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Tajemnice tryptyku „Rodzina Marii” ze Stobiecka Miejskiego1 
 
 

Jednym z najstarszych i niewątpliwie najcenniejszych zabytków w Ra-
domsku jest tryptyk „Rodzina Marii”2 powstały w 1519 r., znajdujący się w ko-
ściele parafialnym pw. św. Rocha w dzielnicy Stobiecko Miejskie. Obraz przed-
stawia w centralnej części tytułową Rodzinę Marii. Na skrzydło prawe składają 
się kwatery (od góry) ze św. Marią Magdaleną i św. Witem3, na rewersie scena 
„Ukrzyżowania i Biczowania”, na lewe zaś ze św. Janem Jałmużnikiem i św. 
Zofią z Córkami, rewers – odpowiednio sceny: „Modlitwy w Ogrójcu i Upadku 
pod krzyżem”4.  

 
Stan badań 

 
Skromna ilość literatury na temat omawianego dzieła świadczy o małym 

zainteresowaniu nim naukowców. Pierwsza wzmianka o tryptyku pochodzi  
z Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce5. Dowiadujemy się z niej o restauracji prze-
prowadzonej w latach 1951-1952. Informację tę podaje również Katalog Dokumen-
tacji i Prac Konserwatorskich Przedsiębiorstwa Państwowych Pracowni Konserwacji 

                                                 
1 Artykuł ten powstał na podstawie referatu wygłoszonego na sesji naukowej pt. Sztuka nowo-
żytna w przestrzeni kościelnej, która zorganizowana została 16.05.2014 r. przez Katedrę Historii 
Sztuki Kościelnej IHS KUL.  
2 Wymiary tryptyku: część środkowa z ramą: 159x135 cm, w świetle ramy: 147x123 cm; skrzy-
dła z ramą: 159x63 cm, w świetle ramy: 147,5x55 cm. Za: E., J. Wolscy, A. Wolska-Dominik, 
Dokumentacja konserwatorska tryptyku Rodzina Marii, Łódź 1989, t. 1, s. 1. 
3 Konserwacja w 1989 r. ujawniła przemalowanie tablicy ze św. Witem. Poprzednio znajdował 
się tam wizerunek św. Marcina na koniu. 
4 Zdjęcia rewersów (po oczyszczeniu i kolorystycznym scaleniu kitów w 1989 r.) zaczerpnięte 
z E., J. Wolscy, A. Wolska-Dominik, Dokumentacja konserwatorska…, t. 2, s. 89. 
5 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. II: Województwo łódzkie, z. 8: Powiat Radomszczański,  
H. Hohensee-Ciszewska, J. Łoziński, Warszawa 1953, s. 21. 
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Zabytków za lata 1951-19716. W 1989 r. Ewa i Jerzy Wolscy wraz z Agnieszką Wol-
ską-Dominik dokonali konserwacji dzieła7. W dokumentacji przeprowadzonych 
prac zawarli wzmiankę o proweniencji, przypisując dzieło „prowincjonalnemu 
warsztatowi ściśle związanemu z kręgiem Małopolski”8. Dolna część głównej 
kwatery była reprodukowana w publikacji Kultura Polski średniowiecznej XIV- 
XV w. Miała stanowić ilustrację „nauki gry na lutni i śpiewu (?) oraz lektury 
książek w rodzinnym gronie”9. W 2012 r. Jowita Jagla poruszyła kwestię chorób 
zilustrowanych na obu skrzydłach dzieła10. Artykuł dotyczył przedstawień św. 
Wita, św. Jana Jałmużnika i św. Marii Magdaleny. W tym samym roku ukazała 
się książka Doroty Żołądź-Strzelczyk i Katarzyny Kabacińskiej-Łuczak zatytu-
łowana Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach 
polskich od XVI do XVIII w., w której autorki posłużyły się tryptykiem do zobra-
zowania kołyski bez płóz, matki czeszącej dziecko grzebieniem oraz chłopca 
bawiącego się bączkiem11. 

Żadna z przytoczonych prac nie wyczerpuje tematu i nie daje odpowie-
dzi na pytania związane z tryptykiem „Rodziny Marii”. Celem tego tekstu bę-
dzie próba analizy ikonograficznej i kostiumologicznej pierwotnego wyglądu 
części środkowej tryptyku z 1519 r. oraz jego opis po przemalowaniu z 1615 r., 
co być może rzuci nowe światło na 100 pierwszych lat z blisko pięćsetletniej hi-
storii dzieła.  

 
Historia przemalowań i konserwacji 

 
W historii obiektu znane są cztery daty: 1519 – rok jego powstania, 1615 – 

całkowitego przemalowania, 1951/52 – czas pierwszej konserwacji w Państwo-
wych Pracowniach Konserwacji Zabytków w Warszawie oraz lata 1986-89 – kon-
serwacja w Łodzi. Podczas tej ostatniej zwrócono uwagę na kolejne dwie inge-
rencje w kompozycję tryptyku12. Pierwsza nastąpiła przed całkowitym przema-
lowaniem i polegała na częściowym zamalowaniu owoców kolorem żółtym, 
pokryciu białych cyfr daty czerwienią oraz zmniejszeniu stożkowatej czapki 
                                                 
6 Katalog Dokumentacji i Prac Konserwatorskich PPPKZ za lata 1951-1971, województwo łódzkie, 
Warszawa 1973, poz. 455. 
7 E., J. Wolscy, A. Wolska-Dominik, Dokumentacja konserwatorska tryptyku Rodzina Marii, t. 1-2, 
Łódź 1989. O obu konserwacjach i innych ingerencjach w dziele: Konserwacja i restauracja dzieł 
sztuki. Katalog dokumentacji prac Ewy i Jerzego Wolskich wykonanych w latach 1948-1998, cz. 2: 
Malarstwo Tablicowe, oprac. E. Marxen-Wolska, J. Wolski, J. Jagla, Łódź 1988, s. 26-28. 
8 Tamże, s. 6. 
9 B. Geremek (red.), Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., Warszawa 1997, il. 332. 
10 J. Jagla, „Treści medyczne” w kwaterach tryptyku Świętej Rodziny ze Stobiecka Miejskiego, „Zeszy-
ty Radomszczańskie”2012, t. VI, s. 7-20. 
11 D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. 
Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Warszawa 2012, s. 34-35, 61, 119-120, 
127-128, 132. 
12 E., J. Wolscy, A. Wolska-Dominik, Dokumentacja …, t. 1, s. 2. 
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chłopca bawiącego się bąkiem. Najbardziej zauważalną zmianą dokonaną pod-
czas tej ingerencji było domalowanie w dolnej partii pola obrazowego postaci 
mężczyzny. Wprowadzono też nieznaczne zmiany w kwaterach skrzydeł. Dru-
ga, niedatowana zmiana nastąpiła już po 1615 r., „w nowszych czasach, kiedy 
zostały przycięte dolne partie skrzydeł”13. 

 
Opis obrazu. Ikonografia i kostiumologia 

 
Środkowa tablica przedstawia Świętą Rodzinę14 w otoczeniu najbliż-

szych. Ten typ ikonograficzny apogeum popularności osiągnął w XV i XVI w.  
a ostatnie znane przykłady na ziemiach polskich pochodzą z ok. 1560 r. (tryptyk  
z Długiej Kościelnej), czy z 1556 r. (płaskorzeźba w kościele św. Stanisława w 
Boguszycach) – nie są znane obecnie inne, późniejsze realizacje Wielkiej Świętej 
Rodziny15. Wracając do tryptyku ze Stobiecka – zgodnie ze średniowieczną hie-
rarchią, najważniejsze postaci są największe. W górnej części na ławie z opar-
ciem, na wielkiej, wzorzystej, czerwonej poduszce siedzą św. Anna i Maria, która 
asekuruje kroczącego w stronę Anny Jezusa. Dzieciątko wyciąga rączkę po 
owoc, być może gruszkę, którą daje mu jego babcia. Anna lewą ręką trzyma 
otwartą księgę. Za ławą, po stronie Marii stoi św. Józef, pogrążony w lekturze,  
z drugiej strony, Joachim, mąż Anny. Między nimi, nad głową Jezusa unosi się 
biała gołębica. Poniżej ławy, po prawej stronie obrazu przedstawiona jest rodzi-
na Marii Kleofasowej. Kobieta siedzi na charakterystycznym krześle, kształtem 
zbliżonym do „krzesła Dantego”16 a w dłoni trzyma grzebień. Za nią, odwróco-
ny plecami do wszystkich stoi jej mąż, Jakub Alfeusz. Trzyma on w ręce otwartą 
książkę. Wokół Marii Kleofasowej znajdują się ich synowie: Jakub Młodszy, Józef 
Justus (lub Barnaba), Szymon Zelota i Juda Tadeusz17. Jeden z nich, być może 
najstarszy, bo wydaje się największy, stoi najbliżej matki, która czesze jego wło-
sy. Kolejny trzyma w ręce kiść czarnych winogron, trzeci zaś gra na lutni18. Naj-
młodszy syn leży w kołysce o kształcie połowy walca, ustawionej na skrzyni. Po 
przeciwnej stronie, na krześle przypominającym fotel gotycki19 siedzi Maria Sa-
lome. Na kolanach trzyma zamkniętą księgę w grubej, czarnej oprawie. Prawą 
ręką podaje ciemny owoc, podobny do śliwki, jednemu ze swoich synów. Za nią 
stoi Zebedeusz, który zerka na bawiące się przed nimi dzieci. Lewą ręką przy-
trzymuje opadającą na oparcie wstęgę z fragmentami liter, które kiedyś praw-

                                                 
13 Tamże. 
14 Jest to tzw. „mała św. Rodzina”, w skład której wchodzą: Maria, Józef, Jezus, Anna i Joachim 
oraz siostry Marii z mężami i synami. Por. A. Kramiszewska, Wybrane zagadnienia ikonografii 
tzw. Wielkiej Świętej Rodziny, „Analecta Cracoviensia” 2002, 34, s. 353-369. 
15 Za: A. Kramiszewska, Wybrane zagadnienia…, s. 358-359. 
16 Krzesło [w:] Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych, Warszawa 2007, s. 216-217. 
17 Imiona synów Marii Kleofasowej za: A. Karmiszewska, Wybrane zagadnienia…, s. 356. 
18 Lutnia [w:] Słownik terminologiczny…, s. 237-238. 
19 Krzesło [w:] Tamże, s. 216-217. 
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dopodobnie składały się w jego imię. Dwóch ich synów – Jakub zwany Więk-
szym i Jan Ewangelista, przysłuchują się muzyce, jednak wzrok mają zwrócony 
ku swojej matce. Scena rozgrywa się w pomieszczeniu, bliżej nieokreślonym 
przez zastosowanie złotego tła z motywem liści akantu, choć wyposażonym w 
ławę, z datą „1519”, 2 krzesła, skrzynię i kołyskę. Na jasnej podłodze porozrzu-
cane są różne plony ziemi, które przez swoje symboliczne znaczenie pogłębiają 
przesłanie obrazu. Owoce, ogólnie rzecz ujmując, symbolizują obfitość, płodność 
i urodzaj. Widoczne na obrazie wiśnia i winogrono odnoszą się do zbawczej 
misji Jezusa na ziemi20. Jabłko – widziane tu w różnych wielkościach i kolorach 
może być symbolem miłości, małżeństwa, płodności, długowieczności – tu 
umieszczone jest przecież w sferze „bardziej świeckiej”, rodzinnej, domowej21. 
Gruszka natomiast oznacza miłość i matkę – ze względu na swój kształt, może 
więc wskazywać na ciągłość: Anna, Maria, Jezus22. Jedyne kwiaty znajdujące się 
na obrazie to konwalie. Już w XV w. uznano je za szczególne i malowano na 
przedstawieniach rajskiego ogrodu23. Biel symbolizuje czystość i delikatność, 
stąd są odniesieniem do Marii, matki Jezusa24. Prawdopodobnie przedstawiono 
na obrazie też inne, nie wspominane tu owoce, czy może nawet warzywa, nieste-
ty, trudno jest określić ich gatunek, stąd ogólne omówienie symboliki owoców 
na początku analizy. 

Podział przestrzeni na obrazie wynika z hierarchizacji osób na nim 
przedstawionych. Ważniejsze wyróżnia nie tylko wielkość, ale też ubiór. Jedynie 
Maria, Jezus i św. Anna ubrani są w stroje archaizujące a wokół ich głów przebi-
jają ze złotego tła również złote nimby. Maria ma na sobie wzorzystą, czerwoną 
suknię, zebraną w pasie i spięty pod szyją niebieski płaszcz, podbity różowobia-
łą podszewką. Na jej falujących, rozpuszczonych włosach widnieje diadem  
z trzema sterczynami. Dzieciątko Jezus nosi przezroczystą koszulkę do kolan, 
obszytą złotawą lamówką na dole i wokół szyi. Św. Anna ubrana jest w brązową 
suknię w kwiatowy wzór, zebraną białą wstążką pod biustem i czerwony 
płaszcz z zieloną podszewką. W przeciwieństwie do Marii, Anna ma pod szyją 
różowobiałą podwikę25, a na głowie chustę w tym samym kolorze, która opada 
na ramiona.  

Pozostali członkowie rodziny ubrani są w stroje z epoki. Chociaż trudno 
znaleźć ich pierwowzory w ikonografii, to jednak niektóre elementy można do-
kładnie zidentyfikować. Św. Józef ma na sobie czerwoną szatę, z pasem w talii, 
do którego przymocowana jest brązowa sakiewka. Na jego ramiona zarzucony 

                                                 
20 Por. M. Feuillet, Leksykon symboli chrześcijańskich, Poznań 2006, s. 94; Á. P. Chenel, A. S. Si-
marro, Słownik symboli, Warszawa 2008, s. 103-104.  
21 Por. J. Tresidder, Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obrazo-
wych, znakach ikonicznych i emblematach, Warszawa 2005, s. 68. 
22 Por. Tamże, s. 59. 
23 Np. Mistrz Górnoreński, Rajski Ogród, ok. 1410, Städelsches Kunstinstitut. 
24 Por. A. Rumińska, Rośliny lecznicze, PWN, Warszawa 1981, s. 154. 
25 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 872. 
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jest spięty pod szyją płaszcz w kolorze białym z odcieniami niebieskiego, wy-
kończony ciemnoczerwonym kołnierzem. Na głowie ma ciemnoniebieską czap-
kę. Zielone ubranie wierzchnie św. Joachima, luźno opadające z ramion, z du-
żym, futrzanym kołnierzem, przypomina szubę26. Na głowie nosi czepek i białą 
chustę ułożoną w zawój. Poniżej ławy, po prawej stronie obrazu, stoi Jakub Al-
feusz. Ma na sobie czerwoną szubę francuską z początku XVI w. z szerokimi 
rękawami, podbitą gronostajem. Pod nią widoczna jest czarna koszula. Jakub, 
jako jedyny z dorosłych mężczyzn ma odkrytą głowę. Jego żona, Maria Kleofa-
sowa, nosi zdobną, różową suknię, z ciemnozielonym wzorem układającym się 
w romby. W partiach dekoltu widać haftowaną koszulę, która w ostatniej ćwierci 
XV w. stała się bardzo ważnym elementem kobiecego stroju27. Na ramiona ma 
zarzucony przezroczysty szal. Suknia krojem przypomina te z Wenecji, z prze-
łomu XV i XVI w.28 Włosy Marii Kleofasowej zdobi siatka, podtrzymująca fryzu-
rę29, widoczna spod czarnego, z zieloną podszewką, płytkiego kapelusza z du-
żym rondem, przewiązanego wstążką30. Ubiory jej synów są zróżnicowane. Ten 
najbliżej matki ma na sobie czerwony płaszcz zbliżony do „houppelande”, mod-
nego we Włoszech ok. 1470 r.31, z kołnierzem i rozciętymi długimi rękawami, 
spod których widać białą koszulę. Nosi zielone pończochy. Dwóch kolejnych 
synów ubranych jest w szuby – jeden w ciemnozieloną z futrzanym kołnierzem, 
czerwoną koszulę, białe pończochy i trzewiki, drugi, grający na lutni, w zieloną  
z granatowym kołnierzykiem. Pierwszy na głowie ma czerwoną czapkę z wywi-
niętym rondem, rozszerzającym się ku górze, charakterystyczną dla XV-wie-
cznych nakryć głowy w Niemczech32, drugi – wielobarwny zawój. Ich najmłod-
szy brat leży zasznurowany w kołysce pod białą kołdrą w niebieską kratkę. Sto-
jący po lewej stronie Zebedeusz nosi zieloną szubę z ciemnym kołnierzem. Cha-
rakterystyczne jest jego nakrycie głowy – filcowy, szary czepiec, zwykle noszony 
pod kapturem, zapinany pod szyją, typowy dla XV w.33 Żona Zebedeusza, Maria 
Salome ubrana jest w obcisłą, różową, wzorzystą suknię z motywem owocu gra-
natu, układającą się u dołu w grube fałdy. Taki krój popularny był w latach ok. 
1480-1500 w Niemczech34. Przez poprzecinane rękawy widać białą koszulę. Suk-
nia wykończona jest zielonym aksamitem. Na głowie Maria nosi czepek, wska-

                                                 
26 Tamże, il. 464 a. 
27 Tamże, s. 313. 
28 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX w., Warszawa 
2003, il. 280. 
29 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia..., il. 393. 
30 Tamże, il. 428 a. 
31 Tamże, il. 307. 
32 C. Earle (red.), Ilustrowana historia strojów. W co ubierali się ludzie, czyli moda od czasów staro-
żytnych do XIX w., Warszawa 2008, s. 77. 
33 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia..., il. 367 b. 
34 C. Earle (red.), Ilustrowana historia strojów…, s. 77. 
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zujący na włoskie wpływy końca XV w.35 Ich synowie – Jakub Większy i Jan 
Ewangelista ubrani są w szuby, zapinane na małe guziki – jeden w białą z czer-
wonym kołnierzem, drugi w różową z granatowym. Obaj na stopach mają sze-
rokie, czarne trzewiki36. Jak wynika z powyższego opisu, stroje przedstawione 
na obrazie to w dużej mierze wariacje na temat mody europejskiej XV w.  

 
Środkowa tablica tryptyku po przemalowaniu w 1615 r. 

 
1 sierpnia 1951 r. tryptyk trafił do pracowni H. Kucharskiego w Warsza-

wie37. W rubryce „stan” konserwator wpisał: „cz. środkowa Św. Rodzina ze św. 
Wacławem i św. Florianem”. W czasie prowadzonych prac stwierdził on, że tryp-
tyk został przemalowany. Dokładną datę przemalowania „1615” znalazł w dol-
nej części przedstawionej sceny, na białej wstędze. Dzisiaj tę wersję kwatery 
znamy tylko z czarno-białych fotografii. Zasadnicza kompozycja górnej części 
nie uległa zmianie. Jeżeli chodzi o różnice, to zamalowano wielopostaciową ro-
dzinę Marii, znajdującą się poniżej grupy tzw. Małej Św. Rodziny, która zastą-
piona została postaciami świętych Wacława i Floriana. Scena rozgrywa się 
prawdopodobnie na zewnątrz. Można tak wnioskować po drzewach widocz-
nych po lewej stronie, powyżej św. Floriana. Częściowo zniknęło złote tło –  
a między postaciami Marii i Anny pojawił się łuk nieba. Ława była bez oparcia, 
tylko z poduszką. Zniknęła też gołębica unosząca się nad głową Dzieciątka. Rysy 
twarzy każdej z pięciu postaci były łagodniejsze, wydawali się być bardziej 
uśmiechnięci. Zmiana nastąpiła też w ubiorze i uczesaniu poszczególnych osób. 
Św. Józef miał ciemny płaszcz z jasnym kołnierzem i dłuższą niż w pierwotnej 
wersji brodę. Płaszcz Marii – teraz jaśniejszy, podbity ciemną podszewką, zyskał 
okazalszą zapinkę. Broda św. Joachima zmieniła kształt. Zamiast zawoju, nosił 
on czapkę z małym rondem podwiniętym do góry. Jego płaszcza nie zdobił już 
futrzany kołnierz. Dzieciątko Jezus ubrane zostało w białą, nieprzezroczystą 
koszulkę. Jego włosy były jakby kręcone, odsłaniały ucho. Znacznie poważniej-
szej zmianie uległa dolna część środkowej tablicy. Po prawej stronie przedsta-
wiony był św. Wacław, ubrany w zbroję rycerską, z królewskim płaszczem na-
rzuconym na ramiona. Jego włosy układały się w kosmyki na czole. Twarz oka-
lał pełny zarost, szpiczasta broda, rozdzielona na dwoje. Klęczał na prawym 
kolanie. O prawe ramię opartą miał chorągiew z wizerunkiem orła. U jego stóp 
leżała korona. Po przeciwnej stronie na architektonicznym tronie siedział św. 
Florian. Ubrany był również w zbroję rycerską, prawdopodobnie typu maksymi-
liańskiego38, co sugerowały żłobkowania na całej jej powierzchni. Na głowie miał 

                                                 
35 Tamże. 
36 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…, il. 377 e. 
37 E., J. Wolscy, A. Wolska-Dominik, Dokumentacja konserwatorska…, s. 13. 
38 Zbroja maksymiliańska [w:] http://www.dawneuzbrojenie.republika.pl/slownik.html, [data 
dostępu: 02.05.2014]. 



Tajemnice tryptyku Rodzina Marii ze Stobiecka Miejskiego 
 

 13

hełm – morion, popularny w XVI i XVII w.39 Uwagę zwracał ornament roślinny 
na kirysie40 i ozdobne nałokcice41. U stóp widoczny był jeden z jego atrybutów – 
makieta miasta, na którą wylewał wodę z naczynia trzymanego w prawej ręce. 
Obecność na obrazie św. Wacława i św. Floriana od razu kojarzy się z Krako-
wem, obaj są też patronami Królestwa Polskiego42. Charakterystyczne jest też to, 
że byli oni przedstawieni jako rycerze, w zbrojach. Być może mieszkańcy upa-
trywali w nich obrońców przed wrogimi wojskami, (mając w świadomości to-
czące się wokół wojny), albo epidemiami dziesiątkującymi miasta43. 

Pomocnymi w próbie wyjaśnienia historii tryptyku ze Stobiecka mogą 
okazać się podobne stylistycznie dzieła. Po gruntownym przemalowaniu w  
1615 r. górna partia ołtarza wykazuje pewne podobieństwa do obrazu „Św. Ro-
dziny” z kościoła parafialnego w Mircu, datowanego na 2 poł. XVI w. O ile słaba 
reprodukcja nie do końca pozwala na wnikliwą analizę, to jednak postać Jezusa, 
szczególnie jego fryzura, kształt ucha i twarzy wydają się być podobne do Dzie-
ciątka z obrazu w Stobiecku Miejskim. Podobieństwo wykazuje też twarz Marii. 
Obie postaci mają wysokie, szerokie czoła, cienkie, łukowate brwi, włosy ułożo-
ne z przedziałkiem na środku, podłużne, wąskie nosy, oraz wydatne, okrągłe 
uszy. Sama kompozycja sceny też jest zbliżona. W obu przypadkach namalowa-
ni są Józef, Maria, Jezus, Anna i Joachim w podobnym ułożeniu. Pojawia się też 
motyw owocu – z tym, że na obrazie w Mircu trzyma go Maria, a nie Anna, jak 
to jest na obrazie ze Stobiecka. 

 
Postać, którą domalowano pomiędzy rokiem 1519 a 1615 

 
Wracając do pierwotnego wyglądu ołtarza, na pierwszy rzut oka widać, 

że na obrazie poza wymienionymi osobami: Marią, Józefem i Dzieciątkiem, An-
ną i Joachimem, Marią Kleofasową z Jakubem Alfeuszem i 4 synami oraz Marią 
Salome z Zebedeuszem i dwoma synami jest jeszcze jedna osoba. Prace konser-
watorskie w 1989 r. wykazały ingerencje w środkowej tablicy tryptyku pomię-
dzy 1519 r., a więc czasem jego powstania, a przemalowaniem w 1615 r.44 Po-
między synami Marii Kleofasowej domalowana została wówczas postać męż-

                                                 
39 M. Gradowski, Z. Żygulski, Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 2010, s. 130. 
40 Tamże, s. 129. 
41 Tamże, s. 117. 
42 W statutach synodalnych krakowskich z 1436 r. znajduje się informacja, że święci: Florian, 
Wojciech, Stanisław i Wacław byli patronami Krakowa i Królestwa Polskiego. Por: Tekst statu-
tów synodu dyecezyalnego krakowskiego 1436 r.[w:] Studya i materyały do historyi usta-wodawstwa 
synodalnego w Polsce, nr 1, Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446), 
oprac. S. Zachorowski, Kraków 1915 r., s. 47. 
43 T. A. Nowak, Najstarsze dzieje kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Radomsku, „Ze-
szyty Radomszczańskie”, 2008, t. II, s. 14; Sz. Wrzesiński, Epidemie w dawnej Polsce, Zakrzewo 
2011, s. 167-172. 
44 E., J. Wolscy, A. Wolska-Dominik, Dokumentacja konserwatorska…, s. 6-7. 
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czyzny. Zręczny malarz zrobił to w taki sposób, że ów tajemniczy nieznajomy 
jednemu z chłopców ściska dłoń. Dziś już tylko wprawne oko może poznać, że 
ktoś „poprawiał” środkową tablicę tryptyku. Mężczyzna spogląda na chłopca, 
usta ma zaciśnięte, a cerę w porównaniu z pozostałymi osobami szarą, jakby 
trupią. Charakterystyczna jest jego fryzura: gęste brązowe włosy rozdzielone 
przedziałkiem na środku czoła, opadające na ramiona. Wyróżnia go także strój: 
ma na sobie białą, płócienną koszulę zapinaną na guziki pod szyję oraz rudawy 
płaszcz, sięgający do kostek, z rozszerzającymi się klapami, zapinany pod że-
brami. Przypomina on orientalny strój weneckiego kupca, popularny w XVI w.45 
Analogia wydawać by się mogła odległa, ale uzasadnia to Łukasz Górnicki, któ-
ry w Dworzaninie polskim pisał: „my Polacy do cudzoziemskich strojów zbytnio 
chciwi”46.  

 
Hipotezy i pytania 

 
Mimo braku źródeł dotyczących historii ołtarza ze Stobiecka Miejskiego, 

można wyciągnąć pewne wnioski na podstawie powyższych informacji oraz 
próbować postawić kilka hipotez. Z przeprowadzonej analizy kostiumologicznej 
wynika, że stroje przedstawione w pierwotnej wersji pokazują, iż żywe były  
w Koronie Królestwa Polskiego tradycje włoskie i niemieckie, choć poddawano 
je pewnym modyfikacjom. Należy również uznać, że tryptyk pierwotnie nie był 
przeznaczony do kościoła pw. św. Rocha w Stobiecku Miejskim. Takie założenie 
przyświecało również konserwatorom z Łodzi, podczas podejmowania decyzji  
o pozostawieniu domalowanej postaci mężczyzny w pierwotnej kompozycji47. 
Malarskie losy tryptyku sugerować mogą, że od momentu swojego powstania 
funkcjonował on w granicach Małopolski, bądź w pobliżu jej granic. Przemawia 
za tym przypisanie jego autorstwa przez konserwatorów prowincjonalnemu 
malarzowi z kręgu małopolskiego. Niewykluczone, że fakt domalowania postaci 
mężczyzny (bez żadnego atrybutu, w stroju kupca – co warto podkreślić) wiąże 
się ze zmianą miejsca obiektu. Wobec tego prawdopodobna może być sytuacja, 
iż ów mężczyzna to donator, który zasłużył się w sprowadzeniu malowidła (albo 
jego zakupieniu) do którejś z małopolskich świątyń, bądź obecnego miejsca 
przechowywania – kościoła pw. św. Rocha w Stobiecku Miejskim. Całkowite 
przemalowanie w 1615 r. związane było być może z Soborem Trydenckim (1545-
1563), którego postanowienia odnosiły się negatywnie do motywów ikonogra-
ficznych, wywodzących się z apokryfów i legend, z których to znamy skład ro-

                                                 
45 F. Boucher, Historia mody…, il. 378. 
46 Ł. Górnicki, Dworzanin polski, [w:] Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej Instytutu Filolo-
gii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego:  
http://biblioteka.vilo.bialystok.pl/lektury/Odrodzenie/Lukasz_Gornicki_Dworzanin_polski.
pdf [data dostępu: 24.04.2014r.], s. 76. Pierwsze wydanie: Kraków 1566 r. 
47 E., J. Wolscy, A. Wolska-Dominik, Dokumentacja konserwatorska…, s. 7, 15-16. 
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dziny Marii i legendę o trzykrotnym zamążpójściu św. Anny. Obraz po przema-
lowaniu wykazywał natomiast podobieństwa stylistyczne do wizerunku „Św. 
Rodziny” z Mirca, co znów wiąże stobieczański tryptyk z terenem Małopolski. 
Obecność na przemalowanej tablicy postaci św. Floriana i św. Wacława automa-
tycznie sugeruje środowisko Krakowa, któremu to miastu obaj święci żołnierze 
patronują. Wiadomo, że kult św. Floriana żywy był w diecezji krakowskiej od 
momentu sprowadzenia jego relikwii do Krakowa w 1184 r.48 Natomiast św. 
Wacław czczony był tam już w XI w.49 Brakuje jednak informacji na temat kultu 
tych świętych na terenie Radomska czy okolic. Być może wiążący dla autora 
przemalowania (albo jego zleceniodawcy) był po prostu fakt ich patronowania 
Królestwu Polskiemu.  

Niestety ustalone tu informacje nie są dostateczne, aby odpowiedzieć na 
pytanie choćby o czas pojawienia się tryptyku „Rodzina Marii” w stobieczań-
skim kościele. Nie można też mieć pewności, co do ilości miejsc, w których mógł 
znajdować się tryptyk, choć wobec powyższych hipotez Stobiecko mogłoby być 
drugim i ostatnim miejscem przeznaczenia dzieła. Jednak wobec braku inwenta-
rzy kościoła pw. św. Rocha większość pytań musi na razie pozostać bez odpo-
wiedzi. 

 

                                                 
48 K. Dobrowolski, Dzieje kultu św. Floriana w Polsce do połowy XVI wieku, Warszawa 1923, s. 9. 
49 Z. Mikołejko, Żywoty świętych poprawione, Warszawa 2000, s. 363. 
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Przemalowana środkowa tablica tryptyku „Rodzina Marii”: „Święta Rodzina ze 
św. Wacławem i św. Florianem”, stan przed konserwacją, lata 1951-1952. Źródło: 
fotografia zamieszczona w „Dokumentacji konserwatorskiej tryptyku Rodzina 
Marii”, E., J. Wolskich, A. Wolskiej-Dominik, wykonana przy okazji prac kon-
serwatorskich prowadzonych przez H. Kucharskiego. 
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Środkowa tablica tryptyku „Rodzina Marii”, 1519 r., kościół pw. św. Rocha, Sto-
biecko Miejskie, stan po konserwacji w 1989 r. Źródło: foto Aneta Koprowska 
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„Święta Rodzina”, 2 poł. XVI w., kościół pw. św. Leonarda, Mirzec. Źródło: „Ka-
talog zabytków sztuki w Polsce”, t. 3: Województwo kieleckie, red. J. Z. Łoziński, 
B. Wolff, z. 2: Powiat Iłżecki, opr. O. Puciata, Z. Świechowski, Warszawa 1957, il. 
42. 
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Postać mężczyzny domalowana między 1519 a 1615 r., fragment środkowej ta-
blicy tryptyku „Rodzina Marii”, 1519 r., kościół pw. św. Rocha, Stobiecko Miej-
skie. Źródło: foto Marta Gudowska 
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Zdzisław Włodarczyk 
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Firmy handlowe w Radomsku. Spis urzędowy z 1825 r.  
 
 

We Wstępie do pracy Grzegorza Mieczyńskiego pt. Firmy radomszczańskie 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog1 czytamy: „Dotychczas nie ukazało się 
żadne opracowanie monograficzne dotyczące przemysłu, handlu czy rzemiosła 
w Radomsku w okresie międzywojennym. Poszczególne działy gospodarki były 
czasem omawiane pobieżnie przy okazji innych zagadnień”. Zdaje się, że opinię 
tę można odnieść i do innych okresów w dziejach miasta. Wszak niewiele jest 
prac dokumentujących przeszłość gospodarczą Radomska np. w XIX w. Powsta-
łe dotychczas przyczynki, stanowią cenny wkład w poznanie dziejów miasta. 
Daleko jednak do stanu, który określić można jako zadowalający. Książka G. 
Mieczyńskiego zainspirowała piszącego te słowa nie tylko do refleksji na temat 
stanu regionalnej historiografii, ale i do działania praktycznego. W rezultacie 
prezentuję zestawienie kupców i kramarzy prowadzących działalność gospodar-
czą w Radomsku w końcu okresu autonomicznego Królestwa Polskiego. 
 W Archiwum Państwowym w Poznaniu, zespół Cechy Kalisz, pod sy-
gnaturą nr 12 przechowywane są zestawienia kupców i kramarzy prowadzących 
działalność w Kaliszu i pozostałych miastach województwa kaliskiego w latach 
1823–1827. Dodatkowo w interesującym nas poszycie znajdują się formularze 
ksiąg, do prowadzenia których zobligowani byli handlujący2. Jednostka zawiera 
również kilka rozporządzeń Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu oraz cyrku-
larzy Komisji Województwa Kaliskiego. Wszystkie one dotyczą zagadnień zwią-
zanych z działalnością handlową na terenie państwa. Prezentowane spisy  
w sposób istotny poszerzają naszą wiedzę o Radomsku w okresie autonomicz-

                                                 
1 Praca wydana staraniem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku  
w 2013 r. Tą drogą pragnę wyrazić podziękowanie Tomaszowi A. Nowakowi za przesłanie 
egzemplarza wspomnianej pracy. Prezentowany tekst, który powstał na jej marginesie, sta-
nowi formę podziękowania za otrzymane wydawnictwo. 
2 Z. Wojciechowska, Instytucje województwa i powiatu kaliskiego ich zasób aktowy w Archiwum 
Państwowym w Poznaniu, [w:] Calisiana rozproszone. Źródła do dziejów Kalisza w polskich zasobach 
archiwalnych, red. G. Schlender, Kalisz 2012, s. 136. 
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nym Królestwa. Umożliwiają ustalenie struktury etnicznej radomszczańskiego 
handlu detalicznego (oczywiście na tyle na ile pozwala interpretacja narodowo-
ści na podstawie nazwisk). 

Jednym ze skutków upadku Napoleona i systemu opartego na hegemo-
nii Francji w Europie, były zmiany na mapie Europy. Decyzją kongresu wiedeń-
skiego na większości obszaru Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo 
Polskie – połączone unią personalną z Rosją. Twór polityczno-administracyjny, 
który w zmieniającym się stopniu zależności od Petersburga, przetrwał do końca 
dynastii Romanowów (choć były to już tylko szczątkowe struktury ewakuowa-
nych pospiesznie urzędów). Przez kilkadziesiąt lat XIX w. Radomsko związane 
było administracyjnie z Kaliszem. Początkowo jako stolicą departamentu kamery 
kaliskiej (czasy panowania pruskiego), departamentu (Księstwo Warszawskie) 
czy wreszcie województwa (do 1837 r.), następnie guberni który w omawianym 
okresie był stolicą województwa w nowoutworzonym Królestwie3. 

W okresie autonomicznym Królestwa (1815–1830) oraz do końca 1842 r., 
Radomsko związane było z Piotrkowem – jako stolicą obwodu, jednostki podzia-
łu administracyjnego, która posiadała znaczenie administracyjne. W skład każ-
dego obwodu wchodziło od jednego do trzech powiatów sądowych, będących 
jednocześnie okręgami wyborczymi do sejmu. W interesującym nas przypadku 
były to powiaty piotrkowski i radomszczański. Każdorazowo obwodem zawia-
dywał komisarz delegowany4, któremu podlegał kilkuosobowy personel po-
mocniczy. Według urzędowego spisu w 1827 r. w Radomsku zamieszkiwało 
1709 osób w 182 „dymach”5. 
 W Królestwie Polskim zagadnienia nadzoru nad działalnością handlową 
znajdowały się w gestii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji.  
W ramach tejże sprawami szeroko rozumianego obrotu towarowego oraz wy-
twórczości przemysłowej i rzemieślniczej zajmowała się jedna z trzech dyrekcji, 
a mianowicie: Kunsztów, Przemysłu i Handlu. Nie były to jednak wszystkie 
organy nadzoru nad wymianą towarową. Jako, że wiązało się to choćby z obro-
tem artykułami obłożonymi akcyzą czy koniecznością używania papieru stem-
plowego – zainteresowanie tymi dziedzinami leżało również w zakresie obo-

                                                 
3 J. Walicki, Prehistoria województwa łódzkiego: władze i podziały administracyjne w okresie zaborów, 
[w:] Województwo łódzkie 1919–2009. Studia i materiały, red. K. Badziak i M. Łapa, Łódź 2009,  
s. 35–60. 
4 Przed powstaniem listopadowym komisarzem delegowanym w obwodzie piotrkowskim 
pozostawał Antoni Szotarski, adiunktem był Ignacy Czermiński, sekretarzem Walenty Wa-
gner, zob. Obraz statystyczny i polityczny Królestwa Polskiego jaki był przed dniem 29 listopada, 
Warszawa 1830, s. 147. W końcu 1842 r. dokonano przekształcenia polegającego na zmianie 
nazwy: obwody na powiaty, te ostatnie zaś przyjęły nazwę okręgów. Tak zreorganizowana 
administracją zarządzał naczelnik powiatu. 
5 Tabella Miast, Wsi, Osad, Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie 

ułożona t. 2, Warszawa 1827, s. 129. 
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wiązków drugiego organu centralnego, a mianowicie Komisji Rządowej Przy-
chodów i Skarbu6. 
 Obowiązek podawania corocznie aktualnych danych spoczywał na star-
szych zgromadzeń kupieckich, którzy przekazywali dane terenowym organom 
komisji wojewódzkich (w stolicy bezpośrednio KRPS). Do obowiązków zaś ko-
misji wojewódzkich należało sporządzenie zbiorczej listy kupców („imienną”)  
z całego województwa i przekazanie jej, nieodmiennie w styczniu każdego roku, 
KRPS. Podobny tryb postępowania określono dla list kramarzy. Szczegółowe 
przepisy określały sposób prowadzenia przez te grupy zawodowe ksiąg han-
dlowych7. 
 To właśnie KRPS zatwierdzała listy kupców i kramarzy, które corocznie 
powstawały w każdym województwie. Wydział Skarbowy Komisji Wojewódz-
twa Kaliskiego zestawienia takie rozsyłał po kraju. Według rozdzielnika należało 
je przesłać: „Do wszystkich Komór Celnych, Urzędów Konsumpcyjnych, handel 
kontrolujących, Rewizorów Wojewódzkich, Komissarzy Obwodowych, Bióra 
Rachuby Sekcji Skarbowey i Starszych Zgromadzenia Kupieckiego”8. 
  

Kupcy i kramarze w Radomsku 1825 r. 
 

Lp. Imię i nazwisko 
właściciela  

Rodzaj działalności  
handlowej 

 

Nazwa firmy 
 

1. Fryderyk Karoli Kupiec winny i korzenny F. Karoli 

2. Bartłomiej Papie-
ski 

Kupiec winny B. Papieski 

3. Majer Brandeis Kupiec korzenny M. Brandeis 

4 Izrael Gliksman 
Przedborski 

Kramarz Łokciowy i ko-
rzenny 

I.G. Przedborski 

5 Szmul Silberszatz Kramarz łokciowy i ko-
rzenny 

S. Silberszatz 

6 Józef Herszliko- Kramarz łokciowy i ko- J.H. Rosenthal 

                                                 
6  Historia państwa i prawa Polski, t. 3, Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach, M. Senkow-
ska-Gluck, Warszawa 1981, s. 343–352. 
7  KRPS, Urządzenie względem ksiąg kupieckich i książek kramarskich z 25 X 1825 r.; Komisja 
Województwa Kaliskiego (dalej: KWK), Wydział Skarbowy, Cyrkularz nr 101 z 31 VIII 1825 r. 
8  KWK, Wydział Skarbowy, Cyrkularz nr 128 z 20 X 1826 r. 
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wicz Rosenthal rzenny 

7 Abraham Engel Kramarz Łokciowy i ko-
rzenny 

A.Engel 

8 Joel Pacanowski Kramarz łokciowy i ko-
rzenny 

J. Pacanowski 

9 Meyer Emmerych Kramarz łokciowy i ko-
rzenny 

M. Emmerych 

10 Wdowa Paca-
nowska 

Kramarz korzenny i żela-
zem 

W. Pacanowski [sic!] 

11 Gabriel Goldberg Kramarz korzenny G. Goldberg 

12 Abram Grosman Kramarz korzenny A.Grossmann [sic!] 

13 Joachim Berster-
mann 

Kramarszczyzna J. Besterman [sic!] 

14 Jakub Rosenthal Kramarszczyzna J. Rosenthal 

15 Dawid Glixman Kramarszczyzna D. Glixmann [sic!] 

16 Wolf Salam. 
Solman 

Kramarszczyzna W.S. Solman 

17 Abram Ebszteyn Kramarszczyzna A.Ebszteyn 

18 Herszlig Silber-
szatz 

Kramarszczyzna H. Silberszatz 

 
Źródło: Archiwum Państwowe Poznań, Cechy Kalisz, sygn. 12, s. 18, 28. 

 
Powyżej zaprezentowano dane zawarte w „Wykazie imiennym kupców 

w listy kupieckie zapisanych w województwie Kaliskiem znajdujących się” – 
sporządzonej na rok 1825. Podobnie nazwiska kramarzy zaczerpnięto z „Listy 
imiennej kramarzy w książki konotacyjne zaopatrzonych województwie kali-
skim znajdujących się” – również na rok 1825. W interesującym nas poszycie 
znajdują się również wykazy z lat 1826 i 1827. W przypadku Radomska nie wno-
szą one żadnych zmian. 
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Próba opanowania Radomska przez powstańców 23/24 stycznia 1863 r. 
 
 

W województwie kaliskim powstanie miało rozpocząć się w Piotrkowie. 
Wojewódzkie władze powstańcze planowały w dalszej kolejności przejęcie kon-
troli nad linią kolejową na odcinku Piotrków-Częstochowa1. Na drodze po-
wstańców znalazło się więc i Radomsko. Opis przygotowań do wybuchu po-
wstania w Piotrkowie i akcję na Radomsko zawierają anonimowe Prace przed-
powstańcze - w Piotrkowskiem2. Relacja ta przez jednych uznawana była za mętną  
i niedokładną3, przez innych za wiarygodną4. W oparciu o to źródło opiszę prze-
bieg wydarzeń.  

Udział radomszczan w wydarzeniach niepodległościowych można odno-
tować już 1861 r. Wśród 5 osób zabitych 27 lutego 1861 r. po nabożeństwie  
w kościele karmelitów w Warszawie był Zdzisław Rutkowski z Radomska,  
o czym informuje „Gazeta Radomskowska”. Być może był on spokrewniony  
z zasłużonym dla powstania Ignacym Rutkowskim, dziedzicem części Borzyko-

                                                 
* Artykuł powstał na podstawie referatu wygłoszonego podczas konferencji „Glora Victis 
1863”, która odbyła się 15 maja 2013 r. w Bełchatowie. Pierwodruk miał miejsce w publikacji 
pokonferencyjnej pt. Gloria Victis 1863 r. Studia i szkice z dziejów Powstania Styczniowego, pod 
redakcją Tomasza Matuszaka, Warszawa-Piotrków 2013, s. 85-95. W obecnej wersji ujednoli-
cono przypisy do formatu używanego w „Zeszytach Radomszczańskich” oraz zrezygnowano 
z odsyłania do źródła (Biblioteka Jagiellońska, rkp. sygn. 4841, Prace przedpowstańcze -  
w Piotrkowskiem, k. 143-145), które w międzyczasie zostało opublikowane - T.A. Nowak,  
Prace przedpowstańcze – w Piotrkowskiem. Relacje z próby opanowania Radomska przez powstańców 
styczniowych, „Rocznik Łódzki”, 2013, t. 60, s. 13-21. 
1 R. Szwed, Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem, Radomsko 1995, s. 14-15. 
2 T.A. Nowak, Prace przedpowstańcze…, s. 13-21. 
3 Przypuszczam, że to o tej relacji w taki sposób wraził się W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, 
t. 1, Kraków 1897, s. 114. 
4 S. Gesket, Wojennyja diejstwija w carstwie polskom w 1863 godu, Warszawa 1894, s. 222-223;  
W. Przyborowski, Dzieje…, s. 113; R. Szwed, Powstanie…, s. 16. 
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wej5. Po tych wydarzeniach w całym kraju odbywały się msze żałobne za pole-
głych, śpiewano patriotyczne pieśni. Nie inaczej było w Radomsku i okolicy. 
Także i tu ujawniły się podziały ówczesnego społeczeństwa na „białych”  
i „czerwonych”. Do grona pierwszych należało ok. 70 właścicieli ziemskich, 
skupionych w Towarzystwie Rolniczym. W maju 1861 r. w Żytnie odbyło się 
spotkanie, na którym zawiązano tzw. „konfederację szlachecką”, stawiającą so-
bie za cel ujęcie w ramy organizacyjne ruchu powstańczego. W tym samym cza-
sie, na wieść o ustawie carskiej uwłaszczającej chłopów w Rosji z lutego 1861 r., 
w kilku wsiach dochodziło do wystąpień chłopskich (Cielętniki, Dąbrowa [Zie-
lona], Huta Drewniana, Kobiele Wielkie, Skrzydlów, Niedośpielin6, Maluszyn, 
Pągów, Budzów7).  

W administracji powstańczej Radomsko znalazło się w województwie 
kaliskim i powiecie piotrkowskim. Domyślać się można, że struktury konspira-
cyjne  posiadały swoje komórki w Radomsku8 i na terenie powiatu. Wiadomo, że 
Tomasz Krysiński, pracownik majątku Maluszyn, był naczelnikiem Okręgu Ma-
luszyńskiego9. W Radomsku działał zakonspirowany Komitet Werbunkowy, 
trudno jednak określić czas jego powstania i zakres działalności. W samym mie-
ście agitację patriotyczną prowadził Wincenty Białkowski, a w okolicznych para-
fiach duchowni, w Cielętnikach ks. Józef Kosta, a w Dmeninie Ignacy Mosiński10. 

                                                 
5 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 4, s. 1-2; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, wydanie 
drugie, Warszawa 1983, s. 106-108; R. Bender, Manifestacje patriotyczne i konspiracje przedpow-
staniowe w Królestwie Polskim, [w:] Powstanie styczniowe 1863-1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, 
pod redakcją Stanisława Kalembki, Warszawa 1990, s. 206; A. J. Zakrzewski, Osiem wieków 
Żytna. Zarys dziejów społeczności lokalnej, [w:] Żytno (1198-1998), Żytno 1998, s. 71. 
6 R. Szwed, Powstanie...., s. 11. 
7 Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i z pamięci zebrane przez hrabinę Helenę [z Mor-
stinów] Ostrowską, Z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej J. Zakrzewski, 
Warszawa 2009, s. 124-125. 
8 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca z lat 1861-1863, opracowanie i wstęp Emanuel Halicz, 
Warszawa 1963, s. 42; R. Szwed, Powstanie …, s. 11. 
9 Dzieje Maluszyna ..., s. 150. 
10 R. Szwed, Powstanie …, s. 11. Wiadomo, że powodem aresztowania ks. Mosińskiego było 
płomienne kazanie, jakie wygłosił w swoim kościele. Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy 
wydarzenie to miało miejsce. „Gazeta Radomskowska” podaje, że do aresztowania doszło na 
samym początku powstania, Walenty Koleczko pisze natomiast o jesieni 1863 r. Parafianie 
dyskutowali o kazaniu ks. Mosińskiego. Jeden z mieszkańców wsi o nazwisku Mach opowie-
dział o tym Niemcowi Klichowi, a ten doniósł Rosjanom. Ci przybyli na miejsce i zaczęli wy-
pytywać organistę Kałużyńskiego, kto był na kazaniu. Wymienił on sołtysa Rudka (pobito go 
do nieprzytomności) i Ślęzaka oraz kilka innych nazwisk, ale były to osoby o niepatriotycz-
nym nastawieniu. W śledztwie okazało się, że gospodarz Nowiński spisał treść kazania. 
Świadkiem obciążającym proboszcza był też prawosławny urzędnik Szwajkowski, który miał 
żonę katoliczkę, Kosowską z Dziepółci. Gazeta opisała też losy osób, które zdradziły ks. Mo-
sińskiego. Umierali im tragicznie najbliżsi, inni chorowali psychicznie, co uznawano za słusz-
ną karę. Księdza aresztowano i zabrano do Radomska, gdzie został pobity. Na wieść o aresz-
towaniu próbowano ratować duchownego, wstawiano się za nim, chciano udzielać poręki, ale 
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Do konspiracji należeli miejscowi rzemieślnicy i kupcy (Stanisław Rapczyński, 
syn kotlarza i właściciela browaru, właściciel cukierni Michałecki, Ignacy Króli-
kiewicz, właściciel Hotelu Krakowskiego, pani Załuskowska, wdowa po obywa-
telu miasta), rodziny urzędników (Franciszek Bednarski, syn kasjera magistratu; 
Wincenty Białkowski, syn pisarza Sądu Pokoju; rejent Janiszewski), duchowni 
(ks. Wincenty Gajewski), lekarze (Julian Kulski, Stupnicki, Teofil Koch), nauczy-
ciele (Teodozja Tomaszewska, przełożona pensji żeńskiej wraz z całym gronem 
nauczycielek), ziemianie z okolicy (Krąkowska, żona dowódcy partii powstań-
czej, jej cioteczna siostra panna Psarska, brawurowo jeżdżąca konno, która ponoć 
potem pełniła rolę adiutanta gen. Mariana Langiewicza, rodzina Siemieńskich)11. 
Do oddziałów powstańczych trafiali mieszkańcy Radomska i okolicy, ale trudno 
dokładnie określić, jak efektywna była akcja werbunkowa. W konspirację włą-
czali się też radomszczanie  uczący się w piotrkowskim gimnazjum, które wyda-
ło wielu powstańców (z nazwiska znany jest Adolf Zawadzki, ale nie można 
wykluczyć uczestnictwa innych)12. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, ile osób  
z Radomska i okolicy w momencie wybuchu powstania stanęło gotowych do 
walki.  

                                                                                                                               
bez skutku. Z Radomska trafił do Piotrkowa, gdzie został stracony przez powieszenie 5 marca 
1864 r. Egzekucji towarzyszyły osoby, które słuchały jego kazania. Pozwolono mu przemówić 
do zgromadzonych. Na chwilę przed śmiercią miał powiedzieć: „Raduje się dusza moja, że 
schodzę z tego świata dla dobra Ojczyzny”. Oficer rosyjski chciał, by duchowny przed wej-
ściem na szubienicę odpiął ordery, ale nie zgodził się na to. W tym samym dniu wykonano też 
wyrok śmierci na Ignacym Błeszyńskim, także zasłużonym powstańcu. Obu pochowano  
w dołach, które potem zrównano, by nie pozostał ślad. Miejscowy grabarz Józef Łopaciński 
wziął kilku mieszczan i postanowił wydobyć ich zwłoki. Wydobyto ciało ks. Moszyńskiego  
i odwieziono na cmentarz, podczas wydobywania Błeszyńskiego nadjechali kozacy. Zabito 
osoby towarzyszące grabarzowi, a jego samego zesłano na Syberię. W 1905 r. społeczność 
piotrkowska doprowadziła do ekshumacji pochowanych w różnych miejscach powstańców, 
przede wszystkim w okolicach cmentarza żydowskiego. Pochowano ich we wspólnej mogile 
na Starym Cmentarzu w Piotrkowie, a w latach 1925-1926 wybudowano w tym miejscu po-
mnik. We wspólnym grobie spoczęli także inni powstańcy związani z Radomskiem. Po odzy-
skaniu niepodległości powstał pomysł uczczenia duchownego tablicą pamiątkową w Dmeni-
nie. Potrzebną kwotę (350 zł) zebrano podczas publicznej zbiórki. Tablice wykonał z marmuru 
kieleckiego miejscowy kamieniarz Sosnowski. Jej uroczyste odsłonięcie miało miejsce 21 maja 
1925 r. Samego aktu odsłonięcia dokonał Walenty Koleczko, weteran powstania. Na uroczy-
stość przybyli przedstawiciele radomszczańskiego społeczeństwa, organizacji i partii poli-
tycznych, weterani powstania, przedstawiciele władz samorządowych - „Gazeta Radom-
skowska”, 1921, nr 4, s. 1-2, 1922, nr 10, s. 2-3, 1925, nr 19, s. 7,  nr 20, s. 3-5, nr  21, s. 3, nr 22,  
s. 5; W. Koleczko, Dla ciebie Polsko, dla twej wolności i chwały, ze wspomnień powstańca styczniowe-
go, Piotrków Trybunalski 1926; T. A. Nowak, Śmierć ks. Ignacego Mosińskiego, „Gazeta Ra-
domszczańska” 2013, nr 10, s. 8.  
11 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 6, s. 2-3; 1938, nr 6, s. 2-3.  
12 Z. Anusik, Życie społeczno-polityczne w latach 1793-1866, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, 
pod redakcją Bohdana Baranowskiego, Łódź 1989, s. 293. 
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Zajęcie Piotrkowa uznano za niemożliwe do zrealizowania, w tym czasie 
w mieście mogło stacjonować ok. 1200 żołnierzy rosyjskich13. Postanowiono więc 
przeprowadzić zamach na dowódców piotrkowskiego garnizonu, w ten sposób 
zdezorientować Rosjan, natomiast główne uderzenie, skutkujące zajęciem mia-
sta, miano przeprowadzić w Radomsku. Planu nie udało się zrealizować. O bra-
ku przygotowania powstańców do walk niech świadczy sytuacja, w której usły-
szawszy odgłosy wozu konnego większość oddziału się rozpierzchła, sądząc że 
to kozacy nadjeżdżają. Anonimowy autor pisał: „[…] Po naradzie uznano, że 
wzięcie Piotrkowa jest niemożebnością i postanowiono, zaalarmowawszy Piotr-
ków morderstwem jenerała Martinowa głównodowodzącego i pułkownika Mar-
kowa14, uderzyć na Radomsko. Był to projekt oficerów, mniemali oni, że wieść  
o morderstwie dowódców zdemoralizuje i przerazi żołnierzy, a młodym ofice-
rom poda możność przychylnego nam działania. Dnia 22 stycznia o godzinie 6  
w wieczór kazano nam wyruszyć za miasto. Wyprowadziłem więc po kilkuna-
stu na punkt zborczy, a gdy się zebrali wszyscy w liczbie 200 blisko (i to najwię-
cej uczniowie) zastrzegłszy możliwe środki ostrożności wróciłem na radę. Tu 
zastałem oficerów Odymow[skiego] i Trzcińskiego, mających nas prowadzić do 
kwater wyż wspomnianych dowódców, w celu uskutecznienia zamachu. Od-
dział nasz tymczasem zaalarmowany turkotem wozu, mniemając że to kozaki, 
rozpierzchł się. Pikiety mimo zakazu nie mogły bezbronnie wstrzymać chronią-
cych się w krzaki. Strach minął po sprawdzeniu przez odważniejszych przyczy-
ny popłochu, ale nie wszyscy wrócili na punkt zborczy. Między kilkoma słabego 
ducha znalazł się i zdrajca, jakiś felczer szpitalny, Żyd, który zawiadomił Marti-
nowa o przygotowaniach. Zamach więc na jego życie w skutek podjętych 
ostrożności i mimo całego zasobu rezygnacji (?), nie udał się.  Nie możebnym był 
przystęp doń nawet dla oficerów. Nie tracąc więc czasu ruszyliśmy już rano do 
oddziału. Kilkanaście kos, kilka dubeltówek zebranych po drodze stanowiło 
uzbrojenie. […] Szliśmy traktem ku Radomskowi, zbierając po drodze broń, na-
mawiając ochotników”15.  

Zamysł powstańców wydaje się słuszny, zdezorientować Rosjan zama-
chem na dowódców, ale uderzenie przeprowadzić w innym mieście. Elementu 
dezorientacji nie udało się zrealizować, ale mimo to wyruszono w kierunku Ra-
domska. W drodze do Kamieńska oddział wzmocnił się o grupę górników  
z Panek. W samym Kamieńsku do oddziału dołączył dowódca Józef Greko-

                                                 
13 W. Przyborowski, Dzieje…,  s. 110. 
14 Być może chodzi tu o Wasyla Markowa, oficera rosyjskiego, ale o postawie wrogiej carato-
wi. W Piotrkowie spotkał się z nim Jan Szubert, powstaniec z Częstochowy. Zachowanie Ro-
sjanina w czasie tego spotkania sugeruje jego przychylną postawę dla powstańców. Wydawca 
pamiętnika Jana Szuberta, pisze, że nie wiadomo, czy Markow przebywał w tym czasie  
w Piotrkowie. „Prace...” potwierdzają więc obecność płk. Markowa w tym mieście - J. Szubert, 
Pamiętnik częstochowianina-powstańca styczniowego, opracowała Zofia Strzyżewska, Częstocho-
wa 2012, przyp. 64, s. 35. 
15 T.A. Nowak, Prace przedpowstańcze…, s. 17. 
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wicz16. Mieszkańcy miasteczka licznie wyszli z domów, ale kierowała nimi bar-
dziej ciekawość niż zrozumienie sprawy. Odczytano manifest Rządu Narodo-
wego. Przed dotarciem do Radomska podczas nocnego postoju przekuwano 
kosy, a potem zniszczono linię kolejową i telegraficzną17, prawdopodobnie  
w okolicy Gorzkowic18. 

Po rezygnacji z akcji w Piotrkowie wyruszono w kierunku Radomska  
i  po jednym noclegu dotarto do tego miasta, czyli w nocy z 23 na 24 stycznia. 
Prawdopodobnie w wyniku pomyłki autor anonimowej relacji podał, że po-
wstańcy znaleźli się w Radomsku w nocy z 24 na 25 stycznia19. Błędną datę 
przekazały też początkowo warszawskie gazety (z 27 i 28 stycznia 1863 r.) in-
formując, że miasto zaatakowano w nocy z 22 na 23 stycznia. Dopiero dzień 
później datę skorygowano na 23/24 stycznia20.  

Różna jest też liczba powstańców. Gazety z 1863 r. podają, że było ich 160 
(„uzbrojona banda”) lub nawet 450, Prace…. mówią o 200 osobach, które wyszły 
z Piotrkowa, po drodze ich liczba nieco się zwiększyła, a według R. Szweda od-
dział powstańczy liczył 300 osób21. W gronie tym najliczniejsi zapewne byli 
piotrkowianie, poza nimi w oddziale znaleźli się radomszczanie (już po wkro-
czeniu do miasta powstańców miała się do nich przyłączyć nieliczna grupa 
mieszczan22), górnicy z Panek, mieszkańcy Wielunia (Kazimierz Kawecki23) oraz 
Częstochowy, co sugeruje Jan Szubert w swych wspomnieniach24. Nie  można 
wykluczyć, że do Radomska zdążali też mieszkańcy okolicznych wsi, tak jak to 
było w przypadku Tomasza Krysińskiego i jego 6 towarzyszy, aresztowanych 

                                                 
16 J. Reychman, Grekowicz Józef Adam, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 8, Wrocław-Kraków-
Warszawa 1960, s. 357-358; R. Szwed, Powstanie …, s. 61, 68, 84; L. Madej, Rosyjski garnizon 
wojskowy w Częstochowie w latach 1831/1832-1914, Kraków 2009, s. 84-85. 
17 T.A. Nowak,  Prace przedpowstańcze…, s. 17. 
18 G. Mieczyński, Radomsko w prasie XIX i początku XX wieku. Wypisy, „Zeszyty Radomszczań-
skie”, t. VII, 2013, s. 284. 
19 T.A. Nowak,  Prace przedpowstańcze…, s. 17. 
20 G. Mieczyński, Radomsko w prasie końca XVIII w. oraz w wieku XIX. Wypisy, „Zeszyty Ra-
domszczańskie”, t. VI, 2012, s. 281, 295; S. Gesket, Wojennyja…, s. 222-223; W. Przyborowski, 
Dzieje…,  s. 113; R. Szwed, Powstanie …, s. 15-16. 
21 T.A. Nowak, „Prace przedpowstańcze…, s. 16; R. Szwed, Powstanie …,s. 14-15; G. Mieczyński, 
Radomsko w prasie XIX…,  s. 281, 295, s. 281, 295. 
22 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 5, s. 1-3. Nie wspominają o tym fakcie „Prace…”. Z. Przy-
łubska-Siatkowska (Z Iwanowic na Sorbonę, Warszawa 2008, s. 20) opierając się na tradycji ro-
dzinnej, podaje, że i jej przodek Feliks Fabiani włączył się w konspirację. Jego oddział miał 
wysadzić w most kolejowy na Warcie. Członkowie oddziału jednak upojeni alkoholem nie 
próbowali nawet podjąć próby wykonania zadania.  
23 Za udział w próbie opanowania Radomska został aresztowany i wcielony 3 maja 1863 r. do 
armii - Kartoteka powstańców styczniowych ujętych i przymusowo wcielonych do armii ro-
syjskiej (tzw. „kartoteka przymusowych rekrutów”) opracowana w Instytucie Historii PAN  
w Warszawie. Za przekazanie tej informacji dziękuję Panu Prof. Krzysztofowi Tomaszowi 
Witczakowi.  
24 J. Szubert, Pamiętnik …, s. 20. 
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pod Radomskiem25. Uzbrojenie oddziału z Piotrkowa stanowiło jedynie 40 
strzelb myśliwskich, reszta to kosy, siekiery i kije, podczas nocnego postoju 
przekuwano kosy i w tę broń uzbrojona była większość oddziału26. 

Pod miastem zatrzymano się na godzinny odpoczynek. Padał deszcz  
i pozamakał proch. Kapitana Ryszarda Rząśnickiego wysłano do miasta na prze-
szpiegi27. Jedne przekazy mówią, że wybrał się on do miasta wcześniej, za dnia, 
odbył przy herbacie dłuższą rozmowę z rosyjskim dowódcą, natomiast Prace... 
podają, że jego rekonesans miał miejsce w nocy i trwał godzinę28. Po powrocie 
Rząśnickiego, wkroczono do miasta. Powstańcy prawdopodobnie nie szli głów-
ną drogą z Kamieńska do Radomska, ale wzdłuż torów kolejowych. W stronę 
centrum miasta kierowali się od torów dzisiejszą ul. Kościuszki. Przy klasztorze 
skręcili w lewo, doszli do koszar, gdzie nie zastali żołnierzy, po czym ul. Piotr-
kowską (dziś Narutowicza) weszli na rynek. „Była godzina 3 rano, deszcz lał 
ulewnie. O pół wiorsty [ok. 600 m – przyp. autora] na przód wyszliśmy w 15 
ludzi w awangardzie, która miała wedle planu wejść w ulicę w lewo od rynku 
idącą, podpalić koszary i stajnię kozaków, a śpiących rozbroić i wymordować. 
Za nami postępował oddział w szyku bojowym. Duch najlepszy ożywiał żołnie-
rzy. Minęliśmy kościół franciszkanów, odgłos dzwonka klasztornego i rzęsiste 
oświetlenie kościoła w tak późnej porze, zwróciły naszą uwagę. Nie mając jed-
nak rozkazu minęliśmy go, a za nami oddział. Udaliśmy się ku koszarom, ale  
w nich nikogo nie było. Kiedyśmy wracali ku rynkowi już słychać było huk wy-
strzałów. Z powodu ciemnej nocy oddział nasz nie mogąc nas rozpoznać i do 
nas dał ognia, szczęściem bezskutecznie. Połączywszy się z oddziałem staliśmy 
w rynku. Z dwóch ulic w rynku alarmowali nas kozacy, strzelając i cofając się, 
brak kawalerii nie pozwalał ich ścigać. Kosynierom kazano uderzyć na główny 
odwach, ale i tam nikogo nie zastali, prócz jakiegoś bezbronnego sołdata, które-
go zabito. Wojsko nieprzyjaciela przygotowane na spóźniony i głośny nasz atak, 
zajęło wieżę kościoła, ratusza i okna niektórych prywatnych domów, a rezerwę 
ustawili za murami cmentarza. Staliśmy więc niemal bezbronni w pośród ostrza-
łu nie wiedząc, gdzie strzelać. Kosynierów użyć było niepodobna. Skutkiem 
ciemnej nocy strzały acz gęste niewiele nam szkodziły. [...] Półtorej godziny byli-
śmy w tej pozycji, rozkazano odwrót, który odbył się bez ścigania. Kiedyśmy 
stanęli przed wspomnianym już kościołem francisz[kanów], dla nabicia broni, 
znów nas licznemi zza muru przyjęto strzałami. Już dnieć zaczynało. W takich 
okolicznościach bój otwarty z przeważną siłą był niepodobny. Rozkazano więc 
cofać się za miasto, zabrawszy rannych. Wyszliśmy więc kierując się ku lasowi, 
ale co do liczby znacznie zmniejszeni, gdyż wielu nierozsądnych pochowało się 
do domów miasta, a wielu rozbiegło po lesie. Popłoch i demoralizacja stały się 

                                                 
25 Dzieje Maluszyna ..., s. 150. 
26  R. Szwed, Powstanie …, s. 15. 
27 W. Przyborowski, Dzieje…, s. 112. 
28 T.A. Nowak, Prace przedpowstańcze…, s. 17. 



Próba opanowania Radomska przez powstańców 23/24 stycznia 1863 r. 
 

 31

ogólnemi. Nawet oficerowie niektórzy odłączyli się od garstki stanowiącej od-
dział”29. 

Rosjanie ewidentnie czekali na powstańców i zastawili na nich zasadzkę. 
Także Jan Szubert przychyla się do opinii, że w Radomsku zastawiono na po-
wstańców pułapkę. W jego oddziale walczyli uczestnicy tej akcji. Ubolewał, że 
wielu powstańców dało się schwytać w mieście, bowiem nie uciekali do lasu, 
lecz kryli się w domach mieszczan30. W dotychczasowej literaturze funkcjonują 
wersje różniące się w szczegółach. Wszyscy podkreślają, że Rosjanie wiedzieli  
o zbliżających się powstańcach. Wersja przedstawiona przez rosyjskiego histo-
ryka Sergieja Gesketa mówi, że powstańcy wkroczyli do miasta, ale Rosjan  
w nim nie było, bo uprzedzeni skryli się za murami cmentarza. Polacy weszli do 
centrum, wówczas 5 żołnierzy rosyjskich ukrytych na wieży ratusza zaczęło 
krzyczeć „ratujcie się kto może, wojsko idzie”, a następnie zaczęli ostrzeliwać 
powstańców. Ci natychmiast się rozpierzchli, niektórzy ukrywali się w domach 
radomszczan, ale w ciągu nocy ich wyłapywano31.  

Walery Przyborowski, a za nim „Gazeta Radomskowska” podają, że  
w czasie marszu do Radomska powstańcy aresztowali emerytowanego podofi-
cera Rosjanina Sabaczyńskiego, który jednak zdołał im uciec i ostrzec wojsko 
stacjonujące w Radomsku. Przybyłego na przeszpiegi Ryszarda Rząśnickiego 
świadomie wprowadzono w błąd32. Istnieje też wersja mówiąca, że zdrady do-
puścili się Żydzi z Kamieńska33. W okresie międzywojennym w lokalnej prasie 
pisano, że Rosjanie schronili się na cmentarzu w obawie przed powstańcami  
i dopiero po ich ucieczce wyszli z ukrycia. Ostatnio Leszek Madej potwierdza 
taką wersję, twierdząc, że Rosjanie nie planowali zasadzki, tak łatwe zwycięstwo 
odnieśli przypadkowo. Według niego ppor. Lubiecki (w zastępstwie dowodzący 
radomszczańskim garnizonem) nie mając rozkazów na wypadek walki wypro-
wadził żołnierzy poza miasto, przeceniał bowiem siły powstańcze. W mieście 
pozostało 3 żandarmów, 2 kozaków oraz kilku żołnierzy roty strzeleckiej. Ci 
ostatni nie zdążyli na czas dołączyć do wycofującego się z miasta oddziału (nie 
wiedzieli, że nie ma go już w mieście) i skryli się w ratuszu.  Na widok groma-
dzących się pod budynkiem Polaków uderzyli na tłum, licząc na pomoc wojska. 
Atak zdezorientował powstańców, którzy zaczęli uciekać34. Bez odpowiedzi 
pozostaje na razie pytanie, czy zasadzka była akcją przypadkową, czy może za-
planowaną przez rosyjskie dowództwo. Na pierwszą możliwość wskazują ofi-

                                                 
29 Tamże, s. 19. 
30 J. Szubert, Pamiętnik …, s. 20. 
31 S. Gesket, Wojennyja…, s. 222-223; R. Szwed, Powstanie …, s. 16. 
32 W. Przyborowski, Dzieje…, s. 112. 
33 Z. Przyłubska-Siatkowska, Z Iwanowic…, s. 20. 
34 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 5, s. 1-3, 1933, nr 5, s. 2, 1938, nr 6, s. 2-3, 1939, nr 4, s. 3-4, 
nr 6, s. 4; S. Gesket, Wojennyja…, s. 222-223; W. Przyborowski, Dzieje…, s. 111-114;; L. Madej, 
Rosyjski…, s. 85-86; T. A. Nowak, Powstanie styczniowe w Radomsku, [w:] 150. rocznica wybuchu 
Powstania Styczniowego. Specjalne wydanie okolicznościowe, Radomsko 2013, s. 6-7. 
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cjalne doniesienia rosyjskie, na których opierali się i Gesket i Madej, na drugą 
wersję zaś opis wydarzeń zawarty w Pracach ... . Obie są w jakiś sposób tenden-
cyjne, Rosjanie być może chcieli zdyskredytować powstańców, a uczestnik zda-
rzeń w Radomsku niepowodzenie tłumaczył zdradą i zasadzką.  

Sądząc po stratach obu stron zaciekłych walk nie było. Jan Kajetan Ja-
nowski napisał nawet, że w Radomsku nawet bójki nie było, tylko aresztowano 
kilkudziesięciu ludzi35. Zginął jeden powstaniec a 9 innych zostało rannych. Tu 
trzeba poświęcić nieco miejsca temu poległemu powstańcowi. Według jednej 
relacji miano go schwytać na ul. Przedborskiej 32 i powiesić na szczeblu drabiny 
opartej o szczyt domu. Potem zwłoki te mieszkańcy pochowali na cmentarzu, ale 
nie wiadomo w którym miejscu. Nie są znane jego personalia, podobno był nau-
czycielem z Koniecpola, który przybył do Radomska pieszo, by wstąpić w szere-
gi powstańców. Dwóch innych pocięto szablami na ul. Długiej, ale udało ich się 
odratować36. Natomiast autor Prac… podaje, że zginął podczas strzelaniny  
w rynku37. W dniach 23-28 stycznia nie odnotowano żadnego pochówku na ra-
domszczańskim cmentarzu, który wskazywałby na śmierć w wyniku ran. Dopie-
ro 29 stycznia 1863 r. wpisano akt zgonu NN, lat ok. 20, zmarłego o 6 rano 24 
stycznia w szpitalu. W tym przypadku domyślać się można, że zmarły to ranny 
w walkach w Radomsku powstaniec. Wpis ten natomiast nie zgadza się z prze-
kazem, mówiącym o powieszeniu powstańca38. Wśród rannych znalazł się 16-
letni Adolf Zawadzki, który  zmarł 1 sierpnia 1863 r.39. W nocnym zajściu zginął 

                                                 
35 J. K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowym, t. 1, Lwów 1923, s. 181. 
36 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 5, s. 1-3. 
37 T.A. Nowak,  Prace przedpowstańcze…, s.18. 
38 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Walentego Patykiewicza w Częstochowie 
(dalej AACz), sygn.  KM 4673, nr 24. 
39 AACz sygn.  KM 4673, Rok 1864, nr 22; „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 5, s. 1-3; 1938,  
nr 6, s. 2-3. R. Szwed, Powstanie ... s. 71. E. Żyła, Niezwykły grób. W 137 rocznicę Powstania Stycz-
niowego, „Gazeta Radomszczańska” 2000, nr 9, s. 8; Z. Gzik, Powstańcy 1863 r. Marcin Ziółkow-
ski i Adolf Zawadzki, „Gazeta Radomszczańska” 2000, nr 13, s. 10; W. Leśniewski, Radomszczanie 
byli pierwsi, „Dziennik Łódzki-Co nowego” 2013, nr 3, s. 5. Adolf Zawadzki zmarł 1 sierpnia 
1863 r., pochowany jest we wspólnym grobie ze swym dziadkiem, Marcinem Ziółkowskim 
(zm. 24 stycznia 1864 r.). W dotychczasowej literaturze podawano błędne daty ich śmierci. Po 
raz pierwszy błąd ten podał w 1934 r. Józef Jaworski, nauczyciel miejscowej szkoły. Autor 
najprawdopodobniej źle odczytał słabo zachowaną treść inskrypcji na tablicy nagrobnej  
i podał w swym artykule Oddajmy cześć pamięci bohaterów powstania 1863 r., [w:] Poległym boha-
terom 1863 r. Poległym w walce o i za niepodległość ojczyzny: 1. XI. 1934 r., s. 5 - jednodniówka 
Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych dawnej Frakcji Rewolucyjnej oddział w Ra-
domsku. Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku wydało w 2013 r. w niewiel-
kim nakładzie reprint tego wydawnictwa. Za J. Jaworskim błąd ten podawali kolejni autorzy. 
Jedna z radomszczańskich gazet opublikowała artykuł nieżyjącego już Wiesława Leśniew-
skiego, który nie wskazuje na źródła swych informacji. W swej publikacji pisze on, że Za-
wadzkiego miał zabić rosyjski żołnierz o nazwisku Jakuta. 
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jeden lub dwóch żołnierzy rosyjskich40. Różnie podaje się liczbę schwytanych 
powstańców. Ówczesne gazety podawały liczbę 6-741, 26-27 lub nawet 48 po-
wstańców42. Początkowo schwytanych przetrzymywano w Radomsku, skąd byli 
przewożeni do Piotrkowa. Ciekawy epizod podaje Jan Szubert w swych wspo-
mnieniach. Jeszcze w Radomsku jeden z powstańczych dowódców przechadzał 
się w mundurze w pobliżu tymczasowego aresztu i być może udałoby mu się 
ukryć fakt udziału w nocnej akcji i uwolnić aresztowanych. Jednak jeden z aresz-
towanych, Różański (później żołnierz carski), krzyknął w jego stronę „o, nasz 
dowódca”. Tak zdekonspirowany oficer został aresztowany. Autor pamiętnika 
nie podaje jednak nazwiska owego „ruskiego oficera”43. Wśród aresztowanych 
przez Rosjan było 3 oficerów armii rosyjskiej. Różnie podaje się okoliczności ich 
aresztowania. Jerzego Rakowskiego aresztowano na dworcu w Częstochowie. 
Formalnie w tym czasie był na urlopie i sądził, że uda mu się dostać do Warsza-
wy. Został jednak rozpoznany przez aresztowanych powstańców, którzy byli 
przekonani, że zostali zdradzeni przez własną kadrę oficerską44. J. K. Janowski 
twierdzi, że Udymowski sam miał się oddać w ręce Rosjan45, choć Prace… poda-
ją, że wraz z Francewiczem próbowali przedostać się bryczką do Piotrkowa46.  
 L. Madej pisze z kolei, że Rakowskiego i Francewicza oraz walczącego po pol-
skiej stronie Rosjanina Kondratienkę schwytano na dworcu w Częstochowie47. 
Wydawca pamiętnika Jana Szuberta podaje, że Rakowskiemu, Francewiczowi  
i Udymowskiemu udało się wrócić do koszar, ale i tak odkryto ich udział w wal-
ce i zostali aresztowani. Jan Szubert miał przekazać w Piotrkowie aresztowanym 
powstańcom, by nie przyznawali się, że znają wspomnianych oficerów. Nie uda-
ło się jednak utrzymać w tajemnicy ich udziału w walce. Wszyscy zostali roz-
strzelani w niedługim czasie w Piotrkowie (Udymowski 5 lutego, Francewicz  
i Rakowski 11 lutego). „Gazeta Radomskowska” podawała natomiast, że wszy-
stkich ich powieszono na piotrkowskim cmentarzu żydowskim48. W dzień egze-

                                                 
40 T.A. Nowak, Prace przedpowstańcze…, s.19; „Gazeta Warszawska” (1863, nr 22) informowała 
o jednym zabitym szeregowcu - G. Mieczyński, Radomsko w prasie końca XVIII w….,s. 281. 
41 Dzieje Maluszyna ..., s. 150; G. Mieczyński, Radomsko w prasie końca XVIII w…., s. 281, 295. Być 
może informacja z ówczesnej prasy o schwytaniu 7 powstańców odnosi się do wspomnianego 
wcześniej Tomasza Krysińskiego i jego 6 towarzyszy. Schwytali ich w Kietlinie miejscowi 
chłopi. Odesłano ich do Piotrkowa, gdzie został skazani na śmierć. 
42 W. Przyborowski, Dzieje..., s. 114; G. Mieczyński, Radomsko w prasie końca XVIII w…. s. 281, 
295; L. Madej, Rosyjski…,  s. 85-86. 
43 J. Szubert, Pamiętnik …, s. 20. 
44 T.A. Nowak, Prace przedpowstańcze…, s.19. 
45 J. K. Janowski, Pamiętniki …, s. 181. 
46 T.A. Nowak, Prace przedpowstańcze…, s.19. 
47 Konspiratorzy nawiązali też kontakt z innym żołnierzem rosyjskim o nazwisku Monasterski 
– L. Madej, Rosyjski..., s. 84-86. 
48 Z. Kolumna, Pamiątka dla rodzin polskich, Kraków 1867, s. 49, 129, 149, 166; J. K. Janowski, 
Pamiętniki…, s. 471; „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 6, s. 2-3, nr 10, s. 5; K. Jadczyk, Obok Orła 
znak Pogoni, poszli nasi w bój bez broni”- Noc styczniowa 1863 r. na Ziemi Radomszczańskiej, „Nasz 
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kucji przybyła tam liczna delegacja z Radomska. Udymowskiego dobił strzałem 
z rewolweru jego wuj płk. Ostrowski49. W wielu kościołach na terenie powiatu 
odbywały się nabożeństwa za ich dusze. Zygmunt Kolumna podaje dwie wersje 
losów Staweckiego (broniąc się miał zabić 3 żołnierzy i kilku chłopów50), który 
miał być schwytany w Piotrkowie i tu rozstrzelany lub też skazany na dożywot-
nie roboty. K. Jadczyk pisze, że Kondratienkę i Staweckiego rozstrzelano 14 lu-
tego51. Na dzień przed rozstrzelaniem z więzienia udało się uciec w Opoczyńskie 
kpt. Trzcińskiemu. Ucieczka była możliwa dzięki pomocy mjr Szokalskiego. Na-
tomiast R. Szwed podaje, że to Ryszard Rząśnicki zdołał się tak uratować52. Nie-
których aresztowanych skazano na Syberię, [...] „między innymi dwóch braci 
Grabińskich, Krügera, Lewińskiego, mego ucznia, Berkoskiego i innych”- pisał 
autor relacji. Kilkudziesięciu zatrzymanych uwolniono po dwóch tygodniach53. 

Próba opanowania Radomska przez powstańców zakończyła się niepo-
wodzeniem. Tu należy wyjaśnić pewien mit, jaki panował zwłaszcza w okresie 
międzywojennym w Radomsku, że to właśnie tu padły pierwsze strzały w po-
wstaniu. Taką informację potwierdzał Telesfor Mickiewicz, który przebywając 
na zesłaniu na Syberii miał ją słyszeć z ust powstańca wywodzącego się z Ra-
domska. Nie potrafił jednak podać jego nazwiska54. Oczywiście nie mogło tu 
chodzić o całe powstanie, a jedynie o początek zrywu w ówczesnym wojewódz-
twie kaliskim, a i to z opóźnieniem w stosunku do całego kraju. Głównym po-
wodem porażki powstańców w Radomsku był przede wszystkim brak należyte-
go przygotowania wojskowego powstańców, katastrofalne uzbrojenie, brak do-
brego dowództwa. W sytuacji, gdy Rosjanie spodziewali się ataku, opanowanie 
Radomska w takich okolicznościach nie mogło się udać. 

Pomimo porażki Radomsko nadal brało udział w walce powstańczej.  
W środkowych i południowych rejonach województwa kaliskiego ruch po-
wstańczy rozwinął się dopiero w lutym55. Powstańcy wkroczyli do miasta jesz-
cze dwa razy. 14 marca i pod koniec września 1863 r. W obu przypadkach za-

                                                                                                                               
Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, nr 20, 15 grudnia 2010 r., s. 5; 
L. Madej, Rosyjski…, s. 85-86.  
49 W. Koleczko, Dla ciebie..., s. 14-15. 
50 T.A. Nowak,  Prace przedpowstańcze…, s.20. 
51 K. Jadczyk, Obok Orła…, s.5. 
52  R. Szwed, Powstanie..., s. 68. 
53 T.A. Nowak, Prace przedpowstańcze…, s. 20. Brak imion powoduje, że utrudniona jest identy-
fikacja tych osób z zestawieniem zesłańców opracowanym przez Zofię Strzyżewską. Wymie-
nia ona Wiktora Lewińskiego, Grabiniewskiego, Lewickiego oraz kilka osób o nazwisku Kri-
ger – Z. Strzyżewska, Zesłańcy powstania styczniowego z Królestwa Polskiego: wykaz nazwisk z akt 
w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, Warszawa 2001, s. 40, 84, 89, 105, 128. 
54 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 21, s. 2; Moja rozmowa z potomkiem „Wieszcza” Telesforem 
Mickiewiczem - weteranem powstania 1863 r., [w:] Poległym bohaterom 1863 r..., s. 5. 
55 J. K. Janowski, Pamiętniki…, s. 181. 
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brano z kasy rządowej pieniądze56. W Radomsku zainstalowały się rosyjskie 
władze wojskowe: naczelnik wojenny Rudniew oraz Aleksander Bremsen. W 
Hotelu Krakowskim urządzono tymczasowe więzienie dla schwytanych po-
wstańców57. Jeszcze w kwietniu 1863 r. Na wieść o śmierci kilku radomszczan w 
bitwie pod Broszęcinem 10 kwietnia postanowiono ich uczcić wystawiając koło 
klasztoru franciszkanów dębowy krzyż58. Obok nielicznych grobów powstań-
ców (wspólna kwatera poległych powstańców już nie istnieje) na tzw. starym 
cmentarzu, jest to jedyny w Radomsku ślad (swoisty pomnik) zrywu 1863 r.  

 
 
 
   
 

 

                                                 
56 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 6, s. 2-3; 1936, nr 39, s. 6, nr 46, s. 3-4; 1938, nr 6, s. 2-3; R. 
Szwed, Powstanie...., s. 18; L. Madej, Rosyjski..., s. 94. 
57 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 8, s. 4-5; 1938, nr 6, s. 2-3; T. A. Nowak, Powstanie stycz-
niowe..., s. 9. 
58 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 6, s. 2-3; 1936, nr 39, s. 6, nr 46, s. 3-4; 1938, nr 4, s. 3-4, nr 
5, s. 3. Prawdopodobnie w 1960 r. postawiono zupełnie nowy krzyż, a według ustnej relacji 
Andrzeja Sankowskiego, szczątki starego zakopano pod nowym krzyżem.   
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Opieka medyczna w Radomsku w latach 1815-1914  

 
 

           W Królestwie Kongresowym, zgodnie z dekretem o egzaminach z 28  
grudnia 1838 r., prawo do prowadzenia wszelkiej praktyki lekarskiej mieli: dok-
torzy medycyny i chirurgii, doktorzy medycyny, medyko-chirurdzy, magistro-
wie medycyny i chirurgii, sztabs-lekarze, lekarze i magistrowie medycyny. Oso-
by posiadające stopnie lekarskie uzyskane wcześniej według prawa polskiego 
(obowiązującego do 1833 r.) lub prawa rosyjskiego (dekret z 15 lipca 1810 r.) 
zachowywały je na dotychczasowych zasadach. Chirurdzy II rzędu odtąd trak-
towani byli jak starsi felczerzy. Dotychczasowi lekarze stopnia niższego obowią-
zani byli w przypadkach bardziej skomplikowanych konsultować się z lekarza-
mi stopnia wyższego. Nie mogli też uczestniczyć w czynnościach sądowych. 
Stopnie felczerskie przyznawano osobom mającym wiedzę z zakresu chirurgii 
na poziomie pozwalającym ratować życie w nagłych przypadkach. Zakres ich 
działania określała instrukcja dla felczerów z 15/27 grudnia 1838 r. Uprawnień 
lekarskich uzyskanych poza granicami Cesarstwa Rosyjskiego nie honorowano 
w Królestwie Polskim. Organem nostryfikującym dyplomy była Rada Lekarska 
Królestwa Polskiego. Ta sama instytucja udzielała również pozwoleń na wyko-
nywanie zawodu absolwentom krajowych uczelni1. 

 
Tab.1: Porównanie stopni lekarskich obowiązujących przed i po 1838 r. 
 

Stopnie wyższe 
Przed 1838 r. Po 1838 r. 
Doktor medycyny i chirurgii Doktor medycyny i chirurgii 
Doktor medycyny Doktor medycyny 
Magister medycyny i chirurgii Medyko-chirurg 

                                                 
1 Lista lekarzy i aptekarzy w Królestwie Polskim oraz chirurgów, felczerów i akuszerek na rok 1839, 
Warszawa 1839, s. IX-XIX. 
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Brak odpowiednika Sztabs-lekarz 
Lekarz klasy I oraz magister medycy-
ny 

Lekarz klasy I 

Lekarz klasy II oraz lekarz nieklasowy Lekarz klasy II 
Lekarz klasy III Brak odpowiednika 

Stopnie niższe 
Chirurg I rzędu Brak odpowiednika 
Magister chirurgii Brak odpowiednika 
Licencjat medycyny i chirurgii Brak odpowiednika 

Stopnie praktyki szczególnej 
Akuszer Akuszer 
Akuszerka Akuszerka 
Okulista Brak odpowiednika 
Dentysta Dentysta 

 
Źródło: Lista...na rok 1839, s. IX. 

 
W omawianym okresie historycznym2 pierwszym lekarzem w Radom-

sku był prawdopodobnie Bernhard Dawid, który już w czasie Księstwa War-
szawskiego pełnił funkcję fizyka3 powiatowego, kolejnym Lindeman, a następ-
nie od co najmniej 1818 r. Michał Morgenstern, który w 1821 r. wyjechał do Sie-
radza. Nie odnotowano żadnej wzmianki o jakimkolwiek praktykującym w mie-
ście lekarzu w latach 1821-1827. W 1828 r. w Radomsku osiedlił się Teofil Koch 
(leczył nieprzerwanie przez 56 lat). W kolejnych latach nastąpił wzrost liczby 
lekarzy w mieście: w 1839 r. było ich 4 (w tym chirurg), w 1860 r. – 3, w 1889 r. – 
7 lekarzy i 7 felczerów, w 1901 r. – 6 lekarzy4.  

 
 
 

                                                 
2 Informacje na temat lekarzy z lat wcześniejszych są szczątkowe. Wiadomo, że w 1785 r. nało-
żono na miasta w Królestwie Polskim obowiązek wysłania i utrzymania w Szkole Głównej 
Krakowskiej 170 uczniów mających się kształcić na lekarzy. Radomsko wspólnie z Tuszynem 
miało utrzymać jednego studenta. W 1792 r. uczył się w Krakowie, pochodzący z Radomska, 
Maciej Widerakiewicz – „Gazeta Warszawska” 1785, nr 37, s. [4]; T.A. Nowak, Najstarsza topo-
grafia Radomska (do 1818 r.). Przyczynek do dziejów miasta, „Zeszyty Radomszczańskie” 2009, 
t. III, s. 41. Maciej Widarakiewicz w latach 1809-1812 był właścicielem dwóch posesji w Ra-
domsku: nr 17 przy Rynku oraz nr 94 przy ul. Kietlińskiej. Nie odnotowano jednak jego na-
zwiska w księdze meldunkowej – Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. W. Paty-
kiewicza w Częstochowie (dalej: AACz), Księga meldunkowa miasta Radomska [1810-1820], 
sygn. KW 60, b.p.  
3 Fizyk (z łac. physicus) – do poł. XIX w. lekarz miejski lub powiatowy. 
4 „Gazeta Warszawska” 1860, nr 223, s. 6; Lista lekarzy...na rok 1839, s. 15, 17, 24, 44; Rocznik 
Adresowy Królestwa Polskiego na rok 1902, Warszawa 1902, s. 139-140; S. Sankowski, Z dziejów 
miasta Radomska (do 1939 r.), Radomsko 1995, s. 80. 
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Lekarze 
 

W latach 1815-1914 w Radomsku pracowało prawdopodobnie 32 leka-
rzy5 (w tym 2 dentystów), 6 weterynarzy i 8 aptekarzy. Poniżej przedstawiono 
ich biogramy, które z braku źródeł, w niektórych wypadkach zawierają tylko 
szczątkowe dane. W zestawieniu nie ujęto felczerów, cyrulików, akuszerów 
i akuszerek. 
 Bernhard Dawid, ur. w Działoszycach w 1782 r., zm. 3 lutego 1858 r., od 
1805 r. studiował we Wrocławiu, 8 marca 1808 r. (jako chirurg legionów pol-
skich) uzyskał w Erfurcie stopień doktora medycyny. W tym samym roku objął 
funkcję fizyka powiatowego w Radomsku, którą sprawował co najmniej do 1810 
r., później kilka razy zmieniał miejsce zamieszkania, od 1847 r. był lekarzem 
szpitala żydowskiego w Piotrkowie6. 

Broniewski Ignacy Bronisław, ur. w 1866 r., uzyskał dyplom w 1891 r., 
pracował w Radomsku około 1894 r. (możliwe, że jako lekarz wojskowy)7. 
 Brylikowski Jan, chirurg 2. rzędu, pochodził z Radomska (lub okolic), 
15 listopada 1813 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Królewsko-Warszaw-
skim, około 1820 r. pracował w Warszawie. Spis lekarzy Królestwa Polskiego  
z 1839 r. wymienia go wśród medyków praktykujących w Radomsku, ale pracę 
w mieście rozpoczął prawdopodobnie wcześniej („Kurjer Warszawski” w 1835 r. 
donosił, że w Radomsku wakowała posada chirurga powiatowego z roczną pen-
sją 1000 złp.). Brylikowski zmarł 20 października 1866 r. w wieku około 80 lat8. 

