieco o samym księciu oraz możliwych
przyczynach sprzedaży Pławna mówią późniejsze wydarzenia z marca 1930 r. Dnia
20 marca 1930 r. Tomasz Lubomirski został aresztowany w Warszawie przez wywiadowców lwowskiego urzędu śledczego pod zarzutem oszustw we Lwowie na
łączną sumę 250 000 zł. Po przewiezieniu do Lwowa okazało się, że głównym inspiratorem i przewodnikiem księcia na gruncie lwowskim był Wolf Guttman podający
się wszędzie jako baron Willy de Gelse Guttman. Tomasz Lubomirski podpisywał
weksle Guttmanowi. Obaj we Lwowie zaczęli robić wspólne interesy. Za weksle
kupiono willę za 19 000 dolarów, kopalnię nafty w Mroźnie za 20 000 dolarów oraz
dwie inne kopalnie, w tym jedną na Śląsku. Dokonano też zakupu blachy za 50 000
zł, by zaraz sprzedać ją za 20 000 zł. Tomasz Lubomirski zaprzyjaźnił się też z notariuszem Adamem Meyerem, który nieświadomie podżyrowywał mu weksle. Gdy
okazało się, że weksle są bezwartościowe, T. Lubomirski i W. Guttman zniknęli ze
Lwowa. W toku dochodzenia ustalono, że pretensje poszkodowanych sięgają sumy
20 000 dolarów, przy czym przeciwko Tomaszowi Lubomirskiemu występował jedynie notariusz Adam Meyer. Obaj padli ofiarą własnej lekkomyślności i sprytnych
oszustów. W związku z tym 22 marca 1930 r. Tomasz Lubomirski został zwolniony
za kaucją 150 000 zł68. Przy tej okazji prasa bliżej przyjrzała się osobie księcia, stwierdzając że był on dobrze znany w Warszawie, gdzie miał opinię utracjusza i hulaki.
Swego czasu miał przegrać w karty w Klubie Myśliwskim w Warszawie swój majątek Pławno. Żona rozwiodła się z nim przed kilku laty, ponieważ w czasie małżeństwa silnie obciążył długami jej majątek ziemski Czerlona w powiecie grodzieńskim69. Tomasz Lubomirski w 1925 r. mieszkając w hotelu „Savoy” w Warszawie
opuścił go nie płacąc rachunku w kwocie 325 zł, mieszkając w „Bristolu” od 3 wrze-

T. Lenczewski, Genealogie rodów…, s. 43-44.
SRR, WKW, sygn. 176, t. 3, załączniki: k. 735.
68 Aresztowanie księcia Tomasza Lubomirskiego, „Express Poranny” 1930, nr 80, s. 1; Łańcuch
oszustw i nadużyć księcia Tomasza Lubomirskiego, „Express Poranny” 1930, nr 81, s. 3; Zwolnienie
z aresztu ks. Tomasza Lubomirskiego, „Express Poranny” 1930, nr 82, s. 1.
69 Dalsze szczegóły aresztowania ks. Tomasza Lubomirskiego, „Ilustrowany Kurier Codzienny”
1930, nr 78, s. 7.
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śnia do 17 grudnia 1929 r. nie zapłacił 600 zł. Przeważnie też nie płacił rachunków
w restauracji Hotelu Europejskiego, które potem musiała regulować rodzina. Pewną
baletnicę namówił na wspólny wyjazd do Paryża, gdzie przegrał w karty pożyczone
od niej 3000 zł. Po powrocie do Warszawy na jej nalegania o zwrot kwoty, książę
udzielił jej kilku wskazówek z dziedziny dobrego tonu, po czym oświadczył, że kategorycznie na ten temat nie chce więcej mówić. Tuż przed aresztowaniem przegrał
w karty w Sopocie 83 000 zł70. Niestety informacje prasowe nie podały bliższych
szczegółów przegrania majątku Pławno w karty. Czy osobą, która go wygrała był
Mieczysław Longchamps de Berier, czy też może odkupił on od zwycięzcy prawa do
wygranej?
Sporządzono jednak oficjalny akt kupna – sprzedaży, który nic nie mówił
o ewentualnej wygranej tego majątku w karty. Mieczysław Longchamps de Berier
kupił Pławno 20 września 1928 r. za 140 000 dolarów USA. Ze sprzedaży wyłączono
urządzenie domowe i kuchenne znajdujące się w pałacu i w oficynie, trzy młode
konie, małą bryczkę, dwie pary uprzęży herbowej, młocarnię z pługiem, zboże
sprzedane rolnikowi z Radomska za nawozy sztuczne. Tomasz Lubomirski zobowiązał też nowego właściciela do dokończenia akcji parcelacyjnej. Sprzedający oddawał swe dobra Mieczysławowi Longchamps de Berier w dniu następnym, z wyjątkiem pałacu, który miał być opróżniony przez sprzedającego do 30 października
1928 r.71. „Gazeta Radomskowska” przy okazji sprzedaży odnotowała, że ten piękny
majątek urządzony jest bardzo nowocześnie, posiada kanalizację, wodociąg, centralne ogrzewanie i parki, natomiast nowy nabywca nosi się z zamiarem rozbudowy
pałacu i domów dla administracji72.
Rodzina Longchamps de Berier herbu własnego wywodziła się z Francji.
W XVII w. rodzina przeszła na protestantyzm, stając się hugenotami. Po zniesieniu
edyktu nantejskiego w 1685 r. wielu jej członków wyemigrowało z Francji. Jan Longchamps de Berier (ok. 1670-1730) przez Wenecję dotarł do Polski. Franciszek Longchamps de Berier (1710-1784), syn Jana i Catherine Bizio, córki kupca weneckiego,
mieszkał początkowo w Warszawie, a następnie przeniósł się do Lwowa. Tam był
m.in. prezydentem tego miasta, prawdopodobnie też w latach 50-tych XVIII w. przeszedł na katolicyzm. W kolejnych pokoleniach członkowie rodu zawierali małżeństwa z Polkami73.
Mieczysław Longchamps de Berier urodził się w 1876 r. w Lubieniu, w powiecie Gródek Jagielloński. Był synem Franciszka i Wandy z Dybowskich. Ukończył
gimnazjum we Lwowie i krajową szkołę wiertniczą w Borysławiu. W roku 1893 rozpoczął praktykę w kopalni ojca w Rypnem, a następnie u przyszłego teścia, J. Lenieckiego w Schodnicy. Przed I wojną światową kierował kilkoma kopalniami
w Rumunii i Galicji. Swoje duże zarobki lokował w kopalniach w Tustanowicach

Arystokratyczny niebieski ptak. Duże i małe oszustwa księcia Tomasza, „Kurier Czerwony” 1930,
nr 68, s. 1.
71 SRR, WKW, sygn. 176 t. 3, dział II, s. 14; akt nr 437, s. 286-298.
72 Książę Lubomirski sprzedał majątek Pławno, „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 43, s. 4.
73 G. Połuszejko, Obco brzmiące nazwisko będziesz nosił… Rodzina Longchamps de Berier, Lublin
2011, s. 7-8.
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koło Borysławia. W latach 1911-1918 był dyrektorem kilku niemieckich firm w tej
miejscowości. Po I wojnie światowej wydzierżawił zaniedbaną kopalnię „Flora”
w Wólce koło Iwonicza, którą rozbudował, co pozwoliło mu założyć własną kopalnię w Klimkówce. Założył też Sanocką Spółkę Naftową, w ramach której zarządzał
kopalnią „Brzozowiec” koło Zagórza. Doprowadził do powstania węgierskoaustriackiej spółki „Gazy Ziemne” skupiającej większość kopalń w Schodnicy,
w której przez kilka lat był naczelnym dyrektorem. Był członkiem Krajowego Towarzystwa Naftowego oraz Pomocy Wzajemnej. Po I wojnie światowej był wiceprezesem rady nadzorczej Związku Polskich Przemysłów Naftowych, prezesem rady
nadzorczej Banku Naftowego we Lwowie i radcą krakowskiej Izby PrzemysłowoHandlowej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł
7 marca 1939 r. w Polance koło Krosna, pochowany został w Pławnie74. Pasją M.
Longchamps de Berier były gołębie, które hodował od najmłodszych lat, znał ich
rasy i zwyczaje. Na jego pogrzebie ksiądz powiedział: „Umarł człowiek, który miał
gołębia w herbie i, jak sami wiecie, gołębie miał też serce”75. Z małżeństwa z Walentyną z Lenieckich posiadał syna Jacka urodzonego w 1911 r., podporucznika szwadronu kolarzy, poległego 10 września 1939 r. w bitwie pod Uniejowem, Ewę ur.
w 1906 r. żonę Jerzego Burligi, a po rozwodzie Tadeusza Niezabitowskiego, zmarłą
w 1974 r., Annę ur. 17 lipca 1904 r., absolwentkę Wyższych Kursów Ziemiańskich we
Lwowie, zmarłą 27 maja 1958 r. w Krakowie76.
Majątkiem Pławno zajmowała się głównie córka Mieczysława, Anna Longchamps de Berier. Pałac wraz z oranżerią i dużą oficyną położony w pięknym parku,
był miejscem spotkań i czasowego pobytu dla bliższej i dalszej rodziny, m.in. przy
okazji polowań, jazdy konnej czy gry w tenisa77. W 1933 r. Mieczysław Longchamps
de Berier ofiarował głaz, który posłużył do wybudowania fundamentu oraz części
dolnej do wysokości dwóch metrów pomnika upamiętniającego przejście wojsk króla Jana III Sobieskiego przez Pławno na Wiedeń78. Uroczyste odsłonięcie pomnika
miało miejsce w dniu 12 listopada 1933 r.79. Niestety poza tym jednym faktem, nie
wiadomo, w jakim stopniu rodzina Longchamps de Berier angażowała się w miejscowe sprawy społeczne.
Mieczysław Longchamps de Berier w lipcu 1930 r. upoważnił swą córkę Annę Longchamps de Berier do całkowitego zarządzania i administrowania dobrami
Pławno, do prowadzenia gospodarstwa wedle jej uznania, do przyjmowania i wydalania robotników i służby, do sprzedaży i kupna wszelkich niezbędnych inwentarzy
rolnych, do sprzedaży dóbr, ich wydzierżawiania i parcelacji, wystawiania weksli,
do zaciągania długów i pożyczek oraz dokonywania umów z wierzycielami80.
74 S. M. Brzozowski, Longchamps (Longchamps de Berier) Mieczysław Zenon, [w:] PSB, t. 17, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 542-543.
75 G. Połuszejko, Obco brzmiące nazwisko…, s. 72.
76 Tamże, s. 88 – 89.
77 Tamże, s. 88; Wybitnie polskie nazwisko, „Rzeczpospolita” 2009, nr 86, s. 13.
78 Z Pławna, „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 38, s. 2.
79 Z Pławna, „Gazeta Radomskowska”1933, nr 48, s. 4-5.
80 SRR, WKW, sygn. 176, t. 3, załączniki: k. 755 – daty dziennej aktu nie można było ustalić ze
względu na częściowe zniszczenie tego dokumentu.
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Po śmierci Mieczysława Longchamps de Berier 7 marca 1939 r. nie przeprowadzono postępowania spadkowego i w księdze wieczystej dóbr nadal figurował on
jako właściciel aż do 1945 r., gdy Pławno przejęły władze, jako właściciela wpisując
Skarb Państwa81. W czasie okupacji w Pławnie mieszkała Anna Longchamps de Berier, do której w 1940 r. dołączyła siostra Ewa wraz z mężem Tadeuszem Niezabitowskim. Oprócz tego schronienie tutaj znajdowała dalsza rodzina, m.in. Kazimiera
i Kazimierz Przetoccy. W 1945 r. rodzina opuściła majątek. Krewna Anny – Jadwiga
Longchamps de Berier (1895-1968), malarka i graficzka, już po konfiskacie majątku,
była w latach 1945-1946 nauczycielką w szkole powszechnej w Ciężkowicach w gminie Żytno82.

Grób rodziny Longchamps de Berier na cmentarzu parafialnym w Pławnie (fot.
autor)
Na cmentarzu parafialnym w Pławnie przy głównej alei znajduje się grób
rodziny Longchamps de Berier. O tym, że jest to istotnie grób tej rodziny, świadczą
tylko przekazy ustne najstarszych mieszkańców. Grobowiec posiada cementowe
obmurowanie zwieńczone metalowym krzyżem. Pod wierzchnią warstwą ziemi
znajduje się krypta, a w niej trzy trumny. Spoczął w niej Mieczysław Longchamps de
Berier zm. 7 marca 1939 r. oraz jego żona Walentyna z Lenieckich, której data śmierci
nie jest znana. Nie ma jej aktu zgonu w księgach metrykalnych, co oznacza, że została tutaj przewieziona. Według przekazów ustnych Walentyna z Lenieckich zmarła
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Tamże, dział II, s. 14 – 16.
G. Połuszejko, Obco brzmiące nazwisko…, s. 86-88.

190

Z dziejów majątku Pławno i jego właścicieli do roku 1945
około 1935 r. Trzecią pochowaną osobą jest Waleria z Podoskich Leniecka, która
zmarła 23 lipca 1935 r. w Pławnie, w wieku 77 lat, córka Adama i Józefy z Tomaszewskich, wdowa, urodzona we Lwowie83. Była matką Walentyny z Lenieckich
Longchamps de Berier. Pod koniec 2012 r. na grobowcu ustawiono tablicę pamiątkową, mówiącą o dwóch pochowanych tam osobach, tj. Mieczysławie Longchamps
de Berier zm. 1939 i jego żonie Walentynie zm. 1935, natomiast nie podano personaliów jej matki, ponieważ fundatorzy tablicy nie wiedzieli, kim była trzecia osoba tam
pochowana84.
Domena
Do połowy XVIII w. brak jest dokumentów określających obszar zajmowany
przez dobra Pławno. Nie ma informacji na temat ilości folwarków, rodzaju użytkowanej ziemi, liczby młynów, browarów czy gorzelni.
Zachował się dokument z 10 lipca 1751 r., szczegółowo opisujący dobra
Pławno pozostające w dyspozycji Wawrzyńca Lanckorońskiego starosty stopnickiego. Z dokumentu możemy dowiedzieć się, że w Pławnie znajdował się wtedy dwór
drewniany, a obok niego oficyny, stajnie i wozownia. Pomiędzy dworem, a kościołem znajdował się browar. Do dóbr oprócz tego należały folwarki w Przerębowie,
Babach i Sobkowie oraz majątek Widzów z dworem, karczmą i browarem, a także
browar i karczma w Wesołej oraz Jacków. Dokument rozpoczyna się od opisu Pławna. Jadąc od Gidel, a następnie mijając kościół w Pławnie, dojeżdżało się do drewnianego dworu i zabudowań folwarcznych ogrodzonych tarcicami i żerdziami,
w których znajdowały się wrota. Na tym terenie stał drewniany skarbiec otynkowany gliną i wybielony wapnem. W środku po prawej stronie znajdowała się komora,
a w niej 5 pustych i starych pistoletów, 5 flint, 2 trąby mosiężne, 3 muszkiety żołnierskie, gablotka z bagatelami, wiola w puzdrze, zasuwa od karety, zepsuta czarna
umbrela woskowana, dwie wazy z papierowymi kwiatami i dwie puste skrzynie.
Naprzeciwko pierwszej komory znajdowała się druga, w której znajdowało się stare
drewniane puzdro od cyny, wielka drewniana skrzynia ze starymi rachunkami,
skrzynia niska wewnątrz pusta, skrzynia biała, skrzynia wielka obita skórą i niewielka skrzynia z różnymi papierami. Strych skarbca był pusty. W pobliżu skarbca
znajdował się sadek z drzewami owocowymi, ale zaniedbany i zarośnięty. Nieopodal stał drewniany dwór. Kuchnia z murowanym, wysokim kominem, kilkoma
izbami i komórkami znajdowała się w pobliżu dworu, jak również i dwie spiżarnie.
W pobliżu umiejscowiono również oficyny dla służby z mieszkaniem pisarza. Za
oficynami znalazło się miejsce na czterdzieści trzy ule z pszczołami. Zabudowania
gospodarcze stanowiły stajnie, cztery spichlerze z położonymi obok dwiema stodołami, dwie wozownie, stajenka, szopa, obora, stajnia dla wołów, cztery chlewy, ow-

83 Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie, Księga zmarłych parafii Pławno 1910-1939,
sygn. KM 2904, akt zgonu nr 21 z 1935 r. – zgłaszającymi zgon byli Mieczysław Longchamps
de Berier i major Władysław Gliński z Warszawy.
84 Informacje p. Bolesława Bartnika z Pławna – grobowiec był otwierany, stąd znana jest ilość
pochowanych tam osób.

191

Krzysztof Łągiewka
czarnia, kurnik dla kur i indyków. Pomiędzy dworem, a kościołem położony był
browar z całym wyposażeniem niezbędnym do ważenia piwa oraz gorzelnia. Naprzeciwko browaru stał dom zamieszkany przez piwowara. W Wesołej znajdowała
się karczma z ciosanego drzewa i stajnia, gorzelnia oraz browarek. Nad Wartą na
północ od Gowarzowa umiejscowiono na piaszczystym wzniesieniu folwark Przerębów i ogrodzono płotem z żerdziami. Znajdowały się tutaj trzy chlewy, obory, stodoła i zabudowania mieszkalne o kilku izbach z piecem i kominkami. W Babach
znajdował się kolejny folwark ogrodzony żerdziami, a w nim dom z kilkoma izbami,
stodoła i stajnia z chlewikiem. Całość znajdowała się w złym stanie, zwłaszcza dachy. Folwark na Sobkowie bez ogrodzenia, stodoły i obory, zamieszkany był przez
jednego chłopa. W dobrach były cztery młyny: jeden bez podania lokalizacji z piłą do
rżnięcia tarcic, cały opustoszały, drugi na Strzale w złym stanie z poprzerywaną
groblą, trzeci pod Starym Pławnem z budynkiem w bardzo złym stanie i uszkodzoną
przez powodzie groblą, czwarty na Kuźnicy w nie najgorszym stanie, ale wymagający reperacji. Karczma w Bobrach wymagająca naprawy, kolejna nowo postawiona
przy młynie Mękwa85, karczma w rynku w Pławnie, zwana ratuszem, ze stajnią
i druga w rogu rynku – obie wymagające naprawy. W miasteczku były 24 domy, ale
żaden nie posiadał dobrego dachu i komina oprócz jednego nowo postawionego. Za
miastem znajdowało się siedem domów: dwa były zamieszkane przez Żydów, trzeci
przez ślusarza, czwarty przez stelmacha, piąty przez komornicę, szósty przez ubogą
kobietę, siódmy stał pusty. Na wszystkich kominy i dachy były złe, rynny przegniły
i poodpadały. W dworskiej oborze w Pławnie znajdowały się: cztery krowy, jedna
jałówka, cztery byczki, czworo cieląt, trzy woły browarne, trzydzieści gęsi, cztery
indyki i trzydzieści kur. W oborze w Przerębowie był jeden stadnik, pięć krów i dwa
byczki. Zasiew w folwarkach w Pławnie i Przerębowie stanowiło: żyto ozime i jare,
pszenica ozima, jęczmień, owies, groch, tatarka, proso, rzepak, konopie i siemię lniane. Jacków dzierżawiony był przez Wojciecha Wolskiego, łowczego dobrzyńskiego,
piszącego się z Woli Pszczółeckiej. Dzierżawca rezydował w dworku wymagającym
naprawy. Ponadto był tutaj browarek, ale opuszczony bez żadnego wyposażenia,
poza tym jedna stodoła wymagająca remontu, a druga pusta, jak również i obora
pozbawiona zwierząt. W Widzowie umiejscowiony był dwór, w połowie opuszczony, a w połowie zamieszkany, z dachem wymagającym miejscami reparacji. Oprócz
dworu, znajdował się stary browar z wyposażeniem do wytwarzania piwa i gorzałki, stare stodoły i spichlerz, ale w dobrym stanie; stare, wielkie stajnie wymagające
naprawy, stara obora z chlewami, bez inwentarza. Oprócz tego przy wrotach ogrodzenia dworskiego znajdowała się stara kaplica, a w niej ołtarz z obrazem, dwie
ławki, dzwonek w kopułce, dach stary ale poprawiany. Na wsi stała karczma oraz
chałupy w stanie dobrym. Do dóbr Widzów należał również młyn ze spuszczonym
stawem, gdzie mieszkał chłop Saternus, który odrabiał pańszczyznę do Pławna86.
W dokumencie z 21 września 1791 r. wymieniono dobra miasto Pławno wraz
z wsiami Bobry, Gowarzów, folwark Przerębów, Stanisławice, Włynice, Gburstwo
85 Wcześniej w spisie podano informacje o czterech młynach, ale nie wspomniano który z nich
leży nad rzeką Mękwą.
86 APŁ, FAP, sygn. 2, s. 1 – 27.
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w Kotfinie, część Szczepocic litera A, Ludwików, Widzów oraz Jacków i Baby litera
A87.
Augustyn Karśnicki 29 lipca 1812 r. sprzedał dobra Włynice z przyległością
Chrostów i młynem Ojrzeń Karolowi Buczyńskiemu za 84 000 zł; natomiast 24 maja
1815 r. sprzedał Widzów z folwarkiem Antoniów, folwark Kuźnicę Widzowską
i połowę wsi Jacków i Baby Piotrowi Rola Zbijewskiemu – byłemu radcy powiatu
wartskiego, którego żoną była Tekla z Karśnickich, córka Jacka Fundament Karśnickiego, za 247 000 zł88.
W 1820 r. w skład dóbr wchodziło: Pławno, Bobry, Gowarzów, Folwark
Przerębów, Stanisławice, Szczepocice część litera A, Ludwików, Gburstwo w Kotfinie, Strzała, Borki oraz Zagórze. W 1863 r. dopisano do księgi wieczystej, że w dobrach są kolonie: Stare Pławno vel Wesoła, Wygwiędów vel Szyszków; pustkowia:
Babieniec, Sobków i pod Kępą; młyny: Mękwa i Bobry; karczmy: Mękwa, Nieszkodna, Zielonka i Wesoła89.
Według opisu w 1838 r. w skład dóbr Pławno wchodziły folwarki w Pławnie, Przerębowie, Strzale i Kotfinie oraz wsie Stanisławice, Ludwików, Zagórze, Gowarzów, Bobry, połowa Szczepocic. Istniały trzy młyny: 1. Mękwa z tartakiem zamieszkany przez młynarza Feliksa Gayzlera, 2. Bobry zamieszkany przez starozakonnego Joachima Bugajskiego, 3. Borki zamieszkany przez młynarza Feliksa Świercza. Folwarki Pławno i Kotfin posiadały browar i gorzelnię, w których jednakże nie
było żadnych narzędzi ani maszyn. Prawo propinacji należało wyłącznie do dworu.
W Stanisławicach było 9 zagrodników, odrabiających pańszczyznę ręczną po trzy
dni w tygodniu, w zamian za co dwór obsiewał im grunty i łąki. W Ludwikowie
było 11 zagrodników, również na tych samych warunkach, co w Stanisławicach;
w Zagórzu 4 półrolników odrabiających ręcznie jeden dzień w tygodniu pańszczyzny i trzy dni bydłem, otrzymując od dworu dwa konie oraz obsiane grunty i łąki,
zagrodników było dwóch, którzy odrabiali ręczną pańszczyznę przez cztery dni
w tygodniu, posiadając od dworu tylko grunty i łąki; w Gowarzowie 7 półrolników
odrabiało bydłem sześć dni w tygodniu pańszczyzny, w zamian za co mieli po trzy
woły, pług i wóz oraz obsiane przez dwór grunty i łąki; w Bobrach 4 półrolników
przez trzy dni ręcznie odrabiało pańszczyznę i trzy dni bydłem w tygodniu, za co
mieli po parze wołów oraz obsiane przez dwór grunty i łąki, 4 zagrodnicy odrabiali
ręcznie trzy dni w tygodniu, za co mieli obsiany przez dwór grunt i łąki; w Szczepocicach 3 półrolników odrabiało pańszczyzny trzy dni ręcznie i trzy dni bydłem
w tygodniu, otrzymując po parze wołów, pług i wóz, a także obsiany przez dwór
grunt i łąki, 15 zagrodników odrabiało trzy dni w tygodniu ręcznej pańszczyzny,
otrzymując obsiany przez dwór grunt i łąki; 3 komorników odrabiało ręcznie jeden
dzień w tygodniu pańszczyzny, otrzymując mieszkanie; w Kotfinie 6 półrolników
odrabiało pańszczyznę trzy dni bydłem i jeden dzień w tygodniu ręcznie, mając po
dwa konie oraz obsiany przez dwór grunt i łąki. W całych dobrach półrolnicy dawali
po dwa kapłony i piętnaście jaj, a z Bobrów i Gowarzowa dodatkowo jeszcze po
APŁ, APO, sygn. I / 170, k. 34.
APPT, HPR, sygn. III / 240, k.nlb., III / 376, k.nlb.
89 SRR, WKW, sygn. 176, t. 1, dział I, s. 1 – 2.
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jednej gęsi. Zagrodnicy i półrolnicy płacili też czynsz 3 zł i 8 gr. rocznie. W lasach
utrzymywano pięciu leśnych, z których czterech zarabiało 100 zł rocznie, otrzymując
mieszkanie i ordynarię, a piąty w Babieńcu pracował bez pensji i ordynarii, ale
w zamian za nadany mu grunt. Leśniczówki znajdowały się w Szczepocicach, Bobrach, Ludwikowie, Kotfinie i pustkowiu Babieniec. W mieście Pławnie znajdowało
się trzydzieści domów płacących czynsz do dworu. Dobra obsiane były żytem, pszenicą, jęczmieniem, grochem, tatarką, ziemniakami i warzywami. Dobra płaciły rocznie 7954 zł i 23 gr. podatków do kasy obwodu piotrkowskiego90.
Według opisu z dnia kupna Pławna przez Władysława Buczyńskiego
(1844 r.), dobra te miały 6424 morgi i 142 pręty powierzchni, w tym plac pod zabudowaniami dworskimi, podwórza i ogrody – 17 m. 12 pr., grunty orne dominialne –
809 m. 54 pr., łąki – 494 m. 25 pr., bory i lasy – 1011 m., pastwiska – 161 m. 64 pr.,
rzeka Warta i inne wody – 370 m. 229 pr., grunty orne użytkowane przez włościan –
1244 m. 184 pr., łąki – 422 m. 134 pr., nieużytki – 133 m. 120 pr., terytorium posiadane przez mieszczan – 630 m. 19 pr., plac pod zabudowaniami księży – 4 m. 54 pr.,
grunty księże – 71 m. 165 pr., inne łąki – 29 m. 282 pr., teren sporny w zaroślach
z dobrami Szczepocice – 1025 mórg. Łącznie 214 włók, 4 morgi i 142 pręty miary
warszawskiej. Grunty posiadały klasy od trzeciej do siódmej. W gruntach dominialnych ilość wysiewów była następująca: a) 60 korców żyta, b) 60 korców pszenicy,
c) 40 korców jęczmienia, d) 100 korców owsa, e) 30 korców grochu, f) 400 korców
kartofli, g) siana zwożono około 400 fur parokonnych. Czynsze pobierane corocznie
wynosiły: a) z gruntów posiadanych przez mieszczan – 990 zł, b) z placów w mieście
– 350 zł, c) czynszu od włościan – 300 zł, d) z młyna Bobry – 800 zł, e) z młyna Mękwa – 350 zł, f) z młyna Borki – 120 zł. Z targowego i mostowego były pobierane
dziesięciny, które wynosiły rocznie około 1300 zł. Pańszczyzna odrabiana przez włościan wynosiła tygodniowo 45 dni ciągłych, a pieszych 220, w żniwa 150 dni. Od
włościan dominium w daninie otrzymywało rocznie: 22 gęsi, 45 kapłonów i 4 kopy
jaj. Podatki, pensja burmistrza i dziesięciny wynosiły około 6060 zł rocznie, inne
podatki około 2500 zł rocznie. Dzierżawa z dóbr Pławna wynosiła rocznie 25 000 zł
bez podatków i innych ciężarów gruntowych i należała do 12 (14) czerwca 1846 r. do
Joanny z Wężyków Buczyńskiej91.
Władysław Buczyński oddzielił od dóbr Pławno majątek Kotfin i sprzedał go
3 (15 maja) 1845 r. swej matce Joannie z Wężyków Buczyńskiej za 81 700 zł, tj. 12 255
rubli92.
W 1861 r. Władysław Gruszecki założył w dobrach Pławno folwark Borki93.
Na mocy ukazu z 19 lutego (1 marca) 1864 r. O uwłaszczeniu włościan w Królestwie Polskim, włościanie otrzymali z dóbr Pławno następujące ilości ziemi wolnej od
wszelkich obciążeń i służebności: a) Stanisławice – 109 mórg 101 prętów, b) Zagórze

APPT, HPR, sygn. III / 243, k.nlb.
APPT, HPR, sygn. III /242, k.nlb.
92 APPT, HPR, sygn. IX /149, k.nlb - Joanna z Wężyków Buczyńska 9 (21) kwietnia 1857 r.
sprzedała Kotfin swemu synowi Franciszkowi za 9000 rubli, który 15 (27) marca 1865 r. sprzedał ten majątek Lajzerowi Rychtermanowi i Ickowi Rozencwejgowi za 70 000 zł tj. 10 500 rubli.
93 APŁ, Komisarz do spraw włościańskich powiatu noworadomskiego, sygn. 92, s. 240.
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– 146 m. 109 pr., c) Szczepocice – 387 m. 138 pr., d) Ludwików – 175 m. 144 pr.,
e) Gowarzów – 305 m. 175 pr., f) Bobry – 261 m. 25 pr., g) Wygwiędów vel Szyszków
25 m. 191 pr. Również na mocy tego samego ukazu oraz ukazu z dnia 28 października (9 listopada) 1866 r. O zniesieniu stosunków dominialnych w miastach Królestwa Polskiego, mieszczanie Pławna otrzymali 623 morgi i 203 pręty gruntu miary nowopolskiej wolnych od obciążeń i służebności wraz z mostem na rzece Warcie94. W zamian
za grunty, które odeszły dla włościan, właściciel dóbr Pławno otrzymał decyzją Komisji Likwidacyjnej Królestwa Polskiego z dnia 30 lipca (11 sierpnia) 1868 r. odszkodowanie w wysokości 22 850 rubli i 44 kopiejek95. Decyzją tej samej komisji z dnia
5 (12) czerwca 1869 r. w zamian za grunty przejęte przez mieszczan właściciel
otrzymał 4163 ruble i 72 kopiejki96. Uwłaszczenie kończyło zależność chłopa od
dworu, przestawały istnieć czynsze oraz pańszczyzna. Przestawały również istnieć
miasta prywatne, które przynosiły ich właścicielom dochód z szeregu opłat. Jednocześnie ziemiaństwo w Królestwie Polskim traciło praktycznie darmową siłę roboczą, stając przed problemem przekształcania swych gospodarstw w dochodowe
przedsiębiorstwa rolne.
Również na mocy wyżej wymienionych ukazów dobra zostały obciążone
służebnościami zwanymi również serwitutami na rzecz włościan, którzy mieli prawo pobierać z lasów dworskich określoną ilość drzewa oraz wypasać tam bydło97.
Właściciel miał prawo likwidacji tych obciążeń na podstawie dobrowolnych umów
z włościanami, ale w zamian za to musiał przekazać im nieodpłatnie na własność
określoną ilość gruntu. Serwituty były likwidowane w dobrach Pławno stopniowo.
Pierwszą taką umowę sporządzono 24 listopada 1874 r., mocą której włościanie
Pławna z osad tabelowych nr 1-35 zrzekli się przysługujących im praw, otrzymując
116 mórg i 12 prętów ziemi98. Umową z 31 marca 1883 r. włościanie wsi Ludwików
z osad tabelowych nr 1-13 otrzymali 44 morgi 186 prętów; z 15 kwietnia 1886 r. włościanie wsi Zagórze z osad tabelowych nr 1-8 otrzymali 53 morgi 36 prętów; 25
stycznia 1888 r. włościanie wsi Stanisławice z osad tabelowych nr 1-7 otrzymali 34
morgi 296 prętów; 28 kwietnia 1887 r. włościanie wsi Bobry z osad tabelowych nr 1-9
otrzymali 61 mórg 230 prętów; 23 września 1889 r. włościanie wsi Gowarzów z osad
tabelowych nr 1-22 otrzymali 147 mórg 7 prętów; 9 lutego 1890 r. włościanie wsi
Szczepocice z wszystkich osad tabelowych otrzymali 133 morgi 186 prętów; 9 czerwca 1893 r. włościanie z wsi Wygwiędów vel Szyszków z wszystkich osad tabelowych
otrzymali 26 mórg 66 prętów99; 12 lipca 1897 r. właściciel osady tabelowej nr 9
w Zagórzu otrzymał 1652 sążnie100. Był to ostatni serwitut zlikwidowany w dobrach
Pławno. Warto zauważyć, że w wielu majątkach służebności przetrwały do okresu

SRR, WKW, sygn. 176, t. 1, dział I, s. 2.
Tamże, akt nr 171, s. 540-542, s. 509-510.
96 SRR, WKW, sygn. 176, t. 2, akt nr 172, s. 543-545.
97 SRR, WKW, sygn. 176, t. 1, akt nr 171, s. 540-542.
98 Tamże, dział I, s. 3.
99 SRR. WKW, sygn. 176, t. 2, dział I, s. 22-24, 1050-1052.
100 SRR, WKW, sygn. 176, t. 3, dział I, s. 1.
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międzywojennego, gdy tymczasem właściciele Pławna pozbyli się ich jeszcze w XIX
stuleciu.
Pius Wünsche wziął w dzierżawę dobra Pławno na jedenaście lat od 1 lipca
1867 r. do 1 lipca 1878 r.101. Akt umowy dzierżawnej nie zachował się.
Na mocy ukazu z 1 czerwca 1869 r. O przemianowaniu na osady niektórych
miast w guberniach Królestwa Polskiego oraz postanowienia Komitetu Urządzającego
w Królestwie Polskim z 20 marca (1 kwietnia) 1870 r. miasto Pławno zostało przemianowane na osadę i włączone w skład gminy Gidle102.
W dniu 12 (24) czerwca 1878 r. Marian Gruszecki wydzierżawił na lat dwanaście, począwszy od 1 lipca 1878 r., dobra Pławno z folwarkami Pławno, Strzała,
Przerębów i Borki Salomonowi Wekslerowi, synowi Szymona, zamieszkałemu
w Pławnie i Majerowi Rozenbaumowi synowi Eliasza zamieszkałemu w dobrach
Podświerk w powiecie radomszczańskim. Cena dzierżawna wynosiła 5825 rubli
rocznie, a dodatkowo dzierżawcy musieli opłacać podatki i ubezpieczenie. Do dzierżawy nie należały dochody z propinacji oraz niektóre grunty, łąki, pastwiska i zarośla należące do Zagórza, Zielonki, Bobrów, Szyszkowa i Szczepocic i karczm Mękwa,
Wesoła i Nieszkodna oraz osady po młynie Mękwa. Również z dzierżawy wyłączono fryszerkę Mękwa, młyn Bobry, pięć domków murowanych w osadzie Wesoła
i dwa drewniane przy młynie Bobry, lasy w całych dobrach, stajnie murowane na
folwarku Pławno wraz z ogrodzeniem i pastwiskiem dla koni, kurniki, cegielnię
wraz z szopą, lodownię wraz z dojazdem, osadę Babieniec, część gruntów na folwarku Borki i grunty po młynie Borki. Właściciele pozostawiali przy sobie nowo
wybudowany murowany dwór na folwarku w Pławnie wraz z dzikim ogrodem
i dwiema sadzawkami z groblami położonymi obok niego oraz ogrodzeniem, a także
ogrodem warzywnym pomiędzy kościołem a ogrodem dzikim. Dzierżawcy musieli
też od razu z własnych funduszy wypłacić jednorazowo 300 rubli administratorowi
dóbr Pławno, Pawłowi Tokarskiemu. Z dzierżawy wyłączono również kilkanaście
innych obszarów na terenie dóbr, które oznaczono na niezachowanej mapie załączonej do kontraktu dzierżawnego103.
W 1879 r. dobra Pławno miały powierzchnię 4024 mórg i 206 prętów, a ich
skład był następujący: 1. folwark Pławno, karczmy Nieszkodna i Wesoła – 569 m. 292
pr., 2. folwark Strzała, były młyn na Mękwie i kawałek ziemi z karczmą Mękwa –
274 m. 205 pr., 3. folwark Przerębów, leśna osada i karczma Zielonka, osada Ługowa,
pod Kempą – 496 m. 297 pr., 4. folwark Borki do którego należą ziemie na Szczepocicach, Borkach, młyn Bobry, karczmy Szczepocice, Bobry, Wygwizdów i ziemia leśnictwa w Szczepocicach, a także osada łąkowa na Sobkowie – 615 m. 3 pr., 5. lasy –
2068 m. 9 pr.104.
Umowę dzierżawną zawartą w 1878 r. na dwanaście lat z nieznanych przyczyn zakończono wcześniej. 20 marca (1 kwietnia) 1886 r. Stanisław Witold Aleksandrowicz wypuścił dobra Pławno z folwarkami Pławno, Strzała, Borki i Przerębów
SRR, WKW, sygn. 176, t. 2, dział III, s. 94.
APŁ, RGP – Wydział Administracyjny, sygn. 864, k. 77.
103 APPT, HPR, sygn. III / 242, k.nlb.
104 SRR, WKW, sygn. 176, t. 1, dział I, s. 2 – 3; APPT, HPR, sygn. III / 242, k.nlb.
101
102

196

Z dziejów majątku Pławno i jego właścicieli do roku 1945
w 12 letnią dzierżawę Joskowi i Majerowi Rozenbaumom, synom Eliasza. Dzierżawa
rozpoczynała się 5 kwietnia 1886 r., a trwać miała do 1 lipca 1898 r. za coroczną opłatą 7780 rubli. Do dzierżawy należała też propinacja w Pławnie oraz karczmy w Bobrach i Wesołej. Z dzierżawy wyłączono osadę Babieniec, mieszkanie z gruntem gajowego w Zielonce, grunty pod lasem, prawo polowania, młyn Bobry z należącymi
do niego gruntami, całą prawą oficynę przy stajni cugowej, dwa pokoje na górze we
dworze, jako mieszkanie dla właściciela hr. Stanisława Witold Aleksandrowicza.
Dzierżawcy zobowiązani też zostali do opłacania rat Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego oraz procentów od wierzytelności hipotecznych. W ich gestii leżały też
podatki i ubezpieczenia. Dobra posiadały kontrakt na dostawę buraków cukrowych
do cukrowni w Guzowie hr. Feliksa Sobańskiego, który dzierżawcy musieli kontynuować. Dzierżawcy musieli też dawać proboszczowi co rok na 1 czerwca 35 rubli
z własnych funduszy. W § 27 umowy zaznaczono, że do dzierżawy nie należą trybuny znajdujące się na placu wyścigowym, gdyż są one własnością Pławieńskiego
Towarzystwa Wyścigów Konnych, ponadto dzierżawcy nie mogli zabronić corocznej
imprezy na dotychczasowym placu. Umowa nie dotyczyła inwentarza żywego
i martwego znajdującego się w dobrach i takowy dzierżawcy musieli kupić przed
podjęciem dzierżawy105. Jednak wkrótce aktem z dnia 3 (15) września 1886 r. dzierżawę przedłużono dodatkowo do dnia 1 lipca 1899 r.106. Pomimo zmiany właściciela
dóbr w 1894 r., utrzymano ich dzierżawę przez Joska i Majera Rosenbaumów do
1 lipca 1899 r.107.
Według protokołu z dnia 18 września 1886 r. dobra Pławno miały 3931 mórg
i 129 prętów powierzchni. W tym folwark Pławno 556 m. 10 pr., folwark Strzała 222
m. 266 pr., folwark Przerębów 475 m. 196 pr., folwark Borki 211 m. 206 pr., folwark
Bobry i Szczepocice razem 321 m. 49 pr., grunty po byłym młynie Mękwa 15 m. 169
pr., grunty należące do karczmy Mękwa 16 m. 46 pr., karczma Wesoła 78 pr., karczma Nieszkodna pod Zagórzem 1 m. 103 pr., karczma Zielonka 1 m. 296 pr., osada
gajowego w Zielonce 1 m. 239 pr., osada gajowego Babieniec 4 m. 184 pr., osada gajowego w Szyszkowie 5 m. 66 pr., karczma Bobry 5 m. 299 pr., za Wartą przy granicy
z Radomskiem Arendarka 4 m. 212 pr., za Wartą ku Topiszowi z przejściem nad
Wartą 84 pr., za Wartą pod Topiszem z przejściem 3 m. 152 pr., Topisz 3 m. 27 pr.,
Kępa 7 m. 234 pr., za rzeką od fryszerki przy granicach Strzałkowa i Pławna 1 m. 216
pr., rzeka Warta 25 m. 89 pr., lasy 1972 m. 137 pr. Zmniejszenie się powierzchni dóbr
od 1879 r. spowodowane było oddaniem ziemi włościanom w zamian za likwidację
serwitutów108.
W roku 1896 dobra Pławno miały powierzchnię 3615 mórg i 5 prętów.
W tym lasy – 1904 m. 19 pr., pozostałe grunty – 1643 m. 274 pr., młyn Bobry – 29 m.
12 pr., fryszerka – 38 mórg. W dobrach znajdowało się pięć folwarków: Pławno,
Strzała, Przerębów, Borki, Bobry – Szczepocice109. Przyczyną zmniejszenia po-

APPT, HPR, sygn. III / 241, k.nlb.
SRR, WKW, sygn. 176, t. 2, dział III, s. 1083.
107 APPT, HPR, sygn. III / 241, k.nlb.
108 Tamże.
109 Tamże.
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wierzchni od ostatniego pomiaru była likwidacja serwitutów oraz sprzedaż ziemi
dla kolei. W dobrach znajdował się już tylko jeden młyn w miejscowości Bobry.

Młyn w Bobrach wraz z budynkami towarzyszącymi na mapie z 1900 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Hipoteka Powiatu Radomszczańskiego, sygn. III / 241, k.nlb.
Aktem z 3 (15) listopada 1895 r. Natalia Lubomirska sprzedała z osady młynarskiej Bobry 816,09 sążni Towarzystwu Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej
za 266 rubli110. Natomiast 14 (27) września 1900 r. to samo Towarzystwo nabyło z tej
osady 9 dziesięcin i 1367 sążni kwadratowych za 30 000 rubli111. Z mapy załączonej
do drugiego aktu sprzedaży wynika, że na terenie sprzedanym kolei znajdował się
młyn. Położony był na prawym brzegu Warty, po prawej stronie mostu kolejowego
jadąc od strony Warszawy112. W § 4 aktu sprzedaży zaznaczono, że na sprzedawanym terenie znajdują się cztery budynki gospodarcze oraz młyn, tamże mieszka
młynarz Stanisław Soczyński. Natalia Lubomirska zobowiązała się do 1 marca 1901
r. usunąć zabudowania, a nawet jeśliby nie udało jej się tego zrobić do wyznaczonego terminu, stałyby się one własnością Towarzystwa113. Dziś po młynie nie zachował
się żaden ślad. Z załączonej ponadto mapy wynika wyraźnie, że Warta w tym miejSRR, WKW, sygn. 176, t. 1, dział II, s. 9 – 10.
SRR, WKW, sygn. 176, t. 1, dział II, s. 10; SRR, WKW, sygn. 176, t. 2, dział II, s. 85.
112 APPT, HPR, sygn. III / 241, k.nlb.
113 SRR, WKW, sygn. 176, t. 2, akt nr 342, s. 996.
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scu płynęła zupełnie inaczej niż obecnie. Młyn Bobry był ostatnim młynem istniejącym w dobrach Pławno
Według pomiarów z 1901 r. dobra Pławno miały powierzchnię 1822 dziesięcin i 2038 sążni, w tym lasy i zagajniki 973 dziesięciny i 125 sążni. Co ciekawe, opis
wymienia istnienie w dobrach tylko dwóch folwarków w Pławnie i Strzale. Dawne
folwarki w Przerębowie, Borkach i Bobrach w tym opisie figurują jako osady114.
Prawdopodobnie Lubomirscy po kupnie dóbr doszli do wniosku, że nie potrzeba
takiej ilości folwarków, zwłaszcza na tych terenach, gdzie gleba jest bardzo słaba
i nadaje się w zasadzie tylko pod zalesienie. Utrzymano tylko folwarki na terenach
rolniczych w Pławnie i Strzale.
Kilka miesięcy po kupnie Tomasz Lubomirski wydzielił z dóbr Pławno 177
mórg i 180 prętów, tworząc Kolonię Pławno Nr 1. Wydzielono z niej 29 działek
i sprzedano 19 listopada 1921 r. Jak wynika z mapy dołączonej do księgi obszar ten
położony był na południe od wsi Bobry, dochodząc do lewego brzegu rzeki Warty115. W tym samym czasie została wydzielona również Kolonia Pławno Nr 2 o powierzchni 156 mórg i 208 prętów. Z tej koloni 56 działek sprzedano również 19 listopada 1921 r. Grunty te były położone po lewej i prawej stronie rzeki Warty, na
wschód od miejscowości Szczepocice i Bobry116. Następnie wydzielono Kolonię
Pławno Nr 3 o powierzchni 53 mórg i 212 prętów, z której wydzielono 9 działek
i sprzedano 19 listopada 1921 r. Była to miejscowość Mękwa117. Kolejną była Kolonia
Pławno Nr 4 o powierzchni 34 mórg i 71 prętów z której wydzielono 19 działek
i sprzedano 19 listopada 1921 r. Były to grunty na północ od wsi Bobry stykające się
z granicą miasta Radomska i kolejne położone na wschód od tej wsi. Niewielka
działka znajdowała się też w Pławnie118. Sprzedaż przyniosła dochód w wysokości
8 140 934 marek119. Od dóbr odłączono grunty o powierzchni 94.2058 ha z których
powstała Kolonia Pławno Nr 5. Z tej kolonii wydzielono 4 działki i sprzedano je 28
marca 1927 r. za 8896,15 zł. Grunty położone były pomiędzy Pławnem, Zagórzem,
Wygodą, od północnego wschodu stykając się z granicą dóbr Strzałków120. Z tej kolonii oddzielono Kolonię Pławno Nr 6, z której wydzielono 12 działek i sprzedano
również 28 marca 1927 r. za 47 372,10 zł. Była to kolonia utworzona z gruntów folwarku Strzała121. Nieco później wydzielono Kolonię Pławno Nr 7 o powierzchni
105.2900 ha i sprzedano z niej 21 działek 29 lipca 1928 r. Były to grunty o nazwie
„Stare Pławno” położone pomiędzy miejscowościami Ludwików, Ruda i Gidle122.
Następnie z Kolonii Pławno Nr 7 utworzono kolonie o numerach 8, 9, 10 i 11. Nr 8
o powierzchni 11.4295 ha z której sprzedano 10 działek 29 lipca 1928 r.123. Nr 9
APPT, HPR, sygn. III /241, k.nlb.
SRR, WKW, sygn. 185O, dział I, s. 2, dział II, s. 11-14; załączona mapa.
116 SRR, WKW, sygn. 185P, dział I, s. 2, dział II, s. 11-17; załączona mapa.
117 SRR, WKW, sygn. 185R, akt nr 1, s. 1-3; załącznik z rejestrem pomiarowym.
118 SRR, WKW, sygn. 185S, dział I, s. 2, dział II, s. 11-14; załączona mapa.
119 APPT, Kancelaria notariusza W. Piaszczyńskiego w Piotrkowie, sygn. 18, nr 683 a.
120 SRR, WKW, sygn. 1851, dział I, s. 1, dział II, s. 8 – 10; załączona mapa.
121 SRR, WKW, sygn. 1822, dział I, s. 1, dział II, s. 8 – 11.
122 SRR, WKW, sygn. 1854, dział I, s. 1 – 2, dział II, s. 12 – 15; załączona mapa.
123 SRR, WKW, sygn. 1855, dział I, s. 1, dział II, s. 8 – 10.
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o powierzchni 15.3486 ha z której sprzedano 10 działek 29 lipca 1928 r.124. Nr 10
o powierzchni 39.5790 ha, z której sprzedano 12 działek 29 lipca 1928 r.125. Nr 11
o powierzchni 10.1138 ha, z której sprzedano 12 działek 29 lipca 1928 r.126. Sprzedaż
przyniosła kwotę 224 907,90 zł127.
Akcja parcelacyjna prowadzona przez właściciela spowodowała spadek powierzchni dóbr. Według pomiarów dokonanych w październiku 1926 r. dobra Pławno posiadały obszar 2962 mórg i 119 prętów, w tym: ogrody warzywne – 12 m. 108
pr., ogrody spacerowe – 3 m. 53 pr., grunty orne – 498 m. 241 pr., łąki polne – 2 m.
133 pr., łąki oddzielne – 396 m. 10 pr., pastwiska – 40 m. 142 pr., lasy – 1915 m. 187
pr., bagna – 3 m. 148 pr., wody – 16 m. 148 pr., piaski i nieużytki – 33 m. 230 pr., pod
zabudowaniami – 6 m. 294 pr.128. Natomiast w akcie przyrzeczenia sprzedaży Pławna Mieczysławowi Longchamps de Berier z dnia 25 sierpnia 1928 r., Tomasz Lubomirski podał, iż majątek ten ma 2774 morgi i 101 prętów powierzchni129.
18 września 1925 r. Tomasz Lubomirski oddał dobra Pławno w dziesięcioletnią dzierżawę Bogdanowi ks. Światopełk-Mirskiemu począwszy od 1 września
1925 r. do 1 września 1935 r. Czynsz ustalono jako równowartość 50 kg żyta z jednej
morgi, płatny w dwóch ratach półrocznych. Wartość żyta miała być ustalana na podstawie ceny w dniu opłaty raty dzierżawnej na Giełdzie Warszawskiej. Do dzierżawcy należało też opłacanie podatków, ciężarów publicznych, rządowych i gminnych,
ubezpieczenia. Natomiast raty od pożyczek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego,
procenty od sum zahipotekowanych na majątku Pławno, podatek majątkowy oraz
wszelkiego rodzaju daniny obciążać miały właściciela130. Przy sprzedaży dóbr
w 1928 r. nic nie wspomniano o dzierżawie przez ks. Bogdana Światopełk – Mirskiego, co wskazywałoby na to, że została zakończona wcześniej131.
Mieczysław Longchamps de Berier wydzielił na podstawie wniosku z 14
września 1937 r. z dóbr Pławno Kolonię Pławno Nr 12 o powierzchni 321.4243 ha.
W księdze wieczystej tej kolonii z nieznanych przyczyn nie wpisano nabywców ani
daty kupna parcel. Ponieważ jednak wniosek o wydzielenie wpłynął z datą 14 września 1937 r., najprawdopodobniej w tym roku dokonano podziału. Do księgi załączono też rejestry pomiarowe z imionami i nazwiskami nabywców oraz obszarem
działek. Rozparcelowano grunty znajdujące się w różnorodnych miejscach dóbr
Pławno. Jeden obszar pomiędzy wsiami Kuźnica, Gowarzów i Pławno, drugi po
prawej stronie rzeki Warty pomiędzy wsiami Pławno i Klekowiec, trzeci w różnych
miejscach pomiędzy Pławnem a Szczepocicami, czwarty po lewej stronie rzeki Warty
pomiędzy wsiami Bobry i Gowarzów132. Właściciel utworzył też Kolonię Pławno Nr

SRR, WKW, sygn. 1856, dział I, s. 1, dział II, s. 8 – 10.
SRR, WKW, sygn. 1857, dział I, s. 1, dział II, s. 8 – 11.
126 SRR, WKW, sygn. 1858, dział I, s. 1, dział II, s. 8 – 10.
127 APPT, Kancelaria notariusza W. Piaszczyńskiego w Piotrkowie, sygn. 24, nr 524, 525, 526.
128 APPT, HPR, sygn. III /243, k.nlb.
129 SRR, WKW, sygn. 176, t. 3, załączniki: k. 735.
130 APPT, HPR, sygn. III / 243, k.nlb.
131 SRR, WKW, sygn. 176 t. 3, dział II, s. 14; akt nr 437, s. 286-298.
132 APPT, HPR, sygn. III / 239, k.nlb.; załączona mapa.
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13 o powierzchni 6.4430 ha, z której sprzedano 10 działek 16 kwietnia 1938 r. Grunt
położony był pomiędzy Gowarzowem a Pławnem133.
Według pomiarów w 1939 r. już po wydzieleniu wszystkich kolonii dobra
Pławno posiadały powierzchnię 1225.4068 ha, w tym: ogrody i place zabudowane –
8.3234 ha, grunty orne – 204.5586 ha, łąki – 89.9808 ha, pastwiska – 4.8298 ha, las –
880.1953 ha, bagna – 1.9558 ha, wody – 5.2106 ha, nieużytki – 14.0901 ha, drogi i rowy – 15.2285 ha, wypuszczone z taksy – 1.0339 ha134.
W dniu 20 lutego 1945 r. na mocy dekretu PKWN z 6 września 1944 r. majątek Pławno został przejęty przez władze na cele reformy rolnej. Na parcelację przeznaczono 167.0000 ha, z których 201 osób otrzymało 146.6604 ha, a pozostałą ilość
ziemi stanowiły drogi (6.8004 ha), wody (1.6292 ha), ośrodek (7.7500 ha), działka
szkolna (4.16 ha). Lasy Państwowe z majątku Pławno przejęły 974.52 ha lasów135.
Z dawnego majątku do dziś pozostał pałac, oficyna, czworaki, ochronka, obory. Nie zachowała się kuźnia, wozownia, stodoły, oranżeria i stawy rybne. Spichlerz z XVII w. rozebrano w 2004 r.136.
Na przełomie XVIII i XIX w. dobra Pławno były bardzo rozległe. Jednak już
w XIX w. właściciele Pławna odsprzedali z domeny kilka większych majątków. Po
roku 1864 do okresu I wojny światowej powierzchnia zmniejszała się powoli, ale
systematycznie na skutek likwidacji serwitutów oraz sprzedaży ziemi. Okres międzywojenny przyniósł intensywną sprzedaż ziemi rolnej, parcelowanej na działki.
Jednocześnie poprzez sprzedaż ziemi rolnej dobra Pławno zaczęły zawierać w sobie
coraz więcej użytków leśnych. Tym samym niepotrzebne stały się młyny, które do
roku 1900 przestały istnieć. Zlikwidowane zostały też folwarki za wyjątkiem Pławna.
Stan finansowy
Brak dokumentów źródłowych uniemożliwia nam ustalenie kondycji finansowej dóbr Pławno do początków XIX w. Augustyn Karśnicki wskutek zadłużenia
utracił dobra Pławno o czym wspomniano wcześniej. Niestety nie wiadomo jakie
dokładnie długi zaciągnął właściciel. Bardziej precyzyjne informacje możemy odnaleźć w księdze wieczystej prowadzonej od 1820 r. Wynika z niej, że dobra były obciążane sumami posagowymi i długami u osób prywatnych, instytucji finansowych,
firm, kościoła.
Władysław Gruszecki nabywając Pławno 22 czerwca (4 lipca) 1857 r. za
123 375 rubli, przejmował następujące obciążenia: 22 351 rubli i 47 kopiejek długu
dla Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (dalej: TKZ). Na hipotece dóbr znajdował się również kapitał Joanny z Wężyków Buczyńskiej w sumie 11 160 rubli, od
którego procent 558 rubli za rok do dnia 12 (24) czerwca 1858 r. wpłacił przy kupnie
W. Gruszecki. Oprócz tego kupujący zobowiązał się, że zapłaci procent za kolejny

APPT, HPR, sygn. IX / 240, k.nlb.; załączona mapa.
SRR, WKW, sygn. 176, t. 3, załączniki: k. 852.
135 APPT, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Radomsku [1917]
1950 – 1975, Geodezja Radomsko, sygn. 164, k.nlb.
136 B. Bartnik, Monografia Pławna…, s. 16.
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rok do tego samego dnia roku 1859 wraz z całym kapitałem należnym J. Buczyńskiej.
Sumy te zostały odjęte od ceny kupna137.
Aktem notarialnym z dnia 24 grudnia 1871 r. (5 stycznia 1872 r.) z mocy testamentu ojca Marian Gruszecki przejął wszelkie ruchomości dworu w Pławnie.
Tymże samym aktem Marian Gruszecki sprzedał te ruchomości wycenione na 3436
rubli i 85 kopiejek swej matce – Cezarynie z Jaczewskich. Bowiem jego matka posiadała na wszystkich dobrach swego męża sumę posagową w wysokości 90 000 rubli.
Aktem z 23 listopada (5 grudnia) 1871 r. z tej sumy przekazała 30 000 rubli swej córce
hr. Julii Mieroszewskiej. Aktem z dnia 5 (17) grudnia 1871 r. zgodziła się wykreślić
26 563 ruble i 15 kopiejek w zamian za sumy od dłużników jej męża, a kupując ruchomości wykreśliła 3436 ruble i 85 kopiejek, tym samym wpisując na hipotekę dóbr
Pławno posag w wysokości 30 000 rubli138. Aktem z 11 (23) lutego 1872 r. Marian
Gruszecki sprzedał swej matce wyposażenie stajni, powozy i konie za 1664 rubli i 10
kopiejek. Również i tę sumę odjęto od posagu139. Sprzedając Pławno 17 (29) grudnia
1883 r. hr. Stanisławowi Witold Aleksandrowiczowi za 150 000 rubli, od ceny odliczył dług znajdujący się na hipotece w wysokości 89 762 rubli i 81 kopiejek140.
Dobra Pławno zostały wystawione na licytację przewidzianą w dniu 12 (24)
września 1885 r. Przyczyną były zaległości w spłacie rat od pożyczki TKZ w wysokości 45 250 rubli. Zaległość na dzień sprzedaży została obliczona na 4505 rubli i 12
kopiejek. Licytacja miała się rozpocząć od sumy 90 500 rubli. Jednakże na dwa dni
przed sprzedażą tj. 10 (22) września wszystkie zaległości na rzecz TKZ zostały uregulowane i licytację anulowano141.
Gdy 5 (17) września 1894 r. majątek Pławno od hr. Stanisława Witold Aleksandrowicza nabyła Natalia z hr. Zamoyskich ks. Lubomirska z Kruszyny za 150 000
rubli, od ceny odliczono 130 052,71 rubli długów na hipotece142. Dobra Pławno zostały wystawione na licytację przewidzianą na dzień 10 (23) lutego 1901 r. Przyczyną
były zaległości w spłacie rat od pożyczki TKZ w wysokości 47 300 rubli. Zaległość na
dzień sprzedaży została obliczona na 4239 rubli. Licytacja miała się rozpocząć od
sumy 109 264 rubli. Jednakże pismem z dnia 3 (16) listopada 1900 r. Piotrkowska
Gubernialna Dyrekcja TKZ licytację anulowała ze względu na uregulowanie zaległości w dniu 31 maja (13 czerwca) 1900 r.143.
Tomasz ks. Lubomirski nabył Pławno wraz z dobrami Widzów od swej matki Natalii z hr. Zamoyskich Lubomirskiej 26 lipca 1921 r. za 12 000 000 marek. Majątek był obciążony: 1. dla TKZ 128 500 rubli, 2. dla TKZ 161 352 marki, 3. dla TKZ
577 000 marek. Z tych trzech pożyczek do spłaty pozostało jeszcze po przerachowaniu z rubli 986 748,28 marek. Oprócz tego dobra Widzów i Pławno były razem obciążone kaucjami: 1. 440 000 rubli na rzecz domu handlowego S. Natanson i synowie,

APPT, HPR, sygn. III/242, k.nlb.
Tamże.
139 Tamże.
140 SRR, WKW, sygn. 176, t. 2, akt nr 266, s. 746-751.
141 APPT, HPR, sygn. III / 241, k.nlb.
142 Tamże.
143 Tamże.
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2. 5 000 000 marek na rzecz Banku Kredytowego w Warszawie, tj. obie kaucje po
przerachowaniu z rubli 5 950 400 marek. Widzów był zadłużony na sumę 359 928,5
marek. Łącznie oba majątki były obciążone sumą 7 297 076,33 marek. Wierzytelności
zostały odjęte od ceny kupna, tak więc Tomasz Lubomirski zapłacił 4 702 923,67
marki. Oprócz tego nowy nabywca musiał opłacić wszelkie podatki od 1 kwietnia
1921 r., opłacać raty od pożyczek TKZ od czerwca i procent od przekazanych do
zapłaty należności od 1 lipca tego samego roku, wraz z obowiązkiem dotrzymywania umów zawartych ze służbą i oficjalistami144.
Niedługo po kupnie Pławna przez Tomasza Lubomirskiego rozpoczęły się
jego problemy związane ze spłatą hipotecznych zobowiązań. Na mocy decyzji dyrekcji TKZ z 21 czerwca 1922 r. dobra zostały wystawione na licytację na dzień 16
marca 1923 r. Nie umorzoną część pożyczki w dniu sprzedaży określono na 992 699
marek. Licytacja miała się rozpocząć od sumy 2 032 395 marek. Sprzedaż jednak nie
doszła do skutku, ze względu na wcześniejsze opłacenie rat145. Właściciel obciążał
dobra licznymi zobowiązaniami wpisywanymi na hipotekę: 4 lutego 1922 r. dla Banku Przemysłowego Warszawskiego kaucję 40 000 000 marek (wykreślona z hipoteki
5 lutego 1923 r.)146, 20 września tego samego roku kaucję do wysokości 60 000 000
marek dla Mendla Blinczaka (wykreślono z hipoteki 3 marca 1922 r.)147, 25 października 1922 r. dla firmy „John R. Hind i Ska” 50 000 000 marek kaucji (wykreślono
z hipoteki 10 marca 1923 r.)148. 1 grudnia 1923 r. właściciel pożyczył od Jana Bagniewskiego 200 000 rubli w listach zastawnych TKZ i zobowiązał się zwrócić tę
sumę do dnia 1 grudnia 1924 r. Do czasu zaś zwrotu tej sumy zobowiązał się płacić
pożyczającemu od niej 12% rocznie149. Pożyczkę wykreślono 31 lipca 1924 r.150. Następnie 1 maja 1924 r. kaucję na rzecz Amelii Litauerowej 50 000 zł i 50 000 franków
francuskich (wykreślono 25 września 1928 r.), ponownie 16 czerwca 1924 r. 12 000 zł
(kaucję wykreślono 25 września 1928 r.)151, kolejny raz 31 lipca 1924 r. 70 000 zł
i 150 000 franków francuskich (kaucję wykreślono 25 września 1928 r.)152 , Waleriana
Przedpełskiego 25 000 zł (kaucję wykreślono 25 września 1928 r.), Henryka Korala
10 000 franków francuskich i 70 000 zł (kaucję wykreślono 6 października 1925)153,
3 lipca 1924 r. 13 000 dolarów USA kaucji dla Ksawerego Szczeniowskiego (wykreślono 14 czerwca 1926 r.)154, 17 listopada 1924 r. 16 000 dolarów USA kaucji dla Franciszka Kobylińskiego (wykreślono 20 września 1928 r.)155, 28 lipca 1925 r. dla Leona