Caderski Jan9, ur. w 1866 r., absolwent szkoły Fabianiego, ukończył wy-
dział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego w 1892 r., w latach 1894-1900 pra-
cował w Szadku, wzmianki o pracy lekarza w Radomsku pochodzą z lat 1899-
1904, natomiast ówczesne roczniki i księgi adresowe nie potwierdzają tego faktu. 

                                                 
5 Podczas kilku rewizji (kontroli) apteki Wojciecha Czapalskiego w latach 1817-1824 czynności 
służbowe wykonywali również: fizyk powiatowy (prawdopodobnie powiatu piotrkowskiego) 
Karol Hildebrand, chirurg okręgowy Ferdynand Beyer i lekarz Michał Kraiński. Jednak wyda-
je się, że żaden z nich nie pracował na stałe w Radomsku – Archiwum Państwowe w Piotrko-
wie Trybunalskim (dalej: APPT), Akta Miasta Radomska (dalej: AMR), zespół 103, cz. I, Akta 
Urzędu Municypalnego Miasta Radomska w przedmiocie rewizji aptek i korespondencji, 
sygn. 376/I; „Gazeta Warszawska” 1813 nr 21, s. 276; Lista osób leczeniem i lekarstwami trudnią-
cych się w Królestwie Polskiem w 1820 r., Warszawa, [1820], s. 10. 
6 S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy polaków 
oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych 
aż do chwili obecnej, Warszawa 1883 [1888], s. 27; „Tygodnik Lekarski” 1858 nr 26, s. 207. 
7 Russkij Medicinskij Spisok na 1894 god, Sant Petersburg 1894, s. 29. 
8 AACz, Księga zgonów parafii św. Lamberta w Radomsku z lat 1861-1869, sygn. KM 91, Akt 
zgonu nr 494 z 1866 r.; Księga zapisów uczniów Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu 
MDCCCXVI, Warszawa [1816-1830], s. 72; „Kurjer Warszawski” 1835, nr 169, s. 885; Lista leka-
rzy... na rok 1839, s. 44; Lista osób... w 1820 r., s. 5. 
9 W jednym ze źródeł podano imię Stanisław, lecz jest to zapewne pomyłka („Kurjer War-
szawski” 1899, nr 173, s. 6). 
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W 1904 r. został wysłany do organizowanych w Irkucku pułków wojskowych, 
w latach 1906-1907 mieszkał w Warszawie10. 

Czerniejewski Aleksander, ur. w 1851 r., lekarz wewnętrzny, dyplom 
otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim w 1873 r., funkcję lekarza powiatowe-
go w Radomsku pełnił od 5 października 1879 r. do 1893 r., następnie przeniósł 
się do Częstochowy11. 
 Fryde Jakub Lejb, ur. w 1865 r., lekarz wewnętrzny, dyplom otrzymał 
w 1890 r., pracował w mieście od 1891 r., w latach 1908-1910 był członkiem rady 
nadzorczej Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Noworadomsku. W 1909 r. 
przeniósł się do Łodzi, być może o przeprowadzce zadecydowały kłopoty ro-
dzinne – we wrześniu 1908 r. samobójstwo popełniła jego żona12. 
 Geisler vel Geissler vel Gejsler Karol, w 1815 r. został mianowany pod-
lekarzem 3. pułku ułanów, w 1821 r. uzyskał tytuł magistra chirurgii na Wydzia-
le Lekarskim Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu. Od 1821 r. co najmniej 
do 1830 r. był lekarzem sztabowym, w 1832 r. otrzymał od Komisji Przeznacze-
nia i Wsparcia Oficerów i Urzędników byłego Wojska Polskiego roczny zasiłek, 
a w 1833 r. za 21 lat służby dożywotnią emeryturę w wysokości 2924 złp 5 gr 
rocznie. W 1836 r. został mianowany do Rady Szczegółowej szpitala w Radom-
sku, pracował w mieście co najmniej do 1839 r.13  

Gliksman Pinkus, lekarz dentysta, pracował w Radomsku co najmniej 
od 1910 r.14 

Gurbski Ignacy, ur. 15 czerwca 1861 r. w Lipnie, zm. 29 kwietnia 1933 r., 
lekarz specjalizacji skórno-wenerologicznej, w 1880 r. ukończył gimnazjum 
w Płocku, w 1890 r. uzyskał dyplom na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1 lipca 
1891 r. pełnił funkcję lekarza miejskiego w Radomsku, 12 lipca 1893 r. objął sta-
nowisko lekarza powiatu noworadomskiego, które piastował do wybuchu 
I wojny światowej. Odznaczony srebrnym medalem pamiątkowym koronacji 
cara Aleksandra III. W 1914 r. został przydzielony do Czerwonego Krzyża, 

                                                 
10 „Gazeta Warszawska” 1892, nr 160, s. 3; „Kurjer Warszawski” 1899, nr 173, s. 6; „Kurjer 
Warszawski” 1903 nr 162, s. 23; „Kurjer Warszawski” 1904, nr 105, s. 10; „Kurjer Warszawski” 
1906, nr 214, s. 11; Rocznik Adresowy... na rok 1902, s. 136; Russkij Medicinskij Spisok na 1899 god, 
Sant Petersburg 1899, s. 325; P. Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX wieku., t. 3, Warszawa 
1995, s. 69; „Tydzień” 1904 nr 12, s. 3. 
11 „Gazeta Warszawska” 1892, nr 40, s. 3; Pamiatnaja kniżka petrokovskoj guberni na 1886 god, 
Piotrków 1886, s. 19; Russkij Med... na 1894 god, s. 277. 
12 „Goniec Częstochowski” 1908, nr 264, s. 2; „Goniec Częstochowski” 1909, nr 213, s. 3; 
G. Mieczyński Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 2008, s. 182; 
Russkij Med... na 1905 god, Sant Petersburg 1905, s. 379; „Tydzień” 1891, nr 19, s. 1. 
13„Gazeta Warszawska” 1815, nr 38, s. 675; „Gazeta Warszawska” 1821, nr 128, s. 1841; „Gaze-
ta Warszawska” 1832, nr 292, s. 2563; „Gazeta Warszawska” 1836, nr 211, s. 1; „Kurjer War-
szawski” 1833, nr 257, s. 2286; „Kurjer Warszawski” 1836, nr 192, s. 957, nr 206, s. 1021; Lista 
lekarzy... na rok 1839, s. 15; Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego na rok 1821, Warszawa [1821], 
s. 195; Rocznik Woyskowy ... na rok 1830, Warszawa [1830], s. 114. 
14 „Gazeta Częstochowska” 1910, nr 2, s. 3. 
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w 1915 r. zwolniony ze względu na wiek i zły stan zdrowia, następnie pracował 
przez kilka lat na Ukrainie. W latach 1918-1928 prowadził w Radomsku wyłącz-
nie prywatną praktykę, później przeniósł się w Płockie. Społecznik: komendant 
(1895-1897) oraz prezes rady nadzorczej (1905-1908) Ochotniczej Straży Ognio-
wej, w 1910 r. prezes Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego, w 1913 r. prezes 
rady nadzorczej Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, członek rady 
nadzorczej (1910-1912) oraz dyrektor (1912-1914) Towarzystwa Wzajemnego 
Kredytu, w 1914 r. działacz Komitetu Obywatelskiego w Noworadomsku, 
w 1921 r. członek zarządu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Przed 
I wojną światową udzielał darmowych porad lekarskich ubogim w ramach 
współpracy z Towarzystwem Dobroczynności15. 

Heinrich vel Hejnrych Teodor, lekarz klasy I, w 1843 r. mianowany na 
stanowisko lekarza szpitalnego przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych 
i Duchownych, zmarł w Radomsku 1 maja 1845 r. w wieku 26 lat16. 

Hercberg vel Hertzberg Ludwik Lazar Dawid, ur. w 1863 r., zm.  
w 1891 r. w Radomsku, dyplom uzyskał w 1888 r., w latach 1889-1891 prowadził 
w mieście prywatną praktykę lekarską. Popełnił samobójstwo z niewyjaśnionych 
przyczyn17. 

Koch Teofil (Bogumił) Gracjan, ur. 18 grudnia 1801 r. w Krakowie,  
zm. 3 stycznia 1885 r. w Radomsku, lekarz chirurg, skończył liceum w Krakowie, 
następnie w 1824 r. wydział lekarski Wszechnicy Krakowskiej, tytuł magistra 
medycyny uzyskał 13 sierpnia 1827 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Od  
1828 r. prowadził w Radomsku prywatną praktykę, a następnie pracował rów-
nież w szpitalu. Był jednym z inicjatorów powstania szpitala św. Aleksandra,  
w 1836 r. powołany do rady szpitala, w 1844 r. został jej przewodniczącym 
(prawdopodobnie do 1847 r.). Z poświęceniem leczył chorych w trakcie epidemii 
cholery. Od 1881 r. członek honorowy warszawskiego Towarzystwa Lekarskie-
go18. 

                                                 
15 „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 35, s. 3; „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 20, s. 3; „Głos 
Warszawski” 1909 nr 301, s. 2; G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 20-21, 25, 34, 38, 64, 
94,176-177, 182-183; „Tydzień” 1891, nr 30, s. 3; Pamiatnaja... na 1899 god, Piotrków 1899, s. 60; 
Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Warszawa 1924/25, s. 225. 
16 „Kurjer Warszawski” 1843, nr 100, s. 465; „Kurjer Warszawski” 1845, nr 121, s. 595. 
17 Russkij Med... na 1890 god, Sant Petersburg 1890, s. 44; Russkij Med... na 1892 god, Sant Peters-
burg 1892, s. 53; „Tydzień” 1891, nr 19, s. 1; „Wiek” 1891, nr 100, s. 3. 
18 „Gazeta Lekarska” 1881, nr 46, s. 952; „Gazeta Polska” 1827, nr 231, s. 912; „Gazeta War-
szawska” 1830, nr 119, s. 1126; „Gazeta Warszawska” 1836, nr 211, s. 1; „Gazeta Warszawska” 
1842, nr 159, s. 1; „Kurjer Warszawski” 1828, nr 268, s. 1120-1121; „Kurjer Warszawski” 1836, 
nr 192, s. 957, nr 206, s. 1021; „Kurjer Warszawski” 1838, nr 228, s. 1096; „Kurjer Warszawski” 
1842 nr 165, s. 792; „Kurjer Warszawski” 1845 nr 3, s. 10, nr 6, s. 31, nr 12, s. 60; „Tydzień” 1885 
nr 3, s. 3 („Kurjer Warszawski” 1844, nr 146 oraz Lista lekarzy... na rok 1839, s. 17, podają imię 
Bogumił – polski odpowiednik imienia Teofil).  
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Kohn vel Cohn Henryk, ur. 1 października 1857 r. w Wieluniu, zm. 
9 stycznia 1934 r. w Łodzi, w 1883 r. otrzymał dyplom na Uniwersytecie War-
szawskim, w 1884 r. przyjechał do Radomska, prowadził prywatną praktykę, 
w 1888 r. przeniósł się do Łodzi19. 

Kulski Julian Błażej, ur. w 1834 r. w Krakowie, zm. 1/14 lutego 1914 r. 
w Radomsku, lekarz wewnętrzny, w 1858 r. ukończył Uniwersytet Jagielloński, 
znany z licznych publikacji w literaturze lekarskiej, członek korespondent war-
szawskiego Towarzystwa Lekarskiego. W szpitalu w Radomsku pracował jako 
ordynator co najmniej od 1863 r. do około 1879 r., następnie prowadził prywatną 
praktykę lekarską, w 1910 r. był lekarzem kolejowym (Drogi Żelaznej Warszaw-
sko-Wiedeńskiej). Społecznik: jeden z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radomsku, jej pierwszy komendant, a następnie członek honorowy, współza-
łożyciel Stowarzyszenia Spożywczego Urzędników w 1893 r., prezes Towarzy-
stwa Dobroczynności w Radomsku w latach 1905-191420.  

Lindeman, sprawował funkcję fizyka w 1816 r.21 
Mitelman Eliasz, ur. w 1877 lub 1878 r., lekarz wewnętrzny i dziecięcy, 

w 1895 r. ukończył gimnazjum w Kielcach ze srebrnym medalem, dyplom uzy-
skał w 1902 r., prowadził w Radomsku prywatną praktykę lekarską co najmniej 
od 1906 r. Społecznik: w 1909 r. członek zarządu Żydowskiego Towarzystwa 
Pomocy Ubogim i Chorym „Linas Hacedek”, w 1910 r. członek zarządu i pierw-
szy prezes Towarzystwa Muzyczno-Literackiego „Hazomir”, w 1912 r. drugi 
dyrektor Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, w 1922 r. członek pierwszego za-
rządu Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi i Sierotami Żydowskimi, które po 
śmierci doktora (zmarł w czasie epidemii tyfusu) nazwano jego imieniem22. 

Morgenstern Michał, ur. w 1780 r., zm. w 1849 r. w Kaliszu, lekarz 
i akuszer, pełnił funkcję fizyka powiatowego w Radomsku przed 1818 r., następ-
nie objął stanowisko lekarza okręgowego w Wieluniu, ale nadal mieszkał 

                                                 
19 A. Kempa, M. Szukalak, Żydzi dawnej Łodzi. Słownik Biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią 
związanych, t. II, Łódź 2002; „Kurjer Warszawski” 1883, nr 333a, s. 2; „Kurjer Warszawski” 
1897, nr 181, s. 3; Russkij Med... na 1894 god, s. 124; „Tydzień” 1884, nr 21, s. 3. 
20AACz, Księga zgonów parafii św. Lamberta w Radomsku z lat 1912-1914, sygn. KM 132, Akt 
zgonu nr 79 z 1914 r.; „Gazeta Warszawska” 1863, nr 94, s. 1; „Goniec Częstochowski” 1914, nr 
45, s. 6, nr 49, s. 3; G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 17, 19-21, 37, 39, 190, 193; „Kur-
jer Warszawski” 1865, nr 154, s. 806, nr 228, s. 1198; „Kurjer Warszawski” 1866, nr 170, s. 981; 
Spravocznaja kniżka petrokovskoj guberni na 1878 god, Piotrków 1877, s. 27; Russkij Med... na 1894 
god, s. 134; Russkij Med... na 1905 god, s. 193; Russkij Med... na 1910 god, Sant Petersburg 1910, 
s. 216.  
21 „Gazeta Warszawska” 1816, nr 27, s. 597. 
22 „Kurjer Warszawski” 1895, nr 193, s. 5; G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 41, 42, 
97, 182; „Wiadomości Częstochowskie” 1906, nr 7, s. 2-3; Russkij Med... na 1905 god, s. 236; 
Urzędowy spis lekarzy..., s. 278. 
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i praktykował w Radomsku. W 1821 r. przeniósł się do Sieradza, w 1836 r. został 
mianowany lekarzem szpitala starozakonnych w Kaliszu23. 

Mrozewicz vel Morozewicz Wincenty, ur. w 1860 r., w 1886 r. uzyskał 
dyplom na wydziale lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, 2 lipca 1887 r. 
został lekarzem w szpitalu św. Aleksandra (zajął miejsce dr. Zalejskiego). Funk-
cję ordynatora pełnił do listopada 1911 r.24 

Olszewski Piotr Józef, ur. w 1872 r., okulista, ukończył szkołę Fabianie-
go, w 1897 r. uzyskał dyplom na wydziale medycznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego, prowadził prywatną praktykę lekarską w Radomsku około 1898 r., po 
I wojnie światowej pracował we Włocławku25. 

Orański Fiodor, ur. w 1831 r., uzyskał uprawnienia lekarskie w 1854 r., 
informacja o pracy lekarza w Radomsku w latach 1891-1909 pochodzi tylko 
z rosyjskich spisów medycznych i nie została potwierdzona w innych źródłach26. 

Pacewicz Jerzy, syn Ludwika, ur. w 1843 r., zm. 30 listopada/13 grudnia 
1910 r. w Radomsku, dyplom otrzymał w 1871 r., okulista 9 artyleryjskiej bryga-
dy stacjonującej w mieście27. 

Rago Bronisław, ur. w 1861 r. w Karczewie, zm. 10 sierpnia 1930 r., le-
karz chorób wewnętrznych, w 1883 r. ukończył gimnazjum w Siedlcach,  
w 1889 r. uzyskał dyplom na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1 kwietnia 1893 r. 
aż do wybuchu I wojny światowej pełnił funkcję lekarza miejskiego w Radom-
sku, a w latach 1909-1913 również lekarza kolejowego, w 1904 r. został czasowo 
zmobilizowany do szpitala wojskowego w Brześciu Litewskim. Odznaczony 
srebrnym medalem pamiątkowym koronacji cara Aleksandra III. Społecznik:  
w latach 1907-1915 członek zarządu Towarzystwa Dobroczynności (udzielał 
darmowych porad lekarskich dla biednych), w 1913 r. członek rady nadzorczej 

                                                 
23 APPT, AMR, zespół 103, cz. I, Akta Urzędu Municypalnego Miasta Radomska w przedmio-
cie rewizji aptek i korespondencji, sygn. 376/I; „Gazeta Warszawska” 1818, nr 82, dodatek, 
s. 2100-2101, nr 83, dodatek, s. 2120, nr 84, dodatek, s. 2146; „Gazeta Warszawska” 1821,  
nr 119, dodatek, s. 1722, nr 141, s. 2052; „Kurjer Warszawski” 1836, nr 54, s. 253; Lista osób...  
w 1820 r., s. 10; A. Tabaka, M. Błachowicz, Dzielny doktor Morgenstern,  
http://www.zyciekalisza.pl/?str=82&id=141658 (pobrano 20 sierpnia 2014 r.). 
24 „Gazeta Warszawska” 1887, nr 215, s. 2; „Goniec Częstochowski” 1911, nr 326, s. 6; „Kurjer 
Warszawski” 1886, nr 347a, s. 2; Pamiatnaja... na 1899 god, s. 203; Russkij Med... na 1905 god, 
s. 241; „Tydzień” 1887, nr 31, s. 2. 
25 „Kurjer Warszawski” 1897, nr 175, s. 10; Russkij Med... na 1898 god, Sant Petersburg 1898, 
s. 209; Urzędowy spis lekarzy..., s. 286. 
26 Russkij Med... na 1892 god, s. 166; Russkij Med... na 1905 god, s. 260; Russkij Med... na 1909 god, 
Sant Petersburg 1909, s. 293. 
27 AACz, Księga zgonów parafii św. Lamberta w Radomsku z lat 1907-1910, sygn. KM 130, 
s. 13, Akt zgonu nr 520 z 1910 r.; „Goniec Częstochowski” 1910, nr 166, s. 3; Russkij Med... na 
1905 god, s. 269. 



Grzegorz Mieczyński 
 

 44 

Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, w latach 1893-1918 członek 
zarządu Stowarzyszenia Spożywczego Urzędników28. 

Rozenblat Józef, lekarz dentysta, pracował w Radomsku co najmniej od 
1910 r., popełnił samobójstwo w 1927 r.29 

Soczołowski Tadeusz, syn Kazimierza, ur. 27 października 1861 r., zm. 
26 września 1905 r. w Warszawie (pochowany w Radomsku), absolwent szkoły 
Fabianiego, następnie gimnazjum w Piotrkowie, w 1884 r. uzyskał dyplom. 
W 1888 r. został mianowany lekarzem miasta Piotrkowa, około 1905 r. prowadził 
prywatną praktykę w Radomsku30. 

Stanisławski Józef, syn burmistrza Karola Stanisławskiego, ur. w 1876 r. 
w Piotrkowie, zm. 8 września 1931 r. w Radomsku, chirurg i lekarz chorób ko-
biecych, ukończył gimnazjum w Piotrkowie, studiował w Warszawie, ale po 
konflikcie z rektorem przeniósł się do Dorpatu, gdzie w 1903 r. uzyskał dyplom. 
Działał w PPS, brał udział w Rewolucji 1905 r. W Radomsku zamieszkał  
w 1909 r., w 1911 r. objął funkcję ordynatora szpitala św. Aleksandra. Społecznik: 
w latach 1911-1916 członek rady nadzorczej Ochotniczej Straży Ogniowej 
w Noworadomsku, w 1923 r. inicjator powołania i członek pierwszego zarządu 
Towarzystwa Łowieckiego, w 1929 r. prezes powiatowego zarządu Związku 
Strzeleckiego oraz członek Powiatowego Komitetu Zbiórki Funduszu na Walkę 
ze Szpiegostwem31. 

Stejemark vel Steuermark Henryk Salomon (Szymon), otrzymał dy-
plom na Uniwersytecie Jagiellońskim, Rada Lekarska Królestwa Polskiego 12/24 
kwietnia 1860 r. nadała mu tytuł doktora medycyny. W tym samym roku osiedlił 
się w Wodzisławiu (powiat kielecki), od 1861 r. co najmniej do 1882 r. pracował 
w Działoszycach (powiat pińczowski), następnie praktykował w Radomsku, 
zmarł w 1884 r. w Krakowie32.  

Stupnicki Leon, ur. w 1812 r. w Galicji, zm. 3 lipca 1884 r. w Radomsku, 
lekarz klasy II, ukończył szkoły pijarów w Warszawie, w 1839 r. uzyskał dyplom 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę rozpoczął w Radzyminie, w 1852 r. został 
przeniesiony na własną prośbę do Radomska, gdzie objął stanowisko p.o. leka-
                                                 
28 „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 34, s. 5-6; „Kurjer Warszawski” 1904, nr 309, dodatek 
poranny, s. 2; G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 37, 38, 176, 190, 193; Pamiatnaja... na 
1899 god, s. 74; Russkij Med... na 1898 god, s. 239; Russkij Med... na 1909 god, s. 376; Russkij Med... 
na 1913 god, Sant Petersburg 1913, s. 363; „Tydzień” 1904, nr 44, s. 2; Urzędowy spis lekarzy..., s. 300. 
29 „Gazeta Częstochowska” 1910, nr 2, s. 3; „Gazeta Radomskowska” 1927, nr 52, s. 5. 
30 „Kurjer Warszawski” 1905, nr 266, s. 7; Russkij Med... na 1905 god, s. 336; Russkij Med... na 
1910 god, s. 376; „Tydzień” 1888, nr 35, s. 1; Z. Gzik, Stary cmentarz w Radomsku, Radomsko 
2012, s. 161-162. 
31 „Goniec Częstochowski” 1909, nr 213, s. 3; „Goniec Częstochowski” 1911, nr 326, s. 6;  
G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 21, 65, 89, 90, 149; Urzędowy spis lekarzy..., s. 322; Z. Gzik, 
Stary cmentarz..., s. 223-225. 
32 „Gazeta Warszawska” 1861, nr 274, s. 2; „Gazeta Warszawska” 1886, nr 111, s. 2; „Kurjer 
Warszawski” 1860, nr 109, s. 605, nr 110, s. 610; „Kurjer Warszawski” 1882, nr 194, s. 8; „Kurjer 
Warszawski” 1884, nr 136a, s. 3; Russkij Med... na 1886 god, Sant Petersburg 1886, s. 453. 
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rza miejskiego, w 1853 r. został lekarzem w szpitalu św. Aleksandra. W 1854 r. 
mianowany na stanowisko radcy honorowego (za wysługę lat), w 1858 r. odzna-
czony Znakiem Honorowym za 15 lat nieskazitelnej służby, w 1876 r. odznaczo-
ny Orderem św. Włodzimierza. Od 1 stycznia 1867 r. do 1879 r. pełnił funkcję 
lekarza powiatowego. W ostatnich latach życia, ze względu na postępującą cho-
robę, zrezygnował z praktyki lekarskiej i utrzymywał się z wypłacanej przez 
rząd emerytury33. 

Szalay Adolf, ur. we wsi Białotynie, uczył się w gimnazjum rowieńskim, 
w latach 1860-1864 studiował w Warszawie, a następnie w latach 1864-1867 
w Krakowie, uczestnik powstania styczniowego. W 1870 r. zamieszkał w Ra-
domsku, prowadził prywatną praktykę lekarską. 24 maja 1876 r. (według innych 
źródeł 1 czerwca 1876 r.) popełnił samobójstwo z powodu przegranej w karty. 
Miał 38 lat, pozostawił żonę i 6 dzieci34. 

Wizemberg Józef, syn Jana, 29 października 1821 r. rozpoczął naukę na 
Uniwersytecie Królewsko-Warszawskim, później przeniósł się do Wileńskiej 
Akademii Medyko-Chirurgicznej, gdzie w 1829 r. uzyskał dyplom. W Radomsku 
pracował co najmniej od 1839 r. (był wówczas lekarzem sztabowym i pełnił ob-
owiązki lekarza miejskiego), w 1841 r. mianowany przez Radę Główną Opiekuń-
czą Instytutów Dobroczynnych naczelnym lekarzem szpitala w Radomsku. 
21 lutego 1842 r. objął funkcję p.o. lekarza naczelnego szpitala w Częstochowie. 
W 1865 r. został zwolniony ze służby z powodu złego stanu zdrowia, zmarł 
w Częstochowie w 1872 r. w wieku 75 lat. Kawaler Krzyża Virtuti Militari za rok 
1831 i Medalu za wojnę turecką35. 

Zalejski Konrad Józef, ur. w 1851 r., zm. 15 czerwca 1906 r. w Radom-
sku, w 1869 r. ukończył gimnazjum w Piotrkowie, dyplom uzyskał w 1873 r. na 
Uniwersytecie Warszawskim. Stanowisko ordynatora szpitala w Radomsku ob-
jął 20 października 1881 r., został zwolniony na własne życzenie w 1887 r., na-
stępnie prowadził prywatną praktykę lekarską. Społecznik: w latach 1883-1889 
był naczelnikiem Ochotniczej Straży Ogniowej36. 
                                                 
33„Gazeta Warszawska” 1858, nr 70, s. 2; „Kurjer Warszawski” 1852, nr 309, s. 1615; „Kurjer 
Warszawski” 1853, nr 26, s. 137; „Kurjer Warszawski” 1854, nr 334, s. 1746; „Kurjer Warszaw-
ski”1858, nr 49, s. 245; „Kurjer Warszawski” 1869, nr 3 (dodatek), s. 1; „Kurjer Warszawski” 
1884, nr 190a, s. 3; Pamiatnaja... na 1872 god, Piotrków 1872, s. 28; „Tydzień” 1876, nr 4, s. 1. 
34 „Gazeta Warszawska” 1870, nr 21, s. 2; Z. Gzik, Stary cmentarz..., s. 179-180; „Kurjer War-
szawski” 1882, nr 147, s. 7; „Tydzień” 1876, nr 20, s. 2. Według inskrypcji nagrobnej Adolf 
Szalay zmarł 1 czerwca 1876 r. 
35 „Gazeta Warszawska” 1841, nr 22, s. 1; Księga zapisów uczniów..., s 172; „Kurjer Warszawski” 
1841, nr 21, s. 97; „Kurjer Warszawski” 1842, nr 55, s. 257; „Kurjer Warszawski” 1872, nr 221, 
s. 3; Lista lekarzy...na rok 1839, s. 24; „Tygodnik Lekarski” 1865, nr 15, s. 113; M. Wyględowski, 
A.J. Zakrzewski, Ochrona zdrowia w Częstochowie w XIX-XX wieku: Szkice z historii medycyny, 
Częstochowa 1995, s. 81-82. 
36 „Gazeta Warszawska” 1887, nr 215, s. 2; „Gazeta Warszawska” 1888, nr 301, s. 2; „Kurjer 
Warszawski” 1894, nr 272, s. 5; G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 20; Pamiatnaja... na 
1886 god, s. 38; Russkij Med... na 1905 god, s. 133; „Tydzień” 1906, nr 25, s. 6. 
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Zimmermann Aleksander, syn Erazma, lekarz miejski klasy I, w 1841 r. 
(prawdopodobnie zaraz po studiach) osiedlił się w Szadku, w Radomsku pra-
cował co najmniej od 1850 r., zmarł 16 sierpnia 1852 r. w wieku około 35 lat 
w czasie epidemii cholery37. 

Zwoliński Hipolit Karol, ur. w 1870 r., lekarz chorób wewnętrznych, 
kobiecych i dziecięcych, uzyskał dyplom w 1896 r., w Radomsku pracował co 
najmniej od 1905 r. do 1937 r. Społecznik: współzałożyciel, członek zarządu 
(1923-1930) i prezes (1929) Towarzystwa Łowieckiego w Radomsku, w latach 
1932-1937 członek zarządu Koła Miłośników Sportu Wędkarskiego w Radom-
sku38. 

 
Weterynarze 

 
Pomimo, że działalność weterynarzy nie jest bezpośrednio związana z te-

matem artykułu, to warto przytoczyć choć kilka nazwisk lekarzy weterynarii 
pracujących w Radomsku. Prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX w. wete-
rynarze mogli przebywać w mieście czasowo, np. wraz ze stacjonującymi tu 
oddziałami wojska, ale pierwsza informacja o osiedleniu się w mieście lekarza tej 
specjalności pochodzi z 1852 r. 

Levison Piotr, zamieszkał w Radomsku w 1852 r., w 1870 r. osiadł 
w Warszawie39. 

Maslennikow Aleksandr, ur. w 1871 r., uzyskał dyplom w 1895 r., 
w Radomsku miał pełnić funkcję weterynarza okręgowego w 1899 r., jednak 
wiadomość ta pochodzi tylko z jednego źródła i jest sprzeczna z innymi40. 

Paciorkowski Antoni, ur. 20 maja 1860 r. w Opojowicach, zm. 4 września 
1926 r. w Radomsku. Uczęszczał przez 3 lata do szkoły Fabianiego, następnie do 
gimnazjum w Piotrkowie (1873-1880), rozpoczął naukę na wydziale medycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego, ale szybko przeniósł się do Instytutu Weteryna-
ryjnego w Warszawie, który ukończył w 1890 r. Do 1895 r. przebywał nad Do-
nem i na Kaukazie, następnie powrócił do kraju i w 1896 r. objął funkcję wetery-
narza miasta Zgierza. W 1902 r. na własną prośbę został przeniesiony na stano-
wisko weterynarza nadetatowego w powiecie noworadomskim, w 1904 r. odbył 
kampanię japońską, po czym został mianowany weterynarzem powiatowym 
w Noworadomsku i pełnił ten urząd aż do 1925 r. Społecznik: w latach 1908-1909 

                                                 
37 AACz, Księga zgonów parafii św. Lamberta w Radomsku 1845-1853, sygn. KM 4672, b.p., 
Akt zgonu nr 239; „Gazeta Warszawska” 1841, nr 331, s. 1575; „Gazeta Warszawska” 1852, nr 
220, s. 1, nr 232, s. 1; „Kurjer Warszawski” 1852, nr 222, s. 1172; „Rocznik Urzędowy Obejmu-
jący Spis Naczelnych Władz Cesarstwa oraz Wszystkich Władz i Urzędników Królestwa Pol-
skiego na rok 1850”, Warszawa 1850, s. 709.  
38 „Gazeta Częstochowska” 1909, nr 12, s. 3; G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 88-90; 
Russkij Med... na 1905 god, s. 136; Urzędowy spis lekarzy..., s. 356. 
39 „Kurjer Warszawski” 1852, nr 322, s. 1685; „Kurjer Warszawski” 1870, nr 158, s. 7. 
40 Russkij Med... na 1899 god, Sant Petersburg 1899, cz. II, s. 29. 
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członek zarządu Ochotniczej Straży Ogniowej, w 1909 r. członek zarządu Towa-
rzystwa Szkolnego im. Feliksa Fabianiego, w 1910 r. organizator radomszczań-
skiego okręgu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W 1913 r. był inicjatorem 
powstania Spółdzielczego Stowarzyszenia Handlowego „Spójnia” – zasiadał 
w jego zarządzie co najmniej do 1915 r., w latach 1914-1915 członek Komitetu 
Obywatelskiego w Noworadomsku, w 1916 r. członek zarządu Stowarzyszenia 
Spożywczego „Łączność”, w 1923 r. członek pierwszego zarządu Koła Przyjaciół 
Akademika w Radomsku, w 1925 r. został wybrany prezesem zarządu Patronatu 
Związku Harcerstwa Polskiego41. 

Sawicki Hipolit, uczęszczał do gimnazjum w Radomiu, patent lekarza 
weterynarii otrzymał w Warszawie w 1847 r., w Radomsku prowadził prywatną 
praktykę około 1871 r.42 

Stojanowski Józef, ur. w 1869 r., absolwent Warszawskiego Uniwersyte-
tu Weterynaryjnego z 1894 r., weterynarz powiatowy od 28 lutego 1897 r. do 
1902 r., następnie został mianowany nadetatowym weterynarzem przy rzeźni 
w Łodzi43. 

Tarasow Teodor, ur. w 1875 r., otrzymał dyplom w 1902 r., w 1905 r. był 
weterynarzem stacjonującego w Radomsku 2 strzelecko-artyleryjskiego dywi-
zjonu44. 

 
Apteki i aptekarze 

 
Najstarsza znana w Radomsku apteka należała do Bernarda Czapalskie-

go, a po jego śmierci w 1810 r. przeszła na własność żony Heleny i dzieci.  
W 1817 r. znajdowała się pod numerem 19 na rogu Rynku i ul. Żabiej (sic!). Pro-
wadził ją najstarszy z synów Wojciech, który miał uprawnienia aptekarskie. Po 
śmierci Wojciecha Czapalskiego w 1821 r. administratorem apteki został prowi-
zor45 Młodowski, a subiektem przez pewien czas był Tomasz Czapalski.  
W 1825 r. do Radomska przyjechał Feliks Soczołowski, który odkupił aptekę od 
sukcesorów Bernarda Czapalskiego. Kolejnymi właścicielami, przeniesionej  

                                                 
41 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 39, s. 5; „Kurjer Warszawski” 1902, nr 100, s. 6; G. Mie-
czyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 21, 34, 86, 108, 121, 143, 144, 197, 198; Pamiatnaja... na 1907 
god, Piotrków 1907, s. 37; Pamiatnaja... na 1913 god, Piotrków 1913, s. 45; Russkij Med... na 1905 
god, cz. II, s. 49. 
42 „Korrespondent” 1834, nr 223, s. 894; „Kurjer Warszawski” 1847, nr 26, s. 121; „Kurjer War-
szawski” 1871, nr 220, s. 2. 
43 „Kurjer Warszawski 1902, nr 16, s. 6; Pamiatnaja... na 1899 god, s. 60; Russkij Med... na 1900 
god, Sant Petersburg 1900, cz. II, s. 49. 
44 Russkij Med... na 1905 god, cz. II, s. 64. 
45 Prowizor – niższy od aptekarza, a wyższy od pomocnika aptekarskiego i ucznia aptekar-
skiego stopień farmaceutyczny. Otrzymywano go po zdaniu specjalnego egzaminu. Nie 
uprawniał do utrzymywania własnej lub prowadzenia cudzej apteki (Lista...na rok 1839, 
s. XXI). 
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w międzyczasie do nowego lokalu przy ul. Przedborskiej, apteki byli: od 1880 r. 
– Kazimierz Soczołowski, a od 1896 r. do około 1902 r. – Edmund Nowak. Infor-
macje z kolejnych kilku lat są ze sobą sprzeczne. Według informacji prasowych  
z lat 1902-1903 aptekę i skład apteczny Edmunda Nowaka nabył Jan Nepomucen 
Humblet 1 grudnia 1902 r. Aptekę prowadził aż do śmierci w 1934 r. Natomiast 
w księgach adresowych z lat 1903-1905 jako właściciel jedynej w mieście apteki 
widnieje Roman Kopytyński, zaś składu aptecznego przy ul. Rynek 14-15 – Sta-
nisław Mech. Z innych źródeł wynika zaś, że prowizor Roman Kopytyński  
1 października 1900 r. otworzył w Radomsku skład apteczny i prowadził go co 
najmniej do 1910 r.46 

W 1906 r. powstała w Radomsku przy Hotelu Polskim (róg ul. Żabiej 
i ul. Kaliskiej) apteka należąca do przedsiębiorcy Józefa Pogonowskiego47. Pro-
wadził ją Karol Borecki, który w 1910 r. stał się jej właścicielem.  

Poniżej umieszczono listę aptekarzy (wraz z krótkimi biogramami) pra-
cujących w mieście w latach 1815-1914. 

Aleksandrowicz Feliks, uprawnienia uzyskał w 1902 r., jest wymieniony 
w spisach medycznych z lat 1910-1911, prawdopodobnie był pracownikiem jed-
nej z dwóch ówcześnie istniejących aptek – Humbleta lub przy zbiegu ulic Żabiej 
i Kaliskiej48. 

Borecki Karol, uzyskał uprawnienia w 1902 r., dzierżawił aptekę znajdu-
jącą się przy Hotelu Polskim (w latach 1906-1909 należącą do Józefa Pogonow-
skiego), w 1910 r. przejął ją na własność, pracował w Radomsku co najmniej do 
1914 r. Społecznik: w latach 1908-1909 członek zarządu Ochotniczej Straży Og-
niowej, współorganizator radomszczańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego, w 1910 r. członek zarządu Towarzystwa Muzyczno-Dramaty-
cznego, w 1913 r. członek rady nadzorczej Towarzystwa Pożyczkowo-Osz-
czędnościowego49. 

                                                 
46 Księga Adresowa Królestwa Polskiego na rok 1903, Warszawa 1903, s. 183; Księga Adresowa... na 
rok 1904, Warszawa 1904, s. 207; Księga Adresowa ... na rok 1905, Warszawa 1905, s. 203; „Kurjer 
Warszawski” 1902, nr 236, dodatek poranny, s. 3; „Kurjer Warszawski” 1903, nr 209, s. 12; 
„Kurjer Warszawski” 1910, nr 222, s. 3; Rocznik Adresowy... na Rok 1903, s. 557; „Tydzień” 1900, 
nr 20, s. 5; „Tydzień” 1902, nr 43, s. 5; „Wiek” 1903, nr 57, s. 5. Edmund Nowak we wspomnie-
niach pisał, że aptekę prowadził do 1904 r. (w źródłach brak wzmianek o aptece należącej do 
E. Nowaka po 1902 r.), początkowo w spółce z Mechem, a następnie z innym wspólnikiem 
(„Wiadomości Farmaceutyczne” 1931 nr 23, s. 318). Informacje o jakichkolwiek spółkach 
z udziałem E. Nowaka również nie znajdują potwierdzenia w innych źródłach (możliwe, że 
były to spółki nieformalne).  
47 „Dziennik Częstochowski” 1906, nr 148, s. 2, podaje błędnie Wł. Pogonowski. 
48 Russkij Med... na 1910 god, cz. II, s. 123; Russkij Med... na 1911 god, Sant Petersburg 1911, cz. II, 
s. 128. 
49 „Dziennik Częstochowski” 1906, nr 148, s. 2; „Kurjer Warszawski” 1910, nr 227, dodatek 
poranny, s. 2; G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 21, 86, 94, 176; Russkij Med... na 1908 
god, Sant Petersburg 1908, cz. III, s. 80; Russkij Med... na 1910 god, cz. II, s. 128, cz. III, s. 82; 
Russkij Med... na 1914 god, Sant Petersburg 1914, cz. III, s. 96. 
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Czapalski Wojciech, syn Bernarda (radomszczańskiego aptekarza), ur. 
w Radomsku. Prowadził aptekę od 1810 r. (po śmierci ojca), zmarł 29 lipca 1821 
r. w Radomsku w wieku około 35 lat50. 

Humblet Jan, uprawnienia uzyskał w 1893 r., od 1 grudnia 1902 r. wła-
ściciel apteki przy ul. Przedborskiej 2. Społecznik: w latach 1906-1914 opiekun 
szpitala, w latach 1905-1908 naczelnik Ochotniczej Straży Ogniowej, w latach 
1908-1911 członek zarządu Towarzystwa Dobroczynności, w 1910 r. członek 
zarządu Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego, od 1910 r. prezes zarządu 
Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, od 1913 r. członek zarządu Towarzystwa 
Pożyczkowo-Oszczędnościowego, w latach 1922-1932 członek zarządu Towarzy-
stwa Szkoły im. F. Fabianiego, od 1932 r. członek rady nadzorczej Mieszczańsko-
Rolniczego Banku Spółdzielczego. Zmarł 15 września 1934 r. w wieku 66 lat51. 

Kopytyński Roman, przybył do Radomska z Pabianic, gdzie wcześniej 
prowadził aptekę52, w latach 1903-1905 wymieniany w księgach adresowych 
jako właściciel apteki w Noworadomsku (prawdopodobnie informacja błędna). 
Z pewnością od 1 października 1900 r. co najmniej do 1910 r. prowadził skład 
apteczny. Społecznik: w latach 1903-1905 był naczelnikiem Ochotniczej Straży 
Ogniowej53. 

Młodowski Walenty, od około 1820 r. był prowizorem w aptece Wojcie-
cha Czapalskiego, a po jego śmierci aż do 1825 r. pełnił rolę administratora apte-
ki, w 1826 r. postawiono mu zarzut bezprawnego leczenia chorych wspólnie 
z samozwańczym cyrulikiem Józefem Graffem54. 

Nowak Franciszek Edmund, ur. w 1857 r. w Siewierzu, uczęszczał do 
szkół w Częstochowie, w latach 1873-1877 praktykował w aptekach, w 1880 r. 
ukończył farmację na Uniwersytecie Warszawskim, następnie pracował w aptece 
w Siewierzu, w latach 1896-1902 właściciel apteki w Radomsku (należącej wcze-

                                                 
50 AACz, Księga meldunkowa miasta Radomska [1810-1820], sygn. KW 60, b.p. poz. 11, 19, 29, 
Księga zgonów parafii Lamberta w Radomsku z lat 1818-1830, sygn. KM 4675, b.p.; Lista osób... 
w 1820 r., s. 11. 
51 „Gazeta Radomskowska” 1934, nr 39, s. 1; G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 18, 37, 
94, 109, 176, 182, 186, 190; Pamiatnaja... na 1907 god, s. 60; Pamiatnaja... na 1911 god, Piotrków 
1911, s. 62; Pamiatnaja... na 1914 god, Piotrków 1914, s. 73; Russkij Med... na 1910 god, cz. II, 
s. 189; „Tydzień” 1902 nr 43, s. 5. Według inskrypcji nagrobnej Jan Humblet żył w latach 1870-
1934. 
52 „Kurjer Warszawski” 1897, nr 359, dodatek poranny, s. 3; „Kurjer Warszawski” 1902, nr 236, 
dodatek poranny, s. 3; „Kurjer Warszawski” 1903, nr 209, s. 12; Rocznik Adresowy... na Rok 1901, 
Warszawa 1900, s. 552; Rocznik Adresowy... na Rok 1903, Warszawa 1903, s. 552. 
53 Księga Adresowa ... na rok 1903, s. 183; Księga Adresowa... na rok 1904, s. 207; Księga Adresowa ... 
na rok 1905, s. 203; „Kurjer Warszawski” 1910, nr 222, s. 3; G. Mieczyński, Stowarzyszenia spo-
łeczne..., s. 20; „Tydzień” 1900, nr 20, s. 5. 
54 APPT, AMR, zespół 103, cz. I, Akta Urzędu Municypalnego Miasta Radomska w przedmio-
cie rewizji aptek i korespondencji, sygn. 376/I. 
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śniej do Soczołowskich), w latach 1898-1903 opiekun szpitala, około 1904 r. prze-
niósł się do Częstochowy, gdzie zmarł w 1935 r.55 

Soczołowski Feliks, ur. w 1795 r. w Krakowie, zm. 30 października  
1880 r. w Radomsku, magister farmacji Uniwersytetu Królewsko-Warszaw-
skiego, w 1825 r. Rada Ogólna Lekarska w Królestwie Polskim uznała go za 
zdolnego do sztuki aptekarskiej. Od 1826 r. właściciel apteki w Radomsku, jeden 
z inicjatorów budowy i darczyńca szpitala, w 1835 r. i 1844 r. mianowany do 
rady szpitala, w 1848 r. został jej przewodniczącym, pełnił tę funkcję prawdopo-
dobnie do 1860 r. W 1857 r. został odznaczony Orderem św. Stanisława III klasy, 
a w 1874 r. orderem św. Anny III klasy (za 12-letnie przewodniczenie Radzie 
Szczegółowej szpitala św. Aleksandra)56. 

Soczołowski Kazimierz, syn Feliksa, ur. 27 sierpnia 1835 r. w Radomsku, 
zm. 29 marca 1908 r. w Radomsku, magister farmacji, ukończył Uniwersytet Ja-
gielloński i Paryską Wyższą Szkołę Farmaceutyczną, właściciel apteki do 1896 r., 
powołany do rady szpitala w 1861 r. Społecznik: współzałożyciel Ochotniczej 
Straży Ogniowej i jej prezes w latach 1881-1888, członek pierwszego zarządu 
Stowarzyszenia Spożywczego Urzędników, w latach 1906-1908 skarbnik Towa-
rzystwa Dobroczynności, w 1908 r. prezes rady nadzorczej Towarzystwa Wza-
jemnego Kredytu w Noworadomsku57. 

 
Szpitale dla ubogich 

 
W okresie staropolskim istniały w Radomsku dwa szpitale dla ubogich, 

które pełniły rolę przytułków dla osób nie mogących się utrzymać z własnej 
pracy – starych lub chorych. Jeden znajdował się przy kościele farnym, drugi 
przy kościele św. Ducha58. Szpital przy kościele św. Ducha spłonął w 1782 r. i nie 
został odbudowany59. Ubodzy zamieszkiwali w drewnianym budynku numer 37 
(ufundowanym przez mieszczanina Koperlego lub według innych źródeł bisku-

                                                 
55 „Gazeta Radomskowska” 1935, nr 23, s. 6; „Kurjer Warszawski” 1878, nr 78, s. 4; Pamiatna-
ja... na 1899 god, s. 203; Pamiatnaja... na 1904 god, Piotrków 1904, s. 184; Rocznik Adresowy... na 
Rok 1903, s. 557; „Wiadomości Farmaceutyczne” 1931, nr 23, s. 318. 
56 „Dziennik Powszechny”1836, nr 15, s. 65; „Gazeta Warszawska” 1857, nr 51, s. 1; „Kurjer 
Warszawski” 1844, nr 146, s. 697; „Kurjer Warszawski” 1848, nr 81, s. 382; „Kurjer Warszaw-
ski” 1852, nr 36, s. 181; „Kurjer Warszawski” 1855, nr 345, s. 1763; „Kurjer Warszawski” 1874, 
nr 140, s. 1; Z. Gzik, Stary cmentarz..., s. 163-164. 
57 „Gazeta Warszawska” 1861, nr 5, s. 1; G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 17, 19, 37, 
182, 190; „Kurjer Warszawski” 1861, nr 6, s. 22; Z. Gzik, Stary cmentarz..., s. 161-162.  
58 R. Hube, Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku, [reprint] Radomsko 1993, s. 25, 48; T.A. 
Nowak, Dzieje przytułku i kościoła św. Ducha, „Gazeta Radomszczańska” 2012, nr 33, s. 8-9. 
59 W spisach budynków miasta z lat 1809-1814 przy kościele św. Ducha widnieją tylko 2 drew-
niane budynki: proboszczówka oraz folwarczny (AACz, Księga meldunkowa miasta Radom-
ska [1810-1820], sygn. KW 60, b.p., poz. 37, Reparacja składek ogniowych miasta Radomska 
[1809-1814], sygn. KW 36, bp.). 
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pa Koziorowskiego) przy kościele farnym60. W 1820 lub 1821 r. Baltazar Dąbrow-
ski (proboszcz parafii św. Lamberta) część pieniędzy, uzyskanych z odszkodo-
wania za spalone w pożarze z 1818 r. zabudowania parafialne, wykorzystał na 
wybudowanie na gruncie należącym do parafii św. Ducha przy ul. Świeżnickiej 
nowego szpitala dla ubogich. Był to budynek drewniany szachulcowy61 o dwóch 
izbach i dwóch alkierzach z murowanym kominem, kryty gontem. Dom ten ist-
niał co najmniej do 1852 r. Przez pewien czas jego połowę dzierżawiono na 
areszt, a w drugiej części mieszkało 5 starców62.  

Zgodnie z postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego 
z 2 grudnia 1817 r., które przekazywało administrowanie parafialnymi szpitala-
mi dla ubogich wspólnie proboszczom i burmistrzom (burmistrz pełnił jedno-
cześnie funkcję kuratora szpitala), powołano radę administracyjną szpitala. 
W szpitalu mogły przebywać wyłącznie osoby z różnych względów niezdolne 
do pracy. W 1832 r. zreformowano system instytucji dobroczynnych – wprowa-
dzono rady szczegółowe, które podlegały Radzie Głównej Opiekuńczej Instytu-
tów Dobroczynnych w Warszawie. Osoby zasiadające w radach były mianowane 
przez Radę Główną Opiekuńczą z grona lokalnych urzędników, ziemian, czy 
ogólnie szanowanych obywateli i nie otrzymywały z tego tytułu żadnego wyna-
grodzenia. Głównym zadaniem rad szczegółowych było zapewnienie podlegają-
cym im instytucjom jak najlepszych warunków działania. Kadencja zwykłego 
członka rady była dwuletnia, przewodniczącego (opiekuna) – czteroletnia63. 
W Radomsku administracją szpitala do 1835 r. zajmowali się Błażej Kozłowski 
i Michał Święchiewicz64. 

15 lipca 1828 r. prebendy św. Ducha i św. Magdaleny w Radomsku oraz 
Bożego Ciała w Stobiecku zostały włączone do parafii św. Lamberta w Radom-
sku. Z tego powodu w 1833 r. Rada Administracyjna Szpitala dla Ubogich 
w Radomsku weszła w spór z proboszczem parafii św. Lamberta, zarzucając mu 
nieprawne przejęcie dochodów z fundacji (darowizn) przeznaczonych na 
utrzymanie ubogich w dawnej parafii św. Ducha. Śledztwo administracyjne ma-

                                                 
60 AACz, Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się kościoła św. Ducha w Ra-
domsku, sygn. KK 199, s. 79; APPT, AMR, zespół 103, cz. I, Akta tyczące się kasy szpitalnej 
w mieście Radomsku od 1816 r., sygn. 304/I, b.p. 
61 Szachulec – typ ściany o szkielecie drewnianym wypełnionym zmieszanymi z gliną sieczką, 
trocinami itp. materiałami. 
62 AACz, Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się kościoła parafialnego 
w Radomsku, sygn. KK 197, s. 108-109, Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące 
się kościoła św. Ducha w Radomsku, sygn. KK 199, s. 31, 69, Akta kościoła parafialnego 
w Radomsku założone roku 1859, sygn. KD 118, s. 87; Obzor Petrokovskoj Guberni za 1896 God, 
Piotrków 1897, s. 76. 
63 Zbiór urządzeń i wiadomości dotyczących instytutów dobroczynnych w Królestwie Polskim, War-
szawa 1841, s. 9, 32, 90. 
64 APPT, AMR, zespół 103, cz. I, Akta Urzędu Municypalnego Miasta Powiatowego Radomska 
w przedmiocie utrzymania ubogich w szpitalu miejskim, sygn. 308/I, b.p. 
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jące na celu ustalenie wszystkich darowizn i wysokości należnych kwot przedłu-
żało się. Dopiero w 1854 r. z parafii św. Lamberta wyodrębniono posiadłości 
będące własnością kościoła św. Ducha i przekazano je w zarząd Powiatowej Ra-
dzie Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych65.  

W 1835 r. powołano nową Radę Szczegółową Szpitala dla Ubogich 
w składzie: Marcin Ziółkowski – przewodniczący (opiekun), Feliks Soczołowski, 
Wojciech Ziembiński i Tomasz Królikiewicz. Podjęła ona decyzję o utworzeniu 
szpitala, który nie byłby przytułkiem dla biednych, lecz miejscem, gdzie rzeczy-
wiście leczono by chorych. Drewniany szpital dla ubogich znajdował się w złym 
stanie i nie można było go przystosować do nowej funkcji. Zdecydowano więc 
o wybudowaniu dla pacjentów budynku murowanego, a przeznaczenie dotych-
czasowego pozostawiono bez zmian. Inwestycję wykonała Rada Szczegółowa 
Szpitala dla Ubogich, ale później obie instytucje rozdzielono, powołując osobne 
rady nimi zarządzające. 

 
Główny Dom Schronienia św. Ducha  

 
Ukaz cara Mikołaja I z 18 lutego (2 marca) 1842 r. zarząd nad szpitalami 

parafialnymi przekazał dozorom parafialnym pod zwierzchnictwem powiato-
wych rad opiekuńczych. Dawne szpitale parafialne przyjęły nazwę domów 
schronienia dla starców i kalek. Szpital dla ubogich przy kościele św. Ducha 
przemianowano na Główny Dom Schronienia św. Ducha. W 1857 r. liczył on 20 
miejsc. Całkowity koszt utrzymania (wraz z kosztami administracyjnymi) jednej 
osoby dziennie wynosił wówczas 6,34 kopiejki66. Było to ponad dwukrotnie 
mniej niż dzienna norma utrzymania kozaka w armii carskiej (15 kop.) i dwu-
krotnie mniej niż dzienna norma przeznaczona na wyżywienie ucznia w Szkole 
Rolniczej w Radomsku (12 kop.)67. W 1878 r. liczba miejsc zmniejszyła się do 16. 
Budżet domu wynosił 11 485 rb.68 Po reformie administracyjnej z 1866 r., ra-
domszczański dom schronienia był jedną z dwóch takich instytucji w guberni 
piotrkowskiej69. W 1885 r. w guberni pod zarządem państwowym znajdowało 

                                                 
65 AACz, Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się kościoła parafialnego 
w Radomsku, sygn. KK 198, s. 473, Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się 
kościoła św. Ducha w Radomsku, sygn. KK 199; APPT, AMR, zespół 103, cz. I, Akta Urzędu 
Municypalnego Miasta Powiatowego Radomska w przedmiocie utrzymania ubogich w szpita-
lu miejskim, sygn. 308/I, b.p. Sprawa ponownego rozgraniczenia dóbr kościoła św. Ducha 
i parafii św. Lamberta toczyła się do 1862 r. 
66 Zdanie sprawy z działań szpitali i instytutów dobroczynnych w Królestwie Polskim za rok 1857, 
Warszawa 1858, s. 18, 96. 
67 G. Mieczyński, Nieznana monografia Szkoły Rolniczej w Radomsku (1859-1867) autorstwa Wale-
riana Karwasińskiego, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VI, 2012, s. 247, 249. 
68 „Tydzień” 1878, nr 15. 
69 „Gazeta Warszawska” 1870, nr 15, s. 1. 
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się już 7 domów starców i 4 ochronki dla dzieci. Poza tym 15 domów starców 
i 2 sierocińce prowadziły osoby prywatne70. 

Stałym źródłem utrzymania domu schronienia były dochody z meszne-
go71 ze wsi Zakrzewek Narodowy oraz czynsze: z młynów Klekotowe i Kleko-
wiec, roli w Bogwidzowach i roli po Mieszkiewiczach oraz ogrodu w Radomsku. 
Ponadto dzierżawiono połowę domu schronienia na więzienie detencyjne72 (co 
najmniej do 1835 r.) i pobierano odsetki od złożonego w Banku Polskim kapitału 
w wysokości 600 złp.73 W 1854 r. dochody szpitala powiększyły się o czynsze 
z folwarku św. Ducha, który w 1857 r. liczył 36 morgów 187 prętów. Od 1858 r. 
folwark został przekazany (w zamian za roczny czynsz w wysokości 200 rb.) 
w dzierżawę wieczystą Warszawskiemu Okręgowi Naukowemu, który zamie-
rzał utworzyć na jego terenie Szkołę Rolniczą74. Dom, podobnie jak szpital, mógł 
liczyć również na wsparcie ze strony obywateli75. 

Dom starców zarządzany był przez radę szczegółową. Udało się ustalić 
tylko dwa pełne jej składy – w 1854 r. stanowili ją: obywatel Tomasz Siemiński 
(przewodniczący), obywatel Piotr Gzowski, asesor ekonomiczny Adam Skrzy-
necki i dr Leon Stupnicki, w 1861 r.: Zygmunt Siemiński (opiekun), Łukasz Jani-
szewski, ks. Wincenty Gajewski, dr Leon Stupnicki i Leopold Dobrzelewski76.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 „Tydzień” 1885, nr 38, s. 3. 
71 Meszne – opłata za odprawianie mszy w kościele. 
72 Więzienie detencyjne – areszt. 
73 APPT, AMR, zespół 103, cz. I, Akta Urzędu Municypalnego Miasta Powiatowego Radomska 
w przedmiocie utrzymania ubogich w szpitalu miejskim, sygn. 308/I, b.p. 
74 APPT, AMR, zespół 103, cz. I, Akta Urzędu Municypalnego Miasta Powiatowego Radomska 
w przedmiocie utrzymania ubogich w szpitalu miejskim, sygn. 308/I, b.p.; G. Mieczyński, 
Nieznana monografia..., s. 244-245. 
75 Rada Administracyjna Królestwa Polskiego zatwierdziła zapis 900 rb. uczyniony w testa-
mencie emeryta Marcina Ziółkowskiego („Gazeta Warszawska” 1864, nr 122, s. 1). 
76 „Gazeta Warszawska” 1854, nr 326, s. 1; Zdanie sprawy z działań szpitali i instytutów dobro-
czynnych w Królestwie Polskim za rok 1861, Warszawa 1862, cz. II, s. 22. 
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Tab. 2: Opiekunowie domu schronienia 
 

Rok Nazwisko 
1854-1858 Tomasz Siemiński  
1860-1862 Zygmunt Siemiński  
1864 ks. Wincenty Gajewski 
1876 Zofia Kałakucka 
1877-1891 Paulina Tymińska  
1892-1907 Tomasz Dobraczyński  
1910-1914 Józef Sienicki  

 
Źródło: AACz, Akta kościoła parafialnego w Radomsku dotyczące korespondencji  

i rozporządzeń władz od 1864 do 1889 roku, sygn. KD 211, b.p.; G. Mieczyński, Nieznana mo-
nografia..., s. 245; „Gazeta Warszawska” 1854, nr 326, s. 1; „Gazeta Warszawska” 1856, nr 84,  
s. 1; „Gazeta Warszawska” 1857, nr 177, s. 1; „Kurjer Warszawski” 1854, nr 324, s. 1635; „Kur-
jer Warszawski” 1856, nr 79, s. 389, „Kurjer Warszawski” 1860, nr 2, s. 13, nr 274, s. 1546; Pa-
miatnaja... na 1886 god, s. 38; Pamiatnaja... na 1891 god, Piotrków 1891, s. 41; Pamiatnaja... na 1893 
god, Piotrków 1893, s. 157; Pamiatnaja... na 1903 god, Piotrków 1903, s. 191; Pamiatnaja... na 1907 
god, s. 60; Pamiatnaja... na 1911 god, s. 62; Pamiatnaja... na 1914 god, s. 73; Spravocznaja kniżka... na 
1877 god, Piotrków 1876, s. 26; Spravocznaja kniżka... na 1878 god, s. 27; Zdanie sprawy z działań 
szpitali... za rok 1858, Warszawa 1859, s. 169. 

 
W 1876 r. dom starców znajdował się już w budynku murowanym. Nie 

udało się ustalić kiedy doszło do jego powstania77. Przez lata użytkowania bu-
dynek ulegał zużyciu, w 1909 r. we wszystkich pokojach w gnijących podłogach 
brakowało desek, panował zaduch. Przyczyną złego stanu technicznego domu 
były zbyt małe fundusze przeznaczane na jego utrzymanie. Oszczędzano rów-
nież na kosztach wyżywienia. Pensjonariuszom zmniejszono racje żywnościowe, 
a mięso podawano tylko 2-3 razy w tygodniu78. 

 
Szpital św. Aleksandra 

 
W 1835 r. nowo powołana Rada Szczegółowa Szpitala na swym pierw-

szym posiedzeniu zadecydowała o wybudowaniu murowanego szpitala dla 
chorych. Na ten cel przewodniczący Marcin Ziółkowski ofiarował 30 000 cegieł, 
wapno, 20 sztuk belek, 100 kop gontów. Pozostali członkowie rady zobowiązali 
się przekazać łącznie 25 000 cegieł, 100 kop gontów, 240 sztuk tarcicy. Ponadto 
Feliks Soczołowski zobowiązał się do zapewnienia szpitalowi bezpłatnych leków 
przez okres roku. Postanowiono powiększyć budżet szpitala (dotychczas wyno-
sił 312 złp.) poprzez przeprowadzanie zbiórek do specjalnych skarbon znajdują-

                                                 
77 Obzor... za 1876 God, Piotrków 1877, s. 74. 
78 „Gazeta Częstochowska” 1909, nr 60, s. 3.  
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cych się na terenie kościoła79. Rada Szczegółowa próbowała również nakłonić 
proboszcza do zmiany sposobu zbierania ofiary na mszy – zamiast chodzenia 
z tacą, zbiórka do skarbon, ale spotkało się to ze stanowczą odmową.  

Pierwotnie budowę szpitala planowano na posesji przy kościele św. Du-
cha, sam kościółek miał być zaś rozebrany, a pozyskany materiał wykorzystany 
do budowy. Jednak ze względu na przeciągający się spór z proboszczem parafii 
św. Lamberta zdecydowano o innej lokalizacji. 27 czerwca 1837 r. wmurowano 
kamień węgielny pod budynek szpitala na placu przy ul. Strzałkowskiej – grunt 
przekazał Marcin Ziółkowski. W trakcie budowy okazało się, że zebranych ma-
teriałów budowlanych było zbyt mało. Brakującą część przekazały władze mia-
sta, np. kamień na fundamenty pochodzący z rozebranego ratusza oraz drewno 
z miejskiego lasu. Decyzję o rozbiórce kościoła św. Ducha odwlekano, ponieważ 
władze kościelne otrzymały petycję podpisaną przez kilku obywateli z żądaniem 
naprawy kościoła i ponownego odprawiania w nim mszy świętych. Strona ko-
ścielna utrzymywała, że materiał z rozbiórki nie będzie się nadawał na nowy 
szpital, a mieszkańcy są do kościoła przywiązani. Koszt ewentualnego remontu 
(w nieużywanym od co najmniej kilkunastu lat budynku) miał być dwukrotnie 
mniejszy od planowanego w kościele św. Magdaleny80. 

7 lipca 1839 r. odbyły się uroczyste obchody urodzin cara połączone 
z otwarciem nowego domu szpitalnego. Mszę świętą odprawił proboszcz Balta-
zar Dąbrowski, który po poświęceniu budynku wygłosił okolicznościową prze-
mowę, wychwalając działania obecnego rządu. Na przyjęciu toast za panującego 
wzniósł opiekun Rady Szczegółowej szpitala Marcin Ziółkowski81. Prawdopo-
dobnie ustanowienie św. Aleksandra patronem szpitala było ukłonem w stronę 
rosyjskiego domu panującego82. 

W 1841 r. Rada Szczegółowa Opiekuńcza szpitala poinformowała, że bu-
dowa w latach 1837-39 dokonana w trybie administracyjnym kosztowała tylko 
37 826 złp. 15 gr, przy szacowanym koszcie 80 000 złp. Rząd przeznaczył na ten 
cel 25 436 złp. 27 gr, kasa miejska - 6699 złp. 20 gr, z ofiar i funduszów szpital-

                                                 
79 „Dziennik Powszechny” 1836, nr 15, s. 65; „Kurjer Warszawski” 1836, nr 14, s. 66; Zdanie 
Sprawy Rady Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych w roku 1835, [Warszawa 1836], 
s. 90-91, 131. 
80 AACz, Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się kościoła parafialnego 
w Radomsku, sygn. KK 198, s. 65-67, Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się 
kościoła św. Ducha w Radomsku, sygn. KK 199, s. 197, 213-225; APPT, AMR, zespół 103, cz. I, 
Akta Urzędu Municypalnego Miasta Radomska w przedmiocie budowli nowego szpitala 
w Radomsku, sygn. 309, b.p.; „Kurjer Warszawski” 1837, nr 197, s. 962. 
81 APPT, AMR, zespół 103, cz. I, Akta Urzędu Municypalnego Miasta Radomska w przedmio-
cie budowli nowego szpitala w Radomsku, sygn. 309, b.p.; „Kurjer Warszawski” 1839, nr 190, 
s. 922. 
82 Imię Aleksander nosił cesarz rosyjski i król polski Aleksander I oraz urodzony w 1818 r. syn 
Mikołaja I (od 1855 r. car Aleksander II). 
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nych uzyskano 5689 złp. 28 gr83. Budową kierował opiekun Marcin Ziółkowski. 
Oszczędności przeznaczono na potrzeby placówki84. 

Do szpitala przyjmowano chorych z terenu powiatu. Pacjenci zobowią-
zani byli do okazania świadectwa wydanego przez burmistrza lub wójta gminy, 
które zawierało następujące dane: imię i nazwisko, wiek, wyznanie, stan, stopień 
zamożności (osoby mające środki finansowe opłacały należność za pobyt same, 
ubodzy byli z niej zwolnieni). Koszt utrzymania chorego przez jeden dzień usta-
lono na 1 złp. Do szpitala nie przyjmowano osób spoza powiatu, bez świadec-
twa, psychicznie, przewlekle lub nieuleczalnie chorych oraz zbyt starych85. 

Fundusze na działalność szpitala w dużej mierze pochodziły ze zbiórek 
społecznych. W 1840 r. z loterii fantowej uzyskano na ten cel 8500 złp. Pomocy 
w jej zorganizowaniu udzieliły żony: Ruperta Strzeleckiego, Tomasza Siemień-
skiego i generała Blumera86. Urządzanie balów, loterii i przedstawień teatralnych 
stało się sposobem kolejnych rad szczegółowych na zdobycie pieniędzy na funk-
cjonowanie placówki87. Wiele osób przekazywało darowizny lub czyniło zapisy 
testamentowe88. 

W 1844 r. szpital w Radomsku był jednym z 44 rządowych szpitali 
w Królestwie Polskim (ale aż 9 z nich znajdowało się w Warszawie)89. W guberni 
piotrkowskiej do 1877 r. było 7 publicznych szpitali rządowych, w 1878 r. odda-
no do użytku kolejny w Będzinie. Działały również 4 szpitale prywatne (w tym 
2 wiejskie), szpital więzienny w Piotrkowie i 3 przy zakładach górniczych90. 

                                                 
83 1 złp. = 30 gr. 
84 „Kurjer Warszawski” 1841, nr 301, s. 1429-1430. 
85 APPT, AMR, zespół 103, cz. I, Akta Urzędu Municypalnego Miasta Radomska w przedmio-
cie budowli nowego szpitala w Radomsku, sygn. 309, b.p. 
86 „Kurjer Warszawski” 1840, nr 69, s. 325. 
87 „Kurjer Warszawski” 1845, nr 3, s. 10, nr 6, s. 31, nr 12, s. 60, nr 347, s. 1674; „Kurjer War-
szawski” 1847, nr 25, s. 118, nr 349, s. 1667-1668; „Kurjer Warszawski” 1848, nr 20, s. 48, nr 81, 
s. 382; „Kurjer Warszawski” 1853, nr 9, s. 50, nr 29, s. 154, nr 109, s. 546, nr 344, s. 1712; „Kurjer 
Warszawski” 1854, nr 25, s. 129; „Kurjer Warszawski” 1855, nr 345, s. 1763; „Kurjer Warszaw-
ski” 1868, nr 227, s. 1. 
88 W 1843 r. Rada Administracyjna zatwierdziła zapis testamentalny na rzecz szpitala w wy-
sokości 450 rb. Romana hrabiego Skarbka („Kurjer Warszawski” 1843, nr 50, s. 233). W 1849 r. 
Andrzej Wzdulski przekazał 300 rb. („Kurjer Warszawski” 1849, nr 53, s. 249). W 1853 r. Rada 
Administracyjna zatwierdziła zapisy uczynione przez Augustę Ksawerę Teresę z książąt 
Druckich-Lubeckich Siemińską – 600 rb. na rzecz szpitala św. Aleksandra, w celu bezpłatnego 
leczenia wieśniaków ze Stobiecka Szlacheckiego („Kurjer Warszawski” 1853, nr 90, s. 445, nr 
344, s. 1712). W 1862 r. Rada Administracyjna zatwierdziła zapis testamentowy sporządzony 
przez Felicjana Kołaczkowskiego w kwocie 300 rb. („Kurjer Warszawski” 1862, nr 103, s. 595), 
w 1864 r. zapis 150 rb. uczyniony w testamencie emeryta Marcina Ziółkowskiego („Gazeta 
Warszawska” 1864, nr 122, s. 1). Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kali-
skiego w 1847 r. przekazała 525 złp na rzecz Szpitala św. Aleksandra w Radomsku („Kurjer 
Warszawski” 1847, nr 117, s. 563). 
89 „Kurjer Warszawski” 1844, nr 329, s. 1558. 
90 „Tydzień” 1878, nr 15, s. 1. 
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Około 1885 r. utworzono szpital żydowski w Łodzi, w 1886 r. szpital w Brzezi-
nach, w 1889 r. w Łasku i w 1891 r. w Tomaszowie. Szpital w Koniecpolu od 
około 1896 r. był z powodu braku środków na jego utrzymanie nieczynny91.  

Jednym ze sposobów oceny skuteczności leczenia w szpitalach może być 
porównanie śmiertelności wśród pacjentów. Trzeba pamiętać, że nie jest to 
w pełni miarodajna metoda, być może w niektórych szpitalach (lepiej wyposa-
żonych lub z wyższej klasy specjalistami) leczono bardziej skomplikowane 
przypadki, a więc i liczba umierających mogła być większa. Śmiertelność w ra-
domszczańskim szpitalu wykazywała dużą zmienność. Średnia wieloletnia 
kształtowała się na poziomie średniej w całej guberni. Zdecydowanie lepsze wy-
niki leczenia miał szpital w Łasku oraz placówki żydowskie w Piotrkowie i Ło-
dzi. Średnie roczne w guberni na przestrzeni ponad 50 lat (1861-1912) utrzymy-
wały się na zbliżonym poziomie od nieco ponad 9 do 11%. Z tego wynika, że 
skuteczność leczenia w szpitalach nie ulegała zmianie. 

 
 
Tab. 3: Śmiertelność w szpitalach rządowych należących od 1866 r. do 

guberni piotrkowskiej [%] 
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1861 15,4 11,6 7,0 12,6 12,6 12,3 6,5 - - - - - 11,1 

1875 10,9 12,7 15,0 11,6 10,4 10,2 9,4 - - - - - 10,9 

1876 12,9 6,7 11,1 8,5 10,3 20,1 7,2 - - - - - 10,9 

1877 7,9 15,5 ? ? ? ? ? - - - - - 10,4 

1878 6,8 9,2 9,0 14,2 15,0 6,3 9,9 - - - - - 10,1 

1882 11,5 8,5 7,2 8,4 14,5 10,1 10,5 - 9,0 - - - 10,0 

1883 11,5 7,0 7,5 11,1 9,0 10,0 8,0 - 11,1 - - - 9,4 

                                                 
91 Obzor... za 1896 God, s. 72-75; „Tydzień” 1885, nr 38, s. 3. 
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1896 5,1 - 8,8 1,0 10,8 13,0 13,0 6,6 12,2 12,0 9,6 10,2 9,3 

1901 14,4 - 11,6 6,3 11,8 14,0 8,9 7,8 13,7 10,2 7,2 11,6 10,7 

1902 11,2 - 11,4 5,4 10,3 14,8 8,6 7,2 11,0 10,5 3,9 10,3 9,5 

1904 7,7 - 12,4 7,0 11,4 11,1 9,9 9,9 12,0 11,3 4,6 4,9 9,3 

1906 ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10,0 

1907 ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9,9 

1908 ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10,0 

1909 ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10,4 

1910 ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10,3 

1911 ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11,0 

1912 ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10,0 

 
Źródło: Obzor... za 1876 God, s. 68-69; Obzor... za 1878 God, Piotrków 1879, s. 45; Obzor... za 1883 
God, Piotrków 1884, s. 45; Obzor... za 1896 God, s. 72-75; Obzor... za 1901 God, Piotrków 1902, 
s. 72-81; Obzor... za 1902 God, Piotrków 1903, s. 58-64; Obzor... za 1904 God, Piotrków 1905, s. 43-
47; Obzor... za 1906 God, Piotrków 1907, s. 56; Obzor... za 1907 God, Piotrków 1908, s. 61; Obzor... 
za 1908 God, Piotrków 1910, s. 64; Obzor... za 1909 God, Piotrków 1911, s. 66; Obzor... za 1910 
God, Piotrków 1911, s. 57; Obzor... za 1911 God, Piotrków 1912, s. 66-67; Obzor... za 1912 God, 
Piotrków 1913, s. 57; „Tydzień” 1876 nr 33, s. 1; „Tydzień” 1878, nr 15, s. 1; „Tydzień” 1883, nr 
26, s. 4; Zdanie sprawy z działań szpitali... za rok 1861, s. 60-61. 

 
 
 
Szpital początkowo mógł przyjąć 25 pacjentów, a od około 1875 r. – 38. 

W 1855 r. ukończono budowę łaźni parowej. W 1876 r. przeprowadzono remont 
i dobudowano drewnianą przybudówkę, w której znajdowała się łaźnia lazaretu 
wojskowego. Przybudówkę rozebrano w 1903 r.92 

                                                 
92 „Kurjer Warszawski” 1875, nr 185, s. 2; „Pamiętnik Religijno-Moralny” 1855, T. 28, nr 1, 
s. 52; „Tydzień” 1876, nr 32, s. 1; „Tydzień” 1878, nr 15, s. 1; „Tydzień” 1888, nr 30, s. 1; „Ty-
dzień” 1903, nr 26, s. 5; „Tygodnik Lekarski” 1860, nr 10, s. 88. 
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W szpitalu zatrudniano: lekarza, felczera, pisarza (sekretarza-ekonoma), 
posługaczy i rosyjskiego dozorcę. W 1876 r. był nim Siergiej Winogradow, 
w latach 1877-1887 – Wasilij Wasiliew (odznaczony brązowym medalem za 
stłumienie polskiego buntu 1863-64), od 1887 co najmniej do 1893 r. – Iwan Ko-
koszynskij (odznaczony srebrnym medalem za stłumienie polskiego buntu 1863-
64), w 1899 r. stanowisko to pozostawało nie obsadzone, w 1902 r. funkcję tę 
sprawował jednocześnie lekarz. Brak informacji, czy szpital utrzymywał stano-
wisko dozorcy w kolejnych latach. Sekretarzem-ekonomem w 1869 r. mianowa-
no Wiktora Święckiego. Jan Kisłowski pełniący dotąd tę funkcję został przenie-
siony do Łowicza. W 1876 r. koszt utrzymania personelu wynosił 887 r. oraz 255 
rb. 50 kop. na wyżywienie służby. W 1878 r. kapitał szpitala wynosił 8437 rb. 
Roczne utrzymanie chorego wyliczono na 247 rb. 93  

 
Członkowie Rad Szczegółowych Szpitala św. Aleksandra 

  
Szpital, jak wszystkie instytucje dobroczynne, zarządzany był przez radę 

szczegółową. W radzie zasiadali: opiekun, 3 członków i lekarz naczelny, tylko 
w przypadku dużych instytucji zezwalano na poszerzenie jej składu. W poniż-
szym spisie (aby nie powtarzać wcześniejszych informacji) uwzględniono tylko 
osoby nie będące lekarzami lub aptekarzami. Wiadomości dotyczące przynależ-
ności do rady lekarzy i aptekarzy umieszczone są w ich biogramach. 

 
Bednarski Ignacy, kasjer Magistratu, do rady mianowany w 1850 r., 

znajdował się w jej składzie jeszcze w 1861 r.94 
            Cywiński Gustaw, został mianowany do rady w 1865 r., zmarł w 1896 r.95 

Czarnomski Izydor, właściciel ziemski, został mianowany członkiem ra-
dy w 1852 r.96 

Janiszewski Łukasz, notariusz w latach 1851-1876, do rady został powo-
łany w 1852 r., przewodniczył radzie w 1861 i 1868 r.97 

Kamocki Walenty, podsędek Sądu Pokoju Powiatu Radomskiego, do ra-
dy mianowany w 1840 r.98 

                                                 
93 „Gazeta Warszawska” 1869, nr 104 (dodatek), s. 5; Pamiatnaja... na 1886 god, s. 38; Pamiatna-
ja... na 1890 god, Piotrków 1890, s. 39; Pamiatnaja... na 1899 god, s. 203; Pamiatnaja... na 1902 god, 
Piotrków 1902, s. 107; Spravocznaja kniżka... na 1877 god, s. 26; Spravocznaja kniżka... na 1878 god, 
s. 27; „Tydzień” 1876, nr 32, s. 1; „Tydzień” 1878, nr 15. 
94 „Kurjer Warszawski” 1850, nr 186, s. 993; Zdanie sprawy z działań szpitali... za rok 1861, cz. II, 
s. 18. 
95 „Gazeta Warszawska” 1865, nr 145, s. 1; „Wiek” 1896 nr 16, s. 2. 
96 „Gazeta Warszawska” 1852, nr 137, s. 1. 
97 APPT, Kancelaria notariusza Łukasza Janiszewskiego w Radomsku, zespół 129, opis zespo-
łu; „Kurjer Warszawski” 1852, nr 84, s. 429; „Kurjer Warszawski” 1868, nr 227, s. 1; Zdanie 
sprawy z działań szpitali... za rok 1861, cz. II, s. 18. 
98 „Gazeta Warszawska” 1840, nr 319, s. 1; „Kurjer Warszawski” 1840, nr 316, s. 1505. 
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Krąkowski Teofil, podpisarz a następnie pisarz Sądu Pokoju Okręgu 
Radomskiego, w 1849 r. po upływie kadencji został zwolniony z obowiązku za-
siadania w radzie, ponownie został do niej mianowany w 1850 r. W 1851 prze-
niesiony do Okręgu Lipnowskiego99. 

Królikiewicz Franciszek, ławnik, w 1837 r. (po dwuletniej kadencji) zo-
stał odwołany z rady100.  

Królikiewicz Tomasz, do rady mianowany w 1835 r., jeden z inicjatorów 
budowy i darczyńca szpitala101. 

Michałecki Józef, obywatel miasta, do rady mianowany w 1844 r., został 
zwolniony z tego obowiązku po upływie kadencji w 1849 r., w 1850 r. mianowa-
ny do niej ponownie102. 

Myśliński Feliks (1855-1920), notariusz w latach 1888-1920, opiekun 
szpitala w 1897 r.103 

Ostaszewski Julian, ekonom szpitala, był członkiem rady w 1861 r.104 
Ostrowski Tadeusz, ziemianin, opiekun szpitala w latach 1891-1893105. 
Piasecki Mateusz, sekretarz Magistratu, do rady mianowany w 1844 

i 1850 r., pozostawał w jej składzie co najmniej do 1861 r.106 
Rapczyński Tomasz, obywatel miasta, do rady mianowany w 1849 r.107 
Siennicki Władysław (1837-1896), ukończył instytut szlachecki, następ-

nie Akademię Rolniczą w Proskau (Prószków), krótko zajmował się uprawą roli, 
później rozpoczął pracę w komisji sprawiedliwości, w latach 1873-1896 notariusz 
w Noworadomsku, w 1896 r. był opiekunem szpitala108. 

Skórzewski Bolesław, właściciel majątku Chełmo, opiekun szpitala w la-
tach 1876-1890, zmarł w 1908 r. w wieku 67 lat109. 

                                                 
99 „Kurjer Warszawski” 1849, nr 207, s. 1025; „Kurjer Warszawski” 1850, nr 186, s. 993; „Kurjer 
Warszawski” 1851, nr 88, s. 453. 
100 „Gazeta Poranna” 1837, nr 164, s. 2; „Gazeta Warszawska” 1837, nr 254, s. 1; „Korrespon-
dent” 1837, nr 256, s. 1. 
101 „Dziennik Powszechny” 1836, nr 15, s. 65. Możliwa pomyłka w imionach: prawdopodobnie 
Tomasz i Franciszek Królikiewicz to jedna osoba. 
102 „Kurjer Warszawski” 1844, nr 146, s. 697; „Kurjer Warszawski” 1849, nr 207, s. 1025; „Kur-
jer Warszawski” 1850, nr 186, s. 993. 
103 APPT, Kancelaria notariusza Feliksa Myślińskiego w Radomsku, zespół 134, opis zespołu; 
Pamiatnaja... na 1898 god, Piotrków 1898, s. 259. 
104 Zdanie sprawy z działań szpitali... za rok 1861, cz. II, s. 18. 
105 Pamiatnaja... na 1891 god, s. 41; Pamiatnaja... na 1893 god, s. 157. 
106 „Kurjer Warszawski” 1844, nr 146, s. 697; „Kurjer Warszawski” 1850, nr 186, s. 993; Zdanie 
sprawy z działań szpitali... za rok 1861, cz. II, s. 18. 
107 „Kurjer Warszawski” 1849, nr 207, s. 1025. 
108 APPT, Kancelaria notariusza Władysława Siennickiego w Radomsku, zespół 136, opis ze-
społu; „Wiek” 1896, nr 71, s. 2; Pamiatnaja... na 1896 god, Piotrków 1896, s. 164. 
109„Kurjer Warszawski” 1908, nr 241, s. 7; Pamiatnaja... na 1890 god, s. 39; Spravocznaja kniżka... 
na 1877 god, s. 23, 26. 
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Słowikowski Józef, obrońca Sądu Pokoju Okręgu Radomskiego, do rady 
mianowany w 1849 r. W 1856 został przeniesiony do Radomia110. 

Wąsowicz Protazy, pisarz Sądu Pokoju Okręgu Radomskiego, do rady 
mianowany w 1843 r.111 

Załuskowski Józef, zasiadał w radzie co najmniej od 1861 r., został z niej 
odwołany w 1865 r.112 

Ziembiński Wojciech, do rady mianowany w 1835 r., jeden z inicjatorów 
budowy i darczyńca szpitala113. 

Ziółkowski Marcin, żołnierz, pisarz, a następnie podsędek Sądu Pokoju 
Powiatu Radomskiego, został mianowany do rady w 1835 r., przewodniczył jej 
co najmniej do 1840 r., inicjator budowy i darczyńca szpitala, w 1854 r. odzna-
czony przez cara odznaką za nieskazitelną służbę urzędników, zmarł 23 stycznia 
1864 r. w wieku 74 lat114. 

 
Powiatowe Rady Zakładów Dobroczynnych  

 
Wszystkie instytucje dobroczynne w Radomsku podlegały od 1861 r. do 

1866 r. piotrkowskiej Powiatowej Radzie Zakładów Dobroczynnych115, a od 1866 
r., po reformie administracyjnej, noworadomskiej Powiatowej Radzie Zakładów 
Dobroczynnych. Z urzędu w radzie zasiadali: naczelnik, pomocnik naczelnika 
do spraw administracyjnych oraz lekarz powiatowy. Wśród osób wybieranych 
prawie zawsze znajdowali się opiekunowie domu schronienia oraz szpitali 
w Radomsku i Koniecpolu, a także lekarz miejski w Radomsku. Pozostali to naj-
częściej urzędnicy, ziemianie, aptekarze, czasem mieszczanie. W 1867 r. radzie 
przewodniczył Andrzej Pieńkowski, obrońca Sądu Pokoju, który zmarł w 1876 r. 
Później funkcje przewodniczących pełnili naczelnicy powiatu116. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
110 „Kurjer Warszawski” 1849, nr 207, s. 1025; „Kurjer Warszawski” 1856, nr 301, s. 1549. 
111 „Kurjer Warszawski” 1843, nr 40.  
112 „Gazeta Warszawska” 1865, nr 145, s. 1; Zdanie sprawy z działań szpitali... za rok 1861, cz. II, 
s. 18. 
113 „Dziennik Powszechny” 1836, nr 15, s. 65. 
114 „Dziennik Powszechny” 1836, nr 15, s. 65; „Kurjer Warszawski” 1854, nr 36, s. 183.  
115 Powiatowe Rady Zakładów Dobroczynnych powołano Ukazem Najwyższym z 24 maja/5 
czerwca 1861 r. (Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego: Wydział Spraw Wewnętrz-
nych i Duchownych, Cz. 3, Zakłady Dobroczynne, T. 1, Warszawa 1866, s. II). 
116 „Kurjer Warszawski” 1876, nr 5, s. 3. 
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Tab. 4: Składy osobowe Powiatowej Rady Zakładów Dobroczynnych 
w Noworadomsku 

 
Rok117 Członkowie z urzędu Członkowie z wyboru 
1872 Michaił Wasyliewicz de Saint-

Loran (naczelnik), Władimir 
Nikołajewicz Bogosławskij 
(pomocnik naczelnika) 

Adolf Szalay, Julian Kulski, Zyg-
munt Romanowski 

1874 Michaił Wasyliewicz de Saint-
Loran (naczelnik), Władimir 
Nikołajewicz Bogosławskij 
(pomocnik naczelnika), Leon 
Stupnicki (lekarz powiatowy) 

Władimir Dikarjew, Adolf Szalay, 
Romuald Hube, Zygmunt Ro-
manowski, Julian Kulski, Klaudia de 
Saint-Loran 

1877 Anton Grigorjewicz Maly-
szewskij (naczelnik), Michaił 
Wojciechowicz Tymiński 
(pomocnik naczelnika), Leon 
Stupnicki (lekarz powiatowy) 

Bolesław Skórzewski, Zofia Kała-
kucka, Antoni Długoszewski, Antoni 
Kijora, Józef Prokopowicz 

1878 jak wyżej Bolesław Skórzewski, Paulina Ty-
mińska, Antoni Długoszewski, An-
toni Kijora, Józef Prokopowicz, An-
toni Czyżewicz 

1880 Anton Grigorjewicz Maly-
szewskij (naczelnik), Michaił 
Wojciechowicz Tymiński 
(pomocnik naczelnika), Alek-
sander Czerniejewski (lekarz 
powiatowy) 

jak wyżej 

1882 Wasilij Wasiljewicz Siergiejew 
(naczelnik), Michaił Wojcie-
chowicz Tymiński (pomocnik 
naczelnika), Aleksander 
Czerniejewski (lekarz powia-
towy) 

Bolesław Skórzewski, Paulina Ty-
mińska, Antoni Długoszewski, An-
toni Kijora, Józef Prokopowicz, An-
toni Czyżewicz, Konstanty Rybe 

1883 jak wyżej Bolesław Skórzewski, Paulina Ty-
mińska, Antoni Długoszewski, An-
toni Kijora, Józef Prokopowicz, An-
toni Czyżewicz 

1884 jak wyżej Bolesław Skórzewski, Paulina Ty-

                                                 
117 Daty przytoczono zgodnie z rocznikami ksiąg pamiątkowych, jednak dane w nich zawarte 
pochodzą prawdopodobnie z roku poprzedzającego. 
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mińska, Władysław Siennicki, Ignacy 
Knichowiecki, Józef Prokopowicz, 
Antoni Czyżewicz 

1885-
1886 

Mikołaj Iwanowicz Szmidt 
(naczelnik), Michaił Wojcie-
chowicz Tymiński (pomocnik 
naczelnika), Aleksander 
Czerniejewski (lekarz powia-
towy) 

jak wyżej 

1887 jak wyżej Bolesław Skórzewski, Paulina Ty-
mińska, Edmund Zgurski, Ignacy 
Knichowiecki, Marian Konopacki, 
Aleksander Krajewski 

1888 jak wyżej Bolesław Skórzewski, Paulina Ty-
mińska, Edmund Zgurski, Ignacy 
Knichowiecki, Marian Konopacki, 
Józef Sienicki 

1889-
1890 

Modiest Osipowicz Żeglinskij 
(naczelnik), Tomasz Dobra-
czyński (pomocnik naczelni-
ka), Aleksander Czerniejew-
ski (lekarz powiatowy) 

Bolesław Skórzewski, Paulina Ty-
mińska, Edmund Zgurski, Ignacy 
Knichowiecki, Marian Konopacki, 
Aleksander Krajewski, Józef Sienicki 

1891 jak wyżej Bolesław Skórzewski, Paulina Ty-
mińska, Tadeusz Ostrowski, Ignacy 
Knichowiecki, Marian Konopacki, 
Aleksander Krajewski, Józef Sienicki, 
Andriejew 

1893 Dimitrij Grigorjewicz Drinie-
wicz (naczelnik), Tomasz 
Dobraczyński (pomocnik 
naczelnika), Aleksander 
Czerniejewski (lekarz powia-
towy) 

Kazimierz Soczołowski, Władysław 
Siennicki, Stefan Lubomirski, August 
Ostrowski, Tadeusz Ostrowski, Igna-
cy Knichowiecki 

1896 Dimitrij Grigorjewicz Drinie-
wicz (naczelnik), Tomasz 
Dobraczyński (pomocnik 
naczelnika), Ignacy Gurbski 
(lekarz powiatowy) 

Kazimierz Soczołowski, Władysław 
Siennicki, Maria Potocka, Stefan Lu-
bomirski, August Ostrowski, Józef 
Sienicki 

1898 jak wyżej Bronisław Rago, Józef Sienicki, Ka-
zimierz Soczołowski, Leopold Do-
brzelewski, Feliks Myśliński 

1899 jak wyżej Bronisław Rago, Józef Sienicki, Ka-
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zimierz Soczołowski, Leopold Do-
brzelewski, Edmund Nowak 

1902 jak wyżej Bronisław Rago, Józef Sienicki, Ka-
zimierz Soczołowski, Leopold Do-
brzelewski118, Edmund Nowak, Ma-
ria Potocka, Wincenty Mrozewicz 

1903-
1904 

jak wyżej  Bronisław Rago, Józef Sienicki, Jan 
Rajkowski, Edmund Nowak, Maria 
Potocka, Wincenty Mrozewicz 

1907 Iwan Pietrowicz Ostankin 
(naczelnik), Ignacy Gurbski 
(lekarz powiatowy) 

Bronisław Rago, Józef Sienicki, Ka-
zimierz Soczołowski, Jan Rajkowski, 
Wincenty Mrozewicz 

1910-
1911 

Fjodor Lwowicz Makarow 
(naczelnik), Józef Zawadzki 
(pomocnik naczelnika), Igna-
cy Gurbski (lekarz powiato-
wy) 

Bronisław Rago, Józef Sienicki, Win-
centy Mrozewicz, Jan Humblet 

1912 Fjodor Lwowicz Makarow 
(naczelnik), Paweł Winiewicz 
(pomocnik naczelnika), Igna-
cy Gurbski (lekarz powiato-
wy) 

Józef Sienicki, Roman Kopytyński, 
Bronisław Rago, Wincenty Mroze-
wicz, Józef Stanisławski, Jan Hussa-
rzewski, Jan Humblet 

1913 Jurij Dimitriewicz Woroniec 
(naczelnik), Paweł Winiewicz 
(pomocnik naczelnika), Igna-
cy Gurbski (lekarz powiato-
wy) 

Bronisław Rago, Feliks Myśliński, 
Jan Hussarzewski, Adam Chlewski, 
Józef Stanisławski 

1914 Aleksandr Aleksejewicz Ka-
chanow (naczelnik), Paweł 
Winiewicz (pomocnik naczel-
nika), Ignacy Gurbski (lekarz 
powiatowy) 

jak wyżej 

 
Źródło: Pamiatnaja...na 1872 god, s. 26-27, 47; Pamiatnaja...na 1874 god, Piotrków 1874, s. 47-49, 
67; Pamiatnaja...na 1885 god, Piotrków 1885, s. 13-14, 28-30; Pamiatnaja...na 1886 god, s. 18-19, 35-
36; Pamiatnaja...na 1887 god, Piotrków 1887, s. 20-21, 41-42; Pamiatnaja...na 1888 god, Piotrków 
1888, s. 18-19, 36-37; Pamiatnaja...na 1889 god, Piotrków 1889, s. 18, 36-37; Pamiatnaja...na 1890 
god, s. 18, 36; Pamiatnaja...na 1891 god, s. 18, 38; Pamiatnaja...na 1893 god, s. 93-95, 154; Pamiatna-
ja...na 1896 god, , s. 94-97, 161; Pamiatnaja...na 1898 god, s. 62-63, 258-259; Pamiatnaja...na 1899 
god, s. 59-60, 203; Pamiatnaja...na 1902 god, s. 106-107; Pamiatnaja...na 1903 god, s. 191; Pamiatna-
ja...na 1904 god, Piotrków 1904, s. 48-49, 184; Pamiatnaja...na 1907 god, s. 38, 59-60; Pamiatna-

                                                 
118 Wiadomość nieprawdziwa, ponieważ notariusz Leopold Dobrzelewski żył w latach 1821-
1900 (Z. Gzik, Stary cmentarz..., s. 82). 
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ja...na 1910 god, Piotrków 1910, s. 38-39, 62; Pamiatnaja...na 1911 god, s. 38-39, 61-62; Pamiatna-
ja...na 1912 god, Piotrków 1912, s. 38-39, 62; Pamiatnaja...na 1913 god, Piotrków 1913, s. 44-45, 74-
75; Pamiatnaja...na 1914 god, s. 44-45, 73; Spravocznaja kniżka... na 1877 god, s. 12-13, 23; Spravocz-
naja kniżka... na 1878 god, s. 13, 24; Spravocznaja kniżka... na 1880 god, Piotrków 1879, s. 12-13, 23; 
Spravocznaja kniżka... na 1882 god, Piotrków 1881, s. 15-16, 30; Spravocznaja kniżka... na 1883 god, 
Piotrków 1882, s. 15-16, 30; Spravocznaja kniżka... na 1884 god, Piotrków 1884, s. 15-16, 30. 
 
 

Epidemie 
 

Znanych jest kilka relacji o epidemiach w Radomsku. W 1852 r. lekarz 
Aleksander Zimmermann zmarł opiekując się chorymi na cholerę. W 1866 r. 
lekarz Julian Kulski na łamach „Tygodnika Lekarskiego” dość szczegółowo opi-
sał przebieg pierwszych 2 miesięcy epidemii cholery. Po raz pierwszy chorobę 
zdiagnozowano 14 września 1866 r. u starozakonnego mieszkańca Radomska, 
pacjent po kilku dniach zmarł. Cholera gwałtownie się rozprzestrzeniała – do 
9 października zachorowało 56 osób, 22 nie przeżyły. Do końca października 
zachorowały 104 kolejne osoby – 64 zmarły. Dalszy przebieg epidemii nie jest 
znany – wiadomo tylko, że między 6 a 13 listopada odnotowano 20 nowych za-
chorowań i 22 zgony119. Epidemia cholery w 1873 r. trwała około 5 tygodni i wy-
gasła w połowie września. Najwięcej ofiar spowodowała wśród ubogich i słabo 
wykształconych mieszkańców, którzy nie zachowywali zasad higieny oraz jedli 
duże ilości nie mytych warzyw. W czasie trwania epidemii zorganizowano spe-
cjalny szpital choleryczny120. W 1894 r. kolejna epidemia cholery ominęła Ra-
domsko, a dotknęła niedaleki Przedbórz. Fakt ten tłumaczono dostępem ludno-
ści Radomska do czystej wody z nowo wybudowanych studni artezyjskich121. 
Opinia ta jest jednak sprzeczna z relacją niewiele późniejszą, z której wynikało, 
że woda z tych studni nie nadawała się do picia122. W 1911 r. odnotowano liczne 
zgony dzieci chorych na szkarlatynę123. 

O pojawianiu się epidemii można wnioskować na podstawie danych do-
tyczących śmiertelności w parafii św. Lamberta124. Co pewien czas liczba zgo-
nów gwałtownie rosła (lata: 1815, 1819, 1828-29, 1847-48, 1853-55, 1860, 1866, 
1873, 1885, 1893, 1904125). Pewne wahania są naturalne, mogą też wynikać z wy-

                                                 
119 „Tygodnik Lekarski” 1866, nr 40, s. 319, nr 41, s. 326, nr 42, s. 335, nr 43, s. 342, nr 44, s. 351, 
nr 45, s. 359, nr 46, s. 367, nr 47, s, 371, nr 48, s. 383. 
120 „Kurjer Warszawski” 1873, nr 202, s. 2. 
121 „Kurjer Warszawski” 1895, nr 12, s. 4. 
122 „Kurjer Warszawski” 1895, nr 127, s. 2-3. 
123 „Goniec Częstochowski” 1911, nr 302, s. 3. 
124 Są to jedyne pełne dane zachowujące ciągłość. Pamiętać jednak należy, że parafia obejmo-
wała oprócz miasta również okoliczne wsie. Dane dotyczące całej ludności miasta zawarte 
w księgach zejść gminy i parafii Radomsko kończą się na roku 1825. 
125 Daty te częściowo pokrywają się z latami o podwyższonej śmiertelności w pobliskiej parafii 
Lgota Wielka: 1819, 1827-29, 1838, 1848, 1853, 1855, 1866, 1871-1875, 1879, 1885, 1892-1893, 
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żów lub niżów demograficznych. Jednak najbardziej prawdopodobną przyczyną 
wzrostu śmiertelności było wystąpienie epidemii lub klęski głodu. Wojny czy 
powstania należy wykluczyć (w latach 1830-31, 1863-64, 1914 liczba zgonów 
w parafii nie odbiegała od średniej z kilku sąsiednich lat), skutki działania ży-
wiołów również, np. w 1818 r., mimo wielkiego pożaru, śmiertelność w mieście 
prawie się nie zmieniła. Wzrost liczby zgonów zarówno w Radomsku, jak 
i w całej parafii miał miejsce w analogicznych okresach. Wyjątkiem są lata 1828-
29 i 1860, gdzie śmiertelność w mieście w porównaniu z parafią była stosunkowo 
niska i rok 1831, w którym w mieście odnotowano wzrost liczby zgonów, 
a w całej parafii spadek.  

W badanym okresie liczba zgonów w mieście miała tendencję rosnącą – 
do około 1886 r. powoli, następnie szybciej. Podobnie zwiększał się odsetek zgo-
nów w miejskiej części parafii początkowo oscylował w granicach 20-30% 
wszystkich zgonów w parafii, od 1880 r. nie spadał poniżej 30%, a w później-
szym okresie często przekraczał 40%. Wyjątkiem był rok 1900, w którym odno-
towano więcej zgonów w miejskiej niż w wiejskiej części parafii. Przyczyną takiej 
sytuacji nie był pogarszający się stan sanitarny miasta, lecz zmiana struktury 
zamieszkania parafii – liczba ludności Radomska rosła zasilana mieszkańcami 
okolicznych wsi. 
 

Tab. 5: Liczba zgonów w gminie i parafii Radomsko w latach 1815-1825 
 

Rok Liczba zgonów 

Ogólna Miasto 

Chrześcijanie Żydzi Razem Miasto [%] 

1815 322 89 16 105 32,6 

1816 201 40 3 43 21,4 

1817 234 61 8 69 29,5 

1818 183 56 15 71 38,8 

1819 335 104 16 120 35,8 

1820 235 42 7 49 20,9 

1821 212 56 4 60 28,3 

                                                                                                                               
1899, 1904-1905, co może świadczyć o wspólnych przyczynach zgonów na obu terenach - 
J. Kapuściński, Życie religijne wiejskiej parafii na przykładzie Lgoty Wielkiej (do 1925 roku), „Zeszy-
ty Radomszczańskie”, t. I, 2007, s. 161. 
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1822 235 54 14 68 28,9 

1823 231 54 11 65 28,1 

1824 238 52 10 62 26,1 

1825 266 41 4 45 16,9 

 
Źródło: AACz, Księgi zgonów gminy i parafii w Radomsku z lat 1815-1925, sygn. 

KM4995-KM5006. 
 
Tab. 6: Liczba zgonów w parafii św. Lamberta w latach 1815-1914126 
 

Rok Liczba zgonów Rok Liczba zgonów 
Ogólna Miasto127 Miasto 

[%] 
Ogólna Miasto Miasto 

[%] 
1815 291 89 30,6 1865 228 79 34,6 

1816 193 40 20,7 1866 555 173 31,2 

1817 221 61 27,6 1867 317 101 31,9 

1818 166 56 33,7 1868 190 69 36,3 

1819 309 104 33,7 1869 221 90 40,7 

1820 220 42 19,1 1870 263 85 32,3 

1821 203 56 27,6 1871 224 72 32,1 

1822 212 54 25,5 1872 309 116 37,5 

1823 208 54 26,0 1873 468 163 34,8 

1824 217 52 24,0 1874 218 72 33,0 

1825 254 41 16,1 1875 257 89 34,6 

1826 203 51 25,1 1876 230 79 34,3 

1827 250 55 22,0 1877 259 72 27,8 

1828 362 79 21,8 1878 307 101 32,9 

1829 398 67 16,8 1879 300 89 29,7 

                                                 
126 Dane z lat 1815-1825 otrzymano odejmując od ogólnej liczby zgonów w gminie i parafii 
Radomsko zgony ludności żydowskiej. Jest to pewne uproszczenie, gdyż rejestr zgonów roz-
różnia tylko ludność chrześcijańską i żydowską, a wśród chrześcijan mogli się znajdować 
ewangelicy lub prawosławni. 
127 Uwzględniono zgony w szpitalu, choć część pacjentów pochodziła spoza Radomska. 
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1830 247 55 22,3 1880 280 86 30,7 

1831 307 102 33,2 1881 338 110 32,5 

1832 315 66 21,0 1882 344 127 36,9 

1833 352 50 14,2 1883 266 84 31,6 

1834 256 73 28,5 1884 356 128 36,0 

1835 285 68 23,9 1885 470 189 40,2 

1836 372 76 20,4 1886 265 82 30,9 

1837 347 75 21,6 1887 327 120 36,7 

1838 309 57 18,4 1888 327 136 41,6 

1839 331 74 22,4 1889 400 134 33,5 

1840 353 90 25,5 1890 392 143 36,5 

1841 308 74 24,0 1891 392 147 37,5 

1842 377 89 23,6 1892 470 186 39,6 

1843 404 87 21,5 1893 622 241 38,7 

1844 319 86 27,0 1894 398 171 43,0 

1845 378 113 29,9 1895 374 144 38,5 

1846 449 122 27,2 1896 453 192 42,8 

1847 678 228 33,6 1897 564 210 37,2 

1848 633 190 30,0 1898 519 253 48,7 

1849 400 119 29,8 1899 522 230 44,1 

1850 283 79 27,9 1900 507 273 53,8 

1851 311 77 24,8 1901 546 214 39,2 

1852 390 105 26,9 1902 588 267 45,4 

1853 438 107 24,4 1903 540 222 41,1 

1854 427 137 32,1 1904 799 381 47,7 

1855 618 244 39,5 1905 593 281 47,4 

1856 403 109 27,0 1906 575 249 43,3 

1857 267 82 30,7 1907 583 286 49,1 

1858 259 60 23,2 1908 542 237 43,7 

1859 234 66 28,2 1909 536 246 45,9 
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1860 413 111 26,9 1910 598 259 43,3 

1861 320 90 28,1 1911 629 309 49,1 

1862 288 95 33,0 1912 561 259 46,2 

1863 238 74 31,1 1913 551 270 49,0 

1864 248 61 24,6 1914 551 249 45,2 

   
Źródło: AACz, Księgi zgonów parafii św. Lamberta w Radomsku z lat 1815-1914, sygn. KM91, 
KM93, KM95, KM96, KM127-KM132, KM4672, KM4273, KM4995-KM5011, KM5014. 
  

W guberni piotrkowskiej sporządzano szczegółowe zestawienia dotyczą-
ce zachorowań na choroby epidemiczne. Uwzględniano w nich: grypę, cholerę, 
szkarlatynę, ostry katar żołądka, ospę, koklusz, krwawą biegunkę, odrę i dyfte-
ryt. Można zauważyć, że najwięcej zachorowań odnotowano w 1894 i 1911 r., 
a w roku 1894 również najwięcej zgonów. We wszystkich latach śmiertelność 
wśród chorych była wysoka i wahała się od około 10 do 20%.  
 

Tab. 7: Liczba zachorowań na choroby epidemiczne w guberni piotrkow-
skiej  

 
Rok Liczba 

 zachorowań 
Liczba zgonów Zgony [%] 

1876 1409 140 9,9 
1878 2486 321 12,9 
1883 3312 479 14,5 
1889 7677 1389 18,1 
1890 14277 2997 21,0 
1893 5268 1311 20,5 
1894 42779 8204 19,1 
1896 29111 3407 11,7 
1901 30373 4326 14,2 
1902 34885 4580 13,1 
1904 36047 5710 15,8 
1906 36452 5431 14,8 
1907 34022 4573 13,4 
1908 25731 4852 18,8 
1909 26628 5346 20,1 
1910 33824 3568 10,5 
1911 43038 4670 10,8 
1912 26911 4853 18,0 
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Źródło: Obzor... za 1876 God, s. 70; Obzor... za 1878 God, s. 47; Obzor... za 1883 God, s. 45; Obzor... 
za 1889 God, Piotrków 1890, s. 52; Obzor... za 1890 God, Piotrków 1891, s. 57; Obzor... za 1893 
God, Piotrków 1894, s. 91; Obzor... za 1894 God, Piotrków 1895, b.p.; Obzor... za 1896 God, s. 70; 
Obzor... za 1901 God, s. 69; Obzor... za 1902 God, s. 56; Obzor... za 1904 God, b.p.; Obzor... za 1906 
God, s. 52; Obzor... za 1907 God, s. 57; Obzor... za 1908 God, s. 60; Obzor... za 1909 God, s. 62; 
Obzor... za 1910 God, s. 53; Obzor... za 1911 God, s. 63; Obzor... za 1912 God, b.p.  
 

Średnia wieloletnia umieralność na choroby epidemiczne w powiecie 
noworadomskim była zbliżona do średniej w całej guberni. Po przeanalizowaniu 
danych (tab. 8) można jednak zauważyć, że w latach 1889-1894 śmiertelność 
w powiecie przekraczała nawet dwukrotnie średnią w guberni, a w latach 1901-
1906 zawsze była niższa. Spośród pozostałych powiatów najniższą wieloletnią 
średnią śmiertelność odnotowano w powiecie będzińskim, najwyższą w łódz-
kim.  
 
 

Tab. 8: Śmiertelność wśród chorych na choroby epidemiczne w powia-
tach guberni piotrkowskiej [%] 
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1889 33,6 27,0 24,1 21,6 15,7 15,6 15,4 12,4 18,1 

1890 24,8 25,3 4,4 23,1 48,8 20,8 21,8 7,4 21,0 

1893 27,2 16,3 15,4 12,8 13,5 27,4 24,3 5,0 20,5 

1894 34,8 15,5 44,4 21,5 15,9 31,1 20,7 9,1 19,1 

1901 10,1 12,2 16,4 10,2 11,0 16,7 17,3 7,9 14,2 

1902 10,9 15,3 7,6 15,1 14,7 16,7 13,3 13,6 13,1 

1904 8,2 20,1 23,2 9,6 22,1 3,3 16,7 14,6 15,8 

1906 3,3 15,6 19,5 7,3 18,3 10,9 21,7 14,7 14,8 

1908 12,9 13,6 15,2 15,5 12,9 16,6 22,7 16,8 18,8 

1909 19,1 18,1 20,3 16,7 18,4 16,4 20,7 20,9 20,1 

1910 6,0 11,2 10,2 12,4 7,9 10,5 11,5 12,6 10,5 

1911 6,7 15,7 4,5 6,9 7,3 12,2 21,9 8,4 10,8 
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1912 14,7 11,9 16,3 3,7 15,9 19,9 25,7 14,5 18,0 

Średnia 16,3 16,8 17,0 13,6 17,1 16,8 19,5 12,1 16,5 

 
Źródło: Obzor... za 1889 God, s. 52; Obzor... za 1890 God, s. 57; Obzor... za 1893 God, s. 91; Obzor... 
za 1894 God, b.p.; Obzor... za 1896 God, s. 70; Obzor... za 1901 God, b.p.; Obzor... za 1902 God, b.p.; 
Obzor... za 1904 God, b.p.; Obzor... za 1906 God, b.p.; Obzor... za 1908 God, b.p.; Obzor... za 1909 
God, b.p.; Obzor... za 1910 God, b.p.; Obzor... za 1911 God, b.p.; Obzor... za 1912 God, b.p. 

 
 

Skuteczność i dostępność opieki lekarskiej 
 

 Można przypuszczać, że wzrost liczby lekarzy, aptek, stopniowo polep-
szający się stan sanitarny miasta128 (brukowanie ulic, budowa studni artezyj-
skich, uruchomienie szpitala i okresowe działanie szpitali zakaźnych), nowe spo-
soby leczenia (np. operacje w narkozie) i przeciwdziałania chorobom (np. szcze-
pienia), większa wiedza medyczna (np. odkrycie bakterii) oraz świadomość spo-
łeczeństwa o konieczności utrzymywania higieny zwiększały skuteczność tera-
pii. Jednak w odniesieniu do Radomska nie da się tej tezy potwierdzić staty-
stycznie. Brakuje pełnych danych dotyczących liczby zgonów w mieście w nie-
których latach129. Z tego powodu nie można prześledzić zmian współczynnika 
umieralności130 ani średniej długości życia radomszczan w badanym okresie. 
 Dostępność opieki lekarskiej należy rozpatrywać zarówno jako możli-
wość uzyskania pomocy wynikającą z fizycznej obecności lekarzy (statystycznie: 
liczba lekarzy przypadająca na określony obszar czy ilość mieszkańców), jak 
i możliwość ponoszenia kosztów leczenia. 
 Liczba lekarzy jak i aptek wzrastała, zwiększyła się również (z 25 do 38) 
liczba miejsc w szpitalu. Co najmniej od 1909 r. lekarze pełnili nocne dyżury. 
Jednocześnie wielu chorych nie otrzymywało pomocy – barierę stanowiły koszty 
leczenia. Z drugiej strony, wielu opuszczających mury uczelni medycznych 
młodych lekarzy próbowało bezskutecznie znaleźć zatrudnienie, zarówno 
w dużych miastach, jak i na prowincji. System opieki medycznej był prawie 
w 100% odpłatny. Do publicznej (bezpłatnej) opieki lekarskiej uprawnienia po-
siadali wyłącznie ubodzy niezdolni do pracy i nie mający żadnych krewnych, na 
których spoczywał ustawowy obowiązek zapewnienia chorym opieki131. 

                                                 
128 Wiele korespondencji prasowych z miasta pokazywało liczne uchybienia w tej kwestii, np. 
„Wiadomości Częstochowskie” 1906 nr 55, s. 3. 
129 Dostępne z parafii św. Lamberta (obejmującej znacznie większy obszar niż samo miasto), 
parafii prawosławnej z lat 1896-1911 i Okręgu Bożniczego z lat 1856-1915. 
130 Współczynnik umieralności – stosunek liczby zgonów do liczby mieszkańców. 
131 Ukaz Najwyższy z 18 lutego/2 marca 1842 r., Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa 
Polskiego: Wydział Spraw Wewnętrznych i Duchownych, Cz. 3, Zakłady Dobroczynne, T. 1, Warsza-
wa 1866, s. II. 
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W celu poprawy dostępu biednej ludności do opieki medycznej, niektóre 
majętne osoby przekazywały datki na działalność szpitali publicznych i prywat-
nych, czyniono też zapisy testamentowe. Powstawały również specjalne organi-
zacje społeczne o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym, które miały na celu nie-
sienie pomocy ubogim chorym. W 1902 r. powstał częstochowski oddział War-
szawskiego Towarzystwa Higienicznego, który obejmował swoim zasięgiem 
także powiat noworadomski. Towarzystwo zajmowało się głównie wygłasza-
niem odczytów propagujących utrzymywanie higieny, przeprowadzało również 
akcje darmowych szczepień przeciw ospie132. W 1903 r. komitet okulistyczny 
przy Instytucie Oftalmicznym w Warszawie zorganizował ruchome oddziały 
okulistyczne, których celem była doraźna pomoc okulistyczna dla niezamożnej 
ludności. Jeden z nich, pod kierunkiem dr. Marczewskiego, czasowo działał 
w Radomsku133.  

Pierwsze organizacje charytatywne powstały w mieście na początku XX 
w. W 1905 r. zarejestrowano Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan. Jego 
prezesem od początku istnienia (aż do śmierci w 1914 r.) był dr Julian Kulski. W 
zarządzie zasiadali m. in. lekarz Bronisław Rago i aptekarz Jan Humblet. W ra-
mach działalności wydziału wsparć lekarze Ignacy Gurbski i Bronisław Rago 
udzielali nawet do 300 darmowych porad lekarskich rocznie134. W 1908 r. utwo-
rzono Żydowskie Towarzystwo Pomocy Ubogim i Chorym „Linas Hacedek”. 
Stowarzyszenie udzielało pomocy medycznej osobom nie pobierającym żadnych 
zasiłków z innych instytucji. W 1909 r. organizacja liczyła 336 członków. W za-
rządzie zasiadał m. in. dr Eliasz Mittelman135. O wsparciu osób prywatnych dla 
szpitala czy domu starców w Radomsku wspomniano wcześniej.  

Działalność charytatywna bogatych mieszkańców oraz organizacji spo-
łecznych z pewnością ułatwiała dostęp do opieki medycznej najuboższym, ale 
nie gwarantowała powszechnego dostępu mieszkańców do świadczeń medycz-
nych. 
 

                                                 
132 „Kurjer Warszawski” 1904, nr 148, s. 2. 
133 „Kurjer Warszawski” 1903, nr 130, s. 4, nr 146, s. 4, nr 295, s. 6. 
134 Więcej: G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne..., s. 37-40. 
135 Więcej: tamże, s. 41-42. 
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Działalność noworadomskiej organizacji SDKPiL w latach rewolucji 1905-1907 

 
 

 
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) była drugim co 

do wielkości ugrupowaniem socjalistycznym, operującym na terenie Królestwa 
Polskiego oraz ważnym składnikiem polskiego życia politycznego końca XIX  
i początku XX stulecia. Była to partia występująca w imieniu klasy robotniczej, 
dążąca do rewolucji socjalnej, obalenia caratu i systemu kapitalistycznego, jak 
również ustanowienia autonomii ziem Królestwa w ramach ogólnorosyjskiej 
republiki1. Partia socjaldemokratów Królestwa Polskiego w okresie rewolucji 
1905-1907 ze struktury kółkowej, jaką była począwszy od 1893 r., przekształciła 

                                                 
1 Nie chcemy tutaj szczegółowo omawiać zasad programowych SDKPiL, gdyż jest to materia 
ogólnie znana, w tym miejscu pragniemy odesłać do istniejącej literatury przedmiotu, zob. 
m.in.: B. Radlak, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1893-1904, Warszawa 1979, 
passim; K. Grünberg, C. Kozłowski, Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1918. Węzłowe 
zagadnienia, Warszawa 1962, s. 97-108, 138-169, 262-279; M. Żychowski, Polska myśl socjalistycz-
na XIX i XX wieku (do 1918 r.), Warszawa 1976, s. 197-232; C. Kozłowski, Zarys dziejów polskiego 
ruchu robotniczego do 1948 roku, Warszawa 1980, s. 113-118, 128-135, 157-160; J. Kancewicz, 
SDKPiL – rewolucyjna partia polskiego proletariatu i jej walka przeciwko oportunizmowi i nacjonali-
zmowi PPS. Stenogram wykładu, Warszawa 1955, passim; tenże, Rozłam w polskim ruchu robotni-
czym na początku lat dziewięćdziesiątych XIX w., Warszawa 1961, s. 38-51, 56-61; Historia Polski,  
t. 3: 1850/1864-1918, cz. 1: 1850/1864-1900, red. Ż. Kormanowa, I. Pietrzak-Pawłowska, War-
szawa 1967, s. 582-588; tamże, t. 3, cz. 2: 1900-1914, red. Ż. Kormanowa, W. Najdus, Warszawa 
1972, s. 316-321 i nn.; G. W. Strobel, Die Partei Rosa Luxemburgs, Lenin und die SPD. Der polnische 
„europäische“ Internationalismus in der russischen Sozialdemkratie, Wiesbaden 1974, passim; Н. Н. 
Пухлов, Из истории польской социал-демократической партии (1893-1904 гг.), Moskwa 1968, 
passim; Общественное движение на польских землях. Основные идейные течения и полити-
ческие партии в 1864-1914 гг., ред. А. М. Орехов, Moskwa 1988, s. 117-124, 136-140, 148-150; 
История Польши, t. 2, ред. И. С. Миллер, И. А. Хренов, Moskwa 1955, s. 354-363, 372-376; М. 
И. Смирнова, Национальные политические партии России социал-демократице-ского 
направления (конец XIX – начало XX в.), [w:] История национальных политических партий 
России. Материалы международной конференции. Москва 21-22 мая 1996 г., ред. А. И. Зевелев, 
В. В. Шелохаев, Moskwa 1997, s. 137-138. 
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się w masową partię robotniczą, zaś obecność zaznaczała niemal we wszystkich 
ośrodkach przemysłowych ziem polskich zaboru rosyjskiego. Nie powinno więc 
dziwić, że działalność jej była wówczas bardzo intensywna, zwłaszcza na tak 
specyficznym terenie jak gubernia piotrkowska, tzn. obszar interesujący nas  
z perspektywy przyjętego tematu rozważań. W obrębie owej jednostki admini-
stracyjnej, szczególnie silne struktury partyjne istniały oczywiście w Łodzi i oko-
licach, jednakże liczącą się siłę polityczną ugrupowanie stanowiło także w Czę-
stochowie oraz w poszczególnych ośrodkach Zagłębia Dąbrowskiego. Natural-
nie, działalność rewolucyjna SDKPiL nie ominęła powiatowego Noworadomska, 
będącego jednym z dwunastu miast położonych w granicach wspomnianej gu-
berni2. 

Niniejszy artykuł – w oparciu o materiały proweniencji socjaldemokra-
tycznej, jak i dokumenty władz carskich – ma na celu ukazanie trybu funkcjo-
nowania SDKPiL w ośrodku prowincjonalnym okresu rewolucji na przykładzie 
miasta Noworadomska. Przedstawiona zostanie miejscowa struktura organiza-
cyjna partii, formy jej działalności, jak również osiągane rezultaty (a trzeba po-
wiedzieć, że socjaldemokraci notowali tutaj pewne sukcesy). Postaramy się także 
pokazać miejsce i znaczenie organizacji noworadomskiej w krajowej strukturze 
SDKPiL. 

 
Środowisko 

 
Z demograficznym i ekonomicznym rozwojem powiatu noworadom-

skiego mamy do czynienia począwszy od momentu oddania do eksploatacji 
odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej na linii Piotrków-Częstocho-
wa3, a następnie ustanowienia w mieście Noworadomsku centrum administra-
cyjnego powiatu. Zaobserwować tu możemy stały wzrost liczby mieszkańców 
całego obszaru tak, że w 1897 r. powiat noworadomski liczył 129.839 mieszkań-

                                                 
2 Nazwa miasta została wprowadzona w 1857 r., natomiast nazwa powiatu noworadomskiego 
– w kwietniu 1867 r., w miejsce dotychczasowego określenia powiatu radomszczańskiego 
(por.: Radomsk, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, red. 
B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, Warszawa 1888, s. 423, 426; ponadto zob.: Radom-
sko, [w:] Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, red. M. Siuchniński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, 
s. 70-71). W granicach guberni piotrkowskiej znajdowały się następujące ośrodki miejskie: 
Będzin, Brzeziny, Częstochowa, Łask, Łódź, Noworadomsk, Pabianice, Piotrków, Rawa, So-
snowiec, Tomaszów Rawski i Zgierz; na temat funkcjonowania struktur terenowych SDKPiL 
w guberni piotrkowskiej, zob.: A. Gotowicz, Działalność agitacyjna i propagandowa Socjaldemo-
kracji Królestwa Polskiego i Litwy w guberni piotrkowskiej w latach 1893-1907. Maszynopis rozpra-
wy doktorskiej, promotor: dr hab. A. Topij, prof. nadzw. UKW,  Bydgoszcz 2012, ss. 680. 
3 Odcinek ten został oddany do użytku 13 grudnia 1846 r. (Железнодорожный ежегодник. 
Справочная книга для железнодорожников, сост. Н. Ермилов, Sankt-Petersburg 1904, s. 54; zob. 
również wykaz stacji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej: Указатель русских железных 
дорог, сост. И. А. Скорино, Sankt-Petersburg 1887, s. 47-48). 
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ców, w tej liczbie miejscowy ośrodek powiatowy zamieszkiwały 12.392 osoby4. 
Liczby w tej materii dla przełomu dwóch stuleci przedstawia tabela 1.  

Jak wynika z zaprezentowanych danych, liczba ludności wzrastała na in-
teresującym nas terenie nieustannie. Spadek populacji powiatu w 1897 r. nie 
musiał wcale oznaczać, iż miał on miejsce de facto. Należałoby raczej przyjąć, że 
ludność niestała, jako miejsce swego zamieszkania deklarowała miejsce swego 
pochodzenia. Sugeruje nam to liczba mieszkańców samego miasta, która w tym 
okresie zwiększyła się.  
 
Tabela 1. Wzrost liczby ludności powiatu noworadomskiego i m. Noworadom-
ska na przełomie XIX i XX w. 
 

Rok m. Nowora-
domsk 

powiat nowora-
domski 

razem 

1890 8.832 115.111 123.943 
1893 11.023 123.810 134.833 
1897 12.392 117.447 129.839 
1902 14.464 136.846 151.310 
1906 16.759 144.237 160.996 

 
Źródła: Труды Варшавского Статистического Комитета (dalej: ТВСК), выпуск III: Состояние 
населения в десяти губерниях Царства Польского к 1-му января 1890 года, Warszawa 1890, tab. 
1, s. 49; tamże, выпуск XI: Состояние населения в десяти губерниях Царства Польского к 1-му 
января 1893 года, Warszawa 1894, tab. 1, s. 81-83; Первая всеобщая перепись…, t. 56, tab. 1, s. 4-
5; Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства, и админи-
страции. Адрес-календарь Российской Империи, Sankt-Petersburg 1902, kol. 2428-2429; ТВСК, 
выпуск XXVI: Население десяти губернии Царства Польского в 1906 году, Warszawa 1906, tab. 
1, s. 41-42. 

 
Ogólnie rzecz biorąc, Noworadomsk należy uznać za średnie miasto 

prowincjonalne. W 1897 r. w skali guberni piotrkowskiej liczebnością mieszkań-
ców przewyższał jedynie Brzeziny (7.648 osób), Łask (4.229) i Rawę (6.412)5. 

                                                 
4 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г., t. 56: Петроковская 
губерния, ред. Н. А. Тройницкий, Sankt-Petersburg 1903, tab. 1, s. 4-5; jak również: tamże, 
выпуск 4: Окончательное установленное при разработке переписи наличное население Империи 
по уездам, ред. Н. А. Тройницкий, Sankt-Petersburg 1905, s. 19; tamże, выпуск 5: Оконча-
тельное установленное при разработке переписи наличное население городов, ред. Н. А. 
Тройницкий, Sankt-Petersburg 1905, s. 28; wzrost liczby ludności ilustrują również: E. Gra-
bowski, Skupienia miejskie w Królestwie Polskim, Warszawa 1914, s. 209; A. Jelonek, Liczba ludno-
ści miast i osiedli w Polsce w latach 1810-1955, Warszawa 1956, s. 41. 
5 Первая всеобщая перепись…, t. 56, tab. 1, s. 4-5. 
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Zbliżoną liczbę mieszkańców miał w tym okresie Sosnowiec (12.081 osób), po-
zbawiony jeszcze wówczas praw miejskich (takowe uzyskał dopiero w 1902 r.)6. 

Interesujące nas miasto powiatowe nie było jednak w stanie rozwinąć się 
w silniejszy ośrodek przemysłowy za sprawą pobliskiej Częstochowy – drugiego 
co do wielkości miasta guberni piotrkowskiej według danych spisu powszech-
nego (45.045 mieszkańców), ustępującego wówczas jedynie Łodzi (w kilka lat 
później drugą lokatę przejął Sosnowiec). Częstochowa miała dalece większą moc 
przyciągania okolicznej ludności, co naturalnie wiązało się z dynamicznym roz-
wojem miejscowego przemysłu na przełomie XIX i XX w. (przede wszystkim 
włókiennictwo, hutnictwo)7. Mimo wszystko jednak i w Noworadomsku istniały 
liczące się zakłady produkcyjne. Ogólną ich liczbę w skali miasta prezentuje 
tabela 2. Poza jego granicami przemysłu w zasadzie nie było, te zaś niewielkie 
zakłady, które funkcjonowały w obrębie powiatu, związane były z gospodarką 
rolną (młyny wodne i wiatrowe, gorzelnie, browary, itd.)8.  

 
Tabela 2. Przemysł miasta Noworadomska na początku XX w. 

 
Rok Liczba zakładów 

przemysłowych 
Wartość produk-

cji (w rublach) 
Liczba ro-
botników 

1901 6 887.500 1.908 
1904 9 2.566.700 2.595 
1905 14 2.489.582 2.809 
1906 15 3.027.402 2.693 
1907 9 3.006.865 2.733 
1908 21 2.806.555 2.707 

 

Źródła: Обзор Петроковской губернии за 1901 год, Piotrków 1902, Ведомость 2, s. nlb; Обзор 
Петроковской губернии за 1904 год, Piotrków 1905, Ведомость 2, s. nlb; Ведомость о фабриках и 
заводах по новорадомскому уезду за 1905 год, Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), 
Kancelaria Gubernatora Piotrkowskiego, sygn. 2706a, k. nlb; Обзор Петроковской губернии за 
1906 год, Piotrków 1907, Ведомость 2, s. nlb; Обзор Петроковской губернии за 1907 год, 
Piotrków 1909, Ведомость 2, s. nlb; Обзор Петроковской губернии за 1908 год, Piotrków 1910, 
Ведомость 2, s. nlb. 

                                                 
6 Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta, red. H. Rechowicz, Warszawa-Kraków 1977, s. 49. Liczba 
mieszkańców, podzielonego jeszcze na osiedla Sosnowca por.: Населенные места Российской 
империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей 
преобладающих вероисповеданий, по данным первой всеобщей переписи населения 1897 г., ред. 
Н. А. Тройницкий, Sankt-Petersburg 1905, Привислинские губернии, s. 15. 
7 Por. szerzej: S. Misztal, Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich  
w latach 1860-1965, Warszawa 1970, s. 89-91; F. Sobalski, Przemysł Częstochowy w latach 1882-
1900, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” 11 (1971), s. 7-83. 
8 Zob. także wykaz firm powiatu noworadomskiego: Księga adresowa Królestwa Polskiego na rok 
1903, red. J. Rolbiecki, Warszawa 1903, s. 183-185.  
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Na początek należy wspomnieć o rozbieżnościach jeśli chodzi o liczbę 
zakładów pracy na terenie miasta. W latach 1905, 1906 i 1908 najprawdopodob-
niej brano pod uwagę także te, które nie podlegały nadzorowi inspekcji fabrycz-
nej (tj. zatrudniające poniżej 16 robotników). Dokonywano bowiem wówczas 
jedynie rozróżnienia na „fabryki” i „zakłady”, co ewidentnie zaciemniało istnie-
jący stan rzeczy9. W każdym razie, liczba działających przedsiębiorstw, podob-
nie jak liczba robotników, nie ulegała zasadniczym zmianom ilościowym, przeto 
możemy uznać ją za miarodajną.  

Noworadomsk pozbawiony był wielkiego przemysłu w takim kształcie 
jak to miało miejsce w ówczesnej Łodzi lub Częstochowie, nie było tu ani wiel-
kich zakładów włókienniczych, ani przemysłu ciężkiego. Jednakże, w pierwszej 
połowie lat 80. XIX w., miasto wyrosło na swoiste centrum branży meblarskiej10. 
Do największych należała fabryka mebli Jakuba i Józefa Kohn’ów, założona  
w 1884 r. (od 1901 r. posiadająca status spółki akcyjnej). W 1900 r. zatrudnionych 
było tu 982, zaś pięć lat później – już 1.500 robotników11. Nieco mniejsza, lecz 
równie znacząca, była działająca od 1881 r. fabryka mebli giętych Braci Thonet, 
gdzie w 1900 r. pracowało 670, zaś w 1905 – 980 osób12. Nie były to bynajmniej 

                                                 
9 J. Fijałek, Przemysł włókienniczy Królestwa Polskiego w latach 1885-1894 w świetle materiałów 
inspekcji fabrycznej, „Rocznik Łódzki” 12 (1967), s. 28; szerzej na temat inspekcji fabrycznej  
i ustawodawstwa pracy zob.: H. Altman, Ustawodawstwo fabryczne i inspekcja fabryczna, „Arche-
ion” 21 (1952), s. 27-57; S. Rosiak, Inspekcja fabryczna guberni piotrkowskiej, „Archeion” 23 (1954), 
s. 78-115; В. П. Литвинов-Фалинский, Фабричное законодательство и фабричная инспекция в 
России, Sankt-Petersburg 1904, passim; А. Ф. Вовчик, Политика царизма по рабочему вопросу 
в предреволюционный период (1895-1904), Lwów 1964, s. 157-214; И. И. Шелымагин, 
Фабрично-трудовое законодательство в России (вторая половина XIX века), Moskwa 1947,  
s. 58-178; tenże, Законодательство о фабрично-заводском труде в России 1900-1917, Moskwa 
1952, s. 80-137; Т. Я. Валетов, Фабричное законодательство в России до Октябрьской 
революции, „Экономическая история. Обозрение” 13 (2007), s. 34-44. 
10 Przemysł drzewny stanowił w Noworadomsku dominującą gałąź produkcji. W świetle 
danych za rok 1904 w owej branży pracowało 1.988 robotników, czyli aż 76,6% wszystkich 
zatrudnionych (por. Обзор петроковской губернии за 1904 год, Ведомость 2, s. nlb). 
11 Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства, и админи-
страции. Адрес-календарь Российской Империи, t. 1, Sankt-Petersburg 1900, kol. 2451; Księga 
adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1905, opr. L. Jeziorański, Warszawa 
1905, poz. 2980, s. 423; Указатель действующих в Империи акционерных предприятий. Со-
ставлен по данным, извлеченным из материала отдела торговли, особенной канцелярии по 
кредитной части и железнодорожных дел Министерства Финансов, ред. В. А. Дмитриев-
Мамонов, Sankt-Petersburg 1903, poz. 831, s. 1083. 
12 Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства…, t. 1, kol. 2451; 
Księga adresowa przemysłu…, poz. 2981, s. 423; ponadto zob. А. В. Погожев, Учет численности 
и состава рабочих в России. Материалы по статистике труда, Sankt-Petersburg 1906, 
Приложение, tab. 3, s. 198-199; jak również: D. Klemantowicz, W. Ziomek, Powstanie i rozwój 
ośrodka przemysłu drzewnego w Radomsku (1881-1914), „Studia z Historii Społeczno-
Gospodarczej XIX i XX wieku” 2 (2004), s. 123-139; W. Ziomek, Rozwój przemysłu drzewnego 
Królestwa Polskiego w latach 1870-1914, Łódź 2009, passim; przemysł drzewny guberni piotr-
kowskiej uwzględnia także: W. Puś, Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879-1913. 
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jedyne zakłady przemysłu drzewnego. Wymienić tu należy również nowora-
domski tartak Ferstera i Bechtermana, założony w 1890 r. (w 1905 pracowało tu 
23 robotników) oraz tartak Rechtermana, działający od 1873 r. (brak danych od-
nośnie liczby zatrudnionych)13. 

Pewną reprezentację miał również przemysł mineralny. Od 1897 r. dzia-
łała w Noworadomsku cegielnia Mendla i Szmula Faerman’ów w 1905 r. zatrud-
niająca 16 robotników, zaś od 1899 – cegielnia Jana Szwedowskiego, gdzie pra-
cowały 24 osoby14. Działały w tym mieście także zakłady przemysłu metalowe-
go, pozostające we władaniu Anonimowego Towarzystwa Przemysłu Metalur-
gicznego w Rosji. W początkach XX w. zatrudnionych było tu ponad 600 robot-
ników15. 

Fatalne były miejscowe warunki pracy. Brak odpowiednich zabezpieczeń 
stanowisk pracy oraz szereg czynników chorobotwórczych, powodowało stałe 
zagrożenie dla zdrowia osób zatrudnionych16. Stosunkowo często dochodziło do 
różnych wypadków. W oparciu o dane ze sprawozdania starszego inspektora 
fabrycznego guberni piotrkowskiej Aleksandra Sietnickiego za 1897 r., współ-
czynnik wypadkowości w powiecie noworadomskim określić możemy na po-
ziomie 1,65 na 100 pracujących, co należy uznać za wynik ponadprzeciętny. 
Średnio w guberni przypadało bowiem wówczas 1,18 wypadków na każdych 
100 robotników17. Oczywiście pamiętać należy, że bardzo często wypadków  
w miejscu pracy nie zgłaszano czynnikom oficjalnym. Robotnicy czynili tak  

                                                                                                                               
Materiały źródłowe, Łódź 2013, s. 218-224; tenże, Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim 1870-
1914, Łódź 1997, s. 157-160. 
13 Księga adresowa przemysłu…, poz. 2674, s. 399; poz. 2696, s. 400; poz. 2859, s. 413. 
14 Tamże, poz. 1311, s. 268; poz. 1328, s. 270. 
15 W okresie wyborów do I Dumy Państwowej uprawnionych do głosowania z tego zakładu w 
ramach w kurii robotniczej było 671 osób (vide infra); według zaś wykazu V. E. Varzar’a pra-
cowało tam 627 robotników (Список фабрик и заводов Российской Империи. Составлен по 
оффициальным сведениям Отдела Промышленности Министерства Торговли и Промышлен-
ности, ред. В. Е. Варзар, Sankt-Petersburg 1912, s. 241); z kolei według danych inspekcji fa-
brycznej z listopada 1906 r. było tam 608 pracowników (Źródła do dziejów klasy robotniczej na 
ziemiach polskich, t. 3: Królestwo Polskie i Białostocczyzna 1901-1914, cz. 3: 1906-1907, red. S. Kala-
biński, Warszawa 1972, poz. 348, s. 388); ponadto zob.: Указатель действующих в Империи 
акционерных предприятий…, poz. 1431, s. 1793). Zakład funkcjonuje do dziś, obecnie pod 
szyldem „Metalurgia S.A.”; zob. zwięzły szkic historyczny: 
 http://www.metalurgia.pl/pl/historia.php (dostęp: 17.12.2014). 
16 Z. Leszczyński, Zagrożenia zawodowe a medycyna fabryczna na ziemiach polskich na przełomie 
XIX-XX w., Warszawa 1986, s. 64-75, 96-105; ponadto zob.: A. Sokołowski, Choroby proletariatu, 
Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1918, passim. 
17 Obliczono na podstawie: Źródła do dziejów klasy robotniczej…, t. 1: Królestwo Polskie i Białostoc-
czyzna 1864-1900, cz. 2, red. N. Gąsiorowska-Grabowska, Warszawa 1962, poz. 204, s. 368; 
ponadto zob.: F. Sobalski, Wypadki przy pracy w przemyśle Częstochowy na przełomie XIX i XX w., 
„Zdrowie Publiczne” 80 (1969), nr 4, s. 328; oraz: A. Gotowicz, Wpływ warunków pracy na stan 
zdrowia robotników przemysłowych w guberni piotrkowskiej w 2. połowie XIX i na początku XX w., 
„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 73 (2013), s. 134. 
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z obawy przed zwolnieniem, zaś pracodawcy unikali w ten sposób ewentualnej 
kary. Dodać należy, że ani w Noworadomsku, ani na terenie miejscowego po-
wiatu nie było żadnego szpitala fabrycznego. Poszkodowanym służono pomocą 
lekarską w pokojach przyjęć  lub w miejscach najmowanych w placówce pu-
blicznej, którą był noworadomski Szpital św. Aleksandra18. Łącznie do dyspozy-
cji robotników V obwodu fabrycznego, obejmującego powiat częstochowski  
i noworadomski (razem 10.833 robotników), pozostawało tylko 68 łóżek w pla-
cówkach leczniczych (12 w szpitalach i 46 w pokojach przyjęć)19. Dramaturgii 
obrazu dopełnia liczba personelu służby zdrowia: według sprawozdania Depar-
tamentu Medycznego MSW za rok 1895 w powiecie noworadomskim było 
dziewięciu lekarzy (sześciu w mieście i trzech na prowincji) oraz 14 felczerów 
(sześciu w mieście i ośmiu na prowincji). Na jednego pracownika służby zdro-
wia w obrębie powiatu przypadało więc 7.307 mieszkańców20. 

Trudno jest także uznać zarobki miejscowych robotników za wysokie. 
Według danych za 1901 r., w powiecie noworadomskim mężczyzna otrzymywał 
średnio 67, zaś kobieta – 40 kopiejek dziennie21. W pierwszym więc przypadku 
robotnik zarabiał około 4,00 ruble tygodniowo, zaś kobieta nieco ponad połowę 
tej kwoty. Rodzina robotnicza egzystowała zatem z niemałym trudem22. Obrazu 
niedoli robotniczej dopełniają elementy typowe dla epoki transformacji kapitali-
stycznej przełomu XIX i XX stulecia. Należy bowiem wspomnieć o złym trakto-
waniu robotników przez majstrów i fabrykantów czy też nakładaniu często nie-
uzasadnionych kar finansowych za różne przewiny pracownicze (trzeba jednak 
pamiętać, że częstokroć owe kary „motywowały” robotnika do sumiennej pra-
cy). 

Reasumując, Noworadomsk stanowił dogodne środowisko dla działal-
ności partii robotniczej, takiej jak SDKPiL. O ile miejscowa klasa robotnicza pod 
względem ilościowym nie była zbiorowością wielką, o tyle należy podkreślić, że 
stanowiła tu ponad 16% ogółu mieszkańców miasta (dane dla 1906 r.). Istniało tu 
kilka stosunkowo dużych zakładów pracy, gdzie można było efektywnie insta-
lować komórki partyjne i budować wpływy wykorzystując codzienne bolączki 
proletariackie. 

 

                                                 
18 Памятная книжка Петроковской губернии на 1898 год, Piotrków 1898, s. 259. 
19 Źródła do dziejów klasy robotniczej…, t. 1, cz. 2, poz. 204, s. 369. 
20 Отчет Медицинского Департамента Министерства Внутренних Дел за 1893-1895 года, cz. 
1: Движение населения. Заболеваемость. Осмотры призывных, Sankt-Petersburg 1898, s. 226-
227. Według danych tegoż sprawozdania, na dzień 1 stycznia 1896 r. w powiecie noworadom-
skim żyło wtenczas 168.070 ludzi, zatem więcej niż w momencie przeprowadzania spisu po-
wszechnego w roku następnym, stąd uzyskany rezultat. Z różnych względów trudno jest 
jednak orzekać w tym miejscu o rzetelności owych danych. 
21 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1914, opr. W. Grabski, Warszawa 1915, s. 52-53. 
22 Szerzej na temat poziomu życia poszczególnych kategorii robotników, zob.: Z życia robotni-
ków, „Goniec Częstochowski”, nr 181, 7 lipca 1907, s. 1-2. 
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Organizacja SDKPiL w Noworadomsku w latach 1905-1907 
 

W pierwszym okresie działalności polskiej socjaldemokracji, tzn. w la-
tach 1893-1896 w Noworadomsku nie odnotowujemy ani struktur, ani działaczy 
SDKP. Wydaje się raczej nieprawdopodobne, aby podejmowano tutaj jakąkol-
wiek aktywność w duchu socjaldemokratycznym. Wiemy za to, że do pewnego 
stopnia operowano na terenie pobliskiej Częstochowy, gdzie rozpowszechniano 
wydawnictwa partyjne, jak również prowadzono agitację pierwszomajową  
w 1894 r.23 Można oczywiście zakładać, iż pewne jednostki docierały stamtąd do 
interesującego nas ośrodka, jednak wobec braku danych źródłowych nie można 
niczego wyrokować.  

Według Bronisława Radlaka noworadomska organizacja SDKPiL została 
utworzona już w 1901 r.24, jednak brak jest jakichkolwiek dowodów na potwier-
dzenie takiego faktu. Gdyby jednak przyjąć, że utworzono tu wówczas jakieś 
kółko socjaldemokratyczne, to twórcą jego mógłby być Adam Samuel Ettinger-
Dalski, budowniczy organizacji częstochowskiej, który był wcześniej – obok Fe-
liksa Dzierżyńskiego – jednym z twórców odrodzonej organizacji partyjnej  
w Warszawie. O ile Komitet Częstochowski (KCz) SDKPiL powołany został do 
życia w kwietniu 1901 r.25, o tyle podobnie jak w przypadku okresu wcześniej-
szego, nie możemy stwierdzić, aby miejscowi socjaldemokraci prowadzili jakieś 
prace na rzecz stworzenia kół robotniczych w pobliskim Noworadomsku. Jak 
bowiem wspominał Marian Płochocki, struktura częstochowska wykazywała się 
raczej biernością, dlatego należałoby to wykluczyć26. W zasadzie aż do jesieni 
1904 r. brak jest śladów obecności socjaldemokratów w interesującym nas ośrod-
ku. 

W ostatnich miesiącach 1904 r. możemy zaobserwować wyraźny wzrost 
rewolucyjnych nastrojów społeczeństwa polskiego, co powodowane było na-
pływającymi wieściami o klęskach wojsk carskich walczących z siłami japoński-
mi w Mandżurii oraz kolejną mobilizacją do armii rosyjskiej, również z terenu 
Królestwa Polskiego. W konsekwencji, przez kraj przetoczyła się fala manifesta-
cji antywojennych i antymobilizacyjnych, przy czym stosowną kampanię podjęły 
partie robotnicze – SDKPiL i PPS27. Była to naturalnie dogodna dla socjaldemo-
kratów okazja, aby na fali niezadowolenia społecznego zbić kapitał polityczny.  

                                                 
23 Por. szerzej: A. Gotowicz, Działalność agitacyjna i propagandowa…, s. 155, 179, 181-182, 186. 
24 B. Radlak, Odbudowa i działalność SDKPiL w latach 1899-1901, „Z Pola Walki” 14 (1971), nr 2, 
s. 18. 
25 S. Trusiewicz-Zalewski, Z historii ruchów społecznych w Królestwie Polskim, [w:] Socjaldemokra-
cja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty, t. 1: 1893-1903, cz. 2: 1899-1901, red.  
F. Tych, Warszawa 1962, Aneksy, poz. 8, s. 313. 
26 M. Płochocki, Wspomnienia działacza SDKPiL 1893-1905, Warszawa 1956, s. 127 
27 S. Kalabiński, F. Tych, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 1905-1907 na ziemiach 
polskich, Warszawa 1969, s. 48-60; Historia Polski, t. 3, cz. 2, s. 343-349. 
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Z powodu nadchodzącej mobilizacji, na terenie Częstochowy i Nowora-
domska, tj. w punktach zbornych dla poborowych z guberni piotrkowskiej, roz-
powszechniana była w październiku 1904 r. odezwa Zarządu Głównego (ZG) 
SDKPiL pt. Do żołnierzy rezerwistów z powodu mobilizacji. Na łamach ulotki wzy-
wano, aby poborowi przystąpili do walki z reżimem carskim: „Teraz z robotni-
kami rosyjskimi i innymi ginąć macie na wojnie […]. Tak chce rząd carski. Macie 
ginąć solidarnie z robotnikami innych narodowości – za cara. A my Was wzy-
wamy do solidarnej nienawiści i solidarnej walki – przeciw carowi!”28. Socjalde-
mokraci głosili, iż carat wysyłał robotników na pewną śmierć, przy czym liczono 
oczywiście na zdecydowaną reakcję tych ostatnich. W efekcie, 30 października 
na stacji kolejowej w Noworadomsku doszło do rozruchów. Celem uśmierzenia 
buntu interweniować musieli żołnierze 28. połockiego pułku piechoty29. 
 Postępująca radykalizacja nastrojów oraz w końcu wybuch rewolucji 
1905-1907 stworzyły dogodne warunki dla instalacji struktur partii w Nowora-
domsku. Dostępne przekazy pozwalają stwierdzić, iż początek działalności 
SDKPiL w tym mieście datujemy na luty 1905 r.30 W końcu tegoż miesiąca kol-
portowano tu odezwę wzywającą miejscowych robotników do strajku (vide in-
fra). Do początków działalności w Noworadomsku odnosi się ponadto fragment 
biuletynu przedstawiciela ZG przy Komitecie Zagranicznym SDKPiL, gdzie 
stwierdza się, że częstochowska organizacja rozpoczęła tu pracę w okresie 
pierwszego strajku powszechnego31. Organizacja partyjna w Noworadomsku 
funkcjonowała na prawach dzielnicy partyjnej podlegając pod okręgowy KCz 

                                                 
28 Do żołnierzy rezerwistów z powodu mobilizacji, odezwa ZG SDKPiL z października 1904 r., 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Socjaldemokracja Królestwa Polskiego  
i Litwy, mikrofilm 2127/1, sygn. 9/VII/t. 4, k. 13a; przedruk: Materiały do dziejów ruchu socjali-
stycznego w Polsce, t. 2: Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, cz. 2: 1904-1905, red. J. Kra-
sny, Moskwa 1927, s. 20-22; Narastanie rewolucji w Królestwie Polskim w latach 1900-1904, opr.  
H. Rappaport, Warszawa 1960, poz. 602, s. 717-718. 
29 I. Pawłowski, Wojskowa działalność SDKPiL w rewolucji 1905-1907, Warszawa 1956, s. 87. Na 
marginesie warto wspomnieć o efektach kampanii antymobilizacyjnej. Otóż w skali guberni 
piotrkowskiej spośród 5.616 powołanych nie stawiły się do poboru 1.262 osoby. W powiecie 
noworadomskim z tego tytułu nałożono kary finansowe na 50 rodzin poborowych w łącznej 
kwocie 15.000 rubli (tj. po 300 rubli na rodzinę); zob.: О выполнении призыва новобранцев 1904 
года, APŁ, KGP, sygn. 2699a, k. nlb; por. także: Kronika piotrkowska. Liczba nowozaciężonych, 
„Tydzień”, nr 32, 25 lipca / 7 sierpnia 1904, s. 4. 
30 Z partji. Sprawozdania organizacji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 56, 23 marca 1906, 
s. 4. 
31 Jak pisano na łamach biuletynu nr 2 z dnia 23 marca 1905 r.: „Ostatnio przez naszą często-
chowską organizację był prowadzony strajk i w pobliskiej osadzie fabrycznej Noworadom-
sku” (Biuletyny przedstawiciela ZG w Kom. Zagr. SDKPiL 1905 r., opr. S. Przedecka, „Z Pola 
Walki”, nr 11-12, Moskwa 1931, poz. 2, s. 272). Niejasność zapisu nie pozwala na wyciągnięcie 
kategorycznych wniosków. Być może granicę z końca lutego należałoby przesunąć na począ-
tek marca 1905 r. 
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SDKPiL32. Niestety konkretnych danych mamy stosunkowo niewiele, ponieważ 
miejscowi działacze nie przykładali większej wagi do sporządzania odpowied-
nich sprawozdań33. 

Jeśli chodzi o pierwszy rok rewolucji to w zasadzie nic konkretnego na 
temat działalności organizacyjnej nie wiemy, poza tym, że pracami w Nowora-
domsku kierował KCz SDKPiL. Należałoby założyć, że aktywność działaczy nie 
nosiła tu intensywnego charakteru. Z pewnością prowadzono agitację ustną oraz 
rozpowszechniano wydawnictwa partyjne, chociaż trudno coś tutaj powiedzieć 
o skali prowadzonych działań. Do czasu proklamacji Manifestu 30 Października, 
SDKPiL była w zasadzie jedyną liczącą się partią robotniczą w Noworadomsku 
(PPS zaczęła instalować swoje struktury dopiero w listopadzie 1905 r.)34. 

Bliższych informacji dostarczają nam dopiero dokumenty partyjne z roku 
następnego. Ze sprawozdania z działalności miejscowej organizacji SDKPiL  
z dnia 3 marca 1906 r. wiemy, że w Noworadomsku pracowano systemem kół-
kowym. Zakładano tu koła fabryczne na wzór organizacji wielkomiejskich, lecz  
z braku konspiracyjnych lokali na zebrania praca ich była bardzo utrudniona. 
Prawie codziennie urządzano zebrania kółkowe, na których bywało od 10 do 40 
osób. Raz w tygodniu odbywano narady agitatorów skupiające około 30 uczest-
ników. Prowadził je działacz dojeżdżający tu z Częstochowy, co świadczyło  
o daleko idącym uzależnieniu od wsparcia ośrodka okręgowego35. Przedstawiał 
on instrukcje oraz omawiał główne zagadnienia, jakie miano poruszać w bieżącej 
agitacji. Najprawdopodobniej w drugim kwartale 1906 r. rolę taką spełniał Igna-
cy Wizner ps. „Luc”, który reprezentował miejscową organizację z głosem decy-
dującym na V Zjeździe SDKPiL w Zakopanem (18-25 czerwca 1906 r.)36. W okre-
sie wyboru delegatów zjazdowych był on działaczem częstochowskiej organiza-
cji partyjnej, jednakże musiał w tym okresie utrzymywać stałe stosunki w No-
woradomsku, skoro powierzono mu stamtąd mandat37. 

                                                 
32 Szerzej na temat struktury organizacyjnej krajowej organizacji SDKPiL w latach rewolucji 
zob.: J. Sobczak, SDKPiL w rewolucji 1905 roku (rozwój partii, jej struktura i mechanizmy oddziały-
wania), [w:] Rewolucja 1905 roku w Królestwie Polskim (Partie – masy – doświadczenia międzynaro-
dowe). Materiały z sympozjum naukowego, red. J. Sobczak, Warszawa 1988, s. 37-70; ponadto:  
J. Krasny, Stan organizacji SDKPiL w 1905-1907 r., „Z Pola Walki”, nr 1, Moskwa 1926, s. 35-64. 
33 Z partji. Organizacja częstochowska, „Czerwony Sztandar”, nr 106, 12 września 1906, s. 4. 
34 Z partji. Sprawozdania organizacji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 56, 23 marca 1906, 
s. 4. 
35 Zob. Biuletyn nr 8 z dnia 2 sierpnia 1905 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 23/4, sygn. 9/II/ t. 19, 
nr 134, k. 55. 
36 Sprawozdanie z V-go Zjazdu Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, Warszawa 1906, s. 2; 
wykaz uczestników obrad por.: Protokoły V Zjazdu SDKPiL (1906 r.), opr. A. Kochański, „Ar-
chiwum Ruchu Robotniczego” 6 (1981), s. 204-206. 
37 Ankieta Ignacego Wiznera z dnia 9 marca 1928 r., AAN, Zbiór akt osobowych działaczy 
ruchu robotniczego (dalej: Akta osobowe), t. os. 12105, poz. 1; biogram działacza zob.: Wizner 
Ignacy s. Abrama, [w:] Księga Polaków uczestników Rewolucji Październikowej 1917-1920. Biografie, 
red. A. Kochański, Warszawa 1967, s. 923. 
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Według omawianego sprawozdania, ścisłe kierownictwo organizacji 
noworadomskiej składało się z 7 osób. Gremium podejmowało najważniejsze 
decyzje dotyczące działalności rewolucyjnej na terenie miasta. Niestety brak 
danych nie pozwala na dokładne ustalenie personaliów. Wiemy jedynie, iż od 
stycznia do kwietnia 1906 r. organizacją noworadomską SDKPiL kierował Wła-
dysław Orzechowski, przysłany tu z Zagłębia Dąbrowskiego38. 

Jeśli chodzi o działaczy „zorganizowanych” to – według sprawozdania  
z dnia 6 marca 1906 r. – miejscowa SDKPiL liczyła ich około 120, zaś w kwietniu 
– już 38039. Najwięcej stronników socjaldemokraci mieli w fabryce mebli giętych 
Kohna, lecz wpływy najbardziej efektywne – w miejscowych zakładach metalo-
wych. Oczywiście aktyw SDKPiL działał również u Braci Thonet40. W okresie od 
1 kwietnia do 1 maja 1906 r. w Noworadomsku odbyło się 11 masówek robotni-
czych z udziałem 3.450 osób (przeciętnie więc 314 osób na masówkę). Prócz tego 
miało tu miejsce 12 zebrań wykładowych z liczbą 380 słuchaczy. Posiedzeń za-
rządu miejscowej organizacji SDKPiL w celu nakreślania strategii działania od-
byto zaś pięć41.  

Według danych zaprezentowanych na V Zjeździe SDKPiL, tj. z czerwca 
1906 r., organizacja noworadomska i zawierciańska łącznie liczyły 240 człon-
ków42. Oczywiście większą część tej liczby należałoby przypisać do Nowora-
domska, ponieważ najprawdopodobniej już wiosną 1906 r. organizacja w Za-
wierciu przestała być strukturą zorganizowaną. W marcu została bowiem rozbi-
ta przez aresztowania43. Trudno jednak powiedzieć czy istotnie należy mówić 
wówczas o spadku liczby członków partii w stosunku do kwietnia tego roku, 
czy też swoje szacunki uczestnicy Zjazdu opierali na innych kryteriach. 

Noworadomska organizacja SDKPiL uległa poważnej dezorganizacji na 
jesieni 1906 r., co ściśle wiązało się z sytuacją w Częstochowie. Według informa-
cji przedstawionych na konferencji dnia 11 listopada, „uwydatnił się zupełny 
brak wszelkich danych co do stanu roboty, dający się wytłumaczyć tym, że stale 
brak było ludzi do pracy, a areszty i straty, jakie poniósł kom. Częstochowski 
[mowa o aresztowaniu członków KCz SDKPiL w dniu 27 września 190644 –  
                                                 
38 Autobiografia Władysława Orzechowskiego [bez daty], AAN, Akta osobowe, t. os. 4358, 
podt. 1, k. 25; oraz: W. Orzechowski, Wspomnienia działacza SDKPiL, opr. J. Sobczak, „Z Pola 
Walki” 6 (1963), nr 4, s. 285, przyp. 19; Orzechowski Władysław s. Franciszka, [w:] Księga Pola-
ków…, s. 627-628. 
39 J. Krasny, Stan organizacji …, s. 56. 
40 Z partji. Sprawozdania organizacji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 56, 23 marca 1906 
r., s. 4. 
41 Z prowincji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 68, 14 maja 1906 r., s. 4; przedruk: Źródła 
do dziejów rewolucji 1905-1907 w okręgu łódzkim, t. 2, wyd. P. Korzec, Warszawa 1964, poz. 205, 
s. 205. 
42 Sprawozdanie z V-go Zjazdu…, s. 11. 
43 A. Gotowicz, Działalność agitacyjna i propagandowa…, s. 402. 
44 APŁ, Zarząd Żandarmerii Guberni Piotrkowskiej [dalej: ZŻGP], sygn. 1057, k. 1-2 i nn.; 
Nowiny. Częstochowa. Sprawa socjalistów, „Goniec Częstochowski”, nr 237, 1 września 1907 r.,  
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A. G.], kierujący robotą i w Noworadomsku odbić się musiały i na tutejszej robo-
cie”45. Taki stan rzeczy prowadził do stałego odpływu członków ugrupowania. 
Odtąd w zasadzie partia nie wykazywała się większą aktywnością, jednak nie 
została bynajmniej unicestwiona całkowicie.  

Ze sprawozdania z działalności organizacji noworadomskiej SDKPiL 
przedłożonego na konferencji miejscowego aktywu dnia 23 lutego 1907 r. wyni-
kało, że „organizacja nie rozwija się, aczkolwiek i nie upada, co tłumaczyć moż-
na brakiem sił agitatorskich i propagandystycznych, jak i ciężkimi warunkami 
policyjnymi”. W okresie sprawozdawczym (listopad-grudzień 1906 r. i styczeń 
1907 r.) zorganizowano siedem zebrań masowych z udziałem 2.150 uczestników 
(przeciętnie więc 307 osób na masówkę) oraz osiem kół wykładowych z liczbą 
131 słuchaczy46. Na początku marca 1907 r. SDKPiL w Noworadomsku liczyła 
156 członków47.  

W okresie wiosny i lata 1907 r. władze zaczęły już wyraźnie odzyskiwać 
kontrolę nad wypadkami. W wyniku nasilających się represji wielu socjaldemo-
kratów trafiło do więzień i na zesłanie. Pociągało to za sobą konieczność zejścia 
do głębokiej konspiracji, co w naturalny sposób odbijało się na liczebności lokal-
nych struktur partyjnych. Zarówno szeregowi członkowie SDKPiL, jak i jej sym-
patycy, odstępowali od ruchu, nie chcąc ponosić ryzyka.  

Organizacja noworadomska poczęła upadać wraz z organizacją często-
chowską na jesieni 1907 r. Pomimo, że utrzymywano jeszcze jakieś wpływy  
w większych fabrykach, jak również sporadyczną łączność z Noworadomskiem, 
okręgowy KCz SDKPiL jako siła polityczna nie miał już większego znaczenia  
w terenie. Na łamach Sprawozdania z VI Zjazdu partii czytamy, że „organizacja 
zostaje rozbita przez areszty i dźwiga się z pogromu jedynie w ten sposób, że 
niechając czasowo agitacji i organizowania szerszych mas, pracuje przede 
wszystkim nad pogłębianiem świadomości w ściślejszych kołach robotniczych, 
agitację zaś i propagandę w szerszych kołach prowadzi przy pomocy literatu-
ry”48. Oznaczało to de facto powrót do kółkowych form działalności, znanych  
z okresu przedrewolucyjnego. Naturalnie było już jedynie kwestią czasu aż kon-
takty z ośrodkami pozaczęstochowskimi zanikną. Podobnie, jak w wypadku 
wszystkich niemalże organizacji prowincjonalnych SDKPiL, na początku roku 

                                                                                                                               
s. 2; ponadto: A. Gotowicz, Działalność agitacyjna i propagandowa…, s. 396; W. Palus, Życie spo-
łeczno-polityczne w Częstochowie w latach rewolucji 1905-1907, Częstochowa 2003, s. 64-65. 
45 Z partji. Z organizacji Noworadomskiej, „Czerwony Sztandar”, nr 127, 15 stycznia 1907 r., s. 4. 
46 Z partji. Konferencya organizacji Nowo-Radomskiej, „Czerwony Sztandar”, nr 141, 5 kwietnia 
1907, s. 4; przedruk: Źródła do dziejów rewolucji…, t. 2, poz. 591, s. 619-620. 
47 Z partji. Konferencja częstochowska, „Czerwony Sztandar”, nr 137, 14 marca 1907 r., s. 4; rów-
nież: J. Krasny, Stan organizacji..., s. 56. 
48 Sprawozdanie z VI Zjazdu Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, Kraków 1910, s. 40; Par-
tyjne wiadomości. Krajowa Konferencja Partyjna. Organizacja Częstochowska, „Czerwony Sztan-
dar”, nr 156, 25 kwietnia 1908 r., s. 3. 



Działalność noworadomskiej organizacji SDKPiL… 
 

 85

1908 działalność partii w Noworadomsku praktycznie zamarła49. W skondenso-
wany sposób wzrost liczebny, jak i odpływ członków SDKPiL w interesującym 
nas mieście przedstawia tabela 3. 
 
Tabela 3. Liczba członków SDKPiL w Noworadomsku w okresie rewolucji 1905-

1907 
Okres czasu Liczba członków 

1905 r. ponad 30 
marzec 1906 r. 120 

kwiecień 1906 r. 380 
czerwiec 1906 r. 240* 
marzec 1907 r. 156 

* razem z organizacją zawierciańską 
 
Źródła: Z prowincji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 68, 14 maja 1906 r., s. 4; Sprawoz-
danie z V-go Zjazdu…, s. 11; Z partji. Konferencja częstochowska, „Czerwony Sztandar”, nr 137, 14 
marca 1907 r., s. 4; J. Krasny, op. cit., s. 55-56. 
 

W okresie rewolucji 1905-1907 działalność z powiatowego Noworadom-
ska promieniowała także na okolice. Wiosną 1906 r. nawiązano stosunki w pod-
miejskich Radziechowicach (gm. tejże nazwy), jak również w Przedborzu (po-
wiat konecki guberni radomskiej). W tym ostatnim dnia 29 kwietnia odbyto na-
wet wiec z udziałem około 100 osób, na którym poruszano kwestię robotniczych 
obchodów Święta 1 Maja50.  

Członkowie noworadomskiej SDKPiL do pewnego stopnia prowadzili 
działalność pośród robotników rolnych w obrębie powiatu. Co charakterystycz-
ne, socjaldemokraci nie mieli odrębnego dla wsi programu agrarnego, czyniąc 
po prostu z robotnika wiejskiego członka klasy robotniczej jako takiej51. Działal-
ność SDKPiL na obszarach wiejskich polegała głównie na kolportażu wydaw-
nictw. Dla ilustracji, dnia 5 lutego 1906 r. w osadzie Pławno (gmina Gidle) za-
trzymano chłopa Jana Więckowicza, u którego rewizja wykazała posiadanie 
pism „Czerwony Sztandar” i „Trybuna Ludowa”52.  Pewną aktywność na pro-
wincji wykazywano w związku z falą strajków rolnych w guberni piotrkowskiej 
w okresie kwietnia-lipca 1906 r. Wówczas na terenie powiatu noworadomskiego 

                                                 
49 A. Kochański, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1907-1910. Problemy poli-
tyczne i ideologiczne, Warszawa 1971, s. 55. 
50 Z prowincji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 68, 14 maja 1906 r., s. 4. 
51 Zwięzłą charakterystykę założeń SDKPiL w tej materii daje W. Piątkowski, Idee agrarne 
ugrupowań politycznych w Królestwie Polskim w latach 1892-1918, Łódź 1992, s. 69-78. 
52 Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905-1907, t. 3: Luty 1906-czerwiec 1907, opr.  
S. Kalabiński, F. Tych, Warszawa 1961, poz. 2370, s. 337; dane dotyczące owych pism zob.:  
Ż. Kormanowa, Materiały do bibliografii druków socjalistycznych na ziemiach polskich w latach 1866-
1918, Warszawa 1949, s. 6-8, 82-83. 
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odnotowano siedem takich wystąpień (z ogólnej liczby 61 na terenie guberni,  
a więc 11,5%53), m.in. w majątkach Dobryszyce (gm. tejże nazwy), Dubidze (gm. 
Brzeźnica), Kodrąb (gm. Dmenin), Maluszyn (gm. tejże nazwy), Rudka (gm. 
Wielgomłyny) i Skrzydlów (gmina Rzeki)54. Niewątpliwie socjaldemokraci ode-
grali tu rolę inspirującą (równolegle z PPS), podobnie jak to było w innych rejo-
nach guberni piotrkowskiej55. Wykluczyć natomiast należałoby jakikolwiek 
udział SDKPiL-owców w czasie żywiołowych wystąpień chłopskich, takich jak 
samowolny wyręb pańskich lasów, nielegalny wypas bydła na dworskich łą-
kach, itp. 

Prócz organizacji stricte politycznej podejmowano próby założenia  
w Noworadomsku Socjaldemokratycznych Związków Zawodowych (SDZZ)56. 
Kwestie z tym związane omawiano na różnych zebraniach, lecz sprawa – jak 
stwierdzano w jednym ze sprawozdań – znajdowała się w „zupełnym zastoju”57. 
Potwierdzały to zresztą oficjalne dane partyjne. Mianowicie w ogłoszonym na 
łamach nr 119 „Czerwonego Sztandaru” zestawieniu, prezentującym oddziały 
poszczególnych organizacji związkowych SDKPiL w ogóle nie wymieniono 
Noworadomska58. Trudno więc powiedzieć cokolwiek o działalności związko-
wej ponad to, iż zdołano założyć tu jakieś kółka wśród robotników przemysłu 
drzewnego i metalowców. Skądinąd wiemy, że istniały one jeszcze wiosną  
1908 r., jednak nie znamy żadnych szczegółów59. 

Z mniejszym lub większym natężeniem prowadzono za to w Nowora-
domsku działalność pośród żołnierzy carskich w ramach socjaldemokratycznej 
Wojskowo-Rewolucyjnej Organizacji (WRO), która za główny cel stawiała sobie 
nawiązywanie kontaktów z wojskowymi i rewolucjonizowanie ich60. Wiemy np., 
że dnia 22 czerwca 1905 r. za kolportaż rewolucyjnych odezw pośród żołnierzy 
27. witebskiego pułku piechoty aresztowani zostali tu robotnicy – Jan Fuks i Jan 

                                                 
53 Zob. S. Kalabiński, F. Tych, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja…, s. 428. 
54 Walki chłopów…, t. 3, poz. 2389, s. 347-348; poz. 2392, s. 350; poz. 2405, s. 362; poz. 2407,  
s. 363; poz. 2415, s. 370; Źródła do dziejów rewolucji…, t. 2, poz. 153, s. 155-156; poz. 230, s. 228. 
55 A. Gotowicz, Działalność agitacyjna i propagandowa…, s. 475-476. 
56 Na temat SDZZ zob. szerzej: S. Kowalewski, Historia związków zawodowych robotników pol-
skich w Królestwie Polskim do wybuchu wojny światowej, Poznań 1932, s. 32-45; Ruch zawodowy  
w Polsce. Zarys dziejów, t. 1: 1869-1918, red. S. Kalabiński, Warszawa 1974, s. 80-112; I. Orze-
chowski, A. Kochański, Zarys dziejów ruchu zawodowego w Królestwie Polskim (1905-1918), War-
szawa 1964, s. 78-110. 
57 Z partji. Sprawozdania organizacji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 56, 23 marca 1906 
r., s. 4. 
58 Stan Socjaldemokratycznych Związków Zawodowych w Warszawie w dniu 1 października 1906 r., 
„Czerwony Sztandar”, nr 119, 31 października 1906 r., s. 3; tytuł jest nieco mylący, rzecz bo-
wiem dotyczy SDZZ w Warszawie oraz oddziałów prowincjonalnych. 
59 Krajowa konferencja partyjna. Organizacja Częstochowska, „Czerwony Sztandar”, nr 156, 25 
kwietnia 1908 r., s. 3. 
60 Sprawozdanie z V-go Zjazdu…, s. 13-14; szerzej zob.: I. Pawłowski, Wojskowa działalność 
SDKPiL…, passim. 
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Wodzisławski61. Niestety brak danych źródłowych nie pozwala stwierdzić z jaką 
intensywnością wykazywano aktywność na tym polu w okresie późniejszym. 
Możemy jedynie powiedzieć, że komórki WRO działały na terenie Noworadom-
ska w roku 1906. Miejscowość wymieniano bowiem wśród ośrodków objętych 
działalnością WRO w sprawozdaniu z V Zjazdu SDKPiL, toteż wiemy, że wyka-
zywano tu aktywność na pewno w pierwszej połowie 1906 r.62 Niestety trudno 
orzec jak długo istniały komórki tej organizacji. Na konferencji miejscowej struk-
tury partyjnej z 11 listopada 1906 r. zalecano, aby wszelkie stosunki nawiązane  
z żołnierzami oddawać w ręce zarządu dzielnicowego, który miał zwracać się po 
instrukcje i pomoc do ZG SDKPiL63. Sugeruje to nam, iż WRO wówczas w No-
woradomsku mogła już nie działać. 

Na marginesie warto wspomnieć, że o ile w pobliskiej Częstochowie no-
tujemy obecność socjaldemokratycznych Drużyn Bojowych64, o tyle nic nie 
wskazuje na to, aby bojówkarze dokonywali jakichkolwiek akcji na terenie No-
woradomska. Takowe podejmowali tutaj tylko członkowie PPS, a i oni działali w 
ten sposób tylko sporadycznie. 

Co typowe dla organizacji prowincjonalnych SDKPiL, w Noworadomsku 
wyraźnie odczuwano braki literatury. Główne pismo agitacyjne, tj. „Czerwony 
Sztandar”, jak i odezwy centralnych instancji SDKPiL dostarczano tu z Warsza-
wy, natomiast broszury i odezwy KCz SDKPiL – z pobliskiej Częstochowy65. 
Mamy również dane, że literaturę posyłano do Noworadomska ze składu par-
tyjnego znajdującego się w gubernialnym Piotrkowie (mieścił się on w księgarni 
Abrama Pańskiego)66. „Czerwony Sztandar” organizacja miejscowa otrzymywa-
ła w ilości jedynie 100 egzemplarzy, jednakże – jak stwierdzano – „to wystarcza, 

                                                 
61 AAN, Dokumenty i materiały władz carskich dotyczące ruchu robotniczego w Królestwie 
Polskim (dalej: Dokumenty i materiały), sygn. 6/ t. 10, k. 35; APŁ, ZŻGP, sygn. 513, k. 1; rów-
nież: tamże, Prokurator Sądu Okręgowego Piotrkowskiego, sygn. 150, k. 1-2; Źródła do dziejów 
klasy robotniczej…, t. 3, cz. 2: 1905, red. S. Kalabiński, Warszawa 1971, poz. 395, s. 505; Źródła do 
dziejów rewolucji…, t. 1, cz. 2, wyd. P. Korzec, Warszawa 1958, poz. 253, s. 404-405. 
62 Sprawozdanie z V-go Zjazdu…, s. 14; F. Dzierżyński, Pisma wybrane, Warszawa 1951, s. 159; 
również: W. Poterański, SDKPiL w rewolucji 1905-1907, [w:] Rewolucja 1905-1907 na ziemiach 
polskich. Materiały i studia, red. T. Daniszewski, Ż. Kormanowa, B. Krauze, Warszawa 1955,  
s. 197. 
63 Z partji. Z organizacji Noworadomskiej, „Czerwony Sztandar”, nr 127, 15 stycznia 1907 r., s. 4. 
64 J. Pająk, Organizacje bojowe partii politycznych w Królestwie Polskim 1904-1911, Warszawa 1985, 
s. 173; także zob.: J. Figura, Koncepcja organizacji wojskowych polskiego ruchu robotniczego w latach 
1882-1918, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 2 (1988), s. 11-13. 
65 Drukarnia partyjna w Częstochowie miała status okręgowej, tzn. winna była zaspokajać 
potrzeby okolicznych organizacji partyjnych, por. L. Dobroczyński, 1905, [w:] Wspomnienia 
robotników – uczestników rewolucji 1905-1907 w Królestwie Polskim, opr. A. Kochański, R. Stani-
sławska, „Archiwum Ruchu Robotniczego” 3 (1976), s. 29. 
66 Źródła do dziejów rewolucji…, t. 2, poz. 507, s. 524-525. 
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bo niepopularny”67. Nastawiano się więc głównie na propagandę i agitację ustną 
oraz rozpowszechnianie druków ulotnych68.  

Interesujący nas ośrodek zajmował dosyć istotne miejsce, jeśli chodzi  
o trasy przerzutowe nielegalnych wydawnictw SDKPiL oraz broni. W maju  
1906 r. urządzono mianowicie skład partyjny w kantorze towarzystwa transpor-
towego „Nadieżda”, gdzie zatrudniony był SDKPiL-owiec Daniel Michelman, 
odpowiadający w tym okresie m.in. za pracę na odcinku przemytu69. Z kierunku 
Zagłębia Dąbrowskiego docierały tutaj partyjne transporty, przesyłane z terenu 
niemieckiego Śląska (skład nadgraniczny znajdował się w Katowicach) i au-
striackiej Galicji (wysyłek dokonywano z Krakowa). Co istotne, noworadomska 
stacja kolejowa nie była stacją pograniczną, zatem żandarmeria carska nie pro-
wadziła tu tak intensywnych rewizji, jak w miejscowościach zlokalizowanych 
przy granicach państwowych (Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa, Ząbkowice czy też 
Częstochowa)70. Partie literatury posyłano do innych miejscowości koleją71.  

Broń palną i amunicję zza granicy (tj. głównie z Niemiec, choć zakupy 
czyniono i w Belgii) via Katowice dostarczano do Sosnowca. Stamtąd zaś – przy 
pośrednictwie towarzystwa „Nadieżda” – ekwipunek dla bojowców SDKPiL 
przekazywano dalej, do Warszawy i Łodzi72. Przemyt broni według takiego 
schematu zainicjowali działający w Sosnowcu socjaldemokrata Zygmunt Giegu-
żyński oraz będący chwilowo w Noworadomsku czołowy działacz terenowy, 
Stanisław Pestkowski73. 

 
Noworadomska organizacja SDKPiL wobec głównych wydarzeń rewolucji 

 
Praktycznie nazajutrz po zajściach petersburskiej „krwawej niedzieli” (22 

stycznia 1905 r.) na ogromnych połaciach Imperium Rosyjskiego doszło do po-
tężnych wystąpień strajkowych klasy robotniczej. Tumult szybko ogarnął teren 

                                                 
67 Z partji. Sprawozdania organizacji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 56, 23 marca 1906 
r., s. 4. 
68 Tamże, s. 4. 
69 Autobiografia Daniela Michelmana z dnia 2 lutego 1929 r., AAN, Akta osobowe, t. os. 3977, 
poz. 2; zob. ponadto: Źródła do dziejów rewolucji…, t. 2, poz. 507, s. 524-525. 
70 S. Pestkowski, Wspomnienia rewolucjonisty, opr. P. Korzec, Łódź 1961, s. 91. 
71 Możemy przypuszczać, że skład wydawnictw w Noworadomsku mógł funkcjonować  
i wcześniej, tj. jeszcze w drugiej połowie 1905 r. Stąd np. wyjechał z transportem wydawnictw 
dnia 28 września 1905 r. SDKPiL-owiec Bernard Sachs, kierując się na Koluszki. W trakcie 
podróży został jednak zatrzymany przez policję (Źródła do dziejów rewolucji…, t. 1, cz. 2, poz. 
274, s. 436-439); także zob. Listy Feliksa Dzierżyńskiego. Rok 1905, opr. Z. Dzierżyńska, „Z Pola 
Walki”, nr 11-12, Moskwa 1931, poz. 11, s. 132; przedruk: F. Dzierżyński, Pisma..., s. 97. 
72 I. Pawłowski, Przyczynek do genezy i dziejów Drużyn Bojowych SDKPiL w okresie rewolucji 1905-
1907, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1 (1965), s. 265-266. 
73 J. Krajewska, Giegużyński Zygmunt s. Hipolita, [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego 
ruchu robotniczego, t. 2, red. F. Tych, Warszawa 1987, s. 237; S. Pestkowski, Wspomnienia…,  
s. 91. 
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Królestwa Polskiego, jak i gubernię piotrkowską w szczególności. Ruch robotni-
czy objął – w mniejszym lub większym stopniu – praktycznie wszystkie ośrodki 
przemysłowe okręgu łódzkiego, częstochowskiego oraz zagłębiowskiego. Roz-
mach wypadków przerósł najśmielsze oczekiwania zarówno władz carskich, jak 
i samych socjalistów74.  

Okręg częstochowski włączył się do strajku powszechnego w kilka dni 
po Łodzi (w tej ostatniej początek wystąpień datujemy na 26 stycznia75). W samej 
Częstochowie jako pierwsza zastrajkowała w dniu 1 lutego 1905 r. Huta  
B. Hantke na Rakowie76, zaś w trzy dni później strajk w tym mieście miał już 
charakter powszechny. Ponadto, miejscowi robotnicy udawali się do okolicz-
nych miejscowości, gdzie zmuszano załogi do zaprzestania pracy. Dnia 3 lutego 
dokonano takiej akcji we wsi Wyczerpy (gm. Grabówka), gdzie znajdowały się 
dwa zakłady przemysłowe, a nazajutrz – w pobliskiej Blachowni77. Dnia zaś 6 
lutego grupa 150-200 robotników wyruszyła z Częstochowy do Kłomnic w po-
wiecie noworadomskim, celem skłonienia do strajku pracowników miejscowych 
tartaków78. 

Lokalne organizacje socjaldemokratyczne w momencie wybuchu strajku 
powszechnego były jeszcze zbyt słabe, aby móc w jakimkolwiek stopniu uzyskać 
kontrolę nad wypadkami. Jak wspominał jeden z ówczesnych działaczy, nawet 
gdyby SDKPiL nie proklamowała odezwy wzywającej robotników do wystą-
pień, to i tak doszłoby do strajku79. Partia nie odegrała więc roli przewodniej ani 
w Łodzi, ani w Częstochowie, cóż dopiero w prowincjonalnym Noworadomsku. 
W tym ostatnim, mimo że odnotowywano pewne wystąpienia już 31 stycznia, 
nie doszło do większych zaburzeń80. Oczywiście atmosfera była tu napięta 
wskutek napływających wieści o zajściach w Warszawie, Łodzi i Częstochowie, 

                                                 
74 Ruch strajkowy w guberni piotrkowskiej w okresie styczniowo-lutowych wystąpień klasy 
robotniczej, odznaczał się niemal najwyższą intensywnością w skali całego Imperium Rosyj-
skiego; na temat ruchu strajkowego w 1905 r., w tym szereg danych, dotyczących przedmio-
towej guberni zob.: Начало первой русской революции. Январь-март 1905 года, ред. Н. С. 
Трусова, Moskwa 1955, poz. 441, s. 711-712; jak również: А. С. Амальрик, К вопросу  
о численности и географическом размещении стачечников в Европейской России в 1905 году, 
„Исторические Записки” 52 (1955), s. 142-185. 
75 Carat i klasy posiadające w walce z rewolucją 1905-1907 w Królestwie Polskim. Materiały archiwal-
ne, opr. S. Kalabiński, Warszawa 1956, poz. 95, s. 89. 
76 AAN, Dokumenty i materiały, sygn. 6/ t. 12, k. 5. 
77 Strejk powszechny w Częstochowie, „Z Pola Walki”, nr 3, 9 lutego 1905, s. 6; Źródła do dziejów 
klasy robotniczej…, t. 3, cz. 2, poz. 324, s. 431. 
78 Pismo naczelnika Piotrkowskiego Gubernialnego Zarządu Żandarmerii do Departamentu 
Policji MSW z dnia 13 lutego 1905 r., AAN, [Urzędy władz carskich] mikrofilm 2066/3; także: 
Źródła do dziejów klasy robotniczej…, t. 3, cz. 2, poz. 324, s. 431. 
79 S. Pestkowski, Wspomnienia…, s. 33. 
80 Raport gubernatora piotrkowskiego dla MSW z dnia 5 lutego 1905 r., AAN, [Urzędy władz 
carskich] mikrofilm 2066/3; także: Начало первой русской революции…, poz. 358, s. 552; Źródła 
do dziejów rewolucji…, t. 1, cz. 1, wyd. I. Ihnatowicz, P. Korzec, Warszawa 1957, poz. 221, s. 454. 
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jednakże dzięki aktywnej współpracy miejscowych elit z władzami carskimi 
zdołano uniknąć demonstracji robotniczych, przewidzianych na 2 lutego. Pomo-
cą władzy carskiej służył mianowicie kler katolicki miejscowej parafii w osobach 
księdza kanonika Karola Koryckiego oraz księży – Aureliusza Chwiłowicza 
(znany stronnik Narodowej Demokracji) i niejakiego Nawrockiego, jak również 
cieszący się poważaniem obywatele miasta81.  

Co istotne, dnia 21 lutego 1905 r. rozpowszechniona została w mieście 
odezwa częstochowskiej organizacji SDKPiL pt. Do robotników w Noworadomsku. 
Na jej łamach wzywano miejscową klasę robotniczą do walki strajkowej pod 
hasłem 8-godzinnego dnia pracy, 30% podwyżki płac, minimalnego wynagro-
dzenia na poziomie 80 kopiejek dziennie, założenia szkoły fabrycznej i zniesienia 
rewizji82. Odezwa oraz agitacja ustna przyczyniły się do wybuchu strajku w kil-
ku zakładach83. Jako pierwsi pracę przerwali o 9:00 rano robotnicy Towarzystwa 
Metalurgicznego, zaś w ślad za nimi strajk podjęto w fabryce Braci Thonet, Koh-
na oraz w jednym z tartaków. Zorganizowano wtenczas dwie masówki: pierw-
sza miała miejsce dnia 24 lutego pod fabryką Kohna, zaś druga – 27 lutego koło 
rzeźni pod miastem. Agitatorzy SDKPiL mówili zebranym o walce ekonomicznej 
i politycznej klasy robotniczej, jak również tłumaczyli żądania demokratyzacji 
systemu politycznego Rosji84. Podejmowane wystąpienia odznaczały się jednak 
spokojnym przebiegiem, a ofiarowane przez pracodawców podwyżki płac spo-
wodowały rychłe ich zakończenie85. Mimo wszystko jednak władze carskie za-
chowywały stałą czujność. Naczelnik powiatu noworadomskiego Dmitrij Dri-
niewicz w piśmie z 4 marca prosił gubernatora piotrkowskiego Michaiła Arci-
mowicza o stałe zakwaterowanie przynajmniej batalionu piechoty na terenie 
miasta86.  