SRR, WKW, sygn. 176, t. 3, dział II, s. 12; akt nr 370, s. 109-113.
APPT, HPR, sygn. III/243, k.nlb.
146 SRR, WKW, sygn. 176, t. 3, dział IV, s. 135.
147 Tamże, dział IV, s. 139-141.
148 Tamże, dział IV, s. 141-143.
149 APPT, HPR, sygn. III/243, k.nlb.
150 SRR, WKW, sygn. 176, t. 3, dział IV, s. 143-147.
151 Tamże, dział IV, s. 151-153.
152 Tamże, dział IV, s. 155-157.
153 Tamże, dział IV, s. 147-151.
154 Tamże, dział IV, s. 153-155.
155 Tamże, dział IV, s. 161-165.
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Kohna 18 000 zł kaucji (wykreślono 28 marca 1927 r.)156, 15 września 1925 r. dla Marty P. Paryskiej kaucję 18 000 dolarów USA (wykreślono 20 września 1928 r.)157, 25
września 1925 r. dla Arona Cweibauma 1033, 27 zł z wyroku Sądu Okręgowego
w Warszawie od Tomasza Lubomirskiego i Tadeusza Dzierzka jako opłatę za prowadzenie sprawy i koszty sądowe (wykreślono 27 sierpnia 1926 r.)158, 29 stycznia
1926 r. kaucję dla Dyrekcji Kolei Państwowych w Wilnie, jako zabezpieczenie na
wydzierżawione od tej dyrekcji materiały kolejki wąskotorowej, na kwotę 190 000 zł
i ponownie 9 kwietnia 1926 r. kaucję do wysokości 8000 zł. Obie kaucje wyrokiem
Sądu Okręgowego w Wilnie z dni 9 i 23 stycznia 1934 r. zostały zamienione na dług
dla Skarbu Państwa159. Z księgi wieczystej nie wynika, aby te sumy zostały kiedykolwiek spłacone. Na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 listopada 1926 r. na dobrach zapisano ostrzeżenie na rzecz Banku
Polskiego przeciwko firmie „Łowickie Zakłady Metalowe – Spółka Akcyjna” i Tomaszowi Lubomirskiemu o 22 900 zł. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 1927 r. suma ta została zapisana jako dług na hipotece160. Na mocy
decyzji Urzędu Skarbowego w Radomsku z dnia 3 lutego 1927 r. na hipotekę prawną
wpisano sumę do wysokości 28 097,2 zł z tytułu niezapłaconego podatku gruntowego wraz z progresją161. Na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego
w Warszawie z dnia 4 lipca 1927 r. na hipotekę dóbr wpisano ostrzeżenie na sumę
4000 dolarów USA i 9600 zł w celu zabezpieczenia powództwa, wytoczonego przez
Seweryna ks. Światopełk – Czetwertyńskiego przeciwko Tomaszowi Lubomirskiemu o 45 520 zł162. 20 stycznia 1928 r. zapisano ostrzeżenie na sumę 5000 zł z 10% od
dnia 2 listopada 1927 r. wraz z kosztami sądowymi w wysokości 137,96 zł na rzecz
Wolfa Kossa tytułem prowadzenia sprawy Tomasza i Hieronima Lubomirskich oraz
Tomasza Prusaka (wykreślono 19 lipca 1928 r.)163; 12 kwietnia 1928 r. ostrzeżenie na
sumę 3975 zł z 10% od dnia 11 stycznia 1928 r. oraz 339,17 zł tytułem kosztów procesu w celu zabezpieczenia takich sum zasądzonych Adamowi Prusakowi od Tomasza
Lubomirskiego (wykreślono 12 lipca 1928 r.)164; 8 czerwca 1925 r. Sewerynowi Nowińskiemu zasądzono kwoty: 1920 dolarów USA, 889,10 zł, 1400 dolarów USA i 702
zł (wykreślono 20 września 1928 r.)165; 1 maja 1925 r. wpisano ostrzeżenie na łączną
sumę 57 280 zł w celu zabezpieczenia powództwa Seweryna Nowińskiego przeciwko Tomaszowi Lubomirskiemu i Józefowi Broel-Platerowi (wykreślono 20 września
1928 r.)166; decyzją Urzędu Skarbowego w Radomsku z 3 grudnia 1927 r. na hipotekę
prawną wpisano sumę do wysokości 98 705,38 zł z tytułu należnego na rzecz Skarbu
Tamże, dział IV, s. 165–170.
Tamże, dział IV, s. 167-170.
158 Tamże, dział IV, s. 171.
159 Tamże, dział IV, s. 351-353, 361.
160 Tamże, dział IV, s. 353 – 354, 356.
161 Tamże, dział IV, s. 353 – 355.
162 Tamże, dział IV, s. 357 – 358.
163 Tamże, dział IV, s. 362.
164 Tamże, dział IV, s. 368.
165 Tamże, dział IV, s. 362-366.
166 Tamże, dział IV, s. 165–166.
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Państwa podatku majątkowego, dochodowego, gruntowego i kar za zwłokę167; 12
września 1928 r. wpisano ostrzeżenie na sumę 14 000 zł z 10% od dnia 12 września
1928 r. do dnia uiszczenia oraz kosztami sądowymi w kwocie 374,13 zł w celu zabezpieczenia takiej sumy zasądzonej Aleksandrowi Paciorkiewiczowi (wykreślono
15 czerwca 1932 r.)168; 19 września 1928 r. wpisano ostrzeżenie na sumę 15 351 zł
w celu zabezpieczenia powództwa Władysława Tymińskiego przeciwko Jerzemu
Żmijewskiemu i Tomaszowi Lubomirskiemu (wykreślono 13 października 1928
r.)169; 13 sierpnia 1928 r. wpisano ostrzeżenie na sumę 2000 zł w celu zabezpieczenia
powództwa wytoczonego przez Stefana Homolka przeciwko Tomaszowi Lubomirskiemu o 2100 zł (wykreślono 25 lutego 1929 r.)170.
W latach dwudziestych XX w. zaczął gwałtownie rosnąć fiskalizm państwa,
obciążającego dobra ziemskie różnego rodzaju podatkami. Właściciele majątków, by
je opłacać często brali pożyczki. Tomasz Lubomirski w celu uzyskania środków na
zapłacenie podatku majątkowego 6 września 1924 r. pożyczył 5900 dolarów USA
z TKZ. Spłata została rozłożona na 33 raty począwszy od 1 do 12 grudnia 1924 r.171.
Pożyczkę tę w części umorzono na skutek spłaty rat, a w części umieszczono w kwocie 59 200 zł i 1310 dolarów USA powstałej na skutek konwersji, podaniem dyrekcji
TKZ z dnia 28 stycznia 1936 r.172.
Majątek kilkakrotnie wystawiany był na licytacje, z których jednak żadna nie
doszła do skutku, najpewniej z powodu opłacenia zaległości. Dyrekcja Główna TKZ
próbowała zlicytować majątek Pławno za zaległości w spłacie pożyczek w wysokości
158 000 zł i 5900 dolarów USA. Licytacja przewidziana na 29 marca 1927 r. miała się
rozpocząć od sumy 706 250 zł173. Następne licytacje przewidziano w dniach: 3 października 1927 r. od sumy 706 250 zł174; 24 marca 1928 r. od sumy 562 076 zł175; 25
marca 1929 r. od sumy 656 000 zł176.
Próbowano też sprzedawać na licytacjach komorniczych poszczególne
składniki majątku. 28 lipca 1925 r. miano licytować karetę, lando, 7 różnych pojazdów oraz 6 klaczy krwi angielskiej ze źrebiętami oszacowanych na 4000 zł na zaspokojenie pretensji Leona Kohna177. Ruchomości tych nikt nie kupił, bowiem na dzień
11 sierpnia znalazły się na kolejnej sprzedaży wraz z ozdobną uprzężą, bronią palną
i różnymi meblami pokojowymi. Całość oszacowano na 8522 zł i wystawiono z powodu długu u Ksawerego Szczeniowskiego178. W dniu 17 września 1925 r. miano
z kolei licytować żyto, pszenicę, owies, koniczynę i słomę oszacowane na 2060,50 zł
Tamże, dział IV, s. 357-360.
Tamże, dział IV, s. 370-372.
169 Tamże, dział IV, s. 372.
170 Tamże, dział IV, s. 370.
171 APPT, HPR, sygn. III/243, k.nlb.
172 SRR, WKW, sygn. 176, t. 3, dział IV, s. 157-161.
173 APPT, HPR, sygn. III/243, k.nlb.
174 Tamże
175 Tamże
176 Tamże
177 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 30, s. 8.
178 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 32, s. 8.
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na pokrycie należności Ksawerego Szczeniowskiego179. Również na rzecz tego wierzyciela na dzień 29 września 1925 r. wystawiono na licytację te same płody rolne
wycenione na 2963,50 zł180. Wystawione wcześniej na sprzedaż broń, kareta, lando,
7 różnych pojazdów i 6 klaczy nie znajdywały nabywców, bowiem ciągle pojawiały
się na licytacjach181. Na dzień 3 lutego 1926 r. wyznaczono licytację publiczną pojazdów, uprzęży, broni palnej i mebli pokojowych oszacowanych na 5817 zł na pokrycie
należności Ksawerego Szczeniowskiego182. Ruchomości te nie znalazły nabywców,
ponieważ pojawiły się na kolejnej aukcji wyznaczonej na 15 marca 1926 r., a następnie na 30 marca i 25 maja tego samego roku183. Na dzień 27 lutego 1928 r. w majątku
Pławno wyznaczono licytację mebli i innych ruchomości oszacowanych na 2449 zł na
pokrycie należności Banku Związku Spółek Zarobkowych w Warszawie184. W dniu
14 kwietnia 1928 r. miano licytować inwentarz żywy i martwy oszacowany na 3600
zł na pokrycie należności Jana Hulewicza185. Na dzień 21 maja 1928 r. wyznaczono
na licytację meble i inne ruchomości oszacowane na 2449 zł na pokrycie należności
Banku Związku Spółek Zarobkowych w Warszawie186. Na dzień 6 czerwca 1928 r. na
licytacji znaleźć się miał inwentarz żywy i martwy oszacowany na 13 000 zł na pokrycie długu Seweryna Nowińskiego187. 25 czerwca 1928 r. chciano zlicytować meble
i inne ruchomości oszacowane na 2449 zł na pokrycie należności Adama Prusaka
i innych osób188. Natomiast w dniu 20 lipca 1928 r. zapowiedziano znowu licytację
inwentarza żywego i martwego, wycenionego na 13 000 zł na pokrycie długu Seweryna Nowińskiego189. Na dzień 18 września 1928 r. wyznaczono sprzedaż mebli
i innych ruchomości wycenionych na kwotę 2449 zł na pokrycie należności na rzecz
Banku Związku Spółek Zarobkowych w Warszawie190.
Mieczysław Longchamps de Berier kupił Pławno od ks. Tomasza Lubomirskiego 20 września 1928 r. za 140 000 dolarów USA. Sprzedający pozostawił też nabywającemu spłatę wierzytelności na łączną kwotę 96 846,72 dolarów, natomiast
pozostałą sumę, tj. 43 153,28 dolarów, sprzedający otrzymał przed zeznaniem oraz
przy podpisaniu aktu sprzedaży191. Nowy właściciel już w dniu 25 września 1928 r.
częściowo spłacił niektórych dłużników Tomasza Lubomirskiego: Waleriana Przedpełskiego - 1216,50 dolarów USA, Taubę vel Teofilię Lewy - 5889 zł, a pozostałą
część sumy dla niej – 30 000 zł zobowiązał się zapłacić 1 października 1929 r., Amelię
Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 37, s. 8.
Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 39, s. 7.
181 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 40, s. 8; nr 43, s. 5; nr 45, s. 6; nr 48, s. 6; nr
51, s. 12.
182 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 4, s. 7.
183 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 10, s. 8, nr 13, s. 8, nr 21, s. 8.
184 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 8, s. 10.
185 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 16, s. 8.
186 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 21, s. 8.
187 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 23, s. 8.
188 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 26, s. 8.
189 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 31, s. 8.
190 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 39, s. 8.
191 SRR, WKW, sygn. 176, t. 3, dział II, s. 14; akt nr 437, s. 286-298.
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Litauerową - 50 000 franków francuskich, 150 000 franków francuskich i 20 000 zł,
zaś sumę 50 000 zł wraz z procentami w wysokości 11 590 zł zobowiązał się wypłacić
w dniu 1 października 1929 r.192 Niestety Mieczysławowi Longchamps de Berier nie
udało się przyrzeczonych sum zapłacić 1 października 1929 r. i wierzycielki przez
kilka lat dopominały się o pieniądze.
Dobra Pławno po ich nabyciu przez Mieczysława Longchamps de Berier do
wybuchu wojny były wystawiane na licytacje każdego roku. 26 marca 1930 r. za zaległości w spłacie rat od pożyczek w wysokości 158 000 zł i 5900 dolarów USA. Licytacja miała się rozpocząć od sumy 656 000 zł193. Sprzedaż ta nie doszła do skutku,
a kolejną wyznaczono na dzień 27 marca 1931 r. na tych samych warunkach194
i 2 kwietnia 1932 r.195 (nie było chętnych do zakupu), 4 czerwca 1932 r.196 (nie doszła
do skutku, zaległości prawdopodobnie spłacono). Kolejne sprzedaże wyznaczono
w dniach: 23 marca 1933 r., 31 maja 1933 r., 11 kwietnia 1934 r., 25 czerwca 1934 r.,
9 kwietnia 1935 r., 19 czerwca 1935 r., 15 kwietnia 1936 r. 17 kwietnia 1937 r., 8
kwietnia 1938 r., 18 czerwca 1938 r., 20 kwietnia 1939 r. i 28 czerwca 1939 r.197 Decyzją dyrekcji głównej TKZ z 28 stycznia 1936 r. dokonano konwersji pożyczek znajdujących się na hipotece dóbr. Po przeliczeniu na dobrach znalazły się trzy sumy należne TKZ: a) 119 800 zł w 4½ % listach zastawnych płatną w 106 ratach półrocznych,
począwszy od raty grudniowej 1934 r., b) 59 200 zł w 4½ % listach zastawnych płatną
w 107 ratach półrocznych, począwszy od raty czerwcowej 1934 r., c) 1310 dolarów
USA w 8% listach zastawnych płatną w 20 ratach półrocznych, począwszy od naliczonej wstecz raty grudniowej 1932 r.198.
Właściciel posiadał również zaległości podatkowe. Decyzją Urzędu Skarbowego w Radomsku z dnia 23 grudnia 1931 r. na hipotekę prawną zapisano sumę do
wysokości 108 588,24 zł tytułem należności podatkowych, a mianowicie należnego
na rzecz Skarbu Państwa podatku majątkowego199. Urząd Skarbowy w Grójcu 12
lutego 1932 r. dokonał wpisu na hipotece sumy do wysokości 45 889,41 zł tytułem
podatku majątkowego i dochodowego, grzywny i kosztów egzekucyjnych (wykreślona 22 lutego 1934 r.)200. 17 lipca 1934 r. hipotekę obciążono kwotą do wysokości
20 839 zł należną Powiatowemu Związkowi Samorządowemu w Radomsku oraz
gminom Konary i Radomsko, tytułem podatku wyrównawczego, podatku na budowę domu gminnego i odsetek za zwłokę, podatku od wykonywania prawa polowania i kar za zwłokę oraz opłat drogowych i odsetek za zwłokę201. Właściciel dóbr
zalegał również z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na rzecz
funduszu ubezpieczenia emerytalnego pracowników umysłowych – 708,11 zł, na
Tamże, załączniki: k. 739.
Tamże, załączniki: k. 745.
194 Tamże, załączniki: k. 754.
195 Tamże, załączniki: k. 757.
196 Tamże, załączniki: k. 768.
197 Tamże, załączniki: k. 777, 784, 794, 800, 806, 810, 813, 821, 833, 835, 840, 847.
198 SRR, WKW, sygn. 176, t. 3, dział IV, s. 376-378.
199 Tamże, dział IV, s. 372.
200 Tamże, dział IV, s. 374.
201 Tamże, dział IV, s. 374-376.
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rzecz funduszu ubezpieczenia na wypadek braku pracy pracowników umysłowych
– 169,49 zł, na rzecz funduszu ubezpieczenia od wypadków i chorób zawodowych –
1097,52 zł. Na sumy te w dniu 22 lipca 1939 r. wystawiono tytuł egzekucyjny202.
Na dzień 17 września 1935 r. w majątku Pławno zapowiedziano licytację 140
metrów pszenicy oszacowanych na 1820 zł na pokrycie należności Jakuba Wajnsztoka203. Widać pszenica nie znalazła nabywców, bowiem jej kolejną licytację wyznaczono na 22 listopada tego samego roku204. 13 listopada 1936 r. w majątku Pławno
miała się odbyć licytacja dwóch fortepianów, obrazu olejnego i szafy gdańskiej oszacowanych na 1850 zł na pokrycie należności Tauby vel Teofilii Lewy205. Na dzień 19
października 1937 r. w majątku Pławno miała się odbyć licytacja siedmiu jałówek
półtorarocznych holenderskich oszacowanych na sumę 650 zł na pokrycie należności
Szlamy Lorie206. Natomiast na dzień 2 listopada tego samego roku na sprzedaż wystawiono 10 sztychów kolorowych z 1790 r., dwa obrazy ludowe, fortepian, szafę
gdańską, obraz „Manewry pod Wiedniem”, dywan perski, garnitur mebli krytych
jedwabiem, oszacowanych na łączną sumę 3650 zł jako pokrycie należności Amelii
Litauerowej i innych osób, których nazwisk nie podano207. 27 maja 1938 r. na licytację
wystawiono zboże, konie, meble i inne ruchomości oszacowane na 6020 zł. Niestety
nie podano nazwiska wierzyciela208. Natomiast po raz kolejny tym razem na dzień
1 lutego 1939 r. wystawiono na sprzedaż 7 jałówek holenderskich oszacowanych na
sumę 650 zł na pokrycie należności Szlamy Lorie209.
Obciążenia hipoteczne w dobrach Pławno w XIX i XX w. na tle innych majątków ziemskich niczym się nie wyróżniały. Na przełomie XIX i XX w. musiały pojawić się pierwsze trudności, skoro dobra były zagrożone licytacją. Okres międzywojenny to w zasadzie ciągła groźba przymusowej sprzedaży. Dochody z dóbr z pewnością były niewystarczające, ale nie jest znana ich wysokość. Odpowiedź na pytanie, jaki zysk przynosił majątek, mogłyby dać tylko księgi gospodarcze. Niestety
żadna z nich dotycząca dóbr nie zachowała się.
Siedziba ziemiańska
O siedzibie właścicieli dóbr do połowy XVIII w. nie odnaleziono żadnych
informacji. Dopiero w dokumencie z 10 lipca 1751 r., szczegółowo opisującym dobra
Pławno zawarto informacje na temat dworu. Był to obiekt drewniany, posiadający
kilka pokoi na parterze, jak również i na strychu i poddaszu. Bardziej reprezentacyjny był pokój stołowy w którym nad drzwiami z sieni wisiał papierowy obraz Najświętszej Marii Panny, a nad drugimi drzwiami dwie tablice, jedna z dziesięciorgiem
przykazań a druga z uwagami zbawiennymi. W pokoju znajdowało się sześć krzeseł
Tamże, załączniki: k. 859.
Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1935, nr 37, s. 8.
204 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1935, nr 46, s. 8.
205 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 44, s. 4.
206 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 41, s. 7.
207 Obwieszczenie, „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 44, s. 8.
208 Obwieszczenie o licytacji, „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 21, s. 7.
209 Obwieszczenie o licytacji ruchomości, „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 3, s. 8.
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obitych zielonym suknem, cztery krzesła skórzane z floresami złotymi, krzesło skórzane z poręczami z floresami złotymi, stół okrągły, piec biały z kwiatami granatowymi i biały komin. Z tego pokoju przechodziło się do małego pokoiku zwanego
rejteradką, w którym było siedem obrazów i gablotka, a następnie do garderoby
z wielką pustą skrzynią. Obok był pokój pański również z siedmioma obrazami, piec
biały w granatowe kwiaty, komin biały, trzy stoliki z których jeden posiadał szufladkę. Kolejny pokój z takim samym piecem i kominem oraz dwa obrazy, z którego
wychodziło się do sionki. Naprzeciwko pokoju stołowego znajdowały się trzy inne
pokoje, z jednego z nich przechodziło się do aptyczki, czyli dawnej dworskiej apteczki. Naprzeciwko pańskiego pokoju znajdował się pokój z obrazem św. Wawrzyńca, szafą o trzech półkach, wielkim składanym stołem, ławą z poręczą, stary
żółty piec kaflowy w kwiaty, kominek biały z herbem Trąby. Dwór posiadał też murowaną piwnicę. Podłogi były z tarcic, okna taflowane. Każdy pokój posiadał piec
i kominek. Dach dworu był w złym stanie, ale nie podano z jakiego materiału był
wykonany, jednak w tamtych czasach tego typu zabudowania były kryte głównie
gontem210.
Kolejna wzmianka o dworze pojawia się gdy aktem notarialnym z dnia 24
grudnia 1871 r. (5 stycznia 1872 r.) z mocy testamentu ojca Marian Gruszecki przejął
wszelkie ruchomości dworu w Pławnie. Przy tej okazji sporządzono spis tych rzeczy,
z którego możemy dowiedzieć się, że we dworze znajdował się salon, trzy pokoje
sypialne, pokój bawialny, gabinet, przedpokój, ganek, pokój stołowy, garderoba,
kuchnia, mieszkanie służby, kuchnia czeladna w suterynie, piwnice, sień na dole,
sień na piętrze, pokój na piętrze, spiżarnia na górze i kredens. Ramy niniejszego
artykułu niestety nie pozwalają na cytowanie wielostronicowego opisu wyposażenia
dworu, warto jednak wspomnieć o najciekawszych przedmiotach. Salon posiadał
mahoniowe meble, tj. kanapę, cztery fotele, dwanaście krzeseł, trzy kozetki, stół duży na czterech nogach i stół mały o jednej nodze. Były też dwa stoliczki małe – jeden
mahoniowy, a drugi palisandrowy oraz dwa stoliczki wyplatane pod książki; oprócz
tego lustro, dwa fotele materacowe, cztery wazoniki do kwiatów, dwie lampy i dwa
kinkiety. Na ścianach wisiało pięć portretów rodzinnych. Pokoje sypialne posiadały
łóżka, komody, szezlągi, szafy, lustra, w jednym z pokoi znajdował się klęcznik
z obrazem Jezusa. Pokój bawialny posiadał głównie fotele, stoły i stoliki, ale był tu
też kufer podróżny. Gabinet posiadał sofę, cztery półki na książki, stolik do kart, pięć
sztychów kolorowanych z wyobrażeniem koni, akwarelę przedstawiającą biwak
myśliwski i sztych ukazujący papierowe pieniądze francuskie; w przedpokoju
dzwonek oraz sofa; w ganku kinkiet i duża skrzynia sosnowa na drzewo; w pokoju
stołowym dwie duże szafy gdańskie z rzeźbami dębowymi, stół dębowy i osiem
krzesełek również dębowych oraz staroświecka komoda orzechowa; w garderobie
łóżko, szafa do sukien, stolik sosnowy, parawan, lichtarz, dwa żelazka; w kuchni
rondle, formy do ciast, moździerze, garnki, łyżki, patelnie, noże, cebrzyki i młynek
do kawy; w mieszkaniu służby komoda, szafa do sukien, dwa łóżka, stolik, krzesełko i lichtarz; w kuchni czeladnej garnki, stół, miski, talerze, dwa łóżka, komoda
i krzesełko; w piwnicach beczka na mąkę, wanna do zaparzania bielizny, balia do
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prania bielizny, dwie małe półbeczki na piwo, dwie paki na owies, cztery skrzynki
na stare żelastwo, sto pięćdziesiąt pustych butelek i trzysta butelek wina różnych
gatunków; w sieni na dole szafa na suknie, szafa z aktami dotyczącymi dóbr, stół
brzozowy; w sieni na piętrze dwie wagi i szafka; w pokoju na piętrze kuferek podróżny, dwie szafy, komoda, kanapa, dwa łóżka, pięć krzeseł; w spiżarni na górze
dwadzieścia beczek i różnych naczyń drewnianych, worki płócienne, garnki blaszane, kanapa, dwa fotele, stół kancelaryjny, cztery krzesełka jesionowe i skrzynia kasowa. W kredensie naczynia porcelanowe, fajansowe i metalowe, tj. talerze, wazy,
spodki, imbryki, solniczki; angielska waza fajansowa, talerze, miseczki, sosjerki,
półmiski i salaterka; porcelanowy serwis saski składający się z czajnika, pięciu filiżanek ze spodkami i cukiernicy; ponadto biały serwis porcelanowy, karafki, salaterki,
dwa samowary, tacki, dzbanki, wazoniki; paczka z czterema portretami rodzinnymi,
obrazek olejny św. Jana oraz cztery sztambuchy z fotografiami. We dworze znajdowały się też obrusy, serwety, srebra, biblioteka (bez podania jednak ilości i tytułów
książek). Tym samym aktem ruchomości te wycenione na 3436 rubli i 85 kopiejek
Marian Gruszecki sprzedał swej matce – Cezarynie z Jaczewskich211. Niestety opisując wyposażenie dworu nic nie wspomniano o nim samym. Czy był to obiekt opisywany w 1751 r. czy też zbudował go później któryś z właścicieli dóbr.
Przy okazji zawarcia umowy dzierżawnej w 1878 r. podano informację mówiącą o nowo wybudowanym murowanym dworze212. Mógł być wzniesiony po
przejęciu dóbr przez Mariana Gruszeckiego, natomiast opis dworu wraz z wyposażeniem z 1872 r. być może dotyczył starszego obiektu.
Według rejestru zabytków pałac określany też niekiedy dworem datowany
jest na XVIII, XIX i XX w. Być może przyziemie pochodzi jeszcze z dworu wzmiankowanego w 1751 r., następnie jakaś część z dworu murowanego wzniesionego
przez Mariana Gruszeckiego około 1878 r., a głównie obiekt wzniesiono w roku 1910.
Park otaczający dwór datowany jest na XVIII w. i 1910 r. Należy więc powstanie
dworu i parku w obecnym kształcie przypisać ks. Stanisławowi Lubomirskiemu213.
W pałacu po wojnie do około 1948 r. mieścił się dom dziecka, potem budynek był
w gestii Izby Rzemieślniczej w Łodzi. Kwaterowało też w nim wojsko pomagające
przy pracach melioracyjnych, następnie pozostawał opustoszały. W lipcu 1972 r.
oficjalnie otwarto w nim szpital dla chorych na płuca, który funkcjonował do 2012 r.
Pałacyk był wystawiany przez Starostwo Powiatowe w Radomsku na sprzedaż, ale
nie znajdował chętnych. Wreszcie za siódmym razem 21 października 2013 r. wraz
z parkiem i zabudowaniami o łącznej powierzchni 6.5900 ha nabyła go Aleksandra
Kubicz z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku za 636 000 zł. Od
ceny odliczono 15% bonifikaty, którą właścicielka będzie musiała zwrócić, jeśli po 5

APPT, HPR, sygn. III / 242, k.nlb.
Tamże.
213 Narodowy Instytut Dziedzictwa, Rejestr zabytków nieruchomych, woj. łódzkie, s. 73; Archiwum
Muzeum Regionalnego w Radomsku, Pałace i dwory okolic Radomska w fotografii Karola Walaszczyka, sygn. 836, s. 14.
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Z dziejów majątku Pławno i jego właścicieli do roku 1945
latach nie przywróci obiektu do uzgodnionego z konserwatorem zabytków stanu.
Prawdopodobnie powstanie tutaj ośrodek dla osób starszych214.

Pałacyk i park w Pławnie. (fot. autor)
Zakończenie
Przez ponad dwa stulecia dobra Pławno pozostawały we władaniu rodziny
Przerębskich. Jej członkowie sprawowali wiele odpowiedzialnych funkcji w Rzeczpospolitej, posiadali rozległe dobra, część dzierżawili, byli więc bardzo zamożni.
Niestety bardzo niewiele wiadomo o ich działalności w samym majątku. Po nich pojawił się Andrzej Morsztyn, a następnie Karśniccy, którzy sprzedali kilka majątków,
a Pławno stracili na skutek zadłużenia. Następnie domena przeszła w ręce rodziny
Buczyńskich, która uszczupliła obszar dóbr o Kotfin. Po nich Pławno przejęli Władysław i Marian Gruszeccy. Ten ostatni o humanistycznych zainteresowaniach, znawca
i hodowca koni buduje tor wyścigowy. Kolejny właściciel Stanisław Witold Aleksandrowicz niczym szczególnym nie zapisuje się w historii majątku. W prowadzeniu
dóbr od czasów Gruszeckich zwraca uwagę pewna zasadnicza rzecz. Począwszy od
roku 1867 aż do 1899 r. dobra te znajdowały się w ciągłej dzierżawie. Wydaje się, że
właściciele w tym czasie nie byli skupieni na prowadzeniu majątku, być może znaczenie miał tutaj brak wykształcenia rolniczego i zainteresowania sprawami ziemi.
Szpital w Pławnie, „Gazeta Radomszczańska” 1997, nr 25, s. 8; Zaciągnęli kredyt, sprzedali
Pławno, „Gazeta Radomszczańska” 2013, nr 43, s. 6; SRR, WKW, sygn. PT1R/00064721/3,
dział II; Informacje p. Bolesława Bartnika z Pławna.
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Jeszcze w czasie trwania dzierżawy przez Rozenbaumów dobra przejmują Lubomirscy. Po kilku latach zostają przekazane w zarząd Stanisławowi Lubomirskiemu. Ze
względu na wiele posiadanych przez siebie funkcji oraz będąc właścicielem kilku
przedsiębiorstw z pewnością nie przebywał w Pławnie zbyt często. Do wybuchu I
wojny światowej dobrom tylko dwa razy groziła licytacja, co oznacza, że kondycja
finansowa i ekonomiczna nie była zła. W tym czasie wiele majątków na terenie zaboru rosyjskiego było już silnie zadłużonych, część została rozparcelowana pomiędzy
włościan i przestała istnieć. Sytuacja zmieniła się na niekorzyść z chwilą przejęcia
dóbr przez Tomasza Lubomirskiego. Zadłużenie gwałtownie wzrastało, a wraz
z nim groźba licytacji. Właściciel w tym czasie mógł ratować się tylko parcelując
ziemię. Jednak w tym przypadku, być może najważniejszą przyczyną zadłużania się
majątku było uzależnienie księcia od hazardu. Spowodowało to w efekcie utratę
przez niego Pławna. Nowy właściciel nie wyciągnął dóbr z ciężkiego położenia, co
ukazują coroczne zagrożenia licytacją, ale wyraźnie widać, że starał się już nie zadłużać majątku. Dużą rolę odegrał też kryzys gospodarczy lat trzydziestych, w tym
czasie ceny płodów rolnych spadały, a tymczasem pozostałe koszty rosły. Poprzez
likwidację serwitutów i parcelację, dobra Pławno w latach dwudziestych, a już
zwłaszcza trzydziestych XX w., przeistoczyły się praktycznie w majątek leśny. W
1939 roku majątek Pławno zajmował obszar 1225 ha, z czego aż 880 ha stanowiły
lasy. Gdyby nie wojna i komunistyczna konfiskata, nie wiadomo jak dalej potoczyłyby się losy dóbr. W 1945 r. głównym beneficjentem przejęcia majątku przez Skarb
Państwa były Lasy Państwowe. 201 chłopów otrzymało tylko nieco ponad 146 ha
ziemi, co oznacza, że na jedną osobę przypadł bardzo niewielki areał.
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Powiat radomszczański w świetle doniesień piotrkowskiego „Tygodnia”
(1873-1906)

Ukazujący się w latach 1873-1906 w Piotrkowie „Tydzień” obejmował swym
zasięgiem ówczesną gubernię piotrkowską1. Na łamach gazety pojawiały się stosunkowo liczne doniesienia na temat powiatu radomszczańskiego, będące dziś istotnym
przyczynkiem do poznania dziejów Radomska i okolicy2. Tym bardziej, że w tym
czasie na terenie powiatu nie wychodziła żadna lokalna gazeta. Nie będę się zajmował takimi kwestiami jak sposób prezentowania poszczególnych artykułów na łamach gazety, objętością artykułów, miejscem ich zamieszczenia, częstotliwością, itp.
Artykuł stawia sobie za cel przede wszystkim wydobycie jak największej ilości informacji na temat ówczesnego powiatu. Dla lepszej przejrzystości opracowania całość podzieliłem na kilka głównych zagadnień opatrzonych podtytułami.
Administracja
Ówczesny powiat znajdował się w granicach guberni piotrkowskiej (powstałej w 1867 r.)3. Wspólne dla kilku powiatów były władze skarbowe4, naczelnik woGazeta w 1905 r. została na jakiś czas zawieszona, a od 14 października 1906 r. zamknięta
z powodu „szkodliwego kierunku”, czyli działalności antyrządowej.
2 Doniesienia prasowe na temat Radomska spożytkowałem w artykule Radomsko przełomu XIX
i XX w. w świetle doniesień piotrkowskiego „Tygodnia”, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, 2011,
73-90.
3 M. Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX
wieku, wyd. II uzupełnione, Łódź 1995, s. 45; J. Walicki, Prehistoria województwa łódzkiego: władze i podziały administracyjne w okresie zaborów, [w:] Województwo łódzkie 1919-2009. Studia i materiały, Łódź 2009, s. 46.
4 1885, nr 42, s. 3; 1894, nr 30, s. 3. Dla powiatów noworadomskiego, częstochowskiego i będzińskiego mianowano w 1885 r. p.o. inspektora podatkowego księcia Aleksego Golicyna,
korneta kawalerii armii. Największy w Królestwie okręg podatkowy został w 1894 r. podzie1
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jenny (wspólnie na powiaty piotrkowski i radomskowski)5. W kwietniu 1890 r. naczelnik guberni Kostantin Miller wizytował powiat, a w czerwcu 1892 r. przebywał
w Radomsku, Częstochowie, Sosnowcu i Będzinie6. Siedzibą władz powiatowych
było Radomsko (od 1857 r. przemianowane na Noworadomsk7). Urząd powiatowy
mieścił się w budynku po zlikwidowanym klasztorze franciszkanów w Radomsku8.
W drugiej połowie XIX w. sukcesywnie wzrastała liczba mieszkańców powiatu, w ciągu ćwierćwiecza z 82 tys. do prawie 124 tys. W 1875 r. przybyło w powiecie najmniej osób w całej guberni, tylko 551. W 1888 r. odsetek urodzin wynosił
4,04%, śmiertelność 2,06%, a ogólny przyrost 1,98%9. Zdecydowana większość ludności (84%) była wyznania katolickiego (na terenie powiatu było 30 parafii z łączną
liczbą wiernych 99,760 osób10), w 1888 r. przedstawicieli innych wyznań było 19,166
osób (16%).
Administracyjnie powiat podzielony był na 25 gmin wiejskich, oraz terenie
5 miast11. Na terenie powiatu znajdowało się w 1884 r. 26 mostów, położonych na
3 traktach (ich naprawa nie mogła kosztować więcej niż 2905 rs. i 17 kop.)12. Nienajlepszy był stan dróg i w tym kontekście drogi pojawiały się na łamach gazety13.
lony na 2 mniejsze, w Piotrkowie i Radomsku naczelnikiem został radca gubernialny Aleksander Bielawin.
5 1905, nr 47, s. 6. W 1905 r. był nim generał-major Andrejew.
6 1890, nr 18, s. 3; 1892, nr 33, s. 2.
7 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX, Warszawa 1888,
s. 423.
8 1891, nr 28, s. 5; 1895, nr 29, s. 3. W 1895 r. planowano odnowienie mieszczącej się tu siedziby
starostwa.
9 1876, nr 4, s. 4, nr 28, s. 1; 1878, nr 13, s. 1; 1883, nr 21, s. 3; 1888, nr 28, s. 1;1891, nr 17, s. 3.
W 1867 – 82,615, 1870 – 83,814, 1878 - 102,278, 1883 - 109,061 (w tym 53,555 mężczyzn i 55,506
kobiet), 1888 - 118,926, 1891 - 123,943.
10 1887, nr 7, s. 3; 1897, nr 46, s. 2. Podano także liczbę wiernych w poszczególnych parafiach:
Radomsko (8867), Bąkowa Góra (2300), Borowno (5500), Borzykowa (3825), Brzeźnica (4218),
Chełmo (3830), Cielętniki (1741), Dąbrowa (3513), Dmenin (2218), Dobryszyce (1450), Dworszowice (1977), Gidle (3818), Jedlno (1505), Kłomnice (6056), Kobiele Wielkie (3050), Kodrąb
(2659), Koniecpol (2666), Kruszyna (2844), Lgota (3000), Makowiska (2203), Maluszyn (2900),
Niedośpielin (1112), Pajęczno (5000), Pławno (1704), Rząśnia (6300), Rzejowice (1256), Sulmierzyce (5660), Wielgomłyny (3105), Wiewiec (2450), Żytno (3033). W 1897 r. planowano, że
kościół w Chełmie zostanie gruntownie odrestaurowany, plany zostały wysłane do generała
gubernatora.
11 1900, nr 19, s. 4; M. Bandurka, Zmiany..., s. 55,58-59. Miasta: Radomsko, Pajęczo, Brzeźnica,
Pławno, Koniecpol. Gminy: Brudzice, Dąbrowa, Dmenin, Dobryszyce, Dworszowice, Garnek,
Gosławice, Kobiele, Konary, Koniecpol, Kruszyna, Maluszyn, Masłowice, Pajęczno, Prusicko,
Przerąb, Radomsko, Radziechowice, Rząśnia, Rzeki, Sulmierzyce, Wielgomłyny, Zamoście,
Żytno. Zlikwidowano z czasem gminy Dworszowice i Prusicko, a utworzono gminę Brzeźnica. W 1900 r. rozpisano przetarg na budowę murowanej kancelarii w Żytnie (od 2498 rs.).
12 1884, nr 28, s. 6.
13 1885, nr 46, s. 5; 1887, nr 50, s. 1. W 1885 r. opisano drogę za Stobieckiem Szlacheckim
w stronę Brzeźnicy i dalej Dworszowic. W części istniała tu szosa, przeplatana fragmentami
zwykłej (czyli zapewne nieutwardzonej) drogi. Wspominano, że w wielu miejscach przy drodze jest gotowy kamień do utwardzenia. Na odcinku drogi były dwa jeziora (koło Woli Jedliń-
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Przez powiat biegła kolej warszawsko-wiedeńska (w odczuciu czytelników było za
mało pociągów14). W 1899 r. warszawskiemu przedsiębiorcy Wincentemu Arndtowi
odmówiono pozwolenia na opracowanie planów budowy kolejki wąskotorowej na
trasie Radomsko-Przedbórz15. Urząd pocztowy znajdował się w Radomsku, a od
1905 r. także w Gidlach, w którym korespondencję można było odbierać w niedziele,
wtorki, czwartki i piątki. Naczelnicy powiatów mieli w 1895 r. wyznaczyć miejscowości na oddziały pocztowe: Garnek, Rząśnia, Pajęczno, Brudzice, Gidle, Kobiele,
Przerąb16. Rozwijała się sieć telegraficzna. W 1900 r. browar w Borowie, własność
pana Spana, otrzymał pozwolenie na połączenie telefoniczne z Radomskiem17.
W 1873 r. na terenie powiatu były 24 punkty poborowe do wojska (służbie
wojskowej podlegali mężczyźni w wieku 20-30 lat)18. Były to: Nowo-Radomsk, Rząśnia, Brzeźnica, Pajęczno, Rzeki, Radziechowice, Sulmierzyce, Konary, Zamoście,
Dąbrowa, Garnek, Gidle, Dmenin, Maluszyn, Kobiele, Dobryszyce, Wielgomłyny,
Brudzice, Kruszyna, Żytno, Gosławice, Koniecpol, Masłowice i Przerąb. W 1884 r.
z guberni piotrkowskiej pobór miał wynieść 2761 osób, z tego z powiatu radomszczańskiego (odbył się 10 grudnia) 405 mężczyzn (prawie 15%). W 1889 r. do wojska
wzięto z powiatu 431 osób, w 1892 r. 366 osób, a w 1903 r. 471 osób. W latach 19021505 pobór odbywał się w październiku i listopadzie z podziałem na 5 rewirów19.
W 1904 r. podczas poboru doszło między innymi i Radomsku do rozruchów20. Dzięki nielicznym przekazom wiadomo, że poborowi z terenu powiatu brali udział
w wojnie rosyjsko-japońskiej21.
Urzędnicy
Wiedza dotycząca obsady personalnej władz powiatowych pochodzi z informacji o zmianach na stanowiskach oraz przyznawanych odznaczeniach i rangach
urzędnikom22. Spośród urzędników powiatowych wymieniano: naczelnika powia-

skiej i Dworszowic). W końcu 1887 r. ponownie pisano o powstającej już 20 lat drodze z Radomska do Wielunia i spodziewano się, że przybędą 3 wiorsty drogi.
14 1890, nr 23, s. 2.
15 1899, nr 32, s. 2, nr 38, s. 2.
16 1895, nr 20, s. 3; 1905, nr 43, s. 5.
17 1900, nr 15, s. 3.
18 W. Caban, Pobór rekruta z Królestwa Polskiego do armii carskiej po upadku powstania styczniowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. LIV/LV, 1999-2000, s. 66.
19 1873, nr 20, s. 2; 1884, nr 45, s. 3; 1889, nr 36, s. 2; 1892, nr 36, s. 3; 1903, nr 37, s. 3-4; 1904, nr
42, s. 5; nr 45, s. 3; 1905, nr 39, s. 5.
20 1904, nr 46, s. 4.
21 1900, nr 51, s. 4; 1904, nr 49, s. 2. W bitwie pod Wafangou 15 czerwca ciężko ranny był Stanisław Kowalski z Kamieńska, w bitwie pod Chojanem 29 lipca Władysław Zajączkowski z gminy Kamieńsk „został na placu boju”, na pozycji pod Kangualinem ranni zostali pochodzący
z powiatu radomszczańskiego Mikołaj Chamara, Paweł Witman i Jan Kwaśniewski. Natomiast wcześniej w czasie szturmu na Pekin 14 sierpnia 1900 r. zginął strzelec Aleksander, syn
Leopolda Chmielewskiego, także pochodzący z naszego powiatu.
22 1900, nr 10, s. 3; 1904, nr 5, s. 4. Srebrny order św. Anny otrzymał Josek Hersz Szac.
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tu23, naczelnika straży ziemskiej24, komisarza do spraw włościańskich25, sekretarza26,
referenta27, buchaltera powiatowego28, urzędników izby skarbowej29, budowniczego
powiatu30, leśniczych31, radcę ubezpieczeń, kontrolera akcyjnego32, geometrę33, rejen-

23 1879, nr 19, s. 2; 1881, nr 5, s. 3, nr 40, s. 3. Tych znamy tylko czterech: Antoni Małyszewski
(1876), asesor kolegialny został mianowany za wysługę lat radcą dworu, ze starszeństwem od
dnia 31 września 1878 r. oraz P. Andriejew (1881), po nim pełniącym obowiązki został
W. Siergiejew (wcześniej naczelnik straży ziemskiej powiatu piotrkowskiego). W 1889 r. zmarł
cieszący się dobrą opinią Mikołaj Szmidt (48 lat).
24 1902, nr 5, s. 5; nr 7, s. 4. W 1902 r. Kachanow został kapitanem i uzyskał order św. Stanisława 3. stopnia.
25 1877, nr 1, s. 2; 1892, nr 36, s. 3; 1902, nr 37, s. 4. W 1877 r. Doroszenko przeniesiony do powiatu lubartowskiego, a na jego miejsce przeszedł Zwegincow. W 1902 r. mianowano na to
stanowisko Fułłona. W 1892 r. pisarzem przy tym urzędzie został Władysław Urbański (wcześniej pełnił tę funkcję w Będzinie).
26 1879, nr 16, s. 1; 1889, nr 50, s. 3;1904, nr 22, s. 3. Teodor Rosienko, który w 1879 r. został na
własne żądanie uwolniony ze służby, podporucznik Sergiej Andrejew, Aleksander Porębiński
(wcześniej sekretarz magistratu).
27 1878, nr 7, s. 2; 1879, nr 16, s. 1; 1891, nr 13, s. 4; 1903, nr 9, s. 4, nr 15, s. 4; 1905, nr 21, s. 3.
Referentami byli: Stępowski (odznaczony orderem św. Stanisława 3. klasy), Siennicki (odznaczony orderem św. Włodzimierza 4. klasy za 35-letnią służbę), Seweryn Wodzinowski (odznaczony orderem św. Włodzimierza 4. klasy, w 1905 r. został mianowany radcą-sekretarzem
magistratu w Zgierzu), Jan Wyczański (mianowany radcą dworu). W 1879 r. referentem do
spraw policyjnych powiatu został Teofil Stępowski, który taką funkcję pełnił w powiecie częstochowskim, a zastąpił go tam dotychczasowy referent z Radomska Franciszek Januszewski.
28 1876, nr 5, s. 1; 1889, nr 8, s. 2, nr 28, s. 2, nr 48, s. 4; 1890, nr 11, s. 3; 1891, nr 48, s. 2; 1892, nr
46, s. 3; 1900, nr 1, s. 4; 1902, nr 17, s. 5; 1900, nr 23, s. 4; 1905, nr 17, s. 5. Buchalterami kasy
powiatowej byli: Dzienianowicz, w 1889 r. mianowany asesorem, a w 1891 r. radcą dworu,
w 1889 r. Feliks Kotyński, pomocnik buchaltera kasy powiatowej, został sekretarzem kasy
gubernialnej, Wacław Kokoszyński, który w 1900 r. zamienił się stanowiskami z radcą dworu
Janiszewskim (wcześniej funkcję tę pełnił w Będzinie, w 1903 r. otrzymał rangę asesora kolegialnego), Trawik (w 1900 r. został radcą honorowym), Jan Koboska (został uwolniony od
obowiązków), starszy buchalter Rutkowski (w 1905 r. otrzymał rangę sekretarza kolegialnego). Na stanowisku pomocnika buchaltera pracowali: dyplomowany podporucznik Teodor
Kwapiński, Władysław Ruszkowski (wcześniej pracował w kasie gubernialnej),Teofil Nowakowski, który zamienił się stanowiskiem z Janem Pietkiewiczem, przeniesionym w 1890 r.
z Brzezin. Sekwestorem powiatu był Fabian Chmurzyński (w 1889 r. odszedł na emeryturę)
oraz w 1892 r. Jan Mikołajewski.
29 1891, nr 4, s. 3; 1892, nr 10, s. 2. W 1891 r. kanceliści izby skarbowej Edward Strzelecki i kasy
powiatowej Bolesław Nowakowski, zostali przeniesieni jeden na miejsce drugiego. Srebrny
medal św. Stanisława do noszenia na wstążce otrzymał w 1892 r. Wolf Lewi, członek deputacji
podatkowej.
30 1892, nr 8, s. 2. W 1892 r. inżynier cywilny, sekretarz kolegialny Lemene, mianowany został
budowniczym powiatu.
31 1890, nr 41, s. 4; 1902, nr 5, s.5. Leśniczy miejscowych lasów Adam Mazowita został przeniesiony w 1890 r. na stanowisko pomocnika archiwisty rządu gubernialnego, na jego miejsce
przyszedł wychowanek petersburskiego instytutu leśnego Władysław Michalski. W 1902 r.
leśniczy lasów zgierskich został przeniesiony do Radomska a na jego miejsce trafił Adam
Izdebski.
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ta34, urzędników sądowych35. Poza nimi również wymieniono adwokata36, lekarzy
(osiedlali się przeważnie w Radomsku37). Gazeta informowała także o zmianach personalnych w obsadzie katolickich parafii38.
32 1887, nr 42, s. 2. Radcą ubezpieczeń został mianowany w 1887 r. (w miejsce Aleksandra
Dzierżanowskiego) Edmund Zagórski, właściciel dóbr. Młodszy kontroler akcyjny 4-go okręgu sztabs-rotmistrz Korotkiewicz awansował na p.o. starszego kontrolera w tym okręgu.
33 1884, nr 30, s. 1. Z Radomska wyprowadził się w 1884 r. do Piotrkowa geometra Feliks Łuniewski.
34 1888, nr 46, s. 3. 1904, nr 5, s. 4. W 1888 r. Feliks Myśliński został mianowany rejentem, a w
1904 r. otrzymał order św. Stanisława 2. klasy.
35 1876, nr 4, s.1, nr 22, s. 8; 1901, nr 27, s. 3. W 1876 r. w skład komitetu powiatowego do urządzenia sądownictwa gminnego weszli: Maliszewski, naczelnik powiatu, Aleksander Doroszenko, komisarz i Ludwik Świdzińsk, podsędek sądu pokoju okręgu radomskowskiego.
Sędzią pokoju w 1876 r. został Bezpalow. Wiceprezesem sądu w 1901 r. był Srzednicki , który
w tym czasie obchodził jubileusz 25 lat pracy. Był przewodnikiem i nauczycielem całej plejady
cyklistów, co odkreślał prezes sądu Czyczeryn. Sędzią śledczym był w tym czasie Świdziński.
36 1890, nr 50, s. 18. W 1890 r. osiedlił się w Radomsku S. Wajntraub.
37 1876, nr 4, s. 1; 1884, nr 21, s. 3; 1887, nr 31, s. 2; 1891, nr 19, s. 1, nr 30, s. 3; 1902, nr 16, s. 4;
1904, nr 44, s. 2. W 1876 r. lekarz powiatowy Stupnicki otrzymał order św. Włodzimierza.
W 1884 r. z Rawy przeniósł się do Radomska Henryk Cohn. W 1887 r. lekarzem przy miejscowym szpitalu, na miejsce dr Zalejskiego, mianowany został Wincenty Mrozewicz. W 1891 r. dr
Jakub Fryde osiadł w Nowo-Radomsku. W tym samym roku mianowano lekarzem miejskim
Ignacego Gurbskiego. W 1904 r. miejscowy lekarz Bronisław Rago został wezwany na Daleki
Wschód. Z pracy w Koniecpolu zrezygnował Władysław Florkiewicz, a na jego miejsce mianowano Stanisława Filipa Czajkowskiego. W 1902 r. weterynarzem powiatowym został mianowany pochodzący ze Zgierza Antoni Paciorkowski.
38 1888, nr 7, s. 2; 1889, nr 50, s. 2; 1890, nr 43, s. 3, nr 47, s. 2; 1891, nr 12, s. 51; 1892, nr 42, s. 4;
1900, nr 1, s. 4, nr 5, s. 3, nr 11, s. 3, nr 23, s. 4, nr 25, s. 4, nr 37, s. 2, nr 51, s. 4; 1901, nr 36, s. 3,
nr 30, s. 4; nr 51, s. 3; 1902, nr 13, s. 5, nr 10, s. 5; 1903, nr 13, s. 4, nr 15, s. 4, nr 26, s. 3, nr 29, s.
3; 1904, nr 8, s. 3, nr 9, s. 5, nr 27, s. 3, nr 32, s. 4, nr 34, s. 3, nr 41, s. 5, nr 43, s. 3, nr 52, s. 4;
1905, nr 8, s. 4, nr 14, s. 5, nr 25, s. 5, nr 28, s. 3, nr 44, s. 3. W 1888 r. ks. Hipolit Piekarz, były
wikariusz przy klasztorze dominikanów w Piotrkowie, a jeszcze dawniej w Chełmie, został
wikarym w kościele poreformackim w Wieluniu, ks. Albin Struss ze Srocka został przeniesiony do Kłomnic, a na jego miejsce przeszedł stamtąd ks. Bronisław Kowalewicz. Rok później
ks. Edward Esman został wikarym w Borownie, administratorem w Maluszynie mianowano
ks. Antoniego Woszczalskiego, dotychczasowego wikariusza w Bogdanowie, w powiecie
piotrkowskim. W 1890 wikariusz z Radomska ks. Stanisław Grabiński przeszedł do Konina, z
Brzeźnicy przeniesiono ks. Karola Smigrodzkiego na wikarię do Sieradza, z Radomska Władysława Żychowskiego na wikarego do Słupcy, z Przyrowa ks. Bronisława Kozankiewicza
do Radomska, z Krzepic ks. Mariana Hofmana do Radomska, ks. Zenona Cwiląga do Radomska. Ks. Konrad Chęciński mianowany został w 1891 r. administratorem parafii Dąbrowa, w 1892 r. ks. Walerian Gumowski przeszedł do Kłomnic, natomiast diakon Bronisław
Świeżawski do Borowna. W 1900 r. wikariuszem w tej parafii został ks. Stefan Milewski,
ks. Wincenty Przygodzki został administratorem w Jedlnie, ks. Józef Zaborski z Kruszyny
przeszedł na wikarię do Brudzewa w pow. kolskim, ks. Franciszek Szulc trafił do Cielętnik
jako pomocnik proboszcza, ale mieszkał w Soborzycach, ks. Józef Krukowski z Chełma został
wikariuszem w Lubieniu, z Borowna do Koła przeszedł ks. Józef Mężycki, ks. Ignacy Kotlicki
objął funkcję wikariusza w Chełmie. Administrator Borowna ks. Antoni Walutycz został ad-
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Sądownictwo
Językiem urzędowym był rosyjski. O język polski upominano się w czasie
wydarzeń z lat 1905-190739. Istotnym postulatem było wprowadzenie języka polskiego do sądów gminnych. Do bardzo ciekawego incydentu na tle walki o język polski
doszło w 1905 r. w Chełmie40.
ministratorem parafii Jeziersko w pow. tureckim, a stamtąd na jego miejsce przeniesiono
ks. Stanisława Górniaka. W 1901 r. wikariusz ks. Stanisław Drzymała z Przystajni został
przeniesiony do Borowna, na miejsce administratora Kłomnic ks. Karola Maksa ze Zduńskiej
Woli przeniesiono ks. Franciszka Kapałczyńskiego. W 1902 r. administrator parafii Dworszowice ks. Gustaw Bechtier uwolniony został od obowiązków, wikariusz z Pajęczna ks.
Barnaba Grzmielewski przeniesiony został do Dzietrzkowic, a stamtąd na jego miejsce przysłano ks. Wacława Gajzlera, ks. Wawrzyniec Głogowski, wikariusz radomszczański, mianowany został administratorem parafii Wierzchlas, ks. Edmund Gizowski wikariuszem w Borownie, ks. Władysław Kochanowski wikariuszem w Radomsku. Rok później ks. Wawrzyniec Kowalski z Radomska objął funkcję administratora Maleszyna w pow. wieluńskim, ks.
Jan Strzelecki przeniesiony został do Garnka, ks. Zygmunt Piaskowski do Kłomnic, ks. Józef
Szadkowski do Koniecpola, administrator ks. Faustyn Filewski z Niedośpielina przeszedł do
Kodręba, a stamtąd ks. Bonawentura Zaręba do Krzyworzeki, ks. Piotr Gogolewski z Kobiel
do Czarnożył, do kościoła franciszkańskiego ks. Andrzej Chwiłowicz, wikariusz radomszczański ks. Henryk Kolawski do Włocławka, wikariusz z Koniecpola ks. Stefan Miewski
przeszedł na administratora Dobryszyc. W 1904 r. ks. Jarosław Ślaski wikariusz z Piotrkowa
został administratorem Rzejowic, ks. Apolinary Kukowski przeszedł z Pajęczna do Klonowej
w powiecie sieradzkim, a na jego miejsce stamtąd przeniesiono ks. Ignacego Mazurkiewicza,
ks. Romuald Nowicki z Turku przeniósł się do Cielętnik jako administrator, ks. Józef Kruszyński, wikariusz z Radomska, został profesorem seminarium we Włocławku, ks. Wacław
Jankowski wikary z Przedecza objął funkcję w Radomsku, wikariusz ks. Stefan Degen
z Sulmierzyc trafił do Tuliszkowa w pow. konińskim, a na jego miejsce przysłano ks. Jana
Gąsowskiego, ks. Antoni Korzybski przeszedł do Rząśni na stanowisko administratora, dotychczasowy administrator Wielgomłyn ks. Jan Grodek przeniósł się do Pzydr, wikary z Kamieńska, ks. Józef Krukowski do Uniejowa, ks. Antoni Leśniowski objął stanowisko administratora Dworszowic, ks. Roman Pawłowski został wikariuszem w Chełmie. W tym roku
zmarł zakonnik z Gidel o. Roman Cielecki, w klasztorze został tylko jeden zakonnik, ówczesny przeor. W roku następnym doszło do następujących zmian: administrator Chełma ks.
Klemens Smoczyński trafił do Sulmierzyc, ks. Stanisław Sukiennicki do Rząśni na wikariusza, z Borzykowej do Chełma na administratora ks. Ignacy Zieliński, ks. Józef Januszewski
do Borzykowej, administrator ks. Wincenty Przygodzki z Jedlna do Naramic, na jego miejsce
ks. Kazimierz Sulikowski, wikariusz z Sulmierzyc ks. Jan Gąsowski do Wolborza, a stamtąd
za niego ks. Jan Topoliński. Nadetatowymi wikariuszami zostali mianowani: ks. Franciszek
Buchalski w Gorzkowicach, ks. Klemens Gawlikowski w Kruszynie, ks. Bolesław Szymanowski w Gidlach, ks. Bartłomiej Jasiak w Borownie, ks. Maksymilian Welman w Pajęcznie i
ks. Marian Godlewski w Siemkowicach
39 J. Kukulski, Sądy gminne w Królestwie Polskim. Studium społeczno-historyczne, Kielce 1995,
s. 228-237.
40 1905, nr 51, s. 6. 13 grudnia w czasie posiedzenia sądu weszło do niego kilkudziesięciu włościan przeważnie miejscowych i zażądało zawieszenia sądu lub natychmiastowego wprowadzenia do niego języka polskiego. Wójt Masłowic Antoni Foksowicz wezwał strażników ziemskich i chłopów z postronkami, którym powiedział, że będą łapać złodziei, którzy niedawno
okradli sołtysa. Z tą świtą począł gonitwę po wsi (karczmie, plebanii i kościele) poszukując
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Powiat podzielony był na okręgi sądowe. Wraz z nowym podziałem administracyjnym z 1866 r. ogłoszona została nowa organizacja sądownicza. W powiecie
noworadomskim było 7 sądów gminnych (okręgów). W skład każdego z nich wchodziło po 3-4 gminy41. Skład sędziowski tworzyli jeden bądź dwóch sędziów (podwójna obsada była w Radomsku, Dobryszycach, Przerębie, Masłowicach i Wielgomłynach) oraz dwóch ławników, wybieranych przez gminne zebrania na 3 lata oraz
pisarze (najlepiej wykształceni członkowie tego gremium)42. Od 1888 r. obowiązywał
nowy podział rewirów śledczo-sądowych43.
O wynikach wyborów do sądów gminnych obszernie poinformowano
w 1879 r.44, w 1901 r. wspomniano, że mają się odbyć wiosną45, w 1904 r. podano

„petentów o polski język w sądzie. Gonitwa trwała od południa do wieczora i trwałaby
z pewnością jeszcze dłużej, gdyby goniący rzekomych złodziei chłopi, nie dowiedzieli się
w końcu, o co właściwie chodzi i oburzeni nie wyrzekli się dalszej nagonki. Prawdopodobnie
gminiacy na najbliższem zebraniu gminnem dadzą p. wójtowi dymisję”.
41 1876, nr 8, s. 3, nr 23, s. 3. . Okręg I Pajęczno: Pajęczno, Rząśnia, Sulmierzyce (ogół ludności
- 9785); Okręg II Brzeźnica: Brzeźnica, Zamość, Radziechowice, Brudnice (ogół ludności 15773); Okręg III Kłomnice: Kruszyna, Konary, Rzeki, Garnek (ogół ludności - 2579); Okręg
IV Noworadomsk: Radomsko, Dmenin, Gosławice, Dobryszyce (ogół ludności - l0992); Okręg
V Gidle: Gidle, Kobiele, Żytno (ogół ludności – 12095); Okręg VI Maluszyn: Maluszyn, Koniecpol, Dąbrowa (ogół ludności - 14379, miejsce posiedzeń sądu Soborzyce); Okręg VII Przerąb: Przerąb, Masłowice, Wielgomłyny (ogół ludności - 12174, miejsce posiedzeń sądu - Chemo). Pozytywnie o nowej administracji sądowej wyrażał się ks. Paszkowski – T.A. Nowak, Ks.
Leopold Paszkowski i jego „Rocznik Kościoła w Chełmie” od roku 1876, „Zeszyty Wiejskie”, z.15,
2010, s. 223.
42 1902, nr 17, s. 5; 1904, nr 4, s. 5. J. Kukulski, Sądy gminne …, s. 66, 110-113. W 1902 r. Lucjan
Dałmat, pomocnik pisarza zjazdów sądu pokoju, został mianowany pisarzem sądu gminnego
VII okręgu. W 1904 r. Stanisław Starosielec mianowany został pisarzem sądu gminnego II
okręgu.
43 1887, nr 52, s. 3.
44 1879, nr 32, s. 1-2; 1882, nr 44, s. 1; 1887, nr 35, s. 2, nr 46, s. 2; 1889, nr 6, s. 3; 1892, nr 5, s. 3;
1889, nr 50, s. 2; 1900, nr 18, s. 4; 1901, nr 20, s. 4; 1903, nr 31, s. 3; 1904, nr 40, s. 5. Okręg I Pajęczno, gmina Pajęczno: ławnicy - włościanie Łukasz Chwilczyński (345 głosy) i Antoni Maciejewski (230 głosów); gmina Rzęśnia: ławnicy - włościanie Piotr Raziński i Franciszek Langner
(po 202 głosy); gmina Sulmierzyce: ławnicy - włościanie Piotr Maszewski (142 głosy) i Julian
Szlenkiewicz (130 głosów). Okręg II Brzeźnica, gmina Brzeźnica: sędzia Jan Taranek mieszczanin (399 głosów), ławnicy - Ignacy Morzkowski (430 głosów) i włościanin Józef Lasoń (258
głosów); gmina Zamość: sędzia mieszczanin Jan Taranek (211 głosów), ławnicy: włościanie
Franciszek Garbec i Paweł Zgoda (po 260 głosów); gmina Radziechowice: sędzia mieszczanin
Piotr Borkowski (252 głosów), ławnicy: włościanie Józef Kuliś (192 głosy) i Józef Łukowicz
(161 głosów); Gmina Brudnice: sędzia mieszczanin Piotr Borkowski, ławnicy – włościanie
Antoni Wiemarski (120 głosów) i Jan Swiątkowski (299 głosy). Okręg III Kłomnice, gmina
Kruszyna: sędzia włościanin Walenty Baran (278 głosów), ławnicy - włościanie Antoni Paraszewski i Tomasz Rychter (po 278 głosów); gmina Konary: sędzia Stanisław Wołoszewski (133
głosy), ławnicy - obywatel Ludwik Polakowski i włościanin Szymon Kowalski (po 333 głosy);
gmina Rzeki: sędzia włościanin Walenty Baran (212 głosów), ławnicy - włościanie Aleksy
Bochobowicz i Jan Wiewiórowski (po 212 głosów); gmina Garnek: sędzia – włościanin Walenty Baran (186 głosów), ławnicy - włościanie Marcin Borowik (258 głosów) i Józef Galla (237
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listy kandydatów na sędziów gminnych46, podobnie w 1905 r., kiedy wymieniono
osoby mające prawo być wybranymi na stanowiska sędziów gminnych47.

głosów). Okręg IV Noworadomsk, gmina Radomsk: sędzia obywatele Aleksander Chudzyński (155 głosy) i Kazimierz Kruszewski (141 głosy), ławnicy - włościanie Kazimierz Szymczak i
Tomasz Starostka (po 155 głosy); gmina Dmenin: sędzia obywatel Aleksander Chudski (380
głosy), ławnicy - włościanie Michał Nowicki (252 głosy) i Krystian Hoffman (180 głosów);
gmina Gosławice: sędzia obywatel Aleksander Chudzyński (240 głosy), ławnicy - Konstanty
Lejman i Walenty Sworczyński (po 240 głosów), włościanie; gmina Dobryszyce, sędzia obywatele Aleksander Chudzyński (164 głosy) i Antoni Krzętowski (145 głosy), ławnicy - włościanie
Kacper Deguda i Julian Lesiakowski (po 163 głosy). Okręg V Gidle, Gmina Gidle: sędzia
włościanin Kacper Karwasiński (250 głosów), ławnicy - włościanie Józef Sucheni (291 głosów)
i Mateusz Matyjaszczyk (258 głosów); gmina Kobiele: sędzia obywatel Julian Pieniążek (362
głosy), ławnicy: były urzędnik Julian Filipowicz (263 głosy) i Szymon Cieciura (306 głosów);
gmina Żytno: ławnicy - włościanie Józef Skibiński (212 głosów) i Adam Sikorski (154 głosy).
Okręg VI Maluszyn, gmina Maluszyn: sędzia obywatel Aleksander Kulesza (160 głosów),
ławnicy- obywatel Józef Ostrowski (243 głosy) i włościanin Jan Tusiński (205 głosów); gmina
Koniecpol: sędzia: obywatel A. Kulesza (262 głosy), ławnicy: włościanie Piotr Jędruszek i
Ignacy Śnieszek (po 311 głosów); gmina Dąbrowa: sędzia obywatel August Ostrowski (238
głosów), ławnicy - włościanin Paweł Muszczak i obywatel Jarosław Tymowski (po 238 głosów). Okręg VII Przerąb, gmina Przerąb: sędzia obywatel Bolesław Skórzewski (145 głosów) i
włościanin Józef Martynowski (196 głosów), ławnicy - włościanie August Pina i Józef Tatara
(po 208 głosów); gmina Masłowice: sędzia obywatele Bolesław Skórzewski i Władysław
Wzdulski (po 231 głosów), ławnicy - obywatel Władysław Wzdulski i włościanin Wacław
Kubik (po 321 głosów); gmina Wielgomłyny: sędzia obywatele Bolesław Skórzewski (275
głosów) i Władysław Wzdulski (280 głosów), ławnicy: włościanie Józef Tatara i Wacław Kubik
(po 275 głosów). W 1882 r. sędziami gminnymi zostali: w okręgu II - Aleksander Kalinowski,
w okręgu III - Stanisław Wołoszowski, w okręgu IV - Aleksander Chudzyński, w okręgu VI August Ostrowski. W 1889 r. sędziami gminnymi z urzędu zostali w Gidlach Aleksander
Jasiński, a w Przerębie Władysław Wzdulski, a z wyboru w okręgu VI Henryk Strzałkowski, a
w VII Jackowski. W 1887 r. sędzia pokoju okręgu kamienieckiego gub. podolskiej Kropiwin
przeniesiony został na sędziego do Radomska. Antoni Krzenkowski został w 1889 r. sędzią
gminnym w okręgu IV z wyboru. W 1892 r. na ten urząd mianowano w okręgu I Józefa Klamborowskiego i Feliksa Myślińskiego okręgu II. W 1900 r. nominację otrzymał dla VII okręgu
Stanisław Wenda, w 1901 r. sędzią gminnym w okręgu I został Roch Koperski, i Jan Smolarz
na kandydata, w okręgu II Stanisław Jackowski ławnik, okręgu III Wincenty Proszowski ławnik i Jan Porada kandydat, okręgu IV Franciszek Surmacki ławnik i Andrzej Cieciura kandydat, okręgu V Kacper Karwasiński ławnik i Wincenty Kowalski kandydat, w okręgu VI Szymon Cieciura ławnik i Władysław Jodłowski kandydat. W 1903 r. Zygmunt Kulesz sędzią VI
okręgu, Stanisław Węda w okręgu VII. W 1904 r. sędzią gminnym II okręgu został mianowany
Stanisław Duszyński, a z wyboru okręgu I Józef Klamborowski.
45 1901, nr 14, s. 4.
46 1904, nr 18, s. 5. W Garnku nie było kandydatów, Gosławice - Tomasz Ostrowski i Antoni
Kamocki, Dobryszyce - Antoni Krzętowski, Konary - Antoni Ambroziński, Kruszyna - Adam
Michalski i Stanisław Ziółkowski, Radomsko i Rzeki brak kandydatów.
47 1905, nr 38, s. 5. Gmina Wielgomłyny: Kazimierz Masłowicz, Teofil Otoliński i Stanisław
Malewski (termin wyborów - 28 września); Żytno: Tomasz Buczyński (termin wyborów - 20
września); Dąbrowa, Gidle, Kobiele, Koniecpol: kandydatów nie było; Maluszyn: Józef
Ostrowski, Jan Ostrowski i Władysław Kamieniecki (termin wyborów - 4 października); Ma-

220

Powiat radomszczański na łamach piotrkowskiego „Tygodnia” (1873-1906)

Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne
W 1876 r. w powiecie znajdowały się 3 szpitale: w Koniecpolu (20 łóżek),
Maluszynie (prywatny na 6-8 łóżek), w Radomsku wybudowany w 1837 r. 48 (miał 38
łóżek). Największym z nich był szpital radomszczański. W 1888 r. zaliczony został
do I klasy (przed nim plasowała się pod tym względem Łódź i Rawa)49. O panujących chorobach donoszono w 1883, 1885 i 1895 r.50 W 1883 r. w powiecie były 4 apteki51.
Stosunkowo dużo miejsca poświęcano sprawom związanym z bezpieczeństwem na terenie powiatu. Domagano się zwiększenia straży ziemskiej w powiatach
radomszczańskim, częstochowskim i będzińskim52. Do umownej kategorii „kronika
kryminalna” zaliczyć można artykuły o samobójstwach53, napadach54 i rozbojach55,
słowice: Stanisław Wenda i Franciszek Siemieński (termin wyborów - 25 września); Przerąb:
Edward Kłosowski (termin wyborów - 28 września).
48 „S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska (do 1939 r.), Radomsko 1995, s. podaje, że szpital
oddano do użytku w 1839 r.
49 1876, nr 32, s. 1; zob, nr 33; 1878, nr 15, s. 1; 1888, nr 30, s. 1; 1883, nr 26, s. 4; 1888, nr 30, s. 1;
1903, nr 26, s. 5. W radomszczańskim szpitalu zatrudniano lekarza, dozorcę, felczera, pisarza i
posługiwaczy, co w 1888 r. kosztowało 887 rs. rocznie. W szpitalu św. Aleksandra w Radomsku zanotowano najmniejszą śmiertelność w całej guberni (7,87 %), największa była natomiast
w trzecim szpitalu w powiecie, czyli w Koniecpolu (15,50%). Sytuacja zmieniła się w 1883 r.,
kiedy Radomsko pod tym względem znalazło się na drugiej pozycji w guberni (11,5%). Lepiej
natomiast wypadł Koniecpol (8,5%), który uplasował się na 6 miejscu.
50 1883, nr 22, s. 2; 1885, nr 10, s. 2; 1885, nr 18, s. 1; 1895, nr 3, s. 4. W 1883 r. na dyfterytyzm
zachorowało 28 a zmarło 8 osób, w 1885 r. panowała odra, tyfus i szkarlatyna. Od nowego
roku do 19 stycznia 1885 r. zmarło 130 osób, a drugie tyle wśród Żydów. W tym 1895 r. donoszono, że cholera nie przyjęła rozmiarów epidemii, inaczej niż w Przedborzu.
51 1883, nr 26, s. 3.
52 1892, nr 47, s. 1.
53 1873, nr 11, s. 1; 1878, nr 5, s. 2; 1881, nr 30, s. 4. W lutym 1873 r. mieszkaniec Małej Wsi Paweł Natkańczyk odebrał sobie życie przez podcięcie gardła, w 1878 r. znaleziono powieszoną
panią Jachowską, gospodynię ks. Ilkowskiego w Borzykowej, która wcześniej była guwernantką. W 1881 r. w Noworadomsku 23-letni szeregowiec Czerniakowicz będąc na warcie
przy prochowni zastrzelił się.
54 1888, nr 31, s. 2; 1889, nr 31, s. 2, nr 47, s. 2, 1890, nr 37, s. 2. W 1888 r. w Biestrzykowie
mieszkał właściciel Dominik Rutkowski, którego żona chorowała i spodziewano się jej śmierci. Przyjął na gospodynię swą kuzynkę Marię Wicherską. Rodzina, a zwłaszcza Franciszek
Lewkowicz (pisarz sądu w Gidlach), teść syna Rutkowskiego, radził mu ją wygnać. 20 grudnia
przyszedł do Rutkowskiego obcy człowiek (okazało się, że to Ignacy Hincinger z Antoniowa)
i poprosił, by zawołano Wicherską, a gdy przyszła oblał jej twarz kwasem siarczanym. Gdy go
złapano w końcu wyjawił, że współdziałał z nim Bronisław Karasiewicz. Obu Lewkowicz
obiecał dać 100 rs. za oblanie kobiecie twarzy. Hicinger został pozbawiony praw i zesłany na
Syberię. Miał zapłacić 102 rs. poszkodowanej, pozostałych uniewinniono. W lipcu 1899 r.
w nocy napadnięto na majątek Kobiele Małe. Przedostawszy się do mieszkania plenipotenta
Żarskiego (zięć Chojnackiego, właściciela) ciężko poraniono gospodarza, natomiast jego żona
była lekko ranna. Wójt gminy przeprowadził rewizję u owczarza i znalazł u niego uprane
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gwałtach56, porwaniach57, morderstwach58, w tym również na tle politycznym (ofiarami byli urzędnicy państwowi)59. Obok „kroniki kryminalnej” opisywano również

ubranie, ale ze śladami krwi. Wraz z synem zostali aresztowani. W lasach koło Przeręba znalazła sobie lokum grupa przestępcza (12 osób), napadli na mieszkańca Prusicka i zabrali mu 28
rs. W 1890 r. Właściciel Chorzenic S. K. stracił je za długi. Do majątku wprowadził się nowy
właściciel J. W., administratorem został J., właściciel sąsiednich Chabielic. JW przyjechał do
swych nowych dóbr, zjawił się w tym samym czasie stary właściciel, doszło do strzelaniny,
obaj zostali ranni.
55 1876, nr 13, s. 3; 1878, nr 12, s. 3, nr 24, s. 4; 1884, nr 21, s. 4, nr 31, s. 3, nr 52; 1886, nr 5, s. 3;
1890, nr 1, s. 9, nr 9, s. 4; 1892, nr 42, s. 4, nr 47, s. 1. W 1876 r. pięciu niewiadomych złoczyńców napadło w Miroszewie na dom starozakonnego Rozenlbala. Wybiwszy drzwi trzech
z nich wpadło do mieszkania i przy pomocy pogróżek zmusiło gospodarza do oddania im 68
rs., a nadto zagrabili różne rzeczy warte koło 250 rs. Także w 1878 r. grasowała w okolicy
szajka zbójców. W tym samym roku okolica żyła sprawą rodziny Lgockich, oskarżonych
o morderstwo strażników, natomiast odroczona została rozprawa „opryszka Orłowskiego”.
W 1892 r. napadnięto w nocy na majątek Bartodzieje. Banda składała się z kilkunastu rabusiów, pobito właściciela pana Mak i jego siostrzenicę, skradziono 1000 rs., 2 listy po 500 rs.
oraz srebra i kosztowności na kilkaset rubli. Niektórych sprawców szybko ujęto. W nocy z 16
na 17 maja 1884 r. Artur Ciesielski, właściciel Myśliwczowa, zobaczył otwierającą się okiennicę i lufę, padły strzały, został ranny. Podejrzewał swego dawnego ekonoma F. Sosnowskiego,
którego zwolnił za nadużycia. Aresztowano go i odwieziono do aresztu, a potem do Piotrkowa. Bracia Moszek i Berek Bugajscy, malarze, wszczęli bójkę ze szwagrem Moszkiem, byłym
wojskowym szewcem, który stanął w obronie swego teścia Joachima. Bracia tak go poranili, że
zmarł w szpitalu, a jego żonę w ciąży pobili. Berek uciekł. Na krzyki z awantury przybiegł
sąsiad, w stroju w jakim był w warsztacie, czyli w krymce. Nie wiadomo dlaczego strażnik
aresztował przede wszystkim jego. Na dworcu kolejowym złapano Żyda kieszonkowca. Jeden
ze złodziei, skazany tuż przed Bożym Narodzeniem 1886 r. na ciężkie roboty, skruszony zeznał, że przed 14 laty okradał kościoły, a skradzione przedmioty sprzedawał dwóm Żydom,
paserom z Radomska (po przeszukaniu u nich skradzione przedmioty znaleziono). Poza tym
miał zakopany worek ze skradzionymi rzeczami. Wiadomość ta zelektryzowała społeczność
miasta. W grudniu 1889 r. doszło do zuchwałej kradzieży w kantorze Förstera, gdzie nieznani
sprawcy rozbili dwie kasy ogniotrwałe. Zginęło 1065 rs., dwie 20-markówki pruskie w złocie
i inne monety. Złodzieje musieli być dobrymi ślusarzami. Próbowali też okraść kasę kolejową.
W majątku Krępa w 1892 r. nocą wyniesiono dosłownie wszystkie ubrania i buty właściciela,
na sumę 450 rs. Być może dokonali tego wychowańcy z Bałut w Łodzi.
56 1890, nr 31, s. 2. W Wiewiórowie po zabawie kilku chłopaków zgwałciło dziewczynę. Poszkodowana prawdę wyjawiła dopiero księdzu na spowiedzi tuż przed śmiercią. Sprawców
schwytano.
57 1897, nr 32, s. 2. Informowano, że we wsi Młodzowy pod Radomskiem rozłożyła się obozem
grupa Cyganów, przybyłych z powiatu tarnowskiego w Galicji. Zbiegła od nich dziewczynka
w wieku lat 7-8, wzrostu średniego, szczupła włosów ciemno-bląd. Zajął się nią radomszczański naczelnika straży ziemskiej. Dziewczynka, mówiąca dobrze po polsku dowodziła, iż ukradli ją Cyganie ze Św. Góry w okolicach Krakowa w chwili, gdy jej brat Władysław bawił się
z nią, a siostra Kasia poszła po wodę. Kiedy jednak miało to miejsc, tego nie umiała określić.
Mówiła, że na imię jej Mańka, a rodzice to Jan i Teofila. Twarz miała ogorzałą, oczy iskrzące
ciemno-piwne, ślady ospy wietrznej na twarzy i oparzenia na lewej ręce. Rozpowszechnienie
tej wiadomości w pismach miało się przyczynić do odnalezienia rodziny dziecka, które bezwarunkowo Cyganem nie było. Pisma tutejsze i galicyjskie miały powtórzyć wiadomość po-
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wypadki przy pracy60, inne będące niekiedy wynikiem łamania prawa61, posługiwania się bronią62. Obok poważnych przestępstw kryminalnych zdarzały się też przestępstwa innej natury, np. w Piaszczycach otruto 10 krów63.

wyższą z dodaniem, iż o bliższych szczegółach poinformować się można u L. Świdzińskiego
w Radomsku lub u tamtejszego naczelnika straży ziemskiej. Nie podano informacji, jakie były
dalsze losy dziewczynki.
58 1881, nr 16, s. 3, nr 30, s. 4; 1882, nr 3, s. 5; 1883, nr 50, s. 1; 1887, nr 42, s. 1; 1888, nr 44, s. 3.
Dnia 11 lipca 1881 r. we wsi Skąpa M. W. udusiła swego nieślubnego synka i zakopała w ziemi. W 1882 r. w artykule pt. „Kolekcja potworów” opisano pewną historię. W Skrzydlowie
zmarł nagle Kalembasiak i Michoniowa. Otruć ich mieli współmałżonkowie, bo sami chcieli
wziąć ślub ze sobą. Jan Michoń ożenił się jednak z inną i wtedy pojawiły się oskarżenia pod
jego adresem, że to on otruł arszenikiem (sekcja wykazała ślady) męża Zofii. Ją skazano na
bezterminowe ciężkie roboty a jego uniewinniono. Rok później znaleziono zamordowanego
z roztrzaskaną kamieniem głową Jana Postawę z Borowna. Oskarżono jego brata Błażeja. Ich
ojciec Mikołaj wszystko zapisał Janowi, a drugiemu synowi nic. Potem okazało się, że Błażej
dostał od ojca nowo kupione gospodarstwo, motyw majątku więc upadł. Sprawcy nie znaleziono a oskarżonego oczyszczono. Także w 1883 r. zamordowano strzałem Michała Janiszewskiego, właściciela Okołowic. Ktoś strzelił do niego z ukrycia, gdy ten wieczorem wracał do
domu. Towarzyszący mu furman został ranny. W 1887 r. Marianna Wójcik (22 lata) z Jackowa
została skazana za otrucie męża na dożywotnie ciężkie roboty. W 1888 r. w cegielni majątku
Kruszyna, koło Łęgu, pracował jako cegielnik Bodle. Ktoś do niego strzelił, potem wskoczył
przez okno. Napastnicy krzyczeli, by oddali pieniądze ich braci, bowiem plotka głosiła, że w
1863 r. Bodle znalazł 2000 rs. w Parzymiechach, gdzie mieszkał, które miały należeć do powstańców. Napadnięta rodzina oddała im kilkanaście rubli, które posiadali. Pomimo tego
mężczyzna wraz z żoną i córką byli torturowani. W końcu podpalono mieszkanie. Uratowała
się tylko ich córka. Sprawców schwytano, dzięki zaangażowaniu strażnika Sikorskiego i sędziego śledczego Biernackiego. 11 marca 1881 r. we wsi Gidle znaleziono na cmentarzu zwłoki
4-letniego chłopca niewiadomych rodziców.
59 1905, nr 17, s. 4; 1906, nr 29, s. 3; nr 31, s. 5. W 1905 r. w Łodzi kilku uzbrojonych ludzi zastrzeliło posterunkowego. Jednym z napastników był pochodzący z Radomska Żyd Dawid
Chil Krauze. W roku następnym w Radomsku, w nocy 13 lipca, dokonano zamachu na życie
urzędnika akcyzy Mikołaja Alfierjewa. Trafiony został czterema kulami browninga. W stanie
beznadziejnym został przewieziony do piotrkowskiego szpitala (zmarł po kilkunastu dniach).
Sprawcy zamachu, których było podobno trzech – zbiegli.
60 1889, nr 32, s. 2; 1890, nr 34, s. 2. W Młodzowych podczas czyszczenia cysterny na naftę
nastąpił wybuch. Jeden z braci Faierman, synów właścicieli, który podczas tej pracy przyświecał sobie latarką i spowodował tym eksplozję, zmarł od razu, drugi ciężko poparzony walczył
o życie. Syn miejscowej wyrobnicy, 14-letni Ligęza, spadł z rusztowania przy remoncie kościoła i zabił się.
61 1877, nr 8, s. 1. W 1877 r. doszło do wybuch dynamitu, a gazeta napisała, że to zapewne
pierwszy w kraju wybuch tego materiału. Zniszczeniu całkowitemu uległ dom przy ul. Częstochowskiej 200 i okoliczne budynki. Zginęło 9 osób a 7 zostało rannych. Przyczyną było
nieostrożne obchodzenie się z prochem i dynamitem przez Szlamę Mietkiewicza, który zajmował się nielegalnym handlem materiałami wybuchowymi, służącymi głównie do zabijania
ryb.
62 1885, nr 31, s. 3; 1888/9, nr 1, s. 1. W 1885 r. we wsi Lipowczyce młodszy strażnik ziemski
Terencjusz Połowiec zabił strzałem z rewolweru młodszego strażnika Nicefora Traczuka. Obaj
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Liczne pożary przy dominującej zabudowie drewnianej były plagą dawnych
miast i wsi. Niektóre pożary były prawdziwą tragedią dla całych osiedli. Tak było w
Pajęcznie 25 czerwca 1878 r. (spłonęło 50 domów i 59 zabudowań gospodarskich,
ubezpieczonych na 22515 rs. O podpalenie oskarżono Konstancję Jackowską64),
w Pławnie, gdzie 19 maja 1881 r. spalił się kościół, synagoga i 272 domy (straty oceniono na 116,600 rs.65) oraz ponownie w 1887 r. (ogień pochłonął 10 zabudowań66),
w Kamieńsku spaliła się w 1886 r. jedna strona rynku i cała ul. Piotrkowska, aż do
tzw. „nowej bóżnicy”67, a 6 sierpnia 1904 r. spaleniu uległy ulice Ściegienna, Piotrkowska, Sieradzka, Wieluńska oraz większa część rynku. Spłonęła m.in. szkoła początkowa i synagoga, łącznie 72 zabudowania68. Dwukrotnie wspominano o pożarach w Dobryszycach, spłonął kościół (w 1875 r.)69, 18 listopada 1878 r. zabudowania
majątku Augusta Czarneckiego (3 stodoły, zboże, ruchomości, łącznie straty wyniosły 10,000 rs.)70. W tym roku żywioł ten miał miejsce jeszcze we wsi Zamoście, gdzie
ogień pochłonął 3 stodoły71. 12 kwietnia 1881 r. spalił się w Chełmie dom i 10 stodół72, płonęła też Brzeźnica73, Koniecpol74. Niektóre pożary były wynikiem podpaleń,
umyślnych bądź przypadkowych. W 1883 r. wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarskich majątku Odrowąż, co był prawdopodobnie skutkiem podpalenia75, rok
później w Strzałkowie mały chłopiec podpalił stodołę sąsiada76.
Życie gospodarcze
Rolnictwo
Podejmując temat rolnictwa pisano o powierzchni pól uprawnych (w 1891 r.
pola uprawne zajmowały 365,457 mórg, z czego na własność dworską przypadało
227,030 mórg, włościańską 138,427 mórg, lasy 7,970 mórg, folwarki 260 mórg i kolonie 617 mórg77), stawkach podatków gruntowych (w powiecie radomszczańskim

urządzili sobie strzelanie do celu. Właściciel Krępy pan W. postrzelił się w 1888 r. podczas
polowania, nabój rozerwał mu flintę.
63 1875, nr 17, s. 1
64 1878, nr 6, s. 3.
65 1881, nr 26, s. 5; 1891, nr 28, s. 5. W 1891 r. ogłoszono przetarg (od 3200 rs.) na odbudowę
spalonego domu modlitwy w Pławnie.
66 1887, nr 33, s. 1.
67 1886, nr 22, s. 1.
68 1904, nr 33, s. 2-3.
69 1875, nr 9, s. 8.
70 1878, nr 24, s. 4
71 1878, nr 19, s. 2.
72 1881, nr 20, s. 4
73 1881, nr 37, s. 4
74 1886, nr 37, s. 1.
75 1883, NR 8, S. 4.
76 1884, nr 39, s. 3; nr 41, s. 2.
77 1891, nr 50, s. 11.
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płacono odpowiednio 48, 21,27 i 6 rs.78), cenach zbóż79, nowych pomiarach gruntów
w 1889 r.80, handlu81 płodami i zwierzętami (informacje te wiele mówią o profilu
dużych gospodarstw)82, pogodzie, w tym anomaliach pogodowych83.
1876, nr 12, s.4
1887, nr 6, s. 6, nr 7, s. 6; nr 8, s. 6; nr 9, s. 6; nr 10, s. 6; nr 12, s. 6; nr 13, s. 6.; nr 14, s. 6.
W lutym 1887 r. ceny kształtowały się następująco: żyto (korzec) 4 rs. i 80 kop.; pszenica 7 rs.
i 50 kop.; owies 2 rs. i 50 kop., jęczmień 3 rs. i 75 kop., ziemniaki 90 kop., drwa sosnowe (sążeń) 4 rs. i 50 kop., mięso (funt) 10 kop, masło 50 rs. i 5 kop., kopa jaj 1 rs. i 50,5, kwarta mleka
- 6 kop., zwiększał się popyta na bydło.
80 1889, nr 9, s. 2. Miano je przeprowadzić w następujących miejscowościach: Soborzyce Prywatne, Soborzyce Duchowne, Sekursko, Raczkowice, Nowawieś, Ulesie, Cielętniki, św. Anna,
Dąbrowa; Karsy, Cadów, Cadówek i Poćwierz - gmina Kobiele; Marianka, Rzejowice prywatne i poduchowne gm. Przerąb, Silnica Wielka - gmina Żytno; Wola Wydrzyna, Łękińsko, Bogumiłowice, Zabrzezie, Grabek, Stanisławów, Ksawerów, Emiljanów, Puszcza i Sulmierzyce
poduchowne - gmina Sulmierzyce; Rząśnia prywatna i poduchowna, Żary, Rychłowice, Będków, Sucha Wola, Stróża i Ściegno - gmina Rząśnia; Gowarzów i Zawada - gmina Konary,
Brzeźnica poduchowna. 1884.
81 1888, nr 32, s. 2; 1891, nr 9, s. 1. Radomsko było miastem najruchliwszym pod względem
handlowym, odbywały się 4 targi w miesiącu. Handlowano tu przeważnie zbożem, bydłem,
końmi i trzodą chlewną. W 1888 r. zapowiedziano jarmarki, w dniu 13 sierpnia w Brzeźnicy
i 20 w Przedborzu.
82 1873, nr 12, s. 10; 1875, nr 16, s. 3; 1876, nr 21, s. 3; 1881, nr 26, s. 4; 1884, nr 11, s. 1; nr 12, s. 1,
nr 16, s. 1; 1885, nr 10, s. 2; 1888, nr 13, s. 4; 1901, nr 25, s. 2. Majątki ziemskie z terenu powiatu
miały urozmaicony profil gospodarczy. Sprzedawano owce (Ciężkowice), wełnę (Rodryg hr.
Potocki z Koniecpola i Chrząstowa oraz Józef Ostrowski z Maluszyna), byczki (Kodrąb, Maluszyn) i pstrągi (Kodrąb), szczepy jabłoni i gruszek (Zielęcice), planowane były stawy hodowlane (Kozienice, gdzie pomagać w tym miał znany inż. ichtiolog Michał Girdwojn). Hodowcy
wystawiali swoje zwierzęta na wystawach. Makólski z Przeręba otrzymał złoty medal za trzodę chlewną (1881), a Bolesław Skórzewski z Chełma medal srebrny za owce. W Radomsku
znajdował się punkt dostawczy, gdzie skupywano ziemniaki przeznaczone na syrop, wyrabiany w zakładach Seholten'a w Piotrkowie. Ziemianie wybrali się razem w 1884 r. by
w Piotrkowie negocjować cenę ziemniaków. W 1901 r. natomiast powstała skład rolniczy (ok.
40 członków). Zebrano potrzebne fundusze (ponad 7000 rubli) i wybrano władze: dyrektorami
zostali Święcicki i Władysław Kamieniecki.
83 1876, nr 26, s. 3; 1877, nr 5, s. 2; 1878, nr 4, s. 3; 1882, nr 24, s. 2; 1884, nr 39, s. 3; 1886, nr 7,
s. 2; 1877, nr 5, s. 2; 1888, nr 33, s. 3; 1889, nr 24, s. 1; 1890, nr 19, s. 2, nr 31, s. 2; 1891, nr 8,
s. 3;1892, nr 10, s. 2; 1901, nr 34, s. 3, nr 37, s. 3; 1904, nr 3, s. 3, nr 2, s. 4. Pisano o tym przeważnie w kontekście negatywnego wpływu aury na plony (1890, 1892, 1901- złe zbiory siana i koniczyn, a w 1904 r. zapisano, że panowały mrozy, ale bez śniegu, marzły oziminy, w skutek
czego już 4 rok z rzędu będzie dla rolników nienajlepszy. W tym samym roku podano, że
w okolicy w kilku dworach pojawiły się plagi myszy. W 1877 r. uszczerbek w zbiorach powodowały nadmierne ulewy (trwały 10 dni), rok później z kolei susze, podobnie w 1884 r.
W 1882 r. spadł grad wielkości orzecha włoskiego, który spowodował duże straty w uprawach. Temat pogody pojawiał się również w kontekście anomalii pogodowych. 19 lipca
1876 r. ok. 17 godziny szalona nawałnica przeszła przez Radomsko. Ulewa trwała pół godziny, piorun uderzył w dom Lauda, w momencie, gdy mieszkanka domu żona Chaima Silbersteina zamykała okno mając na ręku dziecko. Upuściła dziecko, ale nic mu się nie stało. Piorun
zabił jednak w innym pomieszczeniu kobietę, poranił konia w stajni. Pod Radomskiem zabił
78
79
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W drugiej połowie XIX w. wiele majątków ziemskich popadło w ruinę. Niekiedy uciekano się do wyprzedaży wyposażenia domu czy gospodarstwa84. Właściciele majątków próbowali ratować się kredytami w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, które wielokrotnie musiało doprowadzać do licytacji zadłużonych majątków. O licytacjach informowano na łamach gazety, podając czasami wiele interesujących szczegółów, jak powierzchnia czy stan zadłużenia85. W taki sposób w inne ręce
na drodze 2 dziewczynki pędzące bydło. W 1877 r. miały miejsce nadmierne ulewy, w 1878 r.
i 1884 r. z kolei susza. Natomiast w 1890 r. zima była słaba, spadło mało śniegu. Odwrotnie
było w roku następnym. W lutym 1891 r. spadło dużo śniegu „takiej ilości śniegu, jak tej zimy,
dawno nie pamiętamy”. Zwierzęta ginęły z głodu w lesie. W 1886 r. w Stobiecku spadł
„krwawy śnieg”, pisał o tym „Wszechświat”. Próbki wysłano do analizy i rozpoznano wodorosty (choć nie były identyczne) barwiące śnieg w górach. 3 sierpnia 1888 r. o 9 wieczorem
oraz w nocy z 2 na 3 sierpnia miały miejsce burze. Burza przyszła od zachodu, ulewy
i grad (wielkości jajek kurzych) zniszczyły uprawy i zabiły wiele drobiu i zwierząt w lasach,
połamane były drzewa. W poszczególnych gminach zanotowano następujące straty: Koniecpol (9810 rs.), Brzeźnica (45266 rs.), Pajęczno (3600 rs.), Maluszyn (10000 rs.), Zamoście (18260
rs.), Dąbrowa (trwały obliczenia). W Gidlach piorun zabił 7-letniego chłopca Kazimierza Kuśmierka, który wracał z gęśmi. Pod Koniecpolem Pilica wystąpiła z brzegów. W roku następnym, 12 czerwca, burza rozpętała się w południe, spadł grad wielkości orzechów laskowych.
Wiatr zerwał dachy, woda porwała kilka sztuk bydła, żyto i kartofle zostały zniszczone, a 16letnia dziewczyna na Bugaju zabita. Straty oceniono na kilkanaście tys. rubli.
84 1900, nr 10, s. 5. W 1900 r. doszło do sprzedaży mebli, jałowizny i źrebiąt w Kraszewicach
(od sumy 332 rs.).
85 1881, nr 13, s. 5, nr 46, s. 5; 1882, nr 14, s. 5; 1883, nr 1, s. 5, nr 25, s. 4, nr 26, s. 5, nr 27, s. 1,
nr 46, s. 2; nr 52, s. 2; 1884, nr 3, s. 5, nr 16, s. 5, nr 34, s. 6; 1885, nr 1, s. 6, nr 14, s. 6, nr 15, s. 5,
nr 29, s. 6, nr 30, s. 2, nr 36, s. 6; 1886, nr 33, s. 6, nr 41, s.1; 1888, nr 12, s. 2; 1890, nr 2, s. 5, nr 14,
s. 3 1896, nr 26, s. 3; 1886, nr 16, s. 2, nr 3, s. 6, nr 28, s. 5, nr 29, s. 2, nr 33, s. 6, nr 41, s. 1, nr 48,
s. 3, 49, s. 3; 1887, nr 10, s. 3, nr 13, s. 3; 1888, nr 34, s. 3, nr 49, s. 2; 1889, nr 2, s. 4; 1890, nr 14, s.
3, nr 16, s. 5, nr 29, s. 2; 1891, nr 26, s. 3, nr 48, s. 2; 1892, nr 19, s. 4; 1893, nr 27, s. 3, nr 16, s. 3,
nr 27, s. 3; 1894, nr 14, s. 5, nr 21, s. 1, nr 38, s. 3, nr 39, s. 3; 1895, nr 12, s. 3, nr 8, s. 2, nr 15, s. 2,
nr 20, s. 3, nr 21, s. 4, nr 40, s. 6; 1897, nr 15, s. 1, nr 17, s. 2, nr 45, s. 3; 1900, nr 1, s. 5. 1903, nr
45, s. 2. Były to następujące majątki: Kobiele Małe (1881 r., powierzchnia - 59 włók, mórg 6,
prętów 13, licytacja od kwoty - 2500 rs.; 1886 r., licytacja od kwoty - 150 000 rs., nabywca -1224
mórg za 44256 rs. Pinkas Chojnacki; 1889 r. licytacja od kwoty - 80 000 rs.); Kawęczyn i Łączkowice (1881 r., licytacja od kwoty - 24457 rs. i 40 kop.; 1896 r., licytacja od kwoty - 32500 rs.);
Stróża i Grabek (1882,1883,1885 r., licytacja od kwoty - 120000 rs.); Wola Blakowa (1883 r.,
powierzchnia-338 mórg i 298 prętów z zasiewami i inwentarzem 209 mórg i 220 pr., licytacja
od kwoty -10000 rs., 1890 r., właściciel - Jan Lube, licytacja od kwoty - 6000 rs., nabywca Feliks Szaniawski; 1894 r., licytacja od kwoty – 7452, nabywca - Pelagia Maciejewska); Zalesiczki (1883 i 1884 r., licytacja od kwoty 12000 rs.); Pągów (1883 r., dzierżawa lub sprzedaż);
Dąbrowa Zielona (1883 r., licytacja od kwoty - 439,502 rs ., właściciel – Skażyński, nabywca –
Szejblerowa); Biestrzyków Wielki (1883 r., licytacja od kwoty -12500 rs.); Wola Prusicka (1883
r., licytacja od kwoty - 30000 rs.); Witkowice (1884, 1885 r., licytacja od kwoty -1500 rs., 1888 r.,
powierzchnia - 373 morgi, licytacja od kwoty -12425 rs., nabywca – Műller); Biestrzyków
Mały (1884 r., licytacja od kwoty -1800 rs.); Brudzice (1885 r., licytacja od kwoty - 25 220 rs.);
Dębowiec (1885 r., licytacja od kwoty - 20000 rs.); Garnek (1885 r., licytacja od kwoty - 277 380
rs., 1891 r., licytacja od kwoty - 22,650 rs.); Janki (1885 r., licytacja od kwoty - 52000 rs., nabywca - dr Zalewski z Warszawy, naczelny lekarz szpitala św. Ducha; majątek uchodził za naj-
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przeszło blisko 80 majątków. Niekiedy dochodziło do zakupu ziemi przez samych
chłopów86.

piękniejszy w powiecie), Orzechów (1885 r., licytacja od kwoty - 500 rs.); Dobryszyce (1885 r.,
licytacja od kwoty - 20 000 rs.); Ferdynandów (1885 r., licytacja od kwoty - 5000 rs., uzyskana
suma - 8008 rs., nabywca - Chemia Zandberg); Chrzanowice (1886 r., właściciel - bracia Sobelman, powierzchnia - 345 mórg i 187 prętów, majątek obciążony kredytem na kwotę 12400
rs., licytacja od kwoty – 35000, majątek był zagrożony zupełną dewastacją, zapobiegł jej wójt
gminy Gosławice, nabywca -15 włók za 16006 rs. Adam Stokowski); Zygmuntów (1886 r.,
licytacja od kwoty - 6000 rs.); Wydrzyna Wola (1886 r., uzyskana suma - 132,500 rs., nabywca
- hr. Ronikier); Lipowczyce (1886 r. licytacja od kwoty – 36000 rs., nabywca -1350 mórg za
19000 rs. Pinkas Chojnacki); Gidle (1886 r., licytacja od kwoty - 13017 rs., nabywca - Salomon
Weksler); Stęszów (1886 r., licytacja od kwoty - 13000 rs.); Niedośpielin (1887 r., powierzchnia-24 włóki, licytacja od kwoty - 21000 rs., nabywca - Albin Mąkomaski); Wola Życińska
(właściciel - Oktawian Folkemitt, powierzchnia-25 włók, zadłużenie majątku - 30000 rs,, z tego
11500 rs. w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, uzyskana suma - 17100 rs., nabywcaKazimierz Jaszowski); Wólka Prusicka (1887 r., powierzchnia - 36 włók, licytacja od kwoty 29903 rs., nabywca - Antoni Eitner i Wiktor Studziński; 1897 r., nabywca - Stanisław Lubomirski); Szreniawa osada karczemna (1888 r., licytacja od kwoty - 1000 rs.); Broniszew (1888,
1890 r., powierzchnia - 589 mórg i 169 prętów, właściciel – Jacek Buczeń, licytacja od kwoty 13000 rs., nabywca - Albin Buczeń); Rogaczówek (1888 r., nabywca- E. Prokopowiczowa);
Zakrzówek Narodowy (1890 r., licytacja od kwoty - 12000 rs.); Kodrąb z folwarkiem Dąbrowa (1890 r., licytacja od kwoty - 50000 rs., nabywca- Feliks Trepka); Kletnia (1890 r., licytacja
od kwoty - 60 000 rs.; 1893 r., powierzchnia - 90 mórg i 33 pręty, uzyskana suma - 3700 rs.,
nabywca- Józef Kamocki); Zakrzówek (1890 r., powierzchnia - 340 mórg, właściciel - Ludosław Jurkowski, licytacja od kwoty - 14,050 rs., nabywca - Hugo Guthke); Chorzenice (1890,
1895 r., właściciel - Zofia hr. Dzieduszycka, licytacja od kwoty - 22000 rs., nabywca - Jan Reszke); Trzebce, osada młyńska (1890 r., właściciel – Kurkowscy, powierzchnia - 59 mórg i 225
prętów, licytacja od kwoty - 551 rs., nabywca - Stanisław Lichterowicz); Saniki i Płoszów
(1890 r., licytacja od kwoty - 85000 rs., nabywca - Feliks Trepka); Karolinów (nabywca - Szczepan i Piotr Kośny); Dworszowice Kościelne (1892 r., licytacja od kwoty - 800 rs.); Zamoście
(1893 r., licytacja od kwoty – 39800 rs., nabywca – Zielińska); Rząśnia (1894 r., licytacja od
kwoty - 33000 rs.); Myśliwczów, Krępa, Zimna Woda (1894 r.); Pławno (1894 r., właściciel hr. Stanisław Aleksandrowicz, licytacja od kwoty - 150 000 rs., nabywca - Natalia Lubomirska); Dobra (1894 r., właściciel - J. Mielęcki, nabywca – Jan Reszke); Zagórze-Karczew (1895 r.,
licytacja od kwoty - 27 900 rs., nabywca - Kazimierz Rodkiewicz); część Skrzydlowa (1895 r.,
powierzchnia - 552 mórg i 84 pręty, obciążenie kredytem - 19 200 rs., licytacja od kwoty 28478 rs., nabywca - Zofia Siemieńska); Krosno (1895 r., nabywca - hr. Tarło); Woźniki i Zalesie (1895 r., nabywca - H. Maternicki); Zapolice (1895 r.); osada młyńska Młyn Duży (1895 r.,
licytacja od kwoty- 5000 rs.); Wólka Zagórska (1897 r., właściciel - Kazimierz i Władysław
Gogolewscy); Zakrzew-Łagiewniki (1897 r., nabywca - Feliksowa Nekanda Trepka); Zdania
(1900 r., licytacja od kwoty - 25000 rs.); Woźniki (1900 r., licytacja od kwoty - 20000 rs.).
86 1896, nr 12, s. 3; 1899, nr 47, s. 3. W 1896 r. okoliczni włościanie w celach parcelacyjnych
nabyli 40 włók w Rzejowicach, płacili po 1500 rs. za włókę, korzystając przy tym z pomocy
banku. W okolicach Radomska w 1899 r. rozparcelowano dwa majątki: Ładzice, gdzie za morgę ziemi płacono po 75 rb. i Wolę Jedlińską po 60 rb. W obu wypadkach ziemię nabyli miejscowi włościanie.
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Przemysł
Największym ośrodkiem przemysłowym było Radomsko, co nie oznaczało,
że w okolicy nie rozwijały się przedsiębiorstwa. W 1878 r. opisano hutę Jasień, która
w tym czasie była drugą w kraju87. W Widzowie wykańczano suszarnię i fabrykę
cykorii. W Kodrębie powstawały wapienniki z zastosowaniem paleniska nowego
systemu, urządzonego na torf88, w 1902 r. Jakubowski i jego wspólnik Święcicki,
właściciel Smotryszowa, uruchomili fabryczkę wypalającą wapno (już wcześniej
zajmowano się tym w tej wsi)89. Przedsiębiorcy z terenu powiatu znani byli również
w całym Cesarstwie. Na wystawie w Niżnym Nowogrodzie brązowe medale otrzymali pochodzący z powiatu Ruziewicz i Ostrowski z Maluszyna90. Radomszczański
przedsiębiorca budowlany Förster budował domy dla kolei m.in. w Sosnowcu i Dąbrowie91.
Koniec XIX stulecia to czas rozwoju różnych form spółdzielczości. Już
w 1873 r. podjęto pomysł utworzenia kasy pożyczkowej, która dawałaby możliwość
zaciągnięcia szybko niewielkiej pożyczki92. W 1904 r. zawiązała się Spółka Włościańska w Kodrębie, do której należało 40 uczestników, w tej liczbie proboszcz Filewski
oraz obywatele Feliks Trepka, A. Kamocki, S. Kamocki, W. Koleczko, Gembarzewski,
Pamianawski. Zarząd stanowili: ks. Filewski, oraz panowie Trepka, A. Kamocki
i włościanie Tomasz Baryła i Ludwik Załęski, jaka zastępcy S. Kamocki i włościanin
Jan Baryła. Spółka zawiązała się na sześć lat pod nazwą „Kodrębska Włościańska
Spółka Rolnicza93.
Okoliczni ziemianie należeli też do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
W 1873 r. towarzystwo to powołało delegatów na kilka powiatów. Powiat radomszczański reprezentował August Czarniecki właściciel dóbr Dobryszyce94. W 1885 r.
radcą Dyrekcji Głównej ponownie został (otrzymał 132 głosy) Franciszek Siemieński
z Masłowic, do piotrkowskiej Dyrekcji dostał się natomiast Bolesław Skórzewski

87 1878, nr 12, s. 1. Początkowo była to własność dziedziczki obszernych niegdyś dóbr przyborowskich pani Niepokojczyckiej i zatrudniała niewielu pracowników. Dopiero z czasem, za
czasów namiestnika księcia Józefa Zajączka, huta została powiększona, otrzymała szlifiernię.
W murze frontowym szlifierni umieszczono kamienną płytę z napisem: „Szlifiernia ta przez
wdzięczność nazwana Zajączek”. Fabryczkę nabył pan Fiszman, początkowo był jej dzierżawcą a potem jedynym właścicielem. W 1878 r. huta posiadała dwie odlewnie, w jednej pracowało 40 hutników i tyluż pomocników, którzy wyrabiali szkło białe, mleczne i kolorowe, a w
drugiej zatrudnionych było 10 hutników i 10 pomocników. Tu wyrabiano tafle szklane o różnej grubości. Produkcję miała wspomóc maszyna parowa o sile 20 koni, a piece miały być
zasilane gazem. Produkowano tu wszystkie ważniejsze przedmioty ze szkła. Ogółem produkcja sięgała 60000 rs., a czystego dochodu dawała 20000 rs. Każdy hutnik zarabiał miesięcznie
30-40 rs., miał do dyspozycji bezpłatne mieszkanie, ogródek i opał.
88 1895, nr 34, s. 2; 1899, nr 11, s. 5.
89 1902, nr 13, s. 4.
90 1896, nr 39, s. 2.
91 1894, nr 31, s. 5.
92 1873, nr 13, s. 8.
93 1904, nr 13, s.4.
94 1873, nr 12, s. 1.
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z Chełma (70 głosów)95. Towarzystwo Osad Rolniczych mianowało w 1875 r. członkiem korespondentem na powiat Augusta Ostrowskiego96.
Osobne rubryki w gazecie zajmowały ogłoszenia o licytacjach na prowadzenie, dzierżawę czy remonty, zamieszczane przez poszczególne urzędy, ale i właścicieli prywatnych97.
Życie kulturalne i społeczne
Stosunkowo niewiele informacji przekazywano na temat istniejących na tym
terenie szkół. W 1892 r. ogłoszono przetarg na budowę szkoły w Ciężkowicach (od
1200 rs.98). W 1900 r. pisano, że pierwsza szkoła w powiecie została założona w Koniecpolu (1807 r.). W 1900 r. było 69 szkółek (ich utrzymanie kosztowało 21752 rs.),
w których było 4356 uczniów, nauka jednego kosztowała 5 rs.99 W 1903 r. wybudowano w Rzejowicach murowany budynek szkoły100.
Jeśli wnioskować po doniesieniach „Tygodnia”, to życie kulturalne na terenie powiatu kwitło właściwie tylko w Radomsku101. Na prowincji taką rolę odgrywały przede wszystkim bale i polowania. Nie oznacza to rzecz jasna, że w spektaklach
teatralnych nie brali udziału mieszkańcy okolicznych dworów lub też że polowaniami nie interesowali się mieszczanie. W 1881 r. zorganizowano bal na rzecz ubogich z powiatu piotrkowskiego i radomskowskiego (dochód 948 rs.102). W 1899 r.
donoszono o przekazaniu guberni piotrkowskiej 1025 rs. na utworzenie bibliotek
(w powiecie noworadomskim miały one powstać w Sulmierzycach i Gidlach)103.
Rozrywką dla ziemian były wyścigi konne, odbywające się w Pławnie104 oraz
polowania. Odnotowano je w Grzymalinej Woli (1890 r.)105, w Przerębie u W. Makól-

1886, nr 22, s. 1; T. A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005, s. 133.
1875, nr 13, s. 2
97 1873, nr 3, s. 6, nr 10, s. 3, 1892, nr 37, s. 5. W 1873 r. wystawiono na licytację dzierżawę dochodu propinacyjnego na gruntach włościańskich we wsi Lipowczyce na czas od chwili
wprowadzenia do stycznia 1874 r. od sumy 104 rs., 80 kop., we wsi Wistka do stycznia 1885 r.
za sumę roczną 107 rs. 15 kop. W dniu 11 i 12 stycznia (23 i 24) 1873 r. w urzędzie powiatowym odbyła się licytacja na sprzedaż prawa do propinacji w 88 wsiach włościańskich na lata
1874-1880, natomiast w 1892 r. licytowano propinację do 1895 r. (od 401 rs. rocznie).
98 1892, nr 51, s. 5.
99 1900, nr 4, s. 1.
100 1903, nr 28, s. 5.
101 Zaczął się tu rozwijać przede wszystkim amatorski ruch teatralny oraz sportowy –
T.A. Nowak, Z Kinemą w tle, „Gazeta Radomszczańska” 2011, nr 26, s. 8-9.
102 1881, nr 10, s. 4; nr 13, s. 2; 1894, nr 16, s. 2. W 1894 r. Bolesław Skórzewski, dziedzic tej wsi
zobowiązał się w Chełmie dać nocleg dla 25 dzieci w ramach kolonii.
103 1899, nr 34, s. 1.
104 Doniesienia z „Tygodnia” na ten temat były wykorzystywane w opracowaniach Andrzeja J.
Zakrzewskiego, Wyścigi pławieńskie, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, 2008, s. 147-174 oraz K.
Łągiewki, Wyścigi konne w Pławnie w latach 1879–1900 jako wydarzenie towarzyskie i sportowe,
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. VI, 2012, s. 89-114.
105 1890, nr 2, s. 4. Majątek był własnością Leopolda Kronenberga i Michalskiego. W czasie
dwudniowego polowania zabito 510 zajęcy, 5 rogaczy, 2 lisy i cietrzewia.
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skiego (1893 r.106, 10 grudnia 1895 r.107, 1897 r.108), w Mokrzeszy w powiecie częstochowskim u Stanisława Tymowskiego (29 grudnia 1893 r.)109, w Kobielach (1893 r.110
i w lutym 1894 r.111), Skrzydlowie oraz Garnku (1902 r.), majątkach należących do
Jana i Edwarda Reszków112, w Kocierzowach u Antoniego Kamockiego (1904 r.)113.
Polowanie urządzano maksymalnie na kilkanaście osób, które jednak potrafiły
ustrzelić od blisko 200 do ponad 500 zajęcy. Strzelano też do jeleni, lisów, cietrzewi,
kuropatw.
Za formę działalności kulturalnej można uznać publicystykę mieszkańców
powiatu na łamach „Tygodnia”. Gazeta zachęcała do nadsyłania swoich tekstów114.
Przeważnie nie były podpisywane imieniem i nazwiskiem, a jedynie inicjałami: niejaki „O” „Z pod Radomska” (tytuł działu), w 1890 r. ktoś donosząc o złej sytuacji
w wielu majątkach, napisał o sobie „szlachta”115, korespondentem był „B”116, „And.
Biesiek...”117, zapewne tożsamy z „A. Bies...” (którego tekst także dotyczył rolnictwo)118 i „A. B.”119 Pełnym nazwiskiem podpisywał się w 1892 r. Tomasz Buczyński
z Ciężkowic, który w dziale „Z pod Radomska” pisał o nieurodzaju i złym położeniu
najbiedniejszych chłopów120, ponownie zabrał głos w 1901 r. 121
1893, nr 51, s. 4. Polowanie na 14 strzelb zabito 143 zajęcy. Polowaniem kierowali Włodzimierz i Józef Makólscy.
107 1895, nr 50, s. 2. Pomimo fatalnej pogody, w 14 strzelb zabito 150 zajęcy. Tak pomyślny
skutek polowania zawdzięczano tu odpowiedniemu gospodarowaniu i racjonalnym polowaniom. Przez 3 dni z rzędu serdecznie podejmowani byli w znanym z gościnności domu Makólskich, właścicieli dóbr przerębskich.
108 1897, nr 50, s. 3 Dziesięciu myśliwych ubiło 170 zajęcy, 15 kuropatw, 2 cietrzewie i 2 lisy. Do
bażantów nie strzelano, te bowiem były ochraniane, jako niedawno zaprowadzone. Myśliwi,
oprócz obfitości zwierzyny, mieli sposobność podziwiać wzorowy porządek gospodarstwa
leśnego. Rozmaite uprawy drzew, przy zagajaniu przestrzeni dawniej nieużytecznych, zamieniły się w ciągu kilkunastu lat w piękne zagajniki. „Czyniąc tę wzmiankę, pragnę zaznaczyć
wytrwałą pracę i zasługę właściciela, który przez zamianę nieużytecznych przestrzeni na
zagajenia leśne przyczynia się skutecznie do zwiększenia tak uszczuplonych w czasach ostatnich obszarów leśnych, a jednocześnie i do upiększenia ojczystego swego zakątka” – pisał
korespondent.
109 1893, nr 2, s. 2. Przez 2 dni ubito 173 zajęcy, jednego rogacza, trzy lisy i cietrzewia.
110 1893, nr 3, s. 2. 12 flint położyło 120 zajęcy przez 2 dni.
111 1894, nr 6, s. 2. Pomimo złej pogody w 11 strzelb zabito 70 sztuk zwierzyny, w tym rogacza,
lisa i cietrzewia. Królem polowania został znowu A.B., który zabił 19 sztuk.
112 1902, nr 44, s. 5. Na ich temat zob. A. Małolepsza, Działalność artystyczna i ziemiańska rodu
Reszke na przełomie XIX i XX wieku, Gdynia 2010.
113 1905, nr 2, s. 4. Zabito w 10 strzelb 103 zające, 4 cietrzewie, 18 kuropatw, do saren i bażantów nie strzelano. Królem polowania został dr Bronisław Zieleniowski.
114 1885, nr 18, s. 3.
115 1890, nr 19, s. 2.
116 1890, nr 26, s. 3.
117 1891, nr 8, s. 3.
118 1891, nr 29, s. 2.
119 1892, nr 10, s. 2.
120 1892, nr 14, s. 1.
121 1901, nr 25, s. 2.
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Stosunkowo często zamieszczano nekrologii osób związanych z tym regionem („Z żałobnej kroniki”). Zasłużonym dla Radomska był Romuald Hube, stąd nie
dziwi informacja o śmierci jego żony122. Obszerną relację zamieszczono z pogrzebu
Henryka Siemiradzkiego123. Do grona osób, które po śmierci uhonorowano nekrologiem w gazecie zaliczono zmarłych lekarzy: zmarłego 24 maja 1876 r. Adolfa Szalaja
(pozostawił żonę i 6 dzieci)124, Stanisława Vogdt’a125, Teofila Kocha zmarłego 3
stycznia 1885 r. 126, Ludwika Hercberg, zmarłego w 1891 r.127, zmarłego w Warszawie
15 czerwca 1906 r. Konrada Józefa Zalejskiego128; rejentów: Ludosława Jurkowskiego
1876, nr 5, s. 8. W dniu 31 stycznia 1876 r. w kościele parafialnym w Radomsku odprawione
zostało nabożeństwo za pokój duszy zmarłej w Paryżu 22 stycznia śp. Teofili z Kościszewskich, małżonki Romualda Hubego, rzeczywistego Radcy Tajnego i Senatora.
123 1902, nr 35, s. 2. Po załatwieniu odpowiednich formalności, ciało zostało zamknięte w
dwóch trumnach, wyniesiono ze strzałkowskiej świątyni. Początkowo spoczęły one na karawanie, przysłanym przez dozór kościelny. Żałobny orszak, w asystencji całego okolicznego
duchowieństwa, licznej rzeszy włościan, obywateli i mieszkańców Radomska oraz osób przybyłych z Warszawy i Piotrkowa, wyruszył przy żałobnych dźwiękach kościelnej orkiestry
amatorskiej do Radomska. W połowie drogi trumnę wzięli na barki włościanie, studenci uniwersytetu, obywatele ziemscy i mieszkańcy Radomska. Tu też spotkała kondukt deputacja
przysłana z wieńcem przez piotrkowian. Za trumną niesiono wieńce: „Swemu dziedzicowi
włościanie”, „Mistrzowi Henrykowi - w pośmiertnym hołdzie-radomszczanie”, „Od ogrodników z Radomska”, oraz „Henrykowi Siemiradzkiemu-piotrkowianie”. Na całej linii pochodu
domy były dekorowane dywanami i żałobnymi insygniami, sklepy były pozamykane, latarnie
spowito krepą i zapalone, wszędzie powiewały żałobne flagi, całą drogę zasypano zielenią. Na
stacji wstawiono trumnę do wagonu, wybitego kirem i ozdobionego świerkami, przy czym
sąsiednie wagony zajęła rodzina i przyjaciele mistrza. W Kamieńsku grono letników piotrkowian oczekiwało na stacji z wieńcem.
124 1876, nr 20, s. 2.
125 1881, nr 50, s. 3. Zmarł pod koniec 1881 r. w Sosnowcu w wieku 35 lat. Pochowano go
w Radomsku. Koledzy i przyjaciele ponieśli trumnę ze stacji na cmentarz. Tam spoczął obok
rodziców i siostry. Pisano, że nie miał łatwego życia, sam na siebie zarabiał w czasie szkoły
i późniejszych studiów. Przyczyną śmierci była [...] „nieuleczalna choroba, której zarodów
jeszcze w dniach jego młodocianych... w r. 1863 szukać należy”. Być może jest tu ukryta aluzja
do jego uczestnictwa w zrywie powstańczym i odniesionej rany, która nadwątliła jego zdrowie.
126 1885, nr 3, s. 3. Pogrzeb odbył się 5 stycznia 1885 r. Teofil Koch urodził się w Krakowie 18
grudnia 1801 r., tam ukończył liceum i wydział lekarski wszechnicy krakowskiej i w 1824 r.
uzyskał stopień doktora medycyny i chirurgii. Był lekarzem księżnej Jabłonowskiej, z nią
zwiedził wiele klinik i zakładów, po powrocie do kraju zdał egzaminy w Warszawie i 13
sierpnia 1827 r. uzyskał magisterium z medycyny i chirurgii. Rok później osiadł w Radomsku.
Był jednym z grona czynnych inicjatorów utworzenia szpitala, przez kilka lat był bezpłatnym
lekarzem i prezydował w radzie szpitala. W czasie epidemii cholery i innych chorób leczył
biednych. W czasie obchodów jego 50-lecia pracy warszawskie towarzystwo lekarskie „w
dowód uczczenia półwiekowych zasług w zawodzie lekarskim” mianowało go swoim członkiem honorowym. W pogrzebie wzięło udział wielu włościan z okolic miasta, a także miejscowi Żydzi, którzy złożyli wieniec „D-rowi Teofilowi Kochowi w dowód wdzięczności kahał
radomskowski”.
127 1891, nr 19, s. 1.
128 1906, nr 25, s. 6.
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(pochodził z Radomia, studiował w Szkole Głównej Warszawskiej)129, w 1896 r. Władysława Siennickiego130, w 1897 r. Ludwika Łosia131; urzędników132; nauczycieli: Jana
Szymańskiego133, Wincentego Gajewskiego, wieloletniego nauczyciela w Radomsku
(zmarł w wieku 78 lat w Warszawie), Feliksa Fabianiego (1904 r.)134; duchownych:
w Gidlach w 1887 r. zmarł o. Edward Mankiewicz, przeor tamtejszego klasztoru135,
w 1888 r. zmarł ks. Bronisław Ruszkowski, proboszcz w Kobielach Wielkich przez 20
lat136, ks. kan. Stanisława Modrzyńskiego (przez 13 lat był prefektem szkół w Radomsku)137; mieszczan: zmarłą (w wieku 67 lat) w 1885 r. Letycję z Królikiewiczów
Michalecką, wdowę po Józefie Michaleckim, znanym kupcu i obywatelu radomszczańskim138, kupca Szaję Ruziewicza139; ziemian: Włodzimierza Simonsa140, Marię
z Kobyłeckich, żonę obywatela ziemskiego Franciszka Otockiego, zmarłą w 1890 r.

1888, nr 38, s. 1.
1896, nr 14, s. 4. Zmarł nagle w wieku 59 lat, przez 20 lat rejent radomszczański. Był kuratorem szpitala, schronienia dla ubogich, starców i kalek, członkiem rady nadzorczej straży,
a przez pewien czas jej prezesem.
131 1897, nr 37, s. 3. Ukończył piotrkowskie gimnazjum i studia w Warszawie, pochowany
został w Piotrkowie.
132 1892, nr 30, s. 2. W Piotrkowie zmarł w wieku 57 lat Henryk Strzałkowski, prezydent Piotrkowa. Pogrzeb odbył się w Borzykowej, skąd ciało z Radomska pociągiem przewieziono do
Warszawy na Powązki.
133 1879, nr 2, s. 4. W 1879 r. zmarł we wsi Folwarki Miejskie Jan Szymański, emeryt, były nauczyciel szkół rządowych. Był synem Macieja Szymańskiego, doktora obojga praw i wychowanka Liceum Krzemienieckiego. Urodził się pod koniec XVIII-go stulecia w Radomsku,
szkoły wyższe wojewódzkie kończył w Krakowie, a następnie uniwersytet Aleksandryjski
w Warszawie. Po ukończeniu w nim wydziału filologicznego, poświęcił się zawodowi nauczycielskiemu, spełniając te obowiązki najpierw w szkole obwodowej w Wieluniu, następnie
w gimnazjum pińczowskim, a ostatecznie w gimnazjum kieleckim. W skutek słabości zdrowia
zmuszony był opuścić ten zawód, osiadłszy więc w rodzinnym mieście. Mieszkał więc do
śmierci w sąsiednich wioskach Radomska, poświęcając wolniejsze chwile od cierpień fizycznych dobrowolnemu nauczaniu dzieci wiejskich, czym trudnił się prawie do chwili zgonu.
Posiadał szczupłe fundusze, pobierając rocznej emerytury około 120 rs., jednakże przeznaczył
w testamencie środki na kupno książek szkolnych dla biednych dzieci ze wsi Wymysłówek i
Folwarki Miejskie. Szczególnym zbiegiem okoliczności, na pogrzebie znalazł się jeden z jego
uczniów ze szkoły wieluńskiej, który w swej osobie niejako oddał hołd swemu mentorowi, w
imieniu wielu jego uczniów rozproszonych po szerokim świecie, aż których może już nie
jeden wyprzedził swego przewodnika w drodze ku wieczności.
134 1904, nr 12, s. 3.
135 1887, nr 22, s. 2. Urodził się w 1823 r., wyświęcony został w 1843 r.
136 1888, nr 9, s. 1.
137 1903, nr 19, s. 4.
138 1885, nr 6, s. 1.
139 1900, nr 37, s. 4.
140 1889, nr 33, s. 3. Był synem Anglika i Polki o nazwisku Komorowska, zapisał 500 rs. na
kościół w Lgocie, prawie pół wieku mieszkał w powiecie radomszczańskim –J. Kapuściński,
Przedstawiciele rodów szlacheckich i ich miejsca pochówku na terenie parafii w Lgocie Wielkiej, „Zeszyty Radomszczańskie” t. III, 2009, s. 190.
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w wieku 80 lat141, w Gidlach pochowano Seweryna Nekanda Trepkę (zmarł w Ciężkowicach w wieku 83 lat, pogrzeb odbył się 28 października 1891 r.142), w 1891 r.
Józefa Wierzchlejskiego, właściciel Stobiecka Szlacheckiego143, Aleksandra Ostrowskiego z Maluszyna (miał 85 lat144), a w 1898 r. jego syna Augusta Ostrowskiego
z Radoszewnicy145, w 1894 r. w majątku Lipicze zmarła w wieku 112 lat Julia z Szymańskich Zabłocka, która do ostatnich chwil zachowywała przytomność umysłu146,
w 1898 r. w swym majątku Krzemieniewice zmarł Edward Kłosowski, były radca
tutejszej dyrekcji szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, w 1900 r.
Bolesław Poraj-Gołembowski (najstarszy radca TKZ, od 1849 r. był właścicielem wsi
Biała, miał 81 lat147), 18 lutego 1901 r. odszedł w wieku 74 lat Walenty Makólski, pochowano go na cmentarzu w Rzejowicach148.
Niektóre z doniesień prasowych można uznać za początki „kroniki towarzyskiej”, np. anons z 1897 r. o zaręczynach Lewka Dikbucha z Noworadomska i Agnes
Silbermann z Wrocławia149.
Aktywność polityczna
Wyjątkowe wyróżnienie w 1883 r. spotkało wójta gminy Koniecpol Ignacego
Śnieszka, który reprezentował powiat podczas carskiej koronacji. Otrzymał on list od
władz, w którym nakazywano mu pilnie śledzić wszystko co zobaczy w i opowiedzieć po powrocie mieszkańcom swojej gminy150. Bardzo niespokojny był 1905 r., na
porządku dziennym były strajki i rozruchy na tle politycznym151.
Politycznie powiat ożywił się podczas pierwszych wyborów do Dumy.
Oczywiście odnosiło się to do tych, którzy posiadali prawo wyborcze. Społeczeństwo podzielone było na 3 kurie: robotniczą, mieszczańską i ziemiańską. Ich przedstawiciele mieli wybrać swoich delegatów, a ci z kolei mieli wyłonić posła guberni
piotrkowskiej do Dumy. W kurii ziemiańskiej wybrano: Tadeusza Chwalibóga ze
Skąpej (103 głosy), ks. Zygmunta Drejera (104 głosy), Stanisława Morgę rolnika z
Konopiska (91 głosów), rolnika Jana Olejnika z Woli Blakowej (81 głosów), Józefa
Ostrowskiego z Maluszyna (70 głosów), Leonarda Siemieńskiego z Żytna (71 głosów), inżyniera Wieńczysława Zarembę z Chrzanowic (82 głosy)152.

1890, nr 10, s. 5.
1891, nr 44, s. 5.
143 1902, nr 46, s. 4.
144 1896, nr 18, s. 3. Obszerniej w nr 19, s. 1.
145 1898, nr 17, s. 2.
146 1894, nr 46, s. 3.
147 1900, nr 6, s. 3.
148 1901, nr 8, s. 5.
149 1897, nr 2, s. 4; nr 3, s. 4.
150 1883, nr 21, s. 1.
151 Szerzej zob. T.A. Nowak, Burzliwe lata 1905-1907, „Gazeta Radomszczańska” 2010, nr 24, s.
9; nr 25, s. 8; nr 26, s. 8.
152 1906, nr 16, dodatek nr 3, s. 1. O wynikach pozostałych wyborów zob. T.A. Nowak, Radomsko przełomu XIX i XX w. w świetle …, s. 80.
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***
Informacje dotyczące radomszczańskiego są bardzo różnej treści i objętości.
Najogólniej można je podzielić na te urzędowe (zmiany personalne, odznaczenia,
zarządzenia), gospodarcze (licytacje, nowe firmy, stowarzyszenia), kulturalne (spektakle - w przypadku Radomska, polowania, wyścigi konne), społeczne (listy do redakcji, nekrologi). Na tej podstawie nie sposób napisać monografii powiatu, ale zamieszczone na łamach gazety informacje są doskonałym przyczynkiem do historii tej
okolicy. Szczegółowe niekiedy doniesienia wzbogacają wiedze o powiecie i poszczególnych miejscowościach.
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Legalne organizacje społeczne w powiecie radomszczańskim do 1914 r.