W kwietniu 1905 r. socjaldemokraci, podobnie jak przedstawiciele innych 
nurtów socjalistycznych, podjęli przygotowania do obchodów 1 Maja. W związ-
ku z tym, z ramienia ZG SDKPiL opublikowanych zostało kilka wydawnictw, 

                                                 
81 Źródła do dziejów rewolucji…, t. 1, cz. 1, poz. 193, s. 416-417; poz. 209, s. 433-434 (błędnie wy-
mienia się tu kanonika Alberta Koreckiego). Kościół katolicki w ogóle aktywnie włączył się do 
walki z rewolucją. Już bowiem dnia 1 lutego 1905 r. arcybiskup warszawski Wincenty Cho-
ściak-Popiel poinformował gubernatora Michaiła Arcimowicza, iż wydał stosowne instrukcje 
podległemu sobie duchowieństwu w guberni piotrkowskiej, aby oddziaływało na wiernych  
w duchu unikania jakichkolwiek zaburzeń (AAN, Dokumenty i materiały, sygn. 6/ t. 10, k. 17; 
przedruk: Carat i klasy posiadające…, poz. 25, s. 22-23; Źródła do dziejów rewolucji…, t. 1, cz. 1, 
poz. 204, s. 428). 
82 Do robotników w Noworadomsku, odezwa Centralnego Koła Częstochowskiej Organizacji 
SDKPiL z dnia 21 lutego 1905 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 23/3, sygn. 9/II/ t. 14, nr 116, k. 22; 
ponadto zob.: Wiadomości partyjne. Agitacja, „Czerwony Sztandar“, nr 24, marzec 1905 r., s. 8.  
83 Strejk powszechny w Częstochowie, „Z Pola Walki”, nr 5, 10 marca 1905 r., s. 10. 
84 Strejk powsz. W Noworadomsku, „Z Pola Walki”, nr 6, 20 marca 1905 r., s. 8. 
85 Carat i klasy posiadające…, poz. 95, s. 93-94; Źródła do dziejów klasy robotniczej…, t. 3, cz. 2, poz. 
350, s. 461. 
86 Źródła do dziejów rewolucji…, t. 1, cz. 1, poz. 246, s. 509-511. 
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zarówno proklamacji w formie ulotek, jak również broszur tematycznych.  
Z pewnością na ulicach Noworadomska pojawiła się odezwa pt. Na dzień 1-go 
Maja. Do wszystkich robotników w mieście i na roli, na łamach której wzywano ro-
botników do strajku powszechnego pod hasłem 8-godzinnego dnia pracy, za-
prowadzenia republiki, zwołania Zgromadzenia Konstytucyjnego oraz zakoń-
czenia wojny z Japonią87. Podobne hasła wysuwano w innym wydawnictwie ZG 
SDKPiL pt. Na Święto Pierwszego Maja! Do Polskiej Klasy robotniczej Królestwa  
i Litwy88. Być może kolportowano także odezwę ZG SDKPiL pt. Pod rządem 
stryczka i kuli!, gdzie wzywano do wystąpień w geście protestu przeciwko 
wprowadzonemu stanowi wzmocnionej ochrony, obowiązującemu w guberni 
piotrkowskiej od dnia 30 stycznia89. Nie można również wykluczyć, że dotarła tu 
odezwa Do młodzieży na dzień 1 maja!, za pośrednictwem której wzywano 
uczniów do kontynuacji strajku szkolnego (trwającego w Królestwie od lutego) 
oraz „stawania w szeregach robotniczych dla walki o socjalizm”90.  

Poza drukami ulotnymi ZG SDKPiL wydał pismo ulotne Na Pierwszy Maj 
1905!, gdzie wyszczególniano hasła pierwszomajowe oraz omawiano ich zna-
czenie. Wśród postulatów pojawiły się: 8-godziny dzień pracy; usunięcie armii 
stałej i powszechne uzbrojenie ludu; swobody demokratyczne, jak wolność sło-
wa, sumienia, myśli, druku, wolność strajków i stowarzyszeń; w końcu – obale-
nie caratu i wprowadzenie republiki z obranym w demokratycznych wyborach 
Zgromadzeniem Konstytucyjnym. W sprawie polskiej postulowano autonomię 
Królestwa Polskiego w ramach nowego ogólnorosyjskiego tworu państwowe-
go91. Wydano ponadto w tym okresie dwie broszury: Święto robotnicze 1 Maja, 
gdzie precyzowano jego istotę oraz omawiano dążenia robotnicze; jak również 
Wybuch rewolucyjny w caracie autorstwa Róży Luksemburg, syntetyzujący do-
tychczasowe doświadczenia rewolucji92. 

Z braku dokładnych danych źródłowych trudno nam stwierdzić, czy na 
terenie Noworadomska rozpowszechniano wszystkie z wymienionych wydaw-
nictw, choć prawdopodobieństwo tego wydaje się wysokie. Możemy jedynie 

                                                 
87 Na dzień 1-go Maja. Do wszystkich robotników w mieście i na roli, odezwa ZG SDKPiL z kwiet-
nia 1905 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 2127/1, sygn. 9/VII/ t. 5, k. 23; przedruk: Agitacja przed 
1-ym Maja, „Z Pola Walki”, nr 8, 6 maja 1905 r., s. 9; SDKPiL w rewolucji 1905 roku. Zbiór publi-
kacji, red. T. Daniszewski, B. Krauze, H. Mościcki, Warszawa 1955, s. 151-152. 
88 Na święto Pierwszego Maja! Do polskiej klasy robotniczej Królestwa i Litwy, pismo ulotne ZG 
SDKPiL bd. wyd. [z kwietnia 1905 r.], AAN, SDKPiL, mikrofilm 2127/1, sygn. 9/VII/ t. 5,  
k. 24-24a; przedruk: Materjały do dziejów ruchu socjalistycznego…, t. 2, cz. 2, s. 109-112. 
89 Pod rządem stryczka i kuli!, odezwa ZG SDKPiL z kwietnia 1905 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 
2127/1, sygn. 9/VII/ t. 5, k. 17-17a; przedruk: Źródła do dziejów rewolucji…, t. 1, cz. 2, poz. 27,  
s. 45-47. 
90 Agitacja przed 1-ym Maja, „Z Pola Walki”, nr 8, 6 maja 1905 r., s. 9. 
91 Na Pierwszy Maj 1905!, pismo ulotne ZG SDKPiL z kwietnia 1905 r., AAN, SDKPiL, mikro-
film 2127/1, sygn. 9/VII/ t. 5, k. 19-22a. 
92 Por.: Święto robotnicze 1 Maja, Kraków 1905; R. Luxemburg, Wybuch rewolucyjny w caracie, 
Kraków 1905. 
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śmiało założyć, że w mieście nie pojawiła się proklamacja adresowana do robot-
ników niemieckich, których tu praktycznie nie było93.  

Miejscowa organizacja SDKPiL była naówczas zbyt słaba, aby móc efek-
tywnie wpłynąć na nastroje miejscowych robotników. W konsekwencji, mimo 
publikacji szeregu wydawnictw pierwszomajowych oraz prowadzonej na miarę 
możliwości kampanii agitacyjno-propagandowej do wystąpień robotniczych w 
Noworadomsku nie doszło. Z różnych względów z obchodów 1 Maja wyłączony 
był zresztą cały okręg częstochowski94.  

Na terenie interesującego nas ośrodka względny spokój panował aż do 
jesieni. Nie odnotowujemy tu żadnych wyraźnych oznak solidarności miejscowej 
klasy robotniczej z robotnikami łódzkimi w trakcie czy też po upadku czerwco-
wego powstania łódzkiego (22-25 czerwca 1905 r.). Wystąpienia protestacyjne  
w formie demonstracji z czerwonymi sztandarami przeciwko represjom carskim 
w Łodzi notowano wówczas w Brzezinach, Częstochowie, Łasku, Pabianicach,  
w gubernialnym Piotrkowie, Tomaszowie Rawskim, Zgierzu oraz ośrodkach 
zagłębiowskich95. Noworadomsk tymczasem znajdował się wyraźnie na uboczu 
ówczesnych wydarzeń. Podobnie było zapewne i w drugiej połowie sierpnia, 
tzn. po dniu 19 tegoż miesiąca kiedy ukazał się carski Manifest zapowiadający 
powołanie doradczej Dumy Państwowej96. Wówczas kampanię agitacyjną podję-
ły wszystkie struktury SDKPiL na terenie guberni piotrkowskiej, mając na celu 
wywołanie masowych wystąpień robotniczych przeciwko zapowiadanej Dumie. 
Prawdopodobnie pojawiły się w Noworadomsku stosowne odezwy ZG oraz 
KCz SDKPiL, jednak nie mamy żadnych dowodów, aby stwierdzić, że przynio-
sły jakiś zauważalny efekt97. Nawet w Częstochowie protesty wypadły dosyć 
skromnie98. 

                                                 
93 Według spisu powszechnego 1897 r. osób posługujących się językiem niemieckim w całym 
Noworadomsku notowano zaledwie 224 osoby (Первая всеобщая перепись…, t. 56, tab. 13,  
s. 92-93). Oczywiście do roku 1905 r. liczba ta mogła nieco wzrosnąć, jednak trudno zakładać, 
aby przybrała znaczące rozmiary; tekst odezwy niemieckiej zob.: Zum 1. Mai!, odezwa ZG 
SDKPiL z kwietnia 1905 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 2127/1, sygn. 9/VII/ t. 5, k. 18-18a. 
94 APŁ, ZŻGP, sygn. 641, k. 6; szerzej: A. Gotowicz, Działalność agitacyjna i propagandowa…,  
s. 516-517. 
95 I. Chrenow, Powstanie łódzkie, Warszawa 1962, s. 146-153; L. Mroczka, W. Bortnowski, Dwa 
powstania, Łódź 1974, s. 115-116; H. Rola, Wpływ walki zbrojnej robotników Łodzi na wystąpienia 
częstochowskiej klasy robotniczej, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” 6 (1955), s. 205-
206. 
96 Treść ukazu carskiego, zob.: Полное собрание законов Российской Империи. Собрание третье, 
t. 25: 1905, cz. 1, Sankt-Petersburg 1908, poz. 26656, s. 637-638. 
97 Precz z carską Dumą państwową!, odezwa ZG SDKPiL z sierpnia 1905 r., AAN, SDKPiL, mi-
krofilm 2127/1, sygn. 9/VII/ t. 5, k. 40-40a; Robotnicy! Car w manifeście swoim z dnia 19 sierpnia 
ogłasza zwołanie Dumy…, odezwa Organizacji Częstochowskiej SDKPiL z sierpnia 1905 r., tam-
że, mikrofilm 2127/2, sygn. 9/VII/ t. 14, podt. 1, k. 4. 
98 W. Palus, Życie społeczno-polityczne…, s. 298. 
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Na terenie Noworadomska do żywiołowych wystąpień robotniczych do-
szło dopiero w połowie października 1905 r. Dnia 13 tegoż miesiąca grupa około 
300 pracowników fabryki Braci Thonet żądała od administracji zakładu przyjęcia 
do pracy zwolnionego wcześniej towarzysza. Sprawę, która zaczęła przybierać 
radykalny obrót, starał się załagodzić naczelnik powiatu wsparty przez rotę żoł-
nierzy, jednakże w geście solidarności zastrajkowały załogi Kohna i miejscowych 
zakładów metalowych. Władze wezwały więc posiłki wojskowe w sile dwóch 
rot piechoty. Zabieg odniósł pożądany efekt: prowodyrów strajku aresztowano 
i przywrócono spokój. Zakłady Kohna i Towarzystwa Metalurgicznego zakoń-
czyły strajk w dniu 18 października, zaś u Thoneta powrócono do zajęć w trzy 
dni później99. Co znamienne, opisanych zajść nie zainicjowali socjaldemokraci.  
O ile był to typowy dla omawianego okresu spór pracowników z pracodawcami, 
o tyle jednak świadczył o napiętych nastrojach robotniczych. 

Działacze SDKPiL nie mieli też żadnego wpływu na wypadki w momen-
cie wybuchu jesiennego strajku powszechnego, będącego terytorialnym prze-
dłużeniem wystąpień rosyjskich100. Królestwo Polskie dołączyło do owego straj-
ku w dniu 25 października, tj. gdy wstrzymany został ruch pociągów na Drodze 
Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej101. Stanęła więc i stacja noworadomska.  
W ślad za kolejarzami pracę porzucały załogi fabryczne we wszystkich okręgach 
przemysłowych. Naturalnie strajk powszechny objął praktycznie całą gubernię 
piotrkowską z Noworadomskiem włącznie102. Socjaldemokraci byli totalnie za-
skoczeni rozwojem sytuacji103. W skali kraju zareagowali jednak za pomocą ode-
zwy jako pierwsi z socjalistów, wzywając klasę robotniczą do gremialnego wy-
stąpienia104. Natomiast ZG SDKPiL, którego odezwy kolportowano powszech-
nie, wydał proklamację dopiero 27 października (tj. równolegle z PPS), wzywa-

                                                 
99 Źródła do dziejów klasy robotniczej…, t. 3, cz. 2, poz. 412, s. 514; Źródła do dziejów rewolucji…,  
t. 1, cz. 2, poz. 286, s. 455-457 oraz poz. 290, s. 469-470. 
100 Na ten temat zob.: L. Bazylow, Historia Rosji, t. 2, Warszawa 1983, s. 434; A. M. Pankratowa, 
Pierwsza rewolucja rosyjska 1905-1907 r., Warszawa 1953, s. 139-147; S. Harcave, The Russian 
Revolution of 1905, London 1964, s. 180-186 i nn.; История России XX – начала XXI века, ред. Л. 
В. Милов, Moskwa 2006, s. 116-117. 
101 Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года, cz. 1, ред. Л. М. Иванов, Moskwa-
Leningrad 1955, poz. 144, s. 219. 
102 Carat i klasy posiadające…, poz. 257, s. 307; S. Kalabiński, F. Tych, Czwarte powstanie czy 
pierwsza rewolucja…, s. 195; Historia Polski, t. 3, cz. 2, s. 396-397 i nn.; С. М. Стецкевич, 
Пролетариат Королевства Польского в революции 1905-1907 гг., Sankt-Petersburg 1995, s. 100; 
История Польши, t. 2, s. 510. 
103 S. Pestkowski, Wspomnienia…, s. 55. 
104 Zob. Do strejku powszechnego!, odezwa Komitetu Warszawskiego SDKPiL z dnia 25 paź-
dziernika 1905 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 2127/2, sygn. 9/VII/ t. 32, k. 28; wydawnictwo 
prawdopodobnie pojawiło się w Łodzi, jednak wątpić należy, aby trafiło do Noworadomska 
w szybkim tempie, o ile w ogóle tam się pojawiło. 
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jąc kolejarzy, jak i klasę robotniczą w ogóle, do kontynuacji walki aż do ostatecz-
nego zwycięstwa rewolucji105.  

Potężny strajk skutkujący paraliżem państwa doprowadził cara do ogło-
szenia w dniu 30 października Manifestu, w którym znalazły się zapowiedzi 
swobód obywatelskich oraz zwołania ustawodawczej Dumy Państwowej106. 
SDKPiL-owcy, mając oczywiście poczucie sukcesu, twierdzili, że Mikołaj II po 
prostu ukorzył się przed rewolucją107. Jednocześnie wzywali do dalszych zma-
gań rewolucyjnych. Już nazajutrz odezwę z takim hasłem proklamował KCz, zaś 
1 listopada – ZG SDKPiL108. Można śmiało założyć, że obie odezwy dotarły do 
Noworadomska.  

Rozpoczęła się tzw. „dekada wolności”. W każdym ośrodku odbywały 
się niezliczone wiece, masówki i pochody, w których uczestniczyły tysiące ludzi, 
prowadzono rewolucyjną agitację, kolportowano odezwy, naświetlano progra-
my i dążenia partii politycznych. Wiemy, że w Noworadomsku wydatnie uak-
tywnili się wówczas socjaldemokraci, co zwraca uwagę wobec braku ich obecno-
ści w pierwszych dniach strajku. Dnia 6 listopada zorganizowali oni wiec  
w miejscowym teatrze z udziałem 1.500 osób. Wcześniej rozkleili na ulicach mia-
sta plakaty informujące o zgromadzeniu. Mówcy partyjni tłumaczyli istotę wy-
padków trwającej rewolucji, objaśniali swój stosunek do Narodowej Demokracji 
i PPS. Następnego dnia w tym samym miejscu wiec urządzili działacze ostatniej 
z wymienionych, aczkolwiek głos zabierał tam również mówca SDKPiL109.  

W owym czasie partia po raz pierwszy zyskała okazję do otwartego pro-
pagowania swej platformy politycznej. Będąc najwyraźniej w stanie euforii, or-
ganizacja lokalna skupiła się na agitacji masowej, co zaowocowało w najbliż-

                                                 
105 Do pracowników kolejowych!, odezwa ZG SDKPiL z dnia 27 października 1905 r., AAN, 
SDKPiL, mikrofilm 2127/1, sygn. 9/VII/ t. 5, k. 49; przedruk: Всероссийская политическая 
стачка…, cz. 2, ред. Л. М. Иванов, Moskwa-Leningrad 1955, poz. 785, s. 317; Bibliografia pism 
ulotnych rewolucji 1905-7 w Królestwie Polskim, t. 1, red. H. Kiepurska, L. Brzezińska, J. Wilgat, 
Warszawa 1963, s. 82, poz. 538 oraz s. 286, poz. 2065. 
106 Tekst Manifestu Październikowego por.: Полное собрание законов Российской Империи…,  
t. 25, cz. 1, nr 26803, s. 754-755. 
107 Samowładca Wszechrosji wobec rewolucji Wszechrosyjskiej, „Głos Rewolucji. Jednodniówka 
Zagłębia Dąbrowskiego”, nr 1, 5 listopada 1905 r., s. 1. 
108 Towarzysze i towarzyszki! Carska konstytucja… Krwawymi śladami znaczył proletariat…, odezwa 
KCz SDKPiL z dnia 31 października 1905 r., zob. Bibliografia pism ulotnych…, s. 300, poz. 2169; 
Konstytucja carska, odezwa ZG SDKPiL z dnia 1 listopada 1905 r., zob. tamże, s. 287, poz. 2068. 
109 Noworadomsk, „Nowiny”, nr 2, [listopad] 1905 r., s. 1-2. W dostępnej literaturze owo pismo 
KCz SDKPiL figuruje jako nieodnalezione (J. Myśliński, Polska prasa socjalistyczna w okresie 
zaborów, Warszawa 1982, s. 166; Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. 3: 1865-1918, wol. 1, 
red. S. Sokołowska, I. Ossowska, Warszawa 2000, s. 329, poz. 1868), tymczasem twierdzenie to 
odnieść możemy tylko do nr 1, który ukazał się również w listopadzie i liczył dwie strony 
tekstu (Ż. Kormanowa, Materiały …, s. 43). Można jedynie przypuszczać, że zawierał on jakieś 
informacje dotyczące sytuacji w Noworadomsku. Na wyżej cytowany egzemplarz pisma na-
trafiliśmy zaś w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu (sygn. I A-4). 
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szym czasie napływem nowych członków. Jednakże, nie uczyniono w zasadzie 
nic, aby uzyskiwane wpływy ugruntować110. 

Władze szybko podjęły działania zapobiegawcze, starając się powstrzy-
mać radykalizację nastrojów. W dniu 11 listopada 1905 r. na terenie Królestwa 
Polskiego wprowadzony został stan wojenny, który z krótką przerwą (1-20 
grudnia) trwał aż do 1909 r. Noworadomsk wszedł w skład piotrkowskiego re-
jonu wojskowego, obejmującego powiat piotrkowski i noworadomski z naczel-
nikiem gen.-mjr. Andrejewem na czele. Według zestawienia z 19 listopada  
w mieście stacjonowały: jedna rota 27. witebskiego i dwie roty 39. tomskiego 
pułków piechoty oraz jeden szwadron 42. mitawskiego pułku dragonów111. Par-
tia socjaldemokratyczna zareagowała na stan wojenny w charakterystyczny dla 
siebie sposób stwierdzając: „Kiedy zbrodniczy rząd carski ogłosił swoją papie-
rową »konstytucję«, każdy świadomy robotnik wołał ludowi: nie wierzmy  
w obietnice rządu. I każdy widział, jak fałszywe są te obietnice wolności. Od 
dnia ogłoszenia tej konstytucji aż do ostatniej chwili rząd carski się nie zmienił. 
Na papierze pozostała »konstytucja«, a w rzeczywistości władze carskie nie 
przestawały gnębić całego ludu […]. Bagnet i nahajka, stan wojenny, mordy  
i areszty – oto jak wygląda »konstytucja« carska”112. Nawet jednak najostrzejsze 
słowa nie mogły w żaden sposób odwrócić biegu wydarzeń. Dyslokacja sił 
zbrojnych na terenie Noworadomska sprawiła, że na ulice powrócił spokój. Po-
dobnie było i w innych ośrodkach Królestwa, wobec czego SDKPiL wezwała do 
zakończenia strajku z dniem 17 listopada113.  

Noworadomsk znów znalazł się na uboczu głównego nurtu wydarzeń,  
w zasadzie aż do wiosny roku następnego. Z braku danych nie możemy bowiem 
stwierdzić, aby dochodziło tu do jakichś wyrazistych gestów solidarności z ro-
botnikami moskiewskimi w okresie powstania grudniowego. Nie powiodło się 
tu również wywołanie strajku w rocznicę „krwawej niedzieli”, tj. 22 stycznia 
1906 r.114. 

                                                 
110 A. Gotowicz, Działalność agitacyjna i propagandowa…, s. 569. 
111 Carat i klasy posiadające…, poz. 282, s. 333. W okresie późniejszym nastąpiły pewne zmiany: 
według danych na dzień 18 września 1906 r. znajdowały się tu: dwie roty 28. połockiego puł-
ku piechoty, jedna sotnia 4. pułku kozaków dońskich oraz pół szwadronu 42. mitawskiego 
pułku dragonów (Źródła do dziejów rewolucji…, t. 2, poz. 391, s. 379). 
112 Robotnicy! Kiedy zbrodniczy rząd carski ogłosił swoją papierową „konstytucję”…, odezwa ZG 
SDKPiL z dnia 14 listopada 1905 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 2127/1, sygn. 9/VII/ t. 5, k. 52; 
przedruk: Высший подъем революции 1905-1907 гг. Вооруженное восстания. Ноябрь-декабрь 
1905 года, cz. 4, ред. А. Л. Сидоров, Moskwa 1955-1957, poz. 568, s. 611-613; Carat i klasy posia-
dające…, Aneksy, poz. 6, s. 601-603. 
113 Robotnicy! Strajk powszechny, który wybuchł na całej przestrzeni państwa rosyjskiego…, odezwa 
ZG SDKPiL z dnia 17 listopada 1905 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 2127/1, sygn. 9/VII/ t. 5,  
k. 54; przedruk: Высший подъем революции…, cz. 4, poz. 571, s. 617-618; Źródła do dziejów rewo-
lucji…, t. 1, cz. 2, poz. 339, s. 545-547. 
114 Źródła do dziejów rewolucji…, t. 2, poz. 51, s. 52. 
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Wyraźne ożywienie działalności SDKPiL notujemy w czasie kampanii do 
I Dumy Państwowej. Ogłoszona 25 grudnia 1905 r. ordynacja zakładała wybory 
kilkustopniowe. W pierwszej kolejności miano obierać pełnomocników, którzy 
wyznaczać mieli wyborców. Dopiero oni wybierali deputowanych. Wprowa-
dzono podział na cztery kurie wyborcze: obszarniczą, miejską, chłopską i robot-
niczą. W guberni piotrkowskiej miano obrać 21 wyborców (siedmiu z miasta 
Łodzi i 14 z prowincji), którzy z kolei wyłonić mieli sześciu deputowanych do 
Dumy – jednego z Łodzi oraz pięciu z pozostałych obszarów115. Z terenu powia-
tu noworadomskiego miano obrać łącznie sześciu pełnomocników robotniczych. 
Z ośrodka powiatowego do głosowania uprawnieni byli mężczyźni z fabryki 
Kohna (570 robotników), Braci Thonet (540 robotników) oraz zakładów metalo-
wych (671 osób). Na prowincji zaś uprawnione do udziału w wyborach były 
załogi cukrowni Ostrowskiego w Silniczce (323 robotników), fabryki Horowicza 
we wsi Rzeki (50 osób) oraz huty szklanej Fiszmana w Jasieniu (103 osoby).  
W każdym z wymienionych zakładów wybrany miał być jeden pełnomocnik116. 

Ze względu na antydemokratyczny charakter procesu wyborczego i wy-
raźną faworyzację kurii obszarniczej i miejskiej kosztem robotniczej, SDKPiL, jak 
również inne partie socjalistyczne, ogłosiła bojkot wyborów. „Prawo wyborcze 
do Dumy to policzek, wymierzony wam przez carskich zbirów. I każdy człowiek 
uczciwy, szanujący święte prawa ludu pracującego, każdy demokrata, każdy, 
komu drogą jest prawdziwa wolność, powinien kopnąć nogą takie bezprawie 
wyborcze i głośno zawołać: z takim prawem haniebnym do wyborów nie pój-
dziemy! […] Każdy człowiek, mający choć trochę honoru politycznego w duszy, 
każdy człowiek, który w lokajstwie i niewoli nie spodlał, jak pies ostatni, powi-
nien bezczelnym zbirom carskim w twarz plunąć i zawołać: Pod bagnetem i na-
hajką do wyborów nie idziemy!” – głoszono na łamach „Czerwonego Sztanda-
ru”117. Socjaldemokraci stali na stanowisku, aby do zapowiedzianych wyborów 
nie dopuścić, głosili zatem hasło bojkotu czynnego. Starano się rozbijać wiece 
wyborcze przeciwników, tj. Narodowej Demokracji, która z pełną aprobatą od-
nosiła się do projektowanego parlamentu ustawodawczego. Do akcji tego typu 
dochodziło w różnych ośrodkach guberni piotrkowskiej, także w Noworadom-
sku118. Dla ilustracji, SDKPiL-owcy uczestniczyli w próbie przerwania zebrania 
przedwyborczego w miejskim teatrze dnia 4 marca 1906 r. Wówczas grupa około 
200 robotników obrzuciła okna gmachu kamieniami, zaś następnie doszło do 

                                                 
115 M. Borkowski, O udziale mieszkańców Królestwa Polskiego w wyborach do Sejmu Państwowego 
(Dumy Państwowej). Wykład popularny z dołączeniem wszystkich ustaw, przepisów i instrukcyi, 
Sejmu i wyborów dotyczących, Warszawa 1906, s. 35; Dodatek E, s. 47 oraz Dodatek G, s. 57. 
116 Por.: Spis fabryczno-handlowych zakładów guberni piotrkowskiej, w których, na zasadzie Najwyż-
szego Ukazu do Rządzącego Senatu z dnia 24 grudnia 1905 r., będą przeprowadzone wybory pełnomoc-
ników do zebrań wyborczych: gubernialnego piotrkowskiego i miejskiego łódzkiego, „Tydzień Piotr-
kowski”, nr 6, 11 lutego 1906 r., s. 6. 
117 Duma z pod nahajki, „Czerwony Sztandar”, nr 45, 17 stycznia 1906 r., s. 2. 
118 Sprawozdanie z V-go Zjazdu…, s. 9. 
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starcia napastników z funkcjonariuszami ochotniczej straży pożarnej ochraniają-
cymi zebranie. Spokój zaprowadziła dopiero interwencja policji carskiej i koza-
ków119. 

Akcję agitacyjno-propagandową nasilono w przededniu terminu wybo-
rów pełnomocników robotniczych (tj. 11 kwietnia 1906 r.). W bieżącej działalno-
ści terenowej poruszano przede wszystkim kwestię bojkotu wyborów, omawia-
no zagadnienia programowe, dyskutowano na temat bieżących wypadków. 
Dnia 1 kwietnia noworadomska SDKPiL wydała własną odezwę wzywającą 
robotników do bojkotu wyborów do Dumy120. W dniu 4 kwietnia zorganizowa-
no pod miastem zebranie 150 robotników; nazajutrz urządzono 200-osobowy 
wiec pracowników Towarzystwa Metalurgicznego; 6 kwietnia zorganizowano 
zebranie robotników fabryki Kohna (250 osób), natomiast dnia 10 tegoż miesiąca 
– robotników Braci Thonet (600 zebranych)121.  

Taktyka bojkotu przyniosła pełny sukces: ani w Noworadomsku, ani na 
terenie powiatu noworadomskiego nie został obrany ani jeden pełnomocnik  
z kurii robotniczej122. W związku z tym 17 kwietnia 1906 r. odezwę proklamowa-
ła miejscowa SDKPiL. Jak pisano, „robotnicy noworadomscy jednym kopnięciem 
buta oprzytomnili całą zgraję narodowych naganiaczy, wykazali im całą swą 
pogardę i świadomość nie przyjmując udziału w komedji wyborczej. Towarzy-
sze! Bezkrwawe to zwycięstwo zagrzać nas powinno do dalszej walki”123. Tego 
samego dnia urządzono cztery zebrania, na których omawiano minioną kampa-
nię wyborczą oraz dotychczasowe zdobycze rewolucji124. Godnym podkreślenia 
jest fakt, że taktykę bojkotu socjaldemokraci realizowali w Noworadomsku prak-
tycznie samodzielnie, gdyż miejscowa PPS z nieznanych przyczyn uległa roz-
kładowi125. Tym samym liczyły się tutaj w zasadzie tylko dwa ugrupowania: 

                                                 
119 Z prowincji. Akcja wyborcza Narodowej Demokracji pod osłoną kozaków, „Czerwony Sztandar”, 
nr 55, 17 marca 1906 r., s. 3; ponadto: Nowiny. Noworadomsk. Zebranie przedwyborcze, „Wiado-
mości Częstochowskie”, nr 7, 7 marca 1906 r., s. 2. 
120 Wiadomości partyjne. Odezwy, „Czerwony Sztandar”, nr 61, 13 kwietnia 1906 r., s. 4; ponadto: 
Bibliografia pism ulotnych…s. 328, poz. 2399. 
121 Z prowincji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 63, 24 kwietnia 1906 r., s. 3-4; przedruk: 
Źródła do dziejów rewolucji…, t. 2, poz. 136, s. 138-139. 
122 Rezultaty wyborów w gub. piotrkowskiej odbytych w dniu 11 kwietnia 1906 r. (na pełnomocników 
od gmin, średniej własności i robotników), „Tydzień Piotrkowski”, nr 16, 22 kwietnia 1906 r., s. 5; 
por. także: Z prowincji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 63, 24 kwietnia 1906 r., s. 3-4; 
przedruk: Źródła do dziejów rewolucji…, t. 2, poz. 136, s. 138-139; T. A. Nowak, Radomsko przeło-
mu XIX i XX w. w świetle doniesień piotrkowskiego „Tygodnia”, „Zeszyty Radomszczańskie”, 
2011, t. V, s. 80-81. 
123 Towarzysze! Robotnicy! Wysiłki zbirów carskich poszły na marne…, odezwa Organizacji Nowo-
radomskiej SDKPiL z dnia 17 kwietnia 1906 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 2127/2, sygn. 9/VII/ 
t. 25, k. 1. 
124 Z partji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 68, 14 maja 1906 r., s. 4. 
125 Z partji. Sprawozdania organizacji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 56, 23 marca 1906 
r., s. 4. 
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SDKPiL i Narodowa Demokracja. Żydowski Bund, który również miał jakieś 
komórki, co prawda był aktywny, lecz stanowił grupę niewielką. 

Na fali osiągniętego zwycięstwa, SDKPiL-owcy podjęli przygotowania 
do obchodów Święta 1 Maja. Przeprowadzono kampanię wieców robotniczych 
oraz szeroko rozpowszechniano wydawnictwa partyjne (broszury w liczbie 750 
egzemplarzy, odezwy ZG SDKPiL i organizacji miejscowej). Do okolicznościo-
wego strajku powszechnego wzywano na łamach odezwy ZG SDKPiL, pt. Do 
wszystkich pracujących w Polsce i na Litwie126. Prócz tego, z ramienia tej samej in-
stancji, proklamowano pismo ulotne Na 1 Maja 1906 r., gdzie prezentowano 
główne hasła programowe, pod którymi miano manifestować w dniu obchodów, 
a które nie odbiegały zasadniczo od tych, głoszonych wcześniej127. W obiegu 
znalazła się ponadto broszura pt. Święto 1-go Maja, gdzie w przystępny sposób 
omawiano formułowane wtenczas postulaty robotnicze128. 

Z ramienia KCz SDKPiL proklamowano natomiast dwie odezwy pierw-
szomajowe, które – jak możemy przypuszczać – dotarły do Noworadomska i na 
teren miejscowego powiatu. Pierwsza z datą 25 kwietnia nosiła tytuł Do wszyst-
kich włościan spod Częstochowy i przeznaczona była dla chłopów (co samo w sobie 
jest godne odnotowania); druga zatytułowana Na 1-szy Maj i adresowana do 
robotników została wydana w trzy dni później. Obie wzywały grupy docelowe 
do podjęcia strajku powszechnego w dniu robotniczego święta129. Co tutaj naj-
ważniejsze, to fakt, iż dnia 29 kwietnia własną odezwę majową proklamowała 
noworadomska organizacja SDKPiL130. Podjęty trud kolportażu ulotek w połą-
czeniu z agitacją ustną spowodował, że dnia 1 Maja doszło do wybuchu strajku 
powszechnego. Sklepy w mieście pozostawały zamknięte od samego rana, lecz 
koło godziny 10:00 policja i wojsko nakazywały je na powrót otwierać. Obecność 
wojsk carskich na ulicach Noworadomska uniemożliwiła natomiast przeprowa-
dzenie demonstracji proletariackich, toteż cały dzień przeszedł bez zakłóceń 
porządku publicznego131. 

                                                 
126 Do wszystkich pracujących w Polsce i na Litwie, odezwa ZG SDKPiL z kwietnia 1906 r., AAN, 
SDKPiL, mikrofilm 2127/1, sygn. 9/VII/ t. 6, k. 9; przedruk: SDKPiL w rewolucji 1905…, s. 380-
382. 
127 Na 1 Maja 1906 r., wydawnictwo ulotne ZG SDKPiL z kwietnia 1906 r., AAN, SDKPiL, 
mikrofilm 2127/1, sygn. 9/VII/ t. 6, k. 17a; przedruk: Второй период революции 1906-1907 
годы, t. 1: Январь-апрель 1906 года, cz. 2, ред. Г. М. Деренкобвский, Moskwa 1959, poz. 481,  
s. 582-584. 
128 Zob.: Święto 1-go Maja, Warszawa 1906. 
129 Na 1-szy Maj, odezwa KCz SDKPiL z 28 kwietnia 1906 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 2127/2, 
sygn. 9/VII/ t. 14, podt. 2, k. 1; Do wszystkich włościan spod Częstochowy, odezwa KCz SDKPiL  
z dnia 25 kwietnia 1906 r., tamże, k. 2; przedruk: Walki chłopów…, t. 3, poz. 2391, s. 349. 
130 Z partji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 68, 14 maja 1906 r., s. 4. 
131 Z prowincji. Noworadomsk, „Czerwony Sztandar”, nr 70, 21 maja 1906 r., s. 4; przedruk: Źró-
dła do dziejów rewolucji…, t. 2, poz. 222, s. 222; Pierwszy maja, „Wiadomości Częstochowskie”, 
nr 59, 3 maja 1906 r., s. 3; W. Palus, op. cit., s. 314-315. 
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Odtąd obserwujemy właściwie stałą kontrofensywę władz i fabrykan-
tów. Dobitnym tego przejawem był lokaut ogłoszony w dniu 18 czerwca 1906 r. 
w fabrykach Kohna i Braci Thonet, w odpowiedzi na przeciągający się od około 
trzech tygodni strajk miejscowych robotników132. Wiemy, że obecni byli tutaj 
działacze SDKPiL, jednak trudno cokolwiek powiedzieć o pełnionej przez nich 
roli. Mamy stąd jedynie korespondencję na łamach „Czerwonego Sztandaru”133.  

W następnych miesiącach aktywność partii wyraźnie spadła. W zasadzie 
ostatnim zauważalnym przejawem jej działalności była reakcja na rozwiązanie 
przez carat I Dumy Państwowej (stało się to w dniu 21 lipca 1906 r.). Mianowicie 
nocą z 10 na 11 sierpnia 1906 – jak czytamy w raporcie naczelnika powiatu Iwa-
na Ostaszkina – na ulicach Noworadomska porozklejano ulotki zawierające tekst 
wyborskiej odezwy byłych członków Dumy (wzywali do niepłacenia podatków 
oraz odmowy pełnienia służby wojskowej w proteście przeciw rozpuszczeniu 
parlamentu134) oraz wezwanie SDKPiL do kontynuacji rewolucyjnej walki przez 
klasę robotniczą. Z pewnością była to odezwa ZG SDKPiL, pt. Burżuazyjnym 
słowom przeciwstawimy robotniczy czyn135. Nazajutrz z samego rana owe odezwy 
zrywali policjanci136. 

Jak już wspominaliśmy (vide supra) na jesieni 1906 r. noworadomska or-
ganizacja SDKPiL uległa znaczącej dezorganizacji. Tym też należy tłumaczyć 
nieobecność socjaldemokratów w szerszej skali w schyłkowym okresie rewolucji, 
aczkolwiek podejmowali pewne działania w środowisku fabrycznym, jak agita-
cja ustna, działalność kółkowa czy kolportaż odezw. 

Socjaldemokraci, zmieniwszy uprzednią taktykę, wzięli udział w wybo-
rach do II Dumy Państwowej, jednakże w okresie kampanii wyborczej (począw-
szy od grudnia 1906 r.) noworadomska SDKPiL nie liczyła się już jako zorgani-
zowana siła polityczna137. Jak stwierdzano podczas VI Zjazdu SDKPiL, „wybory 
zastały naszą organizację w stanie ogromnego osłabienia. Stąd słabość agitacji 
wyborczej i, wobec ogólnej apatii i braku wszelkiej ufności do Dumy, bardzo 
słaby udział świadomych elementów”138. Toteż nie może dziwić, że w kurii ro-
botniczej zdecydowane zwycięstwo odnieśli endecy. Dnia 25 stycznia 1907 r. na 

                                                 
132 Źródła do dziejów rewolucji…, t. 2, poz. 270, s. 262; Kronika piotrkowska. W Radomsku, „Tydzień 
Piotrkowski”, nr 27, 8 lipca 1906 r., s. 4. 
133 Z ruchu zawodowego, „Czerwony Sztandar”, nr 88, 14 lipca 1906 r., s. 4. 
134 Szerzej zob.: L. Bazylow, Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina, Warszawa 1972, s. 109-
110. 
135 Burżuazyjnym słowom przeciwstawimy robotniczy czyn, odezwa ZG SDKPiL z dnia 26 lipca 
1906 r., AAN, SDKPiL, mikrofilm 2127/1, sygn. 9/VII/ t. 6, k. 26; przedruk: „Czerwony 
Sztandar”, nr 95, 27 lipca 1906 r., s. 1. 
136 Źródła do dziejów rewolucji…, t. 2, poz. 359, s. 344. 
137 Zob. argumentację SDKPiL na temat konieczności odrzucenia idei bojkotu: W kwestji: wybie-
rać czy nie wybierać, „Czerwony Sztandar”, nr 115, 12 października 1906 r., s. 3; Pod znakiem 
Rewolucji, tamże, nr 124, 14 grudnia 1906, s. 1. 
138 Sprawozdanie z VI Zjazdu…, s. 27. 



Aleksander Gotowicz 
 

 100

pełnomocników robotniczych wybrano bowiem wyłącznie narodowców: z fa-
bryki Kohn’a – Antoniego Malasiewicza, z fabryki Braci Thonet – Władysława 
Grabowskiego, zaś z Towarzystwa Metalurgicznego – Stanisława Perkowskie-
go139.  

Początek 1907 r. był okresem, na który przypadał wielki lokaut łódzki.  
W szeregu ośrodków robotniczych manifestowano wyrazy solidarności z łódzką 
klasą robotniczą, organizowano dla niej pomoc finansową, żywnościową, jak 
również przygarniano dzieci pozbawionych dochodu robotników. Tą ostatnią 
formą pomocy służyły także noworadomskie rodziny robotnicze, co musimy 
uznać za nader ujmujące, tym bardziej, że poziom ich życia nie był wcale wyso-
ki. Świadczyło to również o swoistym solidaryzmie klasowym. W pierwszych 
dniach marca 1907 r. do Noworadomska przybyło 110 potrzebujących dzieci  
w wieku do lat 10. Niektórzy brali w opiekę dwójkę lub więcej dzieci, chcąc 
uniknąć rozłączania rodzeństwa140. SDKPiL-owcy brali udział w akcji pomocy w 
różnych ośrodkach guberni, jednakże w przypadku interesującej nas organizacji 
terenowej – w obliczu braków źródłowych – trudno jest coś konkretnego na ten 
temat powiedzieć.  

Nie mamy również informacji na temat jakichkolwiek wystąpień w No-
woradomsku i miejscowym powiecie w dniu obchodów 1 Maja 1907 r., chociaż 
można przyjąć, że ci socjaldemokraci, którzy jeszcze działali w mieście, mogli 
podjąć jakąś kampanię informacyjną. W tym okresie miejscowa SDKPiL schodzi-
ła już do głębokiej konspiracji. Ówczesne warunki nie pozwoliły na przeprowa-
dzenie manifestacji pierwszomajowych czy też innych wystąpień robotniczych. 
Na temat działalności samej partii nie możemy nic już w zasadzie powiedzieć 
ponad to, że istniały jeszcze nieliczne, dobrze zakonspirowane koła. 
 

Zakończenie 
 

Noworadomska organizacja SDKPiL naturalnie nie może zostać uznana 
za wielką siłę polityczną w sensie ilościowym (podobnie jak też nie możemy 
uznać samego miasta za wiodący ośrodek przemysłowy). Jednakże nie można 
także stwierdzić, iż miejscowa struktura partyjna nie miała żadnego znaczenia. 
Odgrywała ona bowiem dosyć istotną rolę w siatce organizacyjnej w skali Króle-
stwa Polskiego – tędy właśnie przechodził jeden z głównych szlaków przerzu-
towych nielegalnych transportów literatury socjaldemokratycznej i broni, co 
automatycznie stanowiło o jej randze. Ponadto trzeba zaznaczyć, że socjaldemo-
kraci notowali pewne sukcesy na terenie Noworadomska, o czym świadczyła – 
oczywiście do pewnego stopnia – zdolność do mobilizacji miejscowych robotni-
ków do rewolucyjnych wystąpień oraz niebywały, jak na ówczesne warunki, 
sukces w postaci całkowitego bojkotu wyborów do I Dumy Państwowej w kurii 

                                                 
139 Wybory, „Goniec Częstochowski”, nr 30, 30 stycznia 1907 r., s. 1. 
140 Nowiny. Radomsk. Dzieci łódzkie, „Goniec Częstochowski”, nr 61, 3 marca 1907 r., s. 2. 
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robotniczej. Pomimo stosunkowo niewielkiej liczebności organizacja partyjna 
wykazywała zdolność oddziaływania na grupy docelowe w samym mieście, jak 
również poza nim, docierając na obszary wiejskie zlokalizowane w granicach 
powiatu. 
 Generalnie dzieje struktury noworadomskiej należy uznać za charaktery-
styczne dla prowincjonalnych organizacji SDKPiL: początek działalności kółko-
wej za sprawą działaczy przyjezdnych, ewolucja strukturalna wraz z postępem 
ruchu rewolucyjnego, lokalne sukcesy, stałe uzależnienie od ośrodka okręgowe-
go oraz upadek wraz z jego rozkładem – wszystko to powoduje, iż przypadek 
Noworadomska należy uznać za typowy. O ile jednak sama organizacja prak-
tycznie zakończyła swój żywot w okresie reakcji stołypinowskiej, bynajmniej nie 
oznaczało to, iż nie pozostawiła po sobie żadnego śladu w mentalności miejsco-
wego społeczeństwa. Bez wątpienia to za sprawą skutecznego zaszczepienia 
haseł i idei w omawianym okresie działające później partie komunistyczne, tj. 
KPRP i KPP, pozyskiwały swoich zwolenników. 
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Obóz narodowy w Radomsku w Drugiej Rzeczpospolitej (cz. I)1 
 
 

Wstęp 
 

Z Radomska i jego okolic pochodzili niektórzy moi przodkowie i dlate-
go zawsze interesowała mnie historia tego miasta. Do tej pory nie powstało 
pełne opracowanie na temat obozu narodowego w Radomsku i to było źró-
dłem motywacji do podjęcia tego tematu. Założeniem tej pracy jest omówienie 
celów i charakteru działalności narodowej demokracji na terenie Radomska 
oraz zwrócenie uwagi na wyraźne zmiany pozycji sił obozu narodowego na 
kolejnych etapach historii Drugiej Rzeczypospolitej. Najpierw zaznaczone zo-
stało wyraźne wzmożenie się sił obozu narodowego w okresie od 1918 r. do 
1926 r. Następnie omówione zostało słabnięcie tego obozu w okresie po prze-
wrocie majowym. Kolejnym etapem historii obozu narodowego opisanym  
w pracy była próba konsolidacji i rekonstrukcji struktur ruchu narodowego  
w warunkach stworzonych przez rządy sanacyjne. Efektem tych działań było 
powstanie Stronnictwa Narodowego, które rozpoczęło odbudowywanie pozy-
cji obozu narodowego na miarę jego siły w pierwszej połowie lat 20. Osobne 
miejsce poświęcone zostało omówieniu działalności organizacji współtworzą-
cych obóz narodowy: Narodowej Organizacji Kobiet, „Sokoła”, Polskiej Macie-
rzy Szkolnej i „Rozwoju”. 

Rozwój narodowej demokracji w Radomsku pokazywany jest wraz  
z obrazem miejscowych sojuszników politycznych narodowców i ich przeciw-
ników. Przedstawione zostało zarówno współdziałanie polityczne z PSL 
„Piast” i chadecją, jak i ciągła walka z takimi przeciwnikami politycznymi, jak 

                                                 
1 Artykuł jest zmienioną wersją pracy magisterskiej pod takim samym tytułem napisanej  
w 2006 r. pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Szweda w Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie. Ze względów na objętość pracy zostanie ona wydrukowana w dwóch 
częściach.  
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Polska Partia Socjalistyczna i PSL „Wyzwolenie”, a później w coraz silniejszym 
stopniu sanacja. 

Praca jest próbą analizy źródeł siły i słabości obozu narodowego w Ra-
domsku, poszczególnych dziedzin jego działalności w okresie Drugiej Rzeczy-
pospolitej. Jednym z celów pracy jest pokazanie konkretnej specyfiki działań 
obozu narodowego, tego, czym „wyróżniał się” on na tle całokształtu działań 
endecji w Polsce. Rozważany jest stopień zgodności działań radomszczańskie-
go obozu narodowego z głównymi wytycznymi nakreślonymi przez kierow-
nictwo Stronnictwa Narodowego na szczeblu centralnym. Zwraca się uwagę 
również na to, jak silne było odzwierciedlenie centralnych wytycznych kie-
rownictwa obozu narodowego w konkretnej praktyce działań narodowców  
w regionie Radomska. 

Pracę oparłem w głównej mierze na poszukiwaniach archiwalnych  
i zapoznaniu się z dotyczącymi tematu materiałami prasowymi. Napotykałem 
się przy tym na różnego typu poważne trudności w dotarciu do odpowiednich 
materiałów. 

Na temat międzywojennej prawicy chrześcijańsko-demokratycznej czy 
narodowo-demokratycznej w Radomsku nie powstało do tej pory żadne pełne 
opracowanie. W pracy B. Wachowskiej2 endecja i chadecja zostały potraktowa-
ne bardzo marginalnie. Podstawowe wiadomości o wszystkich ugrupowa-
niach politycznych Radomska można było znaleźć w pracy prof. R. Szweda3. 
W archiwach w Piotrkowie Trybunalskim i w zbiorach radomszczańskiego 
muzeum zachowało się nazbyt mało źródeł, aby można było stworzyć pełen 
obraz endecji w Radomsku. Pracownicy tych instytucji twierdzili, że większość 
akt z okresu Drugiej Rzeczypospolitej zostało zniszczonych po wojnie. Istotne 
informacje o strukturach i znaczących działaniach endecji w Radomsku znala-
złem w aktach MSW w Warszawie i w Archiwum Państwowym w Łodzi  
w aktach Urzędu Wojewódzkiego. 

Średnim miastom powiatowym w raportach MSW i UW poświęcano 
mało uwagi. Znalezienie choćby najmniejszej informacji o narodowcach w Ra-
domsku wymagało dokładnego przejrzenia prawie wszystkich akt MSW z lat 
1926-1939 w Archiwum Akt Nowych i akt Urzędu Wojewódzkiego w Archi-
wum Łódzkim. Zebranie odpowiednich źródeł było tym trudniejsze, że w la-
tach 30. endecja prowadziła częściowo zakonspirowaną działalność i nie pozo-
stawiła pełnej dokumentacji swej działalności. 

Nieocenionym źródłem informacji o radomszczańskim obozie narodo-
wym jest tygodnik „Gazeta Radomskowska”, który ukazywał się w latach 
1920-1939. Prawie wszystkie jego numery zachowały się w Bibliotece Narodo-

                                                 
2 B. Wachowska, Z dziejów społeczno-politycznych radomszczańskiego w dwudziestoleciu międzywo-
jennym, „Rocznik Łódzki”, t. XXIII (XXVI), 1978. 
3 R. Szwed, Radomsko w latach 1918-1929, Lublin [1989]. 
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wej w Warszawie. W latach 20. tygodnik ten był nieoficjalnie organem praso-
wym narodowców. W „Gazecie Radomskowskiej” niewiele miejsca poświęca-
no strukturom i działalności ZLN i SN, ale za to systematycznie opisywane 
były działania organizacji pomocniczych narodowej demokracji, takich jak 
NOK, „Sokół”, PMS. W latach 30. jednak ogromnie zmalała ilość informacji na 
temat ruchu narodowego w tym tygodniku. Opracowania monograficzne  
i artykuły w opozycyjnych wobec endecji czasopismach uzupełniały źródła, na 
podstawie których można było nakreślić obraz obozu narodowego w Radom-
sku. 
 
Charakterystyka społeczno-polityczna i oświatowo-kulturalna Radomska  
w latach 1918-1939 

 
Ludność, gospodarka 

 
Przed I wojną światową Radomsko było średniej wielkości dynamicz-

nie rozwijającym się miastem Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim. 
Wojna przyniosła znaczne zniszczenia i stratę w ludności miasta. Ewakuacja 
rosyjska, działania zbrojne, okupacja austriacka, spowodowały upadek gospo-
darczy miasta. Zniszczono lub wywieziono znaczną ilość urządzeń miejskich  
i przemysłowych. Zostały zniszczone 44 budynki, w tym 25 budynków fa-
brycznych i gospodarczych4. Ubytek ludności sięgał kilku tysięcy. W 1914 r. 
było ponad 21 tys. radomszczan, a w 1915 r. miasto liczyło już tylko niecałe 17 
tys. mieszkańców5. 

Po odzyskaniu niepodległości, dzięki wytężonej pracy i wysiłkowi ra-
domszczan, miasto szybko dźwigało się z upadku, stając się dobrze funkcjonu-
jącym miastem powiatowym województwa łódzkiego. Zgodnie ze spisem po-
wszechnym ludności Radomsko liczyło na dzień 1 października 1921 r. 18 734 
mieszkańców, nie licząc załogi wojskowej. Większość mieszkańców stanowili 
Polacy – 11 440 osób i Żydzi – 7222 osoby. Oprócz tego miasto zamieszkiwała 
niewielka liczba innych mniejszości narodowych: 24 Francuzów, 17 Rosjan, 13 
Czechów, 12 Niemców i 4 Szwedów. Najwięcej było ludności wyznania rzym-
skokatolickiego – 10 730 osób. Na drugim miejscu była ludność wyznania moj-
żeszowego – 7743 osoby, z czego 171 uznawało język polski za ojczysty, a 521 
osób uważało się za Polaków. Oprócz tego byli też luteranie – 196 osób, pra-
wosławni – 27 osób, unici (greko-katolicy) - 9 osób, kalwini – 8 osób oraz 19 

                                                 
4 S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska, Radomsko 1995, s. 81; B. Wachowska, Z dziejów 
społeczno-politycznych …, s. 147. 
5 S. Sankowski, Z dziejów..., s. 81, 88. 
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osób bez wyznania6. W 1926 r. liczba mieszkańców Radomska wzrosła do 23 
tysięcy, a w 1937 r. przekroczyła 25 tys.7 

Pod względem zawodowym spis ludności wykazał: 1) niepracujących 12 
725 (68%), w tym: emeryci 56 osób, pozostający na utrzymaniu członków ro-
dziny 12 536 osób, w tym 4380 mężczyzn i 8156 kobiet; inni 133 osoby. 2) pra-
cownicy umysłowi 575 (3%),w tym: 117 nauczycieli; 3) handlujący 834 (4,5%); 
4) rzemieślnicy 1819 (10%); 5) rolnicy 270 (1,5%); 6) robotnicy 1617 (9%); 7) 
usługi 749 (4%); 8) wojsko, duchowni, policja 97; 8) margines społeczny 46 
osób. 

Pod względem wykształcenia: wyższe posiadało 59 osób, średnie 1275, 
średnie niższe 3123, elementarne 5207, analfabetów było 6481. Podczas spisu  
w mieście było 25 studentów, 1737 uczących się w szkołach powszechnych  
i 825 w szkołach średnich. Co trzecie dziecko do 15 roku życia nie uczyło się8. 

Radomsko w II Rzeczypospolitej było dobrze rozwiniętym ośrodkiem 
przemysłowo-handlowym, kulturalnym i politycznym. Miasto posiadało roz-
winięty przemysł  meblowy  z  fabrykami „Thonet-Mundus”, SA „Mazowia”, 
K. Wünsche, H. Witte, Waszkiewicz i Weinert. Największym zakładem prze-
mysłowym Radomska było Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Metalurgiczne-
go. Miasto posiadało huty szkła: Jarzębskiego „Marywella”, „Kryształ” oraz 
„Helena”. Średniej wielkości przedsiębiorstwem był zakład narzędzi i urzą-
dzeń metalowych Władysława Katuszewskiego. Istniało wiele małych zakła-
dów produkcyjnych i usługowych: 21 fryzjerni, 28 masarni, 38 jatek mięsnych, 
6 zajazdów, 13 restauracji, 2 kawiarnie, 5 cukierni, 21 piekarni, 116 sklepów 
spożywczych oraz cegielnie, młyny, tartaki, zakłady produkujące olej, maku-
chy, mydło, świecie i inne produkty9. 

Radomsko jak i cała Rzeczpospolita po odzyskaniu niepodległości bo-
rykało się z wieloma trudnościami powstałymi głównie w wyniku okupacji  
i zniszczeń wojennych. Wzrastała inflacja, brak żywności, brak mieszkań  
i  miejsc do pracy.  

Radomszczanie pomału pokonywali wszystkie trudności i problemy 
miasta. Kryzys lat 30. pogłębił i tak nienajlepszą sytuację. Jednak ich pracowi-
tość i zaradność pozwoliła rozwiązać większość problemów i potrzeb grodu. 

                                                 
6 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Akta miasta Radomska 
(dalej AmR), sygn. 1813; „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 44; 1922, nr 21; R. Szwed, Radom-
sko w latach 1918-1939, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, seria 
Zeszyty historyczne, t. VII, Częstochowa 2003, s. 329. 
7 R. Szwed, Samorządowa Rzeczpospolita 1918-1939, Częstochowa 2002, s. 230. 
8 APPT, AmR, sygn. 1813; „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 21. 
9 APPT, AmR, sygn. 2009; R. Szwed, Samorządowa..., s. 231. 
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Władze miasta i scena polityczna 

Burmistrzem Radomska w niepodległej Polsce był wybrany jeszcze 
przed okupacją austriacką Ludwik Warwasiński. Pełnił on tę funkcję do pierw-
szych wolnych wyborów samorządowych. Odbyły się one w czerwcu 1919 r., 
ale zostały unieważnione i przeprowadzone ponownie 5 października 1919 r. 

Wybory wygrała Polska Partia Socjalistyczna i z jej szeregów został 
wybrany nowy burmistrz Walenty Starostecki10. Dopiero kolejne wybory 
przeprowadzone 7 maja 1922 r. przyniosły sukces narodowcom i burmistrzem 
został wybrany działacz endecki, prezes Towarzystwa Rzemieślniczego, Jan 
Szwedowski. 24 września 1925 r. burmistrz J. Szwedowski złożył rezygnację 
wobec zaistniałych konfliktów w zarządzie miasta11. 24 listopada 1925 r. no-
wym burmistrzem został doktor Marian Niewiarowski, wywodzący się rów-
nież z obozu narodowego12. Sprawował tę godność do następnych wyborów, 
które odbyły się 27 listopada 1927 r. Wybory te wygrała PPS, a zarząd miasta 
przeszedł w ręce Antoniego Pajdaka. W marcu 1930 r., na wniosek starosty 
powiatowego, sanacyjne władze wojewódzkie odwołały A. Pajdaka z urzędu 
burmistrza, a obowiązki jego przejął Aleksander Koziełło również z PPS. Nie 
dane mu było jednak długo pełnić tej godności. Władze wojewódzkie w lutym 
1931 r. rozwiązały Radę Miejską i wprowadziły rządy komisaryczne13. Komi-
sarzami rządowymi miasta, pełniącymi obowiązki burmistrza, byli: Paweł 
Winiewicz, rządzący w latach 1931-1933, a po nim Władysław Landecki 1933-
193514. Kolejne wybory samorządowe odbyły się w maju 1934 r., ale ze wzglę-
du na nieprawidłowości w ich przeprowadzeniu zostały powtórzone 2 grud-
nia 1934 r. Najwięcej mandatów zyskała PPS i klasowe związki zawodowe 
oraz blok sanacyjny. Burmistrzem został wybrany Lucjan Kwaśniewski z 
BBWR15, niegdyś działacz Związku Ludowo-Narodowego. Pełnił godność 
burmistrza Radomska do końca Drugiej Rzeczypospolitej. 

W Radomsku funkcjonowały wszystkie większe partie i stronnictwa 
istniejące w II Rzeczypospolitej. Najsilniejszymi, mającymi największe wpływy 
wśród radomszczan, były PPS i Narodowa Demokracja. Znaczącymi siłami 
politycznymi były też Chrześcijańska Demokracja, Narodowa Partia Robotni-
cza, a nawet PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie”, Stronnictwo Chłopskie, a po 
zjednoczeniu Stronnictwo Ludowe16. Po przewrocie majowym coraz większe 
znaczenie odgrywały powstałe partie sanacyjne: Bezpartyjny Blok Współpracy 

                                                 
10 R. Szwed, Samorządowa..., s. 233; APPT, AmR, sygn. 1531, s. 7. 
11 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 39. 
12 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 48. 
13 R. Szwed, Samorządowa..., s. 248-253. 
14 Tenże, Radomsko..., s. 333. 
15 Tenże, Samorządowa..., s. 258. 
16 Tenże, Radomsko..., s. 338; B. Wachowska, Z dziejów..., s. 158. 
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z Rządem, a od 1937 r. Obóz Zjednoczenia Narodowego. Duże wpływy posia-
dały liczne partie żydowskie, od nacjonalistycznych, po socjalistyczne: Blok 
Ortodoksów Żydowskich, Stowarzyszenie Drobnych Kupców Żydowskich, 
socjalistyczna Fereinigte, robotnicza i rzemieślnicza Poalej-Syjon, Bund i inne. 
W środowiskach robotniczych chrześcijan i żydowskich prowadziła też dzia-
łalność partia komunistyczna, od 19 stycznia 1919 r. nielegalnie17. 

Pod względem strukturalnym i organizacyjnym zdecydowanie najsil-
niejsze wpływy miała Narodowa Demokracja. Narodowcy i ich zwolennicy 
stanowili radomszczańską elitę intelektualną, gospodarczą i polityczną18.  
W Radomsku, tak jak i w całym Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim, 
istniały oddziały partii Narodowo-Demokratycznej i ściśle z nią związane 
ośrodki Polskiej Macierzy Szkolnej19. Narodowcy pod hasłami solidaryzmu 
narodowego szybko zdobywali zwolenników we wszystkich warstwach spo-
łecznych od ziemiaństwa i chłopów, klasę średnią, po robotników.  

W Radomsku, tak jak i w całej Polsce, trzon obozu narodowego stano-
wiła częściowo zakonspirowana Liga Narodowa20 i kolejne działające legalnie 
partie: Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, od maja 1919 r. Związek Lu-
dowo-Narodowy. Po przewrocie majowym Obóz Wielkiej Polski obok ZLN,  
a od 1928 r. Stronnictwo Narodowe. 

W latach 20. narodowcy mieli duże wpływy w większości radomsz-
czańskich organizacji o charakterze gospodarczym, kulturalnym i oświato-
wym. Do Obozu Narodowego w Radomsku należały lub były w strefie jego 
wpływów m.in.: Polska Macierz Szkolna, Narodowa Organizacja Kobiet, 
Związek Ziemian, Towarzystwo Rzemieślnicze, Stowarzyszenie Kupców Pol-
skich, Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan, Towarzystwo 
„Rozwój”, Związek Oficerów Rezerwy, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 
Straż Ogniowa, harcerstwo, Związek Młodzieży Katolickiej, Koło Akademic-
kie, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Liga Morska i Kolonialna oraz 
instytucje gospodarczo-finansowe, takie jak: Spółdzielnie „Łączność”, „Spój-
nia”, Bank Spółdzielczy, Bank Ziemiański. 

Obóz narodowy silnie wspierany był przez duchowieństwo katolickie. 
Z radomszczańskim obozem narodowym ściśle współpracowały niektóre par-
tie polityczne. Wynikało to z bliskości programów, a często i wspólnych ko-
rzeni. Najbliższe endecji, często współtworzące organizacje obozu narodowe-
go, były partie: Narodowe Zjednoczenie Ludowe, które weszło w skład ra-

                                                 
17 A. Kołodziejczyk, Encyklopedia historii II Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 162-163. 
18 R. Szwed, Radomsko..., s. 336-337. 
19 T.A. Siedlik, Historia Polski 1900-1939, Warszawa 1993, s. 40. 
20 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Akta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dalej: 
AAN-W, akta MSW), sygn. 1047 dopływ s. 36; E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928, 
Lublin 2000, s. 25. 
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domszczańskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” w 1923 r.21, Naro-
dowa Partia Robotnicza22, Chrześcijańska Demokracja. Działacze tych partii 
brali udział w zebraniach i wiecach endecji, a nawet należeli i współtworzyli 
organizację Obozu Narodowego. Znamiennym przykładem jest ks. kanonik 
Teofil Jankowski. Czołowy działacz Narodowego Zjednoczenia Ludowego,  
a potem PSL „Piast”. Działał niemal we wszystkich przedsięwzięciach i orga-
nizacjach narodowych od Macierzy Szkolnej przez „Sokół” po NOK. 

Głównymi działaczami Obozu Narodowego byli m.in.: rejent Tadeusz 
Dębski, dyrektor Związku Ziemian Józef Siemieński, dr Jan Ligęza, poseł Ta-
deusz Belina, Helena Cellarowa, sędzina Romana Krajewska i robotnica Hele-
na Wojciechowska z NOK, przedsiębiorca Władysław Katuszewski, ks. Teofil 
Jankowski, prezes Towarzystwa Rzemieślniczego Jan Szwedowski oraz Anna 
Urbańska, Stefan Kaliszczyk, Stanisław Poradowski, Antoni Paciorkowski, 
Michał Świderski, Władysław Bartnik, Lucyna Brzęczkowska, Jadwiga Chomi-
czówna, Stefan Kostecki, Antoni Peyser, Fabian Ościk, Ksawery Zielonka23. 

Radomszczańska Chrześcijańska Demokracja działała w cieniu Obozu 
Narodowego, ściśle z nim współpracując. Wpływy jej wzrosły dopiero jesienią 
1926 r.24 Jednak współpraca z narodowcami nie została zerwana. Nadal 
współdziałano w wyborach samorządowych, w organizacjach obozu narodo-
wego, w chrześcijańskich związkach zawodowych i organizacjach młodzieżo-
wych. 

W 1928 r. w wyborach do Sejmu chadecy współtworzyli Polski Blok 
Katolicki z endecją i PSL „Piast25. Czołowymi działaczami Chrześcijańskiej 
Demokracji w Radomsku byli m.in.: Antoni Malasiewicz, ks. Marian Jankow-
ski, Włodzimierz Wróblewski, Jan Andrzejewski, Edward Stadnicki, Edward 
Zarzycki, Roman Dusza, Jan Majzner26. 

Podobnie prawicowi działacze ludowi ściśle współpracowali z Naro-
dowymi Demokratami, pod szyldem Narodowego Zjednoczenia Ludowego. 
Po podpisaniu paktu Lanckorońskiego w maju 1923 r. NZL zjednoczyła się  
z PSL „Piast”, co wzmocniło wpływ endeckie w radomszczańskim sojuszu 
                                                 
21 Narodowe Zjednoczenie Ludowe zostało utworzone w sierpniu 1919 r. przez działaczy 
endeckich. Prezesem NZL był członek Ligi Narodowej Leopold Skulski, był on inicjatorem 
zjednoczenia z PSL „Piast”, co nastąpiło w 1923 r.; A. Kołodziejczyk, Encyklopedia historii...,  
s. 408. 
22 Narodowa Partia Robotnicza wywodziła się z Narodowego Związku Robotniczego, który 
był ekspozyturą Narodowej Demokracji; L. Hass, Ruch związkowy w Drugiej Rzeczypospolitej, 
[w:] Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, s. 255-257. W większości miast polskich NPR unieza-
leżniła się od endecji, natomiast w Radomsku ta więź z obozem narodowym nie została 
zerwana do przewrotu majowego. 
23 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 21; 1923, nr 23; 1924, nr 48; 1927, nr 51. 
24 B. Wachowska, Z dziejów..., s. 154. 
25 Tamże, s. 155. 
26 „Gazeta Radomskowska” 1927, nr 51. 
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Zjednoczenia Ludowo-Narodowego. Po przewrocie majowym wpływy endec-
kie w PSL „Piast” osłabiły się. Spowodowane to było odpływem wielu działa-
czy do BBWR, a w szczególności do OZN. Czołowymi członkami NZL, a po-
tem PSL „Piast” byli: Franciszek Surmacki, ks. Teofil Jankowski, Józef Czer-
wiński, nauczyciele gimnazjum: dyrektor Stanisław Niemiec, Antoni Szwe-
dowski, Józef Skubisz27. 

Głównym przeciwnikiem Narodowej Demokracji na scenie politycznej 
Radomska była Polska Partia Socjalistyczna. Socjaliści radomszczańscy pod-
kreślali swój patriotyzm i wkład w walkę o niepodległą Polskę, a za głównego 
wroga uważali endecję28. W mieście, gdzie większość mieszkańców stanowili 
robotnicy, PPS miała bardzo duże poparcie. Duże wpływy PPS posiadała  
w klasowych Związkach Zawodowych, z którymi wygrywała kolejne wybory 
samorządowe, co pozwoliło jej zdominować samorząd miejski. (Tylko w latach 
1922-1927 władzę w mieście miał obóz narodowy). PPS utworzyła i prowadziła 
radomszczańską Kasę Chorych29. Rozwijała działalność kulturalną i oświato-
wą, utworzyła Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, zorganizowała Klub 
Robotniczy, chór amatorski, zespół teatralny, bibliotekę. Dbała o rozwój mło-
dzieży w utworzonych przez siebie towarzystwach sportowych i czerwonym 
harcerstwie30. Głównymi działaczami radomszczańskiego PPS byli: Franciszek 
Lenk, Józef Cygankiewicz, Władysław Opic, Adam Bykowski, Antoni Pajdak, 
Aleksander Koziełło, Walenty Starostecki, Aleksander Semkow, Władysław 
Jaworski i inni31. 

Wśród ludności robotniczej Radomska znaczące poparcie miała Naro-
dowa Partia Robotnicza współpracująca z obozem narodowym i Chrześcijań-
ską Demokracją. Do wyborów startowała zazwyczaj ze Zjednoczonymi Związ-
kami Polskich Robotników, plasując się na 4-5 miejscu pod względem poparcia 
społeczeństwa po PPS, endecji i partiach żydowskich. Czołowi jej działacze  
i współpracownicy to: Antoni Malasiewicz, Bronisław Więckowski, Józef No-
wicki, Stanisław Kruszyński i Antoni Jędrzejczak32. 

Wśród partii ludowych do największych przeciwników narodowców 
należało PSL „Wyzwolenie” współpracujące z PPS. Było najsilniejszą partią 
ruchu ludowego w Radomsku, a w szczególności w powiecie. Na czele „Wy-
zwolenia” stał aktywny działacz ludowy, poseł Eustachy Rudziński33. 

W ruchu ludowym zaznaczyło swą działalność w Radomsku i powie-
cie Stronnictwo Chłopskie, utrzymujące bliskie kontakty z „Wyzwoleniem”. 

                                                 
27 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 40; 1923, nr 36; 1923, nr 31. 
28 „Strażnica”1920, nr 3. 
29 R. Szwed, Radomsko..., s. 335; „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 2.  
30 R. Szwed, Radomsko..., s. 335, 343. 
31 Tamże, s. 335. 
32 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 10. 
33 R. Szwed, Radomsko..., s. 338, „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 2; 1920, nr 9; 1923, nr 20. 
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Zaowocowało to zjednoczeniem ruchu ludowego. Zjazd zjednoczeniowy odbył 
się w Radomsku 28 maja 1931 r. PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwo 
Chłopskie utworzyły Stronnictwo Ludowe34.  

W mieście i powiecie działała również skrajnie lewicowa, radykalna 
Niezależna Partia Chłopska, współpracująca z KPP35. W marcu 1927 r. NPCh 
została rozwiązana przez władze Rzeczypospolitej, jako organizacja komuni-
styczna. Dalej prowadziła działalność nielegalnie36. 

Zamach majowy w 1926 r. przyniósł zmiany na scenie politycznej Ra-
domska. Przewrót został przyjęty entuzjastycznie przez większość lewicy ra-
domszczańskiej. 16 maja, w niedzielę, lewica urządziła manifestację z pocho-
dem, na czele której kroczyli działacze PPS, PSL „Wyzwolenie”, organizacji 
„Strzelec” i część miejscowej Straży Ogniowej z orkiestrą37. 

Radomszczańscy zwolennicy sanacji utworzyli miejscowy Bezpartyjny 
Blok Współpracy z Rządem. Do sanacyjnych organizacji politycznych napły-
wali działacze ze wszystkich głównych miejscowych partii, od lewicowych po 
prawicowe, m.in. Eustachy Rudziński z dawnego PSL „Wyzwolenie”, Antoni 
Szwedowski z dawnego PSL „Piast”, Michał Świderski i Lucjan Kwaśniewski  
z obozu narodowego. Pierwszym prezesem koła miejskiego BBWR był Bole-
sław Święcicki, a następnie Józef Jaworski38. Po wyborach parlamentarnych  
w 1935 r. BBWR został rozwiązany 30 października tego roku. W jego miejsce 
półtora roku później, w czerwcu 1937 r., powstał radomszczański Obóz Zjed-
noczenia Narodowego, na czele którego stanął Wojciech Kulikowski. Głów-
nymi działaczami OZN byli wcześniej wymienieni Antoni Szwedowski, Mi-
chał Świderski, Lucjan Kwaśniewski, Eustachy Rudziński, Stanisław Sankow-
ski, Jan Łęski, Tadeusz Goszczyński39. 

Endecja widziała największe zagrożenie w działalności komunistycz-
nej. W 1935 r. KPP w Radomsku liczyła 255 członków, z czego około 100 osób 
to młodzież z Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej40. Ogniska ko-
munistyczne działały m.in. w związkach zawodowych odzieżowców, w fabry-
ce „Mazowia”, w Żydowskim Towarzystwie Krajoznawczym, a nawet w ży-
dowskim gimnazjum Wejntraubówny41. 

Na scenie politycznej Radomska dużą rolę odgrywały partie i ugrupo-
wania polityczne żydowskie, od skrajnej prawicy po lewicę. Radomszczańscy 
narodowcy, mimo gospodarczej walki i współzawodnictwa, potrafili współ-

                                                 
34 B. Wachowska, Z dziejów..., s. 158. „Gazeta Radomskowska” 1931, nr 10, s. 3. 
35 R. Szwed, Radomsko..., s. 338. B. Wachowska, Z dziejów..., s. 157. 
36 A. Kołodziejczyk, Niezależna Partia Chłopska, [w:] Encyklopedia historii..., s. 258. 
37 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 21. 
38 R. Szwed, Radomsko..., s. 338. 
39 Tamże, s. 338; „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 43. 
40 R. Szwed, Radomsko..., s. 338. 
41 B. Wachowska, Z dziejów..., s. 179. 
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działać i współpracować z prawicą żydowską. Działalność ta była widoczna  
w magistracie i poza nim, w działalności społecznej, kulturalnej i filantropijnej. 
Radomszczańscy działacze endeccy odcinali się od antyżydowskich wybryków 
młodych endeków42. 

 
Oświata i szkolnictwo 

 
W II Rzeczypospolitej radomszczanie próbowali nadrobić braki i za-

niedbania w szkolnictwie i oświacie, wynikające z polityki rosyjskich zaborów. 
Nie udało się tego jednak dokonać w pełni w tak krótkim okresie międzywo-
jennym. Spis powszechny ludności wykazał, że 35% radomszczan nie umie 
czytać i pisać, a 1/3 dzieci do 15 roku życia nie uczęszcza do szkół43. 

Analfabetów byłoby z pewnością dużo więcej, gdyby nie działalność 
Polskiej Macierzy Szkolnej, która nieprzerwanie od 1905 r. prowadziła działal-
ność oświatową. W 1907 r., gdy władze carskie zakazały działalności PMS, 
nauczyciele i pracownicy oświatowi przeszli do działalności konspiracyjnej. 
Zakładali szkoły, biblioteki, organizowali kursy dla analfabetów44. Oficjalne 
sprawozdania rosyjskie z 1910 r. przyznawały, że 1/3 ludności Królestwa brała 
czynny udział w tajnym nauczaniu w szkołach polskich45. 

W początkach odrodzonej Polski w Radomsku obraz szkolnictwa był 
bardzo zły. Było tylko 6 szkół powszechnych, ale żadna z nich nie była pełną 
siedmioklasową placówką. Dzięki dużemu zaangażowaniu samorządu miej-
skiego, organizacjom obozu narodowego i ludności miasta udało się poprawić 
tę sytuację. Do 1926 r. uruchomiono 6 szkół powszechnych siedmioklasowych, 
1 pięcioklasową, 1 czteroklasową i 1 jednoklasową. Liczba uczniów wzrosła  
z 1929 w roku szkolnym 1918-1919 do 2980 w roku szkolnym 1927-1928.  
W roku szkolnym 1925-1926 obowiązkiem nauki szkolne objęto już 95,4% dzie-
ci w wieku szkolnym. Jednak w latach późniejszych nastąpił spadek liczby 
dzieci uczęszczających do szkół. Wpływ na to miał m.in. kryzys gospodarczy, 
bezrobocie, a co za tym idzie zubożenie ludności46. 

Szkoły powszechne Radomska nosiły imiona wielkich Polaków i pa-
triotów polskich: Królowej Jadwigi, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki, 
Stanisława Jachowicza, Emilii Plater, Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, 
Berka Joselewicza47. 

                                                 
42 R. Szwed, Radomsko..., s. 337; „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 2; 1923, nr 1. 
43 „Wolny Głos” 1925, s. 42; APPT, AmR, sygn. 1813; „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 21. 
44 „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 37. 
45 T.A. Siedlik, Historia..., s. 37. 
46 R. Szwed, Radomsko..., s. 341; Szkoły powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 
1925-1926, Warszawa 1927. Spis szkół powszechnych i nauczycieli w Okręgu Szkolnym Łódzkim  
w roku szkolnym 1927-1928, Łódź 1928, s. 83-84. 
47 APPT, AmR, sygn. 2084. 
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Pierwszą szkołą średnią w Radomsku było utworzone przez Feliksa 
Fabianiego w 1873 r. 2-klasowe gimnazjum męskie, gdzie językiem wykłado-
wym był język polski. Po śmierci F. Fabianiego szkołę przejął Antoni Żyliński  
i przekształcił ją w 4-klasową szkołę średnią. Na bazie tradycji szkoły Fabia-
niego dopiero w 1916 r. Stanisław Niemiec utworzył 8-klasowe męskie huma-
nistyczne gimnazjum, które już w 1919 r. opuścili pierwsi maturzyści. Do tej 
pory młodzi radomszczanie po ukończeniu 2- lub 4-klasowej szkoły średniej  
w Radomsku musieli kontynuować naukę w Piotrkowie i Częstochowie, aby 
uzyskać maturę. Szkoła wyrobiła sobie dużą renomę. Uczęszczało do niej prze-
szło 400 uczniów48. 

W 1893 r. narodowa działaczka Jadwiga Chomicz założyła prywatne 
gimnazjum żeńskie. Było to gimnazjum ośmioklasowe o profilu matematycz-
no-przyrodniczym, ogólnym i humanistycznym. Szkoła ta była przeznaczona 
dla 250 uczennic. Wysokie czesne pozwalało na naukę dziewcząt tylko z za-
możnych rodzin. W roku szkolnym 1924-1925 uczęszczało 226 uczennic, a w 
1930-1931 już tylko 180. W 1937 r. szkoła ta została zamknięta, a uczennice 
zostały przyjęte do nowo utworzonego żeńskiego gimnazjum Towarzystwa 
im. F. Fabianiego49. 

Od 1921 r. zaczęło działać 8-klasowe żydowskie koedukacyjne gimna-
zjum Ludwiki Wejntraub, z polskim językiem wykładowym. Gimnazjum po-
wstało na bazie założonej w 1917 r. żydowskiej 7-klasowej szkoły żeńskiej. 
Szkoła posiadała 170 miejsc. W 1924 r. uczęszczało do niej 162 uczennic  
i uczniów, a w 1930 r. 12950. 

W 1921 r. Towarzystwo Szkoły im. F. Fabianiego utworzyło społeczne 
gimnazjum o profilu matematyczno-przyrodniczym. 10 lutego 1924 r. odbył się 
akt poświęcenia budynku Gimnazjum im. F. Fabianiego przy ul. Piotrkow-
skiej51. Gimnazjum to działało już wcześniej w budynkach zastępczych. W ro-
ku szkolnym 1921-1922 naukę pobierało 123 uczniów. Do 1926 r. liczba 
uczniów wzrosła do 25552. 

Już w 1923 r. radomszczanie podjęli działania o założenie drugiego 
gimnazjum  żeńskiego,  co  spotkało  się  z  ostrą  krytyką  nauczycieli   gimna-
zjum J. Chomiczówny53. Dopiero w 1937 r. udało się Towarzystwu im. F. Fa-
bianiego uruchomić gimnazjum żeńskie, obok męskiego. Przy gimnazjum  
F. Fabianiego powstała Państwowa Stacja Meteorologiczna II klasy. Dyrektor 
K. Wąsowski by długoletnim kierownikiem takiej stacji na południu Rosji54. 

                                                 
48 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 23; 1923, nr 21. 
49 R. Szwed, Radomsko..., s. 342; „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 27. 
50 R. Szwed, Radomsko, s. 342. 
51 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 6. 
52 R. Szwed, Radomsko..., s. 342. 
53 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 30. 
54 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 24. 
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Duży wkład w rozwój szkolnictwa i oświaty miała PMS. W 100. roczni-
cę zgonu Tadeusza Kościuszki założyła w 1917 r. bursę jego imienia55. W okre-
sie międzywojennym  służyła  ona  uczniom  gimnazjum  S.  Niemca  i  gimna-
zjum  im. F. Fabianiego. 

Z pomocą Narodowej Organizacji Kobiet PMS zbierała fundusze na 
utrzymanie tej bursy i łożyła na wychowanie mieszkającej w niej młodzieży. 
Zbierano również pieniądze na czesne dla uczniów z niezamożnych rodzin. 
PSM w 1924 r. otworzyła 3-klasową koedukacyjną Szkołę Handlową, prze-
kształconą w 1938 r. w 4-letnie Prywatne Gimnazjum Kupieckie Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej. Nie tylko PSM dbała o rozwój oświaty i szkolnictwa. W 1929 r. 
Towarzystwo Rzemieślnicze zorganizowało kursy handlowe i doszkalające, na 
które zapisało się 130 osób, w tym 28 analfabetów. Celem kursów było podnie-
sienie poziomu umysłowego, kulturalnego i zawodowego praktykantów rze-
mieślniczych i likwidacja analfabetyzmu w tym środowisku. Kursy były pro-
wadzone z przerwami do 1926 r., kiedy to była otworzona, staraniem magi-
stratu i instytucji rzemieślniczych, Męska Szkoła Zawodowa Dokształcająca. 
Do szkoły tej zapisało się ok. 200 praktykantów rzemieślniczych chrześcijan  
i wyznania mojżeszowego. Nauka w niej odbywała się trzy razy w tygodniu56. 

PMS, NOK, Towarzystwo Rzemieślnicze i inne organizacje oraz insty-
tucje związane z obozem narodowym utworzyły w 1923 r. kolejną instytucję 
oświatowo-szkoleniową - Uniwersytet Ludowy, a od 1926 r. dodatkowo Uni-
wersytet Powszechny. W 1923 r. również PPS założyła podobną instytucję – 
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. W drugiej połowie lat 30. powstał 
sanacyjny Uniwersytet Niedzielny57. Radomszczanie nie zapomnieli o pomocy 
materialnej i finansowej dla młodzieży studiującej na wyższych uczelniach.  
6 listopada 1921 r. studenci radomszczańscy zawiązali Koło Akademickie, któ-
re zgłosiło akces do związanej z endecją Centrali Akademickich Bratnich Po-
mocy. W celu lepszej organizacji pomocy Kołu Akademickiemu założono 4 
stycznia 1923 r. Koło Przyjaciół  Akademika  pod  przewodnictwem mecenasa 
E.  Achenbacha  i  doktorowej Z. Niewiarowskiej z NOK58. 

Kultura i rozrywka 

 Mimo biedy i niedostatków Radomsko było miastem tętniącym życiem. 
Radomszczanie hucznie obchodzili liczne święta i uroczystości. Uczestniczyli  
i współtworzyli życie kulturalne miasta. Zabawy i wszelkie uroczystości były 
okazją, a często i celem dla zebrania funduszy na akcje charytatywne dla naj-
bardziej potrzebujących. Radomsko miało kilka placówek dobroczynnych, 

                                                 
55 „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 37. 
56 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 8; 1924, nr 46; 1926, nr 39. 
57 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 40; 1926, nr 3. 
58 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 3; 1921, nr 47. 
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wymagających stałego wsparcia, były to m.in.: Towarzystwo Dobroczynności, 
schronisko dla bezdomnych dzieci, bursa im. T. Kościuszki59. 
 Głównym ośrodkiem kultury i rozrywki w Radomsku był teatr „Kine-
ma”. Odbywały się tam spektakle teatralne, projekcje najnowszych filmów 
polskich i zagranicznych, koncerty, przedstawienia i uroczystości patriotyczne, 
okolicznościowe, zabawy, wielkie bale oraz wiece różnych ugrupowań poli-
tycznych, głównie obozu narodowego. Właścicielem „Kinemy” była zdomi-
nowana przez endeków Ochotnicza Straż Ogniowa. Prezesem straży ogniowej 
był Jan Szwedowski, a komendantem Michał Świderski. Dzięki dochodom  
z „Kinemy” radomszczańska straż ogniowa była doskonale wyposażona. Na 
krajowych zawodach strażackich w Poznaniu w 1929 r. radomszczańscy stra-
żacy byli bezkonkurencyjni i zdobyli I miejsce, stając się mistrzami Polski  
i chlubą Radomska60. 
 W teatrze wystawiały gościnne sztuki teatry warszawskie: Komedia, 
Nowości, Reduta oraz zespoły teatralne ze Lwowa, Częstochowy, Sosnowca  
i innych miast61. Na radomszczańskiej scenie gościły największe polskie 
gwiazdy sceny i estrady: Hanka Ordonówna, Jadwiga Smosarska, Siostry Ha-
lama, Bolesław Kamiński, Leon Wyrwicz, Maria Malicka, Zbyszko Sawan62.  
W „Kinemie” wystawiały sztuki miejscowe amatorskie grupy teatralne i śpie-
wacze, uczennice i uczniowie szkół średnich, organizacje Sokół, NOK, Strzelec, 
ZHP i inne. 
 Życie  kulturalne  i  towarzyskie  urozmaicało Towarzystwo  Śpiewa-
cze  im. S. Moniuszki, powstałe na początku XX w., a które wznowiło swą 
działalność 9 czerwca 1923 r. Wkrótce powstało konkurencyjne Towarzystwo 
Śpiewacze „Lutnia”63. W 1921 r. w mieście zamieszkał znakomity skrzypek 
prof. Alfons Brandt. Pod jego kierunkiem adepci sztuki muzycznej mogli roz-
wijać swe zdolności64. 
 W początkach lat 20. odczuwalny był brak bibliotek w Radomsku.  
W celu poprawy tej sytuacji narodowcy zorganizowali przy „Macierzy”,  
w lutym 1923 r., czytelnię „Nowości”. Organizatorami  tej  czytelni byli dr  
M. Niewiarowski, B. Słotwińska,  ks. kan. T. Jankowski, dyrektor Hussarzew-
ski, a przewodniczył rejent T. Dębski. Czytelnia ta liczyła wówczas 50 osób. 
Członkiem czytelni mógł być tylko Polak-chrześcijanin65. 

W Radomsku powstały stałe biblioteki: Macierzy Szkolnej, Związku 
Młodzieży Chrześcijańskiej, Związku Pracowników Bankowych, Towarzystwa 

                                                 
59 APPT, AmR, sygn. 1443. 
60 „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 16. 
61 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 19; 1923, nr 8; 1923, nr 31. 
62 S. Sankowski, Z dziejów..., s. 81; „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 45; 1935, nr 22. 
63 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 23. 
64 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 3. 
65 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 9. 
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Uniwersytetu Robotniczego oraz główny ośrodek życia kulturalnego radomsz-
czańskich Żydów biblioteka im. Szaloma Alejchema66. 

W 1925 r. lewicowa inteligencja utworzyła w Radomsku Klub Inteli-
gencji. Na wieść o tym NOK wystąpiła z inicjatywą zorganizowania podobne-
go klubu prawicowego. W grudniu 1925 r. panie z NOK zaprosiły na spotkanie 
inteligencję miasta, do sali Macierzy. Narodowe działaczki wzywały do zorga-
nizowania się inteligencji „na zdrowych ideowych, a narodowych zasadach”. 
Na zebraniu inteligencja lewicowa zaproponowała utworzenie wspólnego 
klubu, ale na pełną salę Macierzy Szkolnej tylko trzy osoby poparły tę propo-
zycję. Powstały w ten sposób dwa kluby: Klub Inteligencji i Klub Towarzyski. 
Prowadziły one ożywioną działalność oświatową, gospodarczą, społeczną  
i polityczną. Organizowały liczne spotkania, odczyty, wycieczki67. Życie kultu-
ralno-towarzyskie i rozrywkowe wzbogacały radomszczańskie orkiestry: Stra-
ży Ogniowej, Fabryki Witte, Wünsche i spółka, Towarzystwa „Sokół”, szkoły 
Fabianiego i Niemca68. 

Ważnym ośrodkiem kultury i oświaty była Macierz Szkolna. Organi-
zowała liczne odczyty naukowe, na które sprowadzała wybitne postaci nauki  
i kultury. Organizowała projekcje filmów oświatowych i historyczno-
patriotycznych. 

Swój wkład w rozwój kultury i oświaty miały też inne organizacje i in-
stytucje: Towarzystwo Rzemieślnicze, Straż Ogniowa, NOK, Towarzystwo 
Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan, Związek Ziemian, Stowarzyszenia 
Spółdzielcze „Urzędników”, „Nauczycielstwa”, „Łączność”, „Gwiazda”, „Zo-
rza”. 

Staraniem magistratu za rządów burmistrza W. Starosteckiego przy  
ul. Częstochowskiej powstał ośrodek rekreacyjno-sportowy „Sport Wodny”. 
Za rządów burmistrzów J. Szwedowskiego i M. Niewiarowskiego został on 
znacznie rozwinięty i rozbudowany. W ośrodku tym powstały: restauracja, 
przystań wodna dla łódek i kajaków, huśtawki, kort tenisowy i place zabaw  
w krokieta. Odbywały się turnieje tenisowe. „Sport Wodny” był ulubionym 
miejscem wypoczynku radomszczan i gości z okolicznych miast i powiatu. 
Były organizowane liczne atrakcje o każdej porze roku. W ośrodku miały swą 
przystań kajakową Towarzystwo „Sokół” i harcerstwo69. Miejscem zabaw, 
sportu i wypoczynku był też Park Świętojański i plac przy „Kinema”. Życie 
towarzysko-rozrywkowe Radomska rozpoczynały co roku huczne zabawy 
karnawałowe organizowane przez różne organizacje i instytucje: Magistrat, 
Towarzystwo Rzemieślnicze, PMS, Towarzystwo „Sokół”, Straż Ogniową, 

                                                 
66 APPT, AmR, sygn. 1813. 
67 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 60; 1930, nr 11. 
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Towarzystwo Akademickie. Dochody z każdej z tych imprez były przeznacza-
ne na wewnętrzne potrzeby tych organizacji i na cele charytatywne: na wpisy 
dla gimnazjalistów, bursę im. T. Kościuszki, Towarzystwo Dobroczynności, na 
studentów i inne cele. Największym powodzeniem cieszył się wielki bal ma-
skowy Towarzystwa „Sokół” - „Reduta Sokoła”. Na bal ten rokrocznie przy-
bywało wiele gości z miasta i okolic, żądnych dobrej zabawy. „Reduta Sokoła” 
wpisała się w tradycje znakomitej rozrywki Radomska. Dochód z balu Towa-
rzystwo „Sokół” przeznaczało na cele finansowe organizacji, takie jak: zakup 
instrumentów dla orkiestry czy sprzętu sportowego70. 

Na Boże Narodzenie NOK co roku organizowała zabawę choinkową 
dla paruset dzieci z najbiedniejszych rodzin Radomska. Panie zapraszały dzie-
ci na wspólną kolędę, poczęstunek i przede wszystkim prezenty71. Radomsz-
czanie bardzo uroczyście obchodzili święta narodowe, kościelne, lokalne  
i rocznicowe. Głównie z inicjatywy endecji było obchodzone Święto Konstytu-
cji 3 Maja i Niepodległości 11 listopada oraz rocznice powstań Styczniowego  
i Listopadowego, bitwy pod Grunwaldem, odsieczy wiedeńskiej, cudu nad 
Wisłą, odzyskania Wilna i Śląska72. Magistrat, domy prywatne, zakłady prze-
mysłowe przybierane były zielenią, ozdobami i symbolami narodowymi. 

Z inicjatywy PPS urządzano święto pracy 1 maja. Od 1933 r. święto to 
było obchodzone wyjątkowo licznie i uroczyście73. Obchody świąt majowych 
wzbudzały kontrowersje i zatargi polityczne w latach 20. Narodowe Święto 3 
Maja bojkotowali socjaliści, a święto 1 maja endecy i cała prawica74. Dopiero  
w drugiej połowie lat 30. socjaliści zaczęli uczestniczyć w organizowaniu Świę-
ta 3 Maja. Ludność żydowska razem z polską prawicą uroczyście obchodziła 
Święto 3 Maja. Gmina żydowska uczestniczyła w pochodzie i śpiewała pieśń 
patriotyczną „Boże, coś Polskę”75. Radomszczanie mieli też swoje lokalne świę-
to św. Lamberta – patrona miasta w dniu 17 września. Wówczas fabryki i za-
kłady były zamknięte, a miasto przybierało wygląd świąteczny76. 

Radomszczanie uroczyście świętowali rocznice związane z wielkimi 
Polakami takimi jak: S. Czarnieckim, W. Reymontem, H. Sienkiewiczem,  
A. Mickiewiczem, F. Chopinem, T. Kościuszką, K. Pułaskim, J. Kilińskim,  
S. Żeromskim, S. Wyspiańskim, zasłużonym dla Radomska F. Fabianim oraz 
Marszałkiem Piłsudskim. 

17 października 1921 r. odbyły się wielkie uroczystości nadania przez 
Magistrat honorowego obywatelstwa miasta Radomska Naczelnikowi Józefo-

                                                 
70 „Gazeta Radomskowska” 1929, nr 7. 
71 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 14; 1923, nr 3. 
72 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 19; 1925, nr 5; 1928, nr 49; 1923, nr 18. 
73 R. Szwed, Samorządowa..., s. 237; „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 19. 
74 „Strażnica” 1920, nr 3. 
75 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 18. 
76 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 38. 
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wi Piłsudskiemu. Na uroczystości przybył sam Naczelnik. Radomszczanie 
zgotowali honorowemu obywatelowi wspaniałe przyjęcie. Wybudowano bra-
mę triumfalną. Burmistrz W. Starostecki z magistratem witał gościa chlebem  
i solą. Powóz dostojnego gościa posuwał się między długim szpalerem utwo-
rzonym przez straże ogniowe, ochotniczą i fabryczne, delegacje NOK, Polskich 
Związków Zawodowych,  Stowarzyszenie Robotników Chrześcijan, harcerki  
i harcerzy, uczniów szkół podstawowych i średnich. W uroczystościach brały 
udział organizacje obozu narodowego, mimo że J. Piłsudski był zaliczany do 
przeciwników endecji. Będący pod opieką i wpływami endeckimi harcerze 
oddziału strażackiego J. Szwedowskiego wyprzęgli konie i sami ciągnęli po-
wóz z J. Piłsudskim. Uroczystości zakończyły się bankietem na cześć Naczelni-
ka w teatrze „Kinema”77. Od  tej  pory  co  roku  obchodzono   w   Radomsku,  
19 marca, imieniny J. Piłsudskiego. Szczególnie uroczyste obchody imienin 
Marszałka były w latach 30., ale od 1926 r. już bez udziału obozu narodowego. 

Niezwykle podniosły i uroczysty charakter miały święta kościelne: Bo-
że Ciało, Zielone Świątki, św. Floriana czy w 1937 r. obchody 640-lecia klaszto-
ru franciszkanów78. Radomszczańskie organizacje społeczne, oświatowe i poli-
tyczne organizowały „Tygodnie” poświęcone zbiórce funduszy na szczytne 
cele. Były organizowane: Tydzień PCK, Lotniczy, Szkoły Powszechnej, Prze-
ciwpożarowy, Morski, Pomocy dla Dziecka, Sportu, LOPP, LMiK oraz Święto 
Morza 29 czerwca, ku czci Nieznanego Żołnierza 30 października, Święto Żoł-
nierza Polskiego 15 sierpnia. 

Dobrze rozwinięta była kultura fizyczna radomszczan. Dbały o to To-
warzystwo Gimnastyczne „Sokół”, harcerstwo, Związek Strzelecki, Żydowskie 
Towarzystwo Gimnastyczne „Hokoach” oraz kluby sportowe: „Naprzód”, 
„Korona”, „Sparta”, „Wilk”, „Czarni”, „Jawor” i żydowskie: „Maccabi”, „Ha-
poel”, „Morgenstern”79. 

Duży wkład w życie społeczne, polityczne i kulturalne miały czasopi-
sma, które wychodziły w Radomsku. Największą rolę odegrał tygodnik spo-
łeczno-polityczno-ekonomiczny „Gazeta Radomskowska”. Czytali ją radomsz-
czanie od 1920 r. do końca Drugiej Rzeczypospolitej. 

W latach 20. tygodnik związany był z narodową demokracją, a w latach 
30. stał się pismem sanacyjnym. Inne pisma o charakterze politycznym wycho-
dziły przez kilka lat, kilka miesięcy czy ukazywało się tylko kilka numerów. 
Były to: „Strażnica”, „Prawda Radomskowska” – organy prasowe PPS, „Głos 
Robotniczy” - PPS Frakcji Rewolucyjnej, „Przegląd Radomskowski” – sanacyj-
ny80 i komunistyczny „Głos Ludu Miast i Wsi”81. Wychodziły też czasowo pi-
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sma o charakterze społeczno-literackim, związane z radomszczańską prawicą: 
„Słowo Radomszczańskie”, „Kronika Radomskowska”, „Gazeta dla Wszyst-
kich”, „Wolny Głos”82. 

Radomszczanie wiązali duże nadzieje z rozpoczętą w 1938 r. budową 
kanału Warta-Gopło. Kanał miał biec w pobliżu Radomska. Jego mieszkańcy 
liczyli, że inwestycja ta ożywi gospodarczo miasto i powiat83. Wojna i okupacja 
zaprzepaściły realizację tej inwestycji. 

Jak na średnie miasto II Rzeczypospolitej Radomsko było dobrze roz-
winiętym i zadbanym miastem. Radomszczanie nie szczędzili czasu i grosza 
na rozwój społeczny, kulturalny i oświatowy. Nie zapominali o najbiedniej-
szych i potrzebujących wsparcia i pomocy. Na miarę swych możliwości dbali  
o swe miasto i współmieszkańców, w czym duży udział miał tu obóz narodo-
wy. 
 

Narodowa Demokracja od powstania do 1939 r. 

Początki Narodowej Demokracji 

 
Po upadku powstania styczniowego wzrosło zagrożenie bytu narodo-

wego. Nasilająca się germanizacja i rusyfikacja połączona z szykanami i uci-
skiem zaborców wyzwalała w narodzie polskim sprzeciw i opór. Rozbudzała 
silniejsze poczucie odrębności i tożsamości narodowej. Polacy szukali nowych 
dróg możliwości wyzwolenia z niewoli. Taką drogą była praca organiczna, 
praca u podstaw nurtu pozytywistycznego, a towarzyszyło temu powstawanie 
nowoczesnych ruchów i partii politycznych. 

Na ziemiach polskich pod koniec XIX w. ukształtowały się nowoczesne 
partie i ruchy: robotniczy i socjalistyczny, ludowy oraz narodowo-demo-
kratyczny. Nurt narodowo-demokratyczny należał do jednych z najsilniejszych 
i najbardziej wpływowych w społeczeństwie polskim. Na przestrzeni lat zmie-
niał swe formy organizacyjne i nazwy oraz skupiał wiele organizacji politycz-
nych i społecznych tworząc obóz narodowy84. 
 Zalążkiem obozu narodowego na ziemiach polskich były założone  
w 1886 r. czasopisma: „Przegląd Społeczny”– miesięcznik wydawany we 
Lwowie przez Bolesława Wysłoucha i „Głos”– ukazujący się w Warszawie pod 
redakcją Jana Popławskiego i Józefa Bohusz-Potockiego. Pisma te skupiły wo-
kół siebie inteligencję radykalno-społeczną, stając się ośrodkami życia ideowo-

                                                                                                                            
81 B. Wachowska, Z dziejów..., s. 180. 
82 R. Szwed, Radomsko..., s. 344. 
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społecznego. W ośrodkach tych dominowały poglądy o odbudowie państwa 
narodowego w oparciu o wszystkie warstwy społeczne, ale uznające lud za 
główny składnik społeczeństwa narodowego85. 
 W ośrodkach tych krystalizowała się ideologia solidaryzmu narodow-
ców, zdecydowanie przeciwstawiająca się walce klas głoszonej przez socjali-
stów. Ostrzegali oni też przed dominacją obcego kapitału zaborców i mniejszo-
ści narodowych. W tym samym czasie, w 1886 r. grupa działaczy niepodległo-
ściowych w Szwajcarii utworzyła fundusz „Skarb Narodowy”. Zadaniem fun-
duszu było wspieranie i organizowanie działalności niepodległościowej w kra-
ju86. Ci sami działacze niepodległościowi w celu realizacji zadań funduszu 
powołali w 1887 r. ogólnopolską organizację pod nazwą Liga Polska. Na czele 
organizacji stanęli jej emigracyjni założyciele: Zygmunt Miłkowski, Ludwik 
Michalski-Mutyasek, Maksymilian Hertel oraz przedstawiciel z kraju dr Alek-
sander Hirschberg ze Lwowa87. 
 Liga Polska początkowo miała charakter organizacji niepodległościo-
wej. Stawiała sobie za cel doprowadzenie siłami wszystkich warstw społecz-
nych do niepodległości Polski. Z czasem Liga coraz bardziej kładła nacisk na 
rozwój społeczno-ekonomiczny i osiągnięcie dobrobytu przy współpracy 
warstw niższych i wyższych narodu polskiego. Działacze Ligi podkreślali, że 
w tej działalności Polacy nie mogą liczyć na żadną obcą pomoc88. 

Liga Polska szybko nawiązała kontakt ze środowiskami podobnie my-
ślącymi, związanymi z ośrodkami „Przeglądu Społecznego” i „Głosu”. Zwią-
zanemu z „Przeglądem Społecznym” Zygmuntowi Balickiemu, jako emisariu-
szowi Ligi, już w 1887 r. powierzono utworzenie konspiracyjnej organizacji 
młodzieżowej w kraju. Balicki pod nazwiskiem Karczewski założył w Krako-
wie Związek Młodzieży Polskiej, zwanej „Zet”. Ta młodzieżowa organizacja 
miała stanowić zaplecze Ligi Polskiej w kraju. Miała za zadanie przygotowy-
wać młodzież do pracy w Lidze i popularyzować ideologię narodowo-demo-
kratyczną w społeczeństwie89. 
 W 1888 r. członkiem warszawskiej grupy „Zet”, a rok później i człon-
kiem Ligi został student Roman Dmowski. W 5 lat później Roman Dmowski, 
Zygmunt Balicki i Jan L. Popławski dokonali zasadniczej reorganizacji Ligi. 
Powołali do życia Ligę Narodową, która miała być kontynuatorką Ligi Pol-
skiej. Kierownictwo tajnej organizacji przeniesiono do kraju, a Radę Tajną 
przekształcono w Radę Główną. Władzę wykonawczą powierzono Komitetowi 
Centralnemu w Warszawie. Kierownictwo Ligi przejęli faktycznie twórcy no-
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wej Ligi Narodowej: R. Dmowski, Z. Balicki, J. L. Popławski90. W stulecie Insu-
rekcji Warszawskiej w 1894 r. Liga Narodowa, współdziałając z PPS, zorgani-
zowała demonstracje, za udział w której czołowi działacze trafili do więzień  
i na zsyłkę w głąb Rosji. W 1895 r. Roman Dmowski, a następnie Jan L. Po-
pławski uciekli z zesłania do Lwowa, gdzie natychmiast przystąpili do swej 
działalności organizacyjnej. Ich staraniem powstał dwutygodnik „Przegląd 
Wszechpolski”. 
  W 1896 r. zorganizowali posiedzenie Rady Głównej Ligi Narodowej  
w Budapeszcie. Roman Dmowski stał się faktycznym przywódcą LN. Do Ko-
mitetu Centralnego weszli też Zygmunt Balicki, Jan Ludwik Popławski, Karol 
Raczkowski, Teofil Waligórski91. 
 Pod koniec XIX w. LN stała się znaczącą siłą polityczno-społeczną na 
ziemiach polskich. Rozwinęła wydawanie prasy we wszystkich zaborach i na 
Śląsku, co ułatwiło przenikanie ich ideologii do szerszych warstw społeczeń-
stwa. W czerwcu 1897 r. Liga powołała półjawną strukturę swej organizacji: 
Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, które miało działać na terenie Kon-
gresówki. Na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” został ogłoszony oficjalny 
program Stronnictwa, w którym kładziono nacisk na obronę przed wynaro-
dowieniem i dążenie do odzyskania niepodległości. Endecy zaznaczali jednak, 
że będą stosować się w swej działalności do praw obowiązujących w zaborze 
rosyjskim. Narodowcy kontynuowali zapoczątkowane jeszcze przez Ligę Pol-
ską sztandarowe zadanie programowe budzenia świadomości narodowej Po-
laków92. Dlatego narodowcy poświęcali ogromną uwagę na pracę wśród wło-
ścian, robotników, rzemieślników. Liga Narodowa w 1896 r. podjęła decyzję  
o utworzeniu pisma – miesięcznika „Polak” – dla najliczniejszej części społe-
czeństwa, dla ludności wsi. Rozprowadzany był głównie na polskiej wsi pod 
zaborem rosyjskim, ale też trafiał na wieś pod zaborem austriackim i pruskim. 
Działalność narodowców nie ograniczała się do wydawania i rozpowszechnia-
nia czasopism, których na przełomie wieku było kilkanaście tytułów. Środkiem 
rozbudzania świadomości narodowej była oświata i kultura. Działacze Obozu 
Narodowego nawiązali współpracę z Kołami Oświaty Ludowej. W 1899 r. po-
wołali Towarzystwo Oświaty Narodowej, w 1903 r. Towarzystwo Opieki nad 
Uniwersytetami. Upowszechnianie oświaty i kultury oraz pozyskiwanie dzia-
łaczy ludowych dla organizacji powierzono Aleksandrowi Prokop-Zawadzkie-
mu. Jego praca owocowała utworzeniem silnych i prężnych środowisk działa-
czy ludowych w całym Królestwie, jak Narodowy Związek Chłopski, na czele 
którego stanął. Towarzystwo Oświaty Narodowej działało nie tylko na wsi. 
Jego koła tworzono też wśród młodzieży robotniczej i rzemieślniczej. Z pomo-
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cą „Zet” w latach 1901-1902 utworzono organizację podległą Lidze: Narodową 
Młodzież Rzemieślniczą i Robotniczą oraz jej zakonspirowaną strukturę: 
Związek im. Kilińskiego93. W 1897 r. Liga utworzyła kobiecą organizację o na-
zwie Związek Narodowy Kobiet. Endecy umacniali swe wpływy nad różnymi 
organizacjami, a z czasem przejmowali nawet nad nimi kontrolę. W strefie ich 
wpływów znalazły się m.in.: Towarzystwo Szkoły Ludowej, Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, Towarzystwo Czytelni Ludowych. Nie wszystkie or-
ganizacje funkcjonowały w konspiracji. Część z nich działała legalnie i nie mu-
siała ukrywać swej działalności94.  

W środowiskach robotniczych cały czas największe wpływy miała Pol-
ska Partia Socjalistyczna, specjalizująca się w agitacji, wydawaniu i przemyca-
niu pism i bibuły. Inne partie i organizacje, także Liga Narodowa, uczyły się od 
PPS, robić to samo. Dla umocnienia swych wpływów przy TON utworzono 
narodowe koła robotnicze, a w 1905 r. powołano do życia Narodowy Związek 
Robotniczy. Do 1905 r. Liga Narodowa współistniała z PPS jako konkurencja  
w środowisku robotniczym i miejskim. Często nawet współpracowały ze sobą. 
Dopiero od rewolucji 1905 r. stosunki między Ligą Narodową a PPS uległy 
pogorszeniu i stały się wrogie95. 
 Liga Narodowa przechodziła cały czas ewolucję ideową i programową. 
Rozwinięty program Ligi Narodowej zaprezentowali jej czołowi działacze: 
Zygmunt Balicki w 1902 r. w rozprawie Egoizm narodowy wobec etyki i w 1903 r. 
Roman Dmowski w Myśli nowoczesnego Polaka. W pracach tych narodowcy 
podkreślali, że wartością najwyższą musi być wspólnota narodowa. Podkreśla-
li, że powinno się zachować jedność narodową, wszechpolskość, bez względu 
na to, pod którym zaborem zamieszkiwali Polacy. Balicki tłumaczył „egoizm 
narodowy” tym, że normy etyczne powinny wyznaczać interes narodowy.  

Narodowcy największe zagrożenie dla bytu narodu widzieli w Niem-
cach prowadzących nasiloną akcję germanizacyjną i stanowiących zagrożenie 
ekonomiczne. W ludności żydowskiej widzieli obcą narodowo i kulturowo 
nację, wrogą lub obojętną sprawie polskiej, posługującą się ostentacyjnie języ-
kiem rosyjskim. Żydzi – według narodowców – stanowili też zagrożenie eko-
nomiczne, gdyż zdominowali handel i wypierali ludność polską w wolnych 
zawodach i rzemiośle96. Za wrogów uznawali też masonów i socjalistów. En-
decy kładli nacisk na rozbudzanie świadomości narodowej i wychowanie  
w duchu nacjonalistycznym. Odsuwali na dalszy plan koncepcję walki zbrojnej 
i etos powstańczy. Nie wypierali się idei niepodległości, ale uważali, że w 
obecnych warunkach należy szukać innych działań, aby osiągnąć cel ostatecz-

                                                 
93 Tenże, Idee..., s. 32. 
94 R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939, Wrocław 1980, s. 70-71. 
95 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza..., s. 471-475. 
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ny97. Odsunięcie na plan dalszy walki o niepodległość, a więc tego, co było 
głównym zadaniem programu Ligi Polskiej, utrudniło pobieranie finansów 
przez Ligę Narodową z funduszu Skarbu Narodowego. 
 Wybuch wojny japońsko-rosyjskiej (1904-1905) i rewolucji (1905) miały 
duży wpływ na samookreślenie się obozu narodowego. Podobnie jak Józef 
Piłsudski, w 1904 r. do Tokio udał się też Roman Dmowski. Widział on w Ja-
ponii sojusznika na przyszłość. Natomiast Piłsudski wysuwał propozycje ści-
słej współpracy już teraz. Starły się tu dwie koncepcje działań: narodowa prze-
ciwna wszelkim wybuchom zbrojnym w ówczesnej sytuacji geopolitycznej na 
ziemiach polskich i koncepcja człowieka czynu i walki zbrojnej PPS98. 

Liga Narodowa zdecydowanie opowiedziała się przeciw walce rewo-
lucyjnej. Endecja oskarżała ruch socjalistyczny o nieprzemyślane działania,  
a nawet o zdradę interesów narodowych. NZR w porozumieniu z Ligą zwal-
czała strajki. Doszło nawet do rozlewu krwi w walkach bojówek NZR-u z bo-
jówkami i robotnikami rewolucyjnymi. Narodowcy początkowo byli przeciwni 
strajkom szkolnym. Po ich rozpoczęciu 28 stycznia 1905 r., przejęli jednak kie-
rownictwo nad strajkiem i ogłosili bojkot szkół rosyjskich. W maju powołali do 
życia Polską Macierz Szkolną, która miała wielkie zasługi w repolonizacji 
szkolnictwa. 

W tym samym czasie Liga zorganizowała na wielką skalę akcję wypar-
cia z sądów i urzędów gminnych języka rosyjskiego. Wykorzystała w tym celu 
Towarzystwo Oświaty Narodowej i swoich działaczy włościan. Akcja zakoń-
czyła się połowicznym sukcesem. Rosjanie zachowali język rosyjski, ale zezwo-
lili na używanie też języka polskiego. Większym sukcesem Ligi było to, że uda-
ło się wciągnąć chłopów do walki o sprawę polską99. 
 O dużych wpływach Obozu Narodowego na wsi polskiej świadczą 
zorganizowane pod koniec 1905 r. trzy kongresy w Warszawie: zjazd nauczy-
cieli szkół powszechnych 27 listopada; zjazd duchowieństwa 12 grudnia, który 
zgromadził 417 duchownych z całego zaboru rosyjskiego oraz największy 
kongres włościan, który odbył się 17-18 grudnia. Kongres zgromadził około 
tysiąca chłopów ze wszystkich powiatów Królestwa. 

Na każdym z tych zjazdów uchwalano rezolucje, w których domagano 
się autonomii dla Królestwa Polskiego i wprowadzenia języka polskiego do 
kościoła, sądów, urzędów i szkół. Najdalej idąca i konkretna była rezolucja 
kongresu włościan. Chłopi żądali utworzenia rządu i sejmu narodowego. Pod-
czas kongresu podkreślili swe przywiązanie do wiary ojców i swej polskiej 
ojczyzny. Następnego dnia włościanie zorganizowali poufne zebranie w liczbie 
300 delegatów. Na zebraniu podjęli decyzję o utworzeniu Samorządu Naro-
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dowego, niezależnego od administracji carskiej, od szczebla gminnego po kra-
jowy100. 
 W listopadzie 1905 r. Dmowski, mając poparcie mieszczaństwa i zie-
miaństwa niechętnego rewolucji, udał się do Petersburga, gdzie zaproponował 
premierowi carskiemu pomoc w walce z rewolucją w zamian za przyznanie 
Królestwu Polskiemu autonomii. R. Dmowski powrócił z pustymi rękami,  
a jego ugodowa polityka z zaborcą kosztowała Ligę rozłam w Obozie Naro-
dowym. 
 W 1907 r. doszło do zawieszenia stosunków między Ligą a „Zet-em”. 
Również NZR zrywa w latach 1907-1908 wszelkie więzi z endecją. W tym cza-
sie, nie godząc się na rusofilski kurs Dmowskiego, Ligę opuszcza wielu jej 
działaczy101. 
 Wpływy endecji w Królestwie nieco osłabły. Mimo to wygrali wszyst-
kie kolejne wybory do Dumy w latach 1902-1912. Głównym celem Koła Pol-
skiego w Dumie było żądanie autonomii dla Królestwa.  

W wyborach do IV Dumy R. Dmowski poniósł osobistą porażkę, prze-
grywając z kandydatem Zjednoczenia Socjalistycznego Eugeniuszem Jagiełłą. 
W Galicji narodowcy rywalizowali do parlamentu austro-węgierskiego głów-
nie z konserwatystami. W wyborach 1902 r. zyskali tylko jeden mandat posel-
ski. W następnych wyborach w 1907 r. Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne 
zdobyło już najwięcej mandatów, 16 na 56. W wyborach 1911 r. endekom uda-
ło się wprowadzić już tylko 10 posłów. 

W zaborze pruskim obóz narodowy zyskiwał szybko coraz więcej zwo-
lenników, stając się najsilniejszym ugrupowaniem polityczno-społecznym.  
W wyborach do Reichstagu w 1903 r. endecy zdobyli tylko 2 mandaty.  
W 1907 r. zyskali już 6 mandatów. W 1909 r. startują do wyborów już jako le-
galna partia – Polskie Towarzystwo Demokratyczne. Zdobyło ono 7 manda-
tów. Faktyczna większość w liczącym 20 posłów Kole Polskim zyskali zwolen-
nicy programu narodowych demokratów102. 

W chwili wybuchu I wojny światowej obóz narodowy jednoznacznie 
opowiedział się po stronie państw Ententy. Ze zrozumiałych względów tylko 
w zaborze rosyjskim narodowcy mogli propagować i realizować takie stano-
wisko103. W pozostałych zaborach zajęli pozycję wyczekującą. Narodowcy 
przychylnie przyjęli zapowiedź ze strony Rosji o zjednoczeniu ziem polskich 
pod berłem cara. W listopadzie 1914 r. powołali do życia Komitet Narodowy 
Polski (KNP), do którego weszło również Stronnictwo Polityki Realnej.  
W swych działaniach endecy skutecznie przeciwdziałali akcji J. Piłsudskiego 
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na terenie Królestwa. KNP próbował utworzyć samodzielne jednostki polskie 
w ramach armii rosyjskiej, co zakończyło się jednak niepowodzeniem. 

Po zajęciu Królestwa przez wojska państw centralnych czołowi działa-
cze KNP przenieśli się na teren Rosji. Organizacje Obozu Narodowego posta-
wiły w zaistniałej sytuacji na przeczekanie i nie angażowanie się do żadnej 
współpracy z Niemcami czy Austro-Węgrami. Czołowi działacze SDN prze-
nieśli się z Rosji do Szwajcarii. W Lozannie utworzyli Centralną Agencję Pol-
ską i Koło Polityczne. Rozpoczęli działanie mające na celu wykorzystanie pań-
stw Ententy dla sprawy polskiej. 15 sierpnia 1917 r. odtworzyli w Szwajcarii 
Komitet Narodowy Polski z aspiracjami reprezentowania interesów Polskich 
na arenie międzynarodowej. Na czele KNP stanął R. Dmowski, a jego siedzibę 
przeniesiono z Lozanny do Paryża. Do końca roku Komitet został uznany za 
oficjalne przedstawicielstwo polskie przez Francję, Wielką Brytanię, Włochy  
i USA104. Znaczenie KNP wzrosło, gdy uzyskał on zgodę na formowanie armii 
polskiej na terenie Francji. Dowódcą tworzonej armii został gen. Józef Haller. 
Na czele II Korpusu Polskiego stoczył on bitwę z Niemcami pod Kaniowem  
w maju 1918 r., następnie przez Murmańsk przedostał się do Francji. KNP 
rozwinął na szeroką skalę akcję rekrutowania do armii polskiej. Ochotników 
szukano we Francji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Włoszech i innych. 
 Na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego działacze endecji starali się 
nie dopuścić, aby wpływy rewolucji w Rosji przenikały do społeczeństwa pol-
skiego. Na obszarach zaboru austriackiego i pruskiego wzrastały nastroje an-
tyniemieckie, co ułatwiało narodowcom umocnienie swych wpływów. Obóz 
narodowy w zaborze austriackim coraz śmielej zaczął wysuwać hasło niepod-
ległości i zjednoczenia. Na wieść, że Państwa Centralne przekazały Ukrainie 
Chełmszczyznę posłowie NSD wraz z socjalistami wycofali się z Koła Polskie-
go w Wiedniu. W Warszawie 23 października 1918 r. endecy przystąpili do 
tworzenia rządu ogólnonarodowego, na czele którego stanął działacz SND 
Józef Świeżyński. Rząd miał mieć charakter ogólnopolski. Jednym z ministrów 
został prezes galicyjskiego SDN S. Głąbiński. 
 

Endecja w odrodzonej Rzeczypospolitej 
 

Obóz narodowy rościł sobie prawo rządzenia w odradzającej się Pol-
sce, motywując to tym, że miał największe zasługi w rozbudzaniu świadomo-
ści narodowej Polaków i konsolidacji narodu. Argumentem było też wprowa-
dzenie Polski do zwycięskiej koalicji, co miało ogromny wpływ na odzyskanie 
niepodległości. Narodowcom nie udało się jednak przejąć władzy w całej Pol-
sce. Rząd utworzony przy Radzie Regencyjnej nie cieszył się zaufaniem społe-
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czeństwa i został po 10 dniach zdymisjonowany. 11-14 listopada 1918 r. Rada 
Regencyjna przekazała w ręce Józefa Piłsudskiego całą władzę wojskową  
i cywilną, co osłabiło jeszcze bardziej pozycję narodowców. Pozycję Ligi Naro-
dowej osłabiał fakt, że większość jej przywódców z R. Dmowskim na czele 
działała jeszcze we Francji. Jedynie w Wielkopolsce endecy umocnili swoje 
wpływy. Będący w strefie wpływów Obozu Narodowego Centralny Komitet 
Obywatelski 11 listopada 1918 r. przekształcił się w Radę Ludową i powołał do 
życia Tymczasową Naczelną Radę Ludową Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
(NRL), jako organ wykonawczy. W skład jej władz weszli narodowi działacze: 
ks. Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty i Adam Poszwiński. Głównym ce-
lem NRL miało być przyłączenie ziem byłego zaboru pruskiego od odrodzonej 
ojczyzny. 

27 grudnia 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie. Początkowo en-
decy próbowali je powstrzymać, uważając, że sprawę zaboru pruskiego roz-
strzygnie na rzecz Polski konferencja pokojowa w Wersalu. Gdy wybuchowi 
powstania nie udało się zapobiec, przejęli nad nim kierownictwo, a co za tym 
idzie całą władzę w Wielkopolsce. Powstanie i jego zwycięskie zakończenie 
wzmocniło znacznie pozycję endecji w całym kraju105. 
 Ze względu na istniejącą sytuację polityczno-społeczną w kraju R. 
Dmowski zabiegał o utworzenie rządu kompromisowego, w którym znaleźli-
by się przedstawiciele wszystkich głównych sił politycznych w Polsce. Nieu-
dana próba obalenia rządu Moraczewskiego skłoniła J. Piłsudskiego do zgody 
na powołanie takiego kompromisowego rządu na czele ze związanym z ende-
cją I.J.. Paderewskim. Komitet Narodowy Polski podporządkował się rządowi 
I.J. Paderewskiego i uznał Józefa Piłsudskiego za Tymczasowego Naczelnika 
Państwa. Nowy premier rządu polskiego wraz z Romanem Dmowskim repre-
zentował Polskę na konferencji pokojowej w Wersalu. 

W kraju trwały przygotowania do wyborów do Sejmu Ustawodawcze-
go. Liga Narodowa już w połowie grudnia 1918 r. utworzyła Narodowy Komi-
tet Wyborczy Stronnictw Demokratycznych, do którego chcieli wciągnąć „PSL 
Piast”, Polskie Zjednoczenie Narodowe i inne partie o zbliżonym programie do 
SDN. Inicjatywa ta zakończyła się fiaskiem. Ostatecznie do Narodowego Ko-
mitetu Wyborczego weszły poza SDN: Zjednoczenie Narodowe, Stronnictwo 
Chrześcijańskiej Demokracji oraz stowarzyszenia i grupy polityczne będące 
pod bezpośrednimi wpływam endecji106. 
 Na obszarze byłego zaboru rosyjskiego narodowcy odnieśli 26 stycznia 
1919 r. zdecydowane zwycięstwo, uzyskując 45% głosów. Natomiast w Galicji 
ponieśli porażkę zdobywając jedynie 11% głosów. Przeprowadzone z opóźnie-
niem wybory w Poznańskiem i na Pomorzu wzmocniły obóz narodowy  
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w parlamencie. Utworzona tam wspólna lista Zjednoczenia Stronnictw Naro-
dowych zdobyła prawie wszystkie głosy – 97%. W tej sytuacji endecy wraz ze 
stronnictwami prawicowymi, pod wspólną nazwą Związek Ludowo-Naro-
dowy posiadali 35,8% głosów w sejmie. Na czele klubu ZLN, liczącego 116 
posłów, stanęli m.in.: Stanisław Głąbiński, Stanisław i Władysław Grabscy, 
Wojciech Korfanty, ks. Kazimierz Lutosławski. Marszałkiem Sejmu Ustawo-
dawczego został kandydat prawicy Wojciech Trąmpczyński107. 
 Związek Ludowo-Narodowy nie miał jednak bezwzględnej większości 
w sejmie i nie był w stanie utworzyć samodzielnie rządu. Nie sprzyjały temu 
panujące radykalne nastroje oraz brak czołowych przywódców endecji. Wal-
czyli oni w Paryżu o jak najkorzystniejsze granice Polski. Polska delegacja na 
konferencji pokojowej prezentowała postulaty opierające się o tzw. linię Dmo-
wskiego, wysuwaną jeszcze w trakcie działań wojennych. Narodowcy najwię-
kszy nacisk kładli na odzyskanie całego Górnego Śląska z Opolem. Jako jedyni 
już wtedy wysuwali postulaty powrotu do granic piastowskich na Odrze  
i Nysie Łużyckiej. W negocjacjach bardzo pomocne okazało się Powstanie 
Wielkopolskie i Powstania Śląskie. 
 Po wyborach sejmowych narodowcy przystąpili do budowy jednej 
dużej partii, skupiającej całą prawicę. 11-12 maja 1919 r. obóz narodowy zor-
ganizował I Wszechpolski Zjazd 3500 delegatów z całego kraju. Zadaniem 
zjazdu było utworzenie nowej siły polityczno-społecznej, nie obciążonej prze-
szłością, nawiązującej jednak do tradycji Obozu Narodowego. 
 W listopadzie 1919 r. udało się utworzyć ogólnokrajowe stronnictwo 
polityczne, pod nazwą wziętą z klubu sejmowego: Związek Ludowo-
Narodowy. W programie kładziono największy nacisk na solidaryzm narodo-
wy, a także poszanowanie i nienaruszalność własności prywatnej. Nie zabra-
kło też w programie postulatów nacjonalistycznych: unarodowienia życia go-
spodarczego przez wzmocnienie polskiego kapitału czy wyparcia Żydów  
z handlu i rzemiosła. Poddali też krytyce walkę klas społecznych. 
 Już w lipcu 1919 r. doszło jednak do rozłamu. Posłowie Chrześcijań-
skiego Stronnictwa Robotniczego opuścili ZLN i utworzyli wspólny z Wielko-
polskim Narodowym Stronnictwem Robotniczym, Chrześcijańsko-Narodowy 
Klub Robotniczy. Szeregi ZLN opuścił jego dotychczasowy prezes Wojciech 
Korfanty. Sam przywódca Obozu Narodowego R. Dmowski nie przystąpił do 
Zjednoczenia. Klub sejmowy ZLN opuścili też inni posłowie w łącznej liczbie 
58 osób. Ostatecznie w Klubie pozostało 80 posłów108. 
 Wszelkie waśnie przyćmiła wojna polsko-bolszewicka. Józef Piłsudski, 
w przeciwieństwie do Romana Dmowskiego, główne zagrożenie dla Polski 
widział w Rosji i dlatego dążył do utworzenia między Polską a Rosją Sowiecką 
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państw „buforowych”, w postaci federacji ściśle związanej z Polską. W tym 
celu zostało zorganizowane wspierając Semena Petlurę uderzenie na Kijów. 
Endecja była zdecydowanie przeciwna polskiej ofensywie na Ukrainie. Wraz  
z pogarszaniem się sytuacji na froncie nasilała się propaganda narodowców 
przeciw J. Piłsudskiemu. Wraz z rosnącym zagrożeniem Polski, Narodowa 
Demokracja przystąpiła do mobilizacji społeczeństwa do obrony, m.in. w or-
ganizowaniu Armii Ochotniczej.  

Po odepchnięciu Armii Czerwonej od Polski endecy dążyli do szybkie-
go zakończenia wojny. Podczas rokowań pokojowych polsko-radzieckich  
w Mińsku i Rydze S. Grabski przeforsował endecki punkt widzenia na granicę 
wschodnią, rezygnując ze znacznych obszarów na rzecz Rosji Sowieckiej. 

Narodowa Demokracja nie chciała, aby w granicach Polski znalazły się 
duże obszary na wschodzie, zamieszkałe przez wielkie mniejszości narodowe, 
które mogłyby sprawiać trudności, a nawet stanowić zagrożenie dla narodu 
polskiego. 
 W 1922 r. odbyły się wybory parlamentarne. Sytuacja w kraju była już 
ustabilizowana. Ustalone były granice i nie istniało zagrożenie rewolucją. ZLN 
przystępuje do wyborów w koalicji z chadecją, tworząc Blok Narodowy.  
W wyborach Blok Narodowy wspierały wszystkie ugrupowania i organizacje 
Obozu Narodowego, m.in. Narodowa Organizacja Kobiet, Młodzież Wszech-
polska oraz duchowieństwo katolickie. W kampanii wyborczej narodowcy 
bazowali na hasłach nacjonalistycznych. Wynik wyborów był dla nich nieco 
słabszy niż w 1919 r., ale i tak zdobyli największe, bo aż 29-procentowe popar-
cie. Wyniki wyborcze następnych w kolejności partii były znacząco mniejsze 
od rezultatów narodowców i PPS – 17% i NPR – 14,3%109.  

Zwycięski Blok Narodowy utworzył Chrześcijański Związek Jedności 
Narodowej (ChZJN), ale nie był w stanie sam utworzyć rządu. W tej sytuacji 
doszedł do porozumienia z PSL „Piast”, godząc się na reformę rolną. Koalicja 
ta „zawisła na włosku”, gdy PSL „Piast” poparła kandydata PSL „Wyzwole-
nie” Gabriela Narutowicza na prezydenta, przeciw endeckiej kandydaturze 
Maurycego hr. Zamoyskiego. Wybór G. Narutowicza na prezydenta był 
wstrząsem dla Narodowej Demokracji. Przystąpiono natychmiast do zmaso-
wanej nagonki na nowo wybranego prezydenta. Organizowano wiece i mani-
festacje, wyprowadzając na ulice młodzież akademicką i gimnazjalną. Prasa 
endecka podsycała nastroje, pisząc, że prezydent został wybrany głosami 
mniejszości narodowych. 
 16 grudnia 1922 r. doszło do zamachu na prezydenta G. Narutowicza. 
Dawny działacz Ligi Narodowej, malarz Eligiusz Niewiadomski, zastrzelił 
prezydenta110. Niewiadomski został osądzony i skazany na karę śmierci, a na-

                                                 
109 A. Próchnik, Pierwsze..., s. 52-53. 
110 S. Rudnicki, Narodowa..., s. 237. 



Obóz narodowy w Radomsku w Drugiej Rzeczpospolitej 
 

 129

stępnie stracony na stokach Cytadeli 31 stycznia 1923 r. obóz narodowy ogłosił 
Niewiadomskiego bohaterem narodowym. Zamach na prezydenta opóźnił 
utworzenie koalicji ChZJN i „Piast”, która została zawarta w maju 1923 r. No-
wa koalicja utworzyła rząd, premierem został Wincenty Witos, prezes PSL 
„Piast”. Koalicja powstała po podpisaniu tzw. paktu lanckorońskiego. Rządy 
koalicji rozpoczęły się w pogarszających się warunkach gospodarczych. Szalała 
inflacja, co powodowało pogorszenie sytuacji robotników. Wybuchały liczne 
strajki i protesty. Rząd upadł 14 grudnia 1923 r. Następny rząd z Władysła-
wem Grabskim jako premierem i ministrem skarbu ustabilizował sytuację go-
spodarczą. Dokonał reformy walutowej, wprowadził złotego, zrównoważył 
budżet, założył Bank Polski SA. 
 Gdy polityka rządu uległa chwilowym trudnościom, parlamentarzyści 
coraz głośniej krytykowali Grabskiego i domagali się jego ustąpienia. W zaist-
niałej sytuacji W. Grabski podał się do dymisji 14 listopada 1925 r.111 Koalicja 
ChZJN-PSL „Piast” utraciła władzę, ale tyko na pół roku.  

W kraju  wzrastał  kryzys  polityczny  i gospodarczy, upadł rząd  
A. Starzyńskiego i 10 maja 1926 r. koalicja ChZJN i PSL „Piast” ponownie 
utworzyła rząd z W. Witosem jako premierem. Jednak niedługo było dane 
rządzić koalicji ChZJN-„Piasta”. 12 maja Marszałek J. Piłsudski dokonał zama-
chu stanu. Po dwóch dniach walk prezydent S. Wojciechowski i premier  
W. Witos wręczyli swoją rezygnację Marszałkowi Sejmu M. Ratajowi i zanie-
chali dalszego oporu. 
 R. Dmowski przebywał w tym czasie w Paryżu. Na wieść o przewrocie 
natychmiast powrócił do kraju. W środowisku endeckim wrzało. ZLN, a szcze-
gólnie jej wielkopolskie organizacje nawoływały do kontynuowania walki. 
Prasa Narodowych Demokratów wzywała do uszanowania ideałów demokra-
cji i praworządności, czego sama do tej pory nie do końca przestrzegała112. 
 Narodowa Demokracja została zepchnięta do roli partii opozycyjnej. 
Zamach stanu J. Piłsudskiego zmusił endecję do konsolidacji i uporządkowa-
nia szeregów. Duże nadzieje pokładano w młodzieży. Po zerwaniu „Zet-u”  
z endecją w latach 1907-1912, dopiero w wolnej Polsce przystąpiono do odbu-
dowy organizacji młodzieżowej związanej z Ligą Narodową. Sprawy rozwoju 
endeckich organizacji młodzieżowych powierzono młodemu działaczowi  
i prawnikowi Mieczysławowi Trajdosowi. Odtworzono zakonspirowaną orga-
nizację pod starą nazwą „Zet” oraz oficjalną masową Organizację Młodzieży 
Wszechpolskiej. Skupili się w niej głównie studenci-narodowcy ze Stowarzy-
szenia Młodzieży. W marcu 1922 r. na pierwszym ogólnopolskim kongresie 
Młodzieży Wszechpolskiej wybrano na honorowego przewodniczącego Ro-
mana Dmowskiego.  
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W maju 1923 r. na ogólnopolskim akademickim zjeździe studentów we 
Lwowie powołano do życia Związek Narodowy Polskiej Młodzieży Akade-
mickiej. Kierownictwo w Związku objęli młodzi działacze endeccy m.in.: Lu-
dwik Jaxa-Bykowski, Henryk Dembiński, Klaudiusz Hrabyk i Zdzisław Stahl. 
Zdyscyplinowana, dobrze funkcjonująca, działająca w ukryciu organizacja 
„Zet-u” utworzyła swoje komórki na wszystkich wyższych uczelniach pol-
skich. Organizacje studenckie w Drugiej Rzeczypospolitej związane z Obozem 
Narodowym bezsprzecznie dominowały we wszystkich środowiskach akade-
mickich. Również w Związku Harcerstwa Polskiego i organizacjach młodzieży 
gimnazjalnej dominowali wybitni działacze endeccy. Na czele ZHP od lipca 
1920 r. stał gen. Józef Haller, a po nim działacz Obozu Narodowego Tadeusz 
Strumiłło113. 
 Po zamachu stanu R. Dmowski przystąpił do odrodzenia ruchu naro-
dowego. W tym celu 4 grudnia 1926 r. na zwołanym zjeździe w Poznaniu po-
wołał do życia nową organizację – Obóz Wielkiej Polski. Nowa organizacja 
miała skupić wszystkich ludzi o narodowo-demokratycznych poglądach z 
wszelkich partii, stronnictw i bezpartyjnych. Dlatego akcentowano ponadpar-
tyjny charakter tej organizacji i nie wykluczano przynależności ewentualnych 
członków z istniejących partii. Zachęta ta skierowana była w kierunku chade-
cji, PSL „Piast”, NPR, stronnictw chrześcijańsko-narodowych. Konsolidacja 
partii i stronnictw w ponadpartyjnym OWP nie przyniosła oczekiwanych re-
zultatów. Tylko PSL „Piast” i NPR wykazały chęć ścisłej współpracy. Stronnic-
two Chrześcijańsko-Narodowe skłaniało się raczej poprzeć rządy pomajowe i 
jedynie nieliczni działacze chadeccy wstępowali w szeregi OWP114. 
 OWP przybrała charakter organizacji hierarchicznej. Kierownictwo or-
ganizacji było powoływane, a nie wybierane. Na czele ruchu, jako wielki oboź-
ny, stanął Roman Dmowski. Obozem WP kierować miała powołana Wielka 
Rada. W jej skład weszli m.in.: były wojewoda wołyński Aleksander Dębski, 
Jerzy Zdziechowski, Tadeusz Kobylański, były szef Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego gen. Stanisław Haller i inni. Pod względem struktury OWP po-
dzielono kraj na 6 dzielnic, te na województwa i okręgi w zależności od rejonu 
kraju i stopnia wpływów. Województwa i okręgi dzieliły się na struktury po-
wiatowe. Struktury organizacji były powoływane odgórnie. Wielka Rada OWP 
utworzyła Komitet Wojskowy z gen. S. Hallerem na czele i wprowadziła obo-
wiązek szkolenia wojskowego wszystkich członków całej organizacji w wieku 
od 20-42 lat. Nakazywała zwiększenie dyscypliny i karności w całym ruchu. 
OWP przypominać zaczęła włoską partię faszystowską, ale Dmowski zdecy-
dowanie odcinał się od faszyzmu. W Ruchu kontynuowano standardowe idee 
solidaryzmu narodowego. Podstawą i zasadniczą częścią programu OWP było 
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wzmocnienie państwa polskiego w ścisłym związku z Kościołem katolickim. 
Obóz przedstawiał się jako jedyny obrońca Kościoła katolickiego. Dominują-
cymi hasłami organizacji były: „Bóg i Ojczyzna” oraz „Polak katolik”115. OWP 
skłaniał się coraz bardziej ku ekstremizmowi politycznemu i ideologicznemu. 
Walkę swą skierował przeciw czynnikom osłabiającym naród. Uznawał za nie 
lewicę mniejszości narodowe i masonerię116. 

Na zjeździe założycielskim OWP R. Dmowski po raz pierwszy poddał 
publicznie ostrej krytyce ZLN. Rolę ZLN ograniczył do działalności tylko  
w parlamencie, skazując partię na likwidację w odpowiednim momencie117. 
OWP rozwijał się bardzo prężnie. Szybko powstały jego struktury w całym 
kraju. Z inicjatywy młodzieżowych organizacji endeckich wyodrębniono  
w OWP ruch młodych, stawiając na jego czele Zdzisława Stahla. W ramach 
ruchu powołano do życia sekcję „robotniczo-rzemieślniczą”, mając nadzieję na 
przyciągnięcie młodzieży z tych środowisk. Do wyborów w marcu 1928 r. 
obóz narodowy przystąpił samodzielnie, startując z listy katolicko-narodowej.  
W wyborach tych endecy ponieśli porażkę, zdobywając jedynie 37 mandatów 
w sejmie przy 8,4% poparciu. Największe poparcie tradycyjnie uzyskali  
w Wielkopolsce i na Pomorzu, gdzie zdobyli 14 mandatów. Wybory wygrał 
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem zyskując w Sejmie 122 mandaty po-
selskie (27,6%). Bezpartyjny Blok odebrał narodowym demokratom znaczną 
część elektoratu. Zyskał to dzięki głoszonej bezpartyjności, a przede wszystkim 
przez głoszenie haseł tych samych, co endecy, takich jak: solidaryzm, obrona 
interesów narodowych. 
 Klęska wyborcza obozu narodowego zmusiła go do dokonania rady-
kalnych zmian. R. Dmowski podjął decyzję o rozwiązaniu Ligi Narodowej, 
której działalność nie sprawdzała się w ówczesnych warunkach. Zastąpiła ją 
tajna organizacja „Straż Narodowa”. Historycy nie są zgodni, co do daty roz-
wiązania Ligi, datując to wydarzenie między końcem 1926 a kwietniem  
1928 r.118 Przewodniczącym „Straży Narodowej” został R. Dmowski, sekreta-
rzem T. Bielecki. W skład kierownictwa weszli m.in. Joachim Bartoszewicz, 
pochodzący z Ziemi Piotrkowskiej Zygmunt Berezowski, Aleksander Dębski  
i inni. Do „Straży” przyjęto znaczną część członków Ligi, którzy popierali no-
wy program i nowe formy funkcjonowania i działań w nowej organizacji. Nie 
dopuszczono S. Grabskiego i ludzi z nim związanych. Organizacje utworzono 
hierarchicznie na wzór OWP. Poza władzami „Straży” organizację podzielono 
na środowiska „młodych” i „starych”119. 
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Rozwiązaniu uległ również Związek Ludowo-Narodowy. Na jego 
miejsce powołano 7 października 1928 r. Stronnictwo Narodowe. Głównym 
zadaniem nowo utworzonej organizacji było działanie w obronie Sejmu, wobec 
narastającej sanacyjnej akcji antyparlamentarnej. Program i działania SN nie-
wiele odbiegał od ZLN. Nasiliły się tylko działania wymierzone w ludność 
żydowską przez walkę ekonomiczną czy wprowadzanie numerus clausus na 
wyższych uczelniach. Mimo gruntownych zmian w kierownictwie partii, do-
minowali w niej „starzy” działacze. 

Natomiast w Obozie Wielkiej Polski (OWP) coraz większy wpływ mieli 
„młodzi” endecy, którzy byli bardziej radykalni w programie i działaniach. 
OWP był bardziej nacjonalistyczny niż SN i dążył do wprowadzenia władzy 
totalitarnej. Dążył też do objęcia swymi wpływami wszystkich środowisk spo-
łecznych łącznie ze środowiskiem robotniczo-rzemieślniczym120. Po niepowo-
dzeniu próby utworzenia z OWP platformy wielopartyjnej „młodzi” działacze 
przejęli z czasem nad nim kontrolę i przekształcili go w skonsolidowaną pa-
ramilitarną bojówkę endecji121. Na radykalizację działań OWP miały duży 
wpływ stosowane przez nową ekipę rządzącą masowe represje wobec działa-
czy opozycyjnych, także wobec SN i OWP. Na miesiąc przed październiko-
wymi wyborami 1930 r. zostali aresztowani m.in. Aleksander Dębski i tereno-
wy działacz endecki Jan Kwiatkowski. 
 16 listopada odbyły się wybory do Sejmu III kadencji. Wybory zdecy-
dowanie wygrał Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, zdobywając 46,8% 
głosów, co dało mu 247 mandatów w sejmie (55,6%). Znacząco poprawiła swój 
wynik wyborów w porównaniu z 1928 r. endecja, zyskując 12,7% poparcia; 62 
mandaty w sejmie (14,0%) i wyprzedzając partie centrowe i lewicowe122. 
 Stronnictwo Narodowe wprowadziło do parlamentu 62 posłów i 12 
senatorów. Znaczną część posłów stanowili „młodzi” działacze Młodzieży 
Wszechpolskiej i OWP. Po wyborach Ruch Młodych po zdominowaniu OWP 
próbował przejąć też kontrolę nad Stronnictwem Narodowym (SN). 

Na początku lat 30. nasiliły się akcje antyżydowskie endecji po tym, jak 
podczas zajść ulicznych zginął endecki student S. Wacławski. Wystąpienia 
antyżydowskie spowodowały, że na OWP spadły represje władz sanacji. Wła-
dze te zyskały pretekst do osłabienia coraz silniejszego przeciwnika, jakim była 
endecja. Obozowi Piłsudskiego udało się w lutym 1931 r. przejąć kierownictwo 
nad ZHP, a następnie usunąć wszystkich instruktorów związanych z Obozem 
Narodowym. Pod różnym pretekstami rządząca ekipa zawieszała działalność 
Obozu Wielkiej Polski w kolejnych województwach, a 28 marca 1933 r. władze 
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rozwiązały OWP i zakazały jej jakiejkolwiek działalności123. 
Około 120 tys. członków OWP, według obliczeń ich władz, zostało po-

zbawionych swej organizacji. Kierownictwo SN podjęło decyzję o przyjęciu 
„młodych” do partii i utworzenia im oddzielnej Sekcji Młodych. Nieunikniony 
był konflikt przyjętych do SN „młodych” z jej „starymi” działaczami. Przy-
zwyczajeni do samodzielnego działania dawni działacze OWP tworzą nieza-
leżne ośrodki m.in. Związek Młodych Narodowców w Poznaniu czy Sekcję 
Akademicką w Warszawie. Związek Młodych Narodowców poszedł nawet na 
współpracę z obozem sanacyjnym, widząc w nim podobieństwo programów, 
działań i dążeń124.  

Skrajny i najbardziej aktywny odłam byłych działaczy OWP rozpoczął 
akcję przejęcia władzy w SN, zarzucając „starym” działaczom niedołęstwo  
i brak perspektywicznego działania. Gdy jednak nie udało się wejść do kie-
rownictwa, działacze związani z akademickim tygodnikiem endeckim „Sztafe-
ta” przystąpili do zmasowanego ataku na całe kierownictwo SN, nie wyklucza-
jąc R. Dmowskiego125. 

15 kwietnia 1934 r. warszawska młodzież akademicka dokonała rozła-
mu i tworzyła Obóz Narodowo-Radykalny. Na czele ONR stanęli: Jan Mosdorf 
– jako „wódz”, Jan Jochewicz, Tadeusz Gluziński, Mieczysław Pruszyński, 
Henryk Rossman. „Sztafeta” stała się organem prasowym organizacji. ONR-
owcy coraz bardziej próbowali wzorować się na faszyzmie włoskim i niemiec-
kim. W programie swym żądali zaprowadzenia nowego ładu: pozbawienia 
praw obywatelskich Żydów, rozwiązania antynarodowych – według ich oceny 
– partii politycznych, likwidacji parlamentaryzmu wyborczego. Największych 
wrogów Polski widzieli w komunizmie i mniejszości żydowskiej126. Jednocze-
śnie utworzono zakonspirowaną, tajną organizację, składającą się z 4 kolejnych 
stopni wtajemniczenia. 

W czerwcu 1934 r. nacjonaliści ukraińscy zamordowali w Warszawie 
ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. O zamach posądzeni 
zostali onerowcy. Władze podjęły natychmiast ostre środki represyjne. Dekre-
tem utworzono obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej dla osób zagrażają-
cych bezpieczeństwu publicznemu. Władze sanacyjne umieszczały też w tym 
obozie przeciwników politycznych, a następnie przystąpiły do likwidacji ONR. 
Jego czołowi działacze zostali aresztowani i wywiezieni do obozu w Berezie 
Kartuskiej. Działalność Obozu Narodowo-Radykalnego uznano za zagrażającą 
bezpieczeństwu publicznemu. Działacze ONR, którzy uniknęli aresztowania 
próbowali kontynuować swą działalność w warunkach konspiracyjnych. Po 
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kilku miesiącach pobytu w Berezie Kartuskiej czołowi działacze onerowscy 
byli wypuszczeni na wolność. Już pod koniec 1934 r. zaczęli półlegalnie odbu-
dowywać struktury ONR. Szybko doszło jednak do rozłamu. Bardziej rady-
kalni młodsi działacze z 19-letnim Bolesławem Piaseckim na czele utworzyli 
ONR-Falanga, a następnie zmienili nazwę na Ruch Narodowo-Radykalny „Fa-
langa”. „Starzy” działacze utworzyli ONR „ABC”. Drugi człon nazwy tych 
organizacji pochodził od wydawanych przez nich pism. 

ONR „Falanga” jesienią  1936 r. podjęła inicjatywę nawiązania stosun-
ków z obozem sanacyjnym. Doszło do porozumienia i większość działaczy 
wstąpiła do powstającego prorządowego Obozu Zjednoczenia Narodowego 
(OZN). Czołowi działacze RNR Falanga stanęli teraz na czele młodzieżówki 
OZN-u127. 

Tymczasem w Stronnictwie Narodowym usiłowano opanować sytuację 
dopuszczając „młodych” do kierownictwa, ale zasadniczy trzon pozostawiając 
„starym”. „Młodzi” działacze, energiczni i sprawnie działający, szybko przejęli 
władzę w SN z pomocą R. Dmowskiego. 10 lutego 1935 r. na posiedzeniu Rady 
Naczelnej „młodzi” przejęli władzę w Stronnictwie. Nowe władze dokonały 
zmiany struktur partii. Sytuacja się odmieniła, teraz „młodzi” dominowali we 
władzach Stronnictwa, a „starzy” działacze byli do niej dokooptowywani, o ile 
zgadzali się z nowym nurtem ideowym128. Niemal w całym kraju doszło w 
latach 1935-1937 do wymiany struktur SN. Odnową tą kierował sam R.  Dmo-
wski  z  pomocą  tajnych struktur tzw. zespół siódemki, który powstał po roz-
wiązaniu „Straży Narodowej”. W skład niejawnego „zespołu  siódemki”  
wchodzili: R. Dmowski, T. Bielecki, W. Folkierski, M. Jakubowski, J. Matła-
chowski, S. Sacha i M. Trajdos. Stronnictwem Narodowym faktycznie kierował 
„Zespół siódemki”, a nie jego oficjalne władze129. Do tajnego kierownictwa SN 
weszli wtajemniczeni w 1936 r.: czołowy ideolog Jędrzej Giertych oraz Zyg-
munt Berezowski i Kazimierz Kowalski. 

Zdominowane przez „młodych” SN coraz bardziej upodobniało się do 
byłej OWP. Kładziono nacisk na dyscyplinę, hierarchiczność władzy, a nawet 
wprowadzono umundurowanie i szkolenia militarne. Po śmierci Marszałka  
J. Piłsudskiego wzrosła endecka propaganda antyrządowa. Propaganda stawa-
ła się coraz bardziej radykalna. Narastała też fala wystąpień antyżydowskich  
i antylewicowych130. 

Niepowodzenie akcji antyrządowej skłaniało część czołowych działa-
czy SN do zbliżenia z sanacją. Tym bardziej że powstały na początku 1937 r. 
sanacyjny Obóz Zjednoczenia Narodowego miał zbliżony program do Stron-

                                                 
127 S. Rudnicki, Narodowa..., s. 244. 
128 J.J. Terej, Idee..., s. 146. 
129 Tamże, s. 147-148. 
130 S. Rudnicki, Narodowa..., s. 245-246. 
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nictwa Narodowego i posiadał wspólnych wrogów. W SN doszło do podzia-
łów między zwolennikami czołowego przywódcy Stronnictwa Tadeusza Bie-
leckiego a zwolennikami prezesa Kazimierza Kowalskiego, popieranego przez 
Jędrzeja Giertycha i Jana Matłachowskiego. T. Bielecki był zwolennikiem 
współpracy z prawicową częścią OZN-u. 12 stycznia 1939 r. umarł R. Dmow-
ski. Po śmierci Dmowskiego nastąpił wewnętrzny podział SN na frakcje. 

W wyniku wewnętrznych walk i konfliktów w maju 1939 r. K. Kowal-
ski złożył rezygnację z funkcji prezesa. Obowiązki prezesa przejął dotychcza-
sowy wiceprezes T. Bielecki, zwolennik zbliżenia z sanacją, a nawet współrzą-
dzenia. Wpływy frakcji Kowalskiego-Giertycha nieco osłabły w Stronnictwie. 
Podział na dwie główne frakcje utrwalił się i był kontynuowany nawet pod-
czas wojny i okupacji131. 

Rozłamy i wewnętrzne walki frakcyjne osłabiły endecję. Obóz narodo-
wy pozostał jednak do końca II Rzeczypospolitej i w czasie okupacji był zna-
czącą siłą polityczno-społeczną, mającą szerokie wpływy w całym społeczeń-
stwie. 

Narodowa Demokracja w Radomsku w latach 1918-1939 

Struktury radomszczańskiego ZL-N i SN 

Narodowa Demokracja jeszcze przed I wojną światową należała do 
jednego z najsilniejszych ugrupowań politycznych Radomska. Posiadała roz-
winięte struktury partyjne i podlegające jej dobrze funkcjonujące organizacje 
społeczno-oświatowe, takie jak Polska Macierz Szkolna132. 

W niepodległej Polsce doszło przed wyborami do sejmu ustawodaw-
czego do zjednoczenia stronnictw narodowo-demokratycznych, które działały 
we wszystkich zaborach. Powstał wówczas Narodowy Komitet Wyborczy 
Stronnictw Demokratycznych (NKWSD). W skład Komitetu weszły również 
organizacje i ugrupowania polityczne bliskie ideowo lub powiązane ze Stron-
nictwem Narodowo-Demokratycznym. Do NKWSD weszły m.in. Zjednocze-
nie Narodowe, Narodowa Organizacja Wyboru Kobiet Polskich, Stronnictwo 
Chrześcijańsko-Demokratyczne, Polska Partia Postępowa, Odrodzenie Naro-
dowe, koła Politycznych Zrzeszeń Rzemieślniczych, Związek Niezależności 
Gospodarczej, Narodowe Stronnictwo Ludowe (przekształcone w połowie 
1919 r. w Narodowe Zjednoczenie Ludowe (NZL)133. 

W październiku 1919 r. utworzono jednolitą partię o charakterze nacjo-
nalistycznym pod nazwą Związek Ludowo-Narodowy (ZL-N), pozostający 

                                                 
131 Tamże, s. 246. 
132 T.A. Siedlik, Historia..., s. 40; „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 37. 
133 NZL, L. Brzoza, Encyklopedia Drugiej..., s. 249; E. Maj, Związek..., s. 37. 
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pod ideowym wpływem zakonspirowanej Ligi Narodowej134. Struktury ZL-N 
dzieliły się, zgodnie z podziałem administracyjnym państwa, na okręgi woje-
wódzkie, powiatowe i miejskie. SN przejęło struktury ZL-N, a w 1935 r. doko-
nało zasadniczych zmian. W miejsce struktur wojewódzkich wprowadzono 
podział na okręgi, które były zbliżone do podziału kraju na okręgi wyborcze. 

W Radomsku struktury ZL-N powstały pod koniec 1919 r. Do liderów 
narodowo-demokratycznego ugrupowania należeli: poseł Tadeusz Belina – 
posiadacz ziemski, prezes Kółek Rolniczych i Towarzystwa Rolniczego; Józef 
Siemieński – ziemianin, członek zarządu Związku Ziemian; Fabian Ościk – 
rolnik, radny; Jan Szwedowski – burmistrz Radomska w latach 1922-1925, pre-
zes Towarzystwa Rzemieślniczego, prezes Straży Ogniowej; Michał Świderski 
– właściciel tygodnika „Gazeta Radomskowska”, komendant Straży Ogniowej; 
Helena Cellarowa – działaczka NOK, PMS, Towarzystwa Dobroczynności; 
Romana Krajewska – sędzia, działaczka NOK, PMS, „Sokoła”; Zofia Niewia-
rowska – działaczka NOK, PMS, Towarzystwa Dobroczynności; Anna Urbań-
ska – działaczka NOK, PMS, Towarzystwa Dobroczynności; Elżbieta Macie-
jewska – działaczka NOK i Towarzystwa Dobroczynności; Helena Wojcie-
chowska – robotnica, działaczka NOK; Stefan Kaliszczyk – lider Stowarzysze-
nia Kupców Polskich; Ksawery Zielonka – właściciel młyna, działacz Stowa-
rzyszenia Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan; Jan Ligęza – dentysta, dzia-
łacz Towarzystwa „Rozwój”; Jan Majzner – działacz chadecki i obozu narodo-
wego; Antoni Peyser – dyrektor fabryki; Władysław Bartnik – działacz Stowa-
rzyszenia Nieruchomości Chrześcijan; Tadeusz Gumuliński – prezes Stowa-
rzyszenia Kupców Polskich; Stanisław Poradowski – prawnik, prezes „Soko-
ła”; Władysław Katuszewski – właściciel zakładów metalurgicznych; Antoni 
Paciorkowski – redaktor „Gazety Radomskowskiej”; Antoni Malasiewicz – 
robotnik; ks. kanonik Teofil Jankowski. W skład zarządu miejskiego wchodzili 
m.in.: Józef Siemieński – przewodniczący, Helena Cellarowa, Romana Krajew-
ska, Anna Urbańska, Jan Majzner, Stefan Kaliszczyk, L. Parzonka oraz Sta-
szewski, Siedlicki, Zimek. Skład zarządu nie ulegał znaczącym zmianom w 
latach 1919-1928. Józef Siemieński był również przewodniczącym zarządu po-
wiatowego i członkiem zarządu wojewódzkiego. 

W skład zarządu powiatowego wchodzili czołowi radomszczańscy 
działacze narodowi: L. Musielewicz, J. Ligęza, A. Jędrzejczyk, W. Katuszewski 
i Karpiński135. 

                                                 
134 Związek Ludowo-Narodowy, A. Chojnowski, Encyklopedia Drugiej..., s. 526; AAN-W, 
Akta MSW, sygn. 1047, 1051 dopływ; E. Maj, Związek..., s. 25. (W Radomsku zapewne też 
istniały zakonspirowane struktury Ligi Narodowej, ale nie znalazłem potwierdzenia  
w źródłach). 
135 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 23, s. 4; „Gazeta Radomskowska” i inne źródła często 
podają nazwiska bez imion wymienionych osób. 
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Miejskie władze ZL-N składały się z zarządu, komisji rewizyjnej i sądu 
honorowego. Do zarządu wchodziło 7 członków i 5 zastępców136. Siedziba ZL-
N w Radomsku mieściła się przy ul. Kaliskiej 25 (w 1926 r. ulica została prze-
mianowana na ul. Reymonta)137. Lokal narodowców przy ul. Kaliskiej 25 był 
jednak zbyt mały, aby można było organizować w nim zebrania. W związku  
z tym były wynajmowane sale PMS, Towarzystwa Rzemieślniczego i „Kine-
my”. W zamkniętych zebraniach uczestniczyło od 70 do 300 członków138. Ze-
brania poświęcone były sprawom organizacyjnym oraz problemom i potrze-
bom dotyczącym kraju i Radomska, a następnie działacze rozważali i planowa-
li, jak zaradzić tym potrzebom. Na zebraniach omawiano również położenie 
obozu narodowego i opracowywano plany na dalszą pracę. Podczas corocz-
nych walnych zgromadzeń dokonywano wyboru zarządu139. 

W biurze ZL-N przy ul. Kaliskiej 25 w poniedziałki odbywały się ogól-
ne konferencje, w każdy wtorek zbierał się zarząd, w czwartki udzielano in-
formacji w sprawach dotyczących dobroczynności, a codziennie po godzinie 
20.00 odbywały się biesiady polityczno-gospodarcze z czytaniem gazet. Orga-
nizowano również dwa razy w miesiącu bezpłatne porady prawne w spra-
wach karnych. Porady te cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że zaczęto 
udzielać ich częściej, tj. raz w tygodniu140. W lokalu tym znajdowała się rów-
nież siedziba Narodowego Zjednoczenia Ludowego (NZL)141. Zgodnie z zale-
ceniami władz centralnych ZL-N w Radomsku, aktywiści tego Związku orga-
nizowali często wiece, zebrania i odczyty celem wzmożenia pracy organizacyj-
nej142. 

Działacze ZL-N realizowali program i ideologię narodowo-demo-
kratyczną, zgodnie z którą wartością najwyższą miała być wspólnota narodo-
wa, a normy etyczne powinny wyznaczać interes narodu (egoizm narodowy). 
Największe zagrożenie dla narodu widzieli oni ze strony Niemiec, bolszewi-
zmu, masonerii i nadmiernej dominacji Żydów w gospodarce i innych dzie-
dzinach życia społecznego. Inne zagrożenie, równie duże, upatrywali w lewi-
cowych klasowych ugrupowaniach politycznych, głównie w PPS i PSL „Wy-

                                                 
136 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 52; 1923, nr 23. 
137 APPT, AmR, sygn. 1725; „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 17. 
138 AAN-W, Akta MSW, sygn. 1025 dopływ; „Gazeta Radomskowska” 1932, nr 34; 1921, nr 
17; 1926, nr 3; 1926, nr 4. Nie znalazłem w źródłach przybliżonej liczby członków ZL-N  
w Radomsku. Należy przypuszczać, że była duża, gdyż zebrania i walne zgromadzenia 
urządzali w salach „Macierzy”, Towarzystwa Rzemieślniczego, a nawet w salach „Kinemy”. 
139 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 34; 1921, nr 52; 1932, nr 34. 
140 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 17; 1922, nr 6. 
141 „Gazeta Radomskowska”1923, nr 26. 
142 E. Maj, Związek..., s. 40. O licznych wiecach i zebraniach opisuję w podrozdziale: Działal-
ność radomszczańskiej Narodowej Demokracji. 
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zwolenie”. Po przewrocie majowym ich przeciwnikiem stał się również obóz 
sanacji. 

Narodowcy kładli przede wszystkim nacisk na umacnianie zgody na-
rodowej i budowanie solidaryzmu społecznego. Dążyli też, by Rzeczypospolita 
miała polski charakter państwowy, z dominującą i uprzywilejowaną rolą Pola-
ków we wszystkich dziedzinach życia, zgodnie z programem egoizmu naro-
dowego143. 

Aktywiści endeccy nie trzymali się sztywno programu i ideologii, do-
stosowywali się raczej do warunków i potrzeb występujących w Radomsku144. 
Tutaj też obóz narodowy znajdował poparcie we wszystkich warstwach spo-
łecznych: ziemiaństwie, burżuazji, mieszczaństwie, duchowieństwie i znacznej 
części robotników i włościan. Był również jednym z najsilniejszych ugrupowań 
politycznych obok PPS, partii żydowskich działających w tym mieście i obozu 
sanacyjnego od 1927 r. Świadczą o tym m.in. wyniki wyborów samorządo-
wych i parlamentarnych oraz duża popularność, jaką cieszyły się ich zebrania, 
wiece i manifestacje145. 

W strefie wpływów endecji w Radomsku znalazła się większość orga-
nizacji o charakterze społecznym, oświatowym, kulturalnym i gospodarczym. 
Narodowcy zajmowali zazwyczaj czołowe pozycje w zarządach tych organiza-
cji. W Straży Ogniowej komendantem był M. Świderski, a przewodniczącym 
Jan Szwedowski146. Na czele Towarzystwa Rolniczego i kółek rolniczych stał  
T. Dębski. Podobnie czołowe miejsca zajmowali w Towarzystwie Dobroczyn-
nym, Kole Akademickim, Towarzystwie Łowieckim, Spółdzielniach „Łącz-
ność” i „Spójnia”, w Banku Spółdzielczym, Banku Związku Ziemian, Banku 
Mieszczańsko-Rolniczym i Związku Oficerów Rezerwy. 

W nowo powstałej Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej prze-
wodniczącym został A. Paciorkowski, a w skład zarządu  wchodzili: M. Nie-
wiarowski, inż. W. Mucha, prof. L. Parzonka i L. Oczkowski147. 

W powstałej w latach 30. Lidze Morskiej i Kolonialnej prezesem od-
działu radomszczańskiego został rejent T. Dębski148. Poza zasięgiem wpływów 
endecji w tym czasie była Kasa Chorych i organizacje kierowane przez PPS  
i lewicę. Wspólnie ze ZL-N i SN realizowały program i zadania organizacje 
pomocnicze obozu narodowego: NOK, „Sokół”, PMS, „Rozwój”149. 

                                                 
143 Z. Balicki, Egoizm narodowy wobec etyki, Poznań 1995, s. 7-9. 
144 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 39. 
145 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 23; 1932, nr 34; 1937, nr 1; 1939, nr 14. 
146 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 13. 
147 Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta Urzędu Wojewódzkiego (dalej: AP-Ł, Akta UW), 
sygn. 12727, APPT, AmR, sygn. 1443; „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 16. 
148 „Gazeta Radomskowska” 1934, nr 12. 
149 Wspólne działania organizacji pomocniczych z ZL-N i Stronnictwa Narodowego opisuję 
w rozdziale: Organizacja obozu narodowego. 
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Działalność obozu narodowego wspierały organizacje o charakterze 
gospodarczym i społecznym. Należały do nich: Związek Ziemian, Towarzy-
stwo Rzemieślnicze, Stowarzyszenie Kupców Polskich, Stowarzyszenie Wła-
ścicieli Nieruchomości Chrześcijan. ZL-N powiązany był personalnie z tymi 
organizacjami. 

Członkowie tych organizacji w większości byli jednocześnie aktywi-
stami endecji lub jej sympatykami. Związek Ziemian był bardzo zaangażowa-
ny w kampaniach wyborczych Narodowej Demokracji i w jej działalności. Na 
początku lat 20. radomszczański oddział Związku Ziemian złożył na ręce posła 
Antoniego Sachewicza dar pieniężny w wysokości 25 mln marek polskich  
z przeznaczeniem na działalność partyjną150. Członek Zarządu Związku Zie-
mian Józef Siemieński stanął na czele ZL-N w Radomsku i powiecie151. 

Czołowi  działacze Towarzystwa Rzemieślniczego z J.  Szwedowskim, 
M. Świderskim i L. Bartnikiem na czele byli jednocześnie liderami obozu naro-
dowego. Podobnie było z członkami Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomo-
ści Chrześcijan z Janem Łęskim czy Janem Ligęzą na czele oraz ze Stowarzy-
szenia Kupców Polskich z prezesem Stefanem Kaliszczykiem czy Władysła-
wem Bartnikiem152. 

Towarzystwo Rzemieślnicze i Stowarzyszenie Kupców Polskich wier-
nie wspierali działalność radomszczańskiej endecji do końca II Rzeczypospoli-
tej, podczas gdy wiele innych organizacji przeszło do obozu sanacji153. 

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan w 1934 r. zdra-
dziło obóz narodowy. „Inżynier Łęski, prezes Stowarzyszenia Właścicieli Nie-
ruchomości Chrześcijan (...) zaprowadził to Stowarzyszenie na sanacyjne po-
dwórko”154. Jednak w kolejnych wyborach samorządowych Jan Łęski ze swo-
im Stowarzyszeniem ponownie udzielił poparcia Stronnictwu Narodowe-
mu155. 

Na scenie politycznej ze ZL-N ściśle współpracowali działacze Naro-
dowego Zjednoczenia Ludowego (NZL), które to ugrupowanie zostało utwo-
rzone przez działaczy narodowych. Na czele NZL stał Leopold Skulski, czło-
nek zarządu Ligi Narodowej i wiceprezes ZL-N. Celem utworzenia NZL było 
umocnienie wpływów obozu narodowego na wsi156. W Radomsku czołowymi 
działaczami partii ludowej byli działacze związani z narodową demokracją: 

                                                 
150 E. Maj, Związek..., s. 77. 
151 J. Siemieński, dyrektor Związku Ziemian. 
152 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 24; 1925, nr 28. 
153 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 11; 1927, nr 13. 
154 „Gazeta Narodowa” 1934, nr 61. 
155 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 14. 
156 L. Skulski, Polski Związek Ludowców, [w:] Encyklopedia historii..., s. 323, 408. 
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Antoni Szwedowski – nauczyciel, ks. kanonik Teofil Jankowski, Stanisław 
Niemiec – dyrektor gimnazjum, Franciszek Surmacki – wójt, rolnik i inni157. 

Ks. T. Jankowski został wybrany do zarządu krajowego NZL we wrze-
śniu 1921 r.158 Był znakomitym organizatorem, pasterzem, działaczem społecz-
nym i politycznym. Rozbudzał swymi płomiennymi przemówieniami i kaza-
niami religijność i patriotyzm. „Przełamywał bariery dzielące klasy społeczne”. 
Działał w wielu organizacjach gospodarczych, społecznych, oświatowych,  
w których „skupiały się serca silniej dla Polski bijące”. Ze swojej parafii  
w Brzeźnicy zrobił bastion narodowej demokracji w powiecie radomszczań-
skim159. 

Po podpisaniu Paktu Lanckorońskiego 17 maja 1923 r. w Radomsku 
doszło do zjednoczenia NZL z PSL „Piast”, co wzmocniło prawe skrzydło 
Stronnictwa. W ślad za NZL 2 października 1923 r. doszło do kolejnego zjed-
noczenia ZLN z PSL „Piast”. Na zjeździe zjednoczeniowym wybrano delega-
tów na wojewódzki kongres zjednoczeniowy w osobach: A. Szwedowskiego, 
ks. kanonika T. Jankowskiego i S. Kowalskiego160. Ze Zjednoczeniem Ludowo-
Narodowym na równi z NZL współpracowała ściśle Narodowa Partia Robot-
nicza (NPR) ze Zjednoczonymi Związkami Polskich Robotników, a przede 
wszystkim ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijan. 

Radomszczańska NPR nigdy nie zerwała do końca więzów łączących ją 
z narodowcami, jak to miało miejsce w większości miast Polski. Dopiero po 
przewrocie majowym więzi te osłabły i NPR zaczęła się skłaniać ku obozowi 
sanacji. Antoni Malasiewicz, Bronisław Więckowski, Stefan Krynke, Antoni 
Jędrzejczyk i inni członkowie NPR wspólnie z narodowcami organizowali ze-
brania, wiece, manifestacje i partyjne przedsięwzięcia161. 

Bliskie ideowo endecji było Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. 
Działacze tych partii wspólnie organizowali i wspomagali chrześcijańskie  
i nieklasowe związki zawodowe w Radomsku. Współtworzyli organizacje 
obozu narodowego, takie jak: PMS, NOK, „Sokół”. Często wchodzili w koalicje 
wyborcze do samorządu i parlamentu. Głównymi zwolennikami ścisłej współ-
pracy ze strony chadecji byli: ks. Marian Jankowski, Antoni Malasiewicz – ślu-
sarz kolejowy, Edward  Stadnicki  –  pracownik  umysłowy,  Władysław  Wró-
blewski  –  robotnik, Jan  Majzner  –  pracownik  umysłowy.  Część działaczy 
chadecji z J. Majznerem i E. Stadnickim na czele, przeszła w latach 30. do 
Stronnictwa Narodowego. Głównymi przeciwnikami narodowców były partie 
klasowe: PPS, PSL „Wyzwolenie” i komuniści. 

                                                 
157 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 38. 
158 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 40. 
159 „Gazeta Radomskowska” 1932, nr 43; 1922, nr 50. 
160 PSL „Piast” [w:] Encyklopedia Historii..., s. 320; „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 31, nr 36. 
161 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 3, nr 29. 
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Wydarzenia majowe znacznie zmieniły sytuację polityczną Radomska. 
Na scenie politycznej Radomska powstawał obóz sanacji. Już w wyborach par-
lamentarnych w marcu 1928 r. sanacja odebrała połowę elektoratu wyborczego 
endecji. W poprzednich wyborach narodowcy wygrali wybory w Radomsku, 
zdobywając  3614 głosów, podczas gdy w wyborach 1928 r. zyskali 1352 głosy, 
a BBWR - 1577162, plasując się na trzecim i czwartym miejscu. Powstały BBWR, 
a w 1937 r. OZN, mający program polityczno-społeczny podobny do programu 
Stronnictwa Narodowego, przejął znaczne obszary strefy wpływów obozu 
narodowego. Większość organizacji związanych do tej pory ze Związku Lu-
dowo-Narodowego skłaniały się ku sanacji. Dawni działacze NZL, a potem 
PSL „Piast” z dyrektorem S. Niemcem i A. Szwedowskim, stali się działaczami 
obozu rządzącego. Ku sanacji skłaniali się również członkowie NPR, a nawet 
dawni działacze i sympatycy obozu narodowego, m.in. M. Świderski, L. Kwa-
śniewski i K. Zielonka163. 

W wyniku pomajowej sytuacji politycznej obóz narodowy szukał roz-
wiązania, które pozwoliłoby przejąć władzę w Polsce. W tym celu Roman 
Dmowski w grudniu 1926 r. powołał do życia Obóz Wielkiej Polski. Organiza-
cja ta miała za zadanie skonsolidować wszystkie siły polityczne i społeczeń-
stwo wokół idei narodowo-demokratycznej. Na zjeździe narodowców w Po-
znaniu 4 grudnia 1926 r. R. Dmowski w swym przemówieniu postulował, że 
Polską mają rządzić Polacy. Za największego wroga wewnętrznego uważał 
komunistów, a zewnętrznego – Niemcy. Uważał również, że z ZSRR należało-
by utrzymywać dobrosąsiedzkie stosunki. OWP miałoby przejąć władzę  
w wyniku konfliktu sanacji z komunistami164. W Radomsku nowo powstała 
OWP nie zdobyła zbyt wielu zwolenników, natomiast jej silne struktury po-
wstawały w powiecie. W mieście nadal decydującą rolę odgrywał ZL-N. 

W tym czasie radomszczański obóz narodowy zajęty był głównie orga-
nizowaniem i werbowaniem członków do nowo utworzonej konspiracyjnej 
Straży Narodowej165. Straż Narodowa została powołana w Polsce w 1925 r. 
jako organizacja ogólnokrajowa, której celem było zabezpieczenie państwa 
przed anarchią szerzoną przez żywioły destrukcyjne. Głównym jej zadaniem 
była ochrona i osłona ZL-N podczas zebrań, wieców i manifestacji. Celem or-
ganizacji było też dbanie o bezpieczeństwo i niepodległość Rzeczypospolitej 
oraz utrwalanie jej mocarstwowej pozycji. Straż miała prowadzić działalność 
społeczną, gospodarczą i kulturalno-oświatową. Podstawą jej działalności mia-

                                                 
162 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 49; 1928, nr 17. 
163 „Gazeta Radomskowska”1934, nr 20; 1939, nr 18. 
164 Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski, Geneza i działalność polityczna w latach 1926-1933, Po-
znań 1980, s. 10-11. 
165 AP-Ł, Akta UW, sygn. 26076. 
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ły być organizacje: „Sokół”, Towarzystwo Łowieckie, rzemieślnicy i Straż Og-
niowa166. 

Po przegranych w 1928 r. wyborach Roman Dmowski rozwiązał Ligę 
Narodową, powierzając jej zadania Straży Narodowej167. Straż była organizo-
wana w pełnej konspiracji. ZL-N, a potem Stronnictwo Narodowe nie wyda-
wało żadnych instrukcji ani okólników związanych z tą organizacją. Jej istnie-
nie i struktury były utrzymywane w tajemnicy. W razie ewentualnego ujaw-
nienia Straży, istnienie jej było motywowane koniecznością prowadzenia sa-
moobrony przed wystąpieniami elementów wywrotowych168. Konspiracja 
organizacji była na tyle efektywna, że pozostało niewiele źródeł mówiących  
o jej strukturach czy działalności w Radomsku. 

W grudniu 1933 r. „Gazeta Radomskowska” donosiła, że został aresz-
towany czołowy działacz Stronnictwa Narodowego w Radomsku M. Brzucha-
nia, podejrzany wraz z innymi członkami Straży Narodowej o zranienie nożem 
Dawida Altmana w Częstochowie. „Śledztwo umorzono, a niewinnie areszto-
wanych wypuszczono”169. 

W 1928 r. endecja podjęła kolejną próbę konsolidacji prawicy będącej 
wówczas w opozycji do sanacji. Krajowe władze obozu narodowego w czerw-
cu powołały komitet organizacyjny Stronnictwa Narodowego z Hipolitem 
Wąsowiczem na czele. W skład 20-osobowego zespołu organizacyjnego weszli 
liderzy: Związku Rzemieślników Chrześcijan, Towarzystwa „Rozwój”, NOK, 
OWP, Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego i ZL-N. 

7 października 1928 r. utworzone zostało Stronnictwo Narodowe, któ-
rego program opierał się na tradycyjnej linii narodowo-demokratycznej i nie 
odbiegał zbytnio od programu ZL-N. Silniejszy jednak nacisk kładziono na 
kwestie narodowościowe, podkreślając przy tym katolicki charakter partii170. 

W Radomsku do budowy struktur Stronnictwa Narodowego przystą-
pili „starzy” liderzy  endecji. 11  września 1928  r.  były poseł T. Belina, ziemia-
nin T. Dębski i sekretarz J. Dudzikowski utworzyli radomszczański sekretariat 
Stronnictwa Narodowego171. Siedziba sekretariatu mieściła się przy ul. Często-
chowskiej 19172. Do nowego Stronnictwa weszła większość członków ZL-N, 
NOK i pojedynczy działacze chadecji. W tydzień po ukształtowaniu się władz 
centralnych Stronnictwa Narodowego, 14 października 1928 r. do Radomska 
przybyli: poseł Stanisław Zalewski – członek prezydium i komitetu politycz-

                                                 
166 Statut Stowarzyszenia Straż Narodowa, AP-Ł, Akta UW, sygn. 12746. 
167 J.J. Terej, Idee..., s. 120-121. 
168 AAN-W, Akta MSW, sygn. 1051 dopływ, s. 48. 
169 „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 49. Jest to jedna z niewielu śladowych wzmianek  
o istnieniu Straży Narodowej w Radomsku. 
170 J.J. Terej, Idee..., s. 122. 
171 AAN-W, Akta MSW, sygn. 1025 dopływ, s. 24. 
172 „Gazeta Radomskowska”1932, nr 41. 



Obóz narodowy w Radomsku w Drugiej Rzeczpospolitej 
 

 143

nego Stronnictwa Narodowego oraz posłowie Aleksander Dzierżanowski  
i Bolesław Zajączkowski. Wzięli oni udział w zebraniu zamkniętym nowo po-
wstałego lokalnego okręgu Stronnictwa, w którym uczestniczyło ok. 70 osób. 
Na zebraniu omawiano budowę powstających struktur i sprawy organizacyjne 
nowo powstałego ugrupowania politycznego173. 

Powstałe Stronnictwo narodowe przejęło struktury organizacyjne ZL-
N. Dopiero w czerwcu 1935 r., gdy władze w Stronnictwie zaczęli przejmować 
„młodzi”, nastąpił nowy podział organizacyjny Stronnictwa. Na terenie woje-
wództwa łódzkiego zniesiono zarząd wojewódzki i wprowadzono zarząd 
okręgowy, który obejmował miasto Łódź i 7 powiatów. Powiat radomszczań-
ski został wówczas wcielony do okręgu częstochowskiego174. Powstałe okręgi 
podlegały zarządowi głównemu, a zarządom okręgowym zarządy powiatowe. 
Zarządowi okręgowemu bezpośrednio podlegały Straże Porządkowe i sekcje 
akademickie z pominięciem zarządów powiatowych. 

W skład władz powiatowych Stronnictwa Narodowego wchodziły: za-
rząd powiatowy, komisja rewizyjna i sąd koleżeński. Najważniejszymi orga-
nami zarządów były sekretariaty. Zarządowi powiatowemu podlegały koła 
miejskie i wiejskie, które dzieliły się na sekcje: porządkowe, świetlicowe, finan-
sowe itp. Koło radomszczańskie podlegało powiatowej komisji rewizyjnej  
i sądowi koleżeńskiemu. 

Zarząd powiatowy w Radomsku podlegał okręgowi częstochowskie-
mu. Zarząd powiatowy, po rozwiązaniu OWP w 1933 r., zdominowali „mło-
dzi” ze Stronnictwa Narodowego. Prezesem powiatowego Stronnictwa Naro-
dowego został inż. Jan Waliński – wychowanek „Sokoła”, wiceprezesem An-
toni Szablewski, sekretarzem Mieczysław Brzuchania, skarbnikiem Konstanty 
Sadowski. W kole miejskim dominowali „starzy” działacze. Prezesem był Ta-
deusz Gumuliński, wiceprezesem Mieczysław Brzuchania, a sekretarzem Jerzy 
Białecki175. 

W nowo powstałym Stronnictwie liderami partyjnymi w kole miejskim 
byli „starzy” narodowcy: Jan Szwedowski, Tadeusz Gumuliński, Jan Majzner, 
Stefan Kaliszczyk, Jan Kozakiewicz, Fabian Ościk, Antoni Krężlewski, Adam 
Jędrzejczyk, Jan Kowalczyk, Wincenty Piątkiewicz, Edward Stadnicki, Zyg-
munt Szykulski i mecenas Edmund Półrola. 

Spośród nowych i „młodych” aktywistów wyróżniali się: Jan Waliński, 
Mieczysław Brzuchania, ks. Wróblewski, Jan Hanke, Jan Kopra, M. Broszkow-
ski, Julian Kawka, J. Stysiński, Tadeusz Koszala, ks. A. Bielawski, Stanisław 

                                                 
173 AAN-W, Akta MSW, sygn. 1025 dopływ, s. 71; „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 4. 
174 AAN-W, Akta MSW, sygn. 1049 dopływ, s. 79.  
175 „Gazeta Radomskowska” 1932, nr 34; 1934, nr 32; 1935, nr 10; R. Szwed, Radomsko...,  
s. 337; APPT, Starostwo Powiatowe w Radomsku (dalej: SP w Radomsku), Sprawozdanie 
starosty powiatowego za lata 1928, 1934-1934, 1936, 1938. 
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Szykulski, A. Kałkusiński, Kazimierz Zawadzki, Tadeusz Rutkowski, A. Ja-
chowicz oraz dawni działacze „Sokoła”, a teraz w sekcji „młodych” Stronnic-
twa Narodowego: Zdzisław Kempa, Wacław Sachrajda, Stefan Szczygłowski, 
Tadeusz Koziorowski, Tadeusz Porębski, Stefan Śląski, Leon Gaworski, Stani-
sław Półciennik, Bolesław Pierzak, Lucjan Pierzak, Józef Majak, Nowicki  
i Szczęśniak176. 

Sekretariat radomszczańskiego Stronnictwa Narodowego znajdował 
się przy ul. Reymonta 23 (dawnej ul. Kaliska). W sekretariacie przyjmował 
prezes J. Walisiński codziennie, oprócz niedziel i dni świątecznych, w spra-
wach powiatu w godz. 11.00-13.00, a w sprawach miasta w czwartki od 18.00 
do 20.00177. 

Rozwój i organizacja struktur Stronnictwa Narodowego w Radomsku 
przebiegała bardzo sprawnie mimo represji obozu rządzącego. Radomszczań-
scy działacze przechodzili w Częstochowie specjalne kursy agitacji, pracy or-
ganizacyjnej i konspiracji. Takie przeszkolenie przeszli m.in. Józef Majak, No-
wicki i Szczęśniak. Aktywność tych młodych działaczy po przeszkoleniu 
sprawiła znaczący rozwój i ożywienie działalności endecji w Radomsku i po-
wiecie. Instruktora Józefa Majaka oddelegowano nawet do Piotrkowa Trybu-
nalskiego, gdzie w lutym 1936 r. został wybrany prezesem piotrkowskiego 
koła Stronnictwa Narodowego178. 

W mieście często gościli przedstawiciele władz krajowych i okręgo-
wych, często organizowane były wiece, odczyty, zebrania i manifestacje. Re-
presje władz i policji zmuszały do coraz bardziej zakonspirowanego funkcjo-
nowania Stronnictwa i całego obozu narodowego179. 

Radomszczańskie koło realizowało program i ideologię Stronnictwa 
Narodowego, ale było stanowczo przeciwne wszelkim ekscesom antyżydow-
skim, co prowadziło do różnicy zdań z „młodymi”. „Starzy” działacze miej-
scowego koła odcinali się od akcji antyżydowskich, organizowanych przez 
młodych aktywistów180. 

Stosunki środowisk prawicowych Polaków i Żydów układały się do-
brze, szczególnie w magistracie, w akcjach dobroczynnych, na polu wspierania 
oświaty i kultury, organizowaniu uroczystości w rocznice państwowe, a także 
w sferze towarzyskiej. 

Akcje antyżydowskie wywoływały ekscesy i agresję młodych Żydów, 
wymierzoną w radomszczańskie Stronnictwo Narodowe181. „Starzy” naro-
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dowcy kładli jednak nacisk na akcje popierania handlu i rzemiosła polskiego  
w imię hasła: „Swój do swego po swoje”. Popierali też akcje „numerus clau-
sus”. 

Znaczącą rolę w życiu politycznym obozu narodowego odegrał tygo-
dnik „Gazeta Radomskowska”, nieoficjalny organ prasowy obozu narodowe-
go. Redakcja tygodnika  często  zaznaczała, że „Gazeta” jest  bezpartyjna.  
Właścicielem „Gazety” był Michał Świderski, czołowy działacz obozu naro-
dowego. W latach 30. M. Świderski zmienił opcję polityczną, przechodząc do 
obozu sanacyjnego. Jednak sympatia dla narodowców pozostała i „Gazeta 
Radomskowska” nigdy nie krytykowała działalności obozu narodowego. 

Narodowa Demokracja wobec problemów Radomska w pierwszych latach 
niepodległości 

Po zniszczeniach I wojny światowej Radomsko borykało się z bezrobo-
ciem, brakiem mieszkań, drożyzną, panującym niedostatkiem i nędzą. Ra-
domszczański obóz narodowy pod przewodnictwem Związku Ludowo-
Narodowego (ZL-N), a później Stronnictwa Narodowego (SN), próbował za-
radzić tym problemom poprzez organizowanie doraźnej pomocy charytatyw-
nej i przedsięwzięć gospodarczo-społecznych, które trwale miały poprawić 
sytuację. 