Do połowy XIX w. życie społeczne w miastach, osadach i wsiach w Królestwie Polskim koncentrowało się wokół parafii kościołów chrześcijańskich i okręgów
bożniczych. Realizowały one nie tylko cele religijne, ale także dobroczynne, oświatowe i kulturalne. Tylko rzemieślnicy należeli tradycyjnie do cechów, które obok
funkcji organu samorządu zawodowego, wypełniały cele samopomocowe, charytatywne, towarzyskie i kulturalne. Zostały one pominięte. Jedynie w Warszawie, niektórych miastach gubernialnych i powiatowych oraz miastach Łódzkiego Okręgu
Przemysłowego powstały w pierwszej połowie XIX w. towarzystwa dobroczynne
i lekarskie, resursy oraz stowarzyszenia strzeleckie1.
Ukazy o uwłaszczeniu chłopów z 1864 r. zakończyły w Królestwie Kongresowym proces uzyskiwania przez nich pełni praw. Stali się oni podmiotem życia
społecznego obok innych warstw. Ogólny wzrost liczby ludności oraz stałe podnoszenie się poziomów jej dochodów i wykształcenia spowodowało w drugiej połowie
XIX w. upadek podstawowych struktur kościołów i związków wyznaniowych jako
głównych ośrodków życia społecznego, szczególnie w osadach i miastach. Sprzyjał
temu wolny, ale postępujący proces laicyzacji części ich mieszkańców. Zaczęło powstawać coraz więcej różnego typu organizacji społecznych, co było uwarunkowane
także poszerzaniem się zasięgu społecznego zjawiska „czasu wolnego”, który wcześniej dostępny był głównie warstwom wyższym, a wówczas stopniowo obejmował
warstwy średnie i następnie niższe.
Po upadku powstania styczniowego administracja państwowa prowadziła
wobec prób tworzenia organizacji społecznych w Królestwie Polskim politykę ograniczania. Została ona wzmocniona w okresie reakcyjnych rządów cesarza Aleksandra III (1881-1894). W pierwszym okresie panowania Mikołaja II (1894-1905) władze
państwowe wprowadziły regulowanie legalizacji i zasad działalności formalnych
struktur życia społecznego. Prawo legalizacji organizacji społecznych należało pierwotnie do cesarza, który upoważniał niekiedy jednorazowo w tym zakresie wybraW. Jaworski, Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 1864-1914,
Sosnowiec 2006, s. 19-68.
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nych wyższych urzędników państwowych. Początkowo przy zatwierdzaniu ich statutów stosowano zasadę precedensu, zastępowaną stopniowo przez statuty wzorcowe dla poszczególnych typów organizacji opracowane przez urzędy centralne.
Cesarz przekazywał stopniowo uprawnienia legalizacji właściwym ministrom, głównie spraw wewnętrznych. Do początku panowania Mikołaja II statuty wzorcowe
były rzadko wykorzystywane. Po 1896 r. zmieniono w większości dawne i wprowadzono nowe statuty wzorcowe. Jednocześnie z prawa zatwierdzania poszczególnych
typów organizacji społecznych rezygnowały urzędy centralne Cesarstwa Rosyjskiego na rzecz właściwych gubernatorów.
Wydany w następstwie wybuchu rewolucji manifest Mikołaja II z 17/30 października 1905 r. zapowiedział między innymi liberalizację życia społeczno-politycznego w Cesarstwie Rosyjskim, a tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach
i związkach z 4/17 marca 1906 r. ułatwiły zakładanie i funkcjonowanie organizacji
społecznych. Przepisy te regulowały zasady legalizacji i działalności wszelkiego
typu stowarzyszeń z wyjątkiem religijnych oraz prowadzących dochodową działalność gospodarczą. Prawo legalizacji organizacji przekazano powstałym na ich podstawie urzędom gubernialnym do spraw stowarzyszeń i związków. Istniała możliwość przyjęcia do wiadomości przez urząd faktu powstania organizacji lub zatwierdzenie statutu, co nadawało jej osobowość prawną.
W wyniku reformy administracyjnej Królestwa Polskiego z 1867 r. utworzono powiat radomszczański, który przetrwał w niezmienionych granicach do okresu
I wojny światowej. Pod względem społeczno-ekonomicznym miał on charakter rolniczo-przemysłowy. W granicach powiatu funkcjonowała tylko jedna miejscowość
o statusie miasta - Radomsko (Noworadomsk w latach 1857-1922), a także dawne
miasta: Żytno (utraciło prawa w 1740 r.), Koniecpol, Nowa Brzeźnica, Pajęczno i Pławno przekształcone w 1870 r. w osady. Stolica powiatu pełniła funkcje administracyjne oraz handlowo-usługowe o zasięgu regionalnym. Osady były ośrodkami o lokalnym znaczeniu handlowym i rzemieślniczym. W Koniecpolu i Radomsku działały większe fabryki. Także w kilku wsiach powiatu w XIX w. zlokalizowano zakłady
przemysłowe. Były to: browary, cegielnie, cukrownia, fabryki wyrobów metalowych,
mebli giętych i octu, gorzelnie, huty szkła, młyny zbożowe oraz wapienniki. W powiecie znajdowały się liczne majątki ziemskie. Najliczniejszą warstwą społeczną
wśród mieszkańców powiatu byli chłopi. Robotnicy rolni mieszkali w osadach folwarcznych, a przemysłowi w mieście, osadach i wsiach, w których były zlokalizowane zakłady przemysłowe. Łączyli oni często pracę w fabrykach i warsztatach rzemieślniczych z uprawą roli. Kupcy i rzemieślnicy koncentrowali się w mieście i osadach. W Radomsku, z uwagi na charakter miasta, stosunkowo dużą grupę stanowili
urzędnicy państwowi i osoby wykonujące wolne zawody. Pod względem etnicznonarodowym wśród ludności powiatu radomszczańskiego dominowali Polacy. W
mieście i osadach znaczny odsetek wśród mieszkańców stanowili Żydzi. W Radomsku mieszkała grupa Rosjan. W wielu wsiach istniały kolonie osadników niemieckich.
Podstawę źródłową do dziejów organizacji społecznych w powiecie radomszczańskim w drugiej połowie XIX w. stanowią archiwalia proweniencji państwowej. W Archiwum Państwowym w Łodzi jest przechowywany zespół „Rząd
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Gubernialny Piotrkowski - Wydział Administracyjny” (1867-1915), który początkowo pośredniczył w procesie rejestrowania i nadzorował działalność organizacji społecznych. Potem stopniowo legalizował je gubernator. W 1906 r. funkcje rządu w zakresie organizacji społecznych przejął w większości powstały wówczas Piotrkowski
Urząd Gubernialny do spraw Stowarzyszeń i Związków, który został włączony
w skład zespołu „Rząd Gubernialny Piotrkowski - Kancelaria Prezydialna” (19061915). Stan zachowania wymienionych zespołów gubernialnych jest dobry, co pozwala na w miarę pełne ukazanie tematu. Ich uzupełnieniem są szczątkowo zachowany zespół „Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego” (1874-1917) przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz dobrze „Warszawski Gubernialny Urząd do spraw Stowarzyszeń” (1906-1917) w Archiwum Państwowym w Warszawie. Pierwszy urząd pośredniczył w wymianie korespondencji
między gubernatorami a urzędami centralnymi Cesarstwa Rosyjskiego, a także nadzorował działalność organizacji społecznych, szczególnie do 1905 r. W drugim urzędzie legalizowano działalność stowarzyszeń z siedzibą w Warszawie, w tym o zasięgu ogólnokrajowym2.
Legalne organizacje społeczne działające w Radomsku do wybuchu I wojny
światowej były przedmiotem opracowań. Ukazał je Grzegorz Mieczyński3. Historię
Towarzystwa Rozwoju Hodowli Koni i Wyścigów Konnych w Pławnie przestawili
Ewa Leśniewska4, Krzysztof Łagiewka5 i Andrzej Zakrzewski6, a Ochotniczego Towarzystwa Pożarnego w Radomsku - Agnieszka Podolska7. Straże ogniowe w całym
powiecie wzmiankował Tadeusz Olejnik8. Kwestie oświatowo-kulturalne w Radomsku omówił Jerzy Górecki9. Dzieje życia społecznego w Pajęcznie w drugiej połowie
XIX w. poruszyli Jadwiga i Krzysztof Pachowie10, w Pławnie - Bolesław Barnik11,
a w Radomsku - Tomasz Andrzej Nowak12 i Stanisław Sankowski13.
Źródła archiwalne zgromadzono w części z środków finansowych Komitetu Badań Naukowych w ramach projektu „Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim
w latach 1864-1914” realizowanego w latach 1999-2002, grant nr 1 H01G 035 17. Wobec obowiązywania w Królestwie Kongresowym od 1867 r. kalendarza juliańskiego zastosowano
podwójną datację, uwzględniając kalendarz gregoriański. Występujące nazwy miejscowości
mają obecne brzmienie.
3 G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 2008; tenże, 100 lat działalności stowarzyszeń charytatywnych w Radomsku do wybuchu II wojny światowej,
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, pod redakcją Tomasza Andrzeja Nowaka, Radomsko 2007.
4 E. Leśniewska, Towarzystwo Wyścigów Konnych w Pławnie (1880-1904), [w:] W kręgu historii,
gospodarki i kultury. Studia dedykowane profesorowi Jerzemu Piwkowi w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin, red. S. Piątkowski, Ostrowiec Świętokrzyski 2004.
5 K. Łagiewka, Wyścigi konne w Pławnie w latach 1879-1900 jako wydarzenie towarzyskie i sportowe,
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. VI, pod redakcją Roberta Majznera, Radomsko 2012.
6 A. Zakrzewski, Wyścigi pławieńskie, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, pod redakcją Tomasza
Andrzeja Nowaka, Radomsko 2008.
7 A. Podolska, Sprawozdanie z działalności Straży Ogniowej Ochotniczej w Noworadomsku za 1912,
„Zeszyty Radomszczańskie, t. VI, pod red. Roberta Majznera, Radomsko 2012.
8 T. Olejnik, Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa 1996.
9 J. Górecki, Kultura i oświata w Radomsku w latach 1864-1914, „Rocznik Łódzki”, t. 38, 1988.
10 J. Pach, K. Pach, Pajęczno przez wieki, Częstochowa 2002.
2
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Z inicjatywy mieszczan polskich został zatwierdzony 27 marca/ 8 kwietnia
1881 r. statut Ochotniczego Towarzystwa Pożarnego w Radomsku przez generałgubernatora warszawskiego. Podstawa prawna organizacji została oparta o statut
straży kaliskiej zalegalizowanej 3/15 lipca 1877 r. przez generał-gubernatora warszawskiego. Wyróżniał on wśród członków rzeczywistych (ochotników) biorących
udział w gaszeniu pożarów oraz honorowych (wspierających) wnoszących jedynie
składki roczne. Organami towarzystwa były wykonawcza rada oraz zwyczajne
i nadzwyczajne zebrania członków. Obligatoryjnie każdorazowo przewodniczącym
zgromadzenia członków był burmistrz miasta, a w skład rady wchodził naczelnik
straży ziemskiej. Udział przedstawicieli administracji państwowej wynikał głównie
z faktu, że organizacje tego typu działały nie na rzecz swoich członków lecz realizowały zadania publiczne. Prezesem rady wybrano 23 września/5 października 1881 r.
aptekarza Kazimierza Soczołowskiego (do 1903 r.). W 1881 r. straż zrzeszała 183
członków rzeczywistych i 106 honorowych, w 1882 r. odpowiednio 146 i 96, a w
1895 r. 120 i 40. Byli wśród nich Polacy i Żydzi14.
Nowy statut wzorcowy dla ochotniczych towarzystw ogniowych w Królestwie Polskim zatwierdził 12/24 grudnia 1898 r. minister spraw wewnętrznych.
Prawo zatwierdzania statutów należało odtąd do właściwych gubernatorów. Mogły
one powstawać tylko w miastach i osadach. Wyróżniano cztery kategorie ich członków: ochotnicy, rzeczywiści, wspierający i honorowi. Ochotnicy nie wnosili składek
członkowskich, a uczestniczyli czynnie w ćwiczeniach, gaszeniach pożarów, paradach i przeglądach. Członkowie rzeczywiści wpłacali roczne składki oraz mogli brać
udział w szkoleniu i akcjach ratowniczych. Członkowie wspierający wnosili tylko
sumy niższe od wysokości składek rocznych. Członkowie honorowi byli wybierani
dożywotnio przez ogólne zebranie za szczególne zasługi dla towarzystwa. Prawa
wyborcze posiadali tylko członkowie rzeczywiści i honorowi, a także mogli je
otrzymać przedstawiciele ochotników i członków wspierających. Najważniejszym
organem organizacji było ogólne zebranie członków posiadających prawa wyborcze
zwyczajne i nadzwyczajne. Przewodniczył mu burmistrz miasta. Organem wykonawczym był wybieralny zarząd. Na jego czele stał prezes, a w skład wchodzili także naczelnik straży i zarządca majątku towarzystwa. Członkiem stałym zarządu był
burmistrz. Językiem oficjalnym towarzystwa był rosyjski, a polski miał charakter
nieoficjalny15.
Nowy statut Ochotniczego Towarzystwa Pożarnego w Radomsku zatwierdził gubernator piotrkowski już 10/22 marca 1899 r. Na czele zarządu straży stali
B. Bartnik, Monografia Pławna. Z dziejów zapomnianych miast, Wrocław-Gidle 2006.
T. A. Nowak, Radomsko przełomu XIX i XX w. w świetle doniesień piotrkowskiego „Tygodnia”,
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, pod redakcją Tomasza Andrzeja Nowaka, Radomsko 2011.
13 S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska (1939 roku), Radomsko 1995.
14 Archiwum Główne Akta Dawnych (dalej AGAD), Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego (dalej KGGW), sygn. 2803; Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej APŁódź), Rząd
Gubernialny Piotrkowski-Kancelaria Prezydialna (dalej RGP-Prez), sygn. 294; APŁódź, Rząd
Gubernialny Piotrkowski-Wydział Administracyjny (dalej RGP-Adm), sygn. 1585, 2597, 2743,
5997; T. Olejnik, Towarzystwa..., s. 218-221, 308.
15 T. Olejnik, Towarzystwa..., s. 225-237.
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właściciel szkoły Feliks Fabiani (1903-1904), Kazimierz Soczołowski (1904-1908),
Władysław Siennicki (1908-1913) i dyrektor fabryki Jan Husarzewski (od 1913 r.).
W 1901 r. skupiała ona 80 członków rzeczywistych, 42 wspierających i 48 ochotników, w 1904 r. 109, 50, ?, a w 1913 r. ?, 96, 97. W 1895 r. wzniesiono murowaną remizę, a w 1901 r. zbudowano przy niej salę teatralną. Przy straży działały amatorskie
chór i teatr. Organizacja była członkiem Cesarsko-Rosyjskiego Towarzystwa Pożarniczego w Petersburgu16.
Imigracyjny charakter Rosjan w Radomsku wpłynął na ich kierunki aktywności społecznej. Poczucie obcości w nowym miejscu osiedlenia i często brak oparcia
w rodzinach, skłaniał do tworzenia organizacji społecznych. Pomocą głównie Rosjanom służyły kasy pożyczkowo-zapomogowe pracowników administracji państwowej. Obok gromadzenia składek członkowskich i udzielania nisko oprocentowanych
kredytów ich statuty przewidywały możliwość w szczególnych wypadkach wypłacania zapomóg. Ich celem nie było osiąganie zysków, ale głównie zapewnienie dostępu do tanich pożyczek. Statut Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędników Zarządu Powiatowego i Instytucji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Radomsku
zatwierdził 19 września/1 października 1888 r. minister spraw wewnętrznych.
W 1899 r. należało do niej 26 członków, w 1890 r. - 20, w 1891 r. - 27, w 1892 r. - 26,
w 1894 r. - 19, a w 1895 r. - 2417.
Celem spółdzielni spożywców było prowadzenie sklepów, które miały
sprzedawać dobrej jakości towary spożywcze i podstawowego użytku po umiarkowanych cenach. Ich członkowie posiadali udziały i uczestniczyli w podziale zysków.
Głównie z inicjatywy urzędników kolejowych 23 grudnia 1892 r./4 stycznia 1893 r.
minister spraw wewnętrznych zatwierdził statut Stowarzyszenia Spożywców Urzędników Instytucji Państwowych i Społecznych Powiatu Radomszczańskiego z siedzibą w Radomsku. W 1895 r. skupiało ono 53 osoby18.
Postęp naukowo-techniczny i technologiczny wymuszał modernizację warsztatów rzemieślniczych, fabryk i przedsiębiorstw handlowych. Niezbędne okazały
się kredyty, a praktycznie nie istniała wówczas dostępna sieć banków. Operacje finansowe były skupione w większości w rękach kupców żydowskich pobierających
wysokie opłaty. Wymuszało to tworzenie przez przedsiębiorców stowarzyszeń
udzielających nisko oprocentowanych pożyczek.
Władze państwowe zdawały sobie sprawę z potrzeby powstania organizacji
finansowych skupiających drobnych kupców i rzemieślników w Królestwie Kongresowym. Minister finansów 13/25 kwietnia 1896 r. zatwierdził statut wzorcowy towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych, który nadawał mu także prawo wyłączności ich legalizacji. Miały one gromadzić składki i wkłady członkowskie oraz
udzielać nisko oprocentowanych pożyczek, a w wyjątkowych wypadkach mogły
udzielać drobnych zapomóg. Organami towarzystw były zebrania ogólne członków

APŁódź, RGP-Adm, sygn. 2545, 2647, 2743, 2896, 3035, 3165, 3287, 3364, 3732, 4246; T. Olejnik, Towarzystwa …, s. 308.
17 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 5446, 5997.
18 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 5642, 5997; APŁódź, RGP-Prez, sygn.
294.
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oraz pochodzące z wyborów rada i zarząd. Rada miała kompetencje kontrolne. Natomiast zarząd był organem wykonawczym. Generał-gubernator warszawski 30
grudnia 1898 r./11 stycznia 1899 r. ograniczył możliwość zakładania towarzystw do
miast i wielkich osad, a zabronił we wsiach19.
Statut Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Radomsku zatwierdzono 30 czerwca/12 lipca 1899 r. Skupiało ono przedsiębiorców polskich
i żydowskich20. W związku z ograniczeniem generał-gubernatora warszawskiego nie
powiodła się próba założenia w latach 1899-1902 identycznego towarzystwa we wsi
Gidle21.
Właścicieli i dzierżawców majątków ziemskich zrzeszał skład radomszczański Gubernialnego Towarzystwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim, który powstał 24 maja/6 czerwca 1901 r. Był to syndykat rolniczy prowadzący handel hurtowy płodami rolnymi, sprzedający do ich produkcji narzędzia, maszyny i nawozy
oraz udzielający kredytów22.
Przemiany społeczno-ekonomiczne w XIX w. prowadziły do polaryzacji majątkowej ludności. Stale rosła liczba ubogich. Minister spraw wewnętrznych zatwierdził 10/22 czerwca 1897 r. statut wzorcowy dla towarzystw dobroczynności w Królestwie Polskim. Wkrótce, bo 16/28 czerwca tego samego roku przekazał on uprawnienia dotyczące zatwierdzania wnoszonych projektów statutów właściwym gubernatorom. Organami towarzystw były zarząd i zebranie ogólne członków, którzy
dzielili się na pełnoprawnych rzeczywistych wnoszących składki w pełniej wysokości i honorowych powoływanych za szczególne zasługi dla organizacji oraz pozbawionych praw wyborczych wspierających płacących składki w niepełnej wysokości.
Chrześcijańskie Towarzystwo Pomocy Biednym w Radomsku zalegalizowano 5/18
lipca 1904 r. Na czele jego zarządu w latach 1907-1914 stał lekarz Julian Kulski.
W latach 1906-1911 zrzeszało ono od 83 do 99 członków rzeczywistych oraz od 54 do
65 wspierających. Prowadziło ono ochronkę dla ubogich dzieci23.
Wzrost poziomu życia materialnego i zamożności oraz zjawisko czasu wolnego spowodowało wśród ziemian zainteresowanie nową formą aktywności jaką był
sport. Zarząd Główny Państwowych Hodowli Koni zalegalizował 12/24 grudnia
1881 r. Towarzystwo Rozwoju Hodowli Koni i Wyścigów Konnych w Pławnie, a 12/
24 września 1893 r. zatwierdził jego statut. Inicjatorem jego powstania był August
Ostrowski. W latach 1882-1895 należało do stowarzyszenia od 25 do 45 właścicieli
okolicznych majątków ziemskich24.

19 AGAD, KGGW, sygn. 6512; Zbiór praw obowiązujących w guberniach Królestwa Polskiego, seria
II, wyd. S. Godlewski, t. 23, Warszawa 1896, s. 510-559.
20 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6102; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 294.
21 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6318.
22 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6769; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 294.
23 AGAD, KGGW, sygn. 2803, 7457; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 294; zob. G. Mieczyński, 100
lat..., s. 97-99.
24 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 5047, 5997; Zob. E. Leśniewska, Towarzystwo..., s. 127-134;
K. Łągiewka, Wyścigi..., s. 89-114; A. Zakrzewski, Wyścigi..., s. 148-158.
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Wybuch rewolucji w 1905 r. zaktywizował społecznie ludność powiatu radomszczańskiego, szczególnie chłopów, robotników i drobnomieszczan. Warstwy te
charakteryzowała wcześniej pewna bierność.
Tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach i związkach nie dotyczyły ochotniczych towarzystw pożarnych. Istniała jedynie możliwość legalizacji na ich podstawie małych ochotniczych drużyn pożarniczych we wsiach i osadach. Jednak
w powiecie radomszczańskim korzystano tylko ze statutu wzorcowego z 1898 r.
Mieszkańcy osad doprowadzili do zarejestrowania Ochotniczych Towarzystw Pożarnych w Nowej Brzeźnicy 30 maja/12 czerwca 1907 r.25, Pajęcznie 30 września/13
października 1909 r.26 i Koniecpolu 28 czerwca/11 lipca 1911 r.27 Przy ich tworzeniu
współdziałali Polacy i Żydzi. Prezesem straży w Pajęcznie był w latach 1909-1913
Józef Klemborski. Przed I wojną światową skupiało ono 88 osób.
Straże pożarne utworzyli także chłopi we wsiach. W Sulmierzycach jej statut
zatwierdzono 2/15 lipca 1910 r.28 oraz prawdopodobnie w 1913 r. w Kłomnicach29.
Pierwszym prezesem zarządu w Sulmierzycach wybrano ks. Klemensa Smoczyńskiego. Nie powiodła się próba założenia straży we wsi Radziechowice w 1913 r.30
Świadomość władz o wzroście zainteresowania społecznego zakładaniem
stowarzyszeń spożywców, spowodowała zatwierdzenie przez ministra spraw wewnętrznych 13/25 maja 1897 r. ich statutu wzorcowego dla Cesarstwa Rosyjskiego.
Prawo legalizacji pozostawił on w swojej gestii. Organami spółdzielni były zebranie
członków, oraz pochodzące z wyborów wykonawczy zarząd i kontrolna komisja
rewizyjna. Minister 28 lutego/12 marca 1898 r. rozciągnął obowiązywanie statutu na
Królestwo Polskie. Wobec zwiększającej się liczby podań 5/18 maja 1904 r. przekazał
on prawo zatwierdzania statutów tego rodzaju spółdzielni właściwym gubernatorom31.
Parafianie pod przywództwem ks. Stanisława Nawrockiego doprowadzili
do zarejestrowania 21 lutego/5 marca 1908 r. Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Spożywców „Łączność” w Radomsku32. W stolicy powiatu Polacy byli założycielami
Stowarzyszenia Spożywców Szewców Chrześcijańskich zalegalizowanego 28 października/10 listopada 1911 r.33 oraz podjęli próbę utworzenia spółdzielni „Gwiazda
Poranna” w 1913 r.34
W osadach z inicjatywy Polaków Stowarzyszenia Spożywców wpisano do
rejestru w: Pławnie „Pomoc” 24 listopada/7 grudnia 1906 r.35 i „Kółko” 24 kwiet-

APŁódź, RGP-Adm, sygn. 3672.
AGAD, KGGW, sygn. 6842; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 3865, 4013, 4026.
27 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 3674, 4246.
28 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 4013, 4047.
29 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 4301.
30 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 4268.
31 AGAD, KGGW, sygn. 2117.
32 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 7757.
33 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8401.
34 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8727.
35 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 7550.
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nia/7 maja 1908 r.36, Pajęcznie 8/21 stycznia 1909 r.37, Nowej Brzeźnicy 1/14 lipca
1910 r.38 oraz Żytnie 10/23 kwietnia 1913 r.39 W Pławnie pierwsza spółdzielnia powstała z inicjatywy księcia Stanisława Lubomirskiego, a druga miejscowej inteligencji. Tworzenie organizacji w Pajęcznie wspierał ksiądz katolicki, a w Żytnie - ziemianin. Starania o zalegalizowanie spółdzielni w Nowej Brzeźnicy trwały od 1907 r.,
bowiem założyciele chcieli początkowo dokonać tego w oparciu o tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach i związkach.
Chłopi polscy byli założycielami Stowarzyszeń Spożywców we wsiach:
Święta Anna zatwierdzonego 14/27 lipca 1906 r.40, Dobryszyce „Dobro Ogólne” 29
września/11 października 1907 r., Borzykowa 30 listopada/13 grudnia 1907 r.41,
Dubidze 8/21 listopada 1909 r.42, Kietlin 16/29 grudnia 1909 r.43, Suchowola 22
grudnia 1909 r./4 stycznia 1910 r.44, Lgota Wielka „Gwiazda” 13/26 stycznia 1910
r.45, Dworszowice „Jutrzenka” 1/14 lutego 1910 r.46, Krzywanice „Siew” 20 marca/2
kwietnia 1910 r.47, Strzelce Wielkie „Przyszłość” 1/14 lipca 1910 r.48, Prusiecko „Jedność” 12/25 sierpnia 1910 r.49, Wola Wiewiecka „Kometa” 17/30 września 1910 r.50,
Stobiecko Szlacheckie „Przyszłość” 15/28 października 1910 r.51, Kruszyna 29 października/11 grudnia 1910 r.52, Stary Koniecpol „Słowik” 24 stycznia/6 lutego 1912
r.53, Dylów Szlachecki „Nasze” 17 lutego/1 marca 1912 r.54, Soborzyce „Snop” 23
lutego/7 marca 1912 r.55, Bogumiłowice „Jedność” 6/19 maja 1912 r.56, Strzałków
„Praca” 16/29 października 1912 r.57, Radziechowice „Zgoda” 8/21 lutego 1913 r.58,
Orzechów „Jedność” 31 stycznia/13 czerwca 1913 r.59, Szczepocice „Zgoda” 18/31
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38 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 7616, 8169.
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40 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 7992.
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48 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8172.
49 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8175.
50 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8219.
51 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8223.
52 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8240.
53 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8476.
54 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8467.
55 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8469.
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stycznia 1914 r.60 Powstanie spółdzielni w Borzykowej, Kruszynie i Woli Wiewieckiej
wsparli księża katoliccy, a Dylowie Szlacheckim, Kruszynie i Strzelcach Wielkich ziemianie. Wśród założycieli organizacji w Kruszynie znalazł się książę Stefan Lubomirski.
Do powstania Stowarzyszenia Spożywców „Promień” Parafii (Rzymskokatolickiej) w Gidlach zalegalizowanego 15/28 grudnia 1906 r. przyczynili się księżą
katoliccy i ziemianie61, a „Spójnia” w Folwarku 4/17 stycznia 1914 r. - ziemianie62.
Robotnicy fabryczni byli założycielami Stowarzyszenia Spożywców „W Jedności
Siła” w Sobiecku Miejskim wpisanego do rejestru 2/15 czerwca 1909 r.63 i „Nadzieja”
w Strzałkowie 25 lipca/7 sierpnia 1911 r.64 Gubernator piotrkowski wyraził zgodę na
legalizację spółdzielni w Strzałkowie pomimo, że inicjator jej powstania był uczestnikiem rewolucji 1905 r.
Wydaje się, że znaczną rolę w powstaniu spółdzielni spożywców odegrał
antagonizm społeczno-narodowy dzielący katolickich chłopów i robotników z kupcami żydowskimi.
Postęp naukowo-techniczny i technologiczny wymuszał modernizację przedsiębiorstw handlowych i majątków ziemskich. Niezbędne okazały się kredyty,
a praktycznie nie istniała wówczas dostępna sieć banków. Operacje finansowe były
skupione w większości w rękach kupców żydowskich pobierających wysokie opłaty.
Wymuszało to tworzenie towarzystw udzielających niskooprocentowanych pożyczek. Władze państwowe zdawały sobie sprawę z tych potrzeb. Cesarz 1/13 maja
1872 r. wyraził zgodę na statut wzorcowy towarzystw wzajemnego kredytu, który
zatwierdził 31 maja/12 czerwca tego samego roku komitet ministrów. Ich członkami
mogli być właściciele nieruchomości lub papierów wartościowych, które stanowiły
zabezpieczenie pożyczek65. Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Radomsku powstało w 1908 r. W latach 1913-1914 zrzeszało ono od 470 do 478 Polaków i Żydów66.
Przeżywające kryzys rolnictwo skłaniało chłopów i ziemian do zakładania
lokalnych organizacji. Zawierano umowy notarialne tworzące rolnicze spółki udziałowe. Dopiero tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach i związkach stały się podstawą rejestracji kółek rolniczych w formie przyjęcia do wiadomości ich powstania
przez władze lub zatwierdzenia statutu, co nadawało im osobowość prawną. Miały
one: pomagać w kupowaniu kwalifikowanych nasion i środków produkcji oraz
sprzedaży płodów rolnych, prowadzić działania oświatowe (odczyty, pogadanki,
wycieczki), zakładać po uzyskaniu dodatkowej zgody sklepy, biblioteki i czytelnie.
APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8741.
APŁódź, RGP-Adm, sygn. 7585.
62 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8725.
63 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8015.
64 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8369.
65 Zbiór praw. Postanowienia i rozporządzenia rządu w guberniach Królestwa Polskiego obowiązujące,
wydane po zniesieniu w 1871 roku urzędowego dziennika Praw Królestwa Polskiego, t. 2, wyd. W.
Wyziński, Warszawa 1875, nr 22, s. 185-191.
66 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1913, oprac. W. Grabski, Warszawa 1914, s. 188189; Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1914, oprac. W. Grabski, Warszawa 1915,
s. 156.
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Ich organami były zebranie członków, zarząd i komisja rewizyjna. W większości
przypadków zainteresowani wykorzystywali drukowane projekty statutów aprobowane przez władze.
Mieszkańcy osad łączący handel lub rzemiosło z uprawą działek ziemi byli
założycielami Kółek Rolniczych w Pławnie „Praca” zarejestrowanego 24 lipca/6 sierpnia 1906 r.67, a w Żytnie 19 stycznia/1 lutego 1912 r.68 Na czele zarządów obu organizacji stanęli ziemianie, odpowiednio Ludwik Lemański i Leopold Siemiński.
Początkowo część kółek rolniczych legalizowano ograniczając się do przyjęcia do wiadomości faktu jego powstania. Tak powstały organizacje we wsiach:
Chełmo 13/26 października 1906 r.69, Nieznanice 30 października/12 listopada 1906
r.70, Wielgomłyny 9/22 listopada 1906 r.71, Radziechowice 30 listopada/13 grudnia
1906 r.72, Skąpa 30 stycznia/12 lutego 1907 r.73 i Garnek 17/30 marca 1907 r.74 Jednak
członkowie kółka w Wielgomłynach pragnąc prowadzić w jego ramach działalność
gospodarczą doprowadzili 18 czerwca/1 lipca 1907 r. do zatwierdzenia statutu, a w
Radziechowicach 7/20 grudnia 1912 r. W Nieznanicach, Skąpej i Wielgomłynach
chłopi zostali wsparci przez miejscowych ziemian, a w Radziechowicach przez nauczyciela.
Chłopi polscy doprowadzili do zatwierdzenia statutów Kółek Rolniczych we
wsiach: Stara Brzeźnica 3/16 lipca 1907 r.75, Kodrąb 3/16 marca 1907 r.76, Kruszyna
15/28 marca 1907 r.77, Kobiele Wielkie 4/17 czerwca 1907 r.78, Wola Blakowa 18
czerwca/1 lipca 1907 r.79, Wiewiec 21 stycznia/3 lutego 1908 r.80, Gertrudów 29 marca/11 kwietnia 1908 r.81, Gosławice „Gwiazda” 19 lutego/4 marca 1909 r.82, Makowisko pod wezwaniem św. Izydora 6/19 lipca 1909 r.83, Dworszowice Wielkie 1/14
kwietnia 1910 r.84, Stary Koniecpol 7/20 marca 1911 r.85, Rząśnia 15/28 czerwca 1911
r.86, Gidle 8/21 grudnia 1911 r.87, Borzykowa 9/22 lipca 1912 r.88, Soborzyce 4/17
APŁódź, RGP-Prez, sygn. 305.
APŁódź, RGP-Prez, sygn. 973.
69 AGAD, KGGW, sygn. 2803.
70 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 305.
71 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 305, 483.
72 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 1033.
73 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 376.
74 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 376.
75 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 305.
76 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 376.
77 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 418.
78 AGAD, KGGW, sygn. 6676; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 469.
79 AGAD, KGGW, sygn. 6676; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 484.
80 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 559.
81 AGAD, KGGW, sygn. 6676; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 602.
82 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 664.
83 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 719.
84 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 805.
85 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 670, 899.
86 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 919.
87 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 945.
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października 1912 r.89, Krępa pod wezwaniem św. Izydora 16/29 sierpnia 1913 r.90,
Niedośpielin 5/18 lutego 1914 r.91 i Borowno 16/29 kwietnia 1914 r.92 W Gidlach,
Niedośpielinie, Rząśni i Starej Brzeźnicy chłopów wsparli księża katoliccy, Woli Blakowej i Kodrębie - zmienianie. Pierwszymi prezesami kółek byli właściciele majątków ziemskich w Woli Blakowej - Andrzej Bezsiekierski i w Kobielach Wielkich Kazimierz Toszowski, a księża w Gidlach - Adam Buchowiecki i Wiewcu - Jan Strzelecki. Starania o zarejestrowanie organizacji w Starym Koniecpolu trwały od 1909 r.,
bowiem zainteresowani nie wnieśli początkowo prawidłowego projektu statutu.
Jednak część założycieli po rejestracji kółka opuściło zaangażowanie. Zgodnie z prawem, gdy przez rok nie rozpoczęły działalności, władze zlikwidowały spółdzielnie
w Kruszynie 20 maja/2 czerwca 1909 r. i w Gertrudowie 10/23 listopada 1911 r.
Kółko Rolnicze we wsi Silniczka założyli robotnicy miejscowej cukrowni,
łączący pracę najemną z uprawą roli, wsparci przez jej dyrektora. Statut organizacji
zatwierdzono 9/22 lipca 1912 r. Jej pierwszym prezesem zarządu wybrano ziemianina Józefa Ostrowskiego93.
Nie powiodły się próby utworzenia kółek rolniczych we wsiach Masłowice
i Folwark w 1906 r.94
Wybór na prezesów kółek rolniczych księży i ziemian wynikał z posiadanego przez nich wśród chłopów prestiżu, uwarunkowanego posiadanym majątkiem,
pełnioną rolą społeczną i wykształceniem. Wydaje się, że antagonizmy dzielące chłopów z ziemianami i księżmi były niewielkie. Dominującą relacją między nimi było
poczucie solidaryzmu narodowego i społecznego. Potwierdza to fakt, że wymienione kółka były zrzeszone w Centralnym Towarzystwie Rolniczym z siedzibą w Warszawie zdominowanym politycznie przez obóz konserwatywno-narodowy. Chłopi
otrzymywali od warszawskiej centrali wsparcie organizacyjne, prawne, materialne
oraz w zakresie oświaty rolniczej. Pośrednią strukturą było Towarzystwo Rolnicze
w Piotrkowie Trybunalskim.
Narastający antagonizm ekonomiczny między drobnomieszczaństwem polskim a żydowskim przed I wojną światową doprowadził do zalegalizowania 2/15
listopada 1913 r. Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijan pod wezwaniem św.
Stanisława w Radomsku95.
Tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach i związkach umożliwiały legalizację organizacji zawodowych pracowników najemnych. Ich zadaniami było udzielanie pomocy materialnej członkom (kasy chorych, pogrzebowe oraz na czas bezrobocia), lekarskiej i prawnej, prowadzenie negocjacji między pracownikami a pracodawcami w sprawie warunków pracy i płacy, pośrednictwo pracy, a także tworzenie

APŁódź, RGP-Prez, sygn. 998.
APŁódź, RGP-Prez, sygn. 1017.
90 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 1115.
91 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 1161.
92 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 1165.
93 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 1001.
94 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 305.
95 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 1147.
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bibliotek i czytelni oraz szkół zawodowych. Były one pozbawione możliwości organizowania i prowadzenia akcji strajkowej.
Z inspiracji działaczy narodowych zalegalizowano Polskie Stowarzyszenia
Zawodowe Cieśli, Stolarzy i Robotników Pokrewnych Zawodów w Warszawie. Oddział w Radomsku, skupiający miejscowych pracowników fizycznych fabryk mebli,
powstał 22 maja/4 czerwca 1907 r. Jednak w związku zawodowym ujawniły się nastroje rewolucyjne wniesione przez działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej-Lewica
(PPS-Lewica) i Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL). 20 września/3 października 1910 r. generał-gubernator warszawski zawiesił działalność
związku, a 20 czerwca/3 lipca 1912 r. zlikwidował go96. Początkowo konkurencję dla
organizacji endeckiej miało stanowić założone z inspiracji działaczy PPS-Lewicy
Stowarzyszenie Zawodowe Robotników Obróbki Drewna w Królestwie Polskim
z siedzibą w Warszawie. Oddział w Radomsku utworzono 25 sierpnia/7 września
1907 r. Także 20 września/3 października 1910 r. generał-gubernator warszawski
zamknął związek z powodu nastrojów rewolucyjnych, a 17/30 grudnia 1913 r. zlikwidował go97.
Wpływy endecji dominowały w Polskim Stowarzyszeniu Zawodowym Robotników Przemysłu Żelaznego w Warszawie. Oddział w Radomsku założono 16/29
maja 1907 r., na którego czele stał Józef Zibering98. Konkurencją dla związku endeckiego było Stowarzyszenie Zawodowe Robotników Przemysłu Metalowego w Królestwie Polskim z siedzibą w Warszawie, w którym ścierały się wpływy działaczy
PPS-Lewicy i PPS-Frakcji Rewolucyjnej. Oddział w Radomsku powołano do życia
15/28 września 1907 r. Pod pretekstem stanu wojennego generał-gubernator warszawski zamknął związek 5/18 grudnia 1907 r., a 7/20 sierpnia 1908 r. zlikwidował99.
Z inspiracji endecji powstało Stowarzyszenie Murarzy w Łodzi, którego oddział w Radomsku utworzono 14/27 listopada 1907 r.100
Wśród pracowników fizycznych w jedynej działającej w powiecie radomszczańskim cukrowni w Silniczce od 23 października/5 listopada 1907 r. próbował bez
powodzenia działać zdominowany przez PPS-Lewicę oddział Stowarzyszenia Za-

Archiwum Państwowe w Warszawie (dalej APWar), Warszawski Gubernialny Urząd do
spraw Stowarzyszeń (dalej WGUds.Stow), sygn. 59; Zob. J. Broda, Dzieje ruchu związkowego
robotników drzewnych i pracowników leśnictwa w Polsce do 1939 roku, Warszawa 1977, s. 149-150;
S. Kowalewski, Historia zawiązków zawodowych robotników polskich w Królestwie Polskim do wybuchu wojny światowej, Poznań 1932, s. 65-66; I. Orzechowski, A. Kochański, Zarys dziejów ruchu
zawodowego w Królestwie Polskim (1905-1918), Warszawa 1964, s 229.
97 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 516; APWar, WGUds.Stow, sygn. 423; J. Broda, Dzieje..., s. 118-123,
133-135; S. Kowalewski, Historia..., s. 54-55; I. Orzechowski, A. Kochański, Zarys..., s. 204-205,
215.
98 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 407, 685; Zob. S. Kowalewski, Historia..., s. 64-65; J. Ławnik, Ruch
zawodowy metalowców w Polsce 1869-1939, Warszawa 1986, s. 98; I. Orzechowski, A. Kochański,
Zarys..., s. 228, 322.
99 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 513; APWar, WGUds.Stow, sygn. 424; Zob. S. Kowalewski, Historia..., s. 47-49; J. Ławnik, Ruch..., s. 91-93; I. Orzechowski, A. Kochański, Zarys..., s. 204, 213.
100 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 431; Zob. I. Orzechowski, A. Kochański, Zarys..., s. 230.
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wodowego Robotników Cukrowni w Królestwie Polskim z siedzibą w Warszawie.
Cały związek zaprzestał działalności z powodu małej liczby członków na początku
1914 r.101 Także 23 października/5 listopada 1907 r., również bez powodzenia, wśród
urzędników fabryki chciał działać oddział Stowarzyszenia Zawodowego Pracowników Cukrowni w Królestwie Polskim z siedzibą w Warszawie102.
Wybuch rewolucji w 1905 r. był między innymi przejawem masowej aktywizacji społeczno-politycznej robotników w Królestwie Polskim, którzy rozpoczęli
tworzenie, a później w części legalizowanie związków zawodowych. Występowały
w nich wpływy narodowych demokratów, socjalistów i socjaldemokratów. Spowodowało to chęć przeciwdziałania wpływom politycznym oraz postępującej laicyzacji
wśród najemnych pracowników fizycznych ze strony części duchowieństwa rzymskokatolickiego. W następstwie tych działań zalegalizowano Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich w Warszawie o zasięgu ogólnokrajowym. Jego celem było
doskonalenie robotników pod względem religijno-moralnym, intelektualnym, materialnym i zawodowym, który miano osiągnąć przez tworzenie biur pracy, stowarzyszeń spożywczych oraz wzajemnej pomocy, kas pożyczkowo-oszczędnościowych,
szkół, świetlic, bibliotek i czytelni. Podstawową strukturą organizacji były koła, na
których czele stali zarząd i ksiądz patron. Oddział stowarzyszenia w Radomsku
powstał 10/23 listopada 1906 r. Jego patronem był ks. Aureliusz Chwałowicz. Było
ono zrzeszone w zarządzie okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, któremu towarzyszył również ksiądz patron. Duchowni mieli decydujący głos w kwestiach religijno-moralnych i doradczy w pozostałych. Brak wymiernych rezultatów działania i
konkurencja ze strony związków zawodowych spowodowała w 1908 r. zahamowanie rozwoju, a od 1911 r. upadek stowarzyszenia103.
Stowarzyszenie Organistów pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa
w Warszawie otwarło w Radomsku swój oddział 27 sierpnia/9 września 1908 r. Organizacja miała charakter związku zawodowego104.
Z inicjatywy wspomnianych Jana Husarzewskiego i ks. Stanisława Nawrockiego grupa Polaków i Żydów doprowadziła 5/18 listopada 1910 r. do zatwierdzenia statutu Ogólnodostępnej Kasy Pomocy na Wypadek Śmierci w Radomsku. Jednak brak członków spowodował jej likwidację 4/17 października 1912 r.105
Mieszczanie wyznania mojżeszowego byli założycielami Towarzystwa Pomocy Biednym Żydom „Linas Hacedek” w Radomsku zarejestrowanego 14/27
czerwca 1908 r.106

APŁódź, RGP-Prez, sygn. 526; APWar, WGUds.Stow, sygn. 362; Zob. S. Kowalewski, Historia..., s. 52-54; I. Orzechowski, A. Kochański, Zarys..., s. 203-204, 308.
102 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 526; APWar, WGUds.Stow, sygn. 85, 481.
103 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 305; APWar, WGUds.Stow, sygn. 166; Zob. A. Wóycicki, Chrześcijański ruch robotniczy w Polsce. Monografia społeczna, Poznań 1921.
104 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 503; APWar, WGUds.Stow, sygn. 169; Zob. S. Gajewski, Związek
Zawodowy Organistów w Królestwie Polskim, „Roczniki Humanistyczne”, t. 31 (1983), z. 2 (Historia).
105 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 860.
106 AGAD, KGGW, sygn. 7445; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 614; G. Mieczyński, 100 lat..., s. 105.
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Wojciech Jaworski
Liberalizacja umożliwiła tworzenie legalnych organizacji mających zakładać
i prowadzić różne typy oraz rodzaje placówek oświatowych z uwagi na słabą sieć
szkół rządowych i prywatnych. Szczególną wagę przywiązywano do szkół powszechnych i kursów dla analfabetów dorosłych, pragnąc w ten sposób nie tylko szerzyć oświatę elementarną, ale także kształtować świadomość narodową warstw niższych. Celem ogólnokrajowej Polskiej Macierzy Szkolnej w Warszawie było zakładanie: przedszkoli, szkół elementarnych, średnich i wyższych, kursów dla analfabetów
dorosłych, domów ludowych, szkół przedszkolanek oraz seminariów nauczycielskich. Początkowo stowarzyszenie miało charakter ponadpartyjny, skupiając narodowych demokratów, postępowych demokratów i socjalistów, ale wkrótce zdominowali ją endecy. Jego oddziały w powiecie radomszczańskim utworzono w: Radomsku; osadach: Koniecpol, Pajęczno, Pławno i Stara Brzeźnica; oraz wsiach: Dąbrowa Zielona, Gidle, Kłomnice, Maluszyn i Sulmierzyce. Były one skupione
w zarządzie okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Upadek rewolucji umożliwił
władzom państwowym likwidację organizacji działającej na rzecz wzmocnienia
świadomości narodowej i dążeń niepodległościowych. Generał-gubernator warszawski 1/14 grudnia 1907 r. zawiesił działalność Macierzy pod pretekstem stanu
wojennego, a 1/14 marca 1908 r. zlikwidował ją uzasadniając, że zorganizowała sieć
szkół elementarnych i wkroczyła w kompetencje Ministerstwa Oświaty Ludowej107.
Prawie równocześnie z inicjatywy wspomnianych Juliana Kulskiego i Kazimierza Soczołowskiego oraz inż. Stefana Warchoła zarejestrowano 23 listopada/6
grudnia 1906 r. Towarzystwo Krzewienia Wiedzy w Radomsku, którego celem było
upowszechnienie oświaty w powiecie. Nie rozpoczęło ono jednak działalności i 8/21
października 1910 r. zostało zlikwidowane108. Grupa polskich urzędników prywatnych doprowadziła 14/27 czerwca 1908 r. do zatwierdzenia statutu Towarzystwa
Szkolnego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku. Ten wybitny radomszczański pedagog i działacz społeczny zmarł w 1904 r.109 Mieszczanie żydowscy powołali do życia
Towarzystwo „Talmud Tora” w Radomsku, które zostało zalegalizowane 8/21
grudnia 1908 r. Jego celem było prowadzenie męskiej szkoły religijnej w mieście110.
Pijaństwo na przełomie XIX i XX w. było problemem społecznym, szczególnie wśród chłopów i robotników. Powstało Towarzystwo Zupełnej Wstrzemięźliwości od Napojów Alkoholowych „Przyszłość” w Warszawie obejmujące swym zasięgiem całą Kongresówkę. Jego oddział w Radomsku utworzono 16/29 maja 1912 r.
Według władz miały w nim dominować wpływy SDKPiL111.
Wśród mieszkańców stolicy powiatu rosło zainteresowanie kulturą. Grupa
polskich urzędników państwowych i fabrycznych, której przewodził wspomniany
Jan Husarzewski, założyła Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne w Radomsku.
AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 294; APWar, WGUds.Stow, sygn. 4;
Zob. Dzieło samopomocy narodowej. Polska Macierz szkolna 1905-1907, wyd. J. Stemler, Warszawa
1935; J. Stemler, Polska Macierz Szkolna. Szkic historyczno-sprawozdawczy z 20-lecia działalności
1905-1925, Warszawa 1926.
108 AGAD, KGGW, sygn. 2804; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 336.
109 AGAD, KGGW, sygn. 7867; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 651.
110 AGAD, KGGW, sygn. 7867; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 655.
111 APŁódź, RGP-Prez sygn. 517; APWar, WGUds.Stow, sygn. 310.
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Legalne organizacje społeczne w powiecie radomszczańskim do 1914 r.
Jego statut zatwierdzono 19 lutego/4 marca 1909 r. Próbowano bez większego powodzenia prowadzić amatorskie chór i kółko teatralne112. Mieszczanie wyznania
mojżeszowego doprowadzili do zalegalizowania 23 listopada/6 grudnia 1909 r. Żydowskiego Towarzystwa Muzyczno-Literackiego „Hazomir”. Jednak brak zainteresowania spowodował przerwanie jego działalności w 1912 r.113
Na początku XX w. pojawiło się wśród mieszczan radomszczańskich zainteresowanie turystyką. Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z siedzibą
w Warszawie utworzono w Radomsku 3/16 czerwca 1913 r.114
W latach 1881-1914 w powiecie radomszczańskim zalegalizowano co najmniej 79 samodzielnych organizacji społecznych i 22 oddziały stowarzyszeń, w większości ogólnokrajowych z siedzibą w Warszawie. W okresie ograniczania legalnego
życia społecznego przez administracje państwową (do 1894 r.) powstały 4 organizacje, w okresie regulowania (1894-1906) - 2 organizacje i 1 oddział, a w okresie liberalizacji (1906-1914) odpowiednio - 73 i 21. Najwięcej wśród nich było stowarzyszeń
spożywców (34), kółek rolniczych (26), towarzystw oświatowych (3 samodzielne i 10
oddziałów), oddziałów związków zawodowych (9) oraz ochotniczych towarzystw
pożarnych (6). Początkowo największą aktywność w zakładaniu organizacji społecznych wykazywali mieszczanie, ziemianie i urzędnicy państwowi. Wybuch rewolucji
w 1905 r. zaktywizował społecznie chłopów i robotników. Spośród samodzielnych
organizacji, Rosjanie założyli 2, Żydzi - 3, Polacy - 68, a wspólnie Polacy i Żydzi - 6
(straże ogniowe i towarzystwa kredytowe). Żadnej aktywności nie przejawiali osadnicy niemieccy. Było to spowodowane prawdopodobnie trudnościami adaptacyjnymi w nowych miejscach zamieszkania. Oddziały związków zawodowych i część pozostałych organizacji były obszarami wpływów nielegalnych polskich partii politycznych. Początkowo członków stowarzyszeń cechowała duża aktywność, która
w części szybko mijała. Wydaje się, że na przeszkodzie stały trudności finansowe
i brak odpowiednio dużej ilości „wolnego czasu”. Pod względem rodzaju miejscowości, 16 samodzielnych organizacji i 13 oddziałów powstało w Radomsku, odpowiednio 11 i 4 w osadach oraz 52 i 5 we wsiach. Działania rosyjskiej administracji
państwowej wobec tworzenia organizacji społecznych cechował legalizm. Likwidacja przez władze ogólnokrajowej Polskiej Macierzy Szkolnej i stowarzyszeń zawodowych fizycznych pracowników najemnych wynikała z faktu zagrażania przez nie
interesom Cesarstwa Rosyjskiego.

AGAD, KGGW, sygn. 7867; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 563.
APŁódź, RGP-Prez, sygn. 753.
114 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 588; APWar, WGUds.Stow, sygn. 64, 197.
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom VIII (2014)

Tomasz Michał Kolmasiak
(Wielgomłyny)

Oświata na terenie gminy Wielgomłyny w okresie okupacji niemieckiej
(1939-1945) w świetle dokumentów Związku Nauczycielstwa Polskiego

Wstęp
1 września 1939 roku dzieci i młodzież po skończonych wakacjach miały zasiąść w szkolnych ławach. Tego dnia wybuchła jednak wojna, która sprawiła, iż nauka w roku szkolnym 1939/40 nie rozpoczęła się. Rozpoczęła się później, lecz wyglądała już zgoła inaczej niż przed wybuchem II wojny światowej. Zapoczątkowany
został także nowy rozdział w polskiej oświacie pod nazwą tajne komplety. To, jak
działała oświata w czasie okupacji na terenie powiatu radomszczańskiego pokażę na
przykładzie gminy Wielgomłyny. Za bazę źródłową posłużyły dokumenty zgromadzone w Oddziałowym Archiwum Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomsku.
Okupacyjne władze niemieckie jeszcze w 1939 r. nakazały zamknięcie uczelni i szkół średnich. Zezwolili tylko na działalność szkół szczebla podstawowego1.
Taka sama sytuacja miała miejsce w Generalnej Guberni, w obszarze której znajdowała się gmina Wielgomłyny. Ograniczono program nauczania wykreślając z niego
takie przedmioty jak: język polski, historia, geografia. Zakazane były także wszelkie
dyskusje polityczne2. Okupant z dużą gorliwością zwalczał wszelkie przejawy polskości. Zobowiązano kierowników wszystkich szkół do natychmiastowego zabezpieczenia wszelkich książek historycznych, geograficznych i książek do czytania3.
Miesiąc później zakazano używania polskich elementarzy. W miejsce zlikwidowaEncyklopedia Białych Plam, Radom, 2001, s. 282, 286, 288. „Uniwersytety i inne szkoły wyższe,
szkoły zawodowe, jak i szkoły średnie były zawsze ośrodkiem polskiego szowinistycznego
wychowania i dlatego powinny być w ogóle zamknięte. Należy zezwolić jedynie na szkoły
podstawowe, które powinny nauczać jedynie najbardziej prymitywnych rzeczy: rachunków,
czytania i pisania. Nauka w ważnych narodowo dziedzinach, jak geografia, historia, historia
literatury oraz gimnastyka, musi być zakazana”.
2 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Akta gminy Wielgomłyny
1864-1945 [1952] (dalej AgW), zespół nr 124, sygn. 616, zarządzenie Naczelnika Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18 listopada 1939 r.
3 APPT, AgW, sygnatura 616, Pismo Naczelnika Powiatu do Panów Burmistrzów w Powiecie
z 9 stycznia 1940 r. dot. podręczników naukowych w polskich szkołach.
1
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nych podręczników do nauki języka polskiego i elementarzy wprowadzono obowiązkowe polskojęzyczne czasopisma „Ster” i „Mały Ster”. Były wydawane w latach
1940-1944 przez Wydział Nauki Wychowania i Oświaty Ludowej przy rządzie Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie. Kolejnym krokiem była regulacja nauki religii4.
Bogusławów
Od roku 1812 wieś zamieszkiwali koloniści niemieccy. Mieli tu swoją świątynię, szynk oraz szkołę, w której językiem obowiązującym był niemiecki. Do roku
szkolnego 1938/39 funkcjonowała 4-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w chwili wybuchu wojny mieszkało tu 8 polskich rodzin5. Na początku okupacji
ludność rdzenną wysiedlono. Jeszcze przed wybuchem wojny wyjechał nauczyciel
Zdzisław Ochnicki. Szkoła kontynuowała jednak działalność, ale nauki pobierały
tylko dzieci niemieckie. Uczył je kantor z miejscowego kościółka protestanckiego
Adolf Sonnenberg6.
Stan taki trwał do 15 maja 1944 r., kiedy to władze niemieckie ewakuowały
swoich obywateli do Dmenina, Dziepółci, Teodorowa i Zapolic. Powodem były
względy bezpieczeństwa. W bliższej odległości od Radomska łatwiej było się zabezpieczyć przed atakami partyzantów7. Natomiast do Bogusławowa przesiedlono
chłopów z okolic Radomska. Dla ich dzieci uruchomiono 1-klasową szkołę powszechną.

APPT, AgW, sygnatura 616, Pismo Naczelnika Powiatu z dnia 11 października 1940 r.
„W szkołach w których przed 1 września 39 r. nauki udzielał ksiądz, powinien jej udzielać
nadal, a w innych udzielał będzie nauczyciel w ramach przepisowej ilości godzin i rozkładu
godzin. Wchodzący w rachubę nauczyciele winni się postarać w Kurii Biskupiej o Missia Canonica” [termin „misja kanoniczna” dotyczy relacji pomiędzy Kościołem a państwem, w kwestii zatrudnienie nauczyciela religii w szkole publicznej – przyp. autora].
5 Oddziałowe Archiwum Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomsku (dalej: ZNP), sygn.
0135/1, arkusz Bogusławów.
6 M. König, List do autora z dnia 2 września 2013 r. „Kantorem i nauczycielem był Adolf Sonnenberg, ur. w 1901 r. w Adamowie (gm. Budziszewice, pow. tomaszowski), zm. 1988 r.
w Rostocku. Miał pięcioro dzieci. Po wojnie zostawił pierwszą żonę Lydię z d. Sommerfeld
i ożenił się z Julianną Kirsch z d. Messerschmidt, której mąż zmarł w zamachu w Bogusławowie w 1945 r. Ale wątpię, że Adolf Sonnenberg został po przesiedleniu w Bogusławowie. Jego
syna Otto zamordowali w Babczowie. Może tam się przeprowadziła rodzina. Przed Sonnenbergiem były spory w Bogusławowie, kto ma być kantorem. Były różne partie i rodzinie wcześniejszego kantora podobno tak dokuczono, że musiał on opuścić miejscowość. Mam dokument, gdzie Adolf Sonnenberg się podpisuje jako członek Standortführung NSDAP Arbeitsbereich Generalgouvernement. Jak wyglądało jego rzeczywiste uczestniczenie w tym, nie mam
pojęcia. Może to była tylko formalność”.
7 M. König, 200-lecie powstania wsi Bogusławów, „Komu i Czemu. Nasza Radomszczańska”, nr
34, 11 października 2012 r., s.4.
4
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Adolf Sonnenberg (siedzi pierwszy z prawej) na zdjęciu konfirmandów parafii
w Dziepółci w 1939 r.
Od połowy 1944 r. przez 6 miesięcy nauczycielem-kierownikiem szkoły był
niejaki Chojnacki. 1 lutego 1945 r. wyjechał z Bogusławowa8. Po wkroczeniu na te
ziemie wojsk sowieckich, w miesiącach od stycznia do marca 1945 r., przesiedleńcy
także opuścili Bogusławów i powrócili do swych wcześniejszych miejsc zamieszkania. Dnia 1 marca 1945 r. pracę w charakterze nauczyciela, a zarazem kierownika
tutejszej 1-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej rozpoczął Czesław Tomczyk.
Legitymował się ukończeniem 7-klasowego gimnazjum. Jego zadaniem było zorganizowanie na nowo placówki szkolnej dla powracających z wojennej tułaczki mieszkańców. Do 3 kwietnia 1945 r. szkoła oraz mieszkanie dla nauczyciela mieściły się
w wynajętym budynku. Następnie szkołę przeniesiono do poniemieckiego budynku.
W drugim znalazło się nauczycielskie mieszkanie, składające się z 2 izb i kuchni.
Z jej wyposażenia końca wojny doczekały tylko ławki. Stół, krzesło, szafy, tablica
i pomoce naukowe uległy zniszczeniu. To samo stało się z dokumentacją placówki9.

8
9

ZNP, sygn. 0135/1, arkusz Bogusławów.
Tamże.
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Karczów
Już przed wybuchem wojny funkcjonowała 1-klasowa szkoła powszechna,
w której naukę pobierało kilkudziesięciu uczniów. Podobnie było w pierwszych
latach okupacji, kiedy liczbę uczniów określono na 60-6610. Później liczba dzieci
zmniejszyła się o połowę. W latach 1939-1943 nauczał Stefan Ryszczyk, który wyjechał w nieznane strony. Zastąpił go Władysław Mazurek (ur. 26 lipca 1904 r.), który
pracował w latach 1943-45. Następnie przeniósł się do pobliskiego Zagórza i tam
uzyskał zatrudnienie w placówce szkolnej. Z jego powojennej relacji wyłania się
obraz nauki w ponurych czasach okupacji. Za szkołę służyło wynajęte mieszkanie
u gospodarza Placzyńskiego. Wyposażono je w 8 ławek i tablicę. Na lekcjach przerabiano program klas I-IV. W Karczowie nie prowadzono tajnego nauczania. Żaden
z nauczycieli nie został też aresztowany. Po zakończeniu wojny od lutego 1945 r. do
końca tegoż roku nauka nie była prowadzona11.
Krzętów
Szkoła funkcjonowała przez całą wojnę. Akta z lat 1939-1943 zostały zniszczone, jednak zachowały się pewne, szczątkowe informacje, jak choćby ta, że zajęcia
prowadzone były przez 64 godziny tygodniowo12. W 1944 r. nastąpiła przerwa w nauce. Budynek zajęło niemieckie wojsko, a nauczyciele zmuszeni zostali do prowadzenia list robotników pracujących przy budowie okopów i umocnień w okolicznych, położonych nad rzeką Pilicą, miejscowościach.
W roku szkolnym 1943/44 uczyło się 157 dzieci (naukę ukończyły 3 osoby),
a w roku następnym 176 (absolwentów było już sześciu). Nauczaniem zajmowały się
dwie osoby. Uczyły takie osoby jak: Zofia Kieszczyńska, ur. 1890 r., wykształcenie
średnie, po wojnie kierowniczka szkoły; Alfons Werner, wykształcenie średnie, pracował przez 3 miesiące, przeniósł się do innej placówki; Janina Olszewska, ur. 1909
r., wykształcenie średnie, pracowała przez 3 lata, przeniosła się do innej placówki;
Antoni Wiśniewski, wykształcenie wyższe, pracował przez 7 miesięcy, przeniósł się
do innej placówki; Janina Gwoździkówna, wykształcenie średnie, pracowała przez
11 miesięcy, przeniosła się do innej placówki13.

ZNP, sygn. 0135/1, arkusz Karczów.
Tamże.
12 ZNP, sygn.0135/1, arkusz Krzętów.
13 Tamże.
10
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W tym budynku mieściła się szkoła w Krzętowie powołana w 1857 r. przez Aleksandra Ostrowskiego, dziedzica dóbr Maluszyn ( fotografia współczesna)
Maksymów
Placówka istniała na pewno w początkowym okresie okupacji. Za salę lekcyjną służyła izba wynajęta w prywatnym domu. Ostatnie zachowane dokumenty
dotyczące placówki pochodzą z 1940 r. i dotyczą konfliktu finansowego pomiędzy
gminami Wielgomłyny, Maluszyn i Żytno. Dwie ostatnie gminy nie poczuwały się
do przekazywania pieniędzy na utrzymanie szkoły, mimo iż uczęszczali do niej uczniowie z terenu tychże gmin14. Nie wiele wiadomo o personelu placówki15.
Myśliwczów
Tutejsza Publiczna Szkoła Powszechna działała przez cały okres okupacji,
z krótką przerwą we wrześniu 1939 r. Nauka trwała 30 godzin tygodniowo. Uczono
się według przedwojennego programu, z wyłączeniem historii i geografii. Język
polski wykładano w oparciu o wydawane przez hitlerowską propagandę pismo
„Ster”. Dzieci wykonywały przymusowe roboty polne w okresie wiosennym i je-

T. M. Kolmasiak, Z dziejów szkoły w Maksymowie, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, s. 235238.
15 Tamże, s. 238. Mieszkanka Maksymowa Irena Grzesik (ur. 1934) uczyła się w tutejszej szkole
przez dwa lata. Następnie naukę pobierała w Kozim Polu. Z jej wspomnień wyłania się parę
faktów z wojennych losów maksymowskiej szkoły. Pod koniec 1939 r. pracę rozpoczął tutaj
Zdzisław Ochnicki (zastąpił Irenę Grzywacz, którą przeniesiono do Huty Drewnianej), katechetą był wikary parafii w Wielgomłynach, ks. Kubiś. Nauczała także nieznana z nazwiska
kobieta, którą wojenne losy rzuciły do Maksymowa z okolic Warszawy lub z samej stolicy.
14
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siennym. Do stycznia 1940 r. uczyło się ok. 90 osób16. Od stycznia do czerwca 1940 r.
nauki pobierało 113 uczniów, w roku szkolnym 1940/41 - 159 uczniów, 1941/42 109 uczniów, 1942/43 - 93 uczniów, 1943/44 - 120 uczniów, 1944/45 (do chwili tzw.
wyzwolenia) 107 uczniów17. Szkoła mieściła się w tym samym budynku co przed
wybuchem okupacji i składała się z dwóch izb lekcyjnych. Po wojnie stwierdzono, że
umeblowanie zostało w znacznym stopniu zużyte i zniszczone, a pomoce szkolne
całkowicie.
Do 1939 r. pracował jeden nauczyciel, a od stycznia 1940 r. trzech. Jako nauczyciele zatrudnieni byli m.in.: Zofia Borek, Marian Borek (oboje pracowali także po
1945 r. – łącznie przez 5 lat i 4 miesiące), Jan Plebańczyk (pracował 2 lata) i Zenon
Ochnicki (prawdopodobnie chodzi o Zdzisława, pracował 3 lata i 4 miesiące). Wszyscy mieli średnie wykształcenie. Nauczania tajnego nie stwierdzono18.
Niedośpielin
W pierwszych latach okupacji nauki pobierało od 65 do 73 uczniów. Szkoła
była 1-izbowa19. Nauczycielem był Władysław Jan Kołodziejski. Przyszedł na świat
we wsi Borzykowa w roku 1899. Ukończył Seminarium Nauczycielskie. W latach
1922-1926 zatrudniony w Wielgomłynach, a następnie przeniesiony do Maksymowa20. Kolejnym miejscem jego pracy była filia wielgomłyńskiej szkoły w Niedośpielinie, którą opuścił zaraz po zakończeniu wojny (wyjechał do Rudy Śląskiej). W Niedośpielinie nauczał m.in. matematyki. Interesował się też literaturą i historią – w tym
zjazdem książąt polskich i duchowieństwa w rodzinnej Borzykowej. Zgromadził
sporą, prywatną biblioteczkę21. W czasie wojny przez 3 lata prowadził tajne komplety22.
Pratkowice
W początkowym okresie do placówki uczęszczało od 55 do 63 uczniów.
Później liczebność wzrosła. Jeszcze w latach 70-tych XX w. w nieistniejącej już szkole
w Pratkowicach znajdowały się arkusze ocen, z których dowiadujemy się, ilu było
uczniów w poszczególnych latach szkolnych: 1940/41 (klasy I-IV – 83 uczniów),
1941/42 (klasy I-IV – 83 uczniów), 1942/43 (klasa I - 20 uczniów, klasa II – 17
uczniów, klasa IV – 17 uczniów)23. Edukowaniem zajmowała się Maria Górka, która
jesienią 1945 r. przeniosła się w inne miejsce. Nie było tajnego szkolnictwa. Jawnie
uzupełniano jednak wiedzę o niebędące w programie nauczania wiadomości z historii i literatury polskiej24.

ZNP, sygn. 0135/1, arkusz Myśliwczów.
Tamże.
18 Tamże.
19 ZNP, sygn. 0135/1, arkusz Niedośpielin.
20 S. Nagaduś, Dzieje Wielgomłyn i okolic, rękopis, s. 57.
21 Tamże, s. 59.
22 ZNP, sygn. 0135/1, arkusz Niedośpielin.
23 ZNP, sygn. kt 0135/2, arkusz Pratkowice.
24 Tamże.
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Rogi
Jak odnotowano w dokumentach – nauka odbywała się według programu
przedwojennego z wyłączeniem historii i geografii25. W roku szkolnym 1939/40
naukę pobierało 49 dzieci, 48 w roku 1940/41, 46 w roku 1941/42, 42 w roku
1942/43, 47 w roku 1943/44 i tyleż samo w ostatnim wojennym roku szkolnym. Nauka była ciągła. Przerwy w nauce trwały po kilka dni w roku. Spowodowane były
silnymi mrozami i brakiem opału. Szkoła składała się z jednej sali lekcyjnej i pomieszczenia przeznaczonego dla potrzeb nauczyciela. Budynek szkolny przez cały
okres okupacji wykorzystywany był na cele oświatowe. Udzielano w nim także pomocy partyzantom. Po wojnie stwierdzono destrukcję pomocy naukowych w stopniu całkowitym, a umeblowania w stopniu połowicznym.
W trudnych wojennych czasach nauczaniem zajmowała się Stefania Rybak.
Legitymowała się wykształceniem średnim. W Rogach pracowała łącznie 5 lat i 4
miesiące. Była ona szczególnie zaangażowana w działalność konspiracyjną26. Nosiła
pseudonim „Lipa”. Zorganizowała Wojskową Służbę Kobiet, do której należało wiele dziewcząt z okolicznych wiosek27.
Rudka
Od przedwojnia istniała tu Publiczna Szkoła Powszechna 1-go stopnia. Mieściła się w dziś już nieistniejącym parterowym, murowanym budynku, krytym dachówką. Przed wybuchem wojny uczyło się 72 uczniów, a od jesieni 1939 r. 82. Na
koniec roku szkolnego 1939/40 był ich już dwoje mniej. W roku szkolnym 1940/41
uczyło się 88 dzieci, 87 w roku 1941/42, 85 w roku 1942/43, 80 w roku 1943/4428.
Brak jest danych z ostatniego roku okupacji. Wiadomo jedynie, że rok szkolny 1944/
45 nie rozpoczął się z powodu zajęcia budynku szkolnego przez wojsko. Wówczas
w okolicach Rudki i Pratkowic Niemcy rękami polskich chłopów budowali umocnienia i okopy mające powstrzymać zbliżający się front wschodni.
Nauczanie odbywało się w jednej izbie. Nauczyciel miał do dyspozycji dwie
(pokój i kuchnia). Przez 5 lat i 4 miesiące pracował w Rudce Mieczysław Błaszczyk
(ur. 1915 r.). Pracował tam jeszcze po „wyzwoleniu”. Posiadał wykształcenie zawodowe29.
Sokola Góra
Nauka odbywała się tu według przedwojennego programu – bez historii
i geografii. Język polski wykładano przy pomocy pisma „Ster”30. Odnotowano, że w
okresie wiosennym dzieci wykonywały przymusowe prace na polach. Zajmowały
ZNP, sygn. 0135/2, arkusz Rogi, Języka polskiego nauczano przy pomocy czasopisma
„Ster”.
26 Tamże, „(…) utrzymywała ścisłą łączność z oddziałami partyzanckimi AK i AL., robiła
opatrunki rannym, organizowała pranie bielizny dla partyzantów i przetrzymywała u siebie
osoby ukrywające się przed Niemcami oraz ostrzegała ludność miejscową przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony Niemców. Cieszyła się dużym szacunkiem u miejscowego
społeczeństwa i żołnierzy AK i AL.”.
27 B. Górecki, Krzyż nad lasem, Łódź 1993, s. 45.
28 ZNP, sygn. 0135/2, arkusz Rudka.
29 Tamże.
30 ZNP, sygn. 0135/2, arkusz Sokola Góra.
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się zbieraniem kamieni, odchwaszczaniem pól itp. Szkoła składała się z izby szkolnej i pomieszczenia dla nauczyciela. W czasie okupacji przez 2-3 dni stacjonowały
tam wojska niemieckie. Po zakończeniu działań wojennych odnotowano, iż umeblowanie zostało zniszczone w 50 procentach, a pomoce naukowe całkowicie. Częściowemu zniszczeniu uległo także nauczycielskie mieszkanie. W latach 1939-1940
nauki pobierało od 50 do 57 uczniów, 79 w roku szkolnym 1940/41, 77 w roku
szkolnym 1941/42, 73 w roku szkolnym 1942/43, 64 w roku szkolnym 1943/44 i 69
w roku szkolnym 1944/45. Przez całą wojnę, a także po jej zakończeniu w Sokolej
Górze nauczała Elżbieta Wolińska (rok ur. 1913). Miała wykształcenie średnie31.
Trzebce
W 1939 r. placówka nosiła miano Publicznej Szkoły Powszechnej 1-go stopnia. Rok szkolny 1938/39 ukończyło 117 uczniów. W następnym roku szkolnym, już
po napadzie Niemiec hitlerowskich na Polskę uczyło się tu 112 dzieci. W roku 1940
już Polska Szkoła Powszechna edukowała 103 dzieci. W roku szkolnym 1940/41 było
to 104 uczniów. W następnych latach szkolnych do 1 – klasowej Polskiej Szkoły Powszechnej uczęszczała następująca liczba małych mieszkańców Trzebiec i okolic: rok
szkolny 1941/42 i rok szkolny 1942/43 – 97 osób, rok szkolny 1943/44 – 98 osób, rok
szkolny 1944/45 – 94 dzieci32.
W szkole pracowali: Elżbieta Wolińska (pracowała także w Sokolej Górze)
i Władysław Woliński (rok ur. 1916). Oboje mieli wykształcenie zawodowe i uczyli
w Trzebcach przez 5 lat i 4 miesiące. Pracowali tu także po wojnie. Władysław Woliński w ankiecie spisanej 13 października 1946 r. dokładnie przedstawił realia okupacyjnego nauczania33. Wspomniał także o represjach ze strony władz niemieckich34.
Na szkołę składała się izba lekcyjna i mieszkanie nauczycielskie (2 pokoje z kuchnią)
oraz pomieszczenie gospodarcze. Jak czytamy w ankiecie – za czasów okupacji budynek nie był zniszczony. Co więcej wybudowano nową studnię i postawiono ustęp
przy szkole. Po wojnie stwierdzono brak 22 szyb w sali szkolnej. Brakowało opału,
a także wszelkich pomocy szkolnych (map Polski, Europy i innych części świata,
jednostek miar ciężaru i pojemności, przyrządów do nauczania przyrody martwej)
itp. Podkreślano, że tutejsza szkoła była zawsze bardzo słabo umeblowana35.

Tamże.
ZNP, sygn. 0135/2, arkusz Trzebce.
33 Tamże. „Z programu usunięto naukę historii i geografii. Z programu języka polskiego usunięto pierwiastki państwowo – twórcze i wszystko to, co mówiło o Polsce. Skasowano wszelkie podręczniki, a na ich miejsce wprowadzono czasopismo „Ster” bez zróżnicowania i dostosowania treści czytanek do poszczególnych klas /oddziałów/. Dopiero w r. 1942 wprowadzono „Mały Ster” dla młodszych oddziałów”.
34 Tamże. „Szkoła podporządkowana administracji. Dzieci używane do prac na roli w majątkach i folwarkach. Nauczanie w tut. szkole odbywało się prawie bez przerwy. Rewizja szkoły
odbyła się raz. Szukano zakazanych podręczników i wypytywano dzieci o wiadomości polityczne, o piosenki wojskowe itp. Z prac przymusowych wykonywaliśmy zbieranie chmielu w
folwarku Borowiec; pielenie ziemniaków w majątku Rudka – obie miejscowości oddalone od
szkoły 3 km. W roku 1944 nauczycielstwo musiało chodzić do kopania okopów”.
35 Tamże. „Posiadała i posiada: ławki, stoły dla naucz., jedną szafę, dwie tablice i portrety
dostojników państwowych. Zniszczeń w czasie wojny w umeblowaniu nie było. Jedynie za31
32
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Wielgomłyny
W miejscowości będącej siedzibą gminy działała 7 – klasowa Publiczna Szkoła Powszechna. Przed wojną nauka odbywała się w kilku miejscach - w wynajętych
pomieszczeniach u Zambrzyckiego36 i u przedwojennego wójta Ignacego Wojdy.
W domu tego ostatniego szkoła funkcjonowała w latach 1928-193937. Głównym budynkiem oświatowym był natomiast stary, drewniany budynek znajdujący się przy
szosie na Radomsko38. Nowa szkoła nie została jeszcze oddana do użytku. Jej budowę przerwał wybuch wojny - w niewykończonym budynku Niemcy urządzili magazyn zbożowy. Budynek skończono dopiero po wojnie i oddano do użytku.