W sierpniu 1921 r. narodowcy wystąpili przeciw spekulacji zbożem  
i płodami rolnymi. Spekulanci wykupywali od ziemian i włościan zboże poni-
żej kosztów produkcji, a sprzedawali po zawyżonych cenach. W zaistniałej 
sytuacji Związek Ziemian z Józefem Siemieńskim na czele (przewodniczącym 
ZL-N) zalecał ziemianom i włościanom, aby sprzedawali zboże tylko instytu-
cjom dającym bezwzględną gwarancję braku spekulacji182. Jednocześnie ZL-N 
podkreślał, że wolny handel i zaopatrzenie środowisk miejskich jest zagadnie-
niem pierwszoplanowym dla ludności pracującej miast i wsi. 

J. Siemieński widział rozwiązanie problemu drożyzny we współdzia-
łaniu ludności wiejskiej i miejskiej. Od tego miał zależeć dobrobyt rolników  
i zamożność miast. Twierdził, że jedynie zharmonizowana współpraca obu 
stron może przynieść poprawę, co miało spowodować obniżenie cen i odebra-
nie możliwości olbrzymich zysków przez spekulantów i pośredników. 

Narodowcy wystąpili do robotników z inicjatywą, aby tworzyli koope-
ratywy lub wchodzili do tych, które już istniały, zalecali, aby w celu „wyzwo-
lenia handlu naszego od szkodliwej przewagi obcych żywiołów” organizowali 
współpracę kooperatyw robotniczych z rolnymi183. 

We wrześniu 1921 r. Związek Ziemian potępił tych, którzy sprzedawali 
zboże i produkty rolne handlarzom i spekulantom, a nie organizacjom i insty-
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tucjom, które bezpośrednio zaopatrywały ludność w żywność. Ci ziemianie  
i włościanie, którzy dopuszczali się tego, mieli być publicznie potępiani za 
działanie wbrew interesowi narodowemu184. 

Narodowcy na łamach swego organu prasowego, jaką był tygodnik 
„Gazeta Radomskowska” solidaryzowali się z ludnością Radomska, która 
oskarżała piekarzy, że sprzedawali chleb o zaniżonej wadze i złej jakości185. 
Jednocześnie przystąpili do akcji zaopatrzenia miasta w chleb. Do akcji tej za-
angażowali: Związek Ziemian, Towarzystwo Rolnicze, samorząd oraz młyna-
rzy i piekarzy. Związek Ziemian i Towarzystwo Rolnicze zobowiązali się do-
starczać 3 wagony żyta tygodniowo po cenach giełdowych. Zboże było mielo-
ne w młynach Ksawerego Zielonki i Wincentego Soczyńskiego. Piekarze z tej 
mąki wypiekali chleb bez domieszek po cenie  kosztów produkcji186. Akcja ta 
poprawiła sytuację zaopatrzenia. Prezes ZL-N J. Siemieński wraz ze spółdziel-
nią „Obrona” zorganizowali wypiek chleba dobrej jakości, który był sprzeda-
wany po najniższych cenach, niższych nawet od cen rynkowych. Narodowcy 
w celu kontynuowania i poszerzania tej akcji powołali wraz z magistratem 
specjalną komisję, do której weszli m.in. burmistrz Jan Szwedowski, starosta 
Jan Husarzewski, dyrektor Stanisław Niemiec, młynarz Ksawery Zielonka, 
Ludwik Warwasiński oraz radny żydowski Rubin Najkron. 

Zarząd główny ZL-N na początku 1923 r. pod przewodnictwem Jana 
Zamorskiego i Karola Wierczaka stworzył projekt tworzenia lokalnych komite-
tów społecznych – walki z drożyzną187. W ramach tej akcji w Radomsku po-
wstał we wrześniu 1923  r. komitet do walki z  drożyzną  z  inicjatywy  burmi-
strza J. Szwedowskiego. W skład tego komitetu weszli czołowi działacze ZL-N: 
Jan Szwedowski, J. Siemieński, W. Katuszewski, S. Niemiec, dyrektor banku 
Karol Borszewski, inspektor szkolny J. Borzęcki, radny A. Horowicz i przed-
stawiciele środowisk robotniczych. Komisja postanowiła sprowadzić na rynek 
radomszczański większą ilość kartofli w celu obniżenia ich ceny na rynku  
i w tym samym celu sprowadzić węgiel prosto z kopalni bez pośredników.  
W sprawie przydziału tańszego węgla prosto z kopalni udał się po zezwolenie 
burmistrz J. Szwedowski do Warszawy, na co otrzymał zgodę od rządowego 
komisarza188. 

Narodowi demokraci ze Związku Ziemian przekształcili akcje współ-
pracy wsi z miastem w dostarczaniu tanich produktów rolnych w akcje unaro-
dowienia handlu. W maju 1923 r. Związek Ziemian powołał Komisję dla Una-
rodowienia Handlu Rolnego. Cały handel płodami rolnymi z dniem 1 czerwca 

                                                 
184 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 39; 1923, nr 39. 
185 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 7. 
186 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 34. 
187 E. Maj, Związek..., s. 40. 
188 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 35. 
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1923 r. miał przejść w ręce polskie. Komisja ta uchwaliła rezolucję, w której 
wzywała kupców polskich, aby nie wykorzystywali trudnej sytuacji ziemian  
i wypłacali zaliczki na zboże po niezaniżonych cenach, gdyż ziemianie zmu-
szeni byliby sprzedać swe płody rolne innym kupcom, co mogłoby spowodo-
wać fiasko unarodowienia handlu. W ramach tej samej akcji 1 czerwca 1923 r. 
Józef Józefowicz utworzył Mleczarnię Polską, której zadaniem było dostarczać 
mleko i produkty mleczne z okolicznych dworów bezpośrednio do Radomska. 
„Miasto nasze będzie miało wreszcie niechrzczone mleko i prawdziwą śmieta-
nę” – pisała „Gazeta Radomskowska”189. 

Z inicjatywy liderów endeckich dla poprawy warunków życia i oży-
wienia gospodarczego miasta zaczęto tworzyć różne instytucje finansowo-
gospodarcze, takie jak: spółdzielnie „Obrona”, „Spójnia”, Bank Drobnego 
Handlu i Bank Spółdzielczy, przekształcone w Bank Mieszczańsko-Rolniczy, 
późniejszą Chrześcijańską Spółdzielnię Pieniężną, Bank Kredytowy, Bank 
Handlu i Przemysłu czy założoną przez narodową działaczkę Elżbietę Macie-
jewską szwalnię dla bezrobotnych dziewcząt190. 

Dodatkowym obciążeniem dla Radomska był napływ uciekinierów  
i repatriantów z Rosji Sowieckiej. Radomszczańscy narodowcy obawiali się, że 
wraz z repatriantami napływali do Polski agenci bolszewiccy oraz ludność 
żydowska, która i tak była już liczna w mieście. Otwarcie polskich granic ostro 
krytykowała działaczka endecka Bronisława Słotwińska. Na łamach „Gazety 
Radomskowskiej” w artykule pt. Zalewa nas brudna fala. W zdecydowanie an-
tyżydowskim artykule krytykowała władze, że otworzyły granice dla ucieki-
nierów i agentów żydowskich, co zagraża rozprzestrzenieniu się ideologii bol-
szewickiej i powiększeniu żywiołu żydowskiego. Aktywistka NOK pisała 
również: „Tuczą się naszym mieniem, naszą krwawicą, tuczą się znojem i po-
tem polskiego robotnika i mózgiem inteligenta... Bo Polska otworem stoi”. 

Radomszczańscy narodowcy jednak przystąpili do udzielania pomocy 
repatriantom bez względu na narodowość. Z inicjatywy ks. Teofila Jankow-
skiego powołali do życia Komitet Pomocy Repatriantom Polskim. W styczniu 
1922 r. w skład Komitetu weszli liderzy narodowo-demokratyczni:  ks. T.  Jan-
kowski, dyr. S. Niemiec, Z. Niewiarowska z NOK, inż. W. Mucha i starosta  
S. Harmata. Uciekinierzy z Rosji Radzieckiej byli wynędzniali, chorzy i potrze-
bowali natychmiastowej pomocy. Do pracy w Komitecie zaangażowano rów-
nież działaczy lewicowych B. Sarankiewiczem na czele i działaczy żydowskich, 
gdyż 65% repatriantów było wyznania mojżeszowego. Panie z NOK sprzeda-
wały na ten cel „znaczki”. Utworzono sekcję zbiórki ofiar od handlu i przemy-
słu. Komitet zwrócił się o pomoc do duchowieństwa i nauczycieli. Dyrektor 

                                                 
189 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 21, nr 22, nr 28. 
190 „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 43; 1921, nr 35; 1926, nr 1; 1924, nr 40; 1925, nr 14; 
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gimnazjum S. Niemiec zorganizował 23 stycznia występy uczniów w „Kine-
mie” na rzecz repatriantów. Komitet zwrócił się również o pomoc finansową 
do rady miejskiej, sejmiku powiatowego i innych instytucji191. 

 
Sprawy robotnicze i włościańskie w polityce endecji 

 
Dużo uwagi narodowcy poświęcali problemom robotniczym. Rodziny 

robotnicze stanowiły większość ludności miasta i endecja wraz z chadecją 
konkurowały z ugrupowaniami lewicowymi, a w latach 30. także z sanacją 
o zdobycie jak największych wpływów w tym środowisku. Robotnicy związa-
ni z NPR, Zjednoczonymi Związkami Polskich Robotników i Stowarzyszeniem 
Robotników Chrześcijan należeli lub sympatyzowali z ZL-N, SN i organiza-
cjami obozu narodowego192. Liderzy partyjni NPR i związkowcy czynnie 
uczestniczyli w działalności radomszczańskiej endecji. Szczególnie aktywni 
byli: Antoni Malasiewicz – przewodniczący NPR i Zjednoczonych Związków 
Zawodowych Polskich Robotników, Bronisław Więcowski, Antoni Jędrzejczyk, 
Ludwik Warwasiński, a ze Stowarzyszenia Robotników Chrześcijan Jan Majz-
ner i Alojzy Mach193. 

NPR organizowała wspólnie z narodową demokracją zebrania, wiece  
i manifestacje. Na zebraniu NPR byli zapraszani radomszczańscy i krajowi 
działacze endeccy. Na wiecu NPR zorganizowanym pod przewodnictwem  
A. Malasiewicza w styczniu 1921 r. gościli posłowie ZL-N Włodzimierz Zagór-
ski i Antoni Piekarski. Wygłosili oni referaty polityczne, które zostały przyjęte 
z wielką życzliwością. Wyjątkowo interesujące było wystąpienie posła Anto-
niego Piekarskiego, który sam pochodził z ludu i rozumiał jego problemy194. 

Endecja wspólnie z chadecją wspierała w Radomsku działalność NPR, 
związków zawodowych i Stowarzyszenia Robotniczo - Chrześcijańskiego. 
Udzielali pomocy w organizowaniu kooperatyw rolniczych i koordynowali 
współpracę z kooperatywami rolnymi. Robotnicy byli angażowani do różnych 
prac i przedsięwzięć endecji, m.in. do prac Komitetu do Walki z Drożyzną195. 
Narodowcy podjęli również sprawę robotników wykorzystywanych i nisko 
opłacanych przez pracodawców, co skwapliwie – według nich – wykorzysty-
wali agenci bolszewiccy, którzy organizowali wiece i wzywali do rewolucji. 

Jan Puchałka, poseł Związku Ludowo-Narodowego z okręgu Radom-
sko-Częstochowa, wzywał, aby nie traktować łagodnie fabrykantów i produ-
centów, którzy na szkodę państwa, w zagrożeniu rewolucją, płacą robotnikom 
                                                 
191 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 2; 1923, nr 9. 
192 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 18; 1922, nr 21; 1930, nr 21. 
193 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 23; 1927, nr 21; 1930, nr 22, nr 53. Alojzy Mach był też 
czołowym działaczem Towarzystwa „Rozwój”. 
194 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 3. 
195 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 35. 
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połowę mniej niż zarabiali przed wojną196. Problem ten poruszany był często 
na zebraniach i wiecach endeckich. 1 lipca 1923 r. ZL-N zorganizowało wiec 
pod przewodnictwem J. Ligęzy i znakomitego mówcy J. Siemieńskiego, który 
zakończył się wystosowaniem rezolucji do klubu parlamentarnego ZL-N, a w 
którym domagali się m.in. obrony robotnika polskiego przed wyzyskiem i jak 
najszybszego powołania kas emerytalnych197. 

Już we wrześniu 1921 r. na zjeździe wszystkich członków ZL-N powia-
tu radomszczańskiego i częstochowskiego głównymi omawianymi problema-
mi były: reforma rolna, samorządy i sprawy robotnicze. Narodowcy wzywali 
robotników, aby organizowali się na zdrowych zasadach, tj. narodowych, bro-
niących ich interesów zawodowych. Uczestnicy zjazdu podkreślali, że związki 
klasowe nie dbały należycie o interesy robotników i nie odpowiadały wymo-
gom dobra narodowego i państwowego. ZL-N wzywało swych członków-
robotników do zrzeszania się w związkach zawodowych i do dbania o bezpar-
tyjny ich charakter198. 

W 1925 r. endecja wyszła z inicjatywą utworzenia Komitetu dla Niesie-
nia Pomocy Bezrobotnym. Celem Komitetu było uruchomienie szeregu robót 
w celu zapewnienia bezrobotnym pracy. W razie konieczności zamierzali 
zwracać się do właścicieli fabryk o zwalnianie robotników spoza Radomska.  
W skład Komitetu mieli wejść przedstawiciele samorządu, inteligencja, robot-
nicy i właściciele fabryk. 

Do utworzonego w końcu grudnia 1925 r. Komitetu weszli: burmistrz 
Marian Niewiarowski, inż. B. Kistelski, ks. kanonik T. Jankowski, rejent W. Pła-
neta, dyr. S. Niemiec, Adam Bykowski z PPS, Antoni Jędrzejczyk z NPR, sę-
dzia Wojtas, inż. M. Paliwoda, Kryzel i K. Wünsche. Komitet uchwalił rozpo-
częcie prac wyrębu lasów i zatrudniania tam bezrobotnych. Zwrócił się także 
do Rady Miejskiej i sejmiku powiatowego o zapomogi dla bezrobotnych oraz 
wykorzystania ich do przyspieszenia prac przy budowie gimnazjum żeńskiego 
i gmachu starostwa. Według danych Komitetu w 1925 r. w Radomsku było 
1200 bezrobotnych, z czego tylko 300 pobierało zasiłek państwowy, 500 miesz-
kało poza miastem, a 400 potrzebowało natychmiastowej pomocy199. 

W latach 30. wpływy endecji w środowisku robotniczym miasta nieco 
osłabły. NPR skłaniała się ku obozowi sanacyjnemu, a jedynie Stowarzyszenie 
Robotników Chrześcijan nadal było pod wpływami endecji i chadecji. SN wzo-
rem komunistów tworzyło w ośrodkach przemysłowych zakonspirowane „ja-
czejki” wewnątrz wrogich sobie organizacji robotniczych. Pod koniec lat 30. 
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nasilała się działalność endecji w środowiskach robotniczych. Organizowali 
wielką ilość zebrań pod hasłami walki z komunistami200. 

Sprawy doraźnej pomocy charytatywnej obóz narodowy w Radomsku 
powierzył Narodowej Organizacji Kobiet i Polskiej Macierzy Szkolnej. Akcji 
dobroczynności poświęcone były dyżury raz w tygodniu w siedzibie ZL-N,  
a potem SN201. Działaczki i działacze endeccy nie szczędzili czasu, środków  
i energii na wspieranie biednych i potrzebujących. Istniejące w Radomsku To-
warzystwo Dobroczynności było niemal całkowicie opanowane przez człon-
ków i sympatyków obozu  narodowego. W 1923  r. w skład zarządu Towarzy-
stwa wchodzili: T. Dębski, ks. T. Jankowski, S. Niemiec, Z. Krynke i członkinie 
rodzin czołowych działaczy endeckich: E. Siemieńska, A. Belinowa202. Wśród 
ofiarodawców na cele dobroczynne wymienianych w każdym numerze „Gaze-
ty Radomskowskiej” powtarzały się często te same nazwiska zamożnych dzia-
łaczy i sympatyków obozu narodowego203. Pomocy nie szczędziły radomsz-
czańskie przedsiębiorstwa i zamożna ludność wyznania mojżeszowego. 

Jednym z problemów, którym zajmował się obóz narodowy była re-
forma rolna. Niektórzy liderzy radomszczańskiego ZL-N byli właścicielami 
ziemskimi, np. prezes ZL-N J. Siemieński czy T. Dębski. Już w 1920 r. został 
powołany w Radomsku Powiatowy Urząd Ziemski, który zajmował się parce-
lacją majątków. Na czele tego urzędu stanął T. Dębski – notariusz, ziemianin. 
Rozparcelowano w tym czasie wiele folwarków pomiędzy inwalidów, bezro-
botnych i małorolnych204. Poseł ks. Zygmunt Sędzimir z okręgu Radomsko-
Częstochowa w wywiadzie dla „Gazety Radomskowskiej” w 1921 r. ubolewał, 
że rolnictwo było w tak ciężkiej sytuacji, stosunki gospodarcze były nieupo-
rządkowane, wytwórczość nie odpowiadała potrzebom ludności, a wydatki 
skarbu państwa przewyższały jego dochody. „Żyjemy z kapitału narodowego  
i żyjemy nad stan, (...) zamiast stawać się bogatszymi, stajemy się dłużnikami 
swoich i obcych, (...) a drożyzna, lichwa i paskarstwo (...) hula bezkarnie”205. 

Poseł ks. Z. Sędzimir wzywał także, aby wszyscy obywatele, zarówno 
mieszkańcy wsi, jak i miast, zajęli się całokształtem polityki wewnętrznej i ze-
wnętrznej Polski. Nakłaniał, aby wszystkie stronnictwa, którym zależy na do-
bru całego społeczeństwa bez dzielenia na klasy i stany, jednoczyły się. Wzy-
wał, aby integrowały się wszystkie stany: włościanie, robotnicy, mieszczanie, 
inteligencja i przeciwstawiały się partyjniactwu zarówno prawicy, jak i lewicy. 
Ksiądz poseł obarczał za trudną sytuację rolnictwa i całej gospodarki ugrupo-
wania lewicowe, PSL „Wyzwolenie” i PPS, które według niego szukały korzy-
                                                 
200 AAN-W, Akta MSW, sygn. 1053 dopływ, s. 19-23. 
201 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 17; „Gazeta Narodowa” 1935, nr 10. 
202 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 34. 
203 „Gazeta Radomskowska”1920, nr 6; 1923, nr 17; 1923, nr 20; 1926, nr 2. 
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ści i przywilejów dla wydzielonych klas, co prowadziło do osłabienia i roz-
członkowania sil narodu. 

Na zjeździe ZL-N w 1921 r. w Częstochowie narodowcy wypowiedzieli 
się za pomnażaniem liczby gospodarstw rolnych i zwiększaniem powierzchni 
pojedynczych gospodarstw. Twierdzili, że należy podnieść kulturę rolną, aby 
kraj był samowystarczalny i nie musiał sprowadzać żywności z zagranicy. 
Endecy z powiatu częstochowskiego i radomszczańskiego żądali przyspiesze-
nia prac nad reformą rolną, parcelacji ziemi państwowej i prywatnej pod kon-
trolą rządu. Uważali, że w wyniku reformy ziemię należy oddać tym, którzy 
gwarantują zagospodarowanie darowanej ziemi206. 

 
Polityka zagraniczna i walka o ustanowienie granic 

 
Radomszczański obóz narodowy był mocno zaangażowany w politykę 

zagraniczną państwa i walkę o ustanowienie sprawiedliwych granic Polski. 
Radomszczanie brali czynny udział w wojnie o granice Polski. Liczni ochotnicy 
zasilali polską armię podczas nawały Rosji Sowieckiej w 1920 r. Między innymi 
26. pułk piechoty rekrutował się z poborowych i ochotników powiatu ra-
domszczańskiego, włoszczowskiego i koneckiego. Radomsko, z inicjatywy 
NOK, ufundowało sztandar pułku, który po wojnie zakwaterowany został we 
Lwowie. Antoni Paciorkowski pisał w „Gazecie Radomskowskiej”207 o zwycię-
stwie zjednoczonego narodu w dobie nawały sowieckiej, o tym, że sukces zo-
stał osiągnięty dlatego, że naród zjednoczył się w walce, a obok J. Piłsudskiego 
stanął J. Haller i ks. I. Skorupka208. Ostrzegał, że zagrożenie ze strony bolsze-
wizmu nadal istnieje w tym samym stopniu, co zagrożenie ze strony Niemiec. 
Nawoływał, aby robić wszystko dla odzyskania Górnego Śląska i aby nie 
skrzywdzono Polski jak w przypadku Śląska Cieszyńskiego. 

Obóz narodowy w tym czasie zaangażowany był mocno w walkę  
o Górny Śląsk. Organizował zbiórki pieniędzy na plebiscyt. Spółdzielnia „Spój-
nia” uchwaliła fundusz na powstańców. S. Kobyłecki ofiarował 60 morgów 
ziemi ze swego majątku na dwa gospodarstwa dla dwóch ochotników do 
wojsk powstańczych z powiatu radomszczańskiego209. Jan Szwedowski i Fran-
ciszek Surmacki zorganizowali zbiórkę wśród włościan na pomoc Ślązakom. 
W tym celu utworzyli komitet pomocy. Chłopi przyszli z pomocą dając datki 
w naturze i pieniądzach210. Święto 3 maja w 1921 r. odbyło się pod znakiem 
pomocy powstańcom. Wiec poparcia podczas uroczystości uświetnił gość, ks. 
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biskup Władysław Krynicki211. Natomiast 8 maja 1921 r. został zorganizowany 
w Radomsku wspólny wiec PPS i narodowców na wieść o wybuchu trzeciego 
powstania śląskiego212. Na początku lipca został zorganizowany kolejny wiec 
poparcia dla powstania. Wiec zagaiła aktywistka NOK Lucyna Brzęczkowska, 
a następnie przemówienie wygłosił zaproszony gość redaktor „Kuriera Łódz-
kiego” Dąbrowski. Mówiono o cierpieniach braci Ślązaków w niewoli nie-
mieckiej. Następnie głos zabrał poseł ZL-N T. Dębski i posłanka ZL-N Wanda 
Ładzina z Łodzi. Podjęto decyzję o organizowaniu dalszej pomocy dla Górno-
ślązaków. Na wiecu dokonano zbiórki pieniędzy na ten cel. Zebrano łącznie 
tysiąc marek213. 

W listopadzie 1921 r. narodowcy zorganizowali wiec poświęcony dal-
szym walkom o granice Polski. Zebraniu przewodniczył A. Paciorkowski. 
Wiec zagaił rejent T. Dębski. Na wiecu gościł delegat Rady Naczelnej ZL-N 
profesor Henryk Popowski z Piotrkowa, który wygłosił płomienne przemó-
wienie o wytyczonej granicy na Górnym Śląsku i o problemie Gdańska i Wi-
leńszczyzny. Mówił również o tym, jak ważne było ustanowienie granicy  
z Rumunią na wypadek inwazji ze Wschodu lub Zachodu. Następnie prze-
mówił poseł dr Antoni Rząd z Piotrkowa. Niepokoił się niejasnym jeszcze lo-
sem powiatów lidzkiego i bracławskiego oraz sprawą Galicji Wschodniej. Wiec 
wykazał, że obóz narodowy ma „jeden plan i jedno pragnienie”214 w sprawie 
granic Rzeczypospolitej. 

Wiosną 1923 r., z inicjatywy ZL-N zorganizowano w Radomsku wielką 
uroczystość z okazji uznania wschodnich granic przez konferencję ambasado-
rów, zgodnie z postanowieniami pokoju ryskiego. W uroczystościach uczestni-
czyło niemal całe miasto i wszystkie opcje polityczne. 

Radomszczańskich narodowców niepokoiła sprawa nieuregulowanych 
interesów Polski w porcie kłajpedzkim, gdzie Polacy mieli zagwarantowany 
udział w zarządzie portu i swobodny handel na rzece Niemen. Tymczasem 
Litwini zajęli port i nie było szans na polskie wpływy ani dostęp. Poruszano 
też sprawę kolonistów niemieckich, którzy bezprawnie zajmowali majątki by-
łego państwa pruskiego i słali skargi na Polskę do Ligi Narodów. Endecję nie-
pokoiły również wieści, że Niemcy organizowali pospiesznie w Rosji fabryki 
amunicji, samolotów, czołgów i gazów trujących215. 

Narodowcy z dużą uwagą śledzili wydarzenia na arenie międzynaro-
dowej, szczególnie wydarzenia we Włoszech wzbudzały ich zainteresowanie. 
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215 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 11; 1923, nr 12. 
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Pochlebnie wypowiadali się o faszyzmie włoskim, który powstrzymał pochód 
komunizmu w tym kraju216. 

Radomszczańskim obozem narodowym wstrząsnęła wieść o zbrodni 
sądowej w Rosji Radzieckiej na księdzu prałacie K. Butkiewiczu. Ksiądz prałat 
został osądzony przez sąd radziecki i zamordowany w Wielką Sobotę w piw-
nicach czerezwyczajki w Moskwie. Został zamordowany za to, że nie chciał 
wydać monstrancji i kielichów liturgicznych. 

15 kwietnia 1923 r. w teatrze „Kinema” endecja zorganizowała wiec 
protestacyjny, któremu przewodniczył A. Paciorkowski. Zgromadzenie zagaiła 
przewodnicząca NOK B. Słotwińska. Następnie przemawiali kolejno: Świer-
kowska, W. Katuszewski, J. Ligęza i zaproszony z Częstochowy gość p. Gu-
zowski, naoczny świadek rządów sowieckich. Na zakończenie powzięto rezo-
lucję przestrzegającą przed bolszewizmem-komunizmem. Na zakończenie 
wiecu zebrani odśpiewali „Rotę”. Następnie odbyła się uroczysta Msza św. za 
duszę ks. K. Butkiewicza. Podniosły nastrój uświetniła muzyka i pieśni chóru. 
Po nabożeństwie utworzył się pochód przez miasto, który otwierała szkoła  
S. Niemca z orkiestrą, dalej NOK ze sztandarami, następnie duchowieństwo, 
inteligencja, włościanie, robotnicy i rzemieślnicy. Pochód zamykała orkiestra 
fabryczna p. Wünschego i S-ki. Do zebranych przemawiał z balkonu ratusza  
p. Guzowski. Narodowcy wykorzystali manifestację do poruszenia sprawy 
konieczności unarodowienia życia gospodarczego i kulturalnego w Radomsku 
i całej Polsce217. Podobne uroczystości narodowcy zorganizowali w całym kra-
ju. 

Po ostatecznym ustaleniu granic Polski radomszczańscy narodowcy 
skierowali uwagę na scalenie wszystkich ziem polskich i utrwalenie interesów 
polskich w WM Gdańsku i w Kłajpedzie. Niepokoiła ich też sprawa fałszerstw 
Litwinów przy spisie ludności, w którym zaniżali liczbę Polaków218. Przewod-
niczący ZL-N Józef Siemieński na łamach „Gazety Radomskowskiej”219 przed-
stawił swoje stanowisko na sprawy stosunków międzynarodowych Polski. 
Pisał, że mimo ustanowienia granic Rzeczypospolitej nadal nad Polską wisi 
zagrożenie ze strony sąsiadów: „czerwony moloch i gad krzyżacki ostrzą dra-
pieżne szpony”. 

Radomszczański ZL-N w październiku 1924 r. przedstawił rezolucję  
w sprawie stosunku różnych państw Europy wobec Polski. W rezolucji naro-
dowcy stwierdzali, że Liga Narodów to szopka dyplomatów, którzy chcieli 
odebrać Polsce Śląsk, Pomorze, Galicję Wschodnią i Wilno. Ostrzegali przed 
angielskimi dyplomatami, m.in. Lloid’em George’em, który rzekomo w intere-

                                                 
216 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 12. 
217 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 15; 1923, nr 16; 1923, nr 14. 
218 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 15; 1923, nr 29; 1923, nr 42. 
219 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 36. 
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sie pokoju chciał oddać Rosji Małopolskę, a Mac-Donald chciał oddać Niem-
com Śląsk. 

Narodowcy potępiali PSL „Wyzwolenie” i partie socjalistyczne, które 
gotowe były, według endecji, oddać się pod panowanie międzynarodowych 
wrogów spod znaku „czerwonego sztandaru”. Wskazywali, jaki był stosunek 
europejskich socjalistów: niemieckiego Breicheida, który żądał oderwania Po-
morza od Polski, w czym był popierany przez socjalistę Madiglianiego z 
Włoch. Narodowcy twierdzili, ze wtórował im wódz szwedzkiego socjalizmu, 
chcący wówczas, aby Polska w imię pokoju oddała Wilno. Aktywiści ZL-N 
twierdzili, że jest to przygotowanie międzynarodowego socjalizmu do IV roz-
bioru Polski pod hasłem: „Towarzysze proletariusze wszystkich krajów łączcie 
się”220. 

Rezolucja była odpowiedzią obozu narodowego na wiec antymilitarny 
PPS w Radomsku, który odbył się 21 września 1924 r. Na wiecu tym lider so-
cjalistów Franciszek Lenk występował przeciw zbrojeniu się i przeciw utrzy-
mywaniu armii w imię międzynarodowej solidarności. Wiec ten narodowcy 
uznali za wyjątkowo niebezpieczny dla bytu wyzwolonej Polski. Twierdzili, że 
międzynarodówka Anglii i Niemiec podpuszcza polskich socjalistów do roz-
brojenia Polski, kiedy sami w tym czasie się zbroili221. 

Obok tych wszystkich działań, narodowcy zabiegali o utrzymanie 
spójności ziem polskich, aby oddalić zagrożenie cały czas grożące Polsce.  
J. Siemieński założył w 1923 r. w Radomsku powiatowy oddział Towarzystwa 
Opieki nad Kresami, którego celem była akcja zespolenia Kresów Wschodnich 
z resztą Polski222. W ciepłych słowach endecja wypowiadała się o stosunkach 
polsko-czeskich, które „w imię wspólnych interesów powinny być jak najlep-
sze”223. Dlatego też na zebraniach i wiecach narodowców nieustannie powracał 
temat o zagrożeniu ze strony Niemiec. Z niepokojem też przyjmowali wieści  
z Locarno. 2 września 1925 r. na zebraniu koła ZL-N w Radomsku poseł  
T. Belina w dwugodzinnej prelekcji przedstawił sytuację Polski na arenie mię-
dzynarodowej, omawiając między innymi problem walki celnej i handlowej  
z Niemcami. Jednak za najważniejszy problem narodowcy uważali sprawę 

                                                 
220 P. Łosowski, Położenie międzynarodowe i polityka zagraniczna [w:] Polska Odrodzona 19181-
1939, pod red. J. Tomickiego; „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 42. 
221 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 40; 1924, nr 41. 
222 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 38. Towarzystwo Opieki nad Kresami rozwijało życie 
społeczne, kulturalne, oświatowe, ekonomiczne i organizacyjne Polaków na Kresach. Bu-
dowało szkoły, bursy, domy polskie, ochronki, czytelnie, świetlice, warsztaty rzemieślnicze 
i drukarnie. 
223 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 52. 
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bezpieczeństwa granic z Niemcami po tym, jak Niemcy zagwarantowali sobie 
nietykalność granicy z Francją w Locarno w 1925 r.224 

 
Zebrania i zjazdy ZL-N i SN – działalność polityczna 

 
Działalność obozu narodowego w Radomsku związana była z realiza-

cją programu narodowo-demokratycznego, zgodnie z wytycznymi naczelnych 
organów ZL-N i SN. Wynikała też z ówczesnych potrzeb miasta i jego miesz-
kańców oraz wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych Polski225. 

Obóz narodowy organizował bardzo często zebrania i zjazdy zgodnie  
z zaleceniami Rady Głównej w celu ożywienia pracy organizacyjnej i zwięk-
szenia wpływów w społeczeństwie226. Na zebraniach i zjazdach radomszczań-
scy narodowcy i ich partyjne zarządy zdawały sprawozdania ze swej działal-
ności, omawiały sprawy dotyczące spraw wewnętrznych partii, obozu naro-
dowego oraz ówczesnej sytuacji w kraju i w mieście. 

Zjazdy i wiece w Radomsku organizowano z okazji różnych wydarzeń, 
które były ważne z punktu widzenia obozu narodowego oraz z okazji wizyt 
znaczących osobistości życia politycznego. Bardzo częstymi gośćmi w tym 
czasie w Radomsku byli posłowie i czołowi działacze partyjni obozu narodo-
wego, a wśród nich: Karol Wierczak, Tadeusz Popowski, Wanda Ładzina, Jó-
zefa Szebekówna, Antoni Rząd, Jan Zamorski, posłowie z okręgu Radomsko-
Częstochowa: Józef Zagórski, Jan Szyszkowski, Antoni Piekarski, ks. Zygmunt 
Sędzimir oraz wielcy mężowie stanu: Józef Piłsudski i Wincenty Witos227. 

Radomszczańscy endecy aktywnie uczestniczyli w lokalnym i krajo-
wym życiu politycznym. Wspierali działania rządów, w skład których wcho-
dzili narodowcy i ich koalicjanci. Wzywali do cierpliwości, wyrzeczeń i po-
święceń przy przeprowadzanych reformach endeckich. Tłumaczyli to tym, że 
„żadna radykalna operacja bez bólu obejść się nie może”228. Natomiast wszyst-
kie inne rządy były poddawane ostrej krytyce. Narodowcy ostrzegali jednak, 
że nie wolno biadać i narzekać, ale należy wskazywać drogi reform i naprawy 
bez względu na to, kto jest u sterów władzy. Narzekanie i bierność uważali za 
wyjątkowo szkodliwe dla dobra Polski229. 

Życzliwie i z radością została przyjęta wieść o tym, że premierem zo-
stał Leopold Skulski, który był goszczony w Radomsku w 14 sierpnia 1921 r. 
Celem odwiedzin wówczas byłego premiera było odbycie konferencji i zapo-

                                                 
224 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 37; H. Batowski, Między dwiema wojnami 1919-1939, 
Kraków 2001, s. 120. 
225 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 16; 1921, nr 52. 
226 E. Maj, Związek..., s. 47. 
227 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 43; 1927, nr 15. 
228 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 9. 
229 „Gazeta Radomskowska” 1929, nr 3. 
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znanie się z pracą ZL-N w mieście i powiecie. Dostojnego gościa przyjęto  
w salach resursy rzemieślniczej. Zebrani licznie słuchacze, w skład których 
wchodzili przedstawiciele włościan, mieszczan, robotników i inteligencji, po-
znali bliżej stanowisko rządu i sejmu w poszczególnych sprawach reform go-
spodarczych. Były premier zapoznał też zebranych ze sprawami zagraniczny-
mi. Dużo miejsca poświęcił walce o Górny Śląsk, Wileńszczyznę i Galicję 
Wschodnią. W sprawach wewnętrznych omówił stan ekonomiczny kraju, 
kwestie reformy waluty, systemu podatkowego i reformę rolną. Leopold Skul-
ski mówił również o perspektywie utworzenia rządu centrowego z PSL 
„Piast”. Referat trwał dwie godziny i został przyjęty hucznymi oklaskami. Na-
stępnie głos zabrali: przewodniczący zebrania, ks. Teofil Jankowski, ks. dzie-
kan Pogorzelski, Jan Szwedowski, Stanisław Niemiec, prawnik Z. Sima i inni. 
W wystąpieniach swych wyrazili oni swoje niezadowolenie z poczynań rządu 
w niektórych dziedzinach polityki Wincentego Witosa. Twierdzili, że rząd 
prowadził złą politykę, która krępowała inicjatywę prywatną, że państwo sku-
piało zbyt wiele funkcji dotyczących aprowizacji obywateli w produkty spo-
żywcze i pierwszej potrzeby. Produkty te były dostarczane po cenach niższych 
niż to kosztowało państwo. Krytykowali też niedostateczne dostosowanie po-
datków do siły nabywczej, co w rezultacie wywoływało niezadowolenie lud-
ności i chaos ekonomiczny. 

Radomszczańskie ZL-N wysunęło propozycję likwidacji ministerstwa 
aprowizacji i wprowadzenie wolnego handlu. Popierało też wszelkie wysiłki 
rządu prowadzące do oszczędności i powiększenia dochodów, co mogłoby 
poprawić bilans handlowy. L. Skulski poparł stanowisko miejscowego ZL-N. 
Po konferencji odbyło się poufne zebranie kół ZL-N i NZL z Radomska i po-
wiatu230. 

W październiku 1921 r. w Radomsku gościł Naczelnik Państwa Mar-
szałek Józef Piłsudski, któremu nadano godność pierwszego honorowego 
obywatela miasta Radomska. W uroczystościach, zorganizowanych z wielkim 
rozmachem, uczestniczyły wszystkie organizacje obozu narodowego z czoło-
wymi jej działaczkami i działaczami. Świadczyło to o tym, że radomszczańscy 
narodowcy potrafili docenić zasługi nawet przeciwników politycznych231. 

23 lipca 1922 r. endecja na wieść o wyborze na premiera Wojciecha Kor-
fantego zorganizowała zgromadzenie, którym wystosowała rezolucję „rado-
ści” z powodu wyboru tak znakomitego polityka na premiera. Rezolucję pod-
pisali członkowie ZL-N, Towarzystwa „Rozwój”, Towarzystwa Rzemieślni-
czego, Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan, redakcja „Gaze-
ty Radomskowskiej”, cechy stolarzy, ślusarzy, krawców i NOK. 
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Zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza został początkowo  przy-
jęty w obozie narodowym w Radomsku milczeniem. Narodowcy  nie potępili 
E. Niewiadomskiego, ale zaczęto wykorzystywać zamach do propagandy 
oskarżeń lewicy i Żydów o zatruwanie atmosfery publicznej i organizowanie 
kampanii przeciw endecji. „Działania te bowiem doprowadziły do tragedii”232. 

Oficjalnie radomszczański obóz narodowy potępił zamach na prezy-
denta i uczestniczył w uroczystościach żałobnych. W nabożeństwie żałobnym 
uczestniczyli m.in. starosta Stanisław Harmata, burmistrz Jan Szwedowski, 
delegacje cechów, straży ogniowej,  NOK  i  inne.  Mszę św. odprawił działacz 
narodowy ks. kanonik T. Jankowski, podczas której przygrywała orkiestra ze 
szkoły S. Niemca. Msza zakończyła się odśpiewaniem „Boże, coś Polskę”.  
W tym samym czasie odbyły się modły żałobne w synagodze zakończone 
również odśpiewaniem „Boże, coś Polskę”233. 

W styczniu 1923 r. zostało zorganizowane zebranie polityczne w lokalu 
Związku Ziemian, któremu przewodniczył redaktor A. Paciorkowski. W ze-
braniu uczestniczyli m.in. posłowie K. Wierczak i T. Belina oraz przedstawicie-
le ZL-N z Częstochowy. Zebranie poświęcone było ówczesnej sytuacji poli-
tycznej, a głównie krytyce rządów Artura Śliwińskiego, Władysława Sikor-
skiego i ministra skarbu Zygmunta Jastrzębskiego234. Zgromadzeni działacze 
twierdzili, że rząd gen. W. Sikorskiego, popierany przez lewicę i mniejszości 
narodowe, nie dawał żadnej nadziei na zmianę złej sytuacji gospodarczej kraju. 
Krytyka i niechęć wzrosła, gdy rząd zawiesił działalność Towarzystwa „Roz-
wój” na żądanie posłów żydowskich235. Krytyce rządu W. Sikorskiego były 
poświęcone liczne zebrania i zjazdy narodowców w Radomsku. 

W „Gazecie Radomskowskiej” wyrazy niezadowolenia obozu narodo-
wego z aktualnej sytuacji wyraziła prezes NOK Bronisława Słotwińska, słynąca 
z ostrego pióra.  W  artykule  pt. To,  na  co  patrzą  oczy nasze  nie jest jeszcze Pol-
ską pisała: „Zapał Polaków strzela imponującym płomieniem, jednak nie pod-
sycany zbyt prędko gaśnie”. Autorka artykułu wzywała, aby Polacy obudzili 
swe sumienia i serca. Wysuwała też nacjonalistyczne hasła „Polska dla Pola-
ków” i ubolewała, że „przemysł, rzemiosło, handel są w rękach wrogów,  
a Polacy schodzą do roli pańskich nędzarzy”236. 

Radomszczański obóz narodowy ożywił się na wieść o powstałej koali-
cji sejmowej ZL-N, ChD, PSL „Piast”. Zostało to wydarzenie przyjęte z ogrom-
ną radością i przygotowaniami do zjednoczenia z PSL „Piast” w Radomsku. 
Widoczne było niezadowolenie mniejszości narodowych, PSL „Wyzwolenia”  

                                                 
232 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 2. 
233 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 55. 
234 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza..., s. 589-590; „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 5. 
235 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 7, nr 15. 
236 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 7. 
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i PPS, szczególnie po upadku gabinetu W.  Sikorskiego i powstaniu rządu koa-
licyjnego W. Witosa (po podpisaniu paktu lackorońskiego)237. W lipcu doszło 
w Radomsku do zjednoczenia lokalnego Narodowego Zjednoczenia Ludowe-
go z PSL „Piast”. Idąc za wzorem Zjednoczenia w tym samym kierunku po-
szedł lokalny ZL-N. 2 września 1923 r. doszło do połączenia PSL „Piast” ze ZL-
N. Radomszczański „Piast” był zdominowany w chwili połączenia przez na-
rodowych działaczy z NZL. Lokalni działacze narodowi pojmowali dosłownie 
zjednoczenie z „Piastem”. 

Powstanie rządu koalicyjnego ożywiło działalność ZL-N w Radomsku. 
Odbywały się liczne zebrania, zjazdy i wiece. W pracy organizacyjnej wyróż-
niał się Józef Siemieński, który słynął z wygłaszania pięknych referatów.  
J. Siemieński został wybrany na przewodniczącego wojewódzkiego zjazdu  
w Łodzi i wszedł do zarządu wojewódzkiego Związku. W tym okresie nastąpił 
znaczny napływ nowych członków do radomszczańskiego ZL-N238. 

Obóz narodowy w Radomsku wspierał działalność powstałego rządu, 
a w szczególności endeckiego ministra skarbu, a potem premiera W. Grabskie-
go. W grudniu 1924 r. została wysłana delegacja liderów ZL-N do ulubionego 
premiera w osobach posła T. Beliny, S. Kobyłeckiego i prezesa ZL-N Józefa 
Siemieńskiego. Głównym tematem wizyty było położenie rolnictwa w powie-
cie i w kraju239. 

Radomszczańska endecja mocno angażowała się w poparcie reform 
ministra skarbu i premiera W. Grabskiego. J. Siemieński nakłaniał radomsz-
czan do wspierania tworzonego Banku Polskiego i kupowania jego akcji. 
Wzywał wszystkich zamożniejszych przedsiębiorców, przemysłowców, kup-
ców i rolników do jak najszybszego nabywania akcji powstającego banku. 
Ostrzegał, że akcje są imienne i społeczeństwo będzie wiedziało, kto wspierał 
państwo polskie w reformach, a „kto biernością i obojętnością rzucał mu ka-
mienie pod nogi”240. 

Wydarzenia w maju 1926 r. wstrząsnęły obozem narodowym w Ra-
domsku. Wieczorem 15 maja zdezorientowana ludność wypełniała ulice mia-
sta, komentując nadchodzące wieści z Warszawy. Zapełniły się też kościoły 
modlącymi się wiernymi. Ulicami kroczył oddział „Strzelca” z pieśnią My, 
pierwsza brygada. 16 maja w niedzielę przeszedł pochód ulicami W. Reymonta,  
T. Kościuszki, G. Narutowicza. Na czele pochodu kroczyli przywódcy miej-
scowego PPS, PSL „Wyzwolenie”, „Strzelec”z orkiestrą Straży Ogniowej  
i z częścią miejscowej Straży Ogniowej. Narodowcy przyjęli postawę wycze-
kiwania. Nie podejmowali żadnych decyzji i nie organizowali oficjalnych ze-
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brań. Dopiero po zaprzysiężeniu prezydenta Ignacego Mościckiego obóz naro-
dowy pojawił się na uroczystościach na cześć nowo wybranego prezydenta. 
Uroczystościom przewodniczył starosta Stanisław Harmata241. 

Po przewrocie majowym działalność ZL-N i całego obozu narodowego 
znacznie osłabła i była mało widoczna. W okresie tym ze sprawozdań policji 
dla Urzędu Wojewódzkiego wynikało, że ZL-N ograniczyło swą działalność 
do organizowania i werbowania członków do powstającej Straży Narodowej 
oraz na skupianiu wokół Związku organizacji obozu narodowego. Radomsz-
czańskie ZL-N zorganizowało też kilka zebrań i wieców242. 

W marcu 1927 r. został zaproszony z Warszawy poseł endecki Wroi-
chowski, który w swym odczycie Zaborcze plany niemieckie w stosunku do na-
szych ziem zachodnich, ostrzegał przed agresją Niemiec. Po odczycie została 
uchwalona rezolucja, w której zebrani postanowili, że nie oddadzą ani piędzi 
ziemi polskiej. Domagali się też wysiedlenia kolonistów niemieckich z granic 
Polski. Wzywali rząd, aby nie zezwalał na osiedlanie się kupców i rzemieślni-
ków niemieckich w Polsce243. 

7 kwietnia 1927 r. w sali „Kinemy” odbył się wiec z udziałem wybitne-
go działacza ludowego, byłego premiera W. Witosa. W wiecu brali udział tylko 
działacze „Piasta” i narodowcy. Dostojnego gościa witał wójt Franciszek Sur-
macki i Antoni Szwedowski  –  prezes  miejskiego  koła  PSL  „Piast”.  Na  wie-
cu  głos zabrali  m.in.  wójt  M.  Maciąg  (ZL-N), radny A. Malasiewicz (ZL-N 
NPR), poseł J. Szyszkowski i J. Kozakiewicz. Po wiecu gościa zaproszono na 
skromny podwieczorek w salach resursy rzemieślniczej z udziałem burmistrza 
M. Niewiarowskiego i czołowych działaczy ZL-N244. 

Na uwagę zasługuje również wiec zorganizowany przez ZL-N w maju 
1927 r., na który zaproszony został działacz narodowy z Warszawy Julian Po-
dolski. Wygłosił on piękny patriotyczny odczyt pt. Rola Ziem Wschodnich  
w życiu Polski245. 

Jesień 1927 r. i wiosna 1928 r. upłynęła w obozie narodowym pod zna-
kiem przygotowań do wyborów samorządowych i parlamentarnych. Działal-
ność narodowców nieco ożywiła się dopiero jesienią 1928 r. po powstaniu 
Stronnictwa Narodowego w Radomsku. W skład radomszczańskiego Stronnic-
twa, podobnie jak w całym kraju, weszła większość działaczy ZL-N, powiato-
wego OWP, NOK i znaczna część działaczy chadeckich246. 

Narodowcy po przegranych wyborach cały wysiłek skierowali w kie-
runku działań wewnętrzno-organizacyjnych i propagandowych. Propaganda 
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skierowana była tradycyjnie przeciw PPS, PSL „Wyzwolenie” i innym ugru-
powaniom lewicowym oraz przeciw rządom sanacyjnym. Krytykowali rząd, 
że nie ma programu naprawy państwa. Wyrażali zaniepokojenie wzrostem 
podatków, nadmiernymi wydatkami i powiększaniem budżetu państwa. Mi-
mo nienajlepszej sytuacji endecy przestrzegali przed narzekaniem na ówczesną 
sytuację gospodarczo-polityczno-społeczną. Wzywali do czynnego działania, 
zerwania z biernością i wskazywali drogi naprawy. Narzekanie na Polskę bez 
względu na to, kto rządzi, uznawali za bardzo szkodliwe, a o tych, którzy bia-
dolili na ojczyznę uważali, że „są pozbawieni duszy wolnego obywatela (...)  
i pozbawieni zdrowego rozsądku”247. Dużo uwagi poświęcali też naprawie 
konstytucji. Coraz częściej narodowcy mówili o konieczności zmiany ustawy 
zasadniczej i wzmocnieniu władzy prezydenta, zabezpieczaniu stałości rzą-
dów, uzdrowienia Sejmu248. 

Komitet polityczny SN w 1929 r. wyznaczył posła W. Zawadzkiego  
i ks. Krygiera do przeprowadzenia inspekcji w strukturach okręgowych Stron-
nictwa. Narodowcy gościli posła W. Zawadzkiego pod koniec czerwca 1929 r. 
Zorganizowali wiec z jego udziałem, na którym poseł wygłosił przemówienie 
na temat Traktatu Wersalskiego. Przemówienie zakończył apelem o konsolida-
cję sił wewnętrznych SN. Narodowcy mieli być gotowi do objęcia władzy  
z chwilą ustąpienia rządu sanacyjnego. Radomszczańskie SN było wówczas  
w okresie przygotowawczym do kongresu ogólnopolskiego w Poznaniu w 10. 
rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego. 

Kongres odbył się 30 czerwca. Na uroczystościach narodowcy mówili  
o zasługach R. Dmowskiego, gen. J. Hallera i I. Paderewskiego. Narodowcy 
podkreślali, że odzyskanie niepodległości jest zasługą obozu narodowego  
i jego przywódców249. Na kongresie Roman Dmowski wzywał do zorganizo-
wania żywiołów związanych z ideologią SN w karną armię, „gdy armia będzie 
gotowa, wódz znajdzie się łatwo. (...) Uchwalono, że życie i ustrój Polski oparte 
być muszą na zespoleniu z Kościołem katolickim”250. W ostrej formie podkre-
ślali uczestnicy kongresu w rezolucji opozycyjne stanowisko partii wobec rzą-
du i domagali się zwołania sesji sejmowej, której celem miało być zażegnanie 
kryzysu gospodarczego251. 

Rok 1930 przyniósł zasadnicze zmiany w życiu politycznym. W odpo-
wiedzi na zapowiadane i przygotowywane przez opozycję manifestacje na 
wielką skalę, Józef Piłsudski zdecydował się na radykalne posunięcia. 29  
sierpnia  prezydent I. Mościcki rozwiązał Sejm i Senat, a 10 września rozpoczę-
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ły się aresztowania działaczy opozycyjnych ugrupowań politycznych, których 
osadzono w Brześciu252. Wybory zwane „brzeskimi” przyniosły zdecydowane 
zwycięstwo Bezpartyjnemu Blokowi Współpracy z Rządem (BBWR). Lista 
narodowa z okręgu Radomsko-Częstochowa nie uzyskała ani jednego manda-
tu do Sejmu253, mimo że ogólna liczba mandatów w Sejmie wzrosła z 37 do 63 
w porównaniu z poprzednimi wyborami. Jednak nie cieszyło to endecji, gdyż 
obóz rządowy zyskał zdecydowaną większość w parlamencie254. 

W zaistniałej sytuacji SN wzięło na siebie obowiązek opozycyjnego 
„stania na straży praworządności w państwie” i konsolidacji społeczeństwa 
myślącego „narodowo i katolicko”. Narodowcy z obawami przyjęli też utwo-
rzenie parlamentarnej koalicji stronnictw ludowych, a następnie ich zjedno-
czenia w 1931 r. Spowodowało to ochłodzenie stosunków z blisko ideowym 
PSL „Piast” i osłabienie wpływów na wsi255. 

W latach 30. wraz z nasilającymi się represjami władz sanacyjnych, 
wzrastała konspiracyjność SN. Coraz rzadziej organizowali endecy w Radom-
sku otwarte dla wszystkich publiczne wiece i zebrania, a raczej organizowali je 
w zamkniętym gronie członków i sympatyków obozu narodowego. Na za-
mknięte zebrania i wiece przybywało po kilkadziesiąt, a nawet i więcej osób. 
Na zebrania takie dopuszczani byli zazwyczaj tylko członkowie organizacji, 
aby w ten sposób łatwiej można było ustalić osoby, które pracowały dla wy-
wiadu policyjnego256. Zebrania urządzane były również w mieszkaniach pry-
watnych w godzinach wieczornych, aby uniknąć kontroli władz administra-
cyjnych257. Zebrania i wiece otwarte dla wszystkich i oficjalnie organizowane 
były sporadyczne. 

Na uwagę zasługuje wiec zorganizowany w sierpniu 1932 r. Wiec miał 
charakter zamknięty i wpuszczani nań byli tylko członkowie i sympatycy SN. 
Gościem honorowym wiecu był poseł J. Makólski z ziemi piotrkowskiej,  
a uczestników było ok. 300. Prezes Jan Waliński mówił o wzroście liczby 
członków i sympatyków SN mimo najrozmaitszych przeszkód. Dodawał, że 
mimo trudnych warunków działania obóz narodowy zdobywał coraz większe 
uznanie. Głos zabrali również ks. A. Bielawski, S. Szykulski, A. Kałkusiński,  
K. Zawadzki, T. Rutkowski, A. Jachowicz. Zebrani twierdzili zgodnie, że tylko 
ich polityka może uchronić Polskę przed katastrofą. W oparciu o wskazania  
R. Dmowskiego SN wzięła na siebie rolę wychowania Polaka, aby był wyro-
biony politycznie i nie ulegał za swoje przekonania żadnemu terrorowi. Gość 
wiecu omawiał też przyczyny kryzysu, którego jedną z przyczyn były mono-
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pole państwowe i biurokracja, na którą nie stać Polski. Wiec zakończono 
okrzykami na cześć R. Dmowskiego i tradycyjnie odśpiewano „Rotę”258. 

W październiku tegoż roku w podobnym tonie odbywało się zebranie 
z udziałem sekretarza generalnego SN Karola Wierczaka i posła J. Makólskie-
go, ale zostało przerwane interwencją policji. Wejście było jedynie za zapro-
szeniem, które wydawał sekretariat SN przy ul. Częstochowskiej 19. Tematem 
zebrania była ciężka sytuacja, w jakiej znalazła się Polska. Zaproszeni goście 
przedstawiali program SN ratowania gospodarki. Program ten oparty był  
o wzmocnienie własności i inicjatywy prywatnej. Uczestnicy wiecu stwierdza-
li, że w ówczesnych warunkach Polska nie może liczyć na to, że kryzys świa-
towy minie i uważali, że dlatego Polacy muszą zdobyć się na wielki wysiłek 
wyjścia z kryzysu. Krytykowali nadmierny interwencjonizm państwa w życie 
gospodarcze i przerośniętą biurokrację. Ratunek widzieli we wstrzymaniu 
inwestycji państwowych i samorządowych aż do poważnego wzrostu kapitału 
i zdolności kredytowej państwa. Wskazywali, że najlepszym posunięciem by-
łoby sprzedać lub wydzierżawić przedsiębiorstwa państwowe, które stwarzały 
nieuzasadnioną konkurencję dla wytwórczości prywatnej. Twierdzili, że rząd 
powinien ułatwić zakładanie inwestycji prywatnych i przywracać tą drogą 
opłacalność gospodarki prywatnej, co miałoby spowodować wzrost oszczęd-
ności, ożywienie produkcji i spadek bezrobocia. Również w rolnictwie zalecali 
popieranie polskiej wytwórczości, w szczególności w gospodarstwach śred-
nich i małych. 

Uzdrowienie handlu polskiego widzieli poprzez wytworzenie systemu 
obronnego przed handlem żydowskim, zarówno z pomocą rządu, jak i społe-
czeństwa. Zalecali zniesienie przywilejów i ukrócenie wpływów kapitału mię-
dzynarodowego oraz wstrzymania transakcji, które miałyby charakter rabun-
kowy dla gospodarstwa polskiego, co przynosiłoby chwilową ulgę, ale za-
przepaszczałoby przyszłość gospodarczą Polski. Wzywali do zmniejszania 
liczby żywiołów nieprodukcyjnych, których utrzymanie jest wielkim cięża-
rem259. 

Zebranie, na którym przedstawiano ten program miało odbyć się  
w „Kinemie”, ale ze względu na odmowę, odbyło się w resursie rzemieślniczej. 
Zebrało się paręset osób. W trakcie zebrania na salę wkroczył podkomisarz 
policji i oświadczył, że jest zbyt dużo osób na sali i ze względów bezpieczeń-
stwa zgromadzenie należy zakończyć. W zaistniałej sytuacji narodowcy od-
śpiewali Rotę i zebranie rozwiązano260. 

W podobny sposób policja zamykała większość zebrań i wieców. Nic 
więc dziwnego, że wraz z narastaniem represji, działalność SN była coraz bar-
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dziej zakonspirowana. Podobne represje dotykały również inne ugrupowania 
polityczne opozycyjnie nastawione wobec sanacji261. 

30 października odbył się zjazd Rady Wojewódzkiej SN w Łodzi.  
Z Radomska zostali wydelegowani Zygmunt Szykulski i Edward Stadnicki. 
Zjazdowi przewodniczył delegat Zarządu Głównego sekretarz generalny K. 
Wierczak. Na zjeździe delegaci zdawali sprawozdania z działalności, po czym 
omawiali sprawy polityczno-gospodarcze i taktykę działalności SN262. 

Na wiosnę 1933 r. na obóz narodowy spadł kolejny cios. Minister 
spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki 28 marca rozwiązał Obóz Wielkiej 
Polski na terenie całego kraju. „Gazeta Narodowa” pisała: „rozwiązano orga-
nizację patriotyczną, przeciwżydowską, narodową i przeciwkomunistyczną  
i to w chwili rządów Hitlera”263. W powiecie radomszczańskim OWP prze-
szedł do konspiracji i zasilił władze powiatowe i miejskie SN w Radomsku i w 
całym kraju. 

Dokonane w lutym 1935 r. zmiany w strukturach SN jeszcze bardziej 
umocniły pozycję „młodych”, gdy władzę w ruchu narodowym przejęli mło-
dzi zgodnie z koncepcją R. Dmowskiego264. Odmłodzenie struktur miało za 
zadanie rozwinąć i zdynamizować działalność Stronnictwa. 

W Radomsku w strukturach powiatowych dominowali „młodzi”, ale w 
kole miejskim najwięcej do powiedzenia mieli „starzy” działacze. Z radomsz-
czańskich struktur oddelegowano do Piotrkowa instruktora powiatowego Jó-
zefa Majka na prezesa koła SN w Piotrkowie265. 

Pod koniec lat 30. nastąpił wzrost represji wobec Stronnictwa. Rozwią-
zywanie zebrań i wieców było nagminne, a dochodziły do tego rewizje w do-
mach i aresztowania, głównie z sekcji młodych. W czerwcu 1934 r. aresztowa-
no w Radomsku jedenastu „młodych”, m.in. M. Brzuchanię, Z. Kępę, W. Sza-
chrajdę, S. Szczygłowskiego, T. Koziorowskiego, T. Porębskiego, S. Śląskiego, 
L. Gawrońskiego i S. Płóciennika. Po kilku dniach większość aresztowanych 
wypuszczono266. 

W lipcu 1934 r. policja aresztowała Tadeusza Koszalę z sekcji „mło-
dych” SN. Tego typu aresztowania zdarzały się dość często. Preteksty do za-
trzymań były różne: odmowa rozwiązania zebrania, próba organizowania 
zebrań, kłusownictwo, zbieranie składek, obrażanie dostojników państwo-
wych, organizowanie akcji antyżydowskich typu wywracania straganów kup-
ców żydowskich i inne. W większości przypadków aresztowania były bezpod-
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stawne i zazwyczaj sądy orzekały niewinność267. Stronnictwo ze względu na 
częste aresztowania zapewniało dobrą opiekę prawną represjonowanym.  
W 1937 r. oskarżonych o wznoszenie okrzyków antypaństwowych i antyży-
dowskich: Tadeusza Jończyka i Wiktora Musiaka broniło sześciu adwokatów  
z Warszawy, Częstochowy i Piotrkowa Trybunalskiego268. Mimo różnych szy-
kan i represji liczba zwolenników i członków szybko wzrastała. Wywiad policji 
donosił w raportach dla MSW z kwietnia 1937 r., że szybko wzrastały szeregi 
Stronnictwa Narodowego i ruchu narodowego oraz postępowała zwartość jego 
szeregów. Członkowie Stronnictwa „dobrowolnie poddawali się karności  
i przyjmowali poczucie obowiązku względem ojczyzny”. Raporty donosiły, że 
w szeregach narodowców panowało przekonanie, że obóz rządzący bezsku-
tecznie próbował stworzyć jedność w społeczeństwie i w tej sytuacji nie był 
zdolny skutecznie zagwarantować bezpieczeństwa państwa. Dlatego endecy 
byli gotowi do przejęcia losów państwa i odsunięcia od wpływu na rządy ży-
wiołów obcych, przede wszystkim Żydów. Dążyli do usunięcia z polityki we-
wnętrznej takich mechanizmów, które dawały przewagę Żydom nad ludnością 
polską269. 

O dużym poparciu radomszczańskiego SN świadczyła liczebność jej 
członków na zebraniach i zjazdach. Jednym z takich zjazdów zasługującym na 
przedstawienie, był zjazd z 20 grudnia 1936 r. Był to zjazd powiatowy SN,  
w którym wzięło udział ok. 1500 członków. Zjazd odbył się obok lokalu SN. 
Narodowcy planowali podczas uroczystości urządzić defiladę i przemarsze 
czwórkami przez ulice miasta, ale władze nie wyraziły zgody. Podczas zjazdu, 
gdy odczytywano raport i przeprowadzano przegląd uczestników, około 30 
komunistów próbowało zakłócić uroczystość wznosząc prowokacyjne okrzyki 
i śpiewając „Międzynarodówkę”. Uczestnicy zjazdu nie reagowali na prowo-
kację ograniczając się do interwencji straży porządkowej. Bojówkarze „frontu 
ludowego” próbowali wedrzeć się na teren zgromadzenia, lecz straż temu za-
pobiegła. Wówczas bojówkarze zaczęli obrzucać zjazd kamieniami, a podczas 
przemówień narodowców śpiewali „Międzynarodówkę” i „Czerwony sztan-
dar”. Na zjeździe przemawiali: prezes powiatowy J. Waliński, delegat z War-
szawy M. Ścieżko, R. Szczęsny z Częstochowy i J. Stysiński z Radomska. Po 
zakończeniu uroczystości straż uderzyła na napastników, którzy w popłochu 
rozpierzchli się. Doszło do bójki, w której zostali poturbowani narodowcy  
i komuniści. Na koniec dopiero interweniowała policja, rozdzielając walczą-
cych. Policja aresztowała kilku prowodyrów zajść270. 
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W latach 30. radomszczański obóz narodowy uczestniczył w akcjach 
ogólnopolskich, których celem było uświadamianie społeczeństwu o wzrasta-
jącym zagrożeniu ze strony Niemiec. Zachodni sąsiad nadal był uważany za 
największego wroga Polski271. Służyły temu zjazdy, wiece i manifestacje. Do 
najgłośniejszych ogólnopolskich akcji należały zjazdy prawicy w Gdyni w 1930 
r., w Katowicach w 1937 r. Do akcji zaangażowana była cała prasa endecka, 
która pisała o narastającym niebezpieczeństwie ze strony Niemiec. 

W 1933 r. w odpowiedzi na rewizjonistyczne wystąpienia kanclerza 
Niemiec A. Hitlera, SN zorganizowała na szeroką skalę kampanię protestów 
antyniemieckich. Narodowi demokraci w Radomsku wystosowali rezolucję 
popierającą uchwałę antyniemiecką posłów i senatorów SN z województw 
pomorskiego i wielkopolskiego. W uchwale narodowcy zapewniali, że jaki-
kolwiek polityk polski, który „Niemcom chciał iść na rękę w sprawie Pomorza, 
zginie od kuli pierwszego z brzegu Polaka”272. 

Nie wszystkie ugrupowania polityczne podzielały niepokój endecji. CK 
PPS na łamach „Robotnika” nazwał tę akcję protestacyjną „rozpętywaniem 
nacjonalistycznego szału”273. „Gazeta Radomskowska” zagrożeniu ze strony 
Niemiec poświęciła cały cykl artykułów na początku 1933 r. O stosunkach pol-
sko-niemieckich narodowcy i ich sympatycy często zabierali głos. 

W październiku 1938 r. radomszczańska endecja wraz z całym miastem 
była pod wrażeniem odzyskania Śląska Zaolziańskiego. Organizowane były 
spontaniczne manifestacje, w których uczestniczyli też narodowcy274, mimo że 
władze naczelne Stronnictwa były zdecydowanie przeciwne wspólnej akcji 
Polski z Hitlerem przeciw Czechosłowacji275. 

Radomszczanie nie zapominali jednak o wzrastającym zagrożeniu  
i ofiarnie zbierali fundusze na dozbrajanie armii276. 2 stycznia 1939 r. zmarł  
w Drozdowie pod Łomżą przywódca nurtu narodowego Roman Dmowski.  
W kilka dni później na walnym  zgromadzeniu  Związku Kupców Polskich w 
Radomsku uczczono pamięć R. Dmowskiego jako wielkiego męża stanu277. 
„Gazeta Radomskowska” zamieściła krótką informację, że zmarł wybitny poli-
tyk, który ostatnie lata życia poświęcił się pracy pisarskiej w wiejskim zaci-
szu278. W całym kraju lokalne organizacje SN urządzały uroczyste akademie  
i msze żałobne poświęcone zmarłemu przywódcy obozu narodowego279. 

                                                 
271 R. Dmowski, Świat Powojenny i Polska, Wrocław 1999, s. 177-178. 
272 AAN-W, Akta MSW, sygn. 1053 dopływ, s. 21. 
273 „Robotnik” 1933, nr 79. 
274 AP-Ł, Akta UW, sygn. 12804. 
275 J. Giertych, Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom III, Londyn 1986, s. 108. 
276 AP-Ł, Akta UW, sygn. 12805. 
277 Tamże, sygn. 12803. 
278 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 2. 
279 „Dziennik Narodowy” 1939, nr 5. 
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Stosunek narodowców do ludności żydowskiej w Radomsku 

 
Ludność żydowska stanowiła ponad 41% ludności Radomska. Prawie 

7% obywateli wyznania mojżeszowego w mieście poczuwało się do narodo-
wości polskiej280. Znaczna część ludności wyznania mojżeszowego była usto-
sunkowana patriotycznie do państwa i narodu polskiego. Uczestniczyła  
w polskich świętach narodowych i lokalnych. Udzielała się w sprawach spo-
łecznych, oświatowych i kulturalnych miasta. Stosunki radomszczańskiej en-
decji z ludnością wyznania mojżeszowego układały się na ogół bardzo po-
prawnie, szczególnie z jej prawicową częścią. Zdarzały się też konflikty za-
zwyczaj na tle ekonomiczno-gospodarczym. Cieniem na poprawne stosunki 
padła sprawa „numerus clausus”. 

Rada Naczelna ZL-N w styczniu 1923 r. przestawiła postulat wprowa-
dzenia zasady procentowej wobec uczniów i studentów żydowskich w szko-
łach średnich i na uczelniach. 16 stycznia 1923 r. klub parlamentarny ZL-N 
przedstawił w Sejmie projekt zmiany ustawy o szkołach akademickich z 13 
lipca 1920 r., wprowadzający „numerus clausus”. Ze względu na liczne prote-
sty projekt ten nie został uchwalony przez Sejm281. Projekt przedłożony w Sej-
mie wywołał oburzenie ludności żydowskiej Radomska. Radny Rubin Najkron 
28 lutego 1923 r. na posiedzeniu Rady Miasta wystąpił z żądaniem wystoso-
wania protestu do Sejmu. Protest ten poparli radni żydowscy i PPS. Wicebur-
mistrz Bolesław Sarankiewicz twierdził, że kultura polska na uniwersytetach 
polskich może przerobić Żydów na rzeczywistych polskich obywateli. Jako 
dowód przytoczył swój przykład, że  w  trzecim  pokoleniu pochodzi od Tata-
rów, a obecnie jest Polakiem282. Radny W. Karmański stwierdził, że takie 
uchwały będą prowadziły do wzrostu nastrojów antyżydowskich, gdyż wi-
doczna była niechęć ludności żydowskiej do spraw polskich. Twierdził, że 
podatki płacą wszyscy obywatele, z których utrzymywane są uniwersytety  
i wszyscy powinni mieć w takim samym stopniu procentowy udział w zdo-
bywaniu wiedzy. Wtórował przedmówcy radny Władysław Katuszewski do-
wodząc, że „numerus clausus” był konieczny, gdyż dużą liczba procentowa 
ludności żydowskiej w Polsce może zdominować wyższe uczelnie. W tym sa-
mym tonie wypowiadał się radny ks. M. Jankowski, mówiąc, że pragnie dla 
wszystkich takich samych praw, lecz praw, a nie przywilejów. Dodawał, że 
„numerus clausus” został zastosowany w innych krajach z korzyścią dla tych 
państw. Dowodził, że podczas formowania się Państwa Polskiego zagraniczni 
Żydzi szkalowali dobre imię polski, rozpowszechniając fałszywe wieści o rze-
komych pogromach i wówczas Żydzi polscy nie słali protestów. Jeśli ktoś pra-

                                                 
280 APPT, AmR, sygn. 1813; „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 21. 
281 E. Maj, Związek..., s. 246-247. 
282 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 10. 
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gnie przywilejów, powinien poczuwać się do obowiązku obrony w takich sy-
tuacjach. Natomiast radni żydowscy uznawali „numerus clausus” za zamach 
na zagwarantowane przez konstytucję prawa równości obywatelskiej. Osta-
tecznie protest został przyjęty głosami radnych żydowskich i socjalistów (11 
głosów). Radni narodowi (9 głosów) wstrzymali się. Niniejszą uchwałę Rady 
Miejskiej przesłano do marszałka Sejmu Macieja Rataja, do marszałka Senatu 
Wojciecha Trąmpczyńskiego, premiera Władysława Sikorskiego i wszystkich 
klubów parlamentarnych283. 

Burza wokół sprawy „numerus clausus” nie ustała i przeniosła się do 
„Ogniska” nauczycielskiego. Związek Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
„Ognisko” w Radomsku poparł stanowisko ich radnego Antoniego Szeffera, 
który w magistracie wstrzymał się od głosu wobec protestu. Radny Szaja Roz-
enblat na łamach „Gazety Radomskowskiej” wyjaśnił swoje negatywne stano-
wisko w sprawie budżetu miasta na cele szkolnictwa. Jednocześnie w ostrych 
słowach skrytykował nauczycieli za poparcie radnego Antoniego Szeffera, 
który nie poparł protestu żydowskiego284. 

Niejednokrotnie jeszcze dochodziło do konfliktów między radnymi 
prawicowymi a żydowskimi w Radzie Miasta, ale miały one podłoże czysto 
ekonomiczne. Na ogół współpraca układała się poprawnie. Bez wsparcia pra-
wicowych radnych wyznania mojżeszowego narodowcy nie byliby w stanie 
skutecznie pracować w magistracie. Często radni żydowscy występowali prze-
ciw sobie popierając raz narodowców, innym razem socjalistów285. 

Prawicowa część ludności żydowskiej uczestniczyła w świętach naro-
dowych, takich jak 3 Maja, 11 Listopada, które były bojkotowane przez lewicę 
radomszczańską. Natomiast święto 1 Maja organizowała wspólnie lewica pol-
ska z żydowską. 

Krocząca w pochodzie 3-Majowym ludność wyznania mojżeszowego 
śpiewała pieśni patriotyczne, m.in. Boże, coś Polskę286. Również bardzo uroczy-
ście ludność żydowska uczciła uznanie wschodnich granic Polski 18 marca 
1923 r. Wspólnie z ludnością chrześcijańską uczestniczyła w pochodzie, a na 
uroczyste nabożeństwo w synagodze z tej okazji zaproszono przedstawicieli 
władz miasta287. Ludność żydowska współdziałała również z narodowcami  
w ciężkich latach powojennych w zaopatrzeniu ludności Radomska w żyw-
ność czy przy ratowaniu chorych i wycieńczonych uchodźców z Rosji288. 

Mimo nasilających się akcji antyżydowskich, organizowanych głównie 
przez młodych z SN i Towarzystwa „Rozwój”, radomszczańskie koło SN wy-
                                                 
283 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 10. 
284 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 13, nr 14, nr 18; 1 IV 1923. 
285 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 4. 
286 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 19. 
287 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 12. 
288 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 2, 1923, nr 46.  
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różniało się tolerancją i postawą dobrosąsiedzkich stosunków z ludnością wy-
znania mojżeszowego. Koło miejskie SN było przeciwne ekscesom antyżydow-
skim. „Na ich tle dochodziło do rozbieżności pomiędzy kołem miejskim SN  
a władzami powiatowymi i okręgowymi”289. „Władze Stronnictwa stanowczo 
sprzeciwiały się urządzaniu wystąpień antyżydowskich, a jeśli się one zdarza-
ły, to dokonywane były bez wiedzy władz SN przez młodych, zapalonych 
endeków, którzy przeprowadzali je na własną rękę290. Ekscesy antyżydowskie 
ze strony „młodych” z SN powodowały kontrakcje ludności żydowskiej. Pole-
gały one na próbach zakłócania wieców i zebrań endeckich, jakie miały miejsce 
m.in. podczas zjazdu powiatowego 20 grudnia 1936 r.291 

W nocy z 22 na 23 stycznia 1934 r. wyrostki żydowskie obrzuciły ce-
głami lokal SN przy ul. Reymonta 23 wybijając kilka szyb292. Występowały 
również inne drobne incydenty. W żydowskim sklepie kolonialnym J. Najkro-
na wydano rachunek, na  odwrocie którego był wizerunek Matki Boskiej, Orzeł 
i Pogoń. Na wieść o tym J. Surmacki 24 sierpnia 1924 r. wydał jednodniówkę, 
w której potępił handlarzy żydowskich za to, że profanują wizerunek Matki 
Boskiej i bezczeszczą godło polskie. Kupiec J. Najkron na łamach „Gazety Ra-
domskowskiej” przeprosił za ten incydent, wyjaśniając, że zaszła tu pomył-
ka293. 

Radomszczańskich narodowców gorszyła lichwa i spekulacja niektó-
rych żydowskich kupców i rzemieślników w ciężkich latach powojennych, gdy 
panowała drożyzna i braki towarów pierwszej potrzeby294. Środowisko endec-
kie niepokoił też napływ dużej liczby uchodźców żydowskich z Rosji. Podej-
rzewali, że wśród repatriantów mogą być agenci bolszewiccy. Niepokój wzbu-
dzały również pojawiające się ogniska komunistyczne w środowiskach lewi-
cowych Żydów, a nawet w Żydowskim Towarzystwie Krajoznawczym i gim-
nazjum Wajntraubówny295. 

Zdecydowanie wymierzona przeciw żydowskiemu handlowi i rzemio-
słu była prowadzona od lat 20. akcja popierania i unaradawiania polskiego 
handlu i rzemiosła pod hasłem Swój do swego po swoje. Obóz narodowy powołał 
nawet do życia Towarzystwo „Rozwój”, którego celem było ekonomiczne  
i gospodarcze uzdrowienie i unarodowienie przemysłu i handlu polskiego. Za 

                                                 
289 R. Szwed, Radomsko..., s. 337. 
290 Tamże, s. 337; APPT, SP w Radomsku, Sprawozdanie Starosty Powiatowego za lata 1928, 
1933-1934, 1936, 1938. 
291 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 1. 
292 „Gazeta Radomskowska” 1934, nr 5. 
293 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 36. 
294 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 25. 
295 B. Wachowska, Z dziejów..., s. 179. 
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największego konkurenta na tym polu widzieli ludność żydowską, która do-
minowała w tych gałęziach gospodarki296. 

Na czele radomszczańskiego „Rozwoju” stał prezes Alojzy Mach – 
działacz Stowarzyszenia Robotników Chrześcijan. Akcje wymierzane w kon-
kurencyjny żydowski handel przybrały na sile w II połowie lat 30. Zrzeszenia 
kupieckie i rzemieślnicze Radomska prowadziły w latach 1937-1939 wzmożo-
ną akcję uniezależnienia handlu i rzemiosła polskiego od kapitału i wpływów 
żydowskich. W akcji tej wspierani byli przez Związek Polski (dawny „Roz-
wój”) i instytucje finansowe – kasy bezprocentowe. W ramach tej akcji urzą-
dzane były w Radomsku dni propagandy handlu i rzemiosła polskiego297. 

Ludność żydowska podobnie broniła swoich interesów. „Gazeta Ra-
domskowska” donosiła, że na powracającego z modlitwy Chima Erlicha napa-
dła grupa ludności wyznania mojżeszowego. Erlich został napadnięty i pobity 
za to, że wynajął sklep Polakowi w swoim domu przy ul. Piłsudskiego298. 

Działalność oświatowa i kulturalna 

 
W działalności narodowców oświata zajmowała ważne miejsce. Myśląc 

o przyszłości narodu należy zadbać o odpowiednie wychowanie i wykształce-
nie dzieci. „Należy już teraz myśleć, jaką będzie Ojczyzna za lat 10 lub 20, 
wówczas gdy u steru staną ci, którzy dziś znajdują się pod naszym wpływem 
wychowawczym” – pisze na łamach „Gazety Radomskowskiej” S. Saska.  
W artykule pt. „Wychowanie narodowe” autorka pisze, że należy dzieciom 
niemal od kołyski wpajać zdrowe zasady moralne, które będą stanowiły  
w przyszłości o potędze państwa i narodu. Saska widziała dużą rolę nauczy-
cieli w wychowaniu młodzieży, aby rozbudzali jej zamiłowania do literatury 
polskiej: „krzewić wśród młodych kult tych pisarzy, którzy dalecy są (...) od 
kierunku haseł bolszewickiego Wschodu. Budzić cześć i uwielbienie dla Sien-
kiewiczów i Reymontów. Wskrzesić w młodych zdrową rycerską tradycję, 
rozbudzić w nich ducha Żółkiewskich, Chodkiewiczów, Platerówien”299. 

Narodowi demokraci jeszcze pod zaborami starali się rozwinąć szkol-
nictwo i oświatę w jak najszerszej części społeczeństwa. Stworzyli towarzy-
stwo oświatowe Polską Macierz Szkolną, której zadaniem była walka z analfa-
betyzmem i wychowanie w duchu narodowym. 

W niepodległej Polsce radomszczańscy narodowcy dużą uwagę zwra-
cali na znaczenie religii i rodziny w dziele wychowania. Jan Ligęza, aktywny 
działacz endecki, w 1920 r. wystąpił z propozycją utworzenia szkoły wyzna-

                                                 
296 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 43, 1922, nr 23. 
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niowej, to znaczy żeby katolicy chodzili do szkoły katolickiej, protestanci do 
protestanckiej. Uważał, że taka szkoła najlepiej wyrabia charakter religijno-
moralny młodego człowieka. Zdecydowanie krytykował szkoły, w których nie 
ma religii, jak np. we Francji, gdzie zamiast religii uczy się etyki i dobrego wy-
chowania300. 

W 1921 r. narodowcy wzywali do wytężonej pracy nad narodowym 
wykształceniem i wychowaniem oraz nad złączeniem rządu z siłą w pracy nad 
oświatą narodową. Ubolewali nad brakiem środków, fachowej kadry nauczy-
cielskiej, szkół i wyposażenia301. Duży wkład w rozwój szkolnictwa i oświaty 
miała nie tylko Polska Macierz Szkolna, ale i Rada Miejska. Za rządów naro-
dowców w magistracie w latach 1926-1927 udało się włodarzom miasta rozbu-
dować szkoły podstawowe i średnie. W 1925 r. objęto nauką szkolną ponad 
95% dzieci w wieku szkolnym. W 1922 roku 1/3 dzieci w wieku szkolnym nie 
pobierała nauki szkolnej302. Rada miejska pod przewodnictwem narodowców 
organizowała i dofinansowywała, często z pomocą organizacji obozu narodo-
wego, kursy wieczorowe dla analfabetów, subsydia  dla  studentów,  dofinan-
sowania  bursy  dla  uczniów  szkół  średnich  im. T. Kościuszki. Dziełem ma-
gistratu było stworzenie wraz z Towarzystwem Rzemieślniczym Miejskiej 
Szkoły Zawodowej Dokształcającej dla praktykantów rzemieślniczych303. 
Wspólnym dziełem obozu narodowego była 3-klasowa Koedukacyjna Szkoła 
Handlowa PMS304. 

Obóz narodowy wraz z kołem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Śred-
nich i Wyższych zorganizował w listopadzie 1923 r. placówkę oświatowo-
kulturalną Uniwersytet Ludowy (UL), którego podstawowym celem było sze-
rzenie oświaty w jak najszerszych warstwach społeczeństwa, zwłaszcza w śro-
dowisku robotniczym. Miał być też ośrodkiem skupiającym inteligencję. Uni-
wersytet Ludowy stawiał sobie za zadanie podnoszenie poziomu intelektual-
nego ludności Radomska poprzez popularyzację nauk i przyczyniania się do 
umocnienia postaw obywatelskich305. 

Od 3 lutego 1924 r. rozpoczęły się wykłady Uniwersytetu Ludowego  
w sali PMS z wyższym kursem dokształcającym dla dorosłych. Słuchaczy było 
ok. 50, głównie ze sfer handlowo-przemysłowych i urzędniczych. Od 24 lutego 
rozpoczęły się wykłady głównie dla robotników. Wykładowcami i prelegen-
tami byli wykładowcy ze szkół średnich i zaproszeni goście głównych uczelni 

                                                 
300 „Gazeta Radomskowska” 1920, nr 7. 
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polskich. Kierownictwo nad placówką oświatową objął pedagog L. Parzonka. 
Wykłady odbywały się 2 razy w tygodniu dla dorosłych i dla młodzieży. Na 
UL wygłaszali prelekcje miejscowi specjaliści różnych dziedzin życia.  
W czerwcu Jan Ligęza, dentysta, wygłosił cykl odczytów na temat „Jak zapo-
biegać chorobom zębów”. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem306. 

W ramach Uniwersytetu Powszechnego (UP) od 1925 r. organizowane 
były kursy oświatowe m.in. dla nauczycieli. W kwietniu 1925 r. gościł w Ra-
domsku dyrektor PMS Józef Stemler z Warszawy. Poprowadził 3-dniowe kur-
sy UP. W wykładach uczestniczyło około 150 nauczycieli z miasta i powiatu. 

Od 1926 r. UP na stałe zagościł w Radomsku. W styczniu odbyła się in-
auguracja kursów wieczorowych UP. Otwarciu przewodniczyli: ks. M. Jan-
kowski, Z. Niewiarowska, A. Paciorkowski. Z UP, tak jak i z UL współpraco-
wało ognisko nauczycielskie z L. Parzonką na czele307. Na początku 1923 r. 
narodowcy rozpoczęli zbiórkę dla tworzonej czytelni „Nowości” przy PMS. 
Placówka powstała ze względu na odczuwalny brak księgozbioru w Radom-
sku. 28 lutego w salach „Macierzy” odbyło się zebranie założycielskie. Do za-
rządu wybrano: Z. Niewiarowską, B. Słotwińską, ks. T. Jankowskiego, dyrek-
tora J. Hussarzewskiego. Prezesem „Nowości” został rejent T. Dębski. Do czy-
telni należało wówczas ok. 50 członków. Zgodnie z uchwałą członkiem tej pla-
cówki mógł być tylko Polak-Chrześcijan308. Rok 1923 obfitował w tworzenie 
placówek oświatowych i kulturalnych. Działacze narodowi zaangażowali się 
też w tworzeniu Towarzystwa Śpiewaczego im. St. Moniuszki. Pierwsze ze-
branie organizacyjne odbyło się 9 czerwca w Resursie Rzemieślniczej309. 

Pamiętając o setkach tysięcy emigrantów z Polski za pracą i chlebem 
utworzone zostało w maju 1924 r. Polskie Towarzystwo Kolonialne, które ota-
czało opieką emigrantów na obczyźnie. Zakładało m.in. biblioteki i czytelnie. 
„Gazeta Radomskowska” pod hasłem Ratujmy wychodźców od wynarodowienia 
zorganizowała akcję zbiórki książek dla bibliotek zakładanych tam, gdzie były 
skupiska emigracji polskiej310. 
 
 

                                                 
306 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 9, nr 23. 
307 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 14; 1926, nr 3. 
308 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 9, nr 15. 
309 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 23. 
310 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 22. 
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Wspomnienie o majorze kawalerii Kazimierzu Mikołajewskim (1897-1940) 
 
 

Pochodzenie i lata szkolne 
 

Kazimierz Mikołajewski urodził się 4 maja 1897 r.1 w Radomsku (wtedy 
Noworadomsku). Jego ojciec Jan Nikodem był urzędnikiem, powiatowym se-
kwestratorem (komornikiem). Matka Kazimiera z Rylskich pochodziła z Piotr-
kowa Trybunalskiego, gdzie jej ojciec posiadał wytwórnię powozów2. Kazimierz 
miał starszego o dwa lata brata Tadeusza, który kształcił się w Warszawie i zo-
stał handlowcem. Młodszy Adam (ur. w 1899 r.) był aktorem i występował  
w latach międzywojennych na scenach teatralnych, a po 1945 r. grał także w fil-
mach. Najmłodszą z czworga rodzeństwa była Anna (ur. w 1902 r.), która wyszła 
za mąż za Stanisława Siemińskiego, późniejszego dyrektora Szkoły Handlowej w 
Radomsku. Mikołajewscy mieszkali w drewnianym, piętrowym domu z dużym 
ogrodem przy ul. św. Rozalii 30.  

Stabilizacja materialna rodziny skończyła się wraz ze śmiercią Jana Ni-
kodema w 1904 r. Ze względu na trudną sytuację matka wysłała najstarszego 
Tadeusza do krewnych w Warszawie, natomiast Kazimierz został oddany do 
Sosnowca do rodziny, która prowadziła pensjonat ze szkołą  początkową. Tam 
rozpoczął swą edukację. Po 6 latach wrócił do Radomska i uczęszczał do pry-
watnego progimnazjum, a następnie kontynuował naukę w Piotrkowie Trybu-
nalskim przygotowując się do matury. Z powodu utrudnień czynionych mu 
przez władze oświatowe zaboru rosyjskiego przerwał edukację i wyjechał do 
Petersburga. 

                                                 
1 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, 
sygn. KM 109, Księga Metrykalna Chrztów w Parafii Św. Lamberta w Radomsku, akt chrztu  
z 1898 r., nr 648. Chrzest odbył się prawie półtora roku po urodzeniu. Niektóre źródła podają 
błędnie datę urodzin na rok 1894. 
2 Na podstawie relacji Jadwigi z Mikołajewskich Wolamin. 
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Kazimiera Mikołajewska                                    Jan Nikodem Mikołajewski 
 

 
 

Kazimierz, z dołu z prawej, zdjęcie szkolne z ok. 1913 r. 
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Służba wojskowa w Rosji 
 

W końcu 1913 r. wstąpił do 4 Pułku Kirasjerów w Gatczynie niedaleko 
Petersburga i rozpoczął naukę w szkole podoficerskiej. Na początku służby zo-
stał urlopowany w celu przygotowania się do egzaminu maturalnego. Maturę 
zdał w gimnazjum w Ufie, kilka tysięcy kilometrów na południe od Petersburga. 
Po wybuchu I wojny światowej Kazimierz Mikołajewski służył w swojej macie-
rzystej jednostce. W latach 1915-1916 brał udział w działaniach wojennych na 
odcinku północnym frontu. W Piotrogrodzie (po wybuchu wojny nazwę Peters-
burg zmieniono na rosyjsko brzmiący Piotrogród) skończył 4-miesięczny kurs 
jazdy konnej przy oficerskiej szkole kawalerii. W czasie rewolucji lutowej, jako 
chorąży, utworzył wraz z innymi Polakami szwadron polski. Jednostka ta we-
szła potem w skład I Korpusu Polskiego w Rosji dowodzonego przez generała 
Józefa Dowbora-Muśnickiego. Na polecenie przełożonych Kazimierz Mikołajew-
ski wrócił do Piotrogrodu, aby werbować polskich żołnierzy i organizować  
z nich jednostki kawalerii. Tam też zastała go rewolucja październikowa. Bol-
szewicy rozwiązali na terenie Rosji wszystkie polskie organizacje i jednostki 
wojskowe, a organizatorów, w tym Kazimierza Mikołajewskiego, aresztowali. Po 
uwolnieniu wyjechał do Moskwy i kontynuował pracę werbunkową. Po kilku-
krotnych aresztowaniach zaczął prowadzić dalszą działalność w konspiracji.  
W wyniku ciągłych represji i niedostatków materialnych zwrócił się wraz z in-
nymi polskimi żołnierzami do Francuskiej Misji Wojskowej, dzięki której  
w czerwcu 1918 r. wyjechał do Murmańska. Wstąpił tam do Wojska Polskiego 
pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Następnie został skierowany do Archan-
gielska do wzmocnienia Polskiej Placówki zajmującej się werbowaniem do Woj-
ska Polskiego przybywających z głębi Rosji Polaków. 
 

Służba w Wojsku Polskim (1918-1939) 
 

W listopadzie 1918 r. nastąpiła ewakuacja polskich oddziałów drogą 
morską do Francji, gdzie Kazimierz Mikołajewski dostał  przydział do 4 Pułku 
Szwoleżerów. Po przybyciu w maju 1919 r. Błękitnej Armii do Polski, bo tak też 
nazywano armię gen. Hallera, Kazimierz Mikołajewski służył w 4 Pułku Strzel-
ców Konnych stacjonujących w Hruszowcach we wschodniej Małopolsce3.  
Z jednostką tą brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie południo-
wym. 20 sierpnia 1920 r. pod miejscowością Bobrka, dowodząc jako podchorąży 
10 żołnierzami uderzył na dużo liczniejszy oddział kozacki i rozbił go uwalniając 
350 jeńców polskich, głównie z 54 pułku piechoty. Za ten czyn został złożony 

                                                 
3 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej CAW), sygn. AP 3170,  Życiorys Kazi-
mierza Mikołajewskiego (napisany własnoręcznie  w październiku 1919 r.). 
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wniosek o przyznanie mu Orderu Virtuti Militari klasy V4. W wojnie polsko-
bolszewickiej czynny udział wzięli także jego dwaj bracia Adam i Tadeusz.  
 

 
 

K. Mikołajewski jako chorąży. Zdjęcie z ok. 1920. Z archiwum rodziny Mikoła-
jewskich 

                                                 
4 CAW, sygn. I.482.50-4082, Wniosek o odznaczenie orderem Virtuti Militari. W późniejszym 
czasie otrzymał też Krzyż Walecznych, Medal za Wojnę 1918-1921, Medal Niepodległości, 
Medal 10-lecia, Srebrny Krzyż Zasługi, Medaille Interalliee (odznaczenie francuskie). 
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Świadectwo z kursu 1920 r. CAW sygn. AP 4737 
 
 

 
Dyplom z 1923 r. Z archiwum rodziny Wilkoszewskich 
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Wniosek o Virtuti Militari 1920 r., CAW sygn.I.482.50-4082. 
 

 
 
Legitymacja orderu Virtuti Militari. Z archiwum rodziny Wilkoszewskich 
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K. Mikołajewski z córką Elżbietą, ok. 1935 r. Z archiwum rodziny Wilkoszew-
skich. 
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Po wojnie Kazimierz Mikołajewski został awansowany na podporuczni-
ka (25 listopada 1920 r.5), a jego pułk przemianowano z 4 na 6 Pułk Strzelców 
Konnych z siedzibą w Żółkwi k. Lwowa. W dniu 8 czerwca 1922 r. został po-
rucznikiem6. W 1924 r., już jako rotmistrz (od 15 sierpnia 1924 r. 7), został czaso-
wo oddelegowany do tworzącego się Korpusu Ochrony Pogranicza8. W Gru-
dziądzu odbył kolejny kurs w szkole kawalerii. Dwa lata później przeniesiono 
go do sztabu 4 Dywizji Kawalerii we Lwowie. W mieście tym poznał swoją 
przyszłą żonę Marię z Zenknerów, pochodzącą z rodziny osiadłej we Lwowie. 
Ślub odbył się we Lwowie w 1930 r. i w niedługim czasie małżonkowie przenie-
śli się do Ostrołęki. Kazimierz Mikołajewski służył tam w 5 Pułku Ułanów Za-
sławskich, a Maria działała w stowarzyszeniu „Rodzina wojskowa”. W Ostrołęce 
przyszło na świat ich jedyne dziecko – córka Elżbieta. 

 

 
 
Kazimierz Mikołajewski w mundurze rotmistrza 5 Pułku Ułanów Za-

sławskich. Z archiwum rodziny Wilkoszewskich 

                                                 
5 CAW sygn. AP 4737 K. Mikołajewski. 
6 CAW sygn. AP 4737. 
7 CAW sygn. AP 4737. 
8 CAW, sygn. AP 4737 K. Mikołajewski, karta ewidencyjna. 
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Legitymacja żony Marii. Z archiwum rodziny Wilkoszewskich 
 
W 1937 r. Kazimierz Mikołajewski został urlopowany dla poratowania 

zdrowia, a w 1938 r. przywrócony do służby, awansowany 19 marca 1938 r. na 
majora kawalerii9 i oddelegowany do Częstochowy na stanowisko komendanta 
Przysposobienia Wojskowego Konnego „Krakusów” 7 Dywizji Piechoty. Zastęp-
cą dowódcy 7 Dywizji był jego przyjaciel płk. dypl. Kazimierz Janicki, który  
z zadowoleniem przyjął do jednostki tak doświadczonego oficera10. Z Ostrołęki 
do Częstochowy Kazimierz Mikołajewski przeprowadził się z całą rodziną.  
W mieście, w którym stacjonował tylko pułk piechoty i artylerii, oficer kawalerii 
w mundurze 5 Pułku Ułanów z wiśniowym otokiem na czapce, w granatowych 
spodniach z wiśniowymi lampasami, z szablą u boku i w ostrogach, bo tak się 
nosił Kazimierz Mikołajewski, wzbudzał duże zainteresowanie11. Na nowym 
stanowisku, w celu poprawienia wartości bojowej szwadronu, dokonał jego re-
organizacji i przeprowadzał intensywne szkolenia.  

                                                 
9 CAW sygn. AP 4737; R. Rybka, K. Stepan, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939, Kra-
ków 2003, s. 423. 
10 Na podstawie relacji córki Elżbiety z Mikołajewskich Wilkoszewskiej. 
11 Tamże. 
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K. Mikołajewski w uzdrowisku Morszyn 1937 r. Z archiwum rodziny Mikoła-
jewskich 

 
Wybuch II wojny światowej zastał Kazimierza Mikołajewskiego wraz  

z oddziałem niedaleko granicy koło Krzepic, na kierunku działania niemieckiej 4 
Dywizji Pancernej12. Pod naporem przeciwnika szwadron został częściowo roz-
proszony13. Częstochowska dywizja stawiała dzielny opór przeważającym siłom 
nieprzyjaciela. Aby uniknąć niebezpieczeństwa okrążenia przez niemieckie jed-
nostki zmotoryzowane, 7 Dywizja na rozkaz dowódcy Armii Kraków, wycofała 
się w nocy z 2 na 3 września na Janów. Następnego dnia nieprzyjaciel otoczył 
dywizję rozbijając ją na kilka części. 74 pp wraz z kawalerią, po ciężkiej walce 
obronnej, podjął dwie próby przebicia się poza okrążenie. Druga, wieczorna była 

                                                 
12 W. Steblik, Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1989, s. 209. 
13 Tamże, s. 177. 
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udana. Część 74 pp i kawalerii udała się w kierunku Kielc14, gdzie nadal stawiała 
opór agresorowi. W okolicach Lelowa, kawaleria zaatakowała oddziały niemiec-
kiej 2 Dywizji Lekkiej z jej sztabem15. Po przejściu Wisły, mjr Mikołajewski wziął 
udział w dalszych walkach z nieprzyjacielem: „Ze swych kawalerzystów oraz 
rozmaitych rozbitków i szwadronu marszowego Krakowskiej BK stworzył im-
prowizowany 108 pułk ułanów i objął jego dowództwo. Otoczony na Lubelsz-
czyźnie, 28 IX 1939 rozwiązał pułk. Przedzierając się, został wzięty do niewoli 
sowieckiej”16. 

Niewola sowiecka 
 

  Po zatrzymaniu przez sowietów przewieziony został do punktu zbior-
czego we Lwowie. Stamtąd wysłał przez posłańca list17 do rodziny żony we 
Lwowie, w którym informował, że jest więziony w koszarach 14 pułku na Ły-
czakowie. Ponieważ utracił swoje rzeczy osobiste, prosił o plecak, ręcznik i cie-
płą odzież. Zwrócił się też o pomoc w poszukiwaniu żony i córki, które jego 
zdaniem powinny przebywać w rejonie między Kowlem a Chełmem (rodziny 
wojskowych wyjechały z Częstochowy pociągiem ewakuacyjnym do Kowla). 
We Lwowie spotkał się z teściem Janem Zenknerem, który zaopatrzył go w nie-
zbędne rzeczy. Było to ich ostatnie spotkanie. Wkrótce potem Kazimierz Mikoła-
jewski wraz z innymi żołnierzami został wywieziony transportem kolejowym na 
wschód i osadzony  w obozie w Starobielsku, na terenie dawnego klasztoru.  
W liście wysyłanym ze Starobielska18 do rodziny we Lwowie pisał, że jest 
zdrów. Martwił się o losy najbliższych, radził żonie, jak przerwać ten trudny 
czas i do kogo się zwrócić o pomoc. Prosił o przesłanie do Starobielska informa-
cji o sytuacji najbliższych, gdzie mieszkają i czy są zdrowi. 
 

                                                 
14 Tamże. 
15 Tamże. 
16 L. Mastalski, Oficerowie Częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty Zamordowani na wschodzie w 1940 
roku”, Kraków-Częstochowa 2005, s. 145-146. 
17 List jest w posiadaniu rodziny Wilkoszewskich.   
18 List wysłany dn. 29 XI 1939 r., w posiadaniu rodziny Wilkoszewskich. 
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Wiadomość wysłana we Lwowie do rodziny. Napisana na przełomie IX-X 1939 r. 
Z archiwum rodziny Wilkoszewskich 
 

 
 
Strona adresowa karty poczt. ze Starobielska napisana 24.XII.1939 r. Z archiwum 
rodziny Wilkoszewskich. 
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Karta pocztowa ze Starobielska napisana 24.XII.1939 r. Z archiwum rodziny Wil-
koszewskich. 

 
Po zajęciu wschodnich terenów przez Armię Czerwoną, Maria Mikoła-

jewska zdecydowała się wrócić z córką do Częstochowy. Wędrówka ta trwała 
blisko dwa miesiące i pochłonęła wszystkie pieniądze i kosztowności, jakie ze 
sobą zabrała. Nie wiedziała też nic o losach męża, a kontakt z rodziną we Lwo-
wie okupowanym przez sowietów był utrudniony. Kazimierz Mikołajewski 
przebywający w obozie też nie miał żadnych informacji o rodzinie.  W kolejnym 
liście19 wysłanym z niewoli do Lwowa pisał: „Drodzy Moi! Straszny niepokój 
gnębi mnie. Czekałem do dzisiaj na odpowiedź na mój list wysłany 1 grudnia. 
Rozpacz ogarnia mnie o los moich najdroższych [żony i córki] (…). Jeżeli wiecie 
cośkolwiek natychmiast depeszujcie na adres odwrotny. Jestem zdrów i cały. 
Pisałem do Częstochowy i do Radomska do Matki. Znikąd odpowiedzi. Dziś w 
dzień wigilijny całym sercem łączę się z Wami (…). Niech w Nowym Roku losy 
będą na nas łaskawe. Ściskam i całuję. Piszcie często i zaraz. Do widzenia”. List, 
który wysłała Maria do męża na początku 1940 r., wrócił z adnotacją, że nie ma 
takiego odbiorcy pod wskazanym adresem.  

                                                 
19 Karta pocztowa z dn. 24 XII 1939 r., w posiadaniu rodziny Wilkoszewskich. 



Andrzej Grochowalski 
 

 186

W 1940 r., w dniach od 5 kwietnia do 12 maja, jeńców ze Starobielska za-
częto przewozić w grupach po 100-200 osób do Charkowa20. Tam w siedzibie 
NKWD zostali zamordowani i pogrzebani w lesie na obrzeżach miasta. Brak 
tzw. list wywozowych nie pozwala określić dokładnej daty ich śmierci. Nad 
mogiłami zapadła cisza, która trwała 50 lat. Dopiero na początku lat dziewięć-
dziesiątych minionego wieku, świat dowiedział się o miejscu, gdzie pochowano 
oficerów z obozu ze Starobielska. W 2000 r. w Charkowie został uroczyście 
otwarty Polski Cmentarz Wojskowy, upamiętniający ponad 3700 polskich ofice-
rów tam spoczywających. 
 
Powojenne losy rodziny i próby „wyjaśnienia” okoliczności śmierci Kazimie-
rza Mikołajewskiego 
 

W czasie wojny Maria Mikołajewska z córką Elżbietą mieszkała w Czę-
stochowie, gdzie podjęła pracę na kolei, żeby zapewnić córce i sobie utrzymanie. 
Po wojnie rozpoczęła pracę w administracji jednego z częstochowskich szpitali,  
a parę lat później przeprowadziła się do Zabrza, gdzie pracowała w tamtejszym 
Mostostalu w dziale ekonomicznym. 

Wiele żon oficerów, których mężowie nie powrócili i po których ślad za-
ginął, występowało do ówczesnych instytucji o uznanie ich małżonków za zmar-
łych. Orzeczenie takie zmieniało ich stan cywilny z mężatek na wdowy i pozwa-
lało uregulować wiele spraw formalnych. Z prośbą taką wystąpiła także Maria 
Mikołajewska. Poprosiła o pomoc kolegę męża z czasów pobytu w Ostrołęce, 
majora Bronisława Korpalskiego (ojca chrzestnego Elżbiety), który po wojnie 
nadal służył w wojsku już jako podpułkownik21. Wystarał się on o zaświadcze-
nie o śmierci swego kolegi po „linii wojskowej”, zgodnie z którym mjr Kazimierz 
Mikołajewski zmarł w 1940 r. w obozie jenieckim w Starobielsku, co stwierdzono 
na podstawie zeznań naocznych świadków22. Na dokumencie widnieją podpisy 
płk. dyplomowanego Franciszka Skibińskiego, ppłk. Bronisława Korpalskiego, a 
autentyczność podpisów stwierdził gen. dyw. Zygmunt Berling, który do 1940 r. 
więziony był w tym samym obozie. 

W 1955 r. Tadeusz Mikołajewski zwrócił się do Sądu w Częstochowie  
o uznanie swego brata Kazimierza za zmarłego. Było to podyktowane prawdo-
podobnie uregulowaniem spraw spadkowych po śmierci ich matki Kazimiery. 
Tadeusz Mikołajewski mieszkał w Radomsku w dawnym domu rodzinnym i był 
ostatnim żyjącym z czworga rodzeństwa. Sąd Powiatowy w Częstochowie, po-

                                                 
20 http://www.radaopwim.gov.pl/media/pliki/Ksiega_Cmentarna_Charkow.pdf, s.43-44., 
data dostępu 10.11.2014 r. 
21 Na podstawie relacji córki Elżbiety z Mikołajewskich Wilkoszewskiej.  
22 Zaświadczenie wydane w Warszawie dn.10 VII 1948 r., w posiadaniu rodziny Wilkoszew-
skich. 
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stanowił: „uznać Kazimierza Mikołajewskiego za zmarłego i oznaczyć chwilę 
jego śmierci na dzień 9 maja 1946 r. godz. 24-ta”23. 

Zaświadczenia te nie przekonały rodziny, która miała nadzieję, że Kazi-
mierz Mikołajewski jednak żyje. Rodzina nie przestawała wysyłać listów do róż-
nych organizacji i instytucji w kraju i za granicą.  Maria Mikołajewska otrzymała 
w styczniu 1959 r. pismo z Polskiego Czerwonego Krzyża, że jej mąż nie został  
odnaleziony na terenie ZSSR24. 

Radomszczanie upamiętnili pochodzące ze swojego regionu ofiary 
Zbrodni Katyńskiej tablicami epitafijnymi umieszczonymi na ścianie kaplicy na 
Starym Cmentarzu w Radomsku. Major Kazimierz Mikołajewski jest najwyższy 
stopniem wśród żołnierzy wymienionych na tych tablicach. W kwietniu 2010 r. 
Stowarzyszenie Krajowe Koła Weteranów, Ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Uła-
nów Zasławskich zasadziło w Ostrołęce Dąb Pamięci Kazimierza Mikołajew-
skiego. 

 

 
 
Odpowiedź z Polskiego Czerwonego Krzyża z 1959 r. Z archiwum rodziny Wil-
koszewskich 

                                                 
23 Odpis postanowienia z dn. 13 maja 1955 r. Sąd Powiatowy w Częstochowie, sygn. akt 
Ns.731/54, w posiadaniu rodziny Wilkoszewskich. 
24 Pismo z dn. 19.01.1959 r.  Zarząd Główny PCK, Biuro Informacji i Poszukiwań. W posiada-
niu rodziny Wilkoszewskich. 
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Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek 
Antoni Słonimski 

 
 
 
 Publikacje na temat Holokaustu są niezwykle popularne. Wydanych 
zostało dużo książek zawierających relacje Żydów z poszczególnych polskich 
gett, a także inne opracowania mające na celu przybliżenie czytelnikowi drama-
tycznych czasów Zagłady. Oprócz tego kinematografia w niemałej ilości przed-
stawia nam filmy poruszające problem Shoah. Zagadnienie nie jest obce i odizo-
lowane. Moja praca oczywiście dotyczy wspomnianej tematyki aczkolwiek do-
tknięty w niej problem jest zupełnie inny. Stefania Heilbrunn w książce Children 
of dust and haven, swoją opowieść rozpoczęła następującymi słowami: „To opo-
wieść o mieście i o pewnej dziewczynie. Mieście jakich setki, dziewczynie jakich 
tysiące. Zarówno miasta jak i dziewczyny już nie ma”1. 
 Tekst, który oddaję do rąk czytelnika to zmieniona wersja mojej pracy 
licencjackiej, obronionej w 2012 r. pod kierunkiem dr hab. Bożeny Szaynok, na 
Uniwersytecie Wrocławskim. W związku z nowymi informacjami, które pojawi-
ły się w temacie radomszczańskiego getta, praca została zaktualizowana i skon-
frontowana z innym dostępnym źródłem. Inspiracją do jej napisania były mate-
riały przekazane mi przez nieżyjącego już radomszczańskiego dziennikarza pa-
na Macieja Ziembińskiego. Zawarte w nich informacje, a więc autorskie opraco-
wanie sytuacji w getcie na podstawie pamiętnika Żydówki z Radomska Miriam 

                                                 
1 S. Heilbrunn, Children of dust and heaven, Australia [wyd.własnym sumptem], 1978; wyd. 2 
Cape Town [wyd. własnym sumptem], 1991, s. 9, tłum. autorki, This is a story of a town and  
a girl. A town – like hundreds of others. A girl – like thousands of other girls. Both the town and the girl 
are no more. 
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Chaszczewackiej oraz książki Stefanii Heilbrunn Children of dust and heaven (ko-
rzystałam wtedy z tłumaczenia na język polski) okazały się niepełne.  

Pamiętnik Miriam został zdeponowany w instytucie Yad Vashem w Je-
rozolimie. W 2013 r. prof. Feliks Tych z Żydowskiego Instytutu Historycznego  
w Warszawie opublikował w 9 numerze rocznika „Zagłada Żydów. Studia  
i Materiały”, pamiętnik Miriam w całości w języku oryginału, czyli po polsku. 
Pierwsza różnica jaka jest zauważalna od samego początku to nazwisko autorki 
pamiętnika. W moim pierwszym źródle zostało zapisane jako Chaszewicka, na-
tomiast w drugim jako Chaszczewacka. Nie neguje poprawności żadnego, 
przedstawiam dwie wersje z jakimi się spotkałam. 

Oprócz tego niedawno miałam okazję przeczytać książkę Stefanii Heilb-
runn w oryginale, co również zmieniło mój punkt widzenia na tę pracę. Ponadto 
korzystałam z angielskiego tłumaczenia Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej  
w Radomsku, gdzie znalazłam wiele relacji dawnych żydowskich radomszczan. 
 W polskim piśmiennictwie o Shoah, istnieje duży problem. W większości 
prac opisywane są getta, które tworzono w dużych ośrodkach takich jak: War-
szawa, Łódź czy Kraków. Jesteśmy w stanie wydobyć wiele interesujących in-
formacji z dostępnej literatury.  

Im mniejsze getto, tym mniej informacji można znaleźć na jego temat. 
Podobnie stało się z tym, którego dotyczy moja praca. Znajdowało się w mieście 
- Radomsku, położonym  90 kilometrów od Łodzi. Stefania Heilbrunn tak opisu-
je Radomsko: „(…) jest położone na drodze międzystrefowej kolei, dokładnie  
w połowie drogi między Warszawą a Krakowem (…)”2. Dodaje jednak, że mia-
sto, o którym pisze należy do przeszłości. Istnieje tylko na mapach serc ludzi, 
którzy pamiętają je sprzed wojny. Żyło w nim prawie 10 tys. Żydów, którzy 
uważali Radomsko za swój dom. Działała gmina żydowska, synagoga oraz 
cmentarz. Wielu Żydów pracowało w radomszczańskim przemyśle, który bar-
dzo wspomagało. Oprócz tego w mieście działała żydowska biblioteka im. Sza-
loma Alejhema. 

W poszukiwaniach materiałów do pracy, nie spotkałam się z żadnym 
opracowaniem na ten temat. W historiografii małe getta zostały zdominowane 
przez te z największych polskich miast. I głównie na ich podstawie budowany 
jest wizerunek życia codziennego. 
 Podejmując decyzje odnośnie tematu pracy, oprócz wyżej wymienionych 
względów brałam pod uwagę fakt, iż pochodzę z Radomska, w którym Żydzi 
byli bardzo ważną częścią historii. Czuję się zobowiązana aby o nich opowie-
dzieć. 

Stosunek wielu ludzi do narodu żydowskiego nie jest pozytywny. Rów-
nież w większości przypadków nie jest negatywny. Jest żaden, neutralny, obo-
jętny, lekceważący. Jednak należy wspomnieć, że korzenie antysemityzmu,  

                                                 
2 Tamże, s. 9, tłum. autorki, It sits tere, straddling the railway Line exactly half-way between Warsaw 
and Kraków.  
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a także antyjudaizmu tkwią w odległej przeszłości. Uważano, że Żydzi stanowili 
źródło wszelkich problemów. Komuniści, konspiratorzy, zabójcy Chrystusa -  
popularne określenia Żyda. Mimo tego, że większość krajów podchodzi do kwe-
stii żydowskich w sposób, który określiłabym potocznie jako normalny. Spo-
łeczność żydowska naturalnie wplotła się w społeczności innych krajów. W wię-
kszych europejskich miastach nie dziwi obecność chasyda na ulicy czy prężnie 
działająca dzielnica żydowska. Polska jest inna. Niegdyś miejsce, które wybrało 
na swój dom ponad 3 miliony Żydów. Teraz kraj, gdzie boją się wracać po wielu 
upokorzeniach. Sytuacja ulega zmianie, ponieważ kwestia żydowska staje się 
coraz bardziej powszechna nie ze względu na Holokasut, ale na bogatą historię  
i kulturę. Otwarte w 2014 r. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warsza-
wie, pokazuje tysiące lat obcowania żydowskiego na polskiej ziemi i przeplata-
nia kultur. Oprócz tego festiwale kultury żydowskiej, muzea, książki, obszerne 
badania polskich naukowców, studia judaistyczne i wiele innych, wskazujących 
na zainteresowanie sprawami żydowskimi. 

Inny problem dotyczy pochodzenia żydowskiego. Większość ludzi wsty-
dzi się lub boi do niego przyznać, ponieważ obawia się reakcji społeczeństwa. 
Biorąc pod uwagę wielokulturowość wielkich miast, judaizm to kolejna religia. 
Małe miasta są z reguły zaściankowe, wszyscy wiedzą wszystko o wszystkich. 
Posiadanie żydowskich korzeni w tak małym otoczeniu ludzi jest związane  
z patrzeniem na kogoś przez stereotyp. Osobiście zmagałam się z tym proble-
mem przez kilka lat, dopóki nie ukończyłam studiów judaistycznych i nie zro-
zumiałam, że to całkowicie normalnie i nie ma powodów, aby ukrywać pocho-
dzenie jako wstydliwą rzecz. Niektórym ludziom do tej pory bardzo ciężko zro-
zumieć, że człowiek mogący wyróżnić w swoim drzewie genealogicznym ży-
dowskich przodków nie musi być Żydem. W każdym razie moim zdaniem to 
raczej powód do dumy. Moja prababcia była Żydówką. Uratowana z radomsz-
czańskiego getta, przeżyła wojnę. Również dzięki niej napisałam tę pracę, skoń-
czyłam ciekawe studia i zaczęłam uczyć się języka hebrajskiego. 

W Radomsku żydowskie sprawy są poruszane na forum publicznym. 
Powstało dosyć oryginalne muzeum żydowskie, składające się z płyt ułożonych 
w całym mieście, przed budynkami niegdyś należącymi bądź użytkowanymi 
przez Żydów. Jednak ten temat nie jest popularyzowany w wystarczający spo-
sób. Według mnie powinien być bardziej widoczny w edukacji regionalnej, która 
w Radomsku, moim zdaniem nie istnieje lub stosuje się ją na bardzo małą skalę.  

Poza tym szukając materiałów do napisania pracy miałam wrażenie do-
słownego wyszarpywania informacji. Notoryczne dopytywanie, niechęć ze stro-
ny rodziny do poruszania tych kwestii, a także po prostu brak osób, które pa-
miętają choć trochę żydowskie Radomsko sprawił, że praca nie przybrała takie-
go kształtu, jaki powstał w moich planach.  

Zadaniem historyka jest w sposób obiektywny opisać przeszłość, aby 
pamiętać i być świadomym. Pomimo tego, że ja dopiero się tego uczę, postaram 
się w sposób kompetentny opowiedzieć o tym niezwykle ciekawym fragmencie 
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historii Radomska. W mojej pracy korzystam ze źródeł, jakimi są relacje i pa-
miętniki Żydów, którzy przebywali w różnych gettach. Wiele z nich charaktery-
zuje się zaburzoną chronologią i emocjami. Nie zwraca się uwagi na konstrukcję 
zdań, jedynie na przesłanie. Autorzy zdobytych przeze mnie materiałów byli 
ludźmi w różnym wieku. Najcenniejszym źródłem jest pamiętnik Miriam Chasz-
czewackiej (Chaszczewickiej). Korzystałam z opracowania pana Macieja Ziem-
bińskiego, teraz chciałabym skonfrontować to źródło z innym, opublikowanym 
przez prof. Feliksa Tycha – krótko mówiąc z oryginałem. Miriam miała 15 lat  
w chwili wybuchu wojny, a nie 16 i pół, jak podałam wcześniej.  Oprócz tego 
pozostałe relacje, które posiadam zostały napisane w języku jidisz. Część zdoby-
łam po polsku. Jednak najobszerniejsze relacje zostały przetłumaczone jedynie 
na język angielski. Być może dlatego nie są tak popularne. Należą do księgi pa-
mięci Żydów z Radomska dostępnej w internecie. 

Poszukiwania materiałów do pracy rozpoczęłam od wizyty w Muzeum 
Regionalnym w Radomsku. Tam uzyskałam informacje na temat istnienia tzw. 
ksiąg pamięci poszczególnych żydowskich gmin, w tym radomszczańskiej. Zo-
stała opublikowana w internecie w całości w języku angielskim. Oprócz tego 
dzięki pomocy historyków z muzeum udało mi się skontaktować z potomkinią 
radomszczańskich Żydów – Rachel Lili Kesselman, twórczyni żydowskiego mu-
zeum, o którym pisałam wcześniej. Resztę relacji uzyskałam dzięki pomocy lo-
kalnego dziennikarza, pasjonata żydowskiej historii - Macieja Ziembińskiego, 
który zezwolił mi na korzystanie z zebranych przez niego relacji, do tej pory nie 
opublikowanych.  

Informacje przeze mnie przedstawione to synteza dostępnych źródeł na 
ten temat. Przedstawienie życia codziennego w ekstremalnie trudnych warun-
kach. Poruszanie niekiedy błahych spraw ukazując zupełnie inny obraz życia w 
getcie niż ten królujący w wyobraźni wielu ludzi. Mianowicie: ciężkie warunki 
bytowe, ogromne obciążenie psychiczne, smutek. Te elementy zdominowały 
codzienność. Jednak istnieją sprawy rozjaśniające trudną rzeczywistość, ukazu-
jącą psychiczną wolę walki. Moim zadaniem nie jest ukazanie Żydów jedynie 
jako ofiary Holokaustu. Chcę pokazać ich przede wszystkim jako ludzi, którzy 
mają podobne codzienne potrzeby do naszych.  

Rozmyślania na temat holokaustu przywodzą na myśl jedno pytanie: 
dlaczego?  

Na to pytanie starali się odpowiedzieć Robert Szuchta i Piotr Trojański, 
tworząc podręcznik „Holokaust – zrozumieć dlaczego”. Według nich antysemi-
tyzm i antyjudaizm swoje korzenie mają w zupełnie odległych nam czasach. 
Poprzez zwrócenie uwagi na żydowską historię poczynając od starożytności, 
starają się wyjaśnić czynniki mające wpływ na to czym był Holokaust. Uważają, 
że źródło antyjudaizmu (zakazu wyznawania religii żydowskiej) jest w niechęci 
do tego narodu. Następnie twierdzą, że uczucie niechęci zastąpiła nienawiść,  
z którym wiąże się antysemityzm (mówił o izolacji Żydów, dyskryminacji  
w życiu publicznym itp.). Szuchta i Trojański dotykają ważnej sprawy tworzenia 
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się antysemityzmu w Niemczech. Opisują historię Republiki Weimarskiej i roz-
woju nazizmu. Dzięki ułożeniu materiału w ten sposób, prowadzą do próby 
odpowiedzi na pytanie: dlaczego? 
 W mojej pracy opowiem o ludziach, którzy przeżyli nazistowski terror.  
O tych, którzy zostawili po sobie cenne świadectwa w postaci pamiętników, 
relacji. Opiszę jak wyglądała ich trudna rzeczywistość, co robili aby przeżyć. 
Zastanowię się co było dla nich ważne i dlaczego. Relacje, które spisali zawierają 
wiele tych elementów. Jednak istnieją sprawy, które z niewiadomych przyczyn 
nie zostały poruszone. Spróbuję wyjaśnić dlaczego.  

Poniżej przedstawiam bohaterów mojej pracy: 
Miriam Chaszczewicka (Chaszczewacka) – młoda Żydówka, której woj-

na przerwała dzieciństwo. „Miriam była córką nauczyciela języka hebrajskiego 
Dawida Haszczewickiego. Pamiętnik zaczęła pisać 21 kwietnia 1941 r. kiedy 
miała szesnaście i pół roku. Zakończył go niezidentyfikowany autor 24 paź-
dziernika 1942 r. informacją, że Miriam wspólnie z matką oddały się w ręce 
niemieckiej policji, która nazajutrz wysłała je do Częstochowy. Tam zginęły3. 

Stefania Heilbrunn –  Z jej książki, wydanej w 1978 r., czerpałam wiele 
informacji na temat zdrowia, pracy i ucieczek z getta. Osoba Stefanii nie pojawia 
się w relacjach innych. Określa siebie jako lekarkę.  

Teresa Zimek – mieszkanka getta. Moja prababcia. Jedna z niewielu, któ-
rej udało się uciec. Ukrywała się w pod radomszczańskich wsiach u Polaków. 
Szczegółowo opisuje formy znęcania się nazistów nad ludnością żydowską Ra-
domska. Po wojnie zmieniła wiarę i przyjęła chrzest. Nazwisko Zimek, otrzyma-
ła po mężu Polaku.  

Abraham Buchman i Yehuda Waksman – mieszkańcy getta, w sposób 
bardzo dokładny opisują moment likwidacji getta. Ich relacja została spisana  
w języku jidysz, a następnie przetłumaczona na język angielski. 

Simkha Hampel i Yisokhar Miński – najbardziej obszerna relacja również 
spisana w jidysz. Opisuje żydowską egzystencję w getcie. Simkha Hampel był 
żydowskim lekarzem. Po 1 września 1939 r. został jedynym lekarzem w getcie. 
Dysponuję obszerną relacją spisaną przez niego dotyczącą warunków sanitar-
nych w getcie.  

Hana Ash Wilhelm – jedenastoletnia mieszkanka getta. Nazywa przez 
przyjaciół Dziunia. 

Tuwia Bożykowski – rodowity radomszczanin i znakomity literacki 
twórca.  

                                                 
3 Księga Pamięci gminy żydowskiej w Radomsku. Tekst: Maciej Ziembiński na podstawie 
tłumaczenia z języka hebrajskiego i jidisz Marka Poniemuńskiego oraz wspomnienia Żydów 
radomszczańskich, którzy przeżyli holokaust w tłumaczeniu Agnieszki Łyp (oryginał z Mu-
zeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku – maszynopis niepublikowany). 
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Najtrudniejszą rzeczą w trakcie pisania tej pracy było oddzielenie emocji. 
Napisanie o tragedii narodu żydowskiego, czytając o zagładzie wszystkich ma-
łych światów, a następnie potraktowanie wszystkich informacji chłodnym, 
obiektywnym, historycznym okiem. Niesłychanie trudno jest walczyć ze swoją 
wyobraźnią oraz z faktem, że nie czyta się drastycznej powieści sensacyjnej, ale 
prawdziwą historię, prawdziwych ludzi. Dlatego czytając relacje, próbując uło-
żyć w głowie kwestie nie do zrozumienia, uczyłam się opisywać wybrany przeze 
mnie temat okiem naukowca.   
 Uprzedzenie i niechęć również zagrały ważne role w tworzeniu pracy. 
Czasami po przeczytaniu relacji komentarz był niepotrzebny. Obiektywizm był 
jedna w tym przypadku niezbędny. Ludzie nie wiedzą, a powinni się dowie-
dzieć. Każdy do sprawy holokaustu podchodzi inaczej, dlatego ocena pracy jest 
bardzo indywidualna. Chciałabym tę sprawę rozpatrzeć w następujący sposób. 
Ludzie myśląc o zagładzie, wyróżniają takie hasła: Hitler, obozy koncentracyjne, 
antysemityzm, ŚMIERĆ. 

Dlaczego holokaust tak rzadko jest rozpatrywany w charakterze życia 
codziennego? To właśnie jest najprostsza droga do próby zrozumienia. Patrzeć 
na shoah przez pryzmat życia pojedynczych, zwykłych osób. Co nam da lekcja 
historii, na której dowiemy się, że w czasie drugiej wojny światowej był Holo-
kaust i zginęło tam 6 milionów Żydów? Co nam da ta lekcja bez zrozumienia 
specyfiki nazizmu i działań Hitlera oraz tego kim „ci” Żydzi właściwie byli? 

Moja praca jest opisem życia codziennego w getcie w Radomsku, o któ-
rym nikt nigdy nie napisał żadnej publikacji. Nie wydał w postaci książkowej 
relacji ludzi tam przebywających. Małe miasteczko jest przykładem wielkiej tra-
gedii. Chciałabym w ten sposób zmienić również patrzenie na sytuację Żydów  
w czasie II wojny, przez pryzmat getta warszawskiego, łódzkiego czy krakow-
skiego. Ludzie zapominają, że w Polsce było kilkadziesiąt innych mniejszych 
żydowskich, wyizolowanych obszarów.  

Elementy życia codziennego, które opisałam występują w każdym getcie. 
Problem z żywnością, zdobyciem ubrań, warunkami mieszkaniowymi, tyfusem i 
innymi występował wszędzie. W każdym getcie jednak, mimo, że poruszane są 
podobne problemy, zawsze wyglądają inaczej. Ludzie radzą sobie z nimi w od-
mienny sposób. 
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Historia radomszczańskich Żydów 
 

A town like hundreds of others… Maybe. But not for us. For us it was home4.  
 
Stefania Heilbrunn 
 
 Historia Radomska nie może zostać opisana, bez poruszenia kwestii ży-
dowskiej. Ten kto chce rzetelnie opowiedzieć o mieście musi wspomnieć o lu-
dziach, bez których ta historia nie byłaby pełna. Musi wspomnieć o ludziach 
zasłużonych dla tutejszego przemysłu i kultury. O Żydach – społeczności, której 
losy zawsze będą ważnym elementem w historii miasta. 

Na początku XIX w. ludność żydowska zamieszkiwała wieś przylegającą 
do miasta o nazwie Bugaj. W kolejnych latach dziewiętnastego stulecia wieś zo-
stała przyłączona do Radomska. Prawo obowiązujące w Księstwie Warszaw-
skiem pozbawiało Żydów praw obywatelskich oraz cywilnych. Po upadku Księ-
stwa  miasto znalazło się w granicach Królestwa Kongresowego. W 1816 r. Żydzi 
dostali zezwolenie na założenie cmentarza5. Natomiast w 1822 r., założono 
pierwszą na tych terenach wspólnotę żydowską. Zorganizowano Komitet i roz-
poczęto budowę synagogi. Od tej pory wiele kwestii zostało ułatwionych w ży-
ciu codziennym radomszczańskich Żydów.  

Bardzo ważnym wydarzeniem było zaangażowanie rabina Salomona ha-
Kohen Rabinowicza6 z położonej nieopodal Włoszczowej, w tworzenie się struk-
tur gminy żydowskiej oraz jej późniejszego działania. Salomon założył dynastię 
radomszczańskich cadyków7. Sprawowali oni „władzę” z ojca na syna aż do 
rozpoczęcia II wojny światowej. Ostatnim cadykiem był Salomon Enoch ha Ko-
hen – zginął w getcie warszawskim w 1942 r. 

                                                 
4 S. Heilbrunn, Children …, s. 9, tłum. autorki, „Miasto jak setki innych… Może. Ale nie dla 
nas. Dla nas to był dom”. 
5 Żydowskie cmentarze (kirkuty) były charakterystycznymi miejscami. Musiały być ogrodzo-
ne grubym wysokim murem. Dla Żydów cmentarz był miejscem nieczystym. Nie odwiedzano 
go często. Żydowskie nagrobki nazywamy macewami. Na cmentarzu znajdował się również 
ohel – miejsce gdzie chowano cadyków bądź rabinów. Żydzi trzymający się tradycji nie przy-
noszą na cmentarz zniczy. Przy macewie ustawiają kamienie.  
6 Salomon ha-Kohen Rabinowicz (Szlama lub Szlomo Rabinowicz) był najsławniejszym ra-
domszczańskim cadykiem w Polsce i na świecie. Urodził się w 1795 r., a zmarł w 1866 r. 
Współtwórca polskiego ruchu chasydzkiego. Miał prawo do noszenia przy nazwisko przy-
domka ha-Kohen. Oznaczało to, że jest potomkiem Aarona, brata Mojżesza. Współcześnie jego 
dzieła są wykorzystywane w naukach m.in. w szkole chasydów w Brooklynie. Jej dyrektor 
Arnold Freud odwiedził Radomsko w celu złożenia hołdu słynnemu cadykowi.  
7 Cadykowie stali na czele wyznawców chasydyzmu (ortodoksyjny odłam judaizmu, upo-
wszechnił się wśród Żydów zamieszkujących środkową i wschodnią Polskę). Byli otaczani 
czcią dzięki przypisywanym im zdolnościom czynienia cudów i uzdrawiania. Cadyk z hebraj-
skiego oznacza sprawiedliwy. 
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 „W 1827 roku na ogólną liczbę 1792 mieszkańców, 369 stanowili Żydzi,  
a w roku 1855 na 2946 mieszkańców prawie połowę (1402) stanowiła ludność 
pochodzenia żydowskiego”8. W 1862 r. dekretem z 5 czerwca Żydzi uzyskali 
równouprawnienie w Królestwie Kongresowym. Kilkanaście lat wstecz otwo-
rzono kolej warszawsko-wiedeńską. Te dwa czynniki wiązały się bezpośrednio 
ze wzrostem liczby ludności żydowskiej w Radomsku. Już w roku 1897 spis wy-
kazał 43% Żydów.  
 Ważnym wydarzeniem w historii radomszczańskich Żydów było zakoń-
czenie budowy synagogi w 1902 r. (w literaturze spotyka się również datę 1908). 
Bogato wykończona, była świątynią kolejnej kultury w tak małym mieście. 
Oprócz tego w mieście znajdowało się kilka kościołów katolickich, zbór ewange-
licki oraz cerkiew. Nie bez powodu Radomsko zostało nazwane miastem wielu 
religii. 

 

 
 

Panorama Radomska z widoczną w prawym dolnym rogu synagogą, fot. ze 
zbiorów Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku 
 

 

                                                 
8 Radomszczańscy Żydzi od 1810 roku do eksterminacji, „Komu i Czemu” 2008, nr 39. 
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Po rewolucji 1905 r. sytuacja ekonomiczna Radomska przedstawiała się 
katastrofalnie. Było to bezpośrednią przyczyną masowej emigracji Żydów do 
Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim do Teksasu9. 
 Radomszczańscy Żydzi burzą mit stereotypowego Żyda, kojarzącego się 
głównie z pieniędzmi i bankami. W Radomsku ludność żydowska była bardzo 
aktywna. Działała w rozmaitych organizacjach i przemyśle. Ich główny udział  
w przemyśle miasta to przede wszystkim zakłady stolarskie, których w okresie 
międzywojennym było aż 250. Większość Żydów zajmowała się stolarstwem, 
handlem bądź kupiectwem. Mieszkanka Radomska – Stefania Heilbrunn, tak 
charakteryzuje przemysłowość Żydów w czasie przedwojennym: „To dopiero 
Żydzi rozbudowali całe Radomsko, a co się z tym wiąże dali ludziom pracę. Na 
witrynach kilku sklepów, których właścicielami byli Polacy można było ujrzeć 
następujące hasło: SWÓJ DO SWEGO PO SWOJE.  Polscy sklepikarze w ogóle 
nie mieli głowy do handlu. Wiadomo przecież, że jeśli chodzi o handel to nie 
ważne jakiej narodowości  jest klient. Najważniejsze jest czy klient ma pieniądze 
i czy dużo kupi”10. W mieście żyło kilku Żydów nazywanych przez społeczność 
bogaczami. Byli wspólnikami banku, a także właścicielami kolei warszawsko-
wiedeńskiej11. 
 Radomsko było miastem, w którym Żydzi bez przeszkód mogli wyzna-
wać swoją religię, budować szkoły, biblioteki12, a także zrzeszać się w rozmaite 
organizacje.  W latach 1930-33 na terenie miasta działały: Związek Drobnych 
Kupców, Komitet Pomocy Zubożałym Kupcom i Rzemieślnikom, Bank Spół-
dzielczo – Kupiecki, Kasa Bezprocentowa „Cemilas Chesed”13. Żydzi mieli rów-
nież swój szpital. Działały też kluby sportowe takie jak Hakoach, Maccabi, Ha-
poel, Gwiazda, Morgenstern14. 
 Żydowskie życie polityczne również  istniało, Żydzi byli członkami Rady 
Miasta Radomska. Poza tym prężnie działał oddział organizacji Bund, która 
opowiadała się za pozostaniem narodu żydowskiego na ziemiach polskich. 
Oprócz tego w 1930 r. powstał kibuc, który miał za zadanie przygotować Żydów 
do emigracji i organizacji państwa w Palestynie. Powstanie kibucu świadczyło  
o działalności organizacji syjonistycznej, która opowiadała się za opuszczeniem 
Polski, w celu emigracji do Palestyny. Żydzi stanowili 55% mieszkańców miasta. 
Ta ilość nie przekładała się na ich udział w polityce miasta. Wielu trudno było 
zachęcić do aktywności.   

                                                 
9 Tamże. 
10 Relacja Stefanii Heilbrunn, źródło:  
http://archiwum.radomsko24.pl/tekst,753.html.  
11 Fragment Księgi Pamięci Żydów radomszczańskich opublikowany w lokalnej gazecie „Ko-
mu i Czemu” z marca 2009 r. 
12 Najsławniejsza biblioteka im. Szaloma Alejchema – centrum kultury żydowskiej w Radom-
sku. 
13 Radomszczańscy Żydzi …, „Komu i Czemu” 2008, nr 39. 
14 Tamże. 
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 Sytuacja narodu żydowskiego w latach 20-tych i 30-tych XX w. w całej 
Europie była trudna. Powszechny antysemityzm rozpowszechnił się również  
w II Rzeczpospolitej. Bogaci Żydzi mieli w swoich rękach potężne finansowe 
wpływy. Kontrolowali banki, mieli szczęście do obrotu pieniędzmi. Lata 30-te 
okazały się szczególnie trudnym okresem dla narodu żydowskiego. Wszystko 
rozpoczęło się w Niemczech, gdzie kanclerzem został Adolf Hitler, lider nazi-
stowskiej partii NDSAP. To właśnie w Rzeszy zaczął rozprzestrzeniać się fana-
tyczny antysemityzm. Zaczęło się od niszczenia żydowskich sklepów, dyskry-
minowania żydowskich lekarzy, prawników i polityków. Wzbudziło to protest 
opinii międzynarodowej, ponieważ demonstracje, które były maską prawdzi-
wych zamiarów nazistów, przybierały charakter napadów i zastraszania. Rasizm 
jakim kierowali się naziści doszedł do rangi instytucjonalnej. Wydano ustawy 
norymberskie (1935). Wprowadzały m.in. separację biologiczną Żydów od 
Niemców, pozbawienie praw obywatelskich: służby wojskowej, prawa wybor-
czego, piastowania stanowisk publicznych. Unieważniano małżeństwa miesza-
ne, a stosunki seksualne z Żydami były przestępstwem. Konfiskowano żydow-
skie mienie. Zakazano kupna samochodów, telefonów, rzeczy wartościowych,  
a nawet zwierząt domowych15. Żydzi zostali wykluczeni. Kulminacją antysemi-
tyzmu w tym okresie była tzw. noc kryształowa (1938), czyli pogrom niemiec-
kich Żydów. Niemcy potrzebowali pretekstu, na który nie musieli długo czekać. 
Niemiecki ambasador Ernst von Rath został zamordowany przez młodego pol-
skiego Żyda Herschla Grynszpana (prawdopodobnie pochodził z Radomska). 
Palono synagogi, domy modlitwy, mieszkania prywatne, wybijano okna, szyby. 
Od odłamków szkła na ulicach ta noc symbolicznie została nazwana kryształo-
wą.  

W Polsce nacisk na kwestie żydowskie nasilił się po śmierci marszałka 
Piłsudskiego. W 1936 r. nastąpił bojkot ekonomiczny Żydów oraz wydano usta-
wę ograniczającą ubój rytualny. Obóz Zjednoczenia Narodowego firmował swo-
je hasła wyborcze „Żydzi do ghetta!”. Nasiliły się napady i szykany. Trwała ma-
sowa emigracja Żydów z całej Europy.  

Zagłada narodu żydowskiego podczas II wojny światowej była ogromną 
tragedią. Śmierć poniosło około 6 milionów Żydów. Żadne słowo o negatywnym 
zabarwieniu nie jest w stanie określić zachowania hitlerowców opętanych nazi-
stowską ideologią. Kwestia Holokaustu jest znana opinii światowej i obecnie 
często przez nią poruszana. Powstaje coraz więcej filmów o tej tematyce, które 
nie są produkcjami skierowanymi wyłącznie dla historyków. Filmy mają charak-
ter masowy.  
 W czasie wybuchu II wojny światowej, polscy Żydzi zaangażowali się  
w obronę kraju, do wojska powołano ich 100 tys. Żydowskie organizacje poli-
tyczne nawoływały do wsparcia Polski, zapewniały, że Żydzi są po stronie pol-

                                                 
15 R. Szuchta, P. Trojański, Holokaust – zrozumieć dlaczego, Warszawa 2006, s. 121-128. 
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skiej i chcą walczyć o jej godność i niepodległość. W pierwszych dniach września 
Żydzi dzielili losy Polaków. Osłabł antysemityzm16. 

W dniach przed wybuchem wojny 1939 r. sytuację w Radomsku tak ob-
razuje Stefania Heilbrunn: „To był początek roku 1939, kiedy to atmosfera życia 
była bardzo różna, w szczególności jeśli chodzi o pracę. Tej pracy nie było. Przez 
to w mieście kręciło się dużo chuliganów. Kiedy wraz z bratem szliśmy odwie-
dzić naszego ojca zostaliśmy napadnięci. Nasz znajomy doktor Róziewicz, wra-
cając z cmentarza również został zaatakowany przez zbirów. Zgłosiliśmy to na 
policji, oni jednak rozkładali ręce i mówili: Co my mamy zrobić, przecież ich nie 
złapiemy. To był początek strasznych czasów”17. Kolejna relacja napisana przez 
Simkhe Hampel i Yisokhara Mińskiego mówi o tym, że w Radomsku do końca 
nie wierzono, że wybuchnie wojna. „Ludzie starali wyperswadować sobie na-
wzajem, a w szczególności sobie, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią, 
że wojny nie wybuchnie. Na ulicach, w mieszkaniach, domach modlitwy starzy  
i młodzi ciągle o tym rozmawiali”18. Wśród młodzieży wyraźnie widać było 
podniecenie nową sytuacją. Miriam wraz ze swoimi szkolnymi kolegami, pogrą-
żeni w prozie codziennego życia, koniecznie chcieli zamknięcia szkoły. Kiedy do 
tego doszło, z powodu wojny, radość była niezwykle duża.  „(…) przyszły wąt-
pliwości, czy podczas wojny zamkną budę (…)”19. Rozmowy o wojnie były eks-
cytujące, dziewczęta chodzące do popularnego w Radomsku parku, potocznie 
zwanego Sportem, spotykały się, rozmawiając, snując plany wojenne, wymyśla-
jąc bieg przyszłych wydarzeń. 

1 września 1939 r. nikt nie wiedział co się dzieje. Dominowała wszecho-
garniająca dezorientacja. Miriam Chaszczewicka (Chaszczewacka) zapisała  
w swoim pamiętniku moment rozpoczęcia bombardowania: „Trach, Trach, 
Trach – ten przeraźliwy odgłos dochodzi moich uszu. Jestem bardzo zmęczona, 
ale mimo to bardzo interesuje mnie to co się dzieje na zewnątrz. (…) Słyszę rów-
nież strzały. Zastanawiam się co to  w ogóle jest? Mama też jest zdezorientowa-
na, krzyczy: Dawid co się dzieje? Co się z nami stanie? Ojciec próbuje ją pocie-
szyć. (…) Ktoś mówił: bomby, samoloty, metalurgia… . Szybko zapalamy świa-
tło i idziemy do kuchni. Tata nie bardzo wierzy w to wszystko.  Cały czas zasta-
nawia się nad tym czy to przypadkiem nie jest wojna – nie wiem jak to możliwe, 
ale rozpoczęło się bombardowanie Radomska”20. Wszyscy byli zaskoczeni nową 
sytuacją. W dalszych wspomnieniach, Miriam mówi o tłumach ludzi, którzy 
wyszli na ulice by liczyć samoloty na niebie. Pisze o ucieczkach z miasta i o tym 
                                                 
16 Tamże, s. 138-139. 
17 S.Heilbrunn, Children… 
18 Relacja pt. „The Megillah of suffering” napisana przez Simkhe Hampel I Yisokhara Miń-
skiego – tłum. z ang. autorki, źródło:  
http://www.jewishgen.org/yizkor/radomsko/radomsko.html. 
19 Pamiętnik Miriam Chaszczewackiej, oprac. Feliks Tych, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 
2013, nr 9, s. 436. 
20 Tamże. 
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jak z rodziną przeczekała pierwsze naloty w piwnicy sklepu rzeźniczego. Na 
kolejnych stronach, które czyta się jak niewiarygodną powieść rekonstruuje się 
nadzieja jaka panowała po odsłuchaniu w radiu wiadomości o wypowiedzeniu 
wojny Niemcom przez Wielką Brytanię i Francję. Nie wiedzieli, że radość jaka 
ich ogarniała szybko przerodzi się w najgłębszy smutek i pustkę. Nie mieli poję-
cia, że sojusznicy potraktują Polskę z ogromnym dystansem. 

Wczytując  się w kolejne strony pamiętnika Miriam dowiadujemy się  
o reorganizacji Radomska. Niemcy nakazali zamknąć żydowskie sklepy, ustalili 
godzinę policyjną. Zapanował nowy porządek. W grudniu 1939 r. na terenie 
Radomska zostało utworzone getto, jako drugie w Polsce zaraz po piotrkow-
skim. „Miało ono obejmować ulice Przedborską (Limanowskiego), Źródlaną, 
Rolną, Stodolną, Strzałkowską (Legionów), Fabianiego, Mickiewicza i kilka do-
mów na tzw. górce”21. Tak wspomina to wydarzenie Yisokhar Miński: „Kolejna 
straszna nędza dotknęła radomszczańskich Żydów 20 grudnia 1939 roku. Było 
ciemno kiedy weszła w życie proklamacja dotycząca tworzenia nowego getta. 
Żydzi mogli poruszać się jedynie po terenie getta. Przekroczenie jego granic 
równało się śmierci (…) Żydzi nie mogli przyzwyczaić się do tych nowych, 
okropnych warunków”22. W kolejnych akapitach widać rozpacz jaka ogarnęła 
Żydów. Z dnia na dzień musieli porzucić swoje domy i zamieszkać w spartań-
skich warunkach, cierpiąc ubóstwo. 

„Miałam 19 lat gdy hordy hitlerowskie wkroczyły do Radomska”– pisze 
Teresa Zimek – „Około 27 tysięcy mieszkańców, wśród których zamieszkiwało 
wówczas 8 tysięcy Żydów, a wśród nich moja matka Doba, młodsza siostra Kaj-
la, ja, krewni oraz wielu znajomych, po których prócz bolesnej pamięci nic nie 
pozostało. Rozpoczął się ponad pięcioletni okres okrutnej, wyniszczającej hitle-
rowskiej okupacji i tragedii narodu żydowskiego oraz okres „niemieckiego po-
rządku, getta, poniewieranie godności ludzkiej i masowy mord Żydów”23 - kon-
tynuuje Teresa Zimek.  

Młodość, która powinna być czasem nauki, poznawania ludzi, świata, 
pierwszych miłości i młodzieńczych rozterek, wielu ludziom przypadła na czas 
wojny. Szybkie dorastanie, ogromna odpowiedzialność za siebie i bliskich oraz 
wiele innych kwestii, które będę poruszać w dalszych częściach, spadły na barki 
tych młodych ludzi, nie rozumiejących do końca mechanizmu działania świata.  
 

                                                 
21 Relacja Yisokhara Mińskiego, tłum. autorki, źródło: 
http://www.jewishgen.org/yizkor/radomsko/radomsko.html  
22 Tamże. 
23 Relacja Teresy Zimek, źródło: zbiory prywatne autorki. Bez daty. 
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Plan getta w Radomsku. Źródło: Żydzi w Radomsku w czasie II wojny światowej, 
Radomsko 2008 (broszura).  
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Za murami innego świata 
 

Strach 
 Radomszczańskie getto nie było największym ani najbardziej znanym 
gettem. Nie było w nim powstań, heroicznych zrywów ani sławnych ludzi. Nie 
wyróżniało się od innych. Wszystkie miejsca odosobnienia miały jednak trzy 
wspólne mianowniki: CIERPIENIE, GŁÓD I ŚMIERĆ.  
 Życie codzienne kojarzy się z wieloma rzeczami. Tymi czysto egzysten-
cjalnymi oraz tymi emocjonalnymi. Ludzie zmagają się ze swoją rzeczywistością 
w rozmaity sposób. Kierują się jednak zbliżonymi emocjami i potrzebne im są do 
życia podobne rzeczy. Na szczycie potrzeb każdego człowieka widnieje poczucie 
bezpieczeństwa24. Gdy znika, człowiek zaczyna funkcjonować w nienormalnych 
warunkach i ekstremalnym lęku. STRACH. Pisany z namysłem wielkimi literami 
to uczucie towarzyszące każdej chwili w getcie. Świadomie staram się to słowo 
wyolbrzymić, ponieważ strachem możemy nazwać każde uczucie, które budzi  
w nas niepokój i lęk. Jego znaczenie w getcie nabierało podwójnej siły. 
 Strach w getcie stał się uczuciem nie utożsamianym ze współczesną defi-
nicją tego słowa. Nie był zwykłą troską o rodzinę czy następny dzień. Był troską 
o każdą minutę. Wychodząc na ulicę ryzykowało się życiem. Zasypiając nie mia-
ło się pewności czy obudzi się, ponieważ atak mógł nastąpić o każdej porze. 
Strach wiązał się bezpośrednio z wszystkimi przymiotami dnia codziennego,  
o którym będę tutaj pisać: rodzina, pożywienie, zdrowie, mieszkanie.  

 Gestapo skutecznie przyczyniało się do odczuwania strachu przez Ży-
dów. Sam widok żołnierza niemieckiego przyspieszał bicie serca.  
 Metody i sposób działania gestapowców były okrutne. Przeszukiwanie 
domów przez hitlerowską gwardię było czystą trwogą. Ojciec Miriam, Dawid 
Chaszczewacki, przeżył wraz z rodziną chwilę grozy, ukrywając się przed za-
braniem. Rozdzielona rodzina pomieszkiwała w różnych miejscach aby nie dać 
się złapać. Na szczęście koniec tej historii okazał się pomyślny. Należało to jed-
nak do wyjątków. 

Możliwość spokojnego snu dawno wygasła. Nie było mowy o równym 
oddechu i dnia bez drżenia rąk. Świat zmienił się nie do poznania. Naród ży-
dowski ginął. Lebensraum dla Niemców miał dalej powiększać się kosztem in-
nych narodowości. Obozy śmierci produkowały coraz więcej ludzkiego dymu. 
Koszmarny sen stał się rzeczywistością. Strach towarzyszył zwykłym czynno-
ściom. Czasem Niemcy potrzebowali Żydów do swoich „zabaw”, czasem do 
pracy, a czasem do śmierci – w przeważającej większości. 

Rozpoczęły się również nagonki Niemców. „Gestapo było prawie we 
wszystkich domach z listą i pozabierało wielu mężczyzn i kobiet, przeważnie 

                                                 
24 Piotr Skórzyński, www.forumakad.pl. 
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komunistów zabierano z resztą nie tylko tych, co na liście, bo jak kogoś nie było, 
to brano innego i jak kogoś obcego gdzieś spotkali, to też zabierali. Nie było 
żadnych względów – brano młodzież i starców, którzy ledwo też chodzić mogą. 
Markowi R. zabrano ciotkę komunistkę, ojca i wujka, nie wiadomo za co. Ludzi 
tych wysłano z Radomska i nikt nie wiedział dokąd”25 -  pisze Miriam. Wspomi-
na również, że po kilku tygodniach do miasta zaczęły przychodzić zawiadomie-
nia o śmierci, podpisane przez komendanta Oświęcimia. Miriam określa to miej-
sce jako „(…) miejsce skąd nikt nie wraca (…)”26. Nikt nie był bezpieczny. Niem-
ców jako rasy panów, nie obchodził los podludzi. Ważna była ilość i statystyki. 
Człowiek zamienił się w towar. Na placu, który był wyznaczony jako miejsce do 
zbierania się, miała znajdować się odpowiednia ilość ludzi przeznaczonych na 
śmierć. Niemcy nie zwracali uwagi na wiek, stan zdrowia zabieranych Żydów. 
Było ważne to, że odpowiednia liczba ludzi, nazywanych przez nich „szkodni-
kami”, znalazła się pod ich bezpośrednią kuratelą.  

 
Pożywienie, głód 

 
Według Abrahama Maslowa pożywienie to jedna z najważniejszych po-

trzeb fizjologicznych. Biorąc pod uwagę jego sławną piramidę, potrzeby fizjolo-
giczne znajdują się na pierwszym miejscu. Wynika z tego, że aby wejść na kolej-
ne stopnie, należy zaspokoić podstawowe potrzeby.  

W getcie sprawy, które wydają się  normalne i oczywiste, miały zupełnie 
inny wymiar. Równowaga Maslowa została w tym przypadku doszczętnie zbu-
rzona. Pożywienie trzeba było zdobyć, to był standard każdego dnia. „Znów 
okropnie z chlebem. Ojciec prawie nic nie je. Kartofle drogie i nie ma ich. W ogó-
le prowiant okropnie drogi, a jeszcze na dodatek co dzień wysyła się masę pa-
czek do innych miast”27 - pisze dalej dziewczyna. „Z drożyzną było okropnie. 
(…) Marka była strasznie droga, a chleb kosztował 30 zł czarny. Kartofli kilo 3zł, 
a dziś 280 i nawet mniej. Chleb to się tak wydziela, jak najlepsze ciasto, a ojciec to 
nieraz wcale jeść nie chciał. Rano gotuje się kaszę jaglaną lub jęczmienną. (…) Na 
obiad „całe kartofle z kefirem lub białym barszczem, bo mleka dostajemy 1 i ½ 
litra dziennie”28. Miriam sygnalizuje, że po obydwu stronach muru sytuacja eg-
zystencjalna przedstawiała się dramatycznie. „Wspominam Lodkę Pańską, która 
często powtarzała: „Ty wiesz, że ja czasami muszę żebrać o chleb. Zobacz ile 
Niemcy aresztowali ludzi. Całą naszą żydowską społeczność oskubali z pie-
niędzy”29 – relacjonuje Stefania Heilbrunn. 

                                                 
25 Pamiętnik Miriam Chaszczewackiej…, s. 447. 
26 Tamże. 
27 Pamiętnik Miriam Chaszczewackiej…, s. 444. 
28 Relacja Stefanii Heilbrunn, „Dzieci mgły i nieba” tłum. Agnieszka Łyp, źródło: 
http://archiwum.radomsko24.pl/tekst,753.html    
29 Tamże.  
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W getcie oblicze codzienności było katastrofalne. Zastanawiamy się dzi-
siaj jak Niemcy mogli żądać czegokolwiek od ludzi, którym zabrali wszystko, 
którzy każdego dnia walczyli o to, aby przeżyć. Wśród nich dochodziło do 
skrajnych zachowań. 

Ludzie w getcie często byli zmuszeni zjadać korę z drzew lub ziemię. Za 
murami innego świata nie było zasad. Moralność istniała jako pojęcie względne. 
Dopuszczano się czynności, emocji i myśli na które człowiek egzystujący w nor-
malnym otoczeniu spojrzałby z uczuciem obrzydzenia. 

Przeżycie takiej gehenny wydaje się niemożliwe dla psychiki. Kierując 
się racjonalnym myśleniem nie było mowy, aby umysł mógł działać w sposób 
normalny. Z powodu głodu codziennie umierało kilkadziesiąt ludzi. Trupy leża-
ły na ulicach. W skrajnych przypadkach dochodziło do ich zjadania30. Żydowski 
lekarz doktor Hampel porusza sprawę założeń nazistowskich lekarzy, z których 
wynika, że ich celem było zagłodzenie ludzi w getcie. Nie wzięli jednak pod 
uwagę faktu, że żywność będzie zdobywana różnymi nielegalnymi sposobami.  

Ludzie zmienili swój sposób myślenia: przyzwyczaili się do śmierci. 
Martwy człowiek nie robił już na nich takiego wrażenia. Przyjęli do świadomo-
ści, że to jest teraz ich codzienność. Wychodząc na ulicę wiedzieli, że potkną się 
o zwłoki - nie wywierało to już w nich szoku. Było czymś normalnym w tej 
skrajnie nienormalnej rzeczywistości. Sytuację prosto odnieść do teraźniejszości. 
Pomyślmy, że jesteśmy zmuszeni oglądać śmierć każdego dnia w ilościach 
znacznie przekraczających jakiekolwiek wyobrażenie. 

Pozytywną kwestią dotyczącą pożywienia był fakt, że udało się w po-
czątkach istnienia getta utworzyć kuchnię ludową. Była to placówka o charakte-
rze charytatywnym. „Śniadanie składało się z kubka kawy i ćwierć kilograma 
chleba. Dla robotników zmuszanych do pracy i potrzebujących gorącego posił-
ku, gotowano zupy kartoflane i krupniki”31 – relacjonuje Simkha Hampel  
i Ysokhar Miński. Kuchnia miała pozwolenie od władz okupacyjnych na zakup 
produktów żywnościowych u Polaków. Istniała jednak tylko w początkach getta. 
Potem było już tylko gorzej.  
 

Zdrowie: epidemia tyfusu, warunki sanitarne, lekarze 
 

Głód, zły stan psychiczny jaki wywoływał strach, a także zatłoczenie  
w mieszkaniach, brud, skrajne wyczerpanie organizmu przyczyniły się do roz-
przestrzeniania się groźnych chorób. Warunki sanitarne przedstawiały się dra-
                                                 
30 Relacja dr Simkhi Hampel. Księga Pamięci gminy żydowskiej w Radomsku. Tekst: Maciej 
Ziembiński na podstawie tłumaczenia z języka hebrajskiego i jidisz Marka Poniemuńskiego 
oraz wspomnienia Żydów radomszczańskich, którzy przeżyli holokaust  (Oryginał w Mu-
zeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku, maszynopis niepublikowany). 
31 Relacja Symchi Hampel i Ysokhara Mińskiego, Księga Pamięci gminy żydowskiej w Radom-
sku. Tekst: Maciej Ziembiński na podstawie tłumaczenia z jeżyka hebrajskiego i jydisz Marka 
Poniemuńskiego oraz wspomnienia Żydów radomszczańskich, którzy przeżyli holokaust. 
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matycznie. Te wszystkie czynniki spowodowały wybuch epidemii tyfusu. Lu-
dzie chorowali bardzo często. Żaden prawidłowo funkcjonujący człowiek nie jest 
w stanie wytrzymać długo w tak ekstremalnych dla niego warunkach. W getcie 
nie było opieki medycznej, dostępu do lekarstw. Ludzi o mniejszej sile fizycznej 
czekała śmierć. Pierwsze pokłosie zbierała na starcach i dzieciach.  

Zimą 1940 r. wybuchła pierwsza epidemia tyfusu. „I Polacy w mieście  
i Żydzi w getcie zostali powaleni przez chorobę. Główną przyczyną epidemii, 
szczególnie wśród Żydów było zatłoczenie, okropne warunki życia, niedoży-
wienie. Rozprzestrzenianie się epidemii zaalarmowało Niemców, którzy prze-
straszyli się, że choroba mogłaby przenieść się na ich żołnierzy i wtedy zaczęli 
walczyć przeciwko tyfusowi”32 – wspomina Ysokhar Miński.  

W getcie był wtedy jeden lekarz - doktor Simkha Hampel, który sam le-
czył Żydów do 1940 r. Kiedy wybuchła epidemia, został wezwany do nazistow-
skiego lekarza dr Hofmana, który winą za epidemię obarczył Żydów. Doktor 
Hampel bronił się stwierdzając, że ciężkie warunki w getcie spowodowali nazi-
ści. Jednak jego rozmowy nie przyniosły żadnego skutku. Postanowiono podjąć 
działania zapobiegawcze oraz mające na celu likwidację choroby. Pierwszym 
krokiem do przezwyciężenia epidemii było utworzenie przez Niemców łaźni. 
Jedną z przyczyn tak szybkiego rozprzestrzeniania się choroby był brak higieny. 
Niemcy zarządzili zbiorową kąpiel w getcie. Te czynności nie zdały się na wiele, 
ponieważ ogólnie warunki życia w getcie nie uległy poprawie. Judenrat otrzy-
mał w następstwie tych wydarzeń szczepionki  przeciwko tyfusowi brzusznemu 
i biegunce. „W ciągu dwóch tygodni każdy mieszkaniec getta otrzymał po dwa 
zastrzyki. Szczepienie odbywało się w żydowskim ambulatorium”33, które zosta-
ło utworzone w starym budynku gminy po wielkich staraniach dr Hampel. 
Wcześniej przyjmował chorych w swoim mieszkaniu. 

Nastroje w getcie były niespokojne. Niemcy uważali, że za epidemię na-
leży ukarać winnego. Poza tym uznali, że ta część getta, w której panuje zaraza 
musi zostać ewakuowana.  Za ewakuacją, choć z innych przyczyn niż Niemcy, 
wypowiada się Stefania Heilbrunn: „Ta część, w której panuje zaraza musi być 
naturalnie ewakuowana. Tą część getta zamieszkiwało prawie 10 tysięcy ludzi, 
a ja byłam jedynym lekarzem. Znałam się na leczeniu gardła czy zapalenia 
oskrzeli, ale absolutnie nie znałam się na leczeniu tyfusu. Niemcy powiedzieli, 
że muszę odizolować chorych od całej reszty. Cóż ja mogłam sama zrobić bez 
leków, bez sterylnych ubrań, bez bandaży. Mogłam tylko modlić się do Boga 
o przetrwanie. W kwietniu 1940 roku Niemcy bojąc się, że sami zachorują przy-
wieźli transport z opatrunkami: bandaże, morfinę”34. Z punktu widzenia Niem-

                                                 
32 Relacja Yisokhara Mińskiego, źródło:  
http://www.jewishgen.org/yizkor/radomsko/radomsko.html.   
33 Tamże. 
34 Relacja Stefanii Heilbrunn, „Dzieci mgły i nieba” tłum. Agnieszka Łyp, źródło: 
http://archiwum.radomsko24.pl/tekst,753.html.     
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ców każdy lekarz nadawał się do pracy przy zwalczaniu epidemii. Zakładali, że 
każdy się w tym specjalizuje i potrafi pokonać. Wynikało to z faktu, że Niemcom 
nie zależało na losie nacji żydowskiej. Chcieli jedynie zapobiec epidemii w trosce 
o własne dobro. Dalej Stefania Heilbrunn pisze: „Ludzie umierali z dnia na 
dzień. Musieliśmy zapewnić bezpieczeństwo nie tyle mieszkańcom Judenratu, 
co Niemcom. Zagrozili, że jeżeli któryś z nich zachoruje, wymordują wszystkich 
z tej części getta”35. 

Po niemieckiej interwencji życie medyczne w mieście zaczęło się powoli 
zmieniać. Yisokhar Miński zaobserwował tworzenie się medycznych struktur  
w getcie: „Jedyny żydowski lekarz w getcie był w Judenracie niezliczoną ilość 
razy, zarówno werbalnie jak i pisemnie prosił o pomoc. Żądał wszczęcia me-
dycznej interwencji, a także leków, ale sytuacja się pogarszała. Po znacznym 
wysiłku Judenrat wydał pozwolenie żeby sprowadzić do getta jeszcze jednego 
lekarza. Dr Mieczysław Zaks był zasymilowanym Żydem bez sentymentu  
i współczucia dla cierpienia swoich pacjentów. Trzeci lekarz też przyjechał.  
Dr Hersz Różewicz był mieszkańcem Radomska przed wojną, wrócił ze Związ-
ku Radzieckiego”36. Inna relacja dotycząca dr Zaksa: „Przyjechał doktor z Łodzi 
– Mieczysław Zaksa. Był to żydowski lekarz, który nie utożsamiał się z Żydami. 
Był bardzo niemiły dla swoich pacjentów. Leczył ich tak, aby samemu nie zara-
zić się tą chorobą, unikał dużej liczby pacjentów”37. 

 W 1940 r. nakazano utworzyć na terenie getta szpital zakaźny. Jego kie-
rownikiem został dr Zaks. Sprzęt medyczny potrzebny do wyposażenia placów-
ki udało się pozyskać z Częstochowy38. Kolejna epidemia tyfusu wybuchła  
w styczniu 1941 r. Ponownie pojawił się problem z opieką medyczną. Warunki 
były bardzo ciężkie. Abraham Buchman i Yehuda Waksman relacjonują: „Jak 
można leczyć ludzi w zimnych pomieszczeniach, bez środków dezynfekujących, 
bez leków”39.  

Ludzi chorych na tyfus izolowano. Po wyzdrowieniu dezynfekowano 
mieszkanie, podpalano w nim alkohol i oddawano mieszkańcom z powrotem. 
Oprócz tego stosowano inne środki do zahamowania epidemii. „Getto podzielo-
no na sześć sektorów. Za bezpieczeństwo zdrowotne w poszczególnych sekto-
rach uczyniono odpowiedzialnymi lekarza i sanitariusza. Do ich obowiązków 
należało, między innymi, natychmiastowe interweniowanie w przypadku podej-
rzenia choroby z przewiezieniem chorego do szpitala włącznie”40 - czytamy  
w relacji. „Kontrolowano  czystość i higienę domów, obejść i ulic. Dezynfekowa-
no pomieszczenia i ubrania podejrzanych potencjalnych ofiar, głównie tyfusu. 
                                                 
35 Tamże. 
36 Relacja Yisokhara Mińskiego, źródło:  
http://www.jewishgen.org/yizkor/radomsko/radomsko.html.  
37 Tamże. 
38 Relacja dr Simkhi Hampel, [w:] Księga Pamięci … 
39 Tamże. 
40 Relacja dr Simkhi Hampel i Ysokhara Mińskiego, [w:] Księga Pamięci… 
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Przydzielano świeżą słomę do sienników, a starą natychmiast spalano”41. „Mimo 
tego zasady higieny osobistej w getcie były nieprzestrzegane. Duży problem jej 
utrzymania pojawił się zwłaszcza wtedy gdy do getta przesiedlano Żydów  
z okolic, również z Łodzi. Z braku pomieszczeń zamieszkali w synagodze.  
Dr Hampel uważa, że warunki w jakich żyli ludzie w synagodze najbardziej 
sprzyjały epidemii. Nie było tam materacy, wszyscy spali na słomie. Ludzie 
umierali z zimna, głodu i chorób zakaźnych. Wszawica rozwinięta tu była do 
granic możliwości. Ludzie byli do takiego stopnia zawszeni, że nie zwracali 
uwagi na to robactwo”42 - opisuje sytuację dr Hampel. Ponadto sytuację z syna-
gogi opisuje żydowska dziewczynka, próbująca zaprzyjaźnić się z dziećmi za-
mieszkującymi w tym miejscu: „Ogromna sala, a w niej dwupiętrowe drewniane 
prycze, zimno, hałas. Jedne dzieci płaczą, inne krzyczą, jeszcze inne drą się w 
niebo głosy. Coś strasznego. Łzy same cisnęły mi się do oczu. Też chciało mi się 
krzyczeć, ale z bólu, zła i bezsilności43. 

Oprócz największego problemu jakim był tyfus istniał inny niewiele 
mniejszy, o którym wspomniałam wyżej. Wszawica. Dr Hampel w swojej relacji 
opisuje jak wyglądały przygotowania do walki z nową epidemią. Wspomina  
o kupnie nowego aparatu do dezynfekcji, ponieważ stary niszczył ubrania. 
Gminie żydowskiej udało się takowy załatwić w dość szybkim czasie. Oprócz 
tego w getcie została zbudowana łaźnia. Przy jej otwarciu był obecny niemiecki 
doktor - Hofman. Dr Hampel opisuje przebieg dezynfekcji: „Każdy Żyd wcho-
dzący do pomieszczenia łaźni otrzymywał mydło. Następnie zdejmował ubranie 
i wieszał je na drewnianym wieszaku. Ubranie odbierał sanitariusz, który 
umieszczał je w urządzeniu. Człowiek natomiast w tym czasie kąpał się, a po 
kąpieli otrzymywał swoje ubranie i ubierał  już zdezynfekowane44. Kolejnym 
krokiem było otrzymanie specjalnego zaświadczenia potwierdzającego dezyn-
fekcję. Dzięki temu Żyd mógł otrzymać kartki żywnościowe.  

Dr Hampel w następujący sposób określa rezultaty walki z epidemiami 
w getcie: „Żaden człowiek nie uniknął zachorowania na tyfus. Walka z wszami 
też nie dała rezultatu. Po dezynfekcji mieszkania ludzie powracali, by dalej 
mieszkać. Zmienialiśmy wprawdzie słomę, czyściliśmy całe wnętrza, ale mimo, 
to zaraza powracała. Zdecydowana większość mieszkańców getta umierała  
w szpitalu”45. Cały opis chorób, zamieszczony poniżej znalazł się tam nieprzy-
padkowo w oryginalnej postaci. Daje nam obraz niezwykle trudnej codzienności. 
Uświadamia również jak ciężką pracę wykonywało zaledwie trzech lekarzy.   

Specyficzne choroby w getcie, który opisuje doktor Hampel to przede 
wszystkim:  

                                                 
41 Tamże. 
42 Relacja dr Simkhi Hampel, [w:] Księga Pamięci … 
43 Relacja Hany asz Wilhem, [w:] Księga Pamięci … 
44 Relacja dr Simkhi Hampel, [w:] Księga Pamięci … 
45 Tamże. 
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- „ogólne osłabienie,  
- zanik menstruacji. Objawy te notowano u 75-80 procent kobiet. Decydował  

o tym chorobowym zjawisku strach, niedostateczna ilość witamin w organizmie, 
niedokarmienie. Menstruacja powróciła u kobiet, które przeżyły getto dopiero 
po zakończeniu wojny, 

- wszawica. Pojawiała się wszędzie tam, gdzie ludzie mieszkali w ogromnych 
skupiskach, w strasznych warunkach. Szczególnie w sytuacjach ekstremalnych 
jak spaniu na luźno rozrzucanej słomie, 

- opuchlizna. Pojawiała się na nogach, twarzy i innych częściach ciała. 
Przyczyną był brak menstruacji, zmiany hormonalne, zmiany w krążeniu krwi, 
brak witamin, brak białka, 

- zaburzenia w przewodzie pokarmowym, widoczne jako  rozwolnienia, 
- świerzb. Choroba skóry przenoszona z miejsca na miejsce, na skutek za-

drapań związanych ze swędzeniem skóry, 
- gruźlica. Choroba płuc wymagająca szpitalnego długotrwałego leczenia. 

Powodują ją warunki materialne, głód, wilgoć w mieszkaniu, niedożywienie  
i tak dalej, 

- tyfus brzuszny. Pojawił się po wybuchu wojny w 1939 roku. Epidemia 
wybuchła w 1940 roku. Powodował umieralność w granicach 50-70 procent  
u dorosłych i 20-30 procent u dzieci, 

- tyfus plamisty. Nie było prawie żadnego Żyda który by nie poddał się tej 
chorobie, 

- choroba głodowa. Pojawiała się głównie u dzieci, zwłaszcza u niemowląt. 
Umieralność dochodziła do 100 procent. Charakteryzowała się obojętnością 
wśród dzieci. Dziecko nie chciało się bawić, leżało stale zmęczone, nie chciało 
chodzić. Cierpiało na brak snu, bez przerwy narzekało na to że mu jest zimno. 
Nie rosło, waga spadała nawet o połowę. Temperatura była zawsze poniżej 
normy. Na ciele pojawiały się brązowe plamy. Skóra stawała się wysuszona. Na 
całym ciele pojawiała się opuchlizna, a szczególnie na klatce piersiowej, brzuchu, 
gruczołach limfatycznych. Mięśnie były luźne. Śmierć następowała z wyczer-
pania.(…)”46. 

 
Praca, warunki mieszkaniowe 

 
Praca z punktu widzenia każdej rzeczywistości zawsze była ważna. 

Oprócz kwestii czysto ekonomicznych, zaspokajała potrzeby samorealizacji.  
W czasie wojny posiadanie pracy było czymś podwójnie ważnym, ponieważ 
jutro zawsze stanowiło niewiadomą. Należało się zabezpieczyć, a to w jakimś 
stopniu gwarantowała praca. W getcie mamy sytuację potrójnie ważną. Znale-
zienie pracy nie oznaczało zarobienia pieniędzy. Dawało zajęcie, którego celem 
była z reguły praca dla Niemców oraz skromną rację żywieniową w postaci 

                                                 
46 Tamże. 
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kromki chleba dla rodziny. Często nie wystarczało na zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb. Ludzie zatrudniali się sami lub byli brani do pracy pod przymu-
sem.  

Miriam Chaszczewacka (Chaszczewicka) w swoim pamiętniku opisuje 
pracę swojej mamy.  Pracowała w przedszkolu. Był to jej zawód i zamiłowanie. 
Znalezienie w getcie pracy, którą się lubi było czymś wyjątkowym. Oprócz tego 
opisuje sytuację swojej krewnej Ali, której praca nie była dla niej satysfakcją, 
zburzyła jej marzenia:  „Ala ma się uczyć kroju u Wandy G., mówi, że co prawda 
marzyła o czymś innym, ale czyż da radę? Starsza siostra wyjdzie za mąż, rodzi-
ce starzy, a ktoś musi zarabiać”47.   

Chwytano się różnych zajęć, prac aby przeżyć. Wykorzystywano swoje 
zdolności aby ten cel osiągnąć. Podobnie robiła Miriam ucząc hebrajskiego  
w zamian za pieniądze. „W Radomsku Niemcy stworzyli Judenrat48 – zakład 
pracy zatrudniający prawie wszystkich Żydów” – wspomina Miński. „Chociaż 
nie potrzebowałem nikogo do pomocy to zaproponowałem wielu ludziom pra-
cę. Wydawało mi się, że dzięki licznym zajęciom, choć na chwilę zapomną o tych 
strasznych rzeczach, które ich dokoła otaczały. Wujek Jakob Wittenberg chciał, 
abym zatrudnił jak najwięcej ludzi. Co prawda pracował w Judenracie, ale to był 
wyłącznie jego wybór”49. 

Każdy był w trudnej sytuacji. Jednak gdy możliwości pozwalały pomóc 
jakiejś osobie robiono to bez zastanowienia. Nie w każdym budował się nastrój 
serdeczności, ale chęć pomocy wielu ludzi była szczera. Poza tym pracowanie 
odciągało myśli. Pozwalało na chwilę zapomnieć o tym co działo się wokół,  
a także sprawiało, że czas szybciej płynął. Praca dawała również nikłe poczucie 
bezpieczeństwa, nietykalności. „Praca w Judenracie pozwalała choć na chwilę 
zapomnieć o tych strasznych wydarzeniach. Niemcy nie pozwalali na pracę dla 
Judenratu. Uważali: „Jeżeli chcecie tak bardzo pracować żeby nie myśleć o tym 
tragizmie, który was spotkał my wam damy pracę”. I tak każdego ranka trzy 
tysiące ludzi opuszczało getto, idąc do wykańczającej roboty. Mężczyźni praco-
wali za darmo, bez jedzenia, bez narzędzi i odpowiedniego ubrania”50 - opisuje 
Stefania Heilbrunn. Ludzie mieli do wyboru pracę albo śmierć swoją i całej ro-
dziny. Gdy Niemcy uznawali dzień za dobrze przepracowany pracownicy 
otrzymywali po jednej kromce chleba dla rodziny. Działo się tak pod warun-
kiem, że praca została wykonana na czas. Sytuacja z miesiąca na miesiąc stawała 
się coraz cięższa. „Bieda – wszędzie gdzie tylko okiem sięgnąć. W pierwszych 
miesiącach wojny w wielu domach dzieci przymierały głodem. Lepiej mieli ci, 

                                                 
47 Pamiętnik Miriam Chaszczewackiej…, s. 444. 
48 Judenrat nie był zakładem pracy. Był Żydowską Radą Starszych, która miała za zadanie 
sprawować władzę w gettach. Instytucja została stworzona przez nazistów w 1939 r.  
49 Relacja Stefanii Heilbrunn, „Dzieci mgły i nieba” tłum. Agnieszka Łyp, źródło: 
http://archiwum.radomsko24.pl/tekst,753.html.  
50 Tamże. 
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którzy posiadali jakiś nierozgrabiony jeszcze majątek. Ci mogli liczyć na zdoby-
cie jedzenia od Niemców. W tej chwili praktycznie każdy był już biedny, ogra-
biony ze wszystkiego i na kromkę chleba musiał pracować cały dzień jak robot. 
Nie było już zamożnych rodzin w getcie. Niemcy zrobili z nas niewolników”51 – 
relacjonuje Stefania Heilbrunn.  Otępiali z bólu i głodu ludzie pracę wykonywali 
mechanicznie. Trauma i psychiczne odosobnienie trwały cały czas. Zachowywali 
się jak roboty zaprogramowane do niewolniczej pracy. Niemcy rzeczywiście 
traktowali ich jak maszyny. Nie zauważali zmęczenia, wyczerpania, głodu, po-
trzeb fizjologicznych. Przymusowość tych czynności jeszcze bardziej pogrążała 
Żydów w cierpieniu. Wiedzieli, że mogą liczyć jedynie na skromną kromkę 
chleba bądź nic. Ludzie sprzedawali wszystko co mieli aby zdobyć pożywienie 
głównie od Niemców. „Część mieszkańców getta pracowało w fabryce Thonet-
Mundus. Druga grupa pracowała z Johanem Weinertem – godnym zaufania 
biznesmenem – volksdeutschem z Radomska. Tam Abraham Buchman robił 
stoły. Inna grupa sortowała pozostawione przez Żydów nieruchomości po ich 
śmierci. Ale duża cześć mieszkańców getta nie pracowała. Nie było możliwości 
zapłaty dla wszystkich. Judenrat zapewniał pożywienie na koszt pracowników, 
wodna zupa, kromka chleba”52. 

Ludziom, którzy mieli zatrudnienie powinno w normalnym warunkach 
powodzić się lepiej. Wynagrodzeniem za ciężką, całodniową pracę była kromka 
chleba do podziału dla całej rodziny. Czasem pójście do pracy oznaczało śmierć. 
Okupantowi nie zależało na człowieku, ale na ilości ludzi. Przedstawiam nastę-
pujący fragment relacji opisujący jedną z prac wykonywanych przez Żydów 
mieszkających na terenie getta: „Wśród niezliczonych trudów jakie pracownicy 
napotkali w getcie była praca przy regulacji rzeki Warty blisko Bobrów. Warunki 
w jakich pracownicy musieli wykonywać swoją pracę były sadystycznym posłu-
szeństwem. Pracowali stojąc przez cały dzień w wodzie bez kaloszy i ochrony 
przed słońcem. Oczywiście większość miała zapalenie płuc, udar słoneczny  
i cierpiała pragnienie. Wśród innych, którzy umarli wtedy był Kluziński, Zand-
berg i Sztitski. Wszystkie próby w celu uzyskania butów nie udały się”53. W cza-
sie pracy Niemcy chcieli zaznać chwili „przyjemności” katując Żydów. Dra-
styczne zabawy często przeradzały się w regularne egzekucje. Nie patrzono ko-
go zabijano i katowano. Nie ważna była wiek i płeć. Ważna była jedna rzecz. To 
był Żyd. Podczłowiek. Podrasa. Teresa Zimek wspomina niemieckie tortury,  
w których upokarzano starszych Żydów: „Szczególnie pamiętną dla mnie była 
„zabawa”, jaką urządził Wehrmacht i miejscowi Niemcy kosztem starszych Ży-
dów, zagonionych do robót ziemnych przy rozkopanej ulicy 11 listopada – obec-

                                                 
51 Tamże. 
52 Relacja Yehuda Waksmana tłum. autorki, źródło: 
http://www.jewishgen.org/yizkor/radomsko/radomsko.html  
53 Relacja Yisokhara Mińskiego tłum. autorki, źródło: 
http://www.jewishgen.org/yizkor/radomsko/radomsko.html.  
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nie Komuny Paryskiej. Po kilku rozkazach padnij, powstań i skoku do płynącej 
obok rzeczki Radomki i znów padnij, powstań na piaszczystą, rozkopaną, brud-
ną ziemię. Był to bardzo przykry widok gdy przemoczeni i umazani w błocie 
ludzie starzy musieli pozować do zdjęć fotograficznych, wzbudzając śmiech  
i rechot niemieckich oprawców”54. 

Wobec niemieckiego zagrożenia mieszkańcy wykopali w Radomsku wa-
ły obronne mające utrudnić czołgom wroga wjazd do miasta. Kiedy Niemcy 
zdobyli Radomsko Polacy winę za trudności zrzucili na Żydów. „Grupa Żydów 
pozostała na rynku dostała rozkaz wypełnienia wałów obronnych, które były 
wykopane przez całą populację Radomska przed wybuchem wojny w razie re-
gionalnych ataków. Teraz, Polacy powiedzieli Niemcom, że to Żydzi wykopali te 
wały. Dlatego niemieckie czołgi nie mogły wjechać do miasta, co spowodowało 
paraliż niemieckiego ataku. Żydzi byli zmuszeni wypełnić te wały gołymi ręka-
mi i byli morderczo bici w głowę biczami przez Gestapo. Gestapo szukało ofiar 
nie pracujących wystarczająco szybko. Pierwszą ofiarą był najmłodszy Sztroz-
berg”55. 

Od początku niemieckiego ataku na Polskę Żydzi byli zastraszani i zmu-
szani do ciężkich, bezsensownych prac. Ich rozpacz i dezorientacja karmiły 
spragnionych krwi Niemców, którzy nie znali żadnej litości. Ludzi pracujących 
przy rowach zastraszali biciem. Kiedy rozdawali zupę i ktoś się poruszył był  
z miejsca zabijany bądź bity do nieprzytomności.  

W relacji, Simkha opisuje postać Tsifera. Był to inżynier, który przed wy-
buchem wojny pracował dla czeskiej korporacji budującej autostradę Kraków-
Warszawa. „To był sadysta, który z olbrzymią przyjemnością dręczył żydow-
skich pracowników , którzy nie pracowali zgodnie z jego wizją. Nie ważne ile 
Judenrat przysyłał mu robotników i tak ciągle było za mało”56. Większość Niem-
ców, którzy przyjeżdżali do okupowanej Polski chciała się wzbogacić kosztem 
taniej siły roboczej, której wyzysk był niczym nie ograniczony. W Radomsku nie 
było nikogo, kto chciałby ratować Żydów podobnie jak Oskar Schindler.57 Niko-
go nie obchodziło ich życie. 

Innym zajęciem, jakim zajmowali się Żydzi, była działalność w policji 
żydowskiej, utworzonej w radomszczańskim getcie na rozkaz okupanta nie-
mieckiego. Ich obowiązkami było „utrzymywać porządek na terenie getta oraz 
przy wejściach do żydowskich dzielnic mieszkaniowych, podział prac między 
grupy robotników i doprowadzenie grup roboczych w miejsca wykonywania 

                                                 
54 Relacja Teresy Zimek, źródło: zbiory prywatne autorki. Bez daty. 
55 Relacji Simkhi Hampel i Yisokhara Mińskiego, tłum. autorki, źródło: 
http://www.jewishgen.org/yizkor/radomsko/radomsko.html.  
56 Tamże. 
57 Oskar Schindler, Niemiec, członek NSDAP. Zatrudniał w swojej fabryce Żydów, czym ra-
tował ich od śmierci. Wyróżniony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.  
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pracy, wykonywanie poleceń Judenratu takich jak - zbieranie podatków, zwłasz-
cza nałożonych na bogate warstwy żydowskiej społeczności”58. 

Oprócz pracy na rzecz Niemców, Żydzi w getcie starali się prowadzić 
działalność wymierzoną przeciwko okupantowi. Było to między innymi prowa-
dzenie lokalnej gazety. „Mieli nadzieję, że poprzez slogany i lekceważenie 
wszelkich zakazów mogą coś osiągnąć”59. Poprzez konspiracyjny kolportaż ga-
zety starano się pokrzepić serca. „Dla nich najważniejsze było podniesienie ludzi 
na duchu i wlanie w ich serca szczypty optymizmu”60. Redagowano w tajemni-
cy. Spotkania grupowe były zakazane. 

Warunki w jakich mieszkali Żydzi w getcie trudno w ogóle nazwać wa-
runkami. W relacjach ludzie wspominają, że ze swoich ogromnych, pięknych 
domów musieli nagle przenieść się do małych pomieszczeń, a na dodatek dzielić 
je z innymi rodzinami. Brali ze sobą swój dobytek, który i tak był później rozgra-
biany przez Niemców. Wielu popełniło w tym czasie samobójstwa. Simkha 
Hampel i Yisokhkar Miński tak wspominają zimę 1940 r.: „Zima 1940 roku wy-
różniła się ciężkim mrozem. Myśli były straszne dla pogrążonych w depresji  
i wyczerpanych Żydów podczas przerażających śnieżnych burz. Powszechny 
głód, który rósł z dnia na dzień i brak ogrzewania pogarszał ekstremalną sytua-
cję mieszkańców podczas trudnego okresu zimowego. Często ludzie w potrzebie 
widziani byli na ulicach, zimno zmuszało ich do wyciągania rąk i błagania  
o współczucie”61. 

Obrazy żydowskich mieszkań w getcie są wykreowane w naszej wyob-
raźni dzięki rozmaitych filmom i serialom poświęconym sprawom holokaustu, II 
wojny światowej.  

Swoją egzystencję opisuje Teresa Zimek: „Wegetowałam w bardzo cięż-
kich warunkach, chroniąc się przed łapankami i wywozem do obozów koncen-
tracyjnych”62. 

 

                                                 
58 Relacja Simkhi Hampel i Ysokhara Mińskiego, [w:] Księga Pamięci gminy… 
59 Relacja Stefanii Heilbrunn „Dzieci mgły i nieba” tłum. Agnieszka Łyp, źródło: 
http://archiwum.radomsko24.pl/tekst,753.html.  
60 Tamże. 
61 Tamże. 
62 Relacja Teresy Zimek, źródło: zbiory prywatne autorki. Bez daty. 
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Żydzi przeznaczeni do transportu do Treblinki. Źródło: zbiory Muzeum Regio-
nalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku. 
 