Nowy budynek wielgomłyńskiej szkoły został wykończony i oddany do użytku po
wojnie. Zdjęcie archiwalne z lat 50-tych XX w.
Wykaz będący w posiadaniu Związku Nauczycielstwa Polskiego mówi, że
do nauki wykorzystywano 4 izby szkolne39. 15 czerwca 1939 r. stan osobowy
uczniów wynosił 304 (absolwentów 26), w okresie wrzesień – grudzień 1939 r. - 267
(absolwentów 8), w okresie styczeń – czerwiec 1940 r. - 304 (absolwentów 8). W roku
szkolnym 1940/41 uczęszczało do Wielgomłynów 234 uczniów (14 absolwentów),

brano nam bibliotekę, stare sprzed I wojny świat. mapy i podręczniki szkolne. Obecnie brak
jest: szafy, umywalki, apteczki, szafki”.
36 S. Nagaduś, Dzieje Wielgomłyn i okolic, rękopis, s. 25.
37 Tamże, s. 51.
38 Tamże, s. 80.
39 ZNP, sygn. 0135/2, arkusz Wielgomłyny.
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w roku 1941/42 - 240 uczniów (14 absolwentów), w roku 1942/43 - 236 uczniów
(absolwentów 12), w roku 1943/44 - 218 uczniów (absolwentów 16), w roku 1944/45
- 224 uczniów (absolwentów 12).
W Wielgomłynach funkcjonowały tajne komplety, czyli konspiracyjne nauczanie. Jako jedne z nielicznych na terenie tutejszej gminy są dobrze udokumentowane. Od września do grudnia 1939 r. z tej formy nauki korzystało 34 uczniów
(prowadzono 20 godzin nauki w tygodniu), od stycznia do czerwca 1940 r. korzystało 42 uczniów (21 godzin nauki tygodniowo). W roku szkolnym 1940/41 uczyło się
39 dzieci i młodzieży (25 godzin nauki tygodniowo), w roku 1941/42 41 uczniów (28
godzin nauki tygodniowo), w roku 1942/43 38 uczniów (30 godzin nauki tygodniowo), w roku 1943/44 41 uczniów (28 godzin nauki tygodniowo), a w roku 1944/45
40 uczniów (29 godzin nauki tygodniowo). Poza tym uczniowie brali udział w konspiracji, wykonując prostsze zadania jak przenoszenie pism, meldunków40.
Personel wielgomłyńskiej szkoły stanowiły takie osoby jak: Jan Olszewski
(ur. 1897 r.) i jego żona, Irena (ur. 1902 r.). Olszewski przybył tu wraz z małżonką
z Dworszowic Kościelnych koło Brzeźnicy w roku 1931. Objął stanowisko kierownika szkoły, jego żona Irena, została etatową nauczycielką. Olszewski pracował
w Wielgomłynach do 19 grudnia 1945 r.41. Od 1 września 1935 r. do 1 września
1940 r. nauczaniem zajmował się Kazimierz Kozłowski (ur. 1904 r.). Wynajmował
mieszkanie u Marcina Zuterka na ul. Krzętowskiej. Przeniesiono go do szkoły 1-go
stopnia w Chełmie (gm. Masłowice)42. Po odejściu Kozłowskiego w 1940 r. w szkole
pozostały tylko trzy siły nauczycielskie w osobach: Jana Olszewskiego, Marii Podczaskiej43 i Genowefy Marcowej44. W wykazie znajdującym się w archiwum ZNP
40 Materiały o Twórczości w Gminie Wielgomłyny, tom III, pod red. E. Kaczmarek, Wielgomłyny
2012, relacja Zofii Stępień z Wielgomłynów, s. 207-209. „Księdzem Ignacym Lubeckim, proboszczem parafii w Wielgomłynach opiekowała się pani Pola. Ona była kucharką na plebanii
w Wielgomłynach. Pochodziła z Sokolej Góry. Kiedy moja mamusia rozgrywała te historie
z tajnymi pismami, ksiądz Lubecki był już staruszkiem. Od strony Maksymowa i Bogusławowa przywozili tajne pisma. Ci którzy się tym zajmowali, to była taka grupa: moja mamusia, ta
pani Pola, ksiądz, no i ja: „najstarsza” dziewczyna [ur. w1937 r. – przyp. autora]. (…) Co do
sprawy z tajnymi pismami, to pani kierownik szkoły, która była moją wychowawczynią,
o wszystkim wiedziała, bo ja się czasem spóźniałam na lekcje. Ktoś od strony Myśliwczowa
przywoził te tajne pisma w nocy i wkładał je do takiej wykopanej studzienki bez wody i przykrywał czymś tak, że nikt tego nie znalazł. Ta studzienka znajdowała się w domu naprzeciwko obecnego Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach. Moja mamusia to w nocy zabierała, rano wkładała mi tornister na plecy i ja z tym tornistrem szłam do księdza i do pani Poli,
bo ona też była w to wtajemniczona. Ja przychodziłam do księdza, który był całkowicie nieruchomy z powodu choroby reumatycznej, siadałam przy nim blisko, odpinałam tornister i on
sobie te pisma z moją pomocą wyjmował. Następnie kładłam mu szybko te pisma pod materac i wychodziłam. Do księdza Lubeckiego często przychodzili koledzy, którzy być może też
byli tym wszystkim zainteresowani, nie wiem tego. Ale ja już wiedziałam, że jak ktoś przyszedł, to musiałam pochwalić Pana Boga i usiąść”.
41 S. Nagaduś, Dzieje Wielgomłyn i okolic, rękopis, s. 81-82.
42 Tamże, s. 95-98.
43 Urodzona w 1908 r., wykształcenie ogólne zawodowe, czas pracy w Wielgomłynach: 6 lat i 5
miesięcy.
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można odczytać także inne nazwiska: Jan Kowalczyk (ur. 1907 r., ukończył Seminarium Nauczycielskie) i Maria Kowalczyk (ur. 1909 r. po WKN – Wyższym Kursie
Nauczycielskim). Kowalczykowie pracowali w Wielgomłynach przez 3 lata. 2 lata
pracował Wacław Kubik (ur. 1923 r.)45. Przez okres 3 miesięcy naukę prowadził Jan
Rogulka, żołnierz Armii Krajowej, a następnie KWP46.
Wola Kuźniewska
Od przedwojnia działała tu 1-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna. W poszczególnych latach szkolnych uczęszczała do niej następująca liczba uczniów:
1940/41 – 94 uczniów, 1941/42 – 61 uczniów, 1942/43 – 51 uczniów, 1943/44 – 56
uczniów, 1944/45 – 65. W ostatnim roku okupacji szkołę ukończyło 4 absolwentów47.
Jednym z zatrudnionych nauczycieli był Kazimierz Zarzycki (ur. 1911 r.).
Legitymował się ukończonym Seminarium Nauczycielskim. W Woli Kuźniewskiej
pracował przez równe półtora roku, po czym został przeniesiony. Na inne stanowiska przeniesieni zostali też: Stefan Ryszczyk i Józef Rybarczyk. Nieznane były natomiast losy nauczyciela o nazwisku Grządziel. Po 1945 r. w opisywanej szkole nadal
pracowała Janina Zarzycka (ur. 1906 r.). To ona wypełniła 22 października 1946 r.

Urodzona w 1908 r., wykształcenie ogólne zawodowe, czas pracy: 6 lat i 4 miesiące.
ZNP, symbol wykazu akt 0135/2, arkusz Wielgomłyny.
46 Urodzony 5 marca 1913 r. [w aktach ZNP widnieje rok 1911] w Woli Rożkowej. Jako nauczyciel pracował w Piotrkowie Trybunalskim. Uczył też w 7-klasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Wielgomłynach. W 1940 roku wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej AK,
obwód Radomsko. Jeszcze z 1939 r. legitymował się stopniem podchorążego rezerwy. W konspiracji obrał pseudonim „Grot”. Od sierpnia 1943 r. walczył w oddziale Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, dowodził III plutonem. W nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 r. wziął udział w
pierwszym „napadzie” na więzienie w Radomsku, był odpowiedzialny za transport. W jego
gestii leżało dostarczenie 40 podwód konnych wraz z eskortą 15 żołnierzy, którzy mieli wywieźć i ochronić odbitych więźniów. W sierpniu 1944 r. Rogulka znalazł się w szeregach 27
Pułku Piechoty Armii Krajowej, pod dowództwem Franciszka Polkowskiego ps. „Korsak”.
Objął pluton w I oddziale porucznika Sojczyńskiego „Warszyca”. Został także jego adiutantem i osobistym ochroniarzem. Pod nieobecność dowódcy podpisywał niektóre meldunki. 23
stycznia 1945 r. w dowód uznania za akcję na Radomsko awansowano go wraz z innymi żołnierzami do stopnia podporucznika. W maju 1945 r. złożył przysięgę „Warszycowi”, 4 grudnia objął dowództwo batalionu KWP o kryptonimie „Żniwiarka”, działającego na terenie
powiatu piotrkowskiego. Najbardziej spektakularną akcją był drugi napad na Radomsko,
którego celem było uwolnienie 57 przetrzymywanych w więzieniu ludzi. Konsekwencją udanej akcji była obława Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, która jeszcze w kwietniu 1946 r.
doprowadziła do aresztowania 17 żołnierzy KWP, w tym ich dowódcy Jana Rogulki. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie, wydział dla spraw doraźnych, obradującego w sali
radomszczańskiego kinoteatru „Kinema” skazano 12 oskarżonych (w tym Rogulkę) na kary
śmierci. Wyroki wykonano. Okrutnie zmasakrowane ciała zakopano w lesie w Bąkowej Górze
za Przedborzem. Siostra Jana, Helena Caban wspominała o jego zmasakrowanej głowie i połamanych rękach. Ciało „Grota” rodzina zabrała ze zbiorowej mogiły i pochowała w mundurze wojskowym na cmentarzu parafialnym w Niedośpielinie.
47 ZNP, sygn. 0135/2, arkusz Wola Kuźniewska.
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ankietę dotyczącą nauczania w okresie II wojny światowej48. Nauka odbywała się w
jednej izbie lekcyjnej. Do użytku nauczyciela pozostawał pokój z kuchnią. Po zakończeniu działań wojennych szkoła nie posiadała żadnych pomocy naukowych, map,
obrazów. Wszystko zostało zniszczone przez okupanta. Wnioskowano do władz
oświatowych o przeprowadzenie remontu budynku szkolnego, dobudowanie ganku
i wybudowanie od podstaw budynków gospodarczych49.
Wola Życińska
Zachowało się niewiele informacji o funkcjonującej w tej wsi 4–oddziałowej
Publicznej Szkole Powszechnej. Brak jest ksiąg ocen i wykazu uczniów. Ostatnie
dane liczbowe pochodzą z 1939 r. Jesienią 1939 r. naukę rozpoczęło 31 uczniów.
W poprzednim roku szkolnym było ich 3050. Nie stwierdzono tajnego nauczania.
W szkole pracowali: niejaki Bulikowski (miał wykształcenie średnie, po przepracowaniu 2 lat został przeniesiony do innej placówki)51 i Maria Piekarska (wykształcenie
średnie, pracowała 3 lata i 6 miesięcy po czym została przeniesiona). Szkoła mieściła
się w nieistniejącym już, drewnianym budynku. Składała się z izby lekcyjnej i pomieszczenia (mieszkania) dla nauczyciela. Przez cały okres wojny budynek był wykorzystywany na cele oświatowe. Tak jak w przypadku innych szkół – pomoce naukowe uległy całkowitemu zniszczeniu, a umeblowanie częściowemu52. W dniu
1 czerwca 1944 r. nauka szkolna została przerwana. Tego dnia okoliczne lasy były
miejscem pacyfikacji wymierzonej w partyzantów53.
Zagórze
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia drugiego była placówką kształcącą
sporą liczbę uczniów. W roku szkolnym 1938/39 uczęszczało 235 osób. Ukończyło ją
5 absolwentów. Jesienią 1939 r. liczba uczniów wynosiła 21954. W roku szkolnym
1940/41 uczyło się 239 dzieci (1 absolwent), w roku 1941/42 - 232 uczniów (4 absolwentów), w roku 1942/43 - 248 uczniów (1 absolwent), w roku 1943/44 - 236
uczniów (4 absolwentów), w roku 1944/45 - 218 uczniów (7 absolwentów). Jak wyTamże. „Warunki nauczania były trudne z braku podręczników, przyjeżdżał Inspektor
niemiecki. Przerwy w nauce były, ponieważ nauczyciel musiał jeździć do pracy przy kopaniu
okopów”.
49 Tamże.
50 ZNP, sygn. 0135/2, arkusz Wola Życińska.
51 W wykazie nauczycieli publicznej szkoły powszechnej w Woli Życińskiej [Ł. Kopera, Dzieje
szkół elementarnych i powszechnych w dobrach Ostrowskich z Maluszyna (do 1945 r.), Sudzin –
Włoszczowa 2012, s. 112] pojawia się jedynie nazwisko Zofii Bulikowskiej, która pracowała
w szkole w 1943 r.
52 ZNP, sygn. 0135/2, arkusz Wola Życińska.
53 Materiały o Twórczości …, relacja Heleny Zawada z Woli Życińskiej, s. 225. „To był okropny
dzień, jak tatę zabili. Był to czwartek, pierwszego czerwca 1944 roku. Ja tam byłam. W tym
dniu jak zwykle poszłam do szkoły. Szkołę mieliśmy w naszej wsi. Ale ponieważ pani dowiedziała się, że na Szczyniku są Niemcy, kazała uczniom wracać: - „Dzieci, idźcie do rodziców,
gdzie możecie, bo Niemcy są niedaleko”. Szczynik to jest ta miejscowość, gdzie teraz stoi
pomnik ku czci zamordowanych przez Niemców czterech Polaków. (…) Kiedy pani w szkole
wysłała nas do domu, Niemcy szli przez pola od strony Szczynika w kierunku kanału wodnego. Samolot niemiecki krążył i strzelał”.
54 ZNP, sygn. 0135/2, arkusz Zagórze.
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glądała nauka pod niemiecką okupacją opisał w 1946 r. Władysław Mazurek. Nauka
odbywała się według przedwojennego programu, lecz z wyłączeniem historii i geografii. W roku 1940 okupant wydał własny program nauczania55.
Lokal szkolny niejednokrotnie służył jako składnica zboża kontyngentowego, a w roku 1944 często zamieniano go w koszary dla niemieckich żołnierzy.
Ci, jako rozrywkę upodobali sobie niszczenie wyposażenia szkolnego, a w dzień
wraz z okolicznymi sołtysami urządzali nagonki do budowy okopów nad Pilicą. Notorycznie brakowało opału i pomocy naukowych, a dziatwa szkolna była poddawana hitlerowskiej propagandzie. Przynajmniej oficjalnie. W Zagórzu dobrze prosperowały tajne komplety. Odbywały się zazwyczaj w pokoju nauczyciela, a prowadzone były według programu i podręczników przedwojennych albo ze specjalnych notatek sporządzanych przez nauczyciela. W okresie od stycznia do czerwca 1940 r.
tajne nauczanie prowadzone było 3 dni w tygodniu przez 1 nauczyciela56. Nauki pobierało 6 uczniów, którzy pozytywnie zakończyli naukę. W roku szkolnym 1940/41
(nauka trwała 8 miesięcy, 3 dni w tygodniu) uczyło się 7 dzieci i tyleż pozytywnie
zakończyło naukę. Tajne komplety prowadziła jedna osoba. W roku 1941/42 (nauka
trwała 5 miesięcy, 3 dni w tygodniu) uczyło się 4 dzieci i tyle samo pozytywnie zakończyło naukę. W roku 1942/43 (nauka trwała 9 miesięcy, 3 dni w tygodniu) uczyło
się 10 dzieci, natomiast absolwentami było tylko ośmioro. W kolejnym roku szkolnym - 1943/44 (nauka trwała 7 miesięcy, 4 dni w tygodniu) uczyło się 12 dzieci. Pozytywnie ją zakończyło 9 naukę. W roku 1944/45 (nauka trwała 8 miesięcy, 5 dni w
tygodniu) uczyło się 15 dzieci. Absolwentami zostało 9. Tego roku nauczaniem wyjątkowo zajmowały się dwie osoby57. Konspiracyjne nauczanie dzieliło się na tajne
komplety (zbiorowe nauczanie grupy dzieci i młodzieży) i nauczanie jednostkowe,
prowadzone indywidualnie z danym uczniem. Wyjaśnienie to będzie pomocne przy
zobrazowaniu ról jakie pełnili nauczyciele zatrudnieni w okresie wojennym w placówce w Zagórzu: Janina Magiera (ur. 1919 r., wykształcenie ogólne, pracowała 4
Tamże. „Z przedwojennych programów wyrzucono historię i geografię. Zarekwirowano
wszystkie podręczniki, w których było pisane słowo „Polska”, nie wyłączając podręczników
do religii. Zostawiono „łaskawie” tylko podręczniki do przyrody. Zarekwirowano również
wszystkie mapy, biblioteczkę uczn., obrazy historyczne, tak że szkoła ogołocona została ze
wszystkich pomocy szkolnych. Zaopatrzono szkoły w czasopisma „Ster” i „Mały Ster” wykonane w Krakowie przez p. Burdeckiego Feliksa. W „Sterze” omawiano tylko tematy związane
z pracą człowieka, aby przez to szkoła wytworzyła robociarzy do robót w Rzeszy. Innych
podręczników i pomocy naukowych nie było. O remont zniszczonych wojną lokali nikt się nie
troszczył, jak również o opał. Z tego powodu szkołę często zamykano zimą. Kontrola w szkole
zazwyczaj tak się odbywała, że przyjeżdżał „Schulrat” z inspektorem – Niemcy [w oryginale
Niemcy były pisane małą literą – przypis autora] – i obaj robili rewizję w teczkach uczniów
i nauczycieli, czy nie ma zakazanych podręczników czy notatek. O poziom nauczania dbano
bardzo mało. Jeżeli uczeń wiedział, że kraj nazywa się G.G. [Generalna Gubernia – przypis
autora], a Niemcy [znów z małej litery – przypis autora] wygrają wojnę z Rosją, wyjeżdżał
zadowolony i zalecał czytać dzieciom pisma propagandowe niemieckie jak np.: „Zbrodniarze
ludzkości”, „Halo uwaga”, „Bohaterowie czy zdrajcy” itp. Żądano dzieci w folwarkach, jednak nasza szkoła udziału nie brała”.
56 Tamże.
57 Tamże.
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miesiące, po wojnie odnotowano, że zmieniła zawód), Stanisław Witaszczyk (ur.
1900 r., wykształcenie ogólne, pracował 3 miesiące, odnotowano, że zmienił zawód),
Wacław Lewicki (ur. 1910 r., wykształcenie ogólne, pracował 6 miesięcy, zmienił
zawód), Alfons Werner (ur. 1918 r., wykształcenie średnie, pracował 4 lata, w tym 3
lata w nauczaniu tajnym jednostkowym, przeniósł się do innej szkoły), Michalina
Fijałkowska (ur. 1898 r., wykształcenie średnie, pracowała 1 rok - w tym czasie prowadziła tajne nauczanie jednostkowe, w 1946 r. pracowała w Zagórzu nadal), Władysław Mazurek (ur. 1904 r., wykształcenie średnie, pracował 1 rok - w tym czasie
prowadził tajne nauczanie jednostkowe, w 1946 r. pracował nadal), Rdesiński (ur.
1910 r., wykształcenie wyższe, przez 3 lata prowadził tajne komplety, po wojnie już
w Zagórzu nie pracował)58. W wykazie nauczycielstwa szkoły w Zagórzu znajduje
się jeszcze jedna osoba o nazwisku Rdesiński – Aleksy. Podano, że urodził się w 1915
r., posiadał wykształcenie średnie, przepracował 4 lata w nauczaniu jawnym i 3 lata
w tajnym. Po wojnie miał zmienić miejsce pracy. Informacja ta jednak jest częściowo
błędna. Na podstawie innych dostępnych źródeł warto szerzej przedstawić jego postać59. Trudno natomiast jednoznacznie stwierdzić, który z Rdesińskich pełnił
w czasie wojny funkcję kierownika szkoły w Zagórzu, a także zakładał na tym terenie organizację ZWZ60.

Tamże.
Drzewo genealogiczne rodziny Rdesińskich, http://www.argoslupca.com/dkr/12.html
[obecnie brak dostępu] oraz "Kurier Słupecki", Oficer Armii Krajowej - słupczanin, aut. St.
Garsztka - Aleksy Rdesiński urodził się lipca 1914 r. w Słupcy. W 1930 r. ukończył słupecką
Szkołę Powszechną, a następnie w 1936 r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie. Zaraz
potem został powołany do wojska – w 1937 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy 17 DP
w Gnieźnie. Został przydzielony jako kapral podchorąży rezerwy do 68. pułku piechoty we
Wrześni. W 1938 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w Zagórzu (gm. Wielgomłyny). 24 sierpnia 1939 r. zmobilizowano go do 68. pułku we Wrześni wchodzącego w skład Armii „Poznań”. Mianowano go dowódcą plutonu CKM. Wiadomo, że od 9 września brał udział w
walkach pod Łęczycą i w innych bitwach Armii „Poznań”. Pod Łęczycą dostał się do niewoli,
skąd następnie zbiegł. Włączył się w konspirację w szeregach takich organizacji jak: Służba
Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa. Brał udział w akcji „Burza”.
Jako porucznik AK nosił pseudonimy: „Szary” i „Bury”. Po wojnie pracował jako nauczyciel
w Koszutach, następnie w latach 1945-50 był p.o. kierownika w Lądzie. po ukończeniu WKN
w 1950 rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy, gdzie doczekał emerytury.
Wykładał tam Przysposobienie Wojskowe. Nauczycielką była również jego żona Jadwiga
Krajewska (1920-2002). Za działalność partyzancką Aleksy Rdesiński uhonorowany został
m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem
AK, Medalem Wojska Polskiego, Medalem ,,Za wojnę obronną''. W 1983 r. awansowano go
na kapitana WP. Zmarł 9 grudnia 1995 r. w Słupcy.
60 Materiały o Twórczości …, relacja Jana Niteckiego z Niedośpielina, s. 175.
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Aleksy Rdesiński (fotografia archiwalna)

Zakończenie
Na badanym terenie, jakim jest obecny obszar gminy Wielgomłyny w okresie okupacji niemieckiej prowadzona była nauka szkolna, wedle ustalonego przez
władze programu nauczania. Odbywała się ona w sposób ciągły z krótkimi przerwami w niektórych miejscowościach. Miało to m.in. związek z zajmowaniem budynków szkolnych przez wojsko lub wysyłaniem nauczycielstwa do budowy okopów.
Ankiety z poszczególnych szkół potwierdzają, że polskie elementarze zastąpiły wydawane przez Niemców polskojęzyczne ilustrowane pisma „Ster” i „Mały
Ster”. Przyszły obywatel Generalnej Guberni miał jedynie posiadać podstawy czytania i pisania oraz liczenia. Zbędna miała być nauka polskiej literatury, historii czy
geografii. Zachowano jedynie naukę religii.
Jednakże światli mieszkańcy gminy, nauczyciele, duchowni, za cel obrali sobie kontynuowanie wiedzy o Polsce, a także przedwojennego polskiego programu
nauczania. I to na jego podstawie odbywały się tzw. tajne komplety. Na badanym
obszarze można je zauważyć m.in. w stolicy gminy – w Wielgomłynach, a także w
dużej i prężnej społecznie wsi Zagórze. Brak informacji o tego typu działalności na
terenie innych miejscowości. Jako że ankiety będące w zasobach Związku Nauczycielstwa Polskiego zostały sporządzone zaraz po wojnie (1946 r. – w 1972 r. przeprowadzano ich weryfikację), trudno posądzać ich autorów o luki w pamięci.
W ponurych czasach okupacji z trudnościami mierzyli się także sami nauczyciele. W kontaktach z władzami zobligowano ich do używania jedynie języka
niemieckiego. Wykorzystywano ich także do pracy fizycznej przy wspomnianych
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okopach, akcjach żniwnych czy w ściąganiu kontyngentów od ludności wiejskiej61.
Należy także nadmienić, iż w czasie II wojny światowej nauczycielką mogła być
jedynie kobieta stanu wolnego. Mężatki musiały zrezygnować z pracy w oświacie
i pozostać na utrzymaniu małżonka.
Pośród nauczycielstwa z terenu gminy Wielgomłyny nie brakuje wojennych
bohaterów, którzy ryzykowali swym życiem działając w konspiracji. Patriotyczna
postawa Jana Rogulki doprowadziła go do utraty życia – jednak nie z rąk hitlerowców, lecz współrodaków, funkcjonariuszy komunistycznego systemu. Było tutaj
także wielu cichych bohaterów, którzy swą pracą u podstaw umacniali przejawy
patriotyzmu w sercach młodych obywateli okupowanej Polski. Wartości te z pewnością zaprocentowały w kolejnych dziesięcioleciach.

61

Ł. Kopera, Dzieje szkół …, s. 114.

266

Materiały

Zeszyty Radomszczańskie
Tom VIII (2014)

Tomasz Stolarczyk
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Szesnasto - i siedemnastowieczne księgi teologiczne i zbiory kazań w bibliotece
gidelskich dominikanów w początku XX w.

Głównym celem Zakonu Braci Kaznodziejów było i jest głoszenie Słowa Bożego czyli kaznodziejstwo1. Służyć temu miały specjalne studia dominikańskie, dające wykształcenie teologiczne oraz filozoficzne. W każdym klasztorze, już od momentu jego powstania, funkcjonowała szkoła konwentualna2. Według Krystyny Zawadzkiej „z kształceniem zakonników, a także z pełnieniem przez nich obowiązków
kapłańskich (kazania, spowiadanie, odprawianie mszy) wiązały się nierozłącznie
książki”3. Dlatego też przy każdym klasztorze zakładano biblioteki4. Ich funkcjonowanie regulowało ustawodawstwo zakonne, począwszy od samej reguły i konstytucji, a skończywszy na kronikach klasztornych i rejestrach wydatków. Najważniejsze
przepisy dotyczące książek i bibliotek zostały opracowane jeszcze w XIII w. przez
generała dominikańskiego Humberta de Romanis5. Kapituła generalna rzymska
w 1569 r. nakazała wręcz, aby każdy klasztor miał swoją bibliotekę6.

F. D. Boespflug, Życie zakonne Braci kaznodziejów, [w:] Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, red.
M. A. Babraj, Poznań 1986, s. 36; J. Salij, Duchowość dominikańska, [w:] Dominikanie…, s. 25.
2 K. Kaczmarek, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005, s. 72;
K. Zawadzka, Biblioteki klasztorne dominikanów na Śląsku (1239-1810), „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliothecalia Wratislaviensia” 5 (1999), s. 18.
3 K. Zawadzka, Biblioteki klasztorne…, s. 18.
4 Tamże, s. 18; I. Szostek, Biblioteka dominikanów lwowskich w świetle katalogu z roku 1776, [w:]
Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, red. J. Kłoczowski, t. 2, Warszawa 1975,
s. 410; J. A. Kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów w Sieradzu na przełomie XVI i XVII w., [w:]
Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, red. J. Kłoczowski, t. 2, Warszawa 1975,
s. 401; H. E. Wyczawski, Kościelne zbiory biblioteczne (wiek XVI-XVIII)., [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 1, Lublin 1975, s. 532.
5 Incipiunt instructiones Magistri Humberti De officiis ordinis, [w:] B. Humberti de Romanis quinti
Praedicatorum Magistri Generalis Opera De vita regulari, ed. J. J. Berthier, vol. II, Casali 1956,
s. 263-266; I. Szostek, Biblioteka dominikanów, s. 412, 414.
6 R. Świętochowski, Biblioteka OO. Dominikanów w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kościelne” (dalej: ABMK) T. XXXIII, 1976, s. 300; T. Stolarczyk, Biblioteka łęczyckiego konwentu
1

Tomasz Stolarczyk
Konwentualna biblioteka znajdowała się również w gidelskim klasztorze
Braci Kaznodziejów. Jej księgozbiór można odtworzyć na podstawie inwentarza
pochodzącego z 1903 r. (dalej: Inwentarz)7. Według niego gidelscy dominikanie posiadali w początkach XX w. 1196 egzemplarzy ksiąg, z czego 345 pochodziło z XVI
i XVII w.8 Trzon tego księgozbioru stanowiły dzieła teologiczne i zbiory kazań –
spośród szesnasto – i siedemnastowiecznych ksiąg z tych działów było 56 woluminów dzieł teologicznych i aż 100 (72 dzieła) woluminów zbiorów kazań.
Teologię należy podzielić na teologię spekulatywną i dogmatyczną oraz moralną. Do teologii spekulatywnej i dogmatycznej z omawianego okresu wg Inwentarza należało 20 dzieł (24 woluminy). Były to: św. Tomasza z Akwinu Summa Theologica w całości (2 egz. - Romae 1586, 1620,) oraz Secunda secundae parties Summae Theologiae (Romae 1586), Tertia pars Summae Theologicae (Romae 1586)9, Silvestro Prierias
Mazzoliniego Summa Silvestrina10, Abrahama Bzowskiego Sacra Theologia dogmatica
(Coloniae 1612)11, Serafino Capponi-Porrecty Elucidationes fornales totius Summae
Theologicae S[ancti] Thomae Aquinati (Venetiis 1588)12, Petrusa Wittfelta Theologia catechetica13, Berardo Bongiovanni: Epithomae in universam sacrosanctae Theologiae14, Dionizego Ryckela Cartusianusa Summa fidei orthodoxae t. II (Venetiis 1585)15, Ambrożego
Nieszporkowicza Officina emblematum16, Bartolomeo Mediny (Bartolomeo de Medina): Expositiones in Primam secundae D[ivi] Thomae (Venetiis 1580)17, Ferdynanda Januszowskiego-Ohma Sententiae Thomisticae (3 egz.)18, Bartolomeo Fumi Summa Armildominikańskiego, [w:] Przestrzeń informacyjna książki, red. J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H.
Tadeusiewicz, Łódź 2009, s. 234.
7 Archiwum Polskiej Prowincji Dominikańskiej w Krakowie (dalej: APPDK). Katalog książek
biblioteki klasztoru OO. Dominikanów w Gidlach (dalej: KDG), ss. 119; Inwentarz podaje
pełne adresy wydawnicze, pełne imiona i nazwiska autorów, ale skrócone tytuły; nie zastosowano w nim żadnego kryterium szeregowania, wymieniając książki jedną po drugiej.
8 APPDK. KDG.
9 APPDK. KDG, s. 12-13, 32-33, 54-55.
10 Summae Sylvestrine quae summa summarum, 1545 (APPDK. KDG, s. 18-19; J. Szady, Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku, Lublin 2008 (dalej: Szady), s. 229).
11 APPDK. KDG, s. 20-21.
12 APPDK. KDG, s. 22-23.
13 Theologia catechetica, hoc est, doctrina christiana quinque libris, Monasteri 1656 (APPDK. KDG,
s. 26-27).
14 Epitome in universam sacrosanctae theologiae Divi Thomae Aquinatis summam Lugduni 1579
(APPDK. KDG 28-29).
15 APPDK. KDG, s. 28-29.
16 Officina emblematum qua praecipuos Virginis et Matris Dei Mariae. Titulos et elogia complectuntur.
Per Fr. Ambrosium Nieszporkowitz, Ord. S. Pauli primi eremitae, sacrae theol.doctorem, antehac in
conventibus ordinis ejusdem Cracoviensi, Częstochoviensi et Claromontano praedicatotem ordinarium
proposita et expposita. Centuria I, ex officina Francisci Cezary, Cracoviae 1691 (APPDK. KDG,
s. 36-37; K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. III: Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie
abecadłowym (dalej: Estreicher, cz. 3), t. XII (XXIII), s. 138).
17 APPDK. KDG, s. 38-39.
18 In nomine Tuo Jesu Dulcissime Sententiae Thomisticae in quatuor libros divisae: De deo. Angelis.
Homine. Reparatione hominis. In gratiam eorum, qui relicta calgine philosophica, his temporibus Theologiae nimium immixta: Sacrae Scripturae, S. Canonibus quatenus conscientiae directives, SS. Pa-
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la19, Ludovico Carbone (Ludovico Carboni di Costacciaro) Compendium absolutissimum totius summae Theologiae20, Jana Morawskiego Questiones theologicae21, Jeana Baptiste’a Gonet’a Manuale Thomistarum seu Brevis theologiae cursus22, Theologia speculativa
(Venetiis 1573) nieznanego autora23, Bernardinusa Mercatora Nucleus (2 wyd.)24,
Thomasa of Palmerston (Hybernicusa) Flores Doctorum pene omnium25, Jeana Dadré
Loci communes similium et dissimilium ex omni propemodum antiquitate, tam sacra quam
prophana collectorum (Coloniae 1603).
Do teologii moralnej z omawianego okresu wg Inwentarza należało 26 dzieł
(32 woluminy). Trzeba tutaj zaliczyć książki Martinusa ab Azpilcueta Navarrusa:
Enchiridion sive Manuale confessariorum et poenitentium26, Franciszka Toletusa: Instructio sacerdotum ac poenitentium27 i Summa casuum conscientiae liber VII (Coloniae 1601)28,
Bernardini Rosignolo: De actionibus virtutis ex sanctis scripturis et Patribus29, Ferdynanda Januszowskiego-Ohma: Sententiae morales conscientiae directivae (3 wyd. – Cracoviae 1609, 1687, 1694) oraz Teologia moralis (Cracoviae 1683)30, Marko Marulicia:

tribus, histories ecclesiasticis, et ad haec reducilibus operam dantes, compendiosa Theologia notitia
contentantur, typis Universitatis, Cracoviae 1696 (APPDK. KDG, s. 16-17, 56-57; Estreicher, cz.
3, t. VII (XVIII), s. 473).
19 Summa Aurea Armilla Nuncupata, Casus Omnes ad Animarum Curam Attinentes, Breviter Complectens (APPDK. KDG, s. 58-59).
20 Compendium absolutissimum totius Summae Theologiae D. Thomae Aquinatis... auctore Ludovico
Carbone a Costaciaro..., sumptibus P. Cholini et C. Butgenii, Coloniar 1620 (APPDK. KDG, s. 6465).
21 Quaestiones theologicae selectae ad totam summam D. Thomae Aquinatis ex praelectionibus P. Joannis Morawski Soc. Jesu Poloni. Ad primam Partem et ad 1. 2dae, typis Collegii Soc. Jesu, Calisii 1681
(APPDK. KDG, s. 72-73; Estreicher, cz. 3, t. XI (XXII), s. 557).
22 APPDK. KDG, s. 74-75.
23 APPDK. KDG, s. 94-95.
24 P. Bernardini Mercatoris, Conventus Boppardiensis Fratrum Minorum Recollectorum sacerdotis,
Nucleus Cathecheticus continens brevi compendio doctrinam fidei ac morum, e diversis authoribus
erutus. Sacrae Scripturae locis, SS. Patrum Authoritatibus, nec non selectoribus histories illustratus:
Omnibus animarum curatoribus, concionatoribus, et catechistis perutilis, ac rudiori plebi accomodatissimus, Coloniae 1688, 1689 (APPDK. KDG, s. 102-103; Estreicher, cz. 3, t. XI (XXII), s. 295).
25 Flores Doctorum pene omnium, qui tum in Theologia, tum in Philosophia hactenus claruerunt, per
Thomam Hibernicum olim summa cum diligentia collecti ac ordine Alphabetico in unum congesti, nunc
vero maiori quam antehac religione ac fide locu pletissimi et castigatissimi facti, Coloniae 1616 (APPDK. KDG, s. 104-105).
26 APPDK. KDG, s. 38-39; Szady, s. 166.
27 Francisci Toleti Societatis Iesu Presbyteri Cardinalis Instructio Sacerdotum, ac Poenitentium. In qua
omnium absolutissima Casuum Conscentiae Summa continentur Venetiis 1636 (APPDK. KDG,
s. 14-15; Szady, s. 267).
28 APPDK. KDG, s. 28-29.
29 De actionibus virtutis ex sanctis scripturis et Patribus libri duo Auctore Bernardino Rosignolio
Vulmetano Societatis Jesu Theologo cum privilegiis, Venetiis 1603 (APPDK. KDG, s. 14-15).
30 In Nomine Sanctissimae Trinitatis. Sententiae Morales, conscientiae directivae. Ex variis Theologis
praecipue Angelici Doctoris Discipulis, desumptae. Et in quatuor libros distinctae, Cracoviae 1687,
1694 typis Universitatis (APPDK. KDG, s. 34-35, 58-59; Estreicher, cz. 3, t. VII (XVIII), s. 472).
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Instituta Benevivendi31, Ludwika z Granady: Przewodnik grzeszników32, Juana Bautisty
de Lezana: Summa Questionum Regularium seu de Casibus Conscientiae (2 wyd.: Venetiis 1641 i Venetiis 1646)33, Jacobusa de Grafiis z Kapui: Decisionum aurearum causuum
conscientiae (Venetia 1600)34, Vincenzo Filliucciego: Synopsis universae theologiae moralis35, Antonio Fernandesa de Moura: Examen Theologiae moralis36, Laurentiusa Beyerlinck: Promptuarium morale37, Mikołaja Mościckiego (Mikołaja z Mościsk): S. Artis
poenitentiariae38, Juana Azora: Institutiones Morales39, Diego de Baeza: Commentariorum
moralium in historiam evangelicam, (2 wyd. Lugduni 1637, Coloniae 1630 - 2 egz.)40,
Grzegorza Terecjusza: Confessio et Instructio Idiotae (2 egz.)41, Hermanna Busenbauma:
Medulla Theologiae Moralis (Monasteri 1651, 2 wyd. – Venetiis 1676)42, Jeronimo Llamasa: Summa Ecclesiastica sive Instructio confessariorum (Moguntiae 1605)43, Martina
Wigandta Trbunal confessaariorum et ordinandum (Viennae 1700)44, Martino Fornariego

31 Bene vivendi instituta typo sanctorum salutariumque doctrinarum congesta...(APPDK. KDG, s. 1819).
32 Przewodnik grzesznikow przez Wielebnego X. Ludwika de Granade Zakonu Dominika Świetego po
hiszpańsku napisany. A przez iednego kapłana na polski ięzyk dla pożytku dusz pobożnych przetłvmaczony, drukarnia Colegii Societatis Jesu, Lublin 1687 (APPDK. KDG, s. 18-19; Estreicher, cz. 3,
t. VI, Kraków 1899, s. 331).
33 APPDK. KDG, s. 22-23.
34 APPDK. KDG, s. 24-25.
35 Synopsis Universae Theologiae Moralis. De Christianis videlicet Officiis et casibus conscientiae: ad
formam cursus qui in Collegio Romano Societatis Jesu praelegi solet, Herbipoli 1626 (KDG, s. 26-27;
Szady, s. 196)
36 Examen Theologiae moralis. Medvllam Omnivm Casvvm Conscientiae Svmmatim Complectens: Ex
SS. Theologia Et Vtroqve Iure, nec non grauiß. et absolutiß. tam superioris quam huius aeui Scriptoribus et Svmmistis depromptum, testimonijs et exemplis confirmatum, Coloniae Agrippinae 1618.
37 Promptuarium morale super evangelia festorum, Coloniae 1614 (APPDK. KDG, s. 30-31; Szady,
s. 171).
38 S. Artis poenitentiariae tyrocinium. Cui elementa ad S. Confessiones, alias edita, nunc vero accuratius correct sunt inserta. Examen quoque approbandorum, ad S.Confessiones excipiendas annexum est.
Authore F. N. M. Ordinis Praedicatorum, in officina Andreae Petricovii, Cracoviae 1631 (APPDK.
KDG, s. 32-33; Estreicher, cz. 3, t. XI (XX), s. 582-583).
39 R.P. Ioannis Azorii Lorcitani, Societatis Iesv presbyteri theology, Institutiones morales: in quibus
vniverse qvaestiones ad conscientiam recte aut praue factorum pertinentes, breviter tractantur, apud
Antonium Hierat, sub Monocerote, Coloniae 1602 (APPDK. KDG, s. 36-37).
40 APPDK. KDG, s. 38-39; Szady, s. 166.
41 Confessio et Instructio Idiotae. Sive Modus Excipiendi Confessiones Sacramentales rusticorum,
pueorum in peccatis inveteratorum ac ignorantium profectum in vita christiana a R. P. Gregorio Teretio Ord. FF. Eremit. S. Pauli primi eremitae in Polonia professo, Editio secunda. Adiectae sunt sententiae a Sede Apostolica condemnatae et Bulla Conae Domini per Fr. Ambrosium Nieszporkowitz Ordinis
S. Pauli Eremitae S. T. D. Superiorum permissu, Officina Francisci Cezary, Cracoviae 1686 (Estreicher, cz. 3, t. XX (XXXI), s. 109-110).
42 APPDK. KDG, s. 48-49; Szady, s. 177.
43 APPDK. KDG, s. 56-57.
44 APPDK. KDG, s. 74-75.
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(Brundusino): Institutio confessariorum45, Tomasso Tamburiniego Methodus expeditae
confesionis tum pro confessariis (Romae 1645)46, Methodus confessionis (Dilingae 1560)
nieznanego autora, Simona de Salazar: Promptuarium rerum moralium (1663)47, Emmanuela Sa Aphorismi confessariorum ex doctorum sententiis collecti (Coloniae 1603)48,
Andre de Resende Sententiarum memorabilium cum ethicarum tum christianarum (Coloniae 1593)49.
Kaznodziejstwo: Autorami dzieł z tego zakresu byli: Thomas Stapleton, autor Promptuarium morale super evangelia dominicalia (2 wyd. - Venetiis 1594, Antverpiae
1593)50 i Orationes academicae miscellaneae triginta quatuor51, Pseudo-Pierre de La Paluda, autor Thesauri novi (5 wyd.)52, Giron Ildefonsus, autor Promptuarium concionum
festiualium oraz Contiones in festivitatis sanctorum (1602)53, Diego de la Vega, autor
Contiones vespertinae quadragesimales54 oraz Contiones et exercitia pia super evangeliam
dominicam55, Pierre de Besse, autor Conciones sive conceptus theologici (6 wydań)56, Gabriele Inchino, autor Contiones (2 egz.)57 i Scala coeli seu contiones exquisitissimae de viis
colestibus (Coloniae 1609)58, Wincenty Ferrariusz, autor Sermones Aestivales (Antverpiae 1570)59, Lodovico Settala, autor Mariale del padre Maurilio di S. Britio60, Felippe

45 Institutio confessariorum, Ea continens, quae ad praxim audiendi confessiones pertinent. Martino
Fornario Brundusino. Societatis Jesu auctore. Accesit brevis Instructio Clericorum Ex Epist. D. Hieron.
Ad Nepoti, officina Nicolai Lob, Cracoviae 1607 (APPDK. KDG, s. 102-103; Estreicher, cz. 3, t. V
(XVI), s. 265).
46 APPDK. KDG, s. 102-103; Szady, s. 265.
47 APPDK. KDG, s. 110-111.
48 APPDK. KDG, s. 110-111.
49 APPDK. KDG, s. 110-111.
50 Promptuarium morale super Evangelia Dominicalia Totius Anni: Ad instructionem concionatorum,
reformationem peccatorum consulatio, Antwerpiae 1593 (APPDK. KDG, s. 8-9; K. Nierzwicki,
Biblioteki kartuzji kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie Kartuskiej i Gidlach, Pelplin, s.
189, 437; Szady, s. 261).
51 APPDK. KDG, s. 76-77.
52 Sermones sive enarationes, in evangelia, de tempore, ac sanctorum festis, qui thesaurus novus, vulgo
vocantur, Coloniae 1602; Moguntiae 1608 (APPDK. KDG, s. 4-5, 62-63, 82-83, 98-99, 100-101).
53 Promptuarium concionum festiualium domini nostri Iesu Christi, ... Auctore R.P.F. Illephonso Giron
Hispano praesentato et praedicatore generali ordinis praedicatorum: ... Cum duplici indice sacrarum
literarum, rerumque ac verborum copiosissimo, Moguntiae 1605 (Szady, s. 200; APPDK. KDG, s.
80-81).
54 Conciones vespertinae quadragesimales super septem poenitentiales Psalmos, nunc recens innumeris
quibus antea scatebant mendis purgatae, Coloniae 1610 (APPDK. KDG, s. 6-7).
55 APPDK. KDG, s. 66-67.
56 Conciones sive conceptus Theologici Ac Praedicabiles, De Quatuor Hominum Novissimis; Conciones
sive conceptus theologici ac praedicabiles in omnes quadragesimae et paschalis dominicas ac ferias,
Coloniae 1613 (APPDK. KDG, s. 8-9, 20-21, 26-27, 60-61, 74-75, 82-83; Szady, s. 170).
57 Conciones, Coloniae Agrippinae 1609 (APPDK. KDG, s. 8-9, 70-71).
58 APPDK. KDG, s. 80-81.
59 APPDK. KDG, s. 80-81.
60 Mariale del padre Maurilio di S. Britio eremitano scalzo agostiniano della Congregatione d'Italia:
Con dodeci discorsi o prediche, Milano 1682 (APPDK. KDG, s. 10-11).
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Luzytani Diez (Diaz), autor Contiones (Moguntiae 1614 – 2 egz., 1629)61, Jean Raulin,
autor Sermones de Sanctis (Antverpiae 1611), Sermones Quadragesimalium (Antverpiae
1612) i Sermones (Antverpiae 1612)62, Willem van Spoelberch, autor Contionum
Moralium pars hyemalis63, Benedetto Fedele, autor Paradisus sanctorum64, Kacper
Sanchez, autor Conciones in dominicis et feriis quadragesimae (Venetiis 1601)65, Juan
Osorio, autor Conciones (3 wyd. – Venetiis 1594, Lugduni 1604, Coloniae 1605)66,
Franciszek Salezy, autor Kazań67, Guillaume Pepin, autor Contiones de adventu Domini
(Coloniae 1610)68, Johann Herold (Discipulus) autor Sermones discipuli (Moguntiae
1612)69, Ludwik z Granady, autor Contiones (4 wyd. - Antverpiae 1581, 1600; Mediolan 1585, Lugduni 1595) oraz Contiones de tempore (4 wyd. - Antverpiae 1579, 1581,
1584, 1600)70, Robert Bellarmin, autor Contiones (Contiones Habitae) (2 egz. - Coloniae
1615)71, Agostino Paoletti, autor Discorsi praedicabili delle Domeniche (3 wyd. – Venetiis
1646, Milano 1661, 1665) oraz Quaresimale (Venetiis 1651)72, Faber Matthias, autor
Contiones funebres et nuptials (Coloniae 1664)73, Abraham Bzowski, autor Totius annus
contionum dominicalium oraz Contiones sacri74, Philippe Bosquier (Boskhier), autor

APPDK. KDG, s. 12-13, 64-65.
APPDK. KDG, s. 12-13, 64-65.
63 Concionum moralium pro Dominicis Festivitatibus totius anni, ac Feriis Quadragesimae, Melchiniae 1626 (APPDK. KDG, s. 14-15; Szady, s. 260).
64 Paradisus sanctorum, hoc est Sermones sancti panegyrici in festa sanctorum qvae per totius anni
Circulum ab Ecclesia universaliter celebrantur, Culmae 1682 (APPDK. KDG, s. 16-17; Szady,
s. 195).
65 APPDK. KDG, s. 16-17; Szady, s. 255.
66 APPDK. KDG, s. 16-17.
67 Kazania S. Franciszka Salezyusza Biskupa y Xiążęcia Genewskiego na niektóre swieta y niedziele,
którym przydane są także fragmenta niektórych kazań, y pieśni Salomonowych mistyczne obiaśnienie
Niegdy przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Mpanny wiernie zebrane w Annesium a teraz
przez też Zakonnice Klasztoru Warszawskiego z francuskiego ięzyka na Polski przetłumaczone, Warszawa 1693, drukarnia Schol. Piarum (APPDK. KDG, s. 18-19; Estreicher, cz. 3, t. V (XVI),
s. 283).
68 APPDK. KDG, s. 20-21.
69 APPDK. KDG, s. 20-21.
70 APPDK. KDG, s. 20-21, 46-47, 48-49, 60-61.
71 APPDK. KDG, s. 20-21, 46-47, 48-49, 60-61.
72 APPDK. KDG, s. 24-25.
73 APPDK. KDG, s. 24-25.
74 R. P. Fr. Abrahami Bzovii, Poloni ord. praedc. SS. Theol. doctor. Concionum Dominicalium totius
anni. Opus novum ex floribus S. Script: sanctorumque. PP. desumptum: nec non allegoriis hieroglyphicis orphicis Sensibus. Emblematibus Philosophorum et pricncipum virorum apophtegmatibus, praesertim vero historicis exemplis ad ethicen christianam formandam refertum. Editioaltera priori auctior cum
indicibus locupletissimis, apud Antonium Boetzerum, Coloniae 1628 (Estreicher, cz. 3, t. II (XIII),
s. 494-495); R. P. F. Abrahami Bzovii ord. praed. S. Theol. doct. Concionum sacrarum Tomus Quartus.
Continens Thesavrum laudum sanctiss. Deiparae super canticum Salve regina: in quo omne id, quod
vel ad cultum B. V. Mariae, vel ad hominis Christiani animum praeclaris doctrinis exornandum,atque
illustrandum spectat, quadraginta concionibus demonstrantur. Opus nunc primum, iuxta novas concordantias romanae correctionis a mendis et erroribus expurgatum et SS. Scriptur. locis correspondent61
62
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Orbis terror seu concionum de finibus bonorum et malorum (3 egzemplarze)75, Antoni z
Padwy, autor Sermones dominicales (Venetiae 1574)76, Alessandro Calamato, autor
Stellae contionatorum (Moguntiae 1658) i Quadragesimale (Boloniae 1648)77, Jacek Liberiusz, autor Gospodyni Nieba i Ziemi. O Najswiętszej Maryi Pannie78, Johannes Wild
(Ferus), autor Postillae contiones (Coloniae 1555, Coloniae 1559)79, Henricus Paludanus, autor Contiones et exerticia super evangelia dominica totius anni (2 wyd. - Coloniae 1510, 1519)80, Szymon Starowolski, autor Kazań niedzielnych i Arki testamentu
zamykającej w sobie kazania niedzielne całego roku81, Matthias Faber, autor Auctarium
operis contionum82, Opus contionum (Antverpiae 1631) oraz Contionum tripartiti (1645),
Filippo Picinelli, autor Mondo Simbolico83, Franciszek Rychłowski, autor Sermones
(1670)84, Heinrich Helm, autor Homiliae in evangelia dominicalia ab adventu Domini85,
Bernardus Carrasus, autor Homilje et sermones (Lugduni 1585)86, Fridericus Blauci,
ibus (alias omissis) notisque, apud Antonium Boëtzerum, Coloniae 1615 (APPDK. KDG, s.32-33;
Estreicher, cz. 3, t. II (XIII), s. 495).
75 Orbis terror seu concionum de finibus bonorvm et malorvm, libri duo auctore V.P. F. Philippo Boskiero Hannonio Caesarimontano, Ord. Minor. de Obseruantia, sumptibus Francisci Jacobi Mertzenich, Coloniae 1610 (APPDK. KDG, s. 24-25, ; Szady, s. 175).
76 APPDK. KDG, s. 28-29.
77 APPDK. KDG, s. 30-31.
78 Gospodyni Nieba y Ziemie, Naswiętsza Panna Marya dwudźiestą kazań na Hymn kościelny O Gloriosa Domina etc. po różnych w Krakowie kościołach od X. Jacka Liberiusza S. T. D Proboszcza kościoła
Bożego Ciała Canonicorum Regularium na Kaźmierzu przy Krakowie sławiona. Przydane są troie
Kazania tegoż autora o S. Jacku Patronie Polskim, nabożnym słudze Błogosławionej Panny, miane
w kościele Troyce Przenaśwętszej Oyców Dominikanów, w drukarni Łukasza Kupisza, Kraków
1650 (APPDK. KDG, s. 32-33; Estreicher, cz. 3, t. X (XXI), s. 260-261).
79 APPDK. KDG, s. 32-33.
80 APPDK. KDG, s. 32-33, 84-85.
81 Arka Testamentv, Zámykáiąca w sobie Kazania niedzielne Całego Roku, Ná dwie Częśći rozdźielone:
Z których Część Wtora, Pars Aestivalis Rzeczona, Teraz świeżo przez X. Szymona Starowolskiego,
Kantora Tarnowskiego, Ku pożytkowi y zbudowaniu duchownemu, nabożnym Kátholikom Wystawiona, W Krakowie W Drukarni Krzysztofa Schedla, I. K. M. Typogr. Roku Pańskiego 1649, Kraków
1649 (KDG, s. 34-35; E., t. XVIII (XXIX), s. 188); Arka Testamentv, Zamykaiąca w sobie Kazania
niedzielne Całego Rokv, na dwie Części rozdzielone: Z których Pierwsza Część Pars Hyemalis Iest
Rzeczona, A przez X. Szymona Starowolskiego, Kantora Tarnowskiego, Ku pożytkowi y zbudowaniu
duchownemu, nabożnym Katolikom Wystawiona, w drukarni Krzysztofa Scheda, Kraków 1648
(APPDK. KDG, s. 34-35; Estreicher, cz. 3, t. XVII (XXIX), s. 187).
82 Auctarium Ooperis Concionum Tripartiti, Adiectum Ab eiusdem Operis Auctore R. P. Matthia
Fabro E Societate Jesu. Pars Prima De Dominicis; Pars II Quae est de Sanctis, Creci 1646 (APPDK.
KDG, s. 34-35; Szady, s. 195).
83 Mondo simbolico formato d'imprese scelte, spiegate, ed illustrate con sentenze ed eruditioni, sacre
e profane, che somministrano à gli oratori, predicatori, accademici, poeti &c. infinito numero di concetti:
in questa impressione da mille e mille parti ampliato, presso Paolo Baglioni, Venetiae 1678 (APPDK. KDG, s. 34-35).
84 APPDK. KDG, s. 36-37.
85 Homiliae in Evangelia Dominicalia, ab adventu Domini usque ad Festum SS. Trinitatis: ex sacris
utriusque Testamenti literis summo studio concinnatae, omnibus Christianis cumprimis vtiles et necesariae Coloniae 1556, (APPDK. KDG, s. 38-39).
86 APPDK. KDG, s. 38-39.
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Tomasz Stolarczyk
autor Homiliae coenturiae (Augustae 1534)87, Seweryn Lubomlczyk (Seweryn z Krakowa, Polonus, Roxolanus, Hebraeus, Żydowin, Żydek), autor Monotessaron evangelicum (2 wyd. Cracoviae 1604, 1607)88, Raoul L’Ardent, autor Homiliae (Antverpiae
1563)89, Beda Czcigodny, autor Homiliae (Coloniae 1541)90, Diego de Yanguas, autor
Promptuarium contionum91, Jan Gaudenty, autor Kazań92, Petreius Theodorus, autor
Contiones (Coloniae 1608)93, Maximilianus van der Sandt (Vandersant, van den
Sanden), autor Contiones de morte (Coloniae 1608)94, Thomas Reina, autor Contiones
quadragesimales (Antverpiae 1654)95, Stanisław Zakrzewski, autor Orationes Ecclesiastici96, Aadrian van Hofstade, autor Sermones Eucharistici97, Johann Arnold Cholinus,
autor Contiones festivales (Chofenburg 1667)98, Mario de Bignoni, autor Seraphici splendori99, P. Pavio, autor Promptuarium sermonum dominicarum (Coloniae 1613)100, Pierre
Coton, autor Conciones sive meditationes de praecipuis Fidei Mysteriis, item de 4 hominis
Novissimis (Coloniae 1616)101, Lorenzo de Zamora, autor Qaudragesimale (Venetiis
1623)102, Jan de Matha, autor Discursus praedicabiles103, Nicolas Caussin z Troyes, au-

APPDK. KDG, s. 40-41.
Monotessaron Evangelicum, seu catena aurea ex quatuor Evangelistis, totidemque pene milibus
distinctionum connexa. Auctore R. P. F. Severino, Lubomlio, Roxolano, Sacrae Theologiae Doctore,
Conventus Cracoviensis Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum. Operum Tomus Primus. Quo
concionatoribus, generalis methodus, seu generale introductorium, in omnem modum et artem intelligendi, ac praedicandi, sacri eloquii scripturas ad cuiuscumque subiecti facillimam pertractationem,
continua locorum serie, seu tabulis perpetuis exhibetur. Cum sex indicibus locupletissimis, in principio,
et in calce istius libri primi positis, in Architypographia Regia et Ecclesiastica (Estreicher, cz. 3,
t. X (XXI), s. 484-485; APPDK. KDG, s. 38-39; Szady, s. 221).
89 APPDK. KDG, s. 42-43.
90 APPDK. KDG, s. 42-43.
91 Promptuarium concionum de praecipuis Christi, et sanctorum festis, per totum annum (APPDK.
KDG, s. 46-47; Szady, s. 276).
92 APPDK. KDG, s. 48-49.
93 APPDK. KDG, s. 50-51.
94 APPDK. KDG, s. 52-53.
95 APPDK. KDG, s. 52-53.
96 Orationum Ecclesiasticarum Dominicalium Tomi Primi Pars Prima. Authore R. P. Stanislao
Zakrzewski, Canon. Reg. Monas. Czerven B. V. M. Professo. Sacrae Theolo. Lectore Ordinatore Praedicatore ad aedes Georg. Warsaviae, in officina Alberti Gedelii, Calisii 1620 (Estreicher, cz. 3,
t. XXIII (XXXIV), s. 114).
97 R. P. F. Adriani Hofstadii ex ordine Minorum Sermones Eucharistici LXIIX, apud Ioach. Trognesium, Antverpiae 1608 (APPDK. KDG, s. 52-53).
98 APPDK. KDG, s. 54-55.
99 Quadragesimale/Serafici splendori da gli opachi delle più celebri academie relucenti tra l’ombre di
vaghi geroglifici compartiti in concetti tratti dalle divine lettere, contrapuntati dalle professioni humane
per li giorni ordinarii di Quaresima. Opera scritturale, erudita, curiosa, sacra, morale e utile (APPDK.
KDG, s. 56-57).
100 APPDK. KDG, s. 60-61.
101 APPDK. KDG, s. 60-61.
102 APPDK. KDG, s. 62-63.
103 Triumphi Jesu Christi Dei ac Salvatoris Nostri, sive Discursus Praedicabiles in eius solemnitatibus
ac festis. Auctore R. P. F. Joanne de Mata Generali Praedicatore Ordinis S. Dominici et filio Conventus
87
88
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Szesnasto - i siedemnastowieczne księgi teologiczne i zbiory kazań …
tor De eloquentia sacra et humana libri XVI ks. XVI (Lugduni 1643)104, Fabian Birkowski, autor Orationes ecclesiasticae105, Haimo (Haymo) von Halberstadt, autor Homiliae
(Coloniae 1540)106, Tulio del Caretto, autor Sermoni pastorali (Casale 1606)107, Juan de
Cartagena, autor Homiliae catholicae (Coloniae 1613)108, Jan Lanspergius (Landspergus, Landsberg), autor Contiones109, Boudewijn de Jonghe (Balduinus Junius van
Dordrecht, autor Conciones super Evangelia festorum totius anni (Antverpiae
1613)110, Jean Royardes, autor Homiliae in evangelia feriarum (Antverpiae 1546)111, Michael Radau, autor Orator extemporaneous (2 egz.)112, Pietro Ruota da Martinengo,
autor Giardino fiorito di varii concetti scritturali e morali del secondo quadragesimale
(Milani 1677)113, Orationes quinquagita de Christi Domini (Romae 1641)114, Giovanni
Azzolini, autor Orationes sacrae (Venetia 1652)115, Jacobus de Voragine, autor Sermones de Sanctis (Venetiis 1589)116.
Zbiory gidelskie uległy rozproszeniu. Spośród wymienionych wyżej ksiąg
teologicznych i zbiorów kazań 15 znalazło się w Bibliotece Kolegium FilozoficznoTeologicznego OO. Dominikanów w Krakowie. Są to Kazania Franciszka Salezego117,
Gospodyni nieba i ziemie Jacka Liberiusza118, Przewodnik grzeszników Ludwika z Granady119, Arka Testamentu (cz. 2) Szymona Starowolskiego120, Orationes ecclesiasticae FaS. Andreae de Medina. Interprete ex hispanico Admodum Venerabili P. F. Onesimo de Kien, Iprensi,
Ordinis FF. Minorum Capucinorum, Concionatore Provinciae Flandro-Belgicae, in officina Georgii
Försteri Bibliopole Regii (APPDK. KDG, s. 64-65; Estreicher, cz. 3, t. VII (XVIII), s. 435).
104 APPDK. KDG, s. 66-67.
105 R. P. Fr. Fabiani Bircovii, S. T. Doct. Ord. Praedicat: S. Dominici, Orationes Ecclesiasticae. In
quibus eiusdem ordinis, tum et alii Viri Sancti memorantur. Theologis, Divini verbi Preconibus, Omnibusque; literarum studiosis, ob variam, eamque; veram doctrinam, S. Scripturae multorum locorum
emendanationes allegoricas hieroglyphicas explications, et eloquentam singularem, lectu utilis, ac per
necessaria, sumptibus Burchardi Kuikij Cracoviae 1622 (APPDK. KDG, s. 66-67; Estreicher, cz.
3, t. II (XIII), s. 145).
106 APPDK. KDG, s. 74-75.
107 APPDK. KDG, s. 76-77.
108 APPDK. KDG, s. 76-77.
109 APPDK. KDG, s. 78-79.
110 APPDK. KDG, s. 80-81.
111 APPDK. KDG, s. 80-81.
112 Orator Extemporaneus sive Artis Oratoriae Breviarium Bipartitum, Cuius Prior pars praecepta
continet generalia, Posterior praxin ostendit in triplici dicendi genere praesertim demonstrativo. Nec
non Supellectilem Oratoriam, Sententias, Historiae, Apophtegmata Hieroglyphica suppeditat. Auctore
R. P. Michaele Radau, Societ: Jesu S. Theologiae Doctore, eiusdemque Professore, apud haeredes
Francisci Cesarii, Cracoviae 1666 (APPDK. KDG, s. 84-85, 112-113; Estreicher, cz. 3, t. XV
(XXVI), s. 24-25).
113 APPDK. KDG, s. 88-89.
114 APPDK. KDG, s. 98-99.
115 APPDK. KDG, s. 100-101.
116 APPDK. KDG, s. 108-109.
117 Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie (dalej:
BKFT), sygn. 1122 II Stare Druki.
118 BKFT, sygn. 964 II Stare Druki.
119 BKFT, sygn. 985 II Stare Druki.
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Tomasz Stolarczyk
biana Birkowskiego121, Totius annus contionum dominicalium oraz Contiones sacri
Abrahama Bzowskiego122, Institutio confessariorum Martino Fornariego123, Questiones
theologicae Jana Morawskiego124, Sententiae Thomisticae i Sententiae morales conscientiae
directivae (wyd. z 1694 r.) Ferdynanda Januszowskiego-Ohma125, Orator extemporaneous Michaela Radau’a126, Officina emblematum Ambrożego Nieszporkowicza127,
Confessio et Instructio Idiotae Grzegorza Terecjusza128 oraz Orationes Ecclesiastici Stanisława Zakrzewskiego129.
Biblioteka gidelskich dominikanów była typową biblioteką klasztorną Braci
Kaznodziejów: zdecydowanie przeważały zbiory kazań, istniała duża ilość pism
teologicznych i polemicznych. Brakowało literatury pięknej w języku polskim oraz
dzieł z zakresu wiedzy przyrodniczej; autorzy kościelni, zwłaszcza dominikańscy
(przede wszystkim św. Tomasz z Akwinu) i jezuiccy, dominowali nad autorami
świeckimi.

BKFT, sygn. 1727 III Stare Druki.
BKFT, sygn. 995 II Stare Druki.
122 BKFT, sygn. 996 II Stare Druki; 967 II Stare Druki.
123 BKFT, sygn. 291 I Stare Druki.
124 BKFT, sygn. 317 I Stare Druki.
125 BKFT, sygn. 1105 II Stare Druki; 1109 II Stare Druki.
126 BKFT, sygn. 293 I Stare Druki.
127 BKFT, sygn. 1824 III Stare Druki.
128 BKFT, sygn. 374 I Stare Druki
129 BKFT, sygn. 960 II Stare Druki.
120
121
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom VIII (2014)

Grzegorz Mieczyński
(Radomsko)

I wojna światowa w Radomsku – wypisy prasowe

Właśnie mija 100 lat od wybuchu I wojny światowej, która rozpoczęła się
28 lipca 1914 r. wypowiedzeniem przez Austro-Węgry wojny Serbii. W wyniku wzajemnych powiązań sojuszniczych kolejne państwa przystępowały do wojny. Polacy
ze wszystkich trzech zaborów mimowolnie zostali w nią wciągnięci po wypowiedzeniu przez państwa centralne wojny Rosji (wieczorem 1 sierpnia 1914 r. przez Niemcy oraz 6 sierpnia przez Austro-Węgry). Tym samym Radomsko znalazło się w
bezpośrednim zagrożeniu działaniami wojennymi, gdyż granica rosyjsko-niemiecka
biegła tuż za Częstochową, a granica austriacko-rosyjska również nie była zbyt oddalona. Okres I wojny światowej w dziejach miasta nie został dotąd dobrze opracowany. Wypisy z wojennych gazet pokazują, czym żyło ówczesne Radomsko i układają się w kronikę zdarzeń ważnych i błahych. Wiele z nich opatrzonych jest w oryginalnych tekstach komentarzami autorów korespondencji, które choć subiektywne,
są cennym źródłem informacji.
Kwerendą objęto 5 tytułów prasowych: „Kronikę” piotrkowską z 1914 r. (od
sierpnia), „Gońca Częstochowskiego” (od sierpnia 1914 r. do listopada 1918 r.), warszawski „Kuryer dla Wszystkich” (od wybuchu wojny do roku 1915), „Gazetę Łódzką” (z lat 1915–1916) oraz łódzki „Głos” (z lat 1917–19181). Przeszukiwanie przeprowadzono głównie przy pomocy wyszukiwarki komputerowej, a częściowo metodą
tradycyjną. Niektóre z czasopism są dostępne w wersji cyfrowej w Internecie: „Goniec Częstochowski” na stronie internetowej Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, „Kuryer dla Wszystkich” – E-biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, „Gazeta Łódzka” i „Głos” – Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi w dziale Regionalia Ziemi Łódzkiej.
Artykuł jest kolejnym z serii zawierającym wypisy prasowe dotyczące Radomska. Poprzednie ukazały się w tomach V-VII „Zeszytów Radomszczańskich”2.
1 W 1918 r. od numeru 130 do 325 ukazywał się dwa razy dziennie jako „Głos Poranny” lub
„Głos Wieczorny”.
2 G. Mieczyński, Radomsko w prasie początku XIX w. Wypisy, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. V,
2011, s. 287–294. Kwerendą objęto: „Gazetę Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego”
(1800–1830), „Gazetę Polską” (1826–1831), „Korrespondenta Warszawskiego” (1831–1834),

Grzegorz Mieczyński
Podobne opracowania wykonali też inni autorzy: R. Sikorski przeprowadził kwerendę „Wiadomości Częstochowskich” z 1906 r., „Dziennika Częstochowskiego”
z lat 1907–1909 oraz „Gońca Częstochowskiego” i „Gazety Częstochowskiej” z lat
1909–19113, K. Rutkowski „Kuriera Częstochowskiego” z 1940 r.4, T.A. Nowak „Tygodnia” (piotrkowskiego) z lat 1873–19065.
„Kronika”
R. 1914
Nr 21, s. 1. 3 sierpnia została zerwana łączność telegraficzna i telefoniczna z Radomskiem. Wojsk niemieckich w mieście jeszcze nie było.
„Goniec Częstochowski”
R. 1914
Nr 216, s. 2. W Radomsku (około 8 sierpnia) panował spokój, rządził Komitet Obywatelski. W mieście nie było żadnych wojsk6.
Nr 222, s. 2. 11 sierpnia ukazało się obwieszczenie burmistrza Radomska Grabowskiego i wojskowego komendanta miasta von Meyer’a o przejęciu miasta w administrację niemiecką7.
„Korrespondenta” (1834–1839), „Roczniki Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim” (1824, 1826/27, 1830), „Rocznik Urzędowy Obejmujący Spis Naczelnych
Władz Cesarstwa oraz Wszystkich Władz i Urzędników Królestwa Polskiego na rok 1850”. G.
Mieczyński, Radomsko w prasie końca XVIII w. oraz w XIX w. Wypisy, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VI, pod redakcją Roberta Majznera, Radomsko 2012, s. 271–302. Kwerendą objęto:
„Dziennik Powszechny” (1831–1837), „Gazetę Codzienną Narodową i Obcą” (1819), „Gazetę
Poranną” (1837–1838), „Gazetę Warszawską” (dwutygodnik, 1774–1793), „Gazetę Warszawską” (dziennik 1794–1872 i 1874–1893), „Korrespondenta Kraiowego y Zagranicznego” (1793),
„Kurjer Warszawski” (1821–1886), „Monitor Warszawski” (1824–1828), „Pamiętnik ReligijnoMoralny” (1841–1862), „Powszechny Dziennik Krajowy” (1829–31). G. Mieczyński, Radomsko
w prasie XIX i początku XX wieku. Wypisy, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VII, pod redakcją
Tomasza Andrzeja Nowaka, Radomsko 2013, s. 281–288. Kwerendą objęto: „Doniesienia
Dzienne” (1808), „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza” (1871/72–1879), „Gazeta Rzemieślnicza” (1884–1904), „Gazeta Narodowa” (1863–1915), „Gazeta Lwowska” (1811–1939), „Tygodnik Lekarski” (1847–1868), „Tygodnik Petersburski” (1830–1859).
3 R. Sikorski, Radomsko w latach 1906–1909 w świetle częstochowskiej prasy, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. IV, 2010, s. 277–332; Radomsko w latach 1910–1911 w świetle częstochowskiej prasy,
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, 2011, s. 91–110.
4 K. Rutkowski, Radomsko na łamach „Kuriera Częstochowskiego” z 1940 r., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. IV, 2010, s. 333–380.
5 T.A. Nowak, Radomsko przełomu XIX i XX w. w świetle doniesień piotrkowskiego „Tygodnia”,
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, 2011, s. 73–90.
6 Do 8 sierpnia wojska rosyjskie pojawiały się w mieście i opuszczały je kilka razy. 5 sierpnia
wysadziły pompę wody na stacji kolejowej. Wieczorem 8 sierpnia opuściły miasto. Urzędnicy
ewakuowali się jeszcze 10 sierpnia (S. Oczkowski, Pamiętnik gimnazjalisty (2), „Gazeta Radomszczańska” 2006 nr 31, s. 6, nr 32, s. 6.
7 Pierwszy patrol niemiecki dotarł do Radomska 10 sierpnia, a 11 sierpnia miasto zostało opanowane przez 11. pułk strzelców konnych. Przez Radomsko przechodziły liczne oddziały
wojskowe. Na przełomie sierpnia i września Rosjanie wrócili do Piotrkowa, a wojska niemieckie wycofały się na linię Warty i lasów radomszczańskich. Miasto zostało ponownie zajęte
przez Rosjan 30 sierpnia (S. Oczkowski, Pamiętnik…, nr 32, s. 6, nr 33, s. 10, nr 34, s. 6).
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Nr 270, s. 4. Lista firm chrześcijańskich działających w Radomsku.
Nr 289, s. 1. W mieście (na początku sierpnia) powstał Komitet Obywatelski, ale
część jego dotychczasowych członków wraz z burmistrzem Grabowskim uciekło
z miasta. W skład uzupełnionego Komitetu Obywatelskiego wchodzili: A. Payser
(przewodniczący), J. Szwedowski, A. Paciorkowski, W. Katuszewski, A. Wolski,
S. Imieniński. Stworzono sekcje: żywnościową, doraźnej pomocy, rozjemczą, finansową, furażową, kwaterunkową, taniej kuchni, pośrednictwa pracy i robót ziemnych.
Komendantem Straży Obywatelskiej został Michał Świderski, zastępcami – Kałkusiński, Lubański i Starzyński. Komendant miasta von Mayer mianował tymczasowym burmistrzem adwokata W. Hoppe8. Przez kilka tygodni połączenie kolejowe
zarówno z Częstochową, jak i z Piotrkowem było zerwane. Braki w zaopatrzeniu.
Nr 319, s. 3. W mieście dochodziło do częstych kradzieży żywności z ogrodów.
Nr 349, s. 1-2. Doniesienia o walkach w połowie listopada pod Radomskiem. Rosjanie nacierali z rejonu na zachód od Piotrkowa i z Radomska w sile około 300-350
tysięcy żołnierzy w dwu kierunkach: na północ i południe od Częstochowy.
Nr 357, s. 1. 16 grudnia armia austriacka po walkach pod Brzeźnicą i Jedlnem wkroczyła do Radomska, gdzie wzięła do niewoli wielu jeńców rosyjskich. W mieście
utrzymywały się wysokie ceny żywności. Brakowało opału. Od zrzuconych z samolotów bomb zginął 14-letni chłopiec. Miasto zapłaciło kontrybucję w wysokości
20 000 rb.
R. 1915
Nr 1, s. 3. Trwały roboty ziemne przy przyszłym placu targowym. Działała w resursie rzemieślniczej tania kuchnia, która wydawała 350 porcji posiłków dziennie
(w większości bezpłatnie). Dzięki staraniom milicji i straży pożarnej panował w mieście wzorowy porządek.
Nr 6, s. 4. Aresztowano dyrektora Towarzystwa Metalurgicznego [Jana] Hussarzewskiego i szefa biura tej fabryki Kosteckiego. Zwolniono z aresztu [Antoniego] Paciorkowskiego (weterynarza), Jurijewa i Tołstika.
Nr 38, s. 2. Braki żywności w mieście. Spekulacja i drożyzna. Tania kuchnia nie była
w stanie nakarmić wszystkich zgłaszających się. Opisano przypadek śmierci głodowej młodej kobiety spoza Radomska.
Nr 68, s. 1; nr 69, s. 1. Opis zniszczeń wzdłuż drogi łączącej Częstochowę z Radomskiem. W mieście zburzony dworzec. Wszędzie panował brud. Przez miasto przechodziły liczne oddziały wojsk i transporty jeńców, czemu przyglądały się grupki
gapiów.
Nr 102, s. 2. Przy Radzie Miejskiej powołano Komisję Sanitarną, która dbała o czystość. Przeprowadzono kursy dla analfabetów dla około 250 osób.
Nr 134, s. 4. Osuszono bagna przylegające do ul. Żabiej. Powstał plac pod przyszły
park miejski i targowisko.
Nr 168, s. 4. Od początku wojny nie działały fabryki. Brakowało pracy. Panowała
drożyzna. Wciąż działał Komitet Obywatelski z przewodniczącym [Antonim] Payze8 22 września niemieckie patrole znów dotarły do Radomska, 28 września Niemcy rozpoczęli
ofensywę z rejonu Częstochowy w kierunku Warszawy – S. Oczkowski, Pamiętnik…, nr 38, s.
6, nr 39, s. 7.
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Grzegorz Mieczyński
rem. Komitet Doraźnej Pomocy (przewodniczący J. Hussarzewski) i Stowarzyszenie
Rzemieślnicze prowadziły tanią kuchnię. Wydawano do 600 obiadów dziennie.
Dbano o czystość miasta i terminowe opróżnianie dołów kloacznych.
Nr 178, s. 2. 25 lipca rozpoczął się dwutygodniowy kurs dla nauczycieli.
Nr 189, s. 2. Zadecydowano o zainstalowaniu oświetlenia elektrycznego. Zarzuty
w stosunku do Komitetu Obywatelskiego o preferowanie pewnej firmy przy wyborze wykonawcy inwestycji.
Nr 218, s. 2. Krótka historia powstania Komitetu Obywatelskiego w Radomsku.
2 września 1915 r., po protestach obywateli w związku z nadużyciami w wyborze
wykonawcy instalacji elektrycznej, Komenda Obwodowa mianowała 12-osobową
Radę Miejską i zawiesiła działalność Komitetu Obywatelskiego. Do Rady wybrano:
Stefana Kosteckiego, Jana Szwedowskiego, Antoniego Wolskiego, Władysława Katuszewskiego, Witolda Polanowskiego, Wacława Fryca, Józefa Półrolę, Antoniego
Wtorkiewicza, Fiszela Dońskiego, Szlamę Szczerańskiego, Adolfa Lewkowicza
i Dawida Bugajskiego.
Nr 271, s. 2. Rozważano zastąpienie milicji miejskiej policją. Komisja Sanitarna skontrolowała piekarnie. Na kilku właścicieli nałożono grzywny. Niektóre zamknięto.
Nr 276, s. 3. Powstało gimnazjum polskie z czterema klasami. Zapisało się ponad 100
uczniów.
R. 1916
Nr 34, s. 2. Na zniwelowanym terenie przy ul. Żabiej powstało targowisko bydła
i nierogacizny. W mieście zainstalowano oświetlenie elektryczne. Koncesję na dostarczanie prądu uzyskał inż. Szarkiewicz.
Nr 37, s. 3. Powołano Koło Oświaty, które miało na celu: tworzenie ochronek, domów ludowych i organizowanie odczytów.
Nr 54, s. 1-2. Odbył się doraźny proces przeciwko 10 oskarżonym o popełnienie
morderstw na terenie obwodu. Siedem osób skazano na karę śmierci przez powieszenie, dwie odpowiednio na 16 i 20 lat ciężkich robót. Sprawę jednej osoby przekazano zwykłemu sądowi do rozpatrzenia. Publiczne wyroki śmierci wykonano
w pobliżu miasta (na Kowalowcu), obserwował je dziesięciotysięczny tłum gapiów.
Nr 59, s. 2. W mieście porządku pilnowała żandarmeria austriacka oraz pomocniczo
milicja miejska. Złapano szajkę złodziei. Działało Stowarzyszenie RzemieślniczoPrzemysłowe. Towarzystwa finansowe, które z powodu braku kapitału nie mogły
prowadzić działalności, bezskutecznie próbowały ściągać należne im odsetki od
kredytów. Mieszkańców wezwano do zapłacenia zaległych podatków za 1914 i 1915
rok, jednak nie byli w stanie tego uczynić. Rozpoczął pracę nowy notariusz Budkowski, dotychczasowi przeszli w stan spoczynku. Duże zakłady przemysłowe nadal
były nieczynne, mniejsze (np. fabryka mebli giętych Wünsche i S-ka, odlewnie, tartaki, młyny itp.) działały.
Nr 70, s. 3. Wystawiono amatorskie przedstawienie teatralne J. Słowackiego „Mazepa” w reżyserii E. Królikiewicza.
Nr 149, s. 3. Przygotowano dziesięciodniowe kursy społeczno-oświatowe. Przedstawiono szczegółowy program.
Nr 150, s. 4; nr 156, s. 5. Silnickie Kółko Ziemianek organizowało koncerty na rzecz
biednych dzieci szkolnych.

282

I wojna światowa w Radomsku – wypisy prasowe
Nr 177, s. 2-3. Odbyły się kursy społeczno-oświatowe. Z powodu zbyt wysokiej ceny
biletów, frekwencja była słaba. Komitet Aprowizacyjny m. Radomska nie wypełniał
swoich obowiązków. W mieście, mimo wprowadzenia kartek, brakowało chleba.
Nr 183, s. 5. Pożar kilku zabudowań na ul. Krakowskiej. Stowarzyszenie Rzemieślniczo-Przemysłowe zorganizowało kursy niedzielne dla uczniów. Zapisało się 65 chętnych. Podano rynkowe ceny towarów spożywczych.
Nr 204, s. 2. Pracą elektrowni miejskiej kierował inż. Starkiewicz. Stan sanitarny miasta się poprawił. Uregulowano Radomkę, wzdłuż rzeki planowano utworzyć park.
Staraniem Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego otwarto szkołę dla terminatorów. Wybuchły pożary przy ul. Krakowskiej i ul. Stodolnej. Miasto plotkowało
o powodach samobójstwa żony sekretarza magistratu. W dalszym ciągu brakowało
na rynku artykułów żywnościowych.
Nr 247, s. 3. Zapowiadane wybory samorządowe zostały odłożone przez władze
okupacyjne o rok. Komenda Obwodowa mianowała 32 obywateli do Zarządu Miasta. Braki artykułów spożywczych. Karty chlebowe ważne były tylko w wyznaczonym dniu, a niewykorzystane przepadały.
R. 1917
Nr 22, s. 2-3. Komenda Obwodowa mianowała 32. obywateli do zarządzania miastem. Wybrani nie przyjęli nominacji argumentując, że nic nie stoi na przeszkodzie,
aby przeprowadzić demokratyczne wybory do Rady Miejskiej. W tej sytuacji nadal
funkcjonowała dotychczasowa 5-osobowa Rada Przyboczna z komisarzem rządowym na czele. Instalacja elektryczna w mieście nie działała sprawnie, głównie ze
względu na zamontowane w elektrowni stare urządzenia. Aprowizacja miasta
w artykuły żywnościowe była dostateczna. Problemy stwarzał system wydawania
kartek na chleb – 20 tysięcy kart ludność musiała odebrać w ciągu 3-4 dni. Tworzyły
się kolejki i wybuchały kłótnie.
Nr 30, s. 2. W śródmieściu wybuchł pożar, który zniszczył kilka budynków.
Nr 37, s. 4. Na wiec zwołany przez Komitet Narodowy przyszło ponad 500 osób.
Przemawiali dr Czarnecki i Pawłowski. Namawiano do uznania Rady Stanu jako
prawowitego rządu polskiego. Wystosowano apel do Rady i rządu austriackiego
o przyspieszenie terminu wyborów samorządowych w mieście. Wysłano list do Rady wyrażający pełne poparcie.
Nr 48, s. 3. Do miasta przybyło kilkaset bezdomnych Żydów z Wołynia.
Nr 49, s. 3. W czasie rewizji na rogatkach wartownicy postrzelili Żyda Chaskiela
Waksberga, który próbował przemycić do miasta nielegalne towary.
Nr 56, s. 3. Zmarł 111-letni Abram Ozarowski, były ułan, uczestnik powstania listopadowego.
Nr 73, s. 4. Austriacki artysta T. Taussig, będący w Radomsku na służbie wojskowej,
wygłosił dla Żydów odczyty na temat poezji niemieckiej.
Nr 84, s. 2. Przeszukano mieszkania w celu zewidencjonowania przechowywanej
przez mieszkańców żywności.
Nr 95, s. 2. W bóżnicy odbyło się nabożeństwo przed otwarciem Rady Miejskiej
z udziałem radnych chrześcijańskich. Chór zaśpiewał hymny „Boże coś Polskę”
i syjonistyczny „Jeszcze nasza nie zginęła nadzieja”.
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Nr 97, s. 2. Z inicjatywy mężów zaufania Rady Narodowej powołano Powiatową
Radę Narodową w Radomsku. W jej skład weszło 12 ziemian, 10 włościan, 5 mieszczan, 4 księży, 3 przedstawicieli inteligencji i 1 robotnik.
Nr 263, s. 2-3. Komitet Aprowizacyjny (którego przewodniczącym był Parzonka)
ukrył przesłany do Radomska transport 2 ton słoniny, która miała być przeznaczona
do sprzedaży dla biednych mieszkańców.
Nr 274, s. 3. Dwaj żydowscy chłopcy zostali zasypani przez skarpę przy kopaniu
piasku na tzw. krakowskich gliniankach.
R. 1918
Nr 106, s. 4. Ogłoszenie o terminie egzaminów wstępnych do gimnazjum realnego
w Radomsku.
Nr 124, s. 3; nr 126, s. 6. W dniach 29 - 30 czerwca planowano zjazd ochotniczych
straży pożarnych w Radomsku.
Nr 160, s. 3. Budżet miasta Radomska na 1918 r. wynosił 3 mln koron. Zrównoważenie budżetu osiągnięto zaciągając pożyczkę w wysokości 370 tys. koron i z zysków
z aprowizacji miasta. Komisja finansowa (pod przewodnictwem Epsteina) postulowała zaciągnięcie wyższej pożyczki – 500 tys. koron. Dla pracowników Magistratu
zarezerwowano środki na dodatki drożyźniane.
„Kuryer dla Wszystkich”
R. 1914
Nr 14, s. 2. Robotnicy z Częstochowy, którzy po pogromach niemieckich utworzyli
kilka grup partyzanckich, w okolicach Radomska wciągnęli w zasadzkę oddział
wojska niemieckiego9.
Nr 36, s. 2. Do Łodzi przybyli dwaj przedstawiciele milicji obywatelskiej z Radomska.
Nr 50, s. 1. W okolicy Radomska uszkodzono tor kolejowy i wykolejono niemiecki
pociąg.
Nr 70, s. 2. Władze niemieckie mianowały burmistrzem adwokata Hoppe. Zaopatrzenie w cukier, sól, kawę i węgiel było dobre.
Nr 80, s. 2. 12 listopada po południu Niemcy wycofali się z Radomska. Opuszczając
miasto podpalili stację kolejową i wysadzili most kolejowy. Spalili majątek Chełmno
należący do Wielowieyskiego10.
Nr 86, s. 2. Pożary zniszczyły prawie zupełnie wsie na północ od Radomska.
Nr 93, s. 2. W mieście działał Komitet Obywatelski pod przewodnictwem rejenta
Myślińskiego. Z Komitetem współdziałał naczelnik straży ziemskiej Żabicki. Okoliczne wsie: Bartodzieje, Bogwidzowy, Młodzowy, Józefów, Stobiecko Szlacheckie
w znacznym stopniu zostały zniszczone – około 200 rodzin zostało bez dachu nad
głową. Na granicy z powiatem częstochowskim spalono zupełnie wsie Kuźnicę Prusicką i Krosice.

Wiadomość prawdopodobnie propagandowa.
Informacja błędna – Niemcy opuścili miasto rano 4 listopada, podpaleń wsi dokonali 2 listopada, wysadzenia i podpalenia stacji kolejowej prawdopodobnie 3 listopada (S. Oczkowski,
Pamiętnik gimnazjalisty (15), „Gazeta Radomszczańska” 2006, nr 45, s. 6).

9

10
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R. 1915
Nr 33, s. 2. W Radomsku stacjonowały wojska niemieckie. Zorganizowano lazarety
wojskowe, przez miasto przejeżdżały pociągi z rannymi żołnierzami. W powiecie
Niemcy nałożyli kontrybucję po 2 rb. z morgi. Ludność cywilna została zmuszona do
budowania nasypów.
„Gazeta Łódzka”
R. 1915
Nr 11, s. 3. Opis działań wojennych w Królestwie Polskim w grudniu 1914 r.
Nr 54, s. 4, nr 55, s. 4, nr 57, s. 4, nr 74, s. 4, nr 119, s. 4, nr 113, s. 4, nr 132, s. 4, nr 182,
s. 6, nr 184, s. 4, nr 199, s. 4, nr 201, s. 4, nr 212, s. 4, nr 233, s. 4, nr 282, s. 6. Rozkład
jazdy pociągów.
Nr 113, s. 2. Zmarł Józef Dobiecki, właściciel dóbr ziemskich Krzyżanowice, członek
radomszczańskiego oddziału Towarzystwa Rolniczego.
Nr 144, s. 1. Nałożono grzywny na kupców nieprzyjmujących koron po urzędowym
kursie.
Nr 338, s. 1. Rozporządzenia władz miejskich nakładające na spekulantów karę
grzywny w wysokości 2000 koron lub półrocznego aresztu.
R. 1916
Nr 26, s. 2. Zamaskowani bandyci obrabowali żydowskich kupców jadących z Pławna do Radomska.
„Głos”
R. 1917
Nr 32, s. 4. Powstało biuro okręgowe Polskiej Macierzy Szkolnej (dalej: PMS).
W powiecie było 18 kół liczących w sumie około 600 członków. Biuro utrzymywało
stałego instruktora.
Nr 39, s. 4. Na zebraniu politycznym wybrano Radę Narodową Powiatową, w skład
której weszło 12 ziemian, 10 włościan, 5 mieszczan, 4 księży, 3 przedstawicieli inteligencji i 1 robotnik. Rada miała na celu skupienie wszystkich sił politycznych w dążeniu do powstania niepodległego państwa polskiego, popierając ideę powołania
rządu polskiego i polskiego wojska. Do Rady Narodowej w Warszawie oddelegowano z Radomska Józefa Krassowskiego.
Nr 40, s. 2. Przed otwarciem Rady Miejskiej odbyło się nabożeństwo w bóżnicy
z udziałem radnych chrześcijańskich. Chór odśpiewał hymny „Boże coś Polskę”
i syjonistyczny „Jeszcze nasza nie zginęła nadzieja”.
Nr 50, s. 5. Burmistrzem Radomska został inż. Roman Kostecki.
Nr 54, s. 4. Przygotowania do obchodów 100-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki prowadzone były przez PMS. Miała powstać bursa szkolna im. Kościuszki. Planowane
było nazwanie ulicy lub placu jego imieniem oraz ufundowanie pomnika.
Nr 74, s. 3. Na skutek odejścia Narodowego Związku Robotniczego z Centralnego
Komitetu Narodowego, rozwiązano Komitet Narodowy w Radomsku, który istniał
od stycznia 1915 r. Większość działaczy komitetu przeszła do powstałej Rady Narodowej Powiatowej.
Nr 161, s. 4. Zebranie delegatów kół PMS w Radomsku. Na miejsce ks. S. Dziennickiego (dotychczasowego przewodniczącego) i T. Beliny w wyborach uzupełniających wybrano do zarządu okręgowego ks. Szczęsnego Starkiewicza z Żórawia
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i Konstantego Szymańskiego z Maluszyna. Sekretarzem zarządu był M. Gawęcki.
Przyjęto uchwałę o zorganizowaniu kursów wakacyjnych dla nauczycieli ludowych
oraz powstaniu bursy szkolnej.
Nr 169, s. 4. Uchwała Rady Narodowej Powiatowej w sprawie przywrócenia werbunku do polskiej armii.
Nr 170, s. 1. Artykuł dotyczący konieczności przywrócenia polskich nazw niektórym
miastom, m. in. Radomsk lub Radomsko zamiast Nowo-Radomsk.
Nr 192, s. 4. Uchwała koła miejskiego przy Radzie Narodowej Powiatowej w sprawie
zaprzysiężenia Legionów.
Nr 199, s. 4. Uchwała Rady Narodowej Powiatowej popierająca działania Tymczasowej Rady Stanu.
Nr 216, s. 3. Historia działalności Rady Narodowej Powiatowej.
Nr 218, s. 2. Artyści byłego Teatru Polskiego wystawili sztukę w Radomsku.
Nr 249, s. 4. Uroczyste otwarcie Królewsko-Polskiego Sądu Pokoju w Radomsku.
Nabożeństwo w kościele farnym odprawił ks. dziekan F. Mirecki. Sędzią pokoju
został mianowany dr Turzyński – dotychczasowy sędzia z ramienia władz okupacyjnych.
Nr 260, s. 4. Z inicjatywy Narodowego Związku Robotników powstał związek zawodowy o nazwie Polski Ogólno-Zawodowy Związek Robotników. Do związku
zapisało się około 200 członków. Związek miał za zadanie pomagać robotnikom
w sytuacji, gdy większość zakładów pracy była nieczynna. NZR w Radomsku był
kierowany przez Łopuszańskiego11 i Pawłowskiego.
Nr 261, s. 4. Rada Narodowa Powiatowa zorganizowała odczyt przedstawiciela Wydziału Wykonawczego Centrum Narodowego w Warszawie Ludwika Kulczyckiego.
Dotyczył aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, wysłuchało go około 600 osób.
Nr 312, s. 4. Ogólno-Robotniczy Związek Zawodowy zwołał wiec robotniczy. Na
jego czele stanął prezes Malasiewicz. Głównym tematem wiecu była sprawa aprowizacji w mieście, którą omówił wiceprezes Kowalski. Domagano się większego udziału robotników w Komitecie Ratunkowym i Wydziale Aprowizacyjnym.
Nr 316, s. 4. Rozłam w Lidze Kobiet PW. Przyczyną była różnica zdań w sprawie
tzw. kryzysu przysięgowego w Legionach. Ligę opuściły działaczki o poglądach
prawicowych.
Nr 324, s. 4. Wiec zorganizowany przez NZR mający na celu zachęcanie młodych
ludzi do wstępowania w szeregi wojska polskiego. W wyniku agitacji do armii zgłosiło się kilkudziesięciu ochotników. Pożegnanie rekrutów rozpoczęła msza, następnie w resursie rzemieślniczej wydano uroczystą kolację. Wyjeżdżających żegnało
liczne grono osób.
Nr 326, s. 3. Zmarł Edward Aleksander Rontaler (1846-1917), w czasie powstania
styczniowego uczestnik (wraz z partią Gregorowicza) napadu na Radomsko, w czasie którego dostał się do niewoli.
Nr 334, s. 3. Sąd polowy w Radomsku skazał Józefa Nowakowskiego z Pajęczna na 8
miesięcy ciężkiego więzienia za puszczanie w obieg fałszywych marek.

11

W „Głosie” 1917, nr 324, s. 4 nazwisko to brzmi Łopuchowski.
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R. 1918
Nr 1, s. 6. Wybory do sejmiku powiatowego. Wybrano 12 deputowanych: Karola hr.
Raczyńskiego, Tadeusza Belinę, Ksawerego Święcickiego, Konrada Spryngera, Leona
Siemieńskiego, Antoniego Kobierzyckiego, Witolda Marczewskiego, Jacka Siemieńskiego, Jana Biedrzyckiego, Tadeusza Makulskiego, Czesława Wulinskiego i Jana
Siemieńskiego.
Nr 11, s. 2. 4 stycznia zmarł na tyfus lekarz Zygfried Schweiger z Austrii, który 2 lata
wcześniej osiedlił się w Radomsku. Schweiger był ordynatorem szpitala dla chrześcijan, pracował również w szpitalu żydowskim. Został pochowany na cmentarzu
chrześcijańskim.
Nr 26, s. 8. Zarząd Okręgowy Polskiej Macierzy Szkolnej w Radomsku zorganizował
odczyty kustosza muzeum w Krakowie Macieja Szukiewicza pt. „Przechadzka po
Krakowie” i „O Matejce”. Odbył się zjazd delegatów kół i przeprowadzono wybory
na wakujące miejsce w zarządzie po zmarłym Filipie Zaleskim.
Nr 44, s. 2. Na Krajowym Zjeździe Centrum Narodowego do Rady Naczelnej wybrano m.in. Józefa Krassowskiego z Radomska.
Nr 46, s. 2. Zmarł major Ludwik Eydziatowicz, który w 1915 r. przez kilka miesięcy
był kierownikiem biura werbunkowego Legionów w Radomsku.
Nr 64, s. 2. List poparcia władz Radomska dla niepodległościowych działań Rady
Regencyjnej. Radomsko przekazało 10 000 koron na działalność Rady i 5000 koron
na polskie wojsko.
Nr 83, s. 5. Magistrat czynił starania o przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej.
Nr 98, s. 2. Witolda Marczewskiego z Radomska wybrano do Rady Stanu.
Nr 130, s. 2. Korespondentem rządu na okręg Radomsko został Józef Krassowski.
Nr 174, s. 1, nr 180, s. 1, nr 185, s. 2. Do Rady Stanu trafiły petycje Stowarzyszenia
Lokatorów i Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Początkowych z Radomska.
Nr 191, s. 4. Bank Handlowy postanowił utworzyć w Radomsku nowy oddział.
Nr 259, s. 3. Nominacje: dotychczasowego starostę z Piotrkowa Kolanowskiego mianowano starostą w Radomsku.
Nr 302, s. 2. Wybrany na prezydenta Radomska A. Paciorkowski nie został zatwierdzony przez austriackie władze okupacyjne.
Nr 368, s. 3. Odezwy władz miasta oraz różnych stowarzyszeń i partii politycznych
w sprawie utworzenia rządu w Lublinie. W mieście działały władze cywilne oraz
komenda Wojska Polskiego na czele z rotmistrzem Ludwikowskim.
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom VIII (2014)

Agnieszka Podolska
(Radomsko)

Sprawozdanie z działalności Straży Ochotniczej Ogniowej miasta Radomska
za rok 1924

W niniejszym artykule prezentuję kolejne już, z rozpoczętego przez mnie
w roku 2011 cyklu, sprawozdanie z działalności Straży Ochotniczej Ogniowej w Radomsku, tym razem za rok 1924. Oryginalny jego egzemplarz znajduje się w zbiorach archiwum Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku pod sygnaturą nr 1239. W ten sposób pragnę, choć w niewielkim stopniu, uzupełniać ciągle
jeszcze istniejące luki w historii naszego miasta oraz upowszechniać i pogłębiać wiedzę mieszkańców Radomska i okolic o minionych wydarzeniach i ważnych postaciach działających na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju społeczności lokalnej.
Omawiając wygląd zewnętrzny egzemplarza należy zaznaczyć, że na zdobionej
stronie tytułowej znajdują się nieczytelne odręczne podpisy, a także informacja, że
wydrukowany został w Drukarni „Kancler, Pański i Spółka” w Radomsku. Ponadto
odręczne zapiski znajdują się jeszcze na stronach 28, 29 i 33 natomiast na stronie 26
rysunek przedstawiający fragment wejścia do kaplicy lub kościoła. Całość sprawozdanie składa się z ponumerowanych 34 stron, jednak podczas analizy można stwierdzić, że brakuje 31 i 32, na których znajdowała się zapewne pierwsza część zestawienia rozchodu straży.
Zawartość merytoryczną sprawozdania można podzielić na cztery wyraźne
części: sprawozdanie z działalności Straży, sprawozdanie z wydziału kinematograficznego, sprawozdanie finansowe i bilans działalności teatru „Kinema”. Z treści
sprawozdania z działalności straży dowiadujemy się, że w 1924 r. liczyła 177 czynnych członków podzielonych na pięć oddziałów: I oddział – 39 osób, II oddział – 42,
II oddział – 39, IV oddział 39, V oddział – 18 osób. Godne podkreślenia jest, że do
straży należeli przedstawiciele różnych stanów społecznych mieszkających w Radomsku, różnych wyznań i narodowości. Działali oni wspólnie, ponad wszelkimi
podziałami „ludziom na pożytek” i dla dobra miasta. W pierwszej części sprawozdania znajduje się także obszerna lista, na której wymieniono z imienia i nazwiska
wszystkich członków ofiarodawców, którzy wspierali finansowo lub materialnie
działalność i podejmowane inicjatywy straży ogniowej. Wśród nich możemy odna-
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leźć ówczesnych radomszczańskich lekarzy, adwokatów, księży, drobnych przedsiębiorców, osoby prywatne oraz nazwy fabryk i stowarzyszeń.
O naprawdę ważnej i wyjątkowej roli jaką odgrywała straż ogniowa w życiu
społeczności lokalnej miasta i jego okolic z całą pewnością świadczy zamieszczony
w sprawozdaniu dokładny wykaz pożarów w kolejności chronologicznej, w gaszeniu których brały udział oddziały strażaków. Podana jest dokładna data i godzina
akcji gaśniczej, jej przebieg, miejsce (adres) zdarzenia, nazwisko właściciela budynków oraz końcowy rezultat podjętych działań. Tuż po nim został umieszczony spis
podejmowanych czynności i realizowanych inicjatyw przez Zarząd i Sztab radomszczańskiej straży.
Część poświęcona sprawozdaniu finansowemu zawiera szczegółowe zestawienie przychodu i rozchodu Kasy Straży Ochotniczej oraz osobno Teatru „Kinema”. Wszystkie sumy zostały podane w złotych polskich, walucie wówczas obowiązującej.
Warto zadbać o to, aby cenna treść tego ważnego dokumentu zachowała się
przez kolejne lata i dotarła do szerokiej grupy czytelników, zwłaszcza Radomszczan.
W tym celu prezentuję właśnie poniżej tekst sprawozdania z działalności Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku sporządzonego przez jego zarząd za
rok 1924. Zachowuję także oryginalną pisownię i ortografię w celu oddania realiów
języka z epoki i podkreślenia jego autentyczności.
Ochotnicze straże pożarne na przełomie XIX i XX w., oprócz swego głównego
zadania, czyli walki z pożarami pełniły także wiele różnorodnych funkcji, niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami czysto statutowymi. Trudno przecenić ich rolę
w zakresie kształtowania i rozwoju życia społeczno-kulturalnego. Przy ochotniczych
strażach, często z ich inicjatywy, powstawały amatorskie zespoły teatralne, chóry
i orkiestry, a także pierwsze kinematografy. Strażacy – ochotnicy organizowali obchody rocznic narodowych, kultywowali tradycje i obyczaje polskie, dbali o odpowiedni kształt świadomości politycznej i narodowej ogółu społeczeństwa. Można
stwierdzić, że ochotnicze straże ogniowe były swoistą i wartościową szkołą życia
społecznego, z której rekrutowali się później znani i cenieni działacze oświatowi,
społeczni, czy nierzadko polityczni1.
Przypomnijmy jeszcze, że Ochotnicza Straż Ogniowa w Radomsku powstała 23
października 1881 r. z inicjatywy grupy społeczników, którzy utworzyli Komitet
Organizacyjny Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku. W skład Komitetu weszli:
dr Julian Kulski – lekarz 2, Kazimierz Soczołowski – magister farmacji, Feliks Fabiani
– pedagog, założyciel i właściciel pierwszej w mieście męskiej szkoły, M. Dobrzański – zawiadowca rządowego magazynu rolnego, Dawid B. Forster – przedsiębiorca

1 S. Basiński, 120 lat radomszczańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, „Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, 21 VII 2001r., Nr 1, s.3.
2 Doktor Julian Kulski zmarł 14 II 1914 r. w wieku 80 lat. Był społecznikiem zasłużonym dla
miasta; członkiem korespondentem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i członkiem
honorowym Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego; w 2014 r. przypada 100. rocznica
jego śmierci.
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robót kolejowych, Antoni Jamroziński – sędzia3. Na terenie całego Królestwa Polskiego istniało wówczas jedynie 26 ochotniczych jednostek ogniowych.

Okładka sprawozdania

S. Sankowski, Z dziejów ochotniczej straży pożarnej miasta Radomska 1881-1981, Radomsko 1981,
s. 12; A. Podolska, Sprawozdanie Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku za 1926
rok, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, 2011, s. 295.
3
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Sprawozdanie
Z działalności Straży O.O. m. Radomska za 1924 rok
Rok 1924 jest 43-im rokiem istnienia Straży O.O. w Radomsku, założonej dnia 10 października 1881r.
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA STRAŻY O.O.
Straż w roku sprawozdawczym liczyła:
I. Członków honorowych 5-ciu
w osobach: p. Marji Soczołowskiej
p. inż. Stefana Kosteckiego, honorowego komendanta Straży
p. Michała Świderskiego Naczelnika Straży Ogniowej
p. sędziego Antoniego Jamrozińskiego, jednego z założycieli naszej Straży Ogniowej
p. Wincentego Spaczyńskiego, honorowego Członka Sztabu
II. Członków ofiarodawców
174
III. Członków czynnych
177
ZARZĄD STRAŻY:
Szwedowski Jan – prezes
Warwasiński Ludwik – wiceprezes
Musielewicz Lucjan – skarbnik
Starostecki Walenty – sekretarz
O. Romuald, kapelan gwardjan OO. Franciszkanów (wyjechał)
O. Kazimierz, kapelan gwardjan OO. Franciszkanów (przyjął mandat)
Świderski Michał – naczelnik
Łęski Jan – zastępca naczelnika
Łęski Antoni – gospodarz (zrzekł się mandatu 1 sierpnia 1924 r.)
Kozakiewicz Józef
Luft Emanuel
Szablewski Józef
ZASTĘPCY DO ZARZĄDU:
Płaneta Władysław i Kosiński Jan
KOMISJA REWIZYJNA:
Kryzel Alfred, Katuszewski Władysław i Majchrzak Antoni
ZASTĘPCY: Goldberg Mordka i Paradowski Stanisław
RADA SZTABOWA STRAŻY:
Świderski Michał , naczelnik
Łęski Jan, zastępca naczelnika
Łęski Antoni, gospodarz 4 i inspektor narzędzi
Jaguszewski Józef, honorowy gospodarz Straży
Kmieć Leon, zastępca gospodarza
Kozakiewicz Józef , dowódca I-go oddziału (zrzekł się mandatu w wrześniu 1924 r.)

4 Do zadań gospodarza należało: prowadzenie książki gospodarza, dbanie uposażenie mundurowe (bojowe, koszarowe, galowe), prowadzenie dokumentacje związanej z remizą, odpowiadał za porządek w i na zewnątrz remizy, zgłaszał braki w wyposażeniu i dokonywał
ewentualnych zakupów, zob. http://www.zosprp.pl/forum/viewtopic.php?t=520 (pobranie
23 września 2013 r.)
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Górecki Władysław, pomocnik dowódcy I-go oddziału
Wójcik Bolesław, dowódca II-go oddziału
Szczygłowski Piotr, pomocnik dowódcy II-go oddziału
Madejczyk Konstanty , dowódca III-go oddziału
Szablewski Józef, pomocnik dowódcy III-go oddziału
Jaworski Władysław, dowódca IV-go oddziału
Walczak Stanisław, pomocnik dowódcy IV-go oddziału
(nieczytelne nazwisko) Karol, dowódca V-go oddziału
Członkowie Ofiarodawcy Straży O.O.
1. Achenbach, adwokat, 2. Brzęczkowska Lucyna, 3. Bugajski Dawid, 4. Bugajski Judka, 5.
Bodanko Marja, 6. Born Maksymilian, 7. Budzowski Jan, 8. Bira Jan, 9. Bank Handlowy, 10.
Buss Stanisław, 11. Biedron-Kalinowski Adam, 12. Caryło Szczepan, 13. Cygankiewicz Józef,
14. Doroziński Kazimierz, 15. Dąbrowski Józef, 16. Dzierzgwa Wojciech, 17. Dębski Tomasz,
18. Eichner Joachim, 19. Fryc Wacław, 20 Fijałkowski Aloizy, 21. Fajerman Szmul Majer,
22. Fotygo Kajetan, 23. Fabryka „Wunsche i s-ka”, 24. Fabryka „Fortuna”, 25. Fabryka
„Warwasiński i s-ka”, 26. Fabryka „Metalurgiczna”, 27. Fabryka „Mazowia”, 28. Fabryka
„Thonet – Mundus”, 29. Gierychter Jakób, 30. Goldberg Mordke, 31. Gieze Józef, 32. Gąsiorowicz Berek, 33. Generowicz Piotr, 34. Gliksman Szlama, 35. Gabryś Józef, 36. Gosławski
Daniel, 37. Dr. Gurbski Ignacy, 38. Gumuliński Tadeusz, 39. Grunis Icek, 40. Gelbard Chaim, 41. Grossman Chaim, 42. Glikman Pinkus, 43. Glapiński Michał, 44. Humblet Jan, 45.
Hussarzewski Jan, 46. Hiner Rudolf, 47. Dr. Hertzberg Władysław, 48. Hert Kazimierz 49.
Harmata Stanisław, 50. Herszkiewicz Jan, 51. Imieniński Stanisław, 52. Jaguszewski Józef,
53. Jędrzejczyk Adam, 54. Janczur Leopold, 55. Janczyk Kazimierz, 56. Ks. Kanonik Jankowski, 57. „Jasień”- huta, 58. Jeznach Józef, 59. Jerka Stefan, 60. Kostecki Stefan, 61. Kalicka
Paulina, 62. Krzemiński Michał, 63. Kistelski Bolesław, 64. Kopiec Teodor, 65. Kancler Henryk, 66. Kalicki Rudolf, 67. Kryzel Alfred, 68. Kowalski Wincenty, 69. Kraszyński Stanisław,
70. Kurzynoga Adam, 71. Krakowski Szlama, 72. Klimek Piotr, 73. Kaczyński Juljan, 74.
Koziełło Aleksander, 75. Kowalczyk Jan, 76. Kozakiewicz Józef, 77. Katuszewski Władysław,
78. Loszek Ignacy, 79. Litmanowicz Szlama, 80. Lachowski Władysław, 81. Lange Adam, 82.
Lewkowicz Juda – Moszek, 83. Łęski Bolesław, 84. Łęski Jacek, 85. Łęski Jan (Geometra), 86.
Lisowski Antoni, 87. Luft Emanuel, 88. Lenk Franciszek, 89. Majewska Pelagja, 90. Miętkiewicz Aleksander, 91. Mitelman Henryk, 92. Mika Szymon, 93. Majchrzak Antoni, 94.
Musielewicz Lucjan, 95. Madejczyk Konstanty, 96. Najkron Rubin, 97. Niemiec Stanisław,
98. Nowak Piotr, 99. Dr. Niewiarowski, 100. Ościk Fabjan, 101. Oczkowski Leonard, 102.
Dr. Paciorkowski Antoni, 103. Peyser Antoni, 104. Polanowski Witold, 105. Pański Marceli,
106. Pański Józef, 107. Poradowski Stanisław, 108. Pągowski Wacław, 109. Połtawski
Abram, 110. Płaneta Władysław, 111. Podlewski Wacław, 112. Dr. Rago Bronisław, 113.
Rozenbaum Daniel, 114.Raczyński Jan, 115. Raczyńscy Bracia, 116. Rozenblat Józef, 117.
Rodał Dawid, 118. Rodał Szlama, 119.Resursa Rzemieślnicza, 120. Rozenbaum Jakób, 121.
Rylski Zdzisław, 122. Rzadek, 123. Stowarzyszenie „Urzędników”, 124.Stowarzyszenie
„Gwiazda”, 125. Stowarzyszenie „Zorza”, 126. Szwedowski Jan, 127. Szykulski Stanisław,
128. Szwedzik Tomasz, 129. Szewczyk Andrzej, 130. Skierski Michał, 131. Stefańczyk Bolesław, 132. Szwedowska Florentyna, 133. Sienleka Helena, 134. Szpiro Icek, 135. Sobieszczański Wacław, 136. Sadowski Konstanty, 137. Spaczyński Wincenty, 138. Siedlecki Józef
139. Sarankiewicz Bolesław, 140. Stadnicki Edward, 141. Słotwiński Edward, 142. Syndykat
Rolniczy, 143. Dr. Stanisławski Józef, 144. Świderski Michał, 145. Starostecki Walenty, 146.
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Soczyński Konstanty, 147. Ks. O. Siemaszkiewicz K., 148. Szablewski Antoni, 149. Starostecki Ignacy, 150. Starostecki Józef, 151. Sroka Stanisław, 152. Szuster Franciszek, 153.
Szablewski Leon, 154. Trzciński Aleksander, 155. Taranek Franciszek, 156. Trzepióra i Węgrzyn, 157. Urbański Jan, 158. Wünsche Ksawery, 159. Witte Herman, 160. Wolski Antoni,
161. Walecki Wincenty, 162. Wytrychiewicz Józef, 163. Witenberg Jakób, 164. Waksman
Abram Michał, 165. Wolniak Stefan, 163. Warwasiński Ludwik, 164. Wojakowski Juljan,
165. Wojcikowski Mieczysław, 166. Witeszczak Bolesław, 167. Westrych Bolesław,
168.Wtorkiewicz Franciszek, 169. Dr. Zwoliński Hipolit, 170. Zielonka Ksawery, 171. Żyliński Antoni, 172. Załęski Stanisław, 173. Zyberyng Edward, 174. „Gazeta Radomskowska”
I ODDZIAŁ
Górecki Wł. P.O. Dowódcy
Gałwa Piotr – topornik
Dąbek Zygmunt dziesiętnik5
Ostrowski A. gospodarz wozu rekw.
Szcześniak Roman prądownik6
Gasik Kazimierz sikawkowy
Połoński Henryk prądownik
Nita Józef sikawkowy
Łęski Bolesław topornik
Nita Franciszek sikawkowy
Marczyk Jan prądownik
Dąbek Stanisław wężowy
Kamiński Stefan pomocnik prądownika
Sieczka Stanisław sikawkowy
Zieliński Piotr topornik
Jachowicz Antoni wężowy
Bogacz Antoni topornik
Szykulski Antoni sygnalista
Płyk Józef topornik
Stańkowski Wincenty dziesiętnik
Sieczka Henryk topornik
Dudek Stanisław topornik
Sroka Józef topornik
Moryn Zenon sikawkowy
Wtorkiewicz Stanisław topornik
Surmacki Stanisław dziesiętnik
Powąska Jan wężowy
Jarociński Stanisław dziesiętnik
Nowak Józef wężowy
Mrówczyński dziesiętnik
Olczyk Józef topornik
Kmieć Leon dziesiętnik
Półrola Bolesław sikawkowy
Cygankiewicz dziesiętnik
Połoński Franciszek sikawkowy
Kalinowski Adam dziesiętnik
Jędrzejczyk Leon sikawkowy
Kozakiewicz Józef b. dowódca
Waliński Wincenty sikawkowy
II ODDZIAŁ
Wójcik Bolesław dowódca
Broszkiewicz M. szeregowiec
Szczygłowski P. pomoc dowódcy
Brant Bronisław szeregowiec
Łęski Piotr dziesiętnik
Zarębski Kazimierz szeregowiec
Półrola Zygmunt topornik
Nowerski Edward szeregowiec
Kura Bolesław topornik
Półrola Mieczysław szeregowiec
Miedziński Antoni topornik
Michalski Józef szeregowiec
Półrola Kazimierz topornik
Leszczyński Jan szeregowiec
Doroziński Apolinary topornik
Jakubczyński Jan szeregowiec
Oddziały straży były podzielone dodatkowo na 10-osobowe grupy(oddziały), na czele każdej z nich stał dowódca- dziesiętnik, odpowiedzialny za prowadzenie akcji ratowniczej podczas gaszenia pożaru. Zob. http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=1596 (pobranie 10
października 2013 r.)
6 Strażak, który realizuje zadania gaśnicze podczas gaszenia pożaru; odpowiada za podawanie
strumienia wody na palący się obiekt; zob.
http://florek.org.pl/niezbednik/szkolenie/4.4.htm (pobranie 15 października 2013r.)
5
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Zbroiński Jan topornik
Nocoń Wincenty topornik
Szczepański Ignacy topornik
Loszek Józef topornik
Gałwa Adam topornik
Rybak Stefan dziesiętnik
Kruszyński Fran topornik
Broszkiewicz Jan sanitariusz
Woroblow Kola szeregowiec
Plutecki Juljan szeregowiec
Sęk Bronisław szeregowiec
Sowiński Walenty szeregowiec
Rybak Antoni szeregowiec

Łęski Stefan topornik
Duda Franciszek topornik
Owczarek Józef szeregowiec
Włodarczyk Edward szeregowiec
Olbrych Tadeusz sygnalista
Michalski Stefan szeregowy
Koper Edward szeregowy
Łęski Jan szeregowy
Kircz Eugenjusz szeregowy
Brzozowski Roman szeregowy
Zieliński Wincenty szeregowy
Połoński Jan szeregowy
Gawlik Antoni szeregowy
III ODDZIAŁ

Madejczyk Konstanty dowódca
Szablewski Józef pomocnik dowódcy
Łęski Mieczysław dziesiętnik
Wtorkiewicz Wł. I. topornik
Janik Stanisław topornik
Nakwiński Józef topornik
Kokoszka Stanisław topornik
Woch Józef topornik
Rybak Jan topornik
Krawczyk Antoni topornik
Kaczorowski Michał dziesiętnik
Michalski Tadeusz sikawkowy7
Bujacz Józef sikawkowy
Chutkiewicz Józef sikawkowy
Wojtala Ignacy sikawkowy
Wtorkiewicz Jakób prądownik
Waliński Stanisław sikawkowy
Łęski Adam, dziesiętnik
Waliński Franciszek beczkowy

Zieliński Teofil topornik
Chorubski Daniel topornik
Sielca Piotr topornik
Woźniak Jan topornik
Pijewski Stanisław sanitarjusz
Bzdun Antoni beczkowy
Marczyk Bolesław beczkowy
Chutkiewicz Stanisław beczkowy
Łęski Jan beczkowy
Wtorkiewicz Władysław III beczkowy
Wojakowski Wacław beczkowy
Wtorkiewicz Władysław II beczkowy
Lipiński Leon, beczkowy
Fryc Jan, topornik
Piszut Paweł, sygnalista
Wtorkiewicz Lambert, beczkowy
Borowik Michał topornik
Sowiński Fabian beczkowy
Madejczyk Władysław topornik
IV ODDZIAŁ

Jaworski Władysław, dowódca
Walczak Stanisław pomocnik dowódcy
Górka Stanisław dziesiętnik
Strzelecki Andrzej topornik
Wontur Roman topornik
Górka Antoni topornik
Basiński Jan topornik

Sygulski Józef, sygnalista
Knapiński Walenty sikawkowy
Kwasek Stanisław sikawkowy
Doroziński Józef sikawkowy
Pośpiech Ludwik sikawkowy
Ciapiński Teofil sikawkowy
Wroński Ignacy sikawkowy

7 Strażak odpowiedzialny za obsługę sikawki, czyli pompy tłokowej (wyporowej) - urządzenia służącego do tłoczenia wody podczas akcji gaszenia pożaru. Dzięki temu możliwe jest
prowadzenie akcji gaśniczej.
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Barylski Bolesław topornik
Studniarek Józef topornik
Starostecki Stanisław topornik
Jarzębski Tadeusz topornik
Teperski Stanisław topornik
Wypych Józef topornik
Adamkiewicz Juljan topornik
Wypych Adam sikawkowy
Wróblewski Ludwik sikawkowy
Wójcik Józef sikawkowy
Doroziński Ludwik sikawkowy
Łazik Stanisław sikawkowy
Bąk Władysław sikawkowy

Olejniczak Stanisław sanitariusz
Kmieć Konstanty sikawkowy
Tkacz Leon dziesiętnik
Pieścik Antoni sikawkowy
Knejski Stanisław sikawkowy
Jaworski Jan sikawkowy
Koźlik Józef sikawkowy
Głogowski Zygmunt sikawkowy
Teperski Jan sikawkowy
Falfus Józef sikawkowy
Sygulski Władysław sikawkowy
Jarecki Józef sikawkowy
V ODDZIAŁ

Karol Luft dowódca
Henryk Pohl dziesiętnik
Edward Górka dziesiętnik
Edward Westrych topornik
Stanisław Salarz sikawkowy
Marjan Kozłowski sikawkowy
Władysław Bąk sikawkowy
Stanisław Hobot sikawkowy
Piotr Basik sikawkowy

Marjan Makowski sikawkowy
Józef Błaszczyk sygnalista
Feliks Dziadkiewicz sikawkowy
Feliks Kulawiak sikawkowy
Władysław Dudek sikawkowy
Juljan Matuszczak topornik
Stefan Muszyński topornik
Stanisław Rębielak sikawkowy
Marjan Marjankowski