Obraz getta w opinii międzynarodowej był zakłamany. Alianci nie wie-
dzieli o tym jak w rzeczywistości wygląda niemiecki terror. Nie tylko przeciwni-
cy Rzeszy, ale sami Niemcy nie będący w Polsce nie wiedzieli o machinie śmierci 
jaką uruchomili naziści na terenach okupowanej Polski. Do getta przyjeżdżali 
niemieccy dziennikarze. „W niedzielę rano, grupka niemieckich reporterów ze 
Stirmera i innych niemieckich gazet przyszła do getta razem z żołnierzami i za-
częła je fotografować. Zmusili Żydów do tego aby usiedli przy stołach i grali  
w karty. Niemcy położyli na stołach stosy monet.  (…) Aranżowali różne sytua-
cje, których intencją było znieczulenie i poniżenie Żydów w oczach ludzi z ze-
wnątrz. To oczywiste, sytuacje były organizowane przez grad ciosów i okrucień-
stwa”63. 

Później zdjęcia z radomszczańskiego getta zostały zaprezentowane  
w niemieckich gazetach. Przedstawiały Żydów jako hazardzistów, złodziei, 
członków marginesu społecznego. Tak również przedstawiała sytuację w getcie 
niemiecka propaganda. Niemcy mieszkający w Rzeszy nie wiedzieli na czym 
naprawdę polega machina wojenna Hitlera. Podobnie było z opinią międzyna-
rodową. Nikt nie wierzył przestraszonym Polakom co dzieje się na ich ziemiach. 

                                                 
63 Relacja Yisokhara Mińskiego, źródło:  
http://www.jewishgen.org/yizkor/radomsko/radomsko.html.  
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Kręcono specjalne filmy propagandowe ukazujące np. obozy pracy jako miejsca 
dobrobytu, szczęśliwi Żydzi, dużo jedzenia64. 
 

Nauka 
 

Mimo ciężkich warunków bytowych i niepewnej egzystencji do getta sta-
rano się wprowadzać pozory normalności. Szczególnie w stosunku do dzieci  
i młodzieży, którym potajemnie organizowano kształcenie. Organizacja nauki 
wiązała się z wieloma poświęceniami. Wiele matek, a także nauczycieli ryzyko-
wało życiem aby stworzyć dzieciom możliwość nauki. Zdarzały się również 
przypadki kiedy to matki stawały się nauczycielkami. 

Lodka Pańska relacjonuje: „Mieliśmy coraz większe problemy. Najwięk-
sze były z naszymi dziećmi. Nie chodziły przecież do szkoły. Nie mogliśmy tego 
dłużej tolerować. Postanowiliśmy założyć tajną szkołę”65. Ona i jej koleżanka 
Mania Jeleń zostały nauczycielkami. Niemcy cały czas kontrolowali, by Żydzi 
nie mieli dostępu do nauki. „Lepiej rządzi się ludźmi nie umiejącymi pisać, czy-
tać, nie znającymi historii. Nie daliśmy im tej satysfakcji”66. Kobiety zdobyły 
książki. Za naukę nie pobierały żadnych opłat, uważały to za swój obowiązek  
i czerpały z tego przyjemność.  

Miriam Chaszczewacka (Chaszczewicka) pisze w swoim pamiętniku  
o pierwszej lekcji kultury. Opisuje uczucia zjednoczenia i radości jakie gościły 
wśród uczestników kompletów. Zarzeka się, że ona i inni jej współtowarzysze 
chcą uczyć się systematycznie. Miriam cieszy się z tego, że ma dużo zajęć, po-
nieważ wypełniony czas nie pozwala myśleć o strachu. Gdy lekcje były odwoła-
ne, Miriam narzekała na nudę. Uczyła hebrajskiego swoje koleżanki: Franię, Ró-
zię i Helę67.  

Każdy cieszył się z tego, że ma możliwość uczenia. Wszyscy byli jednak 
sparaliżowani strachem. Profesorowie tłumaczyli młodego pokoleniu, że muszą 
być dzielni i zgłębiać wiedzę żeby dożyć lepszego jutra. Mieli nadzieję, że terror 
szybko się skończy. Dlatego bali się o wykształcenie żydowskich dzieci i mło-
dzieży. 

Miriam uczyła się bardzo dobrze. W nagrodę za zdanie egzaminów  
z wyróżnieniem otrzymała od swojej nauczycielki kilka drobnych pieniążków. 
Dziewczyna opisuje inne szczegóły naukowego życia w radomszczańskim get-
cie. Przedstawia sylwetkę swojego nauczyciela od języka niemieckiego, który nie 
potrafił pracować w warunkach wojny. Do pracy z dziećmi został zmuszony 
przez żonę. Miriam pisze również, że wraz z koleżankami uczyła się stenografii 

                                                 
64 Jeden z takich filmów odnaleziono po wojnie, pod roboczym tytułem Ghetto. Film jest w 
surowym stanie. Bez dźwięku.  
65 Relacja Lodki Pańskiej, źródło: http://archiwum.radomsko24.pl/tekst,753.html.  
66 Tamże. 
67 Pamiętnik Miriam Chaszczewackiej…, s. 444. 



Życie codzienne w getcie radomszczańskim 
 

 215

z kupionego samouczka. Oprócz tego trzy razy w tygodniu uczyły się angiel-
skiego68. 

Inna młoda Żydówka Hana Ash Wilhelm wspomina: „Któregoś dnia 
mama powiedziała do mnie, że pójdę się uczyć. Byłam bardzo szczęśliwa, cho-
ciaż wiedziałam, że nie pójdę do normalnej szkoły, tylko będę chodziła do domu 
nauczycielki, pani Pańskiej”69. Pani Pańska zastrzegła żeby przychodzić do niej 
pojedynczo. Książki należało nosić głęboko pod płaszczami.  

Naukowa konspiracja dała nadzieję młodemu pokoleniu zamkniętemu 
za murami getta. Przede wszystkim odciągała od rzeczywistości i pozwalała 
myśleć, że terror skończy się. Wtedy narodowi żydowskiemu będą potrzebni 
ludzie wykształceni. Żydzi nie dopuszczali myśli o całkowitym intelektualnym 
zniszczeniu. Należało świadomie wychowywać najmłodszych. Warunki i sytua-
cja sprawiły, że dzieci chciały i lubiły się uczyć. Wiedziały, że jest to potrzebne. 
 

Rozrywka 
 
 Zabawa, radość, śmiech, rozrywka – słowa nie pasujące do rzeczywisto-
ści getta, znalazły w nim swoje miejsce. Mimo racjonalnej niemocy, ludzie znaj-
dowali sposoby na to aby pozostać „normalnym”. Nie chcieli aby okrutna rze-
czywistość bez reszty pochłonęła ich psychicznie. Szczególnie dzieci.  
 Miriam Chaszczewacka (Chaszczewicka) wspomina, że miała przez 
chwilę uczucie jakby nie było wojny, jakby wszystko płynęło w starym porząd-
ku: „Ostatnio zrobiłyśmy sobie zdjęcie we czwórkę i muszę przyznać, że w danej 
chwili nie miałam innej troski jak tę z przed dwu laty – by dobrze wyjść”70.  

Miriam opisuje przygotowania do zabaw, ale jednocześnie zmaga się  
z myślami o otaczającej ją rzeczywistości: „A my planujemy bibki itp., czy jesz-
cze jakiś naród mógłby tak żyć. I trzeba wierzyć, że gdzieś tego nie ma, że gdzieś 
jest młodzież żydowska wolna i swobodna, że nie musi być świadkiem ciągłego 
pohańbienia, wiecznego poniżenia”71. Słowo zabawa, „bibka”, brzmi w zesta-
wieniu z realiami getta dosyć irracjonalnie.  Jednak organizowanie owych roz-
rywek było jedynym momentem w życiu tych ludzi, który pozwalał im na chwi-
lowe zapomnienie, na nie myślenie o ich losie.  

„Bibę urządziłyśmy i udała się bardzo dobrze, choć był 1 niepotrzebny 
gość i choć Estusia była trochę zła. Było o jednego chłopca za dużo, toteż tańczy-
łyśmy cały czas, a do tego mieliśmy wspaniałych tancerzy. Tak się ułożyło, że  
w tę sobotę wyprawiła sobie urodziny Bronka i ona zaprosiła Kacpra (…). Berek 
śpiewał wspaniale, a najbardziej to nam się podobało wojenne żydowskie tango 
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69 Relacja Hany Ash Wilhem, [w:] Księga Pamięci … 
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71 Tamże, s. 446. 
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(…)”72 – relacjonuje Miriam. Pierwsze wrażenie po przeczytaniu tekstu: uniwer-
salne wspomnienia zwykłej dziewczyny. Problemy nastolatek, pierwsze miłosne 
zawirowania, nic dziwnego. Jednak my znamy wyjątkowość tych zwierzeń. Na-
pisała je dziewczyna, nad którą codziennie wisiało widmo śmierci. 

Miriam pisze o urodzinach Rózi, na które zostały zaproszone jej najlep-
sze przyjaciółki, a także inne dziewczyny, z którymi główne bohaterki popadły 
w konflikt. „Biba była znakomita, przynajmniej dla naszej trójki, Estusi, Frani  
i mnie. Flirtowałyśmy (bez Frani) zawzięcie z Szają, co nieba rdzo podobało się 
reszcie, ale my, a szczególnie ja nie do zrównoważonej osoby, jaka wmawiam 
sobie, że jestem. (…) Nazajutrz to było w niedzielę, urządziłyśmy u Estusi po-
prawiny, ale nie ze wszystkimi, a Szaja, który w sobotę nie tańczył (zabito mu 
matkę), to jednak tańczył”73. W tym fragmencie doskonale widać rzeczywistość 
wojenną. Szaja przyszedł na imprezę, ale nie tańczył, ponieważ zabito mu mat-
kę. Obecnie nie tańczymy na imprezie, ponieważ nie mamy na to chęci, z prze-
konań religijnych oraz tysięcy innych wymówek. Jednak na pewno nie z powo-
du, że zamordowano nam matkę. Miriam i jej przyjaciele często uczestniczyli  
w spotkaniach towarzyskich, ponieważ bycie razem, nie tkwienie ciągle w pro-
zie codziennego dnia, dawało im odprężenie i co najważniejsze pomagało prze-
trwać, dawało siłę. 

„Niedługo ma urządzić urodziny Roma, siostra Estusi, nie wiem czy 
mnie z Franią zaprosi. Z bibki ususzyłam sobie na pamiątkę dwa goździki, jeden 
dla niego, a jeden mój74. Miriam i jej przyjaciółki dręczą zupełnie normalnie pro-
blemy nastoletnich dziewcząt. Zakochanie, chłopcy, plotki.  

We wszystkich innych relacjach, które przeczytałam, w zasadzie nie po-
święca się miejsca na pisanie o rozrywkach. Większość prawdopodobnie nie 
zwraca na nie uwagi, bądź w ogóle nie pomyślała o tym, że o można pisać  
o takich rzeczach w tak trudnym czasie. Ciężko myśleć o zabawie, kiedy śmierć 
jest bliżej niż kiedykolwiek.  

Oprócz tego elementy rozrywki znalazłam w relacji Hany Ash Wilhelm, 
która razem ze swoją nauczycielką oraz rówieśnikami organizowała przedsta-
wienie teatralne dla dzieci. Hana i jej przyjaciele byli podekscytowani przygoto-
waniami. Wracając do domu po jednej z prób w mieszkaniu ich nauczycielki 
wymyśliły zabawę. Hana opisuje ją w taki sposób: „Postanowiłyśmy się zabawić, 
jak to dzieci. Wybrałyśmy literkę „B” i na tą literę należało powiedzieć nazwę 
kwiatka. Potem zadawałyśmy po kolei pytania, na które chciałyśmy otrzymać 
odpowiedź. Jeżeli obie podamy tę samą nazwę kwiatka, to wówczas odpowiedź 
będzie pozytywna”75. Dziewczynki stawiały sobie rozmaite pytania dotyczące 
prezentu Hany na urodziny oraz odnośnie przedstawienia teatralnego. „Obie 
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wybrałyśmy bez, bo to kwiatek, który najbardziej lubi moja mama. – O czym 
myślałaś Niuta – zapytałam przyjaciółkę, bo daleka jest od przedstawienia i pre-
zentu urodzinowego. – Czy będzie ogłoszona w getcie akcja? – odpowiedzia-
ła”76. Wiele chwil, w których myśli nie były związane z rzeczywistością przery-
wane były traumą codzienności.  

Przedstawienie przygotowane przez Hanę odniosło sukces. Pieniądze 
zebrane ze sprzedaży biletów, dzieci przekazały Żydówce mieszkającej w syna-
godze z trójką dzieci, przetransportowanej tam z Łodzi. Dorośli namówili Hanę  
i jej przyjaciół, aby przygotowali przedstawienie dla dorosłych. Pomysł został 
przyjęty bardzo dobrze, podobnie jak i samo przedstawienie. „Sala była zatło-
czona. Na skrzypcach grał mój tatuś. Z końca salki usłyszałam płacz. Spojrzałam, 
by zobaczyć kto płacze. Okazało się, że płakali wszyscy. – Przecież ludzie przy-
szli tu, by się rozerwać, zapomnieć przez chwilę o gehennie jaką przeżywają, 
rozstać się na pewien czas z bólem i cierpieniem, który towarzyszy im na co 
dzień”77. Kolejny przykład na to, że rzeczywistość dominowała wszystko. Mimo 
tego, że starano się nie myśleć o dzisiaj, nie było pewności o jutro, a o wczoraj 
nie chciano pamiętać. Próby oderwania myśli, kończyły się wspomnieniami  
o życiu sprzed wojny. Tęsknocie za wolnością. 
 

Kontakty ze światem zewnętrznym. Ucieczki z getta 
 
 Sposobów na przetrwanie było wiele. Jednym z nich były kontakty oraz 
ich bezpośrednie następstwo czyli ucieczki z getta. Karą za takie przewinienie 
była śmierć. „Nasz ojciec też próbował uciec razem z wujkiem. Kiedy dotarł na 
ulice Limanowskiego 6, zdał sobie sprawę, że swym czynem może ściągnąć 
śmierć na całą rodzinę”78 – wspomina Stefania Heilbrunn. Śmierć nie dotyczyła 
tylko osoby, która dopuściła się zbrodniczego czynu, ale całej jej rodziny.  

Wielu Żydów uciekało z getta do Polaków. „Jeżeli jakiś Polak cały czas 
chodził głodny i słaniał się na nogach, a teraz stać go było na kupno chleba, mle-
ka, masła czy ziemniaków, znaczyło to tylko jedno – od jakiegoś czasu przecho-
wuje Żydów”79 – relacjonuje Stefania Heilbrunn. Powyższe zachowanie Polaków 
interesowało Niemców. Ich podejrzliwość dochodziła do takiego stanu, że prze-
liczali co jakiś czas ludzi w getcie, a następnie śledzili Polaków. Ucieczki odbijały 
się szeroko na polskich rodzinach, które gestapowcy w całości mordowali bądź 
wywozili na przymusowe roboty.  

W getcie byli również tacy, którzy mieli powiązania z gestapo. Im powo-
dziło się najlepiej. Mogli w getcie prowadzić sklepy i zakłady. Pozwalał im na to 
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niemiecki urzędnik, którego nie obchodziło z kim wchodzi w kontakty handlo-
we. Chciał zarobić na wojnie. Żydowskie sklepy były dla Niemców bardzo wy-
godne, mogli się tam targować do najniższych cen. Trudno jednak było zadowo-
lić esesmana: „Właściwie to esesmanów nic nie zadowalało. Jeżeli chcieli coś 
kupić i musieli za to zapłacić. Potrafili cały towar ze sklepu wrzucić do rzeki”80 – 
relacjonuje Stefania Heilbrunn.  

W zupełnie innej sytuacji znajdowała się rodzina Wilhelm. Ojciec Hany 
Ash Wilhelm w obawie przed kolejną wywózką do Treblinki przekupił gesta-
powca, który przymknął oko na ich ucieczkę z getta. Żadna polska rodzina nie 
zgodziła się ich przyjąć. Udali się do znajomej ojca u której podjęli dalsze decy-
zje. Najważniejszą z nich było postanowienie Hany, że opuszcza rodzinę, po-
nieważ nie widziała szans na przetrwanie w tak dużej grupie. Miała dwanaście 
lat. Nauczyła się katechizmu oraz przyzwyczaiła do myśli, że jest chrześcijanką  
i Polką. Posiadała załatwione wcześniej przez ojca fałszywe dokumenty. Trafiła 
do Wiednia, gdzie pozostała aż do wyzwolenia Austrii.  
 Zdecydowana większość ucieczek z getta lub samych ich prób kończyła 
się śmiercią. Strzał padał od razu, bez tłumaczenia, bez aresztowania. W nie-
mieckim żargonie Żyd oznaczało tyle samo co szkodnik, którego należy na-
tychmiast zniszczyć. 
 

Wyznawanie religii 
 

Wyznawanie religii mojżeszowej w czasie rządów nazistów było zakaza-
ne, a nie zastosowanie się do decyzji skutkowało w najgorszym wypadku śmier-
cią. Zbieranie się licznymi grupami prowadziło do tragicznych w skutkach kon-
sekwencji. W getcie mimo tego, że teren był ciągle obserwowany przez okupan-
ta, również praktykowano religię. Wiara dawała nadzieję. Jednak Żydzi powoli 
ją tracili, ponieważ nie mogli pogodzić się z faktem, że Bóg skazuje ich na takie 
cierpienie. Wyznawanie judaizmu prowadziło również do szykan i kpin ze stro-
ny Niemców, którzy starali się upokorzyć Żydów na każdym polu życia. 
 Trzech młodych mężczyzn odwiedziło dziadka Miriam aby uzyskać 
rozwód. „Jest to zupełnie na miejscu, bo kto wie, czy się nie pogubią, czy się nie 
rozdzielą, a jeśliby kobiety zostały przy życiu, to prawo żydowskie zabrania im 
zawierania powtórnego małżeństwa, dopóki nie znajdą się świadkowie śmierci 
męża, a ci mogą się nigdy nie znaleźć”81- relacjonuje Miriam.  

Inny problem w wyznawaniu religii tkwił w zachowaniu gestapowców. 
Ysokhar Miński opisuje Pierwsze Święto Paschy kiedy hitlerowcy nie pozwolili 
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upiec macy. Chasydzi wtedy pościli, ponieważ rytuał tego święta zabraniał spo-
żywania chleba82. 

Kolejny ważny problem w religii żydowskiej to pochówek zmarłych.  
W większości wypadków nie pozwalano rodzinie uczestniczyć w wydarzeniu, 
którego nie można nazwać ceremonią. Zwłoki wrzucano z reguły do wspólnego 
grobu, nie trudząc się w oznaczeniu kogo pochowano. Hana Ash Wilhelm 
wspomina „pogrzeb” swojego brata. Opisuje furmankę, która podjechała pod ich 
mieszkanie, załadowała ciało i odjechała na cmentarz żydowski. W pochówku 
mogło uczestniczyć jedynie dwóch mężczyzn. Jej brat został pochowany w zbio-
rowej mogile83. 

Śmierć 
 
 Utrata najbliższych, na którą mieszkańcy getta byli narażeni każdego 
dnia, była sprawą najbardziej bolesną. W wielu relacjach ta kwestia jest opisana 
bardzo emocjonalnie. Niektóre sytuacje wskazują na zachowania nienormalne. 
Duża liczba ludzi obojętniała. Nie przestrzegali żałoby. Chcieli przeżyć.  
 Hana Ash Wilhelm w wieku jedenastu lat straciła w getcie matkę. Zabrali 
ją w trakcie wywózki do Treblinki. Hana i jej rodzina nie wiedzieli, że już nigdy 
jej nie zobaczą. Dowiedzieli się tego dopiero po jakimś czasie. Dziewczynka 
wspomina to wydarzenie w relacji: „Spytałam naszej kuzynki Andzi co stało się 
z moją matką. Zamiast odpowiadać wybuchła płaczem. Potem, gdy już się uspo-
koiła wydusiła z siebie, że matkę załadowano z innymi do bydlęcych wagonów  
i wywieziono do Treblinki. Zrozumiałam, że matka już nigdy nie będzie się nami 
zajmowała. Wcześniej łudziłam się, że wróci i będziemy mogli  żyć razem, jak to 
w rodzinie”84. Od tamtej pory jej życie drastycznie się zmieniło. Wspomina, że 
nauczyła się nienawidzić i nie wybaczać.  

Stefania Heilbrunn wspomina o chwili, w której Miriam Chaszczewacka 
(Chaszczewika) nie opisuje w relacjach. Opowiada o jej przyjaciółce Klarze, którą 
hitlerowcy zamordowali na oczach Miriam, ponieważ nie chciała się z nimi spo-
ufalić. Na dziewczynie wywarło to tak ogromne wrażenie, że nie była w stanie  
o tym mówić. Nie zapisała w swoim pamiętniku żadnego wspomnienia z tego 
dnia.  

Stefania pisze również o zmieniającym się spojrzeniu Żydów na co-
dzienną śmierć. „Prawdą jest, że tragedie w getcie były normalnością. Na po-
czątku myśleliśmy, że to coś katastroficznego. Z biegiem czasu przyzwyczaili-
śmy się do tej gehenny i uznaliśmy ją za coś zupełnie naturalnego”85.  

                                                 
82 Relacja Ysokhara Mińskiego, źródło: 
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Inną tragedię jaką opisuje Hana Ash Wilhelm to śmierć jej brata, zastrze-
lonego przez hitlerowca. Wymknął się z getta by zdobyć węgiel na opał. Kula 
dosięgła go gdy wracał. Hana wracała w tym czasie od koleżanki. Znajomi pró-
bowali ją odciągnąć od miejsca gdzie pod ścianą leżały przykryte workami dwa 
ciała (jej brata i kuzynki). Hana relacjonuje: „Odkryłam ciała i upadłam obok 
brata całego zakrwawionego, objęłam go, całowałam i próbowałam go podnieść. 
Niestety, nie dawał żadnych oznak życia”86. Jej ojciec zabrał ciała i ułożył je  
w mieszkaniu. Hana całą noc przepłakała przy jego zwłokach przyrzekając ze-
mstę. Dziewczyna wspomina również, że po wojnie z sześćdziesięciu ośmiorga 
krewnych, przy życiu pozostało jedynie sześcioro.  

Straty, jakie ponieśli Żydzi pozostawiły trwałe ślady w ich fizyczności  
i psychice. Większość nie mogła dojść do siebie po wojnie. Emocje nie były usta-
bilizowane. Ich dzieci określa się powszechnie znanym terminem „dzieci Holo-
kastu”. W  Polsce do tej pory działa ich stowarzyszenie. Są to ludzie na których 
piętno holokaustu odbiło się w czasie wojny (ukrywanie) jak i po wojnie, kiedy 
ich rodzice nie mogli emocjonalnie normalnie żyć.  

Pod niemiecką okupacją zginęło około 5,4 miliona Żydów. Polskich Ży-
dów uśmiercano w sześciu wielkich obozach, z czego cztery znajdowały się  
w Generalnym Gubernatorstwie (tam gdzie Radomsko). Największym obozem 
zagłady było Auschwitz, gdzie zginęło około dwustu tysięcy polskich Żydów  
i ponad siedemset tysięcy Żydów z innych krajów Europy87. 

Widmo Holokaustu ciążyło na olbrzymiej liczbie osób jeszcze przez dłu-
gi czas. „Dzieci Holokaustu” zmagają się z nim do dzisiaj. 
 

Likwidacja getta 
 
 Ostateczna likwidacja radomszczańskiego getta nastąpiła 6 stycznia  
1943 r. Miała dwa etapy. Pierwszym, było wywiezienie jak największej liczby 
ludzi w dniu 9 października 1942 r. Gestapowcy wiedzieli, że wielu Żydów 
znajdzie wtedy kryjówki i nie będą mogli ich złapać. Podczas pierwszej masowej 
wywózki „bydlęcymi” wagonami do obozu śmierci w Treblince zamordowano  
5 tysięcy Żydów. Po kilku tygodniach od tego zdarzenia Niemcy ogłosili tzw. 
„bezpieczny powrót”. Utworzone zostało wtedy inne getto, dużo mniejsze od 
poprzedniego (tzw. małe getto). Nazywano je „Judendorf”. Znajdowało się  
w nim około 4500 ludzi. Małe getto zajmowało obszar ulic Limanowskiego (nr 1 
do 7 po lewej stronie oraz od nr 4 do 20 po prawej) oraz Fabianiego. Judendorf 
był jedną z czterech pułapek, która miała służyć do zwabienia Żydów zbiegłych 
z poprzedniej akcji88. 
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 Żydzi w getcie wiedzieli, że Niemcy szykują się do kolejnego pogromu. 
Podejrzewali masową śmierć. Miriam Chaszczewacka (Chaszczewicka) relacjo-
nuje, że ona i jej rodzina przeżywali agonię. Niemcom zabrakło wagonów. Do-
cierały do nich wiadomości z Częstochowy, że Żydów ładują tylko raz w tygo-
dniu. Dlatego wszystko odbywa się z opóźnieniem. Jej relacja pochodzi z dnia 29 
września 1942 r. Wspomina, że do końca „akcji” pozostały jeszcze trzy ulice. 
Podejrzewa, że został im jeszcze tydzień89. W dniu 7 października, dwa dni 
przed pierwszym etapem likwidacji, Niemcy nakazują wszystkim pracującym  
w obozach pracy powrót do mieszkań. Miriam opisuje, że ludzie wiedzą, że nie-
bezpieczeństwo zbliża się bardzo szybko. Na tym dniu kończy się pamiętnik 
dziewczyny. Niezwykle ciekawą rzeczą jest fakt, że na ostatniej stronie, innym 
charakterem pisma dopisana jest krótka notatka: „W dniu 24 X 1942 r. zgłosiła 
się wraz z matką na ul. Limanowskiego do pełniącego wtedy tam służbę poli-
cjanta polskiego, że chcą iść do Gminy Żydowskiej. Gdyż od tygodnia są ukryte 
w ustępie i mają dość tego, ostatnie 3 dni jadły surową kaszę. Zostały odstawio-
ne do Komisariatu, a w następnym dniu wyjechały wraz z transportem samo-
chodem do Częstochowy”90. Większość Żydów uciekała do lasu. Niemcy mieli 
świadomość, że tych ludzi i tak czeka śmierć. Dlatego rozpaczliwe ucieczki sta-
nowiły dla nazistów formę rozrywki. 

Oprócz likwidowania Żydów za pomocą wywożenia ich do obozu za-
głady, gestapowcy zamykali ich w radomszczańskich więzieniach. „Każdego 
dnia, mordercy zabierali aresztowanych Żydów na żydowski cmentarz i tam 
strzelali do nich”91 - relacjonują Abraham Buchman i Yehuda Waksman.  

Żydów, którzy uciekli, naziści szukali w całej okolicy. „Farbman, właści-
ciel tartaku, został odkryty razem z córką w polskim domu i zastrzelony na miej-
scu. Polaków wysłano do Auschwitz”92. Ukrywano się w polskich domach. Karą 
za przechowywanie Żydów był obóz koncentracyjny lub śmierć na miejscu. 

Na wielu Żydów donoszono. Każdego zdemaskowanego mordowano od 
razu. Duża liczba Żydów ukrywała się w lesie przez długi czas. „Byli tym wy-
czerpani, zobaczyli patrol na drodze, zbliżyli się do nich i zadeklarowali, że nie 
będą dłużej znosić tego cierpienia. Zostali od razu zastrzeleni93 - wspominają 
Abraham Buchman i Yehuda Waksman. Niektórzy ludzie, bez ukrywania, pod-
dawali się Niemcom. Skrajne zachowania, rozpacz, walka o każdą chwilę życia – 
tak można w skrócie scharakteryzować uczucia ludzi w getcie, które w całości 
miało zniknąć.  

                                                 
89 Pamiętnik Miriam Chaszczewackiej, s. 
90 Pamiętnik Miriam Chaszczewackiej…, s. 469.  
91 Relacja Abrahama Buchmana i Yehudy Waksmana, tłum. Agnieszka Misiak, źródło: 
http://www.jewishgen.org/yizkor/radomsko/radomsko.html   
92 Tamże. 
93 Tamże. 
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Kolejny sposób ukrywania się ludzi to bunkry, schrony, strychy, piwnice 
itd. W Radomsku grupka Żydów otrzymała pomoc od przedwojennego, zago-
rzałego antysemity Zenka. Przygotował dla nich kryjówkę w gęstym lesie. Żydzi 
zapewnili pieniądze na jedzenie, które Zenek donosił codziennie. Jednak przez 
dwa dni mężczyzna nie przynosił pożywienia. Zmusiło to Żydów to wyjścia do 
wsi, aby znaleźć coś do jedzenia. Zostali nakryci przez Polaków. Jednego udało 
się schwytać i trafił w ręce Niemców. Nie zdradził miejsca przebywania swoich 
przyjaciół. Rozstrzelano go na żydowskim cmentarzu94. Podobnych czynów do-
puszczali się również Polacy. Dwóch wyprowadziło zakochane w nich dwie 
Żydówki. Ukryli je w wynajętym pokoju. Inni Polacy odkryli to miejsce i zgwał-
cili kobiety. Grupka Żydów ukrywała się w piwnicach opuszczonego domu. 
Polacy dostrzegli dym i od razu skojarzyli go z Żydami. Powiadomili o tym ge-
stapo. Naziści planowali kolejny etap likwidacji, utworzonego przez nich po 
„bezpiecznym powrocie”, małego getta. Zwabieni podstępem Żydzi, nieświa-
domi swojego losu, mieli zostać wywiezieni do obozów zagłady w dniu 6 stycz-
nia 1943 r. Abraham Buchman i Yehuda Waksman wspominają, że dotarły do 
nich wiadomości, że hitlerowcy zamówili pięćdziesiąt bydlęcych wagonów. 
Wiedzieli co to oznacza jednak nie wierzyli, że ich koniec się zbliża. „Ktokolwiek 
miał miejsce dokąd mógł się udać, uciekał od razu. Ludzie, którzy nie mieli celu 
również uciekali”95. Uciekła również większość przedstawicieli Judenratu.  

Żydzi mieszkający w małym getcie nie wiedzieli, w którym dniu ma na-
stąpić „ostateczne rozwiązanie”. Dochodziło do tzw. przecieków. Cytowana 
wyżej Teresa Zimek, dzięki znajomemu policjantowi uciekła, dzień przed likwi-
dacją. Udało jej się opuścić getto przy pomocy swojego przyszłego męża, żołnie-
rza Armii Krajowej, Henryka Zimka.96 

Większość Żydów nie była jednak świadoma swojego losu, zaplanowa-
nego z wyprzedzeniem przez hitlerowskich oprawców. Niemcy dbali o nieświa-
domość, ponieważ gwarantowała, że nie wybuchnie powszechna panika.  
W czasie drugiego etapu likwidacji po punkcie kulminacyjnym jaki nastąpił 6 
stycznia 1943 r., na żydowskim cmentarzu rozstrzelano jeszcze 3 tysiące Żydów, 
w tym 84 dzieci. „Groby były kopane  przez Polaków, Żydzi byli nadzy i stali 
twarzą do grobu, na jego krawędzi”97. W relacji znalazłam informację na temat 
zachowania Polaków, którzy opowiadali o tym, że ziemia, którą przysypali doły 
ruszała się jeszcze przez kilka godzin, ponieważ w dołach znajdowali się ludzie, 
którzy jeszcze żyli98. 

Radomsko, miasto do 1939 r. zamieszkałe przez bardzo liczną ludność 
żydowską pozostało po wojnie z zaledwie kilkoma jej przedstawicielami. Duża 

                                                 
94 Tamże 
95 Tamże 
96 Relacja Teresy Zimek, źródło: zbiory prywatne autorki. 
97 Tamże. 
98 Tamże. 
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ich część wyjechała z kraju. Wielu przeszło konwersję i niechętnie wracało do 
smutnej przeszłości lub zmarło.  

Obecnie ulice dawnego getta tętnią „normalnym” życiem. Są charaktery-
stycznym miejscem. Dom, w którym mieszkał kiedyś radomszczański cadyk, 
stoi nadal. Odstrasza swoim wyglądem. Na miejscu zniszczonej w czasie wojny 
synagogi postawiono tablicę upamiętniającą wydarzenia jakie dotknęły ludność 
żydowską podczas Holokaustu.  
 

Podsumowanie 
 
 Życie codzienne można porównać do drzewa z rozbudowaną siecią ko-
rzeni. Każda odnoga to inna dziedzina. W pracy zostały poruszone jedynie ele-
mentarne korzenie - aspekty, niezbędne do codziennej egzystencji bądź w niej 
funkcjonujące.  

Poruszyłam wątki: strachu, pożywienia, zdrowia, nauki, rozrywki, 
śmierci i ucieczek z getta. Nie wszystkie elementy pasują do obecnej definicji 
codzienności. W zasadzie żaden nie wpisuje się w powszechny, dzisiejszy ka-
non. W warunkach wojennych wszystko wygląda zupełnie inaczej.   

Niektóre kwestie nie zostały w ogóle poruszone lub w sposób bardzo 
oszczędny. Słowem kluczowym jest odpoczynek. Oczywiście znalazłam infor-
macje na ten temat, dotyczące jednak odpoczynku głównie w czasie choroby. 
Formą odprężenia można również nazwać „bibki” organizowane przez Miriam  
i jej znajomych. Aczkolwiek opisy nie zajmują dużo miejsca, są raczej dodatkiem, 
miłym wspomnieniem. Główne punkty każdej relacji dotyczą jednego stałego 
tematu - wojny.  
 Nie wiem czy opisywanie odpoczynku w sposób jaki zrobili to autorzy 
relacji odpowiada naszym wyobrażeniom. Zdecydowanie nie. Każdy człowiek 
potrzebuje wytchnienia, chwili dla siebie, odprężenia. Żydzi zamknięci w getcie 
egzystowali w ciągłym stresie, wyniszczającym ich organizm. W notorycznym 
strachu. Rzeczywistość getta była niezwykle trudna. Ciągłe problemy aprowiza-
cyjne, zdobycie pożywienia jako główny cel dnia. Głód wyniszczał i sprowadzał 
śmierć. Oprócz tego hitlerowcy często nie zapewniali podstawowych zasad. 
Dzięki temu, a także innym czynnikom np. ogromnemu zatłoczeniu w mieszka-
niach, rozprzestrzeniała się epidemia tyfusu, która zebrała ogromne pokłosie na 
radomszczańskich Żydach. Dodatkowo inne, licznie występujące choroby: 
wszawica, świerzb, gruźlica, choroba głodowa. Pojawiały się również opuchli-
zny spowodowane brakiem menstruacji, zmianami hormonalnymi, brakami 
witamin i białka. Po ulicach snuły się cienie ludzi, wyniszczonych fizycznie, ale 
przede wszystkim psychicznie. Myślenie było jednym z największych wrogów.  
 Próbowano zachować pozory „normalności” aby nie poddać się całkowi-
tej gehennie. Starano się tego dokonać organizując między innymi naukę dla 
dzieci w getcie. Wierzono, że Zagłada kiedyś się skończy, a wtedy potrzeba bę-
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dzie wielu młodych, wykształconych Żydów. Wmawiano dzieciom, że muszą się 
uczyć aby po wojnie przysporzyć dumy narodowi.  
 Wynikiem nauczania były przedstawienia wystawiane dla mieszkańców. 
Były kolejną próbą znormalizowania atmosfery. Cel nie został osiągnięty. Mimo 
starań, ludzie nie byli w stanie odsunąć się od rzeczywistości, nawet na parę 
chwil.  
  Istniały próby zmiany codzienności przez samych Żydów. Mam na myśli 
kontakty ze światem zewnętrznym co wiązało się ze szmuglowaniem jedzenia  
i innych towarów na handel bądź ucieczkami z getta. Ceną za taką zmianę było 
życie. Niemcy nie zastanawiali się gdy zobaczyli kogoś podejrzanego o opusz-
czanie terenu getta.  
 Najczęstszym elementem życia w getcie była śmierć. Powinnam opisać 
ten problem na początku, jednak poruszenie go na końcu da większe wyobraże-
nie o jego rozmiarze. Na samym początku śmierć wywoływała szok, depresję  
i wszystkie inne odruchy jakie w człowieku budzi utrata bliskiej osoby. Po pew-
nym czasie, śmierć zaczynała obojętnieć. Było jej tak dużo wokół, że przestała 
szokować.  Z relacji wynika, że ludzie byli w stanie otępienia. Sprawiali wraże-
nie jakby większego bólu nie można już było zadać.  
 Literatura dotycząca Holokaustu jest bardzo bogata. Bardzo trudno jest 
stworzyć oryginalną pracę o tej tematyce. Liczę na to, że dzięki zwróceniu uwagi 
na Radomsko, zainteresowanie „małymi gettami” na terenie Polski wzrośnie. 
Praca jest swego rodzaju wołaniem o spojrzenie na sytuację sztetli, po których 
nie ma już śladu. 
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Przeszły krajobraz Góry Chełmo oraz jego zagrożenia w perspektywie 
lotniczego skaningu laserowego oraz zobrazowań satelitarnych 

 

 

  Ogromne założenie składające się z wałów oraz fos, znajdujące się na 
szczycie Góry Chełmo, wzbudziło zainteresowanie archeologów jeszcze w latach 
30. ubiegłego wieku1 (ryc. 1). Obiekt ten zdaje się być wyjątkowy, bowiem do tej 
pory nie odkryto podobnej konstrukcji na ziemiach Polski. Jednak pomimo 
wielu lat, które minęły od pierwszej wzmianki o tym miejscu w publikacji 
naukowej, niewiele wiemy na jego temat. 

Dziś teren ten jest objęty rezerwatem archeologiczno-leśnym. Naszym 
zdaniem istnieje możliwość poznania przeszłości tego krajobrazu bez koniecz-
ności ingerowania w jego strukturę. W tym celu należy wykorzystać metody 
zdalnego pozyskiwania informacji. Wybrane przez nas zostały dwa typy takich 
metod, pomiary wykonane przy pomocy lotniczego skaningu laserowego oraz 
zobrazowania satelitarne. Kolejnym zadaniem jakie przed sobą postawiliśmy 
było zidentyfikowanie zagrożeń związanych z antropopresją. Poniżej zostaną 
przedstawione wyniki tych analiz. 

                                                 
1 J. Kamińska, Grodzisko wyżynne w Chełmie, pow. Radomsko, „Prace i Materiały Muzeum Ar-
cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna” 1958, t.3, s. 127-140. 
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Ryc. 1 Góra Chełmo na tle pow. radomszczańskiego 

 
 
 
Archeologia dysponuje wieloma strategiami badawczymi, których celem 

jest uchwycenie śladów przeszłej działalności człowieka. Wśród nich są takie, 
które w nieodwracalny sposób przekształcają krajobraz (np. wykopaliska ar-
cheologiczne). Są też inne, których celem jest zadokumentowanie jak największej 
ilości informacji bez ingerowania w strukturę stanowiska i te nazywamy niein-
wazyjnymi. Aby osiągnąć taki cel archeolodzy sięgają po metody, które nie po-
wstały z myślą o archeologii, ale które służą do badania krajobrazu, wśród nich 
można wymienić metody geofizyczne, zdjęcia lotnicze, zobrazowania satelitarne 
czy dane pozyskane przy pomocy lotniczego skaningu laserowego (LSL). 

Po raz pierwszy dane pozyskane przy pomocy LSL zostały przedstawio-
ne, jako wynik nowego sposobu badania krajobrazu, w 2000 r. podczas warszta-
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tów przeprowadzonych w Lesznie2. Od tego czasu metoda ta zyskała sporą po-
pularność. W ramach niej pomiary krajobrazu prowadzone są przy pomocy wią-
zek światła wysyłanych z platformy latającej. Wiązka światła odbija się od po-
wierzchni ziemi i następnie wraca do sensora. Na podstawie czasu, intensywno-
ści odbicia oraz biorąc pod uwagę dokładną pozycję jednostki latającej, obliczane 
jest miejsce odbicia się światła. Z wielu takich pomiarów, następujących po sobie 
w dużej częstotliwości, powstaje chmura punktów. Przy pomocy tych informacji 
tworzony jest numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokry-
cia terenu (NMPT). Te pochodne skaningu laserowego podlegają dalszej obrób-
ce, a następnie interpretowane są przez archeologów3. Jednak, aby tak się stało 
konieczne jest spełnienie założenie, iż badane stanowisko musi posiadać własną 
formę terenową. Zatem LSL jest metodą, która może zostać wykorzystana jedy-
nie do pozyskiwania informacji na temat przeszłej działalności człowieka, która 
pozostawiła stały ślad w krajobrazie i przetrwała do dziś4.  
 Informacje zebrane przy pomocy LSL mogą zostać wykorzystane na wie-
le sposobów. Pierwszym z nich jest zdalna prospekcja mająca na celu poznanie 
struktury stanowiska oraz otaczającego go krajobrazu. Tym samym weryfikacja 
oraz umiejscowienie w przestrzeni działalności człowieka znanej ze źródeł histo-
rycznych. Pozwala to na późniejszą ich lokalizację oraz prospekcję w terenie. 
Tego typu dane dokumentują w dokładny sposób formy terenowe stanowiska 
archeologicznego, a tym samym są przydatne z punktu widzenia konserwato-
rów oraz wszystkich tych, którzy mają na uwadze stan zachowania danego 
miejsca. Wreszcie NMT może zostać wykorzystany do przeprowadzania symu-
lacji komputerowych np. w środowisku Systemów Informacji Geograficznej 
(SIG). Cel tych działań może być związany z chęcią zbadania hipotetycznego 
sposobu funkcjonowania człowieka w krajobrazie. Przykładowo, jakie ścieżki 
obierał podczas przemieszczania się pomiędzy dwoma punktami w danej 
przestrzeni lub jaka istniała widoczność z danego punktu. Wyniki te podlegają 
dalszej interpretacji oraz mogą stać się argumentem przemawiającym za kon-
kretną hipotezą.  

W naszych badaniach pomiary wykonane przy pomocy LSL zostały 
użyte do oceny ewentualnych zagrożeń oraz stworzenia dokładnego planu czę-

                                                 
2 N. Holden, P. Horpe i R. Bawley I P. Horne, Highresolution digital airborne mapping and Archae-
ology. [w:]  ”Aerial Archaeology: Developing Future Practice”, Bewley R, Raczkowski W. (eds). 
2002, NATO Series 1, Vol.337, IOS Press: Amsterdam; 173–180. 
3 R. Bawley, S. Cruthely i C. Shell New light on an ancient landscape: LIDAR survey in the Stone-
henge World Heritage Site, “Antiquity” 2005, 79: 636–647. 
4 Pomimo tego, że istnieją przesłanki ku temu by uważać, że jest możliwe wykrycia stanowisk 
archeologicznych nie posiadających własnej formy terenowej, wykorzystując wyróżnik roślin-
ny (Banaszek Ł. Lotniczy skaning laserowy w polskiej archeologii. Czy w pełni wykorzystywany jest 
potencjał prospekcyjnej metody? „Folia Praehistoriaca Posnaniensia” 2014, t. XVII, s. 481-525). 
Jednak do tej pory takie wykorzystanie tej metody nie znalazło zastosowania w archeologii. 
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ści stanowiska archeologicznego, znajdujących się na szczycie Góry Chełmo, 
które charakteryzują się własną formą terenową. 
 Należy wspomnieć, że dotychczasowe wykorzystanie zdjęć lotniczych 
oraz zobrazowań satelitarnych w archeologii ma zdecydowanie dłuższą historię. 
Już od początku XX w. archeolodzy wykonywali zdjęcia z powietrza. Zaczęli od 
robienia zdjęć z latawców i balonów, ich celem była jedynie dokumentacja 
przebiegu prowadzonych wykopalisk lub znanych już stanowisk5. Podczas  
I wojny światowej wykonano wiele ujęć linii frontu oraz rozmieszczenia wojsk 
wroga.  Tego rodzaju zdjęcia, stały się później również dowodem na możliwość 
wykorzystania z sukcesem materiałów tego typu w zarządzaniu dziedzictwem 
kulturowym. To właśnie doświadczenie zdobyte przy tworzeniu map w trakcie  
I wojny światowej, pozwoliło na odniesienie sukcesu O.G.S Crawfordowi, 
zwanemu ojcem archeologii lotniczej, przez wykazanie potencjału badawczego 
tego narzędzia w studiach nad krajobrazem6. To właśnie z inicjatywy brytyjskie-
go naukowca powstały główne założenia nowej metody, wzbogacając archeolo-
giczne badania krajobrazu o detekcję oraz monitorowanie stanowisk archeolo-
gicznych z powietrza7. Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych w tym celu 
stało się już tylko kwestią czasu. 

Obserwowanie zjawisk z perspektywy ziemi pozwala jedynie na dostrze-
żenie ich części, a dopiero przy ujrzeniu wszystkiego jesteśmy w stanie 
zinterpretować całość kształtu, a przez to zinterpretować, czym dana struktura 
mogła być w przeszłości. Stąd to właśnie perspektywa patrzenia z dystansu 
pozwala nam na dostrzeżenie struktur, które z perspektywy ziemi mogą być 
niedostrzegalne. 

Współczesne zobrazowania satelitarne są nam w stanie przekazać dodat-
kowe informacje, inne niż, te, które są tworzone przy pomocy powszechnie 
używanych aparatów fotograficznych. W zależności od stopnia ich skompli-
kowania rejestrują odbite promienie słoneczne od powierzchni ziemi, pod po-
stacią obrazu, również w pasmach światła niewidzialnych dla oka8. Ilość energii 
zarejestrowanej przez sensor, umieszczony na satelicie jest zależna od powierz-
chni, od której się odbije. Stąd badając poszczególne fragmenty zobrazowania 
możemy również powiedzieć coś na temat specyfiki obiektu, od którego światło 
zostało odbite. W archeologii, do charakterystyki tego typu danych, często 
zostaje włączone badanie stanu roślinności (zawartości chlorofilu), porastającej 

                                                 
5 W. Rączkowski Archeologia lotnicza – metoda wobec teorii, Poznań 2002, s. 46. 
6 Tamże, s. 43-61. 
7 Więcej na temat metody np. Rączkowski Archeologia lotnicza… oraz J. Nowakowski, A. Prinke 
i W. Rączkowski, Biskupin … i co dalej. Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Poznań 2005. 
8 Więcej na ten temat np. L. Żuk W poszukiwaniu salomonowego rozwiązania, czyli o tym kto powi-
nien interpretować zdjęcia lotnicze – słów kilka, [w:] J. Nowakowski, A. Prinke i W. Rączkowski 
(red.) Biskupin…, s. 125-144. 
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dany teren, ponieważ może ona być wskaźnikiem tego, co się znajduje pod 
powierzchnią ziemi9.  

W naszych badaniach także wykorzystaliśmy specyfikę tych danych do 
określenia zmian zasięgu kamieniołomów, znajdujących się na południowych 
stokach Góry Chełmo, które są bezpośrednim zagrożeniem dla jej krajobrazu. 
 

Przeszły krajobraz Góry Chełmo10 
 
Góra Chełmo, wznosząca się na 323 m.n.p.m tuż koło miejscowości, no-

szącej tę samą nazwę, jest najwyższym punktem Polski Centralnej. Ukształtowa-
nie krajobrazu, w którym się znajduje, sprawia, że widać ją z daleka. To również 
czyni ją bardzo atrakcyjnym punktem widokowym, ale przy założeniu, że jej 
szczyt nie byłby zalesiony. W najwyższej partii wzniesienia znajduje się prze-
strzeń, która jest ograniczona wieloma wałami. Ta wieloczłonowa struktura po-
czątkowa identyfikowana z założeniami obronnymi pod koniec lat 80. doprowa-
dziła do powstania interpretacji wiążącej to miejsce z sanktuarium Słowiań-
skim11. Dziś wzgórze w większej części jest objęte tym Rezerwatem. Wyraźnie 
wydeptana ścieżka, prowadząca na szczyt wskazuje na to, że jest to przestrzeń 
nierzadko odwiedzana przez pieszych. 

Już w XVI w. Jan Długosz, wspominając to wzniesienie, zwracał uwagę 
na fakt, że z jej szczytu linia wzroku sięga miejscowości daleko położonych. 

„Chełm, góra w ziemi Sieradzkiej, inna od poprzedzającej, cała skalista, 
nad wsią tegoż nazwiska, niedaleko miasteczka Przedborza, tak wysoka, że  
z niej w dniu jasnym widać Sandomierz, Olsztyn, Miechów, Częstochowę, Piotr-
ków, Łysą górę i wiele miasteczek. Na niej kościół zmurowany przez Piotra panu 
na Skrzynnie, i siedmią rowami głębokiemi obwiedziony”.  

Osoby, odwiedzające to miejsce pod koniec XIX stulecia, pozostawiały po 
sobie pamiątki w postaci rytów na skałach, znajdujących się na północnych sto-
kach. Przestrzeń, którą obrano do tego typu działań wydaje się nie być przypad-
kowa. W tym miejscu, najprawdopodobniej od II połowy XIX w., wydobywano 
piaskowiec, z którego to wzniesienie słynęło12. Dwa czynniki wydają się odgry-
wać ważną rolę w wybraniu właśnie tej lokalizacji - bliskość szczytu13 oraz 
kształt skały. Ta w tym miejscu prezentuje się okazale, jest płaska, pionowa, 

                                                 
9 W. Rączkowski Archeologia lotnicza… 
10 Więcej na ten temat M. Kostyrko, Góra Chełmo w perspektywie badań archeologicznych w prze-
szłości i przyszłości, „Zeszyty Radomszczańskie” 2013, t.7, s. 109-124 oraz T. A. Nowak, Chełmo. 
Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005. 
11 J. Kamińska, Grodzisko wyżynne… 
12 L. Paszkowski, Podania ludowe o górze Chełmskiej na Pilicą, „Tydzień” 1879,  r. 7, nr 2-3. 
13 Na to, że bliskość szczytu, jak i obecność obwałowania ma wpływ na dobór lokalizacji pozo-
stawiania po sobie świadectwa, mogą świadczyć drzewa. To właśnie na tych znajdujących się 
wewnątrz centralnej delimitacji znajduje się najwięcej znaków wyciętych w korze. 
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wznosi się na ponad 3 metry w górę i leży u stóp wałów wieńczących czubek 
wzniesienia. 
 Wykopaliska archeologiczne z lat 50. okazały się pierwszymi i ostatnimi 
do tej pory przeprowadzonymi w tym miejscu14. Trwały dwa sezony. Doprowa-
dziły do przekopania niewielkiej części przestrzeni, otoczonej najwyżej położo-
nym wałem oraz utworzenia przekopu przez niego. Odnotowano wówczas ist-
nienie trzech wałów i sporządzono szkic jedynie najkrótszej i zarazem najwyż-
szej centralnej delimitacji. W ramach badań pozyskano ceramikę, której powsta-
nie zostało określone pomiędzy IX a XIII w. Kolejnej archeologicznej wizyty ba-
dawczej Góra Chełmo doczekała się w trakcie realizowania interdyscyplinarne-
go projektu „Chełmo 2006”. W publikacji, która była wynikiem owych prac  
J. Sikora15 podsumował wcześniejsze badania oraz sporządził dokładniejszy plan 
sytuacyjnym stanowiska, odnotowując na podstawie prospekcji terenowej, ist-
nienie nie trzech tak jak wcześniej pisała J. Kamińska, a pięciu wałów.  
   

Interpretacja pochodnych lotniczego skaningu laserowego 
 

 Uzyskane przez nas dane LSL zostały zakupione w ramach ogólnoeuro-
pejskiego projektu ArcLand, zrzeszającego instytucje archeologiczne, zajmujące 
się rozwojem metod nieinwazyjnych. Pochodzą z państwowych zasobów, wy-
konanych na potrzeby projektu ISOK (Informatyczny System osłony kraju przez 
nadzwyczajnymi zagrożeniami). Wybrany przez nas obiekt badań znajduje się w 
strefie, w której dokonywano minimum 4 pomiary na metr kwadratowy. Ze 
względu na las, porastający Górę Chełmo, liczba pomiarów dla powierzchni 
ziemi była jednak mniejsza. Po przetworzeniu danych, udało nam się uzyskać 
NMT o oczku siatki równej 0,5m (średnia odległość pomiędzy pojedynczymi 
wymiarami wynosi 0,57 m). 

Pomimo tego, że opis Góry Chełmo wykonany przez Jana Długosza wy-
daje się krótki (całość została zamieszczona powyżej) to przekazuje nam wiele 
informacji. Nie wiemy czy kronikarz miał okazję odwiedzić szczyt Góry Chełmo 
osobiście, wiemy natomiast, że był przekonany o istnieniu w tym miejscu kościo-
ła ufundowanego przez Piotra Własta, a więc postawionego w XII w. i otoczone-
go siedmioma fosami.  

Znamienne jest, że pisarz nie wspomina wałów, którym uwagę poświę-
cają współcześni badacze, ale fosy. Być może to właśnie one, w czasach życia 
kronikarza, jak i wcześniejszych miały większe symboliczne znaczenie niż same 
wały.  

                                                 
14 J. Kamińska, Grodzisko wyżynne… 
15 J. Sikora Grodzisko wczesnośredniowieczne na Górze Chełmo: badania, interpretacje, hipotezy, „Pra-
ce i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna” 
2008, nr 34 s. 21-35. 
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Ryc. 2 Interpretacja danych lotniczego skaningu laserowego Góry Chełmo 

 
Na podstawie dokonanej przez nas interpretacji pochodnych danych LSL 

(rys. 2). po ich przetworzeniu, udało się zadokumentować dwie kolejne fosy, 
wcześniej nieznane. Liczba ich zatem jest taka o jakiej wspominał Długosz. Dal-
sza analiza pozwoliła również na ustalenie, że całość stanowiska archeologicz-
nego nie jest chroniona przez rezerwat archeologiczno-leśny. Stanowisko musia-
ło częściowo ulec zniszczeniu na skutek wydobycia kamienia na południowych 
stokach wzgórza. Porównując dane LSL (pomiary wykonane w 2012 r.) stwier-
dzono, że w tym czasie zostało wybrane 50m wzniesienia, które zdecydowanie 
powinno być objęte ochroną ze względu na swój wysoki walor kulturowy. To, 
czy niszczenie krajobrazu tego wzniesienia stale postępuje, zbadaliśmy przy 
wykorzystaniu zobrazowań satelitarnych, o czym mowa poniżej. 

Analiza pozwoliła nam również na zidentyfikowanie fragment duktu 
dziś już nieistniejącego, prowadzącego w kierunku południowym (ryc. 2).  
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Zagrożenia krajobrazu Góry Chełmo - analiza zobrazowań satelitarnych 
 

Na potrzeby analizy zmian zasięgu kamieniołomów w obrębie góry 
Chełmo, wykorzystaliśmy archiwalne zobrazowania satelitarne wykonane w 
odstępie ponad pięciu lat. Zważywszy na wielkość obiektów oraz charakter 
ewentualnych zmian uznaliśmy, że dane te powinny posiadać możliwie wysoką 
rozdzielczość przestrzenną (Tabela 1). Aby ograniczyć wpływ sezonowości na 
wyniki naszych analiz wybieraliśmy zobrazowania pochodzące z okresu wio-
sennego. 

Dane satelitarne wykorzystane w niniejszej analizie zostały pozyskane w 
ramach projektu badawczo – rozwojowego ArchEO (Archaeological application 
of Earth Observation techniques) finansowanego przez Europejską Agencję Ko-
smiczną (ESA). 

 
 

Data pozyskania Satelita Rozdzielczość przestrzenna dostępnych ka-
nałów 

25 kwiecień 2009 Ikonos-2 1 m panchromatyczny, 4 m multispektralne 

24 maj 2014 Pleiades 0.5 m panchromatyczny, 2 m multispektralne 

 
Tabela 1. Dane satelitarne wykorzystane w analizie zmian zasięgu kamienioło-

mów 
 

Pierwszym etapem prac z danymi satelitarnymi było ich przygotowanie do 
analiz, polegające na przeprowadzeniu normalizacji radiometrycznej i geome-
trycznej oraz korekcji atmosferycznej. Normalizacja radiometryczna polega na 
obliczeniu ilości promieniowania elektromagnetycznego dochodzącego z anali-
zowanego obszaru. Geometryczne dopasowanie do siebie danych miało na celu 
wyeliminowanie błędów, wynikających z różnego konta wykonania zdjęć, 
ukształtowania terenu etc. Wymienione techniki normalizacji są niezbędne dla 
prawidłowego zastosowania technik wykrywania zmian pokrycia terenu, 
zwłaszcza w przypadku analizowania różnic wartości spektralnych w czasie16. 
Korekcja atmosferyczna miała natomiast na celu redukcję wpływu atmosfery na 
zobrazowania. Polega ona na usunięciu z nich tej części promieniowania, która 
nie niesie ze sobą informacji o podłożu, gdyż została rozproszona przez atmosfe-
rę. 

Dane, przygotowane w opisany powyżej sposób, poddane zostały dalszym 
przetworzeniom. Ponieważ badane obiekty są relatywnie małe, a zależało nam 
na wykryciu najsubtelniejszych zmian, zdecydowaliśmy się zwiększyć rozdziel-

                                                 
16 D. Lu , P. Mausel, E. Brondizio, E. Moran, Change detection techniques, “International Journal 
of Remote Sensing” 2004, vol.25, s. 2365−2407 
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czość przestrzenną analizowanych danych. Aby uzyskać wysokorozdzielczy, 
wielokanałowy obraz zastosowaliśmy tak zwany pan-sharpening, który polega 
na połączeniu danych z wysokorozdzielczego kanału panchromatycznego z ka-
nałami multispektralnymi (niebieski, zielony, czerwony oraz bliska podczer-
wień) o niższej rozdzielczości przestrzennej. Użyty w tym celu algorytm 
(NNDiffuse), pozwala na wydobycie dokładniejszej informacji o badanym tere-
nie przy równoczesnym zachowaniu wierności spektralnej17. 

Fakt posiadania satelitarnych danych multispektralnych oraz dobra znajo-
mość badanego obszaru, pozwoliły nam na przeprowadzenie nadzorowanej 
klasyfikacji pokrycia terenu. Dla każdego z analizowanych zobrazowań wyzna-
czono zestaw poligonów treningowych, odpowiadających poszczególnym ty-
pom pokrycia terenu (las liściasty, las iglasty, łąka, wyrobisko, zabudowania 
etc.). Na tej podstawie, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie do prze-
twarzania zobrazowań, byliśmy w stanie stworzyć mapę zasięgu poszczegól-
nych klas (ryc. 3). 

 

 
 

Ryc. 3 Góra Chełmo. Zmiany zasięgu kamieniołomu w latach 2009-2014. 
 

                                                 
17 W. Sun, B. Chen i D. W. Messinger, Nearest Neighbor Diffusion Based Pan Sharpening Algorithm 
for Spectral Images, “Optical Engineering” 2014, vol. 53, nr 1. 
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Porównanie analiz zobrazowań wykonanych w różnych terminach umożli-
wiło nam wskazanie miejsc, w których nastąpiła degradacja lasu, porastającego 
górę Chełmo, spowodowana eksploatacją, znajdujących się tam kamieniołomów. 
W ten sposób zbadaliśmy stopień degradacji krajobrazu góry Chełmo na skutek 
antropopresji. Na podstawie analizy zobrazowań udało nam się ustalić, że tylko 
w przeciągu 5 lat na skutek wydobycia w tym miejscu piaskowca, zostało znisz-
czone prawie 1,3 hektara powierzchni wniesienia. 

 Mając na uwadze, że część stanowiska znajduje się po za zasięgiem strefy 
chronionej rezerwatem18, przestrzeń zniszczona na skutek wydobycia kamienia 
(łącznie ponad 35 ha), mogła w sobie kryć informację na temat przeszłego krajo-
brazu tego wzniesienia, która została bezpowrotnie stracona. 
 

Podsumowanie 
 

Przy pomocy analizy pozyskanych danych LSL udało nam się udoku-
mentować dwie dodatkowe fosy, a to pozwoliło na potwierdzenie informacji 
zawartych w kronice z XV w. Zlokalizowaliśmy również wcześniej nieznany 
fragment drogi wskazującej na kierunek, w którym całość założenia była prowa-
dzona. Te dane, również pozwoliły na zmapowania zasięgu dawnych, jak  
i współczesnych miejsc pozyskiwania piaskowca. Zwróciliśmy również uwagę 
na ścieżki tworzone przez turystów odwiedzjących to miejsce, pomimo tego, że 
jest ono objęte ścisłym rezerwatem. Na podstawie analizy zobrazowań satelitar-
nych, wykazaliśmy, jakie zmiany zaszły w krajobrazie tego wniesienia na prze-
strzeni lat 2009-2014. Pragniemy zwrócić uwagę, że degradacja Góry Chełmo 
wciąż postępuje i to w wielu aspektach, a dziedzictwo archeologiczne jest nie-
odwracalnie niszczone. 
  
 
 
 
 
 

                                                 
18 M. Kostyrko, Góra Chełmo w perspektywie…s. 123. 
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Historia „Krzyża dwóch braci” w Borownie 
 
 

Na mapie turystycznej gminy Mykanów wchodzącej w zestaw 20. map 
edukacyjnych opracowanych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej 
Jury” i wydanych w 2013 r. przy pomocy środków Unii Europejskiej, widoczny 
jest topograficzny znak oznaczony napisem: „Krzyż dwóch braci”. Natomiast na 
dawnej mapie opracowanej przez Urząd Geodezji i Kartografii dla obszaru 
województwa częstochowskiego (istniejącego w latach 1975-1998) miejsce to jest 
zaznaczone tylko znakiem topograficznym określającym istnienie tutaj mogiły. 
Wreszcie, dzięki mapie wojskowej z 1933 r., można ustalić, że miejsce to było 
ulokowane przy początkowym odcinku ówczesnej drogi wiejskiej prowadzącej  
z Borowna (gmina Mykanów) do Bab (gmina Kłomnice). Dzisiaj droga ta nie 
istnieje, pozostał jednak po niej wylot dawnego gościńca z Borowna, stanowiący 
obecnie ulicę Lipową. Ulicę tę zamyka rozległy obszar ornego pola z widoczną 
w głębi niewielką wieżą triangulacyjną (oznacza ona punkt wzniesienia terenu 
na wysokość 259,7 metra n.p.m.). Jeszcze niedawno wieżę tę zasłaniała wysoka 
kępa krzewów, a przy nich  widoczna była sylwetka owego „krzyża dwóch 
braci”. Jednak w dniu 12 marca 2013 r. krzyż ten usunięto z rozsypującego się 
już zupełnie kamienno-ceglanego postumentu i przewieziono na teren gospo-
darstwa pana Roberta Worwąga – dzierżawcy pola, na którym się znajdował. 
Tutaj doczekał się odnowienia i ustawienie go po kilku miesiącach na nowym 
postumencie wymurowanym na poboczu ulicy Lipowej.     
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          Krzyż w 1995 r. 
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          Krzyż w 2012 r. 
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     Krzyż w 2012 r. 
 

Już w 1995 r. dotarłem po raz pierwszy do tego krzyża.  Przedzierając się 
najpierw przez uprawę dorodnej kukurydzy, zobaczyłem z bliska wykuty z żela-
za krzyż, ozdobnie zwieńczony i osłonięty karłowatą akacją. Na jego pionowej 
belce widoczny był przerdzewiały i stąd prawie nie czytelny napis.  Wróciłem 
jednak w to miejsce po żniwach i po natarciu wystającej z ceglanego postumentu 
pionowej belki białą kredą zdołałem bardziej odgadnąć niż odczytać fragmenty 
wykutej w żelazie długiej inskrypcji: „...Ewa Kozłowska ...fundowała...pamięci 
… zabitego….(?)”. 

 Zaintrygowany tym świątkiem, bardzo już zniszczonym i zupełnie 
zaniedbanym, zacząłem szukać więcej informacji o polnym krzyżu wśród miesz-
kańców Borowna. Jedna z niewielu odpowiedzi zabrzmiała: „Panie, tam brat 
brata zabił o miedzę!”. Rok później, w listopadzie 1996 r., zamieściłem w ty-
godniku regionalnym „Gazeta Częstochowska” (nr 46/278) krótką relację o tym 
krzyżu licząc na jakiś dokładniejszy przekaz o tej tragedii ze strony czy-
telników. Jednak dopiero zupełny przypadek pozwolił mi kilka lat później 
poznać prasową informację o dramatycznym zdarzeniu, które ten krzyż upa-
miętniał. Otóż w „Gońcu Częstochowskim” z dnia 24 marca 1915 r. jest zamie-
szczona następująca relacja: „We wsi Borowno przy drodze wiodącej do Jackowa 
stoi pomnik z cegieł zwietrzałych już ze starości. Pomnik ten wieńczy krzyż 
żelazny i związany jest z następującym podaniem. Było dwóch braci, synów 
bardzo zamożnego gospodarza. Po jego zgonie między braćmi wciąż wynikały 
swary o podział ojcowizny, które zakończyły się tragicznie. Pewnego dnia gdy 
młodszy pognał konie na pastwisko, podbiegł ku niemu  starszy i rzucił 
kamieniem z taką siłą, iż ten padł krwią zalany i skonał na miejscu. Bratobójca 
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uciekł do lasu, później wrócił do domu – tak się jednak popełnioną zbrodnią 
przejął iż wkrótce zmarł zażywszy trucizny. Matka pochowała obu przy drodze  
i postawiła im pomnik opłakując ich rzewnymi łzami”.   

Zdobytymi w powyższy sposób przekazami o tym krzyżu posłużyłem 
się w swoich publikacjach prasowych. Najpierw, w dniu 24 sierpnia 1999 r. 
„Gazeta Wyborcza” w Częstochowie zamieściła moje zdjęcie tego krzyża –  
w rubryce Pożegnania – z zamieszczeniem w podpisie strzępów odczytanej 
inskrypcji. Następnie w szczegółowym opisie trasy jednej z Niedzielnych Wy-
cieczek Rowerowych – które organizowałem w 1. dekadzie XXI w. Opis ten był 
zamieszczony w dodatku „Turystyka” do „Gazety Wyborczej” z dnia 20 lipca 
2002 r. – a wycieczka odbyła się dzień później. Podobny opis tego miejsca znalazł 
się w kolejnym odcinku drukowanego w „Gazecie Częstochowskiej” mojego 
cyklu „Od parafii do parafii w byłym województwie”. Wtedy w numerze 14/644 
z dnia 8 kwietnia 2004 r. przedstawiłem pod tytułem Polna mogiła pod Borownem 
posiadane informacje o zdarzeniu jakie ten krzyż niesie wraz ze zdjęciem 
zamieszczonym obok. Widać na nim, że ceglany postument coraz bardziej się 
wykrusza, a zarazem też - jak wyglądał pierwotny postument tego krzyża. 
Zbudowany głównie z dużych polnych kamieni był o wiele niższy i szerszy – nie 
zasłaniał więc pierwotnie inskrypcji na krzyżu. Dobudowane na nim ceglane 
obramowanie krzyża – chyba dopiero po artykule w „Gońcu Częstochowskim – 
zasłoniło częściowo belkę, uniemożliwiając na długie lata dokładny odczyt 
intencji powstania tego krzyża. Następnie można już było tylko obserwować jak 
ceglano-kamienny postument polnego krzyża ponownie staje się coraz bardziej 
„zwietrzały ze starości” i żałować, że jest skazany na zupełne zniszczenie. Tylko 
niezwykle kunsztowny sposób osadzenia pionowej belki w potężnym kamieniu 
polnym, który bardzo stabilnie zakotwiczył krzyż, nie pozwalał - mimo 
zniszczenia postumentu - nawet na jego pochylenie. Dzięki temu krzyż doczekał 
się jednak – i to w niezłym stanie – wydobycia go z zupełnego zapomnienia.   

Jednym ze stałych uczestników moich rowerowych wycieczek był pan 
Gabriel Ciesielski z Częstochowy. Pochodząc z pobliskich Nieznanic, tak 
zafascynował się poznaną historią tego krzyża, że znalazł sposób na jak 
najwierniejsze odczytanie inskrypcji – szczególnie gdy rozpadający się 
postument odsłonił już prawie zupełnie pionową belkę. Usuwając żmudnie 
większość rdzy doprowadził do niemal zupełnego odczytania treści inskrypcji. 
Spisana bardzo nieporadną pisownią, głosi ona literalnie: „EWA S. KOZŁOSKIH 
FÓNDOWAŁA TE FIGÓRE NA PAMIĘTKE ZABITEGO JANA POSTAWE 
KAMIENIEM WIELKIM TE FIGÓRE ROBIEŁ W BOGUSŁAWICACH F.K.” 
Pierwszy wiersz tego napisu jest prowadzony od góry w dół po lewej strony 
belki, a następny prowadzi do góry prawą stroną belki – co jeszcze bardziej 
utrudniało odczytanie napisu. Później, gdy krzyż został już zdemontowany 
ukazała się jeszcze jedna istotna informacja, a mianowicie wykuta na samym 
dole belki data: 1883 rok.  

Teraz pan Ciesielski – znając nazwiska: fundatorki pomnika (rodowe)  
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i ofiary tragicznego wypadku, oraz datę zdarzenia – przystąpił do dalszych 
poszukiwań archiwalnych wątków poszerzających realia tego zdarzenia. 
Korzystając z pracującego na amerykańskich serwerach portalu „family-
search.org” dotarł do zapisów dokonywanych w księgach kościelnych parafii  
w Borownie. Pierwszy z nich to spisany po polsku akt ślubu zawartego 26 maja 
1844 r. pomiędzy 24-letnim rolnikiem Mikołajem Postawą - synem nie żyjącego 
już  Piotra, a 19-letnią Ewą córką Pawła Kozłowskiego. Drugi to spisany już po 
rosyjsku akt zgonu z datą: 21 września 1882 r. Stwierdzono w nim, że 18 
września bieżącego roku został znaleziony na polu zabity przez niewiadomego 
Jan Postawa, kawaler, lat 21, urodzony w Borownie, syn Mikołaja i Ewy (z domu 
Kozłowska) małżonków Postawa. Akt podpisał ksiądz Walenty Kozłowski 
proboszcz Borowna. Żyjący do 1884 r. kapłan nie podpisał jednak - aż do swej 
śmierci - drugiego aktu zgonu dotyczącego ewentualnego brata Jana, czyli 
według poznanych przekazów sprawcy tej zbrodni i zarazem samobójcy. Jednak 
w poznanym w „Gońcu” opisie dawnego zdarzenia w Borownie jest wiele 
prawdy, jak na przykład, że  zabójstwa dokonano przy pomocy kamienia – co 
potwierdziła odkryta inskrypcja na krzyżu. Jednak sugestia, że „brat zabił brata” 
została podważona przez zapis metrykalny, mówiący o „nieznanym” sprawcy. 
Można jednak domniemać, że fakt ten został osłonięty przez rodzinną tajemnicę.  

Także następna przesłanka z „Gońca”, że do swarów między braćmi 
doszło dopiero po śmierci ojca jest tylko konfabulacją. Ich ojciec, czyli Mikołaj 
Postawa, zmarł dopiero po tym zdarzeniu, bo - zgodnie z istniejącym  aktem 
zgonu - w dniu 24 marca 1885 r. Na pewno jednak stało się wiadomym - tak 
według inskrypcji na krzyżu, jak i odszukanych w internecie zapisów metry-
kalnych – że na polu pod Borownem miała miejsce zbrodnia, którą przypomniał 
już wiele lat wcześniej częstochowski „Goniec”. Oczywistym też się stało, że 
krzyż ten nie osłaniał jednak żadnej mogiły – co ustalono badaniem arche-
ologicznym po usunięciu go z pola.  

Inicjatorem uratowania tego krzyża i przeniesienia go na pobocze 
dawnego gościńca był mieszkaniec Borowna pan Tomasz Ancerowicz – pasjonat  
poszukiwania śladów przeszłości na terenie swej Małej Ojczyzny. Pan Tomasz, 
wraz z dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego w Borownie panem 
Arturem Rybańcem byli autorami petycji do konserwatora zabytków w sprawie 
uzyskania zgody na usunięcie krzyża z pola i zrekonstruowaniu go na innym 
miejscu. Po pokonaniu wszelkich formalności i wybudowaniu nowego po-
stumentu, doszło w dniu 4-go października 2013 r. do odsłonięcia go na nowym 
miejscu. Intencja fundatorki tego pomnika pamięci o swym zamordowanym 
synu jest teraz łatwa do odczytania na pionowej belce krucyfiksu. Ponadto 
znalazła się też na postumencie kamienna tablica z inskrypcją utrwalającą jego  
nazwę oraz  datę odnowienia i ustawienia w nowym miejscu. Tablicę tą 
ufundował pasjonat podróżowania na rowerze po regionie pan Zbigniew 
Szarawara z Częstochowy.    
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  Od prawej: Artur Rybaniec – dyrektor szkoły w Borownie, Tomasz Ancerowicz  
  i Zbigniew Szarawara.  
 

 
Gdy można było sądzić, że już nic nowego nie dowiemy się  

o wydarzeniu, jakie kryje „Krzyż Dwóch Braci” z Borowna nagle ujrzała światło 
dzienne  zaskakująca wiadomość.  Stało się tak, gdy Tomasz Ancerowicz dotarł 
do niezwykłej publikacji. Jest nią relacja sądowa zamieszczona w gazecie 
„Tydzień” numer 10, z dnia 27 lutego 1883 r., która ukazywała się w guber-
nialnym mieście Piotrków. Brzmi ona następująco: „Nad ranem 18 września 1882 
roku na polu należącym do włościanina wsi Borowno powiatu radomsko-
wskiego Mikołaja Postawy znaleziono martwe ciało syna jego 20-letniego Jana 
Postawy, który po północy wyjechał z końmi na paszę. Nieboszczyk spoczywał 
pod gruszą, gdzie troskliwy ojciec jego przygotował snopek żeby synowi 
wygodnie było odpoczywać. Cała prawie zbroczona we krwi głowa strzaskana 
była na kilkanaście kawałków, kości sterczały pojedynczymi  odłamkami, 
kawałki mózgu odskoczyły na parę kroków od trupa, a tuż przy nim leżał 
kamienisty krzemień 6-7 funtów wagi, którego nierówna powierzchnia odpo-
wiadała znalezionym na głowie Jana uszkodzeniom. Konie z zakrwawionym 
uzdami znaleziono w pewnym oddaleniu na polu sąsiedniej wioski. Brak 
jakichkolwiek dowodów obrony lub utarczki dowodził, że Jan Postawa został 
zabitym w czasie snu. Tak ciężka i smutna zbrodnia poruszyła nie tylko całą 
rodzinę, ale całą rodzinną wioskę zamordowanego. Poszukując winnego 
pierwiastkowe śledztwo zatrzymało się na rodzonym bracie ofiary Błażeju 
Postawa. Poszlaki na mocy których Błażej został aresztowany, a następnie 
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postawiony przed sądem były następujące: Ojciec Jana i Błażeja chcąc rozpo-
rządzić swojem mieniem kawalerowi Janowi zapisał całą swoją osadę, składającą 
się z 11 morgów i zabudowań. Żonatego zaś Błażeja niejako wydziedziczył bez 
żadnych do tego powodów. Okoliczność ta miała być kością niezgody między 
braćmi. Przyjmując ją za wytyczną całego dramatu, policyja i śledztwo pierwi-
astkowe poparło ją takimi poszlakami jak znalezienie w mieszkaniu szmaty  
i pokrywającej lóżko płachty z krwawemi plamami. Takie, acz niewyraźne 
plamy znaleziono na spodniach Błażeja. Zbroczony krwią Jana kamień był tegoż 
rodzaju jak cała kupa kamieni znajdujących się na dziedzińcu Błażeja. Przy 
rewizyi obuwia podsądnego znaleziono na niem błoto i listki koniczyny. Wedle 
zaś wszelkiego prawdopodobieństwa w chwili zamordowania Jana, na polu 
zasianem koniczyną padał deszcz. Wreszcie zeznanie służącego Błażeja, sta-
nowczo,  jak  to mówią dobiło jego pana. Służący ten zeznał, że w dzień śmierci  
Jana, Błażej wstał na dwie godziny przed świtaniem, co nigdy wcześniej nie 
zdarzało się i cały ranek spędził po za domem.  Śledztwo sądowe dostarczyło 
danych przemawiających na korzyść podsądnego więcej aniżeli poszlaki zebrane 
przez śledztwo pierwiastkowe przeciwko oskarżonemu. Z 20 świadków, w tej 
liczbie cała rodzina obydwu braci i miejscowe władze policyjne, wszyscy wypo-
wiedzieli o Błażeju najpochlebniejsze opinije, jako o najlepszym człowieku  
i członku rodziny. Między braćmi nigdy nie było żadnych nieporozumień i być 
ich z powodu jakoby nie równego obdarzenia  przez ojca być nie mogło, gdyż 
oddając Janowi jedną osadę z obowiązkiem utrzymania do śmierci rodziców  
i wypłacenia każdej z trzech sióstr  po 100 rubli, ojciec obdarował Błażeja nowo 
kupioną osadą, składająca się z 6 morgów ziemi bez żadnych ciężarów. Ślady 
krwi na ubraniu Błażeja i listki koniczyny na butach pochodziły stąd, że Błażej 
dowiedziawszy się o nieszczęściu pobiegł do Jana przez pole sąsiada zasiane 
koniczyną i jako eks-wojskowy felczer chcąc ratować brata podnosił jego głowę  
i obcierał mu skrwawioną twarz. Płachta znaleziona na łóżku w mieszkaniu 
Błażeja nosiła na sobie jakieś stare i zaschłe krwawe plamy.  W każdym prawie 
dziedzińcu we wsi Borowno są wyzbierane widocznie na polach krzemieniste 
kamienie. Zeznanie zaś służącego podsądnego o niezwykle jakoby wczesnem 
wstaniu jego pana, wytłomaczyć należy tem chyba, że służący ten podług jego 
własnego zeznania, zacząwszy rżnąć sieczkę zasnął i dopiero przez pana został 
obudzonym; tym sposobem pilny sługa, prawdopodobnie utracił miarę czasu. 
Wobec takich danych, sąd okręgowy po niedługiej naradzie w dniu 22 lutego 
ogłosił wyrok uniewinniający Błażeja w zarzucie bratobójstwa. Podsądnego 
bronił adwokat przysięgły Strahler. Tajemnica zbrodni nie została wyjaśnioną”.   
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Autor opracowania przy odbudowanym, niezwykłym przydrożnym świadku 
historii z Borowna     
 

Dzięki tej dziennikarskiej relacji poznaliśmy nie tylko imię drugiego  
z braci Postawów z Borowna, ale co bardzo istotne, że odbył się nawet proces 
sądowy oskarżonego jednak o bratobójstwo Błażeja. Proces ten był jednak bar-
dzo tendencyjny i wyraźnie na korzyść chyba ewidentnego mordercy – co dopie-
ro przy dzisiejszych możliwościach śledczych było do udowodnienia. Na przy-
kład: brak zupełnie wątku ustalenia kto powiadomił Błażeja Postawę o zamor-
dowaniu na polu jego brata, który dopiero wtedy miał pobiec „na skróty” na 
miejsce zbrodni? Jego służący, który „przysnął w czasie porannego „rżnięcia 
sieczki” widział jednak, że jego pan wstał o dwie godziny wcześniej niż zwykle, 
ale nie zauważył osoby, która przyszła do gospodarstwa z tą tragiczną wiado-
mością. Osoba ta powinna być koronnym świadkiem w tej sprawie, którą szybko 
umorzono, bez żmudnej próby ustalenia jednak mordercy. I to, mimo wręcz 
namacalnych śladów zbrodni jak: krew na ubraniu i uzdach koni, zabrudzonych 
butach, czy znalezionym kamień - jako narzędziu zbrodni. Niestety, ówczesne 
środki śledcze nie pozwalały na udowodnienie winy oskarżonemu, który miał 
podnosić „roztrzaskaną na kawałki” głowę brata  w celu próby ratowania jego 
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życia! Jedno jest jednak teraz już ostatecznie pewne. Przyswojona już ponad 10 
lat temu nazwa przydrożnego świadka historii z Borowna jako „Krzyża Dwóch 
Braci” jest w pełni uzasadniona i  szczęśliwie uwieczniona na tablicy intencyjnej, 
odnowionego niedawno zabytkowego świątka. 

 

 
 

Krzyż po odbudowie 



  

 
Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom X (2015) 

 
 
 
 
Łukasz S. Kopera 
(Instytut Historii AJD w Częstochowie) 
 
 
 
 O. Augustyn  Jędrzejczyk (1865-1952) – jasnogórski malarz Bogarodzicy  
z Ciężkowiczek 
 

Wprowadzenie 
 
 Nazwisko Jędrzejczyk nie jest już tak popularne w rejonie maluszyńskim 
jak choćby w latach poprzedzających II wojnę światową. Kronikarz dziejów 
gminy Maluszyn w 1935 r. wskazał, że ta godność była charakterystyczna dla 
mieszkańców Pukarzowa1. Przeglądając jednak księgi metrykalne kościoła św. 
Mikołaja w Maluszynie z XIX i XX w. można dostrzec, że osób o nazwisku Ję-
drzejczyk niemało zamieszkiwało także w Ciężkowiczkach, Sudzinku, Maluszy-
nie i w Błoniu. Aktualnie z nazwiskiem Jędrzejczyk na terenie dawnej gminy 
Maluszyn spotkamy się w Błoniu, Maluszynie i w Silniczce.  
 Z nazwiskiem Jędrzejczyk w Polsce spotkał się po raz pierwszy w 1580 r. 
Kazimierz Rymut - badacz nazw polskich, który wywiódł je od imienia Andrzej. 
Imię to notowane było na ziemiach polskich od XII w. i występowało w formie 
„Jędrzej” lub „Ondrzej”, skąd późniejsze Jędrzejczyk2. W pisowni staropolskiej 
nazwisko to otrzymywało często brzmienie „Indrzejczyk”. Obecnie na obszarze 
naszego kraju zamieszkuje 9 307 osób o tym nazwisku w granicach 307 różnych 
powiatów i miast. Najwięcej Jędrzejczyków zameldowanych jest w Radomsku, 
dokładnie 543 osoby. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnym natężeniem osób   
o nazwisku Jędrzejczyk to Łódź (380), Warszawa (302), Dębica (292), Kraków 
(236), Szczytno (232), Częstochowa (180), Wrocław (180), Kielce (172) i Skarży-
sko-Kamienna (171)3. 
 Najciekawszą postacią z rodu Jędrzejczyków, głęboko zakorzenionego    
w rejonie maluszyńskim, pozostaje Ludwik Jędrzejczyk, który lepiej rozpozna-

                                                 
1 I. Jezierski, Gmina Maluszyn w 1935 roku. Do druku przygotował Ł.S. Kopera, wstępem            
i przypisami opatrzył A.J. Zakrzewski, fotografie współczesne T.M. Kolmasiak, Włoszczowa 
2014, s. 48. 
2 K. Rymut, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. IV, Kraków 1993. 
3 Na podstawie: http://www.moikrewni.pl/mapa, [dostęp: 18.06.2013 r.]. 
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wany jest pod zakonnym imieniem Augustyn, a znany jako malarz jasnogórski. 
Jego postać z zapomnienia wydobyła w ostatnim czasie Magdalena Syguda, hi-
storyk z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, czyniąc ją przedmiotem 
publicznej debaty podczas jubileuszowego sympozjum z racji 600-lecia parafii 
św. Mikołaja w Maluszynie, zorganizowanego w dniu 20 października 2012 r. 
Najnowszy przyczynek o tej postaci, opublikowany następnie w jubileuszowej 
księdze parafii Maluszyn4 stał się dla mnie bodźcem do dalszych poszukiwań 
informacji na temat osoby o. Jędrzejczyka w kontekście historii regionu radom-
szczańskiego. W tym celu sięgnąłem do zbiorów archiwalnych klasztoru O. Pau-
linów na Jasnej Górze i odnalazłem trzytomowy pamiętnik spisany własnoręcz-
nie przez o. Jędrzejczyka5. W niniejszym artykule przytaczam zarys biografii 
zakonnika w oparciu o jego autobiografię, zaczerpniętą z pozostawionego źró-
dła. Czynię to jako zapowiedź naukowego opracowania, a następnie wydania w 
formie publikacji wspomnianego pamiętnika - „Zapiski o. Augustyna od począt-
ku życia”. Dodatkową okazją do zaprezentowania Czytelnikom „Zeszytów Ra-
domszczańskich” autobiografii o. Jędrzejczyka stała się przypadająca w bieżą-
cym roku 150. rocznica jego urodzin. Tak się składa, że z duchownym pozostaję 
w bliskim stopniu pokrewieństwa, co daje mi możliwość przybliżenia jego osoby 
z perspektywy środowiska rodzinnego i parafii, w której kształtował swój talent 
i wzrastał do służby w paulińskim zakonie. 
 

Zarys biografii 
 
 Ludwik Jędrzejczyk, a późniejszy paulin – ojciec Augustyn, urodził się 
dnia 7 sierpnia 1865 r. w Ciężkowiczkach6 (gm. Żytno). Jego rodzice, Józef i Ele-
onora z Majewskich Jędrzejczykowie, gospodarowali na niewielkiej parceli         
w majątku korabitów Ostrowskich z pobliskiego Maluszyna7. Po ukończeniu 

                                                 
4 Owocem sympozjum stała się wydana z tej racji księga jubileuszowa parafii, w której odna-
leźć można także krótki biogram o. A. Jędrzejczyka. Zob. M. Syguda, Sławne postaci Kościoła 
Maluszyńskiego, [w:] Villa Maluschyn 1412-2012. 600 lat Parafii św. Mikołaja w Maluszynie. Księga 
Jubileuszowa, red. A.J. Zakrzewski i Ł. Kopera, Częstochowa 2012, s. 222-230. 
5 Archiwum Jasnej Góry (dalej: AJG), sygn. 2877, 2878, 2879, Zapiski o. Augustyna od począt-
ku życia, tom I-III, rkps. 
6 AJG, sygn. 2877, Świadectwo urodzenia Ludwika Jędrzejczyka, b.nr.s.; zob. J. Zbudniewek, 
Jędrzejczyk Augustyn, paulin, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, red. J. Duchniewski i in., Lublin 
1997, k. 1452; M. Syguda, Sławne postaci Kościoła Maluszyńskiego…, s. 229. 
7 Zob. A.J. Zakrzewski, Z dziejów dziewiętnastowiecznej rodziny ziemiańskiej. Ostrowscy h. Korab     
z Maluszyna, [w:] H. Ostrowska, Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i z pamięci 
zebrane (..). Z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył A.J. Zakrzewski, Warszawa 
2009, s. 7-44, 49 i nast.; zob. także: A.J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys społeczności 
lokalnych, [w:] A.J. Zakrzewski, J. Związek, Żytno (1198-1998), Żytno 1998, passim; K. Studnic-
ka, Domena Ostrowskich z Maluszyna jako przykład przemian kapitalistycznych w rolnictwie polskich 
w XIX wieku, Warszawa 2014; eadem, Siedziba ziemiańska Korabitów Ostrowskich z Maluszyna, 
Warszawa 2014. 
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szkoły elementarnej w Maluszynie udał się na dalszą naukę do carskiego gimna-
zjum w Częstochowie z językiem rosyjskim, jako wykładowym8. W tym czasie 
młody Jędrzejczyk zaczął rozwijać swój talent malarski w warsztacie Konstante-
go Krzemińskiego9. Pasje artystyczne Jędrzejczyków stały się poniekąd ich ro-
dzinną tradycją. Poza Ludwikiem malowali jego młodsi bracia Józef i Franciszek 
(1871-1938)10. U tego ostatniego sztuki malarskiej będzie się uczył spowinowa-
cony z rodem Jędrzejczyków Antoni Przesłański (1879-1965), którego do rodziny 
wprowadziła Michalina Jędrzejczyk – siostra zakonnika11.  
 Ludwik po ukończeniu gimnazjum w Częstochowie wyjechał na dalsze 
kształcenie w zakresie malarstwa do Warszawy, gdzie rozwijał swój talent pod 
okiem mistrza Ludwika Lorentza. Silne więzi z rodzinnym domem, a także  
z Częstochową zaważyły o jego powrocie do tego miasta w 1890 r. Tutaj wraz  
z młodszym bratem Franciszkiem trudnił się malowaniem obrazów dewocyj-
nych i sprzedawaniem ich pielgrzymom, którzy tłumnie przybywali na Jasną 
Górę. Zarówno pobyt w „maryjnym” mieście, jak również środowisko wiejskiej 
parafii, w której przyszło wzrastać Ludwikowi, wpłynęły na decyzję o jego 
wstąpieniu do Zakonu Paulińskiego na Jasnej Górze. „Tu, już dawniej żywiącą 
myśl zostania kapłanem lub zakonnikiem, starałem się uskutecznić (…)”12 – wy-
znał w swoim pamiętniku. Rozpoczął zatem przygotowywać się najpierw do 
egzaminu dojrzałości, czyli matury, a następnie do rozmów w sprawie przyjęcia 
do klasztoru. W tych czynnościach pomocą służyli mu starsi koledzy – studenci,       
a także ojcowie paulini, których poznał jeszcze w okresie szkoły średniej. Wśród 
nich Marian Mączyński, student medycyny oraz o. Euzebiusz Rejman (1856-
1927) – ówczesny prokurator Jasnej Góry13.    
 Szybko uzyskana matura dała Ludwikowi przepustkę do rozpoczęcia      
w dniu 22 sierpnia 1892 r. nowicjatu w jasnogórskim klasztorze. W biały pauliń-
ski habit został obleczony 3 września tr. i odtąd zaczął występować pod zakon-

                                                 
8 Uczniowie tego gimnazjum zaprotestowali w 1880 r. w obronie języka polskiego, który car-
skie władze rugowały ze szkół w ramach polityki rusyfikacyjnej Polaków. Ł. Kopera, Dzieje 
szkół elementarnych i powszechnych w dobrach Ostrowskich z Maluszyna (do 1945 r.), Sudzin-
Włoszczowa 2011, s. 63 i nast. 
9 J. Zbudniewek, Jędrzejczyk Augustyn, paulin, malarz, [w:] Słownik artystów polskich i obcych         
w Polsce działających, t. III, red. J. Maurin-Białostocka, J. Derwojed, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk 1979, s. 292-293. 
10 Zob. A. Jaśkiewicz, Franciszek Jędrzejczyk, [w:] Słownik artystów polskich…, s. 293.  
11 Ludwika Jędrzejczyk do momentu zamążpójścia była pokojówką w pałacu Ostrowskich      
w Maluszynie. Ślub z Antonim Przesłańskim wzięła w 1887 r. co wiązało się z porzuceniem 
przez nią obowiązków pani domu i wyjazdu za mężem do pobliskiej Baryczy. Ubolewała nad 
tym sama Helena Ostrowska – żona właściciela pałacu w Maluszynie. H. Ostrowska, Dzieje 
Maluszyna …, s. 347, 489.    
12 AJG, sygn. 2877, Zapiski o. Augustyna…, tom I, s. 5. 
13 Tutaj prokurator w znaczeniu funkcji zakonnej. Zob. R. Abramek, O. Euzebiusz Rejman, prze-
or Jasnej Góry od lutego 1895 r. do 30 czerwca 1910 – zmagania o Jasną Górę na przełomie XIX/XX w., 
„Jasna Góra” 1987, nr 10 (48), s