W roku sprawozdawczym Straż Ochotnicza Ogniowa zaalarmowaną była
18 razy a mianowicie :
1.Dnia 5 stycznia o godz. 9 rano wybuchł pożar w elektrowni miejskiej w hali maszyn wytwarzania prądu. Na miejsce pożaru wyruszyły wszystkie oddziały Straży. W chwili przybycia Straży, był moment bardzo krytyczny, gdyż cały budynek w dodatku drewniany, w którym znajdowały się maszyny, był w płomieniach, tak że mowy nie było o uratowaniu go. Całą
akcję skierowano na sąsiednie budynki, łączące się z budynkiem elektrowni, oraz wypuszczenie pary z kotła, gdyż obawiano się wybuchu takowego przez silne nagrzanie, co z wielkim
trudem zostało uskutecznione. Akcja była bardzo trudna z powodu dużego śniegu, jednak
dzięki nadludzkim wysiłkom członków czynnych, pożar zlokalizowano, tak że spłonęła hala
maszyn, reszta zaś sąsiednich budynków ocalała - za co też Zarząd miasta wyraził kierownictwu Straży podziękowanie.
2.Dnia 26 marca o godz. 1 w południe wybuchł pożar w fabryce mydła p. Mitelmana. Na
miejsce pożaru wyruszyły wszystkie oddziały Straży. Przed przyjazdem na miejsce, pożar
został stłumiony.
3.Dnia 22 marca o godz. 5 po południu została Straż zaalarmowana przez Zarząd miasta na
skutek wylewu rzeczki Radomki. Na alarm przybyły wszystkie oddziały Straży, które zajęły
się usunięciem dzieci i starców z ochranki oraz rozbijaniem kry na rzeczce, w celu zabezpieczenia uszkodzenia mostów. Akcja ratownicza trwała do godz. 10 wieczorem.
4.Dnia 17 maja o godzinie 9 wieczorem, zarządzono próbny alarm w celu wypróbowania
sprawności członków czynnych.
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5.Dnia 18 maja o godz. 12 m.30 w południe , została Straż zaalarmowana na skutek wielkich
kłębów dymu w stronie Piaszczyc. Do pożaru wyruszyły 3 oddziały, lecz z powodu znacznej
odległości – zawrócono do remizy.
6.Dnia 20 maja o godz. 7 m. 30 wieczorem Straż została zaalarmowana na skutek zapalenia
się sadzy przy ul. Częstochowskiej w domu p. Rozenbluma.
7.Dnia 26 maja o godz. 5 m. 10 po południu wybuchł pożar przy ulicy Przedborskiej, w zabudowaniach p. Dawida Bursztyna i Jakóba Libermana. Pomimo ulewnego deszczu, w ciągu
3-ch minut, wyruszyły wszystkie oddziały Straży. W chwili przybycia, budynek w którym
znajdowała się fabryka pudełek, był cały w płomieniach, dzięki jednak szybkiemu przybyciu,
pożar nie przybrał szerszych rozmiarów. Po półgodzinnej pracy, ogień zlokalizowano.
8.Dnia 30 maja o godz. 9 wieczorem, został zarządzony próbny alarm w celu wypróbowania
sprawności członków czynnych.
9.Dnia 22 czerwca o godz. 3 m.30 po południu została Straż zaalarmowana na skutek wynikłego pożaru we wsi Zakrzówek w zabudowaniach p. Stanisława Drzazgi i sukcesorów Juljana Fryca. Pożar powstał od uderzenia pioruna. Pomimo ulewnego deszczu i błyskawic, Straż
w 3 minuty po zaalarmowaniu, wyruszyła do pożaru. W chwili przybycia na miejsce pożaru,
płonęły dwie stodoły. Akcję skierowano na sąsiednie łączące się budynki, które były pokryte
słomą. Dzięki szybkiemu przybyciu Straży, pożar nie przybrał większych rozmiarów, tak że
spłonęły tylko dwie stodoły, reszta zaś budynków ocalała.
10.Dnia 23 lipca o godz. 2 m.50 po południu została Straż zaalarmowana wskutek połączenia
przewodników, elektrycznych, które zasilają prądem syrenę. Połączenie nastąpiło skutkiem
nieuwagi robotników zatrudnionych odnowieniem budynku magistrackiego.
11.Dnia 30 lipca o godz. 9 m.30 wieczorem został zarządzony próbny alarm w celu wypróbowania sprawności członków czynnych. W pięć minut po zaalarmowaniu wyruszyły
wszystkie oddziały na miejsce z góry przeznaczone przez starszyznę Straży.
12.Dnia 25 września o godz. 11 m. 30 w południe Straż została zaalarmowana na skutek
zapalenia się smoły w fabryce Warwasiński, Wojakowski i Spółka. Narzędzia zostały z remizy
wytoczone, lecz nie wyjeżdżano, gdyż pożar został stłumiony przez przebiegłych strażaków
i robotników tejże fabryki.
13.Dnia 29 września o godz. 1 m. 15 po południu wybuchł pożar w młynie p. inż. Bolesława
Kistelskiego. W trzy minuty po zaalarmowaniu wyruszyły wszystkie oddziały Straży.
W chwili przybycia, był moment bardzo krytyczny, gdyż część młyna 3-ch piętrowego była w
płomieniach. Akcja została skierowana celem nie dopuszczenia płomieni przez otwory dźwigowe, łączące pozostałą część młyna, co też dzięki nadludzkim wysiłkom członków czynnych
zostało uskutecznione. Następnie skierowano akcję do dogaszania pożaru, przyczem praca
była bardzo utrudnioną, gdyż w halach, w których wybuchł pożar był nagromadzony duży
zapas zboża. Na trzecim zaś piętrze znajdowały się maszyny do czyszczenia zboża, które po
przepalaniu się belek runęły, przebijając pierwsze i drugie piętro, przytłaczając tem nagromadzone zboże. W celu dostania się do pożaru, zostały porobione otwory w ścianach, przez które
skierowano prąd wody na płonące zboże. Po sześciogodzinnej lecz bardzo uciążliwej pracy,
pożar zlokalizowano tak, ze spłonęły hale magazynowania i czyszczenia zboża. Pozostałą
część młyna ocalono, za co kierownictwo Straży otrzymało podziękowanie.
14.Dnia 16 listopada o godz. 6 wieczorem Straż została zaalarmowana na skutek ukazania się
łuny w stronie wsi Kruszyna. Narzędzia zostały z remizy wytoczone, lecz z powodu zbytniej
odległości nie wyjeżdżano.
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15. Dnia 29 listopada o godz. 4 rano wybuchł pożar ul. Strzałkowskiej w domu p. Bessera. Na
miejscu pożaru członkowie czynnie zaciągnęli narzędzia własnemi siłami z racji braku koni.
W chwili przybycia płonęła szopa drewniana, skład trumien p. Gasika. Ogień również ogarnął sąsiedni budynek łączący się z wymienionym składem trumien. Dzięki usilnej pracy zlokalizowano pożar i po półtorygodzinnej pracy zawrócono do remizy. Spłonął tylko skład trumien i część dachu na sąsiednim budynku.
16.Dnia 15 grudnia o godz. 5 po południu została Straż zaalarmowana na skutek zapalenia
się słomy przy ul. Stodolnej. Do rzekomego pożaru wyruszyły wszystkie oddziały Straży,
lecz po stwierdzeniu faktu powrócono do remizy.
17.Dnia 17 grudnia o godz.1 m.30 w nocy, wybuchł, groźny pożar w parowym tartaku fabryki Towarzystwa „Mazowia”, dzierżawionym przez p. Rozenbauma. Na miejsce pożaru
wyruszyły wszystkie oddziały Straży. Po przybyciu na miejsce wypadku był moment bardzo
krytyczny, gdyż budynek, w którym znajdowały się traki był cały w płomieniach, tak że mowy nie było o uratowaniu. Akcja została skierowana celem niedopuszczenia pożaru do łączących się budynków, w których znajdowały się maszyna oraz kocioł parowy. Po wielkich wysiłkach z racji braku wody na miejscu pożaru i czterogodzinnej pracy, ogień zlokalizowano.
Spłonęła tylko hala traków, pozostałość budynków wraz z maszynami ocalała, za co Zarząd
firmy „Mazowia” przysłał kierownictwu Straży piśmienne podziękowanie.
18.Dnia 18 grudnia o godz.10 wieczorem została Straż zaalarmowana telefonicznie na ul.
Częstochowską do domu zamieszkałego przez Dyrektora Banku Zw. Ziemian p. Prażmowskiego, gdzie zapaliła się ścianka drewniana. Na miejsce wypadku wysłano 6-ciu członków
czynnych, którzy pożar w zarodku stłumili .
Ważniejsze czynności Zarządu i Sztabu dokonane w 1924 roku
1. Wzorem lat ubiegłych urządzono tradycyjną uroczystość „Święconego” i „opłatka” dla
całego Korpusu Straży.
2.Straż czynna pełni honorową wartę przy Grobie Chrystusa w kościele farnym oraz bierze
udział w uroczystej procesji podczas Resurekcji w klasztorze O.O. Franciszkanów i farnym.
3.Zwyczajem lat ubiegłych urządzono uroczystość św. Florjana8 patrona Straży.
4.Wzorem lat ubiegłych Straż wystawiła swój ołtarz na uroczystość Bożego Ciała oraz brała
udział w procesji tak w czwartek jak i niedzielę.
5.Straż bierze udział w narodowej uroczystości 3-go Maja ze sztandarami oraz prowadzi
ogólny porządek i kierownictwo w czasie olbrzymiej manifestacji naokoło miasta.
6.Dnia 29 Maja delegacja naszej Straży w osobach: Dowódcy oddziału I p. Józefa Kozakiewicza, Gospodarza p. Antoniego Łęskiego, dowódcy oddziału III p. K. Madejczyka, honorowego
gospodarza p. J. Jaguszewskiego i pomocnika dowódcy oddziału II p. P. Szczygłowskiego,
wyjechała do Kłomnic do p. sędziego Jamrozińskiego, jednego z założycieli naszej Straży,
w celu wręczenia dyplomu honorowego członka Straży.
7.Straż bierze udział w zjeździe Straży Ochotniczych Ogniowych w Poznaniu w dniu 20
lipca. Delegowani byli: Dowódca oddziału I p. J. Kozakiewicz, dowódca oddziału III K. Madejczyk, pomocnik dowódcy oddziału II Piotr Szczygłowski, pomocnik dowódcy oddziału IV
Stanisław Walczak. Ze zjazdu tego znajduje się w aktach Straży szczegółowe sprawozdanie.
8.Straż bierze udział w ogólnopaństwowym zjeździe Straży w Warszawie w dniach 15,16,17
sierpnia. Delegowani byli : z ramienia Zarządu prezes p. J. Szwedowski i członek Zarządu p
W kalendarzu liturgicznym wspomnienie św. Floriana jest umieszczone na początku maja;
aktualnie 4 maja.
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.E. Luft. Z członków czynnych zaś: dowódca oddziału II p. Bolesław Wójcik, dowódca oddziału IV Władysław Jaworski, dowódca oddziału V Jarosław Ruśkiewicz, pomocnik dowódcy
oddziału I Władysław Górecki, pomocnik dowódcy oddziału III Józef Szablewski, szeregowcy:
z oddziału II Kura Bolesław, z oddziału III Łęski Mieczysław, z oddziału IV Górka Stanisław.
Ogólne dowództwo objął dowódca oddziału IV. Ze zjazdu tego zostało sporządzone szczegółowe sprawozdanie, które znajduje się w aktach Straży.
9.Na skutek odezwy Zarządu Głównego Związku Florjańskiego w Warszawie, zostały urządzone 6-cio dniowe kursy strażackie w dniach 19 – 24 sierpnia. W kursach tych brało udział
52 słuchaczy z okolicznych Straży. Kursa prowadzone były przez delegowanego instruktora
p. J. Boguszewskiego przy udziale starszyzny naszej Straży. Na zakończenie kursów w dniu
24 sierpnia odbył się zjazd Powiatowy, który zgromadził 24 straży z całej okolicy w liczbie
525. Radomskowska Straż dokonała w tym dniu ćwiczeń pokazowych, które były ogólnie
przyjęte z wielkim zapałem.
10. Delegacja naszej Straży w osobach: pp. Członków Zarządu L. Musielewicza, E. Lufta,
L. Kmiecia i dowódcy oddziału IV Władysława Jaworskiego bierze udział w uroczystości
poświęcenia Sztandaru cechu Rymarsko – siodlarskiego w dniu 14 września i wręczyła
w imieniu naszej Straży gwóźdź do sztandaru.
11.Straż bierze udział w uroczystości „Przysposobienia Wojskowego” w dniu 5 października.
12.Delegacja Straży w osobach Zastępcy Naczelnika p. Jana Łęskiego i członka Zarządu
p. E. Lufta bierze udział w uroczystości 50-lecia letniego Jubileuszu Straży w Zgierzu w dniu
3 sierpnia ofiarując w imieniu naszej Straży gwóźdź Straży srebrny do sztandaru.
13.Delegacja Straży w osobach: prezesa Zarządu p. J. Szwedowskiego, Naczelnika Straży
p. M. Świderskiego , członka Zarządu J. Kozakiewicza i dowódcy oddziału III K. Madejczyka,
bierze udział w uroczystości poświecenia remizy w Kruszynie w dniu 9 listopada.
14.Straż bierze udział w uroczystości przewiezienia zwłok śp. Henryka Sienkiewicza w dniu
25 października formując szpaler na dworcu kolejowym z orkiestrą na czele.
15.Delegacja Straży w osobach: Członka Zarządu Doktora Niewiarowskiego, honorowego
gospodarza p. J. Jaguszewskiego, dowódcy oddziału I p. J. Kozakiewicza, dowódcy oddziału III
K. Madejczyka, pomocnika dowódcy oddziału II p. P. Szczygłowskiego i pomocnika dowódcy
oddziału IV p. St. Walczaka, bierze udział w uroczystości poświecenia sztandaru Towarzystwa „Sokół” w dniu 15 maja składając gwóźdź do sztandaru w imieniu naszej organizacji.
16.W dniu 31 grudnia Zarząd łącznie ze Sztabem zorganizował dla członków czynnych i ich
rodzin zabawę taneczną w teatrze „Kinema”.
17.Ubezpieczono budynki Straży w Polskiej D. W. U. na sumę 87,500 zł.
18.Rozpoczęte w zeszłym roku kroki celem wyjednania w Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń subsydjum w postaci sikawki dla oddziału V prowadzono w dalszym ciągu, wysyłając
delegację, lecz sprawa ta nie została potraktowaną przychylnie przez PDU gdyż proponowano nam narzędzie bardzo małe, żądając zapłaty, Zarząd postanowił przejść nad tą sprawą do
porządku.
19.W roku sprawozdawczym zostały dwukrotnie wydane bezzwrotnie zapomogi 4-rem wdowom po zmarłych strażakach oraz zapomogi świąteczne.
20.Na smutnej uroczystości pogrzebu 3-ch strażaków Straży Łódzkiej, którzy ponieśli śmierć
w płomieniach na posterunku przy gaszeniu pożaru fabryki w Łodzi, wyjechała delegacja
naszej Straży
w osobach pp. Antoniego Łęskiego Inspektora narzędzi oraz dowódców oddziałów III, IV i V.
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21.Dokompletowano tabor Straży przez nabycie węży ssących, drabin hakowych, pasów toporniczych, kilku kasków i łączników mosiężnych do węży.
22.Z narzędzi wybrakowanych sprzedano sikawkę oddziału IV (aparat) Straży wsi Folwarki i
wóz duży rekwizytowy (nabyty w Będzinie) Straży w Garnku.
23.Powzięto znamienną uchwałę, aby celem uniknięcia podobnych trudności przy gaszeniu
pożaru jaki miał miejsce we młynie p. inż. B. Kistelskiego wskutek wadliwej budowy młyna,
wystosować odpowiednie żądanie pod adresem władz, by przy przyjęciu wykończonych budowli obowiązkowo obecnymi byli przedstawiciele Straży, co ustawowo jest przewidziane.
24.W dniu Uroczystości imienin długoletniego Kapelana Straży O. Romualda Wojtal wręczony mu został w imieniu Towarzystwa Straży zegar pamiątkowy, w dowód uznania gorliwej pracy w naszej organizacji.
25.W celu dokładnego i szybkiego wykonywania prac Zarządu zostały wyłonione Komisje:
Techniczno-Gospodarcza, Inwentarzowa, Finansowa i Kinematograficzna.
26.Nabyto 5 akcji Banku Polskiego.
27.Wydano członkom naszej straży pożyczki zwrotne.
28.W dniu 19 maja urządzano przedstawienie kinematograficzne na zasilenie funduszu bezrobotnych miasta Radomska.
29.Dokonano gruntownego remontu pianina w Kinematografie.
30.Przychylajac się do prośby Komitetu „Chleb głodnym dzieciom” postanowiono asygnować 20% dochodu z kina w dniu 15 czerwca, jak również na Oddział Polskiego Czerwonego
Krzyża doliczono 10 procent do cen biletów wejściowych.
31.Pomalowano farbą olejną wspinalnie na placu Straży, urządzenia gimnastyczne oraz
poprawiono i posmołowcowano dachy na wszystkich budynkach Straży.
32.Celem uniknięcia zbytniego natłoku w poczekalni Kina, dobudowaną została kasa z boku
wejścia do teatru.
33.W dniu 26 sierpnia żegnano z bólem serca dotychczasowego Ks. Kapelana O. Romualda
Wojtala, który przez lat 6 będąc Gwardjanem w tutejszym klasztorze pełnił służbę Kapelana
w naszej Straży z całą gorliwością ustąpił z racji przeniesienia go na takież stanowisko do
klasztoru w Kalwarji.
34.Zwrócono się do Kasy Strażackiej przy Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń o zwiększenie ubezpieczenia naszych członków Straży, lecz otrzymano odpowiedź odmowną, aż do wydania
nowej ustawy.
35.Postanowiono nabyć sikawkę automobilową, beczkowóz, hydrofor, drabinę mechaniczną
i auto osobowe. Uchwała powyższa została wykonaną częściowo przez nabycie sikawki automobilowej o sile 40 koni i wydajności 1.400 litrów wody na minutę za sumę 20.500 zł, z Firmy Austro Daimler w Krakowie, która bardzo przychylnie odniosła się do naszej Straży, tak
przy dostarczeniu zamówienia jak i przez cały czas spłat ratalnych, wykazując dużo dobrej
woli i przychylności za co Zarząd Straży wystosował pismo z podziękowaniem na ręce Dyrektora Cieślewskiego. Nabycie reszty zamierzonych narzędzi Zarząd zmuszony był odłożyć do
następnego roku, dla braku środków materialnych, gdyż jedyne źródło dochodu naszej Straży
jakim jest Kinematograf nie dał nam tych rezultatów finansowych, na jakie liczył Zarząd.
Niepowodzenie kasowe Kinematografu należy przypisać ciężkiej sytuacji finansowej kraju
w związku z sanacją skarbu Rzeczpospolitej, a co najdokładniej ilustruje podany dalej stan
przychodu i rozchodu.
36.W związku z poprzednio wspomnianym nabyciem narzędzi automobilowych wysłano
memorjał do Zarządu miasta celem zwolnienia od podatku na pewien okres naszego Kinema-
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tografu, lecz spotkaliśmy się z odmową, uzyskując jedynie subsydjum w kwocie 10.000 zł na
kupno beczkowozu.
37.W roku sprawozdawczym Straż nasza odprowadziła na miejsce wiecznego spoczynku 2-ch
członków: śp. Mikołaja Lisowskiego sygnalistę Sztabowego i byłego pomocnika dowódcy oddziału IV śp. Stanisława Balcerowicza, którzy po lat kilkanaście pracowali gorliwie w szeregach naszej organizacji. Z członków popierających zmarli: Brzeźniak Władysław, Kalicki
Rudolf, Pelegrini Andrzej i Szwedzik Tomasz. Zarząd Straży ubolewając nad poniesiona
stratą przez śmierć wyżej wymienionych członków, proponuje uczcić ich pamięć przez powstanie z miejsc i zachowanie kilku sekund ciszy.
38.Wobec tego, że dochody naszej instytucji zawiodły i nie dały nam tych pozytywnych
wyników jakieśmy przewidywali, odwołaliśmy się do tutejszych fabryk i zakładów przemysłowych, w interesie których leży bezpieczeństwo przeciwpożarowe, o subwencje, jednak do
obecnego czasu nie otrzymaliśmy więcej prócz: 300 zł od p. Wincentego Soczyńskiego, 300 zł
wyasygnowane przez p. Peysera w imieniu reprezentowanej przez niego fabryki Thonet –
Mundus i 150 zł od Włośćjańskiego Towarzystwa Rolniczego. Zarząd Straży ofiarodawcom
składa w tem miejscu gorące podziękowanie, w stosunku zaś do tych co jeszcze dotychczas nic
nie ofiarowali, zajmuje wyczekujące stanowisko.
39.Wystąpiono do P. D. Ubezpieczeń o subwencję na nabycie narzędzi automobilowych
i uzyskano subsydjum 2000 zł.
40.W okresie ubiegłego roku był niejednokrotnie odnajmowany budynek teatralny i plac
Straży różnym organizacjom społecznym i dobroczynnym bądź w połowie ceny, bądź też
zupełnie bezpłatnie.
41.Wystąpiono do Magistratu o wyznaczenie stałych dyżurów z końmi, celem szybkiego
dostarczania narzędzi na wypadek pożaru.
42.W dniu 26 października jako w dzień zakończenia letniego sezonu odbyło się uroczyste
nabożeństwo w kościele O.O. Franciszkanów poczem zostało dokonane przez O. Gwardjana
Kazimierza Siemaszkiewicza, Kapelana Straży, poświęcenie nowej sikawki automobilowej
przy udziale zaproszonych gości i delegatów okolicznych Straży. W dniu tym zostały również
wręczone przez Naczelnika Straży p. M. Świderskiego przy udziale całego Zarządu, odznaczenia jubileuszowe, które w ubiegłym roku w czasie jubileuszu nie zostały wręczone z powodu ich nie uzyskania.
43.Na uroczystości wigilijnej opłatka, zostały odczytane wykazy dokonanych w ciągu roku
czynności poszczególnych członków oraz wręczono odznaczenia za gorliwe wypełnianie obowiązków strażackich tym z pośród członków czynnych, którzy wykazali najwięcej czynności.
Dekoracji dokonał Prezes p. Jan Szwedowski w asystencji całego Zarządu i Sztabu. Odznaczenia otrzymali:
Nagroda I od 34 – 42 czynów
Oddział II: Wójcik Bolesław, Łęski Piotr, Kura Bolesław, Zbroiński Jan
Oddział III: Madejczyk Konstanty, Łęski Mieczysław, Kaczorowski Michał, Łęski Adam,
Waliński Franciszek
Oddział IV: Jaworski Władysław
Nagroda II od 30 - 33 czynów
Oddział I : Górecki Władysław, Dąbek Zygmunt, Orłowski Antoni, Olczyk Józef
Oddział II : Szczygłowski Piotr, Półrola Zygmunt, Półrola Kazimierz, Rybak Stefan, Kruszyński Franciszek, Broszkiewicz Jan
Oddział III: Szablewski Józef, Janik Stanisław, Łęski Jan
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Oddział IV: Walczak Stanisław, Górka Stanisław, Wontur Roman, Jarzębski Tadeusz, Teperski Stanisław, Wójcik Józef, Knapiński Walenty
Nagroda III od 25 do 30 czynów
Oddział I : Szcześniak Roman, Łęski Bolesław, Zieliński Piotr, Bogacz Antoni, Płyk Józef,
Sieczka Henryk, Wtorkiewicz Stanisław, Gasik Kazimierz
Oddział II: Doroziński Apolinary, Plutecki Juljan, Sęk Bronisław, Półrola Mieczysław, Leszczyński Jan
Oddział III: Sielca Piotr, Nakwiński Józef, Woch Józef, Krawczyk Antoni, Pijewski Stanisław,
Bzdun Antoni, Wojakowski Wacław
Oddział IV: Strzelecki Andrzej, Studniarek Józef, Adamkiewicz Juljan, Wróblewski Ludwik,
Sygulski Józef, Kwasek Stanisław, Ciupiński Teofil, Wroński Ignacy, Tkacz Leon, Knejski
Stanisław, Jaworski Jan, Falfus Józef
Zastępca Naczelnika Jan Łęski otrzymał srebrny żeton ze złotym herbem miasta za pilną
służbę strażacką.
44.W ciągu roku lekarz Straży p. Dr. M. Niewiarowski udzielał bezpłatnie porad członkom
Straży i ich rodzinom za co Zarząd Straży składa mu podziękowanie.
45.Prace i skład komisji przedstawiają się następująco:
a) Techniczno – gospodarcza: J. Szwedowski, M. Świderski. L. Musielewicz, J. Szablewski
i W. Starostecki. Komisja techniczno – gospodarcza na czele z prezesem J. Szwedowskim
uchwaliła pomalowanie wspinalni, remont, pokrycie i posmołowcowanie wszystkich budynków Straży i dobudówkę nowej kasy. Opracowała plan kupna placu i wybudowania dużego
gmachu- kasy- na Straży.
b) Komisja finansowa w skład której weszli Dr. M. Niewiarowski prezes, E. Luft sekretarz,
L. Musielewicz, M. Świderski, J. Kozakiewicz i L. Kmieć. Prace swoje komisja oparła na
uchwale Zarządu Straży, opiewającej, że wszystkie wydatki przekraczające sumę 10 zł, będą
musiały być akceptowane przez komisję finansową, na podstawie czego Zarząd uchwali rachunki wypłacić. Wobec powyższego komisja finansowa była bardzo czynna w gospodarczym
życiu Straży. Jeżeli zaś dodamy, że tworzenie budżetu na rok 1925 i oszacowanie zrobionego
inwentarza, przypadło w udziale komisji finansowej, to wspomniana komisja wykonała
ogrom pracy zakładając podwaliny do racjonalnej gospodarki Straży.
c) Komisja inwentarzowa w skład której weszli: W. Starostecki prezes, L. Musielewicz,
J. Kozakiewicz i E. Luft, zrobiła szczegółowy inwentarz Straży na dzień 1 stycznia 1925 roku
i przy udziale komisji finansowej przeprowadziła oszacowanie takowego, dzięki czemu Straż
nasza stanowi dziś tą instytucją humanitarno – społeczną, która w każdej chwili może z całą
drobiazgowością wykazać się co posiada i jaką wartość przedstawia każdy z posiadanych
przedmiotów.
d) Komisja kinematograficzna w skład której weszli: M. Świderski prezes, L. Musielewicz,
E. Luft, J. Kozakiewicz i W. Starostecki była czynnikiem współpracy w prowadzeniu przedsiębiorstwa „Kinema”.
46.W roku sprawozdawczym Straż czynna nie stanęła być może na tej wyżynie, na jakiej
Zarząd by pragnął ją widzieć. Jeżeli były małe usterki organizacyjne, to jedynie dlatego, że
Naczelnik Straży p. Michał Świderski przez okres 5- miesięczny był chorym obłożnie i nie
mógł wykonywać swych obowiązków strażackich.
47. Posiedzeń Zarządu odbyło się 26.
48.Posiedzeń Sztabu odbyło się 44.
49. Posiedzeń Komisji odbyło się 32.
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UBEZPIECZENIE
Członków Czynnych Towarzystwa Straży Ochotniczej Ogniowej
Członkowie Towarzystwa Straży, ubezpieczeni zostali w Kasie Strażackiej przy Polskiej Dyrekcji Wzajemnych Ubezpieczeń.
Jednorazowe odszkodowanie W razie stwierdzonej całko- W razie choroby związanej
wdowie po zmarłym na sku- witej niezdolności do pracy bezpośrednio z wypadkiem
tek wypadku przy czynno- na skutek wypadku
ściach strażackich
750 zł
1,000 zł
2½ zł dziennie
Każdemu z dzieci
do lat 16 – 100 zł
Sprawozdanie z Wydziału Kinematograficznego
Przedsiębiorstwo „Kinema” za rok sprawozdawczy 1924 miało trzech kierowników, od
1 stycznia do 1 kwietnia M. Świderski, od 1 kwietnia do 1 lipca p. J. Kozakiewicz i od 1 lipca
do 1 stycznia 1925 roku p. W. Starostecki. Za wyżej wspomniany okres sprawozdawczy wyświetlono 87 programów, o różnej treści , a jako to: naukowej, historycznej , propagandowo –
patriotycznej, beletrystyczno – literackiej i salonowej. W punktualności rozpoczynania przedstawień kinematograficznych i w kierunku utrzymania czystości i hygjeny, przedsiębiorstwo
„Kinema” stanęło na odpowiedniej wyżynie. Przez nabycie dość bogatego repertuaru muzycznego, powiększenie zespołu, otrzymaliśmy rezultaty więcej niż zadowalające, dzięki czemu Zarząd niejednokrotnie otrzymał podziękowanie od stałych bywalców, za dobrą muzykę.
Dzięki nabyciu lustrzanej lampy, udoskonalono wyświetlanie obrazów, jak również osiągnięto
duże oszczędności w użyciu prądu elektrycznego, a tym samym kolosalnie zmniejszono czas
pracy motoru.
W ciągu roku 1924 Koleżeńskie pomoce istniejące przy miejscowych gimnazjach, otrzymały bezpłatnie sale na wszystkie poranki i odczyty, dochód z których, przeznaczano na
niezamożną uczącą się młodzież. W tym że czasie oddano bezpłatnie dwie niedziele (na cały
dzień) dla „Akademika” i Ligi Obrony Powietrznej Państwa.
Mając na uwadze, że wymagania miejscowej ludności nie ograniczają się tylko do rozrywki ekranowej, Zarząd robił duże ustępstwa idąc na rękę zawodowym trupom artystów,
zespołom amatorskim i różnym prelegentom, aby nie pozbawić naszego grodu rozrywki artystycznej i kulturalnych wiadomości.
Musimy zaznaczyć, że pomimo wszystkich wysiłków Zarządu Straży, komisji kinematograficznej i kierownictwa, nie osiągnięto rezultatów finansowych jakich oczekiwaliśmy, dzięki
zmniejszeniu się frekwencji kinematograficznej, spowodowanej brakiem gotówki – dzięki
sanacji Skarbu. Obroty i zyski „Kinemy” uwidocznione są w sprawozdaniu o finansach Straży.
Sprawozdanie finansowe za 1924 rok.
Bilans Straży Ogniowej Ochotniczej na dzień 31 grudnia 1924 r.
Stan Czynny:
Stan Bierny :
Rachunek inwen- 142.833
95
Rachunek Kapita- 116.441
50
tarza (Nieruchołu
mości
i ruchomości)
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Rachunek Dłużników

476

73

Rachunek Papierów
Wartościowych (5 sztuk
Akcji Banku Polskiego)

500

-

Rachunek Akceptów (akcept firmie
Austro-Daimler)
Rachunek Wierzycieli

Rachunek Teatru
„Kinema”
Nadwyżka
143.810

68

2.000

-

16

40

21.881

18

3.471
143.810

60
68

Rachunek Wydatków i Dochodów Straży Ogniowej Ochotniczej za rok 1924.
Winien
Ma
Wydatki
ZŁ.
gr.
Dochody
ZŁ.
gr.
Konserwacja nieruchomości 809
13
Składka członkowska
1098
89
Konserwacja i reperacja
493
61
Ofiary
2450
narzędzi pożarniczych
Umundurowanie Straży
846
92
Wynajem sali teatru „Ki3776
16
Czynnej
nema”
Ubezpieczenie Straży Czyn- 432
17
Subwencja Magistratu
4500
nej
miasta Radomska
Płace personelu
1448
02
Różne dochody
1257
11
Materjały piśmienne
556
71
Wyjazdy i djety
737
45
Reprezentacja i przyjęcia
1667
44
Opłaty i światło
81
86
Wydatki pocztowe i telefo104
66
niczne
Zapomogi i gratyfikacje
895
04
Koszty pogrzebowe
46
67
Koszty wyjazdu do pożarów 253
55
i alarmów
Różne wydatki
1237
33
Nadwyżka dochodów
3471
60
13082
16
1308
16
2
Zgodność Bilansu i Rachunku Wydatków i DoZarząd Straży Ogniowej Ochotniczej
chodów z dowodami i księgami stwierdza protoko- Prezes: Jan Szwedowski
larnie
Przewod. Komisji Finans. Dr. M. NiewiaRadomsko, dn. 9 marca 1925 r.
rowski
Prowadzący Księgi Buchalt. E. Luft
Komisja Rewizyjna:
(-) Alfred Kryzel
Skarbnik: L. Musielewicz
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(-)Antoni Majchrzak
(-)Mordka Goldberg

Sekretarz: W. Starostecki

Bilans Teatru „Kinema” na dzień 31 grudnia 1924 r.
Stan Czynny
Zł.
gr.
Stan bierny
Zł.
Rachunek Kasy – stan
902
66
Rachunek Kapitału
7296
gotówki
Rachunek Dłużników
1206
03
Rachunek Wierzyteli
8615
Rachunek Straży Ogniowej Ochotniczej
Rachunek Inwentarza

gr.
25
76

21881

18

Rachunek Akceptów

800

-

6844
30833

87

Czysty zysk

14121
30833

86

Rachunek Strat i Zysków Teatru „Kinema” za rok 1924
Winien
ZŁ.
gr.
Ma
ZŁ.
Podatek miejski od
10225
90
Koszt demonstrowanych 46473
biletów (40%)
obrazów
Ekspedycja obrazów
660
24
Reklama obrazów
327
03
Druk afiszów, biletów 829
94
i td.
Rozlepianie afiszów
8
33
Płace personelu
9360
96
Wyjazdy i djety
1654
25
Wydatki pocztowe
441
08
Opał i światło
945
04
Koszty bankowe
1061
03
Materjały piśmienni- 334
47
czy i tp.
Ofiary na cele spo413
88
łeczne
Rachunek różnych
2128
55
wydatków
Koszty pędzenia
2273
40
maszyn
Konserwacja maszyn 1642
17
i aparatów
Czysty zysk
14121
86
46473
13
46473
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Zgodność Bilansu z dowodami stwierdza
protokularnie
Radomsko, dnia 9 marca 1925r.
Komisja Rewizyjna
(-) Alfred Kryzel
(-) Antoni Majchrzak
(-) Mordka Goldberg

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień

Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

Zarząd Straży Ogniowej Ochotniczej
Prezes (-) Jan Szwedowski
Skarbnik: (-) L. Musielewicz
Kierownik teatru „Kinema” (-) W. Starostecki
Prowadzący Księgi czł. Zarzadu (-) E. Luft

Statystyka biletów wstępu do teatru „Kinema” za rok 1924.
Loża
Balkon
Parter
SUMA
Mkp.
179
3053
7400
4,383,800,000
223
2971
6777
5,047,700,000
347
3604
7772
8,886,700,000
362
3127
5372
10,796,500,000
29,114,700,000
16147
83
169
1503
3374
4435
80
119
985
2371
3030
10
55
580
1678
1958
60
143
1886
4538
7706
30
156
1462
4296
7770
30
164
1525
4202
6902
80
129
1497
7233
9675
50
149
2014
5828
9288
70
2195
24207
60850
66915
93

Bilety wolnego wejścia:
Straż czynna 10,800
Zarząd i Sztab 1,028
Różni
652
Razem
12,4809

9 W tym miejscu, w oryginalnym dokumencie brakuje, według numeracji, dwóch stron 31 i 32,
co powoduje, że zestawienie danych zawartych w poniższej tabeli jest niekompletne
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RODZAJ ROZCHODU:
Z przeniesienia
b) reklama obrazów
1) ogłoszenia w prasie miejscowej
2) druk afiszy i biletów
3) opłata magistr. i rozklejanie afiszy
V. Zakupy ruchomości:
a) Kupno węży i łączników
b) Kupno i urządzenie radjo-odbiorniczej stacji

Złote
34 600

Gr.

1.200
1.800
320
3 320

-

8.000

37.920
9.000

1.000
VI. Podatki i ubezpieczenia:
a)40% podatek miejski
b)ubezpieczenie Strażaków czynnych
c)ubezpieczenie ruch. i nieruchomości od ognia
VII .Zapomogi i pomoce
a)zapomogi bezzwrotne
b)pomoc lekarska
c)leki i koszta leczenia
VIII. Reprezentacja, uroczystości, zjazdy i tp.
a)zjazdy
b)uroczystości
c)składka do Związku św. Florjana
d)nagrody i odznaczenia
IX. Ćwiczenia i pożary
a)wynajem koni do ćwiczeń, pożarów i tp.
b)posiłki dla strażaków po pożarach
X. Spłaty długów:
Różnym
XI. Nieprzewidziane wydatki:
Nieprzewidziane wydatki we wszystkich działach
Razem rozchód:
RODZAJ DOCHODU
I. Dochody własne
a)składki członków ofiarodawców a-6 zł
b)z wynajmu sali „Kinemy”
c)z wynajmu placu Strażackiego
d)z zabaw strażackich
e)z przedstawień kinematograficznych (brutto)
II. Subsydja, ofiary i zwroty:
a)Subsydjum m. Radomska (zwrot na konto)
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15.000
100
700

-

15.800

600
200
200

-

1.000

1.200
2.000
500
300

-

4.000

900
600

-

1.500

8.000

-

8.000

3.700

-

3.700
112 200

Złote

Gr.

600
5 000
600
500
88.000

-

1.500

-

94.700

-
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b)Zapomoga Towarzystwa W.U. od. Ogn. w W.
c)Zwroty za uszkodzony inw. i dost. art. od Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń
d)Zapomogi od miejscowych Zakładów Przemysł.
e)Zwrot za asortymenta
f)Zwroty poszkod. za pomoc przy pożarach
III. Nieprzewidziane wpływy
Nieprzewidziane wpływy
(Magistrat –odręcznie dopisane)
Razem dochód
Nadzwyczajny budżet:
I.Kupno hydroforu
II.Kupno beczkowozu - automobilowego
III.Kupno placu
IV.Kupno aparatu Erdemana

2.000
1.000

-

1.000
1.500
500

-

7.500

10.000

-

10.000

-

112.200

Zł.
Gr.
5.000
00
25.000
00
5.000
00
2.500
00
Razem rozchód 37.500
00
I.Subsydjum miasta Radomska
10.000
00
II.Pożyczka inwestycyjna
27.500
00
Razem dochód 37.500
00
Ogółem budżet Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Radomsku na rok 1925 zamyka się kwotą 149.700 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset) złotych.
m. Radomsko, dnia 27 stycznia 1925 r.
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Alicja Surmacka
(Radomsko)

Juliusz Surmacki (1892–1942). Listy z obozu w Oranienburgu

Juliusz Surmacki, choć nie urodził się i nie zmarł w Radomsku, niemal całe
dorosłe życie w nim spędził. Zawodowo zajmował się nauczaniem, ale dla miasta
zasłużył się jako aktywny uczestnik życia kulturalnego i społecznego. Dla okupanta
niemieckiego jego postawa aktywnego społecznika była powodem do obaw, stąd
decyzja o aresztowaniu i osadzeniu w obozie, w którym zmarł.
Artykuł oparty jest w przeważającej mierze na dokumentach pozostających
w zbiorach rodzinnych i ustnych relacjach nieżyjących już członków rodziny oraz
nielicznej literaturze. Powstał w ramach moich badań genealogicznych.
Rodzicami Juliusza byli Józef (ur. w 1857 r. w Radomsku) i Maria Nimfa
Wilczyńska (ur. 24 października 1861 r. w Pilicy w powiecie olkuskim z Józefa
i Wincencji z Czernickich). Ślub wzięli w 1881 r. w Kielcach. Zaraz po ślubie młodzi
małżonkowie wyjechali do Proszowic, gdzie pracowali w szkole1. W Proszowicach
urodziło się czworo ich dzieci. Juliusz był najmłodszym dzieckiem z rodzeństwa

1

Proszowice. Zarys dziejów do 1939 roku, pod red. Feliksa Kiryka, Kraków 2000, s. 300.

Alicja Surmacka
(ur. 12 kwietnia 1892 r. w Proszowicach), miał siostrę Zofię2 i dwóch braci: Jana3
i Władysława4.
Przed 1900 r. rodzina Józefa Surmackiego przeniosła się z Proszowic do
Warszawy zamieszkując przy ul. Chłodnej 64. W 1900 r. syn Władysław podjął naukę w szkole realnej na Kanonii w Warszawie. Uczęszczał również na tajne komplety,
na których nauczano w języku polskim, a w 1905 r. był uczestnikiem strajku szkolnego (akcja ta wymusiła na władzach carskich otwarcie średnich szkół prywatnych
nauczających w języku ojczystym). Jedyna córka, wówczas 23-letnia Zofia Kazimiera, w 1906 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Wincentego a Paulo
w Warszawie przy ul. Tamka, zaś najstarszy z braci Jan podjął studia w Szkole H.
Wawelberga i S. Rotwanda, w której w późniejszych latach został wykładowcą
i dziekanem Wydziału Elektrycznego. Zarówno Józef, jak i Maria Surmaccy podjęli
pracę nauczycieli w warszawskich szkołach.
Z Radomskiem, jak się wydaję, mieli stały kontakt. W 1890 r. ojciec Józefa
Augustyn Surmacki sporządził akt notarialny, w którym swój majątek darował swoim dzieciom w różnych proporcjach, a wykonawcą tegoż podziału ustanowił właśnie
Józefa. Prawdopodobnie z 10 czerwca 1897 r. pochodzi zdjęcie Józefa z żoną i czworgiem dzieci, wykonane w zakładzie fotograficznym w Radomsku (Noworadomsku).
Wówczas zmarł ojciec Józefa - Augustyn Surmacki i zapewne rodzina przybyła wtedy na pogrzeb. Tuż przed przejściem na emeryturę w 1913 r., Józef Surmacki wraz
z żoną wybudował w Radomsku duży dom przy ul. Świerznickiej (później Żelaznej,
a obecnie Sienkiewicza 15), wprowadzając się do niego w lipcu 1914 r. Nie dane mu
było długo cieszyć się wybudowanym domem. Miesiąc później, 25 sierpnia 1914 r.,
zmarł w wieku 54 lat pozostawiając nie całkiem wykończony dom i spore długi hipoteczne.

2 Zmarła 17 listopada 1919 r. w Warszawie, w wieku 36 lat, niosąc pomoc chorym na tyfus.
Pracowała wówczas w szpitalu Przemienienia Pańskiego w Warszawie i do tegoż szpitala
wniosła siedzącą przed szpitalem chorą na tyfus kobietę, od której się zaraziła.
3 21 listopada 1917 r. poślubił w Wieluniu, gdzie pracował jako kierownik Elektrowni, Irenę
Wiśniewską. Jedyna córka Jana z małżeństwa z Ireną, Wanda urodzona w 1924 r. w Warszawie, wyjechała w latach powojennych do Anglii. Jan popełnił samobójstwo rzucając się pod
pociąg 16 stycznia 1949 r.
4 Ożenił się w 1922 r. w Warszawie z Zofią Szukiewicz urodzoną w Wilnie. Miał jedną córkę
Alinę (ur. w 1925 r. w Warszawie), która po śmierci ojca i po zakończeniu wojny, wraz z matką wyjechała do USA. Przebywał tam już wtedy brat żony Władysława - Wacław Szukiewicz wynalazca kauczuku i to on zaopiekował się w początkowym okresie siostrą oraz siostrzenicą.
Władysław Surmacki został bowiem rozstrzelany w masowej egzekucji więźniów Pawiaka
w Magdalence pod Warszawą 28 maja 1942 r. Tablica pamiątkowa Władysława Surmackiego,
odsłonięta została 16 września 1974 r. w podziemiach kościoła Św. Marcina w Warszawie,
a druga w Katedrze Garnizonowej Wojska Polskiego w Warszawie, tuż pod tablicą Witolda
Pileckiego. Ta druga tablica była odsłonięta w pięćdziesiątą rocznicę rozstrzelania więźniów,
28 maja 1992 r. Na uroczyste odsłonięcie przybyła ze Stanów Zjednoczonych córka Władysława, Alina Surmacka Szcześniak wraz z synem Andrzejem Szcześniakiem oraz rodzina z Radomska.
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Nie wiadomo do jakich szkół Juliusz uczęszczał przed 1912 r. Z posiadanych
dokumentów wynika, iż paszport otrzymał w 1909 r. i być może już wtedy wyjechał
na studia. Na pewno od września 1912 do sierpnia 1914 r. był studentem w Konstantynowskim Instytucie Mierniczym w Moskwie. Być może jego plany życiowe
były inne, ale z powodu niespodziewanej śmierci ojca był zmuszony przyjechać do
Radomska i zaopiekować się matką, która zmarła 22 maja 1929 r.
Juliusz Surmacki założył rodzinę dość późno, bowiem w wieku 36 lat,
9 kwietnia 1928 r., poślubił w Radomsku Halinę Dąbkowską, córkę urzędnika kolei
warszawsko-wiedeńskiej (zarządcy telegrafu) Edwarda Dąbkowskiego i Zofii z
Glińskich. Rodzina żony pochodziła z Warszawy. Zarówno Dąbkowscy jaki Glińscy
byli związani z budową kolei i jej członkowie sprawowali wyższe stanowiska urzędnicze w jej strukturach. Juliusz i Helena mieli dwóch synów: Jacka5 i Wiesława6.
W Radomsku Julian niemal od samego początku włączył się w życie kulturalno-oświatowe miasta, a także w działalność różnych organizacji społecznych,
których intencją było utrzymanie i wzbogacanie narodowych wartości. Od 1 września 1916 r. podjął pracę w gimnazjum żeńskim Jadwigi Chomicz. Pracował tam do
1 listopada 1917 r., a od następnego dnia podjął pracę w gimnazjum męskim Antoniego Żylińskiego. Jednocześnie podjął się założenia Wieczorowej Szkoły Handlowej
Stowarzyszenia Kupców Polskich i od 1 września 1918 r. objął jej kierownictwo, wykładając jednocześnie w klasie trzeciej (8 godzin tygodniowo) do 31 grudnia 1919 r.
Szkoła przestała istnieć w 1920 r., ponieważ większość uczniów brała udział w wojnie z bolszewikami. Od 30 lipca 1920 r. do 15 marca 1921 r. odbył służbę w wojsku
polskim jako ochotnik, jednocześnie studiując na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. Z dokumentów jakie są w posiadaniu rodziny wynika, iż ukończył
6 semestrów na Uniwersytecie Warszawskim, ale tytułu naukowego nie uzyskał. E.
Kłopot wśród nauczycieli Gimnazjum im. F. Fabianiego wymienia go z błędnym
imieniem Janusz, ale podaje że posiadał dyplom ukończenia szkoły wyższej7.
19 kwietnia 1921 r. z inicjatywy Wacława Karmańskiego odbyło się spotkanie grupy radomszczan zainteresowanych utworzeniem państwowej szkoły im. Feliksa Fabianiego. Zatwierdzono skład komitetu organizacyjnego, który spośród swo-

5 Urodził się w 1928 r. w Radomsku, po skończeniu 7 klas szkoły powszechnej w Radomsku
wyjechał do Warszawy zatrzymując się u rodzonego i jedynego brata matki Mieczysława
Dąbkowskiego. Później najprawdopodobniej mieszkał u brata ojca, Jana. Ukończył studia
prawnicze w Warszawie i do Radomska już nie powrócił żeniąc się i pracując w Łodzi, gdzie
w 1984 r. zmarł w wieku 56 lat.
6 Urodził się w 1932 r. Został w domu rodzinnym przy ul. Sienkiewicza. Na wykształcenie
drugiego syna wdowie po Juliuszu nie wystarczyło pieniędzy i z tego tytułu bardzo ubolewała. W jednym z pism skierowanym przez wdowę po Juliuszu do Komisji Kwalifikacyjnej Powiatowej Rady Narodowej, jest napisane m.in.: „Wreszcie pozwolę sobie nadmienić, że tylko
wyjątkowo ciężkie położenie materialne i niemożność kształcenia synów zmusza mnie do
złożenia niniejszego wniosku, gdyż trudno odmówić moim synom tej nauki, którą tak propagował ich ojciec dla wielkich szeregów synów chłopów polskich i za co w końcu poniósł
śmierć”. Zmarł w 1996 r. w Radomsku.
7 E. Kłopot, Szkolnictwo powszechne i średnie w powiecie radomszczańskim w latach 1918-1939, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, 2008, s. 225.
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ich członków wyłonił komitet wykonawczy. W jego składzie obok Wacława Karmańskiego, Ludwika Warwasińskiego, Bronisława Więckowskiego zasiadł również
Juliusz Surmacki. W utworzonym wówczas gimnazjum męskim Juliusz pracował od
września 1921 r. do wybuchu wojny w 1939 r., wykładając fizykę i matematykę,
a później już tylko matematykę (24 godziny tygodniowo)8.
Juliusz nie ograniczał się do tworzenia szkół w Radomsku i pracy w nich –
był też aktywny społecznie. We wrześniu 1921 r. założono z inicjatywy siedmiu
osób, m.in. Juliusza Surmackiego, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”9.
W 1924 r. zebrał się Komitet Organizacyjny Ligi Obrony Powietrznej Państwa
w skład którego wchodził m.in. Juliusz Surmacki. Do Zarządu tegoż powołano go
w latach 1937 i 1939. Od 1925 r. był członkiem 12 – osobowej rady nadzorczej Stowarzyszenia Kupców Polskich. W 1931 r. przez kilka miesięcy działało jedyne w Radomsku Kółko Rolnicze „Rola”; w skład jego zarządu wchodzili: Juliusz Surmacki
(prezes), Julian Ciesielski10 i Stanisław Napora. Jesienią 1936 r. powstał Obywatelski
Komitet Powiatowy Pomocy Zimowej dla Bezrobotnych i Najbiedniej-szych11. W listopadzie 1937 r. wybrano nowy skład komitetu i Juliusz Surmacki został wybrany
do sekcji propagandy. W latach 1936-1938 Juliusz Surmacki był również w składzie
Zarządu Koła Przyjaciół Związku Harcerstwa Polskiego12. 23 kwietnia 1939 r. odbyły
się w Radomsku wybory Rady Miejskiej, a po wyłonieniu 22 lipca nowych władz
miejskich, Juliusz Surmacki został ławnikiem.
Jeszcze przed wigilią 1939 r. zebrała się grupa radomszczańskich nauczycieli
gimnazjalnych świadomych, że znaczna część młodzieży nie może pozostać bez
wykształcenia i jeżeli nie wolno edukować ich legalnie - pozostały tylko formy nauczania konspiracyjnego. Miejscem tego zebrania było mieszkanie państwa Imienińskich przy ul. Piłsudskiego. Ustalono rozpoczęcie tajnego nauczania natychmiast po
święcie Trzech Króli - czyli po 6 stycznia 1940 r.13 Do tej konspiracji włączył się również Juliusz. Był też działaczem Stronnictwa Ludowego.
G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 2008,
s. 108-111.
9 Tamże, s. 68.
10 Julian Ciesielski był spokrewniony z Juliuszem Surmackim. Rodzona siostra ojca Juliusza,
Józefa (ur. w 1849 r.) poślubiła Michała Ciesielskiego i Julian (ur. 21 grudnia 1884 r.) był jej
synem. Julian Ciesielski był też zastępcą burmistrza Radomska w latach 1948-1950.
11 G. Mieczyński, Stowarzyszenie… ,s. 48
12 Tamże, s. 144.
13 Tajna Organizacja Nauczycielska powstała w Radomsku w styczniu 1940 r. - Informacja
dotycząca tajnego nauczania w Radomsku i powiecie radomszczańskim w latach 1939-1945, „Nasz
Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, nr 18, 1 września 2009, s. 2.
Osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu, można bez przesady nazwać pionierami tajnego
nauczania na poziomie szkoły średniej. Stawili się; dyrektor Zenon Kluczyński, vice dyrektor
Juliusz Surmacki, Antoni Szwedowski, Tadeusz Goszczyński, Andrzej i Wacław Borkowscy,
Otto Zakliński oraz profesorki Maria Imienińska (z domu Zawisza), Zofia Klementyna Jurkowska (z męża Kijankowa), Irena Kaufówna (z męża Myczkowska). Wszyscy zebrani otrzymali wcześniej propozycję Schulamtu (niemieckiego kuratorium) pracy w gimnazjum handlowym, gdzie nauczanie było legalne, ale z tej propozycji nie skorzystali. Brakowało natomiast zgodności, czy powołać tajne gimnazjum. Koronnym argumentem było ogólne przeko8
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W dniu 29 maja 1940 r. Juliusz Surmacki został aresztowany przez Gestapo
w ramach tzw. akcji A-B wymierzonej przeciw inteligencji polskiej i działaczom polityczno-społecznym. Znalazł się na przygotowanej wcześniej liście 34 osób, które były
podejrzewane przez władze niemieckie o działania niepodległościowe. W dniu 4
czerwca aresztowanych przewieziono do więzienia na częstochowskim Zawodziu14.
Według relacji żony, Juliusz był uprzedzony o możliwości aresztowania.
Obawiając się jednak, że ucieczką narazi na niebezpieczeństwo swoją rodzinę (żonę
i dwóch kilkuletnich synów), pozostał w domu15. Żadnych obciążających dowodów

nanie, że wojna długo nie potrwa. Były jednak też argumenty, by tajnego nauczania nie podejmować w ogóle, bo być może Niemcy złagodzą podejście do szkolnictwa, a poczynania
w tym kierunku w aktualnej sytuacji mogą narazić nauczających i nauczanych na represje
okupanta. Ktoś wspomniał, że Niemcy zgodzili się przecież na oficerski pogrzeb porucznika
W.P Edwarda Kryzla poległego w bitwie pod Kutnem podczas kampanii wrześniowej. Przeważyły jednak argumenty, że ze strony Niemców nie należy niczego dobrego oczekiwać, a im
wcześniej rozpocznie się naukę – tym mniejsza strata czasu dla młodzieży! Pozostały kwestie
techniczne, czyli nadanie pomysłowi ram organizacyjnych. Zdecydowano tworzyć niewielkie
komplety koedukacyjne, aby w przypadku wpadki tłumaczyć zgromadzenie potańcówką, zaś
obecność nauczyciela – przyjaźnią z panią domu. Większość młodzieży powyżej lat 15 podjęła
pracę z równoczesną kontynuacją nauki na tajnych kompletach. Grupy spotykały się
w mieszkaniach prywatnych, także w domach nauczycieli. Na przykład przy ul. Batorego
w mieszkaniu Tadeusza Goszczyńskiego, przedwojennego polonisty gimnazjum Fabianiego
albo w domu uczennicy kompletów Hani Łękawskiej przy ul. Sienkiewicza 42, w domu doktorostwa Popławskich przy ul. Batorego 24, u uczennicy Alicji Bładówny przy Krakowskiej,
w młynie Ksawerego Zielonki przy Narutowicza (w wieku szkolnym była jego córka Iza Zielonkówna) oraz w wielu innych domach o adresach głęboko zakonspirowanych, znanych
tylko uczniom i pedagogom. Po Powstaniu Warszawskim lokalnych pedagogów wzmocnili
wysiedleni ze swoich domów doskonali nauczyciele warszawscy, szukający schronienia
u rodzin. Był wśród nich znakomity matematyk prof. Lange oraz wielu innych, których nazwiska pozostały na zawsze nieznane z powodu głębokiej konspiracji. W warunkach okupacyjnych ustalono iż w jednym miejscu może przebywać najwyżej 2-3 nauczycieli, którzy
z konieczności muszą uczyć przedmiotów pokrewnych. W mieście gdzie mieszkało dużo
volksdeutschów - punkty nauczania powinny być maksymalnie bezpieczne i względnie blisko
siebie, aby domokrążni nauczyciele mogli podołać obowiązkom. Rekrutacją uczniów miał
zająć się każdy z nauczycieli przystępujący do tajnego nauczania. Zrezygnowano ze wspólnego kierownictwa, które na tym etapie niosło by z sobą więcej kłopotu aniżeli pożytku. Na
koniec gospodyni spotkania pani Stefania Imienińska jako pierwsza zgłosiła chęć udostępnienia swego mieszkania do dyspozycji tajnego nauczania, co też się stało z początkiem 1940 r.
Informacje o tajnym nauczaniu pochodzą od Wiesława Leśniewskiego.
14 W Radomsku aresztowania zaczęły się już 10 marca - J. Pietrzykowski: Akcja AB w Częstochowie, Katowice 1971, s. 50–51, 96; J. Góral, Eksterminacja inteligencji i tak zwanych przywódców
w zachodnich powiatach Dystryktu Radomskiego (1939-1940), [w:] Ausserordentliche Befriedungsaktion 1940 – akcja AB na ziemiach polskich: materiały z sesji naukowej (6-7 listopada 1986 r.), Warszawa 1992, s. 74-75.
15 Aresztowania uniknęli burmistrz Lucjan Kwaśniewski i działacz PPS Franciszek Lenk. Nie
zdoławszy ich ująć Gestapo brało krwawy odwet na rodzinach poszukiwanych. Zamordowani zostali np. żona Władysława i dwaj bracia burmistrza Lucjana Kwaśniewskiego – Zenon
(w Oświęcimiu) i Tadeusz (w 1942 r. w Radomsku). W Oświęcimiu osadzono syna i córkę
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podczas rewizji mieszkania nie znaleziono. Z Częstochowy trafił do obozu koncentracyjnego do Sachsenhausen-Oranienburg w Niemczech. W obozie Juliusz został
osadzony razem z Eugeniuszem Mazurem, Szymonem Miką oraz z adwokatem Zygfrydem Grudzińskim – to ich nazwiska są często wymieniane w korespondencji
z żoną. Więzień miał prawo do napisania dwóch listów miesięcznie, oczywiście wyłącznie po niemiecku. W posiadaniu rodziny są listy pisane od września 1940 do
kwietnia 1942 r.; w sumie 37 listów pisanych do żony Haliny. Treść każdego z tych
listów musiała zmieścić się na jednej stronie papieru formatu zbliżonego do A5,
a właściwie są to urzędowe „firmowe kartki pocztowe” z nadrukiem obozu. Numer
więzienny, jaki mu nadano i pewnie wytatuowano, to 27808. W listach tych przejawia głęboką troskę o losy rodziny, często wydaje niejako dyspozycje żonie, w jaki
sposób ma przetrwać ten trudny dla rodziny okres. Informuje ją gdzie i u kogo powinna zrobić zaopatrzenie w produkty żywnościowe na zimę, gdzie kupić opał,
a kogo poprosić o pomoc lub ewentualną pożyczkę. Problemem, który Juliusz dość
enigmatycznie porusza w listach, jest ciągle do końca nie spłacona pożyczka pod
zastaw hipoteczny domu, którą jego ojciec (w kwocie 3 tys. rubli) zaciągnął w 1914 r.
od Pawła Wolskiego z Dąbrowy Zielonej, a o zaległe pieniądze dopominali się jego
spadkobiercy.
Z listów można wywnioskować, że przy załatwianiu spraw rodzinnych Juliusz Surmacki liczył na pomoc Alfreda Kryzla i p. Świtalskiej. Czy tę pomoc żona
otrzymywała, trudno powiedzieć. Faktem jest, że pożyczka jaką zaciągnął ojciec
Juliusza została całkowicie spłacona dopiero po wojnie w kwietniu 1946 r. przez
jedynego ocalałego z pożogi wojennej rodzonego brata, Jana Surmackiego mieszkającego w Warszawie.
Juliusz ciągle miał nadzieję, że „dobry Bóg” pozwoli wkrótce na połączenie
rodziny. Niestety stało się inaczej. Zmarł 11 maja 1942 r. w Oranienburgu16. Oficjalny
powód śmierci, to zapalenie płuc, natomiast według świadków, którym udało się
obóz przeżyć, Juliusz Surmacki został zastrzelony podczas pracy w kamieniołomach.
Tym świadkiem mógł być Szymon Mika, który zmarł w Radomsku w 1955 r. lub
Eugeniusz Mazur, bowiem o obydwóch Juliusz wspomina w listach pisanych do
żony. Grobów Juliusza i jego brata Władysława praktycznie nie ma, bowiem nigdy
nie odnaleziono i nie zidentyfikowano ich ciał. Są jedynie inskrypcje na grobie rodziców na Starym Cmentarzu w Radomsku (kwatera A grób 130 w głównej alei), na
Domu Nauczyciela (Juliusza) i na murze ogrodzenia klasztoru o.o. Franciszkanów
(Juliusza).
Po jego śmierci wdowa wraz z synami została bez środków do życia. Właściwie przez cały okres wojny utrzymywała rodzinę wyzbywając się ruchomego
majątku, a bywało tak, jak w przypadku innych rodzin, że po prostu głodowała.
Dopiero jakiś czas później synowie otrzymali niewielką rentę po ojcu, a wdowa po
Juliuszu otrzymała pracę w Wydziale Oświaty. Halina Surmacka z Dąbkowskich
Franciszka Lenka, dyrektora Ubezpieczalni Społecznej i przywódcy PPS w Radomsku, bowiem samego Lenka nie zdołano schwytać.
16 W obozie zmarli też Władysław Jabłoński, Henryk Stępień, Jan Czarnecki i Zygfryd Smudziński (Grudziński).
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zmarła w 1980 r. wieku 79 lat w Łodzi i jest pochowana na Starym Cmentarzu w Radomsku.

Aneks
Listy z obozu w Oranienburgu do żony Haliny
Uwagi edytorskie
Listy znajdują się w zbiorach autorki. Spisane są po niemiecku, poniżej zamieszczam ich tłumaczenie autorstwa Agnieszki Stanek z forum genealogicznego
Forgen.pl
Pod każdym z listów umieszczone są fotokopie oryginałów.
Wypis z regulaminu obozowego
Każdy więzień może w miesiącu 2 listy lub kartki pocztowe otrzymać
i wysłać. Przychodzące listy nie mogą zawierać więcej niż 4 strony każda 15 linijek,
muszą być przejrzyste i łatwo czytelne. Paczki jakiejkolwiek zawartości są zabronione. Przesyłki pieniężne dozwolone są jedynie jako przesyłki pocztowe, które zawierać mają jedynie imię, nazwisko, datę urodzenia, numer więzienny, poza tym żadne
inne wiadomości. Pieniądze, zdjęcia w listach są zabronione. Przyjmowanie przesyłek nie odpowiadających regulaminowi będzie odmawiane. Źle czytelne listy będą
niszczone. W obozie można wszystko kupić. Nazistowskie gazety są dopuszczalne,
ale muszą przez więźnia zostać zamówione w obozie.
Komendant obozu

11 VIII 1940
Kochana żono! Jestem tutaj zdrowy i pozdrawiam serdecznie Ciebie, twoją matkę
i dzieci. Przeczytaj dokładnie regulamin na tej kartce. Napisz mi szybko listy, ale
pisz dokładnie i tylko po niemiecku. Możesz mi przysłać parę marek (złotych)
[i znaczków]. Jak mieszkacie i co nowego słychać? Pozdrów panią Mazur, Kulikiewicz i Mika. Przesyłam pozdrowienia wam, Alfredowi Kryzel i dla sąsiadów Kwaśniewskich. Całuję wszystkich. J. Surmacki więzień numer 27808.
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1 IX 1940
Kochana żono, matko i dzieci! Pisałem już 11 VIII i nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Musisz natychmiast odebrać z wiezienia w Częstochowie moje rzeczy (zegarek,
pióro i bieliznę). Wyślij Jacka do VII klasy, żeby mógł w tym roku skończyć szkołę.
Jackowi przesyłam powinszowania imieninowe. Napisz mi, jak żyjecie i co jest u was
nowego. Przeszkodził wam przy zbiorach deszcz? O węgiel musisz prosić panią Felę
Kmiecik ze spółdzielni okręgowej. Pisz tylko po niemiecku. Całuję was.
J. Surmacki
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15 IX 1940
Kochana Hala, matko i dzieci! List z 26 VIII bardzo mnie poruszył. Ubolewam nad
cierpieniem Jacka ale lepiej, że przejdzie przez to w młodym wieku niż później.
Kartkę z 11 IX otrzymałem wczoraj. Napisz, czy dostałaś od komendanta wiezienia
w Częstochowie depozyt. Komu wynajęłaś sypialnię i czy mieszkają dalej u ciebie?
Sprzedaj 50-60 kg ziemniaków, resztę zachowaj dla siebie. Za te pieniądze kup
w spółdzielni węgiel, kapustę i groch. U Jacka Siemieńskiego w Żytnie zamówiłem
50 kg grochu. Załatw to przez pana Łękawskiego. Kapusta jest zamówiona
u Cieciury w Sanikach. Załatw to przez spółdzielnię. Poproś Felka Surmackiego o
zmielenie żyta i jęczmienia. Czynna jest szkoła Fabianiego? Pracują tam A. Szwedowski, Kluczyński i L. Kwaśniewski? Myślał o mnie Alfred Kryzel? Dziękuję wam
za waszą pamięć, całuję was wszystkich i pozdrawiam znajomych. J. Surmacki
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29 IX 1940
Moi kochani Hala, matko i dzieci! Pieniądze wczoraj otrzymałem, za co bardzo dziękuję. W więzieniu w Częstochowie zdeponowałem: zegarek, aparat do golenia wraz
z akcesoriami, pióro, dokumenty osobiste, 2 koce, pościel, bieliznę i małą poduszkę.
Odnośnie paczki (pulower), popatrz na wyższy wyciąg z porządku obozowego.
Mogłabyś napisać do brata Władka? Przekaż pani Szwedowskiej, dziadkowi Surmackiemu i Karmańskiemu życzenia imieninowe. Poproś Felka, żeby obrobił pole.
Świnie na początek trzymaj razem. Jęczmień i żyto zmiel zaraz, otręby daj Felkowi.
Naczelnikowi więziennemu w Częstochowie zostawiłem pokwitowanie za kupiony
cukier i ropę naftową w spółdzielni rolniczej. Pozdrów pana L. Bugajski i poproś go,
żeby o mnie myślał. Oczekuj odpowiedzi na mój ostatni list. Napisz dokładnie, co u
was słychać. Wszystkim sąsiadom i znajomym (A. Kryzel) przesyłam pozdrowienia.
Was całuje serdecznie. Wasz J. Surmacki
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13 X 1940
Moja kochana Hala, matko i dzieci! Twoją odpowiedź wraz ze znaczkami otrzymałem 6 X. Myślami jestem zawsze z wami, dlatego przysyłam porady. Ziemniaki powinnaś traktować jako kapitał na zapasy zimowe. Kup jednak groszek i kapustę,
ponieważ nigdzie nie dostaniesz tego taniej. Jeżeli będziesz potrzebowała pieniędzy,
zwróć się do Edwarda Kryzla i Staszka Kowalskiego. Przy zakupach w spółdzielni
okręgowej zwróć się do dyrektora Foreckiego. Z prośbą o mąkę pszenną zwróć się
do Broszkiewicza i Szyszkowskiego. Węgiel i mąkę pszenną może ci załatwić Jan
Nocoń – cegielnia Nieznanice – poczta Kłomnice. Felek mógłby przywieźć to do
domu. Napisz mu kartkę i powołaj się na mój list. Choroba Władka bardzo mnie
zmartwiła, myślałem, że w czasie mojej nieobecności będzie ci pomagał. Jeżeli pamięć o mnie uczyni, że A. Kryzel i L. Bugajski staną się aktywni, to wtedy pytanie
się rozwiąże. Dzieci powinny dużo czytać w domu. Całuję was wszystkich serdecznie i pozdrów wszystkich znajomych i krewnych. J. Surmacki
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9 XI 1940
Moja kochana Hala, matko i dzieci! Wszystko otrzymałem. Cieszę się, że jesteście
zdrowi i dajecie sobie radę. Alfred zobowiązał się wobec Banku, spłacić długi. Ubolewam, że musisz sprzedać skóry. Wstrzymaj resztę sprzedaży. Pieniądze weź na
leczenie dzieci, przede wszystkim Jacka. Zamiast chrztu (?), jedź z Orlińską do Stefanowej Gawlikowej, do Częstochowy, ulica Krótka 42. Poproś Alfreda i panią Świtalską, żeby załatwili w rodzinie w Radomsku pozostałą sprawę, przede wszystkim
u najstarszego, u którego pracuje narzeczona Rudowskiego. Felek źle postąpił. Ja nie
obiecałem mu ziemniaków. Zażądaj z powrotem ziemniaki i 2 metry jęczmienia. Za
robotę zapłać w ratach. Jestem zdrowy, mamy ładną pogodę, jest ciepło, trochę pada. Dziękuję za wszystko i całuję was serdecznie. Pozdrowienia dla wszystkich znajomych. J. Surmacki
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24 XI 1940
Kochana Hala, matko i dzieci! Od trzech tygodni czekam na wiadomości od was.
Zawsze piszę do was we wskazanym czasie. Jestem nadal zdrowy, mieliśmy już parę
razy przymrozek, ale poza tym jest ciepło i ładnie. Proszę od razu zapoznać się
z treścią załącznika: pani Mazur, Orlińska, Rudowska i Dr. Buxakowski w celu przekazania go matce Grudzińskiego. Cieszę się, że jesteście zadowoleni z pracy Ducha.
Prześlij mu życzenia urodzinowe. Dzieci uczą się pilnie i zachowują się dobrze?
Prześlij Wiesiowi najserdeczniejsze życzenia imieninowe. A więc byłaś w Częstochowie i zadbasz o to, że Alfred i Świtalska szybko załatwią sprawę rodzinną w Radomsku. Wierzę, że te sprawy zostaną załatwione pozytywnie w twojej i mojej myśli. T. Kwaśniewskiemu przesyłam również życzenia urodzinowe. Czy jego mały
synek Wojtek umie już mówić. Możesz liczyć na pomoc J. Nocoń. Czekam z utęsknieniem na wiadomość od ciebie, całuje was wszystkich serdecznie i pozdrów znajomych. J. Surmacki
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8 XII 1940
Kochana Hala, matko i dzieci! List z 17 XI i wszystko przesłane otrzymałem 1 XII
i paczkę 5 XII. A więc dostałaś moje listy i zawarte w nich odpowiedzi. Podziwiam,
że tak dużo udało ci się załatwić i ubolewam nad twoja wielką ofiarą. Bóg pomoże,
że pokryje wszystko moją pracą zawodową. Paczki uradowały mnie i Mazura bardzo i powiadom Dr. Burakowskiego odnośnie Schnudz (?). Przesyłam życzenia imieninowe dla Z. Kluczyńskiego i kolejne życzenia powrotu do zdrowia. Całym sercem
i wszystkimi myślami będę z wami podczas wieczoru wigilijnego. Mam nadzieje, że
jesteśmy po raz ostatni rozdzieleni. Całuje was serdecznie. J. Surmacki

5 I 1941
Moja kochana Hala, matko i dzieci! Twój list i przesyłkę pieniężną z 9 XII otrzymałem i bardzo dziękuję, że o mnie nie zapominacie. Życzę z okazji Nowego Roku 1941
roku zdrowia i końca zmartwień. Takie same życzenia przesyłam całej twojej i mojej
rodzinie, wszystkim znajomym i sąsiadom. Piszę zaraz po przerwie feriowej. Do tej
pory, dzięki Bogu, jestem zdrowy. Od połowy grudnia mamy już zimę i do 18° mrozu, pada śnieg. Dziękuję pani Półrola, że pamiętała o mnie, jak również panu Jastrzębskiemu. Jeżeli jest konieczne, powinnaś przyjąć od niego pomoc. Poproś Alfreda i Świtalską, żeby załatwili sprawy rodzinne. O to samo poproś Kurt Breymana
(ulica Mazowiecka 11) i Józefa Jaworskiego, kierownika. Ich opinie w tej sprawie
prześlij ciotce. Słodyczami podzieliłem się z kolegami z Radomska, tłuszcz zjadłem
sam. Całuje wszystkich serdecznie, wszystkim znajomym przesyłam pozdrowienia.
Czekam na wiadomości. J. Surmacki
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19 I 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! Mój list 5 I, który wyjaśniał spóźnienie, już otrzymałaś. Jestem dzięki Bogu dalej zdrowy. Przykro mi, że dokucza ci zimno i brak różnych rzeczy i że jesteś chora. Ale cieszę się, że Alfred załatwia sprawy rodzinne;
mam nadzieje, że nasze cierpienie w tym roku się zakończy. Z prośbą o węgiel zwróć
się do Alfreda o 15 kg i do Noconia o 30 kg, jeżeli to się nie uda, to sprzedaj mój garnitur letni. Jeżeli dostaniesz od nich węgiel, to wtedy daj ciuchy dzieciom. Z okazji
twoich imienin przesyłam ci najserdeczniejsze życzenia, dużo słonecznych dni w
życiu. Przesyłam również – chociaż z opóźnieniem – życzenia dla pana L. Kwaśniewskiego i K. Breymanna. Tutaj zima jest jaka taka. Teraz mamy 18° mrozu,
a przed paroma dniami było ciepło. Jeżeli Felek nie odda nam ziemniaków, to ma je
zasadzić dla nas na polu. Całuje was najserdeczniej, pozdrów wszystkich znajomych
i sąsiadów, czekam na wiadomości od was. J. Surmacki
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2 II 1941
Moja kochana Hala, matko i dzieci! Mój list z 19 I już dostałaś, ale nie otrzymałem
żadnej odpowiedzi, bo nasze listy się mijają. Przede wszystkim, czy jesteś zdrowa?
Przymrozki się już skończyły i znowu mamy ładną pogodę. Nie rozumiem, jaki ma
to być weksel, ponieważ nic nie założyłem w banku komunalnym. Dziękuję Alfredowi, że zlikwidował troski rodzinne. Świadectwa pana Breymana i Jaworskiego
oddaj Alfredowi, albo wyślij bezpośrednio ciotce. Węgiel już dostałaś od Alfreda, bo
dla niego to drobnostka. Cały czas myślę o tym, jak żyjecie. Widzę was i rozmawiam
z wami w pomieszczeniu nocnym. Poproś pana Dąbrowskiego i Jachowicza, żeby
zawsze załatwiali wam kości, z których będziecie mogli gotować rosół. Jestem zdro-
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wy i dziękuje za to Bogu i proszę go, żeby nasze cierpienie się skończyło. Napisz,
kiedy przypadają Święta Wielkanocne. Serdeczne pozdrowienia i całuje was, pozdrowienia dla znajomych i sąsiadów. J. Surmacki

16 II 1941
Moja kochana Hala, matko i dzieci! Przesyłkę pieniężną otrzymałem 14 II, list z 6 II
wczoraj. Jestem dalej zdrowy i cieszę się, że Bóg nadal daje wam zdrowie.
U nas jest od 6 II ciepło i przedwiośnie. Twoje życzenia są również moimi. Jeżeli jest
to konieczne, to przerób mój niebieski garnitur dla dzieci. Alfred i Nocoń nie wezmą
od ciebie pieniędzy za węgiel; robią to dla mnie, za dług. Jestem ciekaw, czy Janson,
Szyszkowski i Zborowoski ciebie odwiedzili. Zamów u nich mięso na święta wielkanocne, będzie najtańsze. Możesz więcej pisać i napisz mi najważniejsze wiadomości
z Radomska. Czy odpowiedzieli K. Breyman i Jaworski? Gdzie znajduje się teraz
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Władysław? Dziękuję za wszystko, co od was dostałem, całuje was serdecznie i pozdrów wszystkich znajomych i sąsiadów. J. Surmacki

16 III 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! List z 14 II i 2 III i przesyłkę pieniężną otrzymałem.
Jestem zadowolony, że jesteście wszyscy zdrowi. Jeżeli potrzebujesz, zużyj moje
stare płaszcze jesienne. Zrąb dwie topole na rogu, będziesz miała z tego wystarczająco dużo drewna. Poproś Felka, żeby ci przy tej pracy pomógł. Nie zapomnijcie
o wekslu wykupionym przez Lucjana Kwaśniewskiego i A. Szwedowskiego, bo to
nie był mój weksel. Bardzo ci dziękuję, że doglądasz likwidowania sprawy rodzinnej. Musisz o nich myśleć; do końca. Z worków skórzanych możesz zrobić buty
(teczki na akta). Na podeszwy weź stare buty. Opłata na ubezpieczenie przeciwpożarowe wynosiła 11 zł 20 gr. co pół roku. Karta ubezpieczeniowa znajdowała się
z dokumentami w moim stole. Bankowi Ludowemu płać tylko 10 zł. miesięcznie. Po
kilku dniach deszczu i mrozu mamy ładną i ciepłą pogodę. Jestem dalej zdrowy
i trzymam się mocno i dobrze. Całuję was wszystkich serdecznie i pozdrów wszystkich znajomych i sąsiadów. J. Surmacki
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30 III 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! List z 26 III otrzymałem wczoraj. Wasze życzenia bardzo mnie ucieszyły. Ja również przesyłam wam w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg pomoże, żeby
te święta były ostatnie, które musimy spędzić rozłączeni. Alfred powinien częściej
o was myśleć i bardzo mi przykro, że o tym zapomniał. Zetnij topole na placu na
rogu od ulicy Brzeźnickiej i również resztę drzew w ogrodzie. Przyjmij od Jastrzębskiego pomoc w sprawie zaopatrzenia na zimę węglem i drzewem. Całuje was i pozdrawiam was wszystkich serdecznie. J. Surmacki

327

Alicja Surmacka

13 IV 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! Wasze życzenia bardzo mnie uradowały. Jak również
w czasie Świąt, tak i również teraz jestem o tyle bardziej wzruszony, że już prawie
od roku jestem poza domem. Pod koniec marca mieliśmy jeszcze przymrozek, teraz
jest cieplej, ale pochmurnie. Dalej jestem zdrowy. Przesyłam życzenia ciotce Kolaszyńskiej i pani Kupiecowej. Chodzi mi o resztę drzew, które przyciąłem do poziomu płotu. Powinnaś tę resztę ściąć. Za pomoc pieniężną Jastrzębskiego albo za wymienienie moich kozaków kup od Jansona z Woźnik albo od Zborowskiego z Wierzbicy kilka prosiąt (świnek), żeby je podpaść i na jesień albo zimę zarżnąć. Chlewnię
dla nich możesz zrobić w szopie na węgiel z desek, które leżą w stodole. Przekaż
moje ubolewania dla K. Breyman. Pani Breyman była prawdziwą przyjaciółką naszej
rodziny i szkoły Fabianiego. Przesyłkę pieniężną otrzymałem wczoraj. Całuje was
serdecznie i pozdrawiam wszystkich znajomych. J. Surmacki
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27 IV 1941
Kochana Halu, matko i dzieci! Wczoraj dostałem Twój list z 17 IV. Zdrowie mnie nie
opuszcza. U nas również nie widać jeszcze wiosny, a drzewa są jeszcze gołe.
W narożniku pola musicie posadzić kartofle, inaczej nie będziecie mieli kartofli na
zimę. Za pośrednictwem Jacka zażądaj od Felka wykonania tej roboty. Jeśli nadal
będą problemy, zwróć się do Jansona albo Szyszkowskiego i poproś o wykonanie tej
roboty. Kartofle oddasz im na jesieni. Nawozy sztuczne dostaniesz od „Rolnika”
(Foreckiego) na kredyt. Ostatecznie niech Sośnierz zapłaci Ci zamiast żytem kartoflami i tą robocizną. Wyślij babci życzenia wielu lat w zdrowiu i radości od wnuków.
Prześlij życzenia imieninowe wszystkim Zofiom. Jacka wyślij do szkoły handlowej
i poproś dyr. Siemieńskiego, żeby zwyczajowo zwolnił Jacka od opłat jako syna nau-
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czyciela. Kiedy są Zielone Świątki? Całuję Was wszystkich serdecznie, dziękuję za
troskę o moje sprawy, pozdrów znajomych. J. Surmacki.

11 V 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! Przesyłkę pieniężną z 18 IV i list z 2 V otrzymałem
wczoraj. U nas również jest zimno. 8 V padał śnieg i był przymrozek. Zrąb topole na
terenie narożnym (tak jak Dąbrowski), weź również kołki i belki ze stodoły na drzewo opałowe. O ziemniaki na wsadzenie i świnki zwróć się do Jansona i Zborowskiego albo Szyszkowskiego. Pierwszy - Janson - na pewno tobie pomoże. Jako pokarm
dla świnek weź na początku odpadki z groszku, własne i sąsiadów, zielsko z ogrodu, trawę z łąki za zaporą kolejową i dwa litry niskoprocentowego mleka. Dopiero
jesienią, kiedy będą ziemniaki, dasz im i resztę. Postaraj się trochę i wysil się a będziesz miała zimą mięso i tłuszcz! Z Jansonem możesz kontaktować się codziennie
przez panią Kozłowską, jego siostrę, mieszka ona za „Mazowią” we własnym domu.
Jako procenty za pokwitowania weź zboże, tak jak w zeszłym roku. Odnośnie zmie-
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lenia zboża i zamiany na kaszę zwróć się do Nierubliszewskiego (Szczepocice), który
przejeżdża koło naszego domu w każdy czwartek. Ja również oczekuję dobrego zakończenia wojny, całuje was wszystkich serdecznie, pozdrów wszystkich znajomych. J. Surmacki
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8 VI 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! Jestem bardzo zaniepokojony, że już od miesiąca nie
dostałem żadnych wiadomości od was. Twój ostatni list był z 2 V, przesyłka pieniężna z 10 V, obydwa otrzymałem. Bardzo cię proszę, pisz do mnie regularnie, o wszystkim, co dzieje się w domu, ponieważ wasze listy sprawiają mi bardzo wielką radość. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy zdrowi. Ja jestem, dzięki Bogu, zdrowy. Zawsze myślę o was i martwię się, jak dajecie sobie w tych ciężkich czasach radę. Resztę płotu za stodołą powinnaś wziąć na opał. Napisz mi, czy Jacek będzie chodził do
szkoły handlowej. Mam nadzieję, że synowie dobrze się rozwijają i pomagają ci w
pracach domowych. Napisz mi, jak świetnie radzą sobie obydwaj. Podczas lata powinni się myć cali w zimnej wodzie, to jest dobre dla zdrowia. Jestem ciekawy, dlaczego nasz sąsiad zmienia mieszkanie. Myślę, że wszystko jest już w ogrodzie zrobione i że ziemniaki są na polu posadzone. My, od 19 V, mamy dobra pogodę; dni są
bardzo ciepłe, ale noce jeszcze trochę zimne. Pozdrawiam wszystkich znajomych
i krewnych, was całuję najserdeczniej. Wasz J. Surmacki
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22 VI 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! Twój list z 1 VI otrzymałem. Nie wiem dlaczego otrzymałaś z powrotem jeden list. Możesz mi przysyłać listy co dwa tygodnie. Pani Gawlikowa z Częstochowy ma ci odpowiedzieć na wszystkie pytania, które cię interesują. Jesteśmy oboje tak do siebie podobni. Ojcem [chrzestnym] Jacka jest nie Dąbrowski, ale Marcin. Jestem dalej zdrowy i czuję się dobrze. Jestem bardzo zadowolony z
tego, że wy wszyscy w domu jesteście również zdrowi. Jestem zawsze wszystkimi
moimi myślami z wami, dlatego daje wam różne rady w związku z zaopatrzeniem w
środki żywnościowe. Wiem, że cierpicie biedę i chcę, żebyście tej biedy nie cierpieli
w czasie zimowym. 25 V wysłałem do mojego kolegi Noconia list z prośbą, żeby
dostarczył ci 60 kg węgla. Podczas wojny ludzie zmieniają się i dlatego nawet do
przyjaciół powinno zwracać się osobiście o pomoc. Z okazji imienin Jacka i Władka
przesyłam najserdeczniejsze życzenia. Całuję was najserdeczniej i pozdrawiam
wszystkich znajomych i sąsiadów. Wasz kochający J. Surmacki
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6 VII 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! Twój list z 24 VI i przesyłkę pieniężną z 16 VI dostałem. Bardzo się cieszę, że jesteście wszyscy zdrowi i dobrze się trzymacie mimo
złych warunków. Jak Bóg pomoże, to przetrwamy to wszystko i wrócimy do normalnych czasów. Jacek powinien jeden rok szkolny odpocząć w domu, żeby lepiej
się przygotować do szkoły średniej. Zasadziłaś na rogu ziemniaki? Czy już przekwitły kwiaty i drzewa owocowe w tym roku szybciej? My tu mamy po kilku zimnych
dniach znowu ładną pogodę. Jestem dalej zdrowy i czuję się dobrze. Całuję i pozdrawiam was wszystkich najserdeczniej i pozdrów wszystkich znajomych. Wasz
J. Surmacki

3 VIII 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! Pisz mi listy co każde 2 tygodnie. Jestem dalej zdrowy,
czuję się dobrze i cieszę się, że radzicie sobie w dzisiejszych ciężkich czasach i że
jesteście wszyscy zdrowi. Kup od pana Jacka Siemieńskiego z Żytna 50 kg groszku,
według jego przyrzeczenia, które dał mi w swoim czasie. Jest on w każdy czwartek
w „syndykacie”. Zamów również u pana Cieciury w Sanikach 30 kg ziemniaków,
kapustę i marchew. Rachunek ma wziąć w miesięcznych ratach. Jest on członkiem
spółdzielni „Włościanka”, jest tam w każdy czwartek i u swojej siostry przy ulicy
Sienkiewicz nr 3/5. Musisz te zamówienia oddać jeszcze w sierpniu, żeby zapewnić
już teraz zapasy zimowe. Kochany Jacku! Skończyłeś już szkolę i jesteś już młodzieńcem. Gratuluje ci i życzę z okazji imienin zdrowia, sukcesów w nauce, chroń się
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również przed złym towarzystwem. Razem z Wiesiem pomagaj babci i matce w domu i ogrodzie i bądź grzeczny. Napisz mi, co nowego słychać u znajomych, krewnych i sąsiadów. Całuje i pozdrawiam was serdecznie wasz kochający mąż i ojciec.
J. Surmacki
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Alicja Surmacka
17 VIII 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! Pieniądze z 21 VII i list z 3 VIII otrzymałem. Prawdopodobnie ciotka i wujek pomogą ci w sierpniu lub we wrześniu. Mimo wszystko
przyjmij pomoc Jastrzębskiego i kup za to zapasy na zimę, co musisz w sumie już
teraz zrobić. Od Siemieńskiego, Cieciury i Jansona możesz kupić najtaniej. Sprzedaż
rzeczy prywatnych jest w porządku na krótki czas, ale nie na długi czas. Bardzo mi
zależy na tym, żebyście nie głodowali i żeby wasze zdrowie się trzymało. Możliwe
że kupisz mąkę w zastaw za żyto u Broszkiewicza i Jansona albo Nierubliszewskiego. Jestem ciekawy, jak w tym roku kwitnął bez i jaki dochodek wyszedł z malin,
porzeczek i agrestu. Pojechał Jacek sam do Warszawy czy razem z babcią? Twój list,
otrzymany 9 VIII, sprawił mi wiele smutku, przede wszystkim w nim opisany twój
stan duszy. Zwróć się do wyżej wymienionych osób i nie będziesz musiała głodować. Z pomocą Boga zwrócę im wszystko po moim powrocie. Następny list napiszę
osobiście Alfredowi. Całuje was wszystkich serdecznie. Znajomym dziękuje za pamięć. Was kochający J. Surmacki
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31 VIII 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! List z 20 VIII otrzymałem wczoraj. Piszę co każde dwa
tygodnie (w niedzielę) a w lipcu napisałem 6 i 20 VII. Jestem nadal zdrowy i cieszę
się, że wy w domu również jesteście zdrowi. Ale musisz być odważna i mieć mocną
wolę, żeby wytrzymać te ciężkie czasy. Jestem zadowolony, że Władek pisze i że jest
zdrowy. U kogo jest Jacek? Na zapasy zimowe nie potrzebujesz pieniędzy ponieważ
możesz otrzymać wszystko bez pieniędzy u następujących osób: Janson, Szyszkowski, Cieciura, Ryba i Broszkiewicz. Uczyniłem im tyle dobrego, że myślę, że dostarczą ci wszystko bez problemu. Poproś więc ich w moim imieniu o mąkę, warzywa,
ziemniaki i kaszę. Każdy z nich da ci po worku żyta i mąki pszennej. Sprzedaj część
groszku od Siemieńskiego, przez co zostaną pokryte koszty. Być może jest to ostatnia
zima i wszystko musi zostać zrobione, żeby przetrwać nasze rozstanie. Poproś Hapińskiego o pomoc w ścinaniu drzewa (topole) na terenie narożnym. Pozdrawiam
całą nasza rodzinę, znajomych i sąsiadów, i pozdrawiam i całuje was serdecznie.
Wasz J. Surmacki
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14 IX 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! Pieniądze z 20 VIII i twój list z 10 IX otrzymałem
wczoraj. Dziękuję wam najserdeczniej za pamięć. Twój list bardzo mnie poruszył,
przede wszystkim ofiara Jacka. Jestem szczęśliwy, że wujek wziął go do siebie. Jestem za to Mietkowi bardzo wdzięczny. Alfredowi nie będę pisał, jego zachowanie
jest dla mnie wielką niespodzianką. Do dzisiaj jestem zdrowy i czuję się dobrze.
W sierpniu było u nas zimno i mokro i również we wrześniu jest tak samo. Wydaje
mi się, że pogoda u was też nie jest lepsza. Dlatego powinnaś zrobić z mojego starego płaszcza kurtki dla chłopców. Również część mojej ciepłej bielizny: koszule, kalesony, ciepłe pończochy i koszule nocne możesz podarować Marcinowi albo ojcu
Wiesia. Marcin napisał mi, że jest zdrowy i że jest ostatnio zatrudniony jako pracownik w spółdzielni okręgowej. Wierzę, że kochany Bóg chce wysłuchać waszych modlitw. Mimo twojej złej opinii o wdzięczności ludzi, wydaje mi się, że Janson, Siemieński i Szyszkowski chętnie tobie pomogą. Całuje i pozdrawiam was wszystkich
najserdeczniej. Wasz mąż i ojciec J. Surmacki
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28 IX 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! Ostatni wasz list otrzymałem 10 IX, do dzisiaj nie dostałem nowego. Szkoda, bo oczekuję niecierpliwie listu od was każde 2 tygodnie.
Wysyłaj listy do środy, wtedy będę je dostawał już w sobotę. Jestem nadal zdrowy
i myślę cały czas o was, przede wszystkim o tym, jak dajecie sobie radę w tych ciężkich czasach. Cieszę się, że Marcin ma już od was buty i ciepły garnitur, w których
lepiej przetrwa zimę. Proszę cię również, kochana Halu, w przygotowaniu zapasów
zimowych zaopatrzyć się w ziemniaki, mąkę i warzywa. Poproś w moim imieniu
pana Jansona, Szyszkowskiego i Cieciurę o dostarczenie tych środków żywności.
Chcę się przekonać, jak odpowiadają na moje prośby. W innym przypadku powiedzą, że nikt z naszej rodziny nie prosi o pomoc i dla tego myślą, że pomoc nie jest
konieczna. Powinnaś razem z Wiesiem złożyć życzenia panu Karmańskiemu z okazji
imienin. Pozdrowienia dla całej rodziny i znajomych. Pozdrawiam i całuję was najserdeczniej, wasz kochający J. Surmacki
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Alicja Surmacka
12 X 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! Twój list z 4 X i przesyłkę pieniężną z 19 IX na 30 marek otrzymałem wczoraj. Długo czekałem ma twój list i już myślałem, że w domu
stało się coś złego. Dla mnie również było wielkim zaskoczeniem nakaz sejmiku
odnośnie zapłaty. Ten podatek ma zapłacić Janek razem z żoną, a nie my, ponieważ
ten podatek jest na teren Janka. My płacimy tylko podatek gruntowy i dlatego, według przepisów, nie płacimy żadnych innych podatków sejmikowi. Pokaż staremu
panu Winiewiczowi pokwitowanie podatkowe za zapłacony podatek gruntowy i poproś go o przepisanie nakazu wpłaty na nazwisko Janka. Z twojego listu widzę, że
nie masz własnych ziemniaków i dlatego jestem ciekawy, ile procent dostałaś za
pokwitowania. Napisz mi również, co zrobiłaś z topolami na narożnym terenie. Bardzo się cieszę, że jesteście wszyscy zdrowi i że na święta będziecie wszyscy razem
z Jackiem. W tych dniach będę wszystkimi moimi myślami przy was, modląc się za
naszych zmarłych rodziców. Przesyłam gratulacje imieninowe T. Kwaśniewskiemu,
pozdrów wszystkich znajomych. Całuje was wszystkich najserdeczniej, wasz J. Surmacki
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9 XI 1941
Moja kochana Hala, matko i dzieci! Twoją paczkę otrzymałem już 30 X. Twój list z 26
X i przesyłkę pieniężna z 11 X otrzymałem 1 XI. Dziękuje wam jak również moim
kolegom Wacławowi i Tadeuszowi za te dowody waszej pamięci. Cieszę się, że Tadeusz i Wacław są w Radomsku. Jestem ciekawy, co oni porabiają. Sprzedaj mój
szary garnitur zimowy i za otrzymane pieniądze zapłać podatek w sejmiku i kup
węgiel na zimę od dyrektora Foreckiego w spółdzielni okręgowej. 26 X wysłałem list
do Juliana Jansona z prośbą o ziemniaki, mąkę i warzywa dla ciebie. Jak ci coś dostarczy, podziękuj mu serdecznie ode mnie. Marcinowi możesz dać suchy chleb,
pomoże mu to w zdrowiu. Na rogu jest jeszcze duża topola, którą zrąb na opał. Dobrze, że wiara daje ci siłę żeby przetrwać. Cieszy mnie, że napisałaś do ciotki i wujka.
Wierzę, że kochany Bóg pomoże ci przetrwać rozłąkę. Cieszę się bardzo, że jesteście
wszyscy zdrowi. Ja również jestem zdrowy. Pozdrów wszystkich znajomych i całuje
was najserdeczniej. Paczki są niedozwolone!!! J. Surmacki

341

Alicja Surmacka
23 XI 1941
Kochana Hala, mama i dzieci! Twój miły list z 10 XI otrzymałem. Prawdopodobnie
mój list z 9 XI już otrzymałaś. Twój smutny nastrój wcale mnie nie dziwi, bardzo
dobrze Cię rozumiem. Bądź odważna i dobrej nadziei. Musisz ciągle myśleć, że Ty
teraz jesteś głową rodziny i nasza matka i dzieci liczą tylko na Ciebie. Przeżyliśmy
już ciężkie czasy i jestem przekonany, że również teraz z pomocą Boga wytrzymamy
te kilka miesięcy naszej rozłąki. Cieszę się, że wszystko jest w porządku i że Jacek ma
dobre warunki do życia, za co jestem szczególnie wdzięczny Mietkowi i Gieni.
Z okazji zbliżających się imienin Wiesia, życzę mu zdrowia i sukcesów w szkole. Czy
dostałaś już ziarno jako czynsz za stodołą za 1940 i 1941 rok? Czy odjechali już Duchowie. Jeżeli Marcinowi nie dałaś kamizelki to postąpiłaś bardzo dobrze. Jeżeli mój
szary garnitur (Marengo) znajduje się jeszcze u Tkaczyka, to odbierz go od niego.
Poprzez Panią Półrolową, poproś Bolesława Tasarza o mąkę i kaszę. My mamy już
zimę. Kilka dni był mróz do 11°C. W tej chwili jest nieco cieplej, ale nadal zimno.
Myślę, że zima nie będzie ostra. Pozdrawiam wszystkich naszych znajomych i całuje
i pozdrawiam Was serdecznie, kochający J. Surmacki.
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7 XII 1941
Moja kochana Hala, matko i dzieci! Twój kochany list z 29 XI i pieniądze w wysokości 30 marek z 12 XI otrzymałem wczoraj. Jako że nie liczysz na pomoc naszych znajomych, napisałem sam list do pana Jansona z prośbą o dostarczenie zapasów zimowych dla ciebie. Jestem ciekawy, czy coś ci dostarczy. Jest to również próba przyjaźni. Myślę, że Jacek będzie znowu lepiej się uczył. Powiedz mu, że jego los i pozycja
w życiu zależne są od jego wyników w szkole. Nejmanowi i kolegom Wacławowi
i Tadeuszowi składam najserdeczniejsze podziękowania za pamięć. Jeżeli jest to
konieczne, to weź dla siebie i dzieci wszystkie moje buty, kapelusze i fraki. Proszę
cię najserdeczniej, kochana Halu, pozostań spokojną i bądź odważną. Najgorsze
czasy dla nas są już poza nami i wszystko będzie w porządku. Dlatego nie jest szkoda, że sprzedasz niektóre nasze rzeczy. Zenonowi przesyłam życzenia imieninowe.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia przesyłam wam, matce jak również naszym dzieciom moje najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, błogosławieństwa Bożego i naszego
spotkania wkrótce. W wigilię będę sercem i wszystkimi moimi myślami przy was.
Najserdeczniejsze życzenia świąteczne całej rodzinie i znajomym. Całuje was.
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Alicja Surmacka
21 XII 1941
Kochana Hala, matko i dzieci! Twój kochany list z 11 XII otrzymałem wczoraj. Sprawił mi wiele radości, przede wszystkim, że jesteście wszyscy zdrowi i że nasi przyjaciele myślą o tobie i tobie pomagają. Możesz się przekonać, że nawet w ciężkich czasach są prawdziwymi przyjaciółmi. Jestem zdrowy, u nas jest też ciepło. Co było
przyczyną wypadku rodziny Węgiełek? Przesyłam najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla: ciotki Gieni, Mietka, E. Bergera i Lucjana. Szczególnie serdeczne pozdrowienia dla Zosi Bergerowej i Władka i kolegów Wacława i Tadeusza. Dla was
wszystkich przesyłam najserdeczniejsze życzenia noworoczne i całuje was najserdeczniej. J. Surmacki

4 I 1942
Moja kochana Hala, matko i dzieci! Twój ostatni list, który od ciebie otrzymałem, był
z 11 XII i od tego czasu nie otrzymałem żadnych wiadomości od ciebie. Jestem nadal
zdrowy. Dziękuję najserdeczniej wam i wszystkim przyjaciołom za życzenia świąteczne i noworoczne. Cieszę się, że warunki ogólne pracy Marcina są już o wiele
lepsze, mimo, że jego pracodawca zabrał mu wszystko, co dostał od dobrych ludzi
i mimo, że pracował bez urlopu. Jako że chleb, ziemniaki i warzywa są u was podstawowym środkiem żywności powinnaś zasadzić na rogu ziemniaki. Szyszkowski
ma ci przygotować ziemię a dyrektor Turkowski dostarczyć ci ziemniaków do zasadzenia. Wszystkim naszym przyjaciołom przekaż najserdeczniejsze życzenia nowo-
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roczne: szybkiego zakończenia wojny i powrotu do normalnych warunków życia.
Lepiej jest, że ciotka do dzisiaj nie dała ci odpowiedzi, niż żeby na twoją prośbę bezpośrednio odmówiła. Prawdopodobnie jej bracia nie opowiedzieli jej nic dobrego
o nas. Całuje was najserdeczniej. Wasz J. Surmacki

18 I 1942
Kochana Hala, matko i dzieci! Twoją przesyłkę pieniężna w wysokości 30 marek z 5
XII otrzymałem wczoraj. Z niecierpliwością czekam na twój list. Jestem dalej zdrowy
i czuję się dobrze. Jestem ciekawy, co nowego u was słychać. Czy był Jacek w czasie

345

Alicja Surmacka
Świąt w domu i jak się teraz uczy? Wydaje mi się, że wiosna przyjdzie w tym roku
szybciej i dlatego powinnaś przygotować zawczasu ziemniaki do sadzenia. Szyszkowski obiecał w swoim czasie, że przygotuje pole. Poproś pana Foreckiego o sprzedaż ½ kg saletry, 100 kg superfosfatu i 100 kg kainitu solnego, dla ogrodu i pod
ziemniaki. Marcinowi nie dawaj już nic ze środków żywnościowych. Również w tym
przypadku, jeżeli nie będziesz miała wystarczająco dużo pieniędzy, masz poprosić
pana Jansona o niezbędne zapasy. On dostarczy ci to wszystko, według mojej prośby, w najlepszym wypadku bez zapłaty. Kiedy przypadają w tym roku Święta Wielkanocne i zesłanie Ducha Świętego? Kochana Halu! Z okazji zbliżających się twoich
urodzin i imienin przesyłam tobie najserdeczniejsze życzenia: zdrowia i naszego
szczęśliwego spotkania. Pozdrowienia dla wszystkich znajomych i krewnych. Całuję
was najserdeczniej, wasz kochający J. Surmacki
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1 II 1942
Kochana Hala, matko i dzieci! Twój kochany list z 9 I otrzymałem 24 I a z 25
I wczoraj. Jak tak długo nie dostaję od ciebie listów to jestem bardzo zaniepokojony.
Dlaczego nie pisałaś pomiędzy 11 XII a 9 I? Ja jestem dalej zdrowy i cieszę się, że
dzięki Bogu, wy również jesteście zdrowi. U nas dopiero od 6 I mamy przymrozek 22°, ale bez śniegu. Bardzo mi przykro, że pożywienie Marcina jest coraz gorsze, ale
mamy wojnę dlatego dobrze rozumiem to utrudnienie. Twoja obecna pomoc wystarczy mu. Cieszę się, że pani Stanisława spędziła z wami wieczór wigilijny. Pozdrawiam ją szczególnie serdecznie, jako prawdziwą przyjaciółkę. Cieszy mnie, że nasi
synowie lepiej się czują i dobrze wyglądają. Napisz mi, czy myślą o przyszłości
i czym się interesują. Otrzymałaś już zboże od naszego dzierżawcy i czy ścięłaś topole? Dałaś już Marcinowi moją koszulę wełnianą? Jeżeli nie, to może i lepiej. Myślę
cały czas o was moi kochani i często śnię o was. To nie dobrze, że Władek znowu jest
chory, ale prawdopodobnie był nieostrożny. Pozdrawiam naszego sąsiada i znajomych, jak również całą rodzinę i całuje was najserdeczniej, was kochający J. Surmacki
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Alicja Surmacka
1 III 1942
Kochana Hala, matko i dzieci! Twój list z 23 II otrzymałem wczoraj. Cieszę się, że
piszesz teraz regularnie. Wiadomości od was sprawiają mi zawsze wielką radość.
Nie dziwię się, że Marcin, tak jak ty, jest teraz chudy. To wynik wojny i złego odżywiania. Najważniejsze jest jednak że ty, jak i on, jesteście zdrowi i dobrze się czujecie.
Bardzo często myślę o Jacku i pragnę, żeby wyrósł na porządnego chłopca i robił
postępy w nauce. Rozmawiaj też często z Wiesiem, żeby lepiej go wychować
i mocniej związać z domem. Ciotce Helenie i Kazimierzowi Jastrzębskiemu przesyłam najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Poproś pana Jastrzębskiego, w moim
imieniu, żeby – tak jak obiecał – kupił w swoim mieście zapas węgla dla ciebie i oddał tobie w wagonie z dachem. Jeżeli lokator ci nie zapłaci, to sprzedaj je za rozbudowę Cieciurze z Sanik, z pomocą Jansona, za zboże, ziemniaki i świnie. Co porabia
Antoni i jakim zdrowiem cieszy się Lucjan? Dziękuję naszemu znajomemu za pamięć. Pozdrawiam ich wszystkich, pozdrawiam i całuje najserdeczniej was wszystkich. J. Surmacki

348

Juliusz Surmacki (1892–1942). Listy z obozu w Oranienburgu
29 III 1942
Kochana Hala, matko i dzieci! Twój list z 8 III i przesyłkę pieniężna 40 marek przez
bank dostałem 14 III. Napisałem do ciebie 15 II i 1 III i prawdopodobnie już dostałaś
moje listy; tam są odpowiedzi na wszystkie twoje pytania. Od dzisiaj mamy tutaj
odwilż i ciepło. Jestem zdrowy i czuje się dobrze; cieszy mnie bardzo, że jesteście
wszyscy razem z Marcinem również zdrowi. Dzięki waszej pomocy przetrwał zimę,
to jest najważniejsze i bardzo mnie cieszy. Z mojej bielizny i ubrań zrób nowe dla
dzieci. Fraki sprzedaj za pokrycie kosztów naprawy. Wszystkie nasiona ma ci dostarczyć Walenty Tomicki albo Stanisław, przez Kwaśniewskiego Tadeusza, o co ich
serdecznie proszę. Krzaki i porzeczki powinny w tym roku jeszcze zostać. Ale musisz dać trochę nawozu i dwa razy popryskać mleczkiem kalkowym. Bardzo się cieszę, że w tych trudnych czasach dajesz sobie radę i myślę, że dożyjesz szczęśliwa
końca wojny. W czasie Świąt Wielkanocnych powinniście wzmocnić się w wierze
i nadziei. Życzę wam wszystkim tego z całego serca, jak również wszystkim znajomym, krewnym i sąsiadom. Zapłacili najemcy czynsz za 1940–1941? Całuję
i pozdrawiam was serdecznie, wasz kochany J. Surmacki

349

Alicja Surmacka
12 IV 1942 r.
Kochana Hala, matko i dzieci! Twój list z 23 III i przesyłkę pieniężną 40 marek z 8 III
otrzymałem 30 III. Cieszę się, że spędziliście wspólnie dni świąteczne i dziękuję najserdeczniej wam, kolegom i znajomym za pamięć i życzenia świąteczne. Sprawiają
one mi wielką radość i dają mi pociechę w moim życiu. Zmiana miejsca pracy Marcina bardzo mnie zaniepokoiła bo, jak piszesz, życie jest coraz cięższe i wydaje mi
się, że jego praca w zakładzie Szwedowskich będzie też cięższa niż dotychczas. Pokwitowania, mimo długów, możesz sprzedać. Sprzedaj je Cieciurze albo Tomickiemu i kup środki do życia. Jestem zdrowy. Zwróć uwagę na mój nowy adres: Blok
9 „Kl”. Pomoc obiecał K. Jastrzębski, ma on ci dać węgiel i latem przesłać koleją do
Radomska. W narożniku powinnaś zasadzić ziemniaki, przy których mogli by ci
pomóc Janson i Szyszkowski. Całuje was wszystkich i pozdrawiam najserdeczniej,
pozdrów wszystkich znajomych, wasz kochający J. Surmacki
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Juliusz Surmacki (1892–1942). Listy z obozu w Oranienburgu
26 IV 1942
Kochana Hala, matko i dzieci! Twój list z 6 IV otrzymałem 13 IV. Jego treść zrobiła
mi wiele radości. Cieszę się, że jesteście wszyscy zdrowi, synowie dobrze wyglądają
i zrobili w szkole wielkie postępy. Moim życzeniem jest, żeby syn Jacek został
w przyszłości kupcem a mianowicie w piekarni xxx, dlatego daj mu odwiedzić razem z wujkiem Mietkiem piekarnię parową Michler w Warszawie i tam powinien
uczyć się wypieku chleba i bułek. Piszę do ciebie co każde 2 tygodnie i nie wiem,
dlaczego w tym czasie nie dostałaś moich listów. Jeżeli je dostaniesz to napisz,
z którego dnia one były. Wam i znajomym dziękuję za życzenia, a Jadzi za opiekę
nad Jackiem. Alfredowi dziękuję za przysłany opał. Pozdrów go ode mnie i poproś
go, żeby w przyszłym lecie również zaopatrzył was na zimę w opał. Od świąt mamy
już ciepłe dni, jedynie noce są jeszcze zimne. Jestem zdrowy. Wam wszystkim przesyłam pozdrowienia, całuję was serdecznie. Pozdrów również wszystkich krewnych,
znajomych i kolegów. Wasz J. Surmacki
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Ks. Jacek Kapuściński
(Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie)

W sprawie początków parafii Radomsko. W odpowiedzi na zarzuty Wioletty Zawitkowskiej

W 2012 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego publikacja Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, zredagowana przez Wiolettę Zawitkowską i ks. Władysława Piotra Wlaźlaka. Wśród zamieszczonych tam
artykułów znalazła się także praca wspomnianej Pani Redaktor pt. Dokumenty odpustowe papieża Leona XIII dla kościoła parafialnego w Radomsku w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie1. Autorka, jak
można przeczytać w „Notkach o Autorach”, posiada stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych, a poza tym jest adiunktem w Zakładzie Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz zastępcą
dyrektora Instytutu Historii tej uczelni2. Tym samym dziwi fakt, że podjęła Ona polemikę z niektórymi ustaleniami naukowymi, które od kilku lat wpisują się w kanon
osiągnięć historiografii regionalnej.
We wspomnianym już artykule (przypis 6) nadmieniła, iż J. Kapuściński
w haśle encyklopedycznym „Radomsko”3 zamieścił błędną informację, „iż początki
parafii w Radomsku mogą sięgać XI w.”. Dalej, argumentując niniejszy zarzut,
stwierdziła: „[…] podana przez niego data jest zbyt wczesna. W świetle przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat badań uznaje się bowiem, że pierwszy
kościół w Radomsku powstał najpewniej na pocz. XIII w.”4. Ponadto wspomniała, że
pierwsza pisemna wzmianka o kościele w Radomsku pochodzi z 1398 r., wyjaśniając

1 W. Zawitkowska, Dokumenty odpustowe papieża Leona XIII dla kościoła parafialnego w Radomsku
w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie,
w: Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, red. W. Zawitkowska, W.P. Wlaźlak, Rzeszów
2012, s. 93-101.
2 Notki o Autorach, [w:] Archiwa i kancelarie, s. 144.
3 J. Kapuściński, Radomsko, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2012, t. 16,
kol. 1100-1102.
4 W. Zawitkowska, Dokumenty…, s. 94.

Jacek Kapuściński
następnie w przypisie jakoby J. Kapuściński w tym miejscu podał rok 1379 (przypis
7)5.
Sprowokowany powyższą rekryminacją, a mając na uwadze jedynie dbałość
o rzetelność historyczną, pragnę przytoczyć w tej kwestii kilka argumentów:
1. Supozycje o początkach parafii w Radomsku, które zamieściłem w haśle encyklopedycznym, posiadają solidną podstawę naukową, bowiem są wynikiem badań dwóch wybitnych historyków: ks. prof. zw. dr hab. Jana Związka z Częstochowy6 i prof. zw. dr hab. Stanisława M. Zajączkowskiego z Łodzi7.
2. Wspomniani naukowcy wyniki swoich badań w tym zakresie zamieścili już
kilka lat temu: ks. prof. J. Związek (2004 r., 2007 r.) i prof. S.M. Zajączkowski
(2009 r.). Autorka natomiast, powołując się na literaturę z „ostatnich kilkudziesięciu lat”, nie tylko o niej wspomniała, ale pokusiła się nawet o wskazanie tych pozycji (pierwsza z 1976/1977 r., druga z 2000 r., trzecia z 1953 r.
i czwarta z 1888 r.). Warto dodać, iż praca z 2000 r. autorstwa Anny Pichit
powieliła tylko wcześniejsze ustalenia8. Nadmienić też trzeba, że w 2009 r.
o XI-wiecznej metryce parafii radomszczańskiej wspominał Tomasz A. Nowak z Radomska9. Zatem może należałoby wpierw zapoznać się z całokształtem historiografii regionalnej zanim sformułuje się dość mocno chybione wnioski.
3. W wymienionym już haśle napisałem: „Początki parafii R[adomsko] nie są
znane, mogą sięgać XI w.”10. Ks. prof. J. Związek w artykule pt. Radomsko
ośrodkiem życia religijnego konkludował: „[…] przeto należy wracać do hipotetycznej daty powstania parafii radomszczańskiej, czyli jedynie do XI wieku”11. Z kolei prof. S.M. Zajączkowski stwierdził: „[…] uważam że, parafia
tutejsza, jak sądzi ostatnio cytowany historyk, mogła powstać rzeczywiście
w XI stuleciu, ewentualnie w wieku następnym”12. Zatem nic dodać, nic
ująć.
4. Według Wioletty Zawitkowskiej pierwsza pisana wzmianka o kościele radomszczańskim pochodzi z 1398 r., przypisując mi, że podałem rzekomo

Tamże, s. 95.
J. Związek, Dzieje instytucji kościelnych w Radomsku, w: Z dziejów Polski XIX i XX wieku. Księga
jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Szwedowi, red. T. Dubicki, T. Panecki, Częstochowa 2004, s. 163-182; tenże, Radomsko ośrodkiem życia religijnego, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, s. 25-39.
7 S. M. Zajączkowski, Sieć parafialna na terenie przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego w początkach XVI w., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 87-151.
8 A. Pichit, Powiat radomszczański za panowania Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, Radomsko
2000.
9 T. A. Nowak, Najstarsza topografia Radomska (do 1818 r.). Przyczynek do dziejów miasta, „Zeszyty
Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 24.
10 J. Kapuściński, Radomsko …, kol. 1101.
11 J. Związek, Radomsko…, s. 31.
12 S. M. Zajączkowski, Sieć parafialna…, s. 118.
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5.

w tej kwestii rok 137913. Tymczasem, co ciekawe, nigdy nic takiego nie napisałem. Autorka zatem mylnie przeczytała treść mojego opracowania. Przytoczony przeze mnie 1379 r. odnosi się do parafii a nie do kościoła. Co innego oznacza pierwsza wzmianka o kościele, a co innego o parafii, ale o tym
wykwalifikowany historyk powinien wiedzieć. Treść hasła brzmi: „Początki
parafii R[adomsko] nie są znane, mogą sięgać XI w., z 1379 pochodzi pierwsza wzmianka pisana.
Autorka tak była zaabsorbowana wyszukiwaniem błędów i nieścisłości
w moim opracowaniu, że sama ich się nie ustrzegła. W rozbudowanych
przypisie 6 wymieniła tom 9 „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich”, który wydano niejako w 1988 r.14 Wydaje się,
że właśnie takie „stwierdzenie jest wynikiem niezręczności stylistycznej”,
jak sama zaznaczyła15. Otóż, gwoli wyjaśnienia, tom ten opublikowano sto
lat wcześniej, a więc w roku 1888. Pozostaje więc powiedzenie: qui fodit
foveam alteri, incidet in eam (kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada).

W. Zawitkowska, Dokumenty…, s. 94-95.
Tamże, s. 94.
15 Tamże.
13
14
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Małgorzata Łącka-Małecka
(Częstochowa)

Łukasz S. Kopera, Sudzin i Sudzinek. Studium z dziejów wsi, Częstochowa 2013, ss.
138.

Przypadające w 2014 r. 600-lecie Sudzina i Sudzinka zostało uhonorowane
wydaniem książki poświęconej tymże osadom. Sudzin i Sudzinek to praca wywodząca się z nurtu poświęconego „małym ojczyznom” stawiającego sobie za zadanie
przybliżenie dziejów miejsc szczególnie bliskich i ważnych dla mieszkańców tych
terenów.
Badanie przeszłości wsi Sudzin i Sudzinek dostarczyło autorowi zapewne
wielu trudności - szczególnie w odniesieniu do epok dawniejszych - ze względu na
ubogą podstawę źródłową. Badacz nie ugiął się jednak przed tymi problemami
i zrealizował główny cel swojej pracy zapoznając nas z historią swojej rodzinnej wsi
na podstawie badań przeprowadzonych w archiwach w Częstochowie, Łodzi i w
Piotrkowie Trybunalskim oraz korzystając z licznych opracowań poświęconych regionowi, na terenie którego umiejscowiony jest Sudzin i Sudzinek. Należy podkreślić, że autor opracowania jest bardzo dobrze znany czytelnikom interesującym się
historią lokalną, gdyż wcześniej zajmował się już tematyką rodzinnej parafii św.
Mikołaja w Maluszynie oraz opracował dzieje szkolnictwa elementarnego w dobrach
Ostrowskich z Maluszyna1. Praca ta jest więc kontynuacją zainteresowań historyka absolwenta Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a obecnie doktoranta
w Instytucie Historii na wspomnianej uczelni. Książka składa się z pięciu rozdziałów
poprzedzonych wstępem, w którym autor zaznajamia czytelnika z intencjami jakie
kierowały nim przy wyborze tematu, przedstawia co będzie przedmiotem pracy
oraz składa podziękowania instytucjom i osobom prywatnym, które przyczyniły się
do jej powstania.
W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Rys geograficzno-historyczny wsi
(s.13-36), autor podejmuje rozważania dotyczące umiejscowienia wsi, opisuje naj1 Villa Maluschyn 1412-2012. 600 lat Parafii św. Mikołaja w Maluszynie. Księga Jubileuszowa, pod
red. A.J. Zakrzewskiego i Ł. Kopery, Częstochowa 2012, ss. 350; Ł. Kopera, Dzieje szkół elementarnych i powszechnych w dobrach Ostrowskich z Maluszyna (do 1945 r.), Sudzin-Włoszczowa 2011,
ss. 160.

Małgorzata Łącka-Małecka
bliższą okolicę, szlaki komunikacyjne, zagospodarowanie przestrzenne wsi, jak również gleby, rzeki i lasy otaczające osady. W rozdziale tym znajdujemy również wyjaśnienie pochodzenia nazw Sudzin oraz Sudzinek, jak i historię założenia osad. Historyk w tej części pracy zwraca naszą uwagę także na mieszkańców, ukazuje w jaki
sposób wspólnota jaką jest wieś nawiązuje kontakt ze światem zewnętrznym. Próbuje odpowiedzieć na pytania: co stanowi główną przyczynę emigracji?, dlaczego
mieszkańcy opuszczają swoje dotychczasowe miejsca zamieszkania? oraz co stanowi
źródło ich dochodów?.
W rozdziale drugim, Życie społeczno- gospodarcze mieszkańców (s. 37-58), autor zapoznaje czytelnika z historią rodu Ostrowskich herbu Korab z Maluszyna, właścicieli
Sudzina i Sudzinka oraz wpływu jaki wywarli na historię omawianych wsi, jak i pozostałych dóbr, które były ich własnością. W dalszej części rozdziału poznajemy
życie codzienne mieszkańców. Autor opisuje sudzińskie domy i ich wyposażenie,
zabudowania gospodarcze, maszyny rolnicze, uprawę roli, stroje mieszkańców, ale
także miejscowe tradycje i codzienne zwyczaje. Dowiadujemy się też jak wyglądały
posiłki mieszkańców osad, zaopatrzenie w artykuły pierwszej potrzeby, czyli wyjazdy na jarmarki. W rozdziale tym wkraczamy w życie mieszkańców Sudzina i Sudzinka, poznając troski i problemy ich dnia powszedniego.
Rozdział trzeci, Szkolnictwo w Sudzinku (s. 59-77), poświęcony jest nie tylko dziejom szkoły w Sudzinku, ale badacz ukazuje w nim również początki szkolnictwa
w dobrach maluszyńskich sto lat wcześniej. Historia szkolnictwa w Sudzinku jest
nierozerwalnie związana z tworzeniem się wokół tej instytucji centrum kultury
i rozrywki. Autor przekazuje nam informacje dotyczące powstania szkoły, kierownictwa placówki jak również nauczycieli i uczniów. Poznajemy ilość oddziałów i liczebność uczniów w poszczególnych latach funkcjonowania szkoły. Autor sięgnął
do dokumentów zapoznając nas z dokładnym wykazem nazwisk uczniów, którzy
uczęszczali do szkoły w latach 1929-1930 oraz opracował listę nauczycieli, którzy
pracowali w szkole w latach 1948-1975. Odnajdujemy także wiadomości dotyczące
siedziby szkoły od początku powołania placówki aż do chwili jej zamknięcia
w 1975 r.
W rozdziale czwartym, Kultura ludowa (s. 79-102), historyk przybliża czytelnikowi obrzędy i zwyczaje mieszkańców osad mające swoje korzenie w dalekiej przeszłości. Funkcjonowanie ich w czasach obecnych może świadczyć jak głęboko wrosły
w tradycje i obyczajowość sudzińskiej wspólnoty. Ponadto mają one niebagatelne
znaczenie, gdyż świadczą o niepowtarzalności lokalnego folkloru i wyobraźni miejscowej ludności, urozmaicając mieszkańcom osad codzienność. Rozdział czwarty
w dalszej części poświęcony jest życiu religijnemu mieszkańców Sudzina i Sudzinka.
Autor przedstawiając nam ten aspekt życia sudzinian wykazał się dużą starannością,
gdyż omawiając najważniejsze święta dla katolików dał czytelnikowi możliwość
prześledzenia ich przebiegu w tytułowych miejscowościach. Mamy zatem możliwość poznania zwyczajów związanych z obchodzeniem Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Bożego Ciała. Zapoznajemy się z tradycjami jakie ukształtowały się w osadach przy obchodach święta patrona parafii, dożynkach, Komunii Świętej, Wszystkich Świętych czy przy uroczystościach zaślubin. Autor podkreśla również głęboką
wiarę i poszanowanie tradycji u swoich ziomków. W tej części pracy możemy także
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zapoznać się z przysłowiami i zwrotami, które są powszechnie znane i powtarzane
przez mieszkańców wsi.
Ostatni piąty rozdział, Znani i nieznani (s. 103-110), poświęcony został jak sam
tytuł wskazuje najbardziej znaczącym mieszkańcom Sudzina i Sudzinka. Tego rozdziału omawiać już nie będziemy, dodamy tylko, że wśród wymienionych nie znalazła się ani jedna kobieta.
Monografia, która stanowi przedmiot recenzji oprócz wstępu i pięciu rozdziałów, które zostały zaprezentowane składa się ponadto z bibliografii, wykazu skrótów, galerii zdjęć, tablic i map. Na szczególną uwagę zasługują wywiady autora z
mieszkańcami, gdyż relacje ustne, które stanowią niezwykle ważny kanał komunikacji dały historykowi możliwość eksplorowania tematów dotąd nieznanych, niespisanych, a więc takich, które mogłyby ulec zapomnieniu. Co więcej, spowodowały
one, że autor mógł prześledzić historię osad poprzez naocznych świadków. Historyk
wykazał się znajomością źródeł i literatury przedmiotu, konstrukcja pracy jest ciekawa. Stanowi ona cenną pozycję, dającą możliwość zapoznania się z tematem, który
do tej pory nie był problemem badawczym. Autorowi zdarzyło się parę niedociągnięć w kwestii redakcji tekstu, ale nie mają one żadnego wpływu na pozytywną
ocenę pracy. Dbajmy więc o nasze „małe ojczyzny” i szanujmy tych, którzy troszczą
się o nie, zapisując ich historię, by nie uległa zapomnieniu.
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Robert Szwed (1966-2014)

Wspomnienie
Życie, tysiącem ksiąg spisane
ludzkie życie
przeżyło tyle różnych chwil
Cudowny serca lot
tragiczny losu splot
lecz wiem
że pamięć zaciera wiele w myślach
lecz nie kłamie [...]
Marek Grechuta ,,Pamięci wierszy”

Pamięć o naszym Koledze, Doktorze Robercie Szwedzie, zawiera same miłe
obrazy, namalowane Jego niezwykle przyjaznym nastawieniem do ludzi. Bycie
z ludźmi – to spełnienie Jego zbyt krótkiego życia, o którym pisać w dwa miesiące
po śmierci niezwykle trudno.
Praca na uczelni była niewątpliwie Jego powołaniem, a wpisana w nią działalność dydaktyczna – spełnieniem zawodowym. Opinie studentów, współpracowników, przełożonych były w tym względzie jednoznaczne – kompetentny i życzliwy
wszystkim wykładowca. Jako asystent, a później jako adiunkt w Zakładzie Historii
Nowożytnej, następnie w Zakładzie Historii XIX wieku prowadził różne zajęcia (historia XIX w., proseminaria, seminaria, konwersatoria autorskie, warsztat naukowy
historyka) o różnej tematyce: Życie społeczno-polityczne Królestwa Polskiego; Wolne Miasto Kraków 1815-1846; Sejm Królestwa Polskiego 1815-1831; Polskie powstania narodowe w XIX w.
Badawcze zainteresowania Doktora Roberta Szweda koncentrowały się wokół historii politycznej Polski XIX w., a zwłaszcza Sejmu Królestwa Polskiego 18151831, dziejów Kościoła w okresie zaborów, Unii Brzeskiej oraz historii regionalnej –
Radomska i Częstochowy. Pozostawił cząstkę siebie w postaci książki: Działalność
społeczna i polityczna biskupa krakowskiego Karola Skórkowskiego, Częstochowa 2003 i licznych artykułów naukowych o różnorodnej tematyce. Znalazły się wśród nich te
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z kręgu wyżej wymienionych obszarów badawczych, ale i te od nich odbiegające,
świadczące o rozległych zainteresowaniach, wielkiej elastyczności i dojrzałości naukowej. Są wśród nich następujące tytuły: Organizacja i opieka nad dzieckiem w Domu
Schronienia Ubogich w Krakowie (1816–1846); Rodzina szlachecka po utracie niepodległości
i w Księstwie Warszawskim (na przykładzie Fredrów); Szkolnictwo specjalne w Europie
i Polsce (rys historyczny); Rola Potockich na sejmie roku 1818. Nasz Kolega pisał także
artykuły recenzyjne i popularno-naukowe. Jego dorobek wzbogacony został również
przez prace redakcyjne: Silva rerum Antiquarum. Księga Pamiątkowa dedykowana Prof.
zw. dr. hab. Bartłomiejowi Szyndlerowi oraz „Częstochowskie Teki Historyczne” – Jego
duma. Swe naukowe ustalenia prezentował na licznych konferencjach naukowych,
spośród których w pamięci utkwiła mi szczególnie jedna – w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, podczas której wystąpił z referatem napisanym z pamięci na odwrocie kart mojego wystąpienia. I wydawać by się wtedy mogło, że
przygotował się w ostatniej chwili. Nic bardziej mylnego. Mawiał zawsze o przygotowanej improwizacji, metodzie dającej najlepsze rezultaty. Habilitacja była Jego
kolejnym, niestety, nie zrealizowanym zamierzeniem.
Życiową pasją naszego Kolegi była niewątpliwie działalność organizacyjna
i społeczna. I o tej mogę napisać z pełną odpowiedzialnością. Dotyczące tej sfery Jego
życia wydarzenia często rodziły się, dojrzewały na naszych oczach, a następnie stawały się nierozerwalną częścią naszego życia. Doktor Robert Szwed kierował Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Częstochowie i współorganizował
koło w Radomsku, obecnie samodzielny oddział. Na stronie radomszczańskiego oddziału przeczytamy: „inicjator powstania, założyciel, sympatyk Polskiego Towarzystwa Historycznego Odział w Radomsku, na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w
naszych sercach”. Z Jego inicjatywy rozpoczęto publikację „Zeszytów Radomszczańskich. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego”. Słowo wstępne
w pierwszym tomie należy właśnie do Niego. Nasz Kolega był także członkiem Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach, w której sesjach
regularnie uczestniczył. Powołał do życia czasopismo częstochowskiego oddziału
PTH: „Częstochowskie Teki Historyczne”, których był współredaktorem. Nie sposób
opisać wszystkich Jego przedsięwzięć związanych z działalnością w towarzystwie:
wystaw, promocji, konferencji, cyklicznych, comiesięcznych spotkań naukowych,
zjazdów historyków, wyjazdów do zaprzyjaźnionych oddziałów PTH. Ten z grudnia
2012 r., do Nowego Targu, gdzie mówiłam o świętym Mikołaju, pozostanie w mych
wspomnieniach jako jedno z najmilszych przeżyć. W pamięci wszystkich tych, którzy znali Roberta, pozostanie perfekcyjny, ciepły, o niezwykłym humorze sytuacyjnym człowiek, którego niezwykle cenną zaletą była normalność.
dr Barbara Kowalska
wiceprezes PTH Odział w Częstochowie
Radomsko 28.02.2014 r.
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Kazanie na pogrzebie śp. dr. Roberta Szweda
„Habent omnia tempora sua” mówili starożytni mędrcy patrząc na przemijający świat i przemijające koleje życia każdego człowieka w tym świecie. Wszystko
miało swój czas, w tym także i życie wszystkich ludzi. Od chwili urodzenia aż do
śmierci człowiek miał swój czas. Był to czas bardzo różny. Wypełniony codziennymi
obowiązkami i troskami, niekiedy bohaterskimi czynami, wielkimi dokonaniami dla
najbliższej społeczności, a nawet dla wielkości swojej ojczyzny. Czyny te przynosiły
człowiekowi sławę i niesławę, powody do radości i do cierpienia. Ale oceniając swoje postępowanie człowiek nie widział tego, co mogło nastąpić po dokonaniu jego
ziemskiego życia. Moment śmierci stanowił definitywny koniec ludzkich dokonań,
a potem następowała niewiedza i próżnia. Wprawdzie patrząc na tę, jakże pesymistyczną sytuację i tęskniąc za trwaniem w przyszłości późniejsi filozofowie doszli do
wniosku „Non omnis moriar” – nie wszystek umrę, pozostaną po mnie moje dokonania. Zostaną dokonania – moje dzieła, ale ja nie przejdę po mojej śmierci do przyszłości. Moje „Ja” i moja świadomość zakończyła się bezpowrotnie.
W tę pesymistyczną rzeczywistość istnienia i działania człowieka i całej ludzkości w jej dziejach przed naszą erą Mistrz z Nazaretu przyniósł nowe światło –
człowiek poprzez dany mu czas, poprzez swoje życie może zyskać nadzieję nowego
istnienia i nieśmiertelności. Owszem pozostaną czyny człowieka, ale przede wszystkim pozostanie sam człowiek i to w całej swej istocie. Tę odwieczną prawdę uświadomił ludzkości Chrystus. Ceną tego trwania wiecznego jest uświęcanie czasu w kierunku własnego uświęcenia i uświęcenia otaczającego go świata – Kairos. Dopiero
w tym świetle „Habent omnia tempora sua”, przenoszą swoją li – tylko ziemską rzeczywistość człowieka zakończoną śmiercią, na wieczne jego istnienie, najpierw istnienie wieczne jego duszy, a po zmartwychwstaniu całego człowieka – z duszą
i zmartwychwstałym ciałem.
A słowa Chrystusa „Idę do Ojca mojego, aby przygotować wam mieszkanie
– w domu Ojca mego jest wiele mieszkań” – idę przygotować mieszkanie każdemu,
kto został odrodzony z wody i Ducha Świętego w czasie Chrztu Świętego. Dochodzi
do tego nasze osobiste Kairos – uświęcanie czasu w naszym osobistym ziemskim
życiu. Stąd wypływa nasz chrześcijański optymizm – w domu Ojca jest mieszkanie
dla każdego z nas, jest także mieszkanie dla mnie. Chrystus nie powiedział, to
mieszkanie przygotują i przyznają ci ludzie na podstawie ludzkich ocen i sądów. Ale
to mieszkanie dla każdego z nas już jest u Ojca, który nie chce naszego nieszczęścia,
ale swoim szczęściem od wieków chce się dzielić ze swoim stworzeniem.
W świetle tych refleksji wypowiedzianych szczerze i z największym przekonaniem otaczamy trumnę śp. dra Roberta Szweda, który odszedł z tej ziemi do domu
Ojca w niebie w 48 roku swojego ziemskiego uświęcającego czasu. Z największym
bólem i cierpieniem staje dziś przy tej trumnie najbliższa jego rodzina ziemska,
z Ojcem p. Rektorem prof. zw. dr. hab. Ryszardem Szwedem, z najbliższą Rodziną,
z dziećmi śp. Zmarłego Roberta oraz bardzo licznie zgromadzonym bliższymi i dalszymi krewnymi oraz sąsiadami i znajomymi. Ale obok tej trumny dzisiaj stoi także
druga rodzina – rodzina akademicka – jest obecny Jego Magnificencja Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Zygmunt Bąk, z przedstawi-
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cielami władz rektorskich, dziekani i członkowie Rad Wydziały na czele z Panią
Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. dr hab. Agnieszką Czajkowską,
Dyrektor Instytutu Historii prof. dr hab. Marceli Antoniewicz, liczni profesorowie
akademiccy naszej Uczelni oraz Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Władze Towarzystw Naukowych – Komisji Historycznej
Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach z prof. dr. hab. Wiesławem Kaczanowiczem i Polskiego Towarzystwa Historycznego z prof. dr. hab. Janem Szymczakiem na czele, adiunkci i asystenci oraz wielka rzesza młodzieży akademickiej, dla
której Zmarły był wykładowcą i wychowawcą, z którą dzielił się wiedzą oraz wskazaniami życiowymi.
Z obowiązku w tym miejscu muszę podać przynajmniej niektóre wiadomości z życia i działalności Zmarłego świętej pamięci dra Roberta Szweda. Urodził się
7 czerwca 1966 r. w Radomsku. Był synem Ryszarda i Marii. Rodzice pracowali w
szkolnictwie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnym mieście. Szkołę średnią ukończył w I Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego w Radomsku.
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1986 r. rozpoczął studia wyższe na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył w 1992 r. uzyskując magisterium w zakresie nauk humanistycznych na kierunku historia. Napisał
pracę magisterską pt. Posłowie socjalistyczni z okręgów Częstochowa–Radomsko, Piotrków–Brzeziny 1919–1935, pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wachowskiej. Od
początku następnego roku akademickiego (w październiku 1992 r.) został zatrudniony na etacie asystenta na okres jednego roku w Zakładzie Historii Nowożytnej,
Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, prowadzonym przez prof. dra hab. Andrzeja J. Zakrzewskiego. Po upływie
jednego roku został mianowany stałym asystentem w tymże Zakładzie. Jednocześnie rozpoczął studia doktoranckie pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Związka.
Jako temat rozprawy doktorskiej podjął Działalność społeczna i polityczna biskupa krakowskiego Karola Skórkowskiego, którą ukończył i obronił w Wyższej Szkole Pedagogiczne w Częstochowie w dniu 5 maja 2002 r. Liczyła 400 stron Została opublikowana w Wydawnictwie WSP w Częstochowie w 2003 r. Papież Jan Paweł II za przesłany mu egzemplarz nadesłał Autorowi słowa uznania i podziękowania. Papież zawsze interesował się przeszłością swojej diecezji krakowskiej i swoimi poprzednikami,
a działalność biskupa Skórkowskiego stawiała go w rzędzie wielkich biskupów
i patriotów, za co przez zaborców został skazany na dożywotnie wygnanie na Śląsku
Cieszyńskim i więzienie w klasztorze franciszkańskim pod stałym nadzorem policyjnym. Mówiono kiedyś, że „Bonum est difusivum” – dobro się rozpływa. Pasja
badawcza i pisarska Zmarłego rzeczywiście rozlewała się, rozszerzała się na jego
działalność w całym Jego życiu. Przedmiotem jego zainteresowań były zarówno
problemy ogólnopolskie – działalność sejmowa w II Rzeczypospolitej oraz sprawy
Unii Brzeskiej, a także sprawy regionalne – powstanie styczniowe w okolicach Radomska i wybory do władz miejskich w Częstochowie.
Po uzyskaniu doktoratu prowadził zarówno działalność dydaktyczną jak
i naukową, gromadząc dorobek naukowy w aspekcie uzyskania habilitacji. Przedmiotem jego zainteresowania była problematyka parlamentaryzmu polskiego na
początku XIX w. Wysoki poziom intelektualny, wyniesiony z domu rodzinnego oraz
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ze środowisk szkolnych i akademickich pozwalał mu z dużą łatwością wypowiadać
się na nawet trudne zagadnienia, które potrafił jasno i przekonywująco przedkładać
w swoich wystąpieniach. Uczestniczył w licznych sympozjach i konferencjach naukowych, w czasie których wygłaszał referaty, później publikowane w wydawnictwach posesyjnych. Po ustanowieniu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
w miejsce dotychczasowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej prowadził nadal zajęcia
dydaktyczne, najpierw jako asystent, a później jako adiunkt w Zakładzie Historii XIX
wieku, kierowanym przez prof. zw. dra hab. Bartłomieja Szyndlera, a później przez
prof. dra hab. Dariusza Złotkowskiego.
Był redaktorem Silva rerum Antiquarum. Księga Pamiątkowa dedykowana Prof.
zw. dr. hab. Bartłomiejowi Szyndlerowi, Częstochowa 2009. Natomiast swojemu promotorowi do księgi pamiątkowej sporządził bibliografię jego publikacji, za co w tym
miejscu wyrażam mu słowa prawdziwej wdzięczności.
Cenił sobie bardzo przynależność do Towarzystw Naukowych. Bardzo oddany był działalności w Polskim Towarzystwie Historycznym Oddział w Częstochowie. Zorganizował koło w Radomsku, który usamodzielniło się w 2010 r. Wcześniej z Jego inicjatywy rozpoczęto publikację „Zeszytów Radomszczańskich”. Także
Oddział PTH w Częstochowie dzięki jego zabiegom publikował własne wydawnictwo „Częstochowskie Teki Historyczne”, którego był współredaktorem. Z racji 150.
rocznicy Powstania Styczniowego przygotowywał sesję naukową w Ratuszu Miejskim i publikację na temat dziejów Powstania Styczniowego, w regionie częstochowskim i w województwie kaliskim. Tak się cieszył, kiedy niedawno otrzymał bardzo
pozytywną recenzję naukową przygotowanego tekstu, napisaną przez znakomitego
znawcę tej problematyki prof. dra hab. Tadeusza Olejnika z Wielunia. Niestety, nie
doczekał sfinalizowania tej publikacji.
Bardzo cenił sobie także członkostwo w Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach. Uczestniczył w jej sesjach. Dla młodego naukowca był to wielki zaszczyt uczestniczenia w spotkaniach wybitnych przedstawicieli wiedzy historycznej, tym bardziej, że wiele razy w tych spotkaniach uczestniczył także arcybiskup katowicki dr Damian Zimoń.
Wielki wysiłek fizyczny, a przede wszystkim umysłowy, systematycznie
wyczerpywał i osłabiał stan jego zdrowia. Młody i silny organizm nie wytrzymywał
trudów ciężkiej pracy dydaktycznej i twórczej. Bardzo poważnym ostrzeżeniem
przed kilkoma laty była ciężka choroba serca, która jednak dzięki bardzo ofiarnej
postawie prof. Bochenka i jego zespołu klinicznego w Katowicach zakończyła się
uratowaniem mu życia i zdrowia. Wspominam z wielkim wrażeniem i wzruszeniem
ogromną troskę o jego powrót do zdrowia nie tylko najbliższej rodziny, ale także
profesorów i młodszego personelu uczelnianego oraz bardzo wielu naszych studentów. W kaplicy w Seminarium Duchownym odprawiałem Mszę św. w intencji o zachowanie go przy życiu i powrót do zdrowia. W małej kapliczce profesorskiej zebrani uczestnicy stali i klęczeli nawet na stopniach ołtarza. Bardzo wzruszający był moment, gdy pomocnicze czynności we Mszy św. spełniali dostojni profesorowie uczelniani. Modliliśmy się wszyscy w jednej intencji. Po kilku dniach z radością cieszyliśmy się, że chory wraca do zdrowia i do naszej społeczności akademickiej. Po powrocie do Częstochowy przychodził przed Cudowny Obraz Matki Boskiej Często-
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chowskiej ze swoją rodziną, aby dziękować Bogu i Matce Boskiej za odzyskane
zdrowie i prosić o dalszą opiekę Matki Boskiej. Tak cieszył się Pierwszą Komunią
Świętej swej ukochanej córeczki Martynki. I znów w zwykłej pracy akademickiej pełniliśmy razem z nim nasze powinności wobec naszych studentów. Nawroty choroby powracały, ale wszyscy łudzili się, że młody organizm przezwycięży słabości
i wszystko powróci do właściwej normy. Bardzo boleśnie przeżył w ubiegłym roku
śmierć swojej mamy, pochowanej w rodzinnym grobowcu na tym cmentarzu w Radomsku, do którego zaniesiemy za chwilę także jego ciało. Najbliżsi jego koledzy
wspominają dziś, że kilka razy ostatnio nawet mówił, że chyba wkrótce odejdzie do
swojej Mamy, ale nie dawano temu wiary, iż tak szybko to stanie się rzeczywistością.
Zmarł nagle 2 stycznia 2014 r. w swoim mieszkaniu przy ulicy Gombrowicza w domu młodszych pracowników naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Zakończyło się ziemskie pielgrzymowanie śp. Roberta, ale jego życie się tylko przemieniło. W tym bolesnym przeżyciu całej rodzinie Zmarłego na ręce Jego
Ojca Pana Rektora i Profesora składamy najbardziej szczere wyrazy współczucia
i kondolencje. Nie rozchodzimy się z poczuciem beznadziejności, ale z wielką nadzieją, że spotkamy się w lepszej wiecznej rzeczywistości w domu naszego Ojca
w niebie. Tą postawą okazujemy nasze uczucia wobec Zmarłego zapewniając go
o naszej pamięci modlitewnej. Niech dobry Bóg przebaczy mu jego ludzkie słabości
i grzechy, a udzieli mu wiecznej szczęśliwości w przygotowanym dla niego mieszkaniu. W tym mieszkaniu będzie oczekiwał na spotkanie z nami. Nasz ból serdeczny
jest tym głębszy, że ta niespodziewana śmierć stanowi wyłom w naturalnym porządku życia ludzkiego i rodzinnego. To zwykle dzieci odprowadzają swoich rodziców na miejsce wiecznego spoczynku, to zwykle uczniowie biorą udział w pogrzebach swoich nauczycieli, a w tym wypadku rzeczywistość jest inna. To nad grobem
swego syna i swego ucznia stoi zbolały ojciec i nauczyciele. I to wyciska łzy i smutek
tak głęboki. „Errare humanum est” – ta maksyma odnosi się do wszystkich ludzi i do
każdego z nas, ale roztropny człowiek jednocześnie zdając sobie sprawę ze swoich
niedoskonałości stale dąży do doskonałości. Nie wydajemy sądów ani ocen, bo te
należą do Pana Boga. Dla nas natomiast należy z tej bolesnej chwili wyciągnąć konstruktywne wnioski dla naszego życia codziennego i dla naszego zbawienia. Chcemy czy nie chcemy, wcześniej czy później i na nas ta chwila przyjdzie. I my mamy
obowiązek do niej się świadomie przygotować. Życie i działalność śp. Roberta daje
nam wiele istotnych wskazań. Chrześcijaństwo nie realizuje się w wielkich i szumnych deklaracjach, ale w zwykłym codziennym postępowaniu. Największym przykazaniem chrześcijańskim jest przykazanie miłości Boga i ludzi.
Wspominając życie i działalność śp. Roberta uświadamiamy sobie, że wyznaczonym dla nas miejscem realizacji planów Bożych jest powołanie przy ołtarzu
nauki, przy ołtarzu prawdy. Katedra akademicka jest naszym ołtarzem przekazywania wiedzy i prawdy. Prawda jest tylko jedna, niezależna od ludzi i tworzonych
przez nich ideologii. Stąd misją każdego nauczyciela, a zwłaszcza nauczyciela akademickiego jest trwanie przy tym ołtarzu prawdy, mimo wielu przeszkód. To służenie prawdzie odbywa się poprzez przekazywanie jej przez nauczycieli swoim studentom, co wytwarza bardzo silną więź między nauczycielem a jego słuchaczami.

370

In memoriam
Starożytni Ojcowie Kościoła przekazali na ten temat znamienne stwierdzenie „Quisque enim discitur, ab alio docentur, eius Filus dicitur, ille autem eius pater”. Była to
tak silna więź, jaka istnieje pomiędzy ojcem a jego naturalnym dzieckiem. Śp. Robert, nie wiem czy znał tę sentencję, ale realizował ją w swoim życiu. W środowisku
akademickim czuł się jak we własnej rodzinie. Umiał zachować wdzięczność wobec
tych, którzy otwierali mu drogi do wiedzy, do prawdy, czemu dawał wyraz z okazji
dnia nauczyciela i z okazji różnych uroczystości. A dzisiaj wdzięczność należy do
zapomnianych najczęściej uczuć.
Że jeszcze raz odwołam się do starożytności chrześcijańskiej do najdawniejszego pisma chrześcijańskiego „Didache ton kodeka apostolon” – Nauka dwunastu
apostołów, w którym nieznany autor podkreśla, że wiedza – nauka jest taką wartością, której nie da się nabyć za żadne ziemskie skarby, a zwłaszcza za pieniądze.
Nauczyciel chrześcijański służbę tej nauce winien uważać za najwyższe swoje powołanie. Tej nauce służył śp. Zmarły. Posiadał wielką łatwość przekazywania wiedzy
swoim słuchaczom, nie oglądając się na uznanie ze strony słuchających. Tę wiedzę
potrafił jasno przekazywać i publikować, dzięki wierności dobrym obyczajom w nauce.
Profesor Ryszard Szwed we wstępie do III tomu Częstochowa. Dzieje miasta
i klasztoru jasnogórskiego, napisał, że w dziele powstania wolnej Rzeczypospolitej
ważne miejsce zajmowała Jasna Góra, skupiająca Polaków przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej oraz diecezja częstochowska i tam zawsze kierowali swoje myśli
wierni synowie Ojczyzny i Kościoła. W dzisiejszej bardzo ważnej i bolesnej chwili
nasze myśli także kierujemy do Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
Niech Patronka naszego Narodu i naszego Miasta, Stolica Mądrości przyjmie do
swojej Rodziny zmarłego śp. Roberta i u swego Syna, objawionego w tegoroczne
święta Objawienia Pańskiego całemu światu, wyjedna Mu wieczne szczęście. „Dobry
Jezu, a nasz Panie, przez Twoje na Krzyżu skonanie, daj mu wieczne spoczywanie”.
Amen.
Ks. prof. Jan Związek

Przemówienie prof. Jana Szymczaka wygłoszone na pogrzebie
śp. dra Roberta Szweda
Warszawa, dnia 8 stycznia 2014
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci naszego Kolegi, dra Roberta Szweda – prezesa
Oddziału w Częstochowie. Zwłaszcza, że przyszła tak niespodziewanie, w pełni
Jego sił twórczych, możliwości badawczych i organizacyjnych, zwłaszcza, że znałem
Go jako człowieka pełnego energii i ceniłem za czynne zaangażowanie w pracach
naszego stowarzyszenia. Doświadczenie pracy społecznej zdobywał już w Studenckim Kole Naukowym Historyków w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego,
które później przeniósł na grunt częstochowski, również tamtejszego oddziału PTH,
reaktywowanego w 2000 r. po latach kryzysu organizacyjnego. W 2004 r. przejął jego
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prezesurę. Oddział liczył wtedy 41 członków, rok później już 85, a od 2006 r. ponad
100, aby w 2009 r. osiągnąć liczbę 130 członków, co sytuowało Oddział w Częstochowie na 10 miejscu pośród 44 naszych oddziałów w kraju. Było to efektem uaktywnienia miejscowego środowiska historycznego, zwłaszcza młodego pokolenia,
w tym absolwentów oraz doktorantów i studentów częstochowskiej Uczelni. Stąd
taki szybki rozwój liczebny oddziału częstochowskiego i jego ekspansja terytorialna.
W 2005 r. powołane zostało koło w Radomsku. Wtedy pod egidą częstochowskiego
oddziału PTH wyszedł pierwszy numer „Zeszytów Radomszczańskich”, który
obecnie liczy już 7 tomów, teraz jako periodyk usamodzielnionego oddziału radomszczańskiego PTH. To też sukces obydwóch środowisk, zwłaszcza radomszczańskiego, ale także częstochowskiego, które pod przewodnictwem prezesa Roberta
Szweda przysposobiło swoje koło do samodzielnego bytu. Natomiast oddział częstochowski pochwalił się w 2012 r. „Częstochowskimi Tekami Historycznymi”. Kierowany przez prezesa Roberta Szweda zarząd wprowadził systematyczne, comiesięczne spotkania naukowe, na których wystąpienia mieli nie tylko członkowie Oddziału, ale też historycy z innych ośrodków polskich oraz goście zagraniczni, były
też promocje książek historycznych. Ze smutkiem stwierdzam, że w tym roku – za
kilka miesięcy – kończyłby swoją trzecią kadencję przewodniczenia Oddziałowi PTH
w Częstochowie. Poświęcił Towarzystwu 10 lat swego krótkiego życia i za to dziś
składam mu najgłębszy hołd.
Dzisiaj żegnamy prezesa Roberta Szweda, lecz zostanie pamięć o Nim jako
osobie zasłużonej dla Polskiego Towarzystwa Historycznego, który wraz ze swoimi
współpracownikami realizował zadania statutowe naszego stowarzyszenia w regionie częstochowskim na pożytek jego społeczności.
Cześć Jego pamięci.
prof. Jan Szymczak
Prezes
Polskiego Towarzystwa Historycznego
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Publikacja ukazała się dzięki dotacji Miasta Radomska
i Starostwa Powiatowego w Radomsku
w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na 2014 r.
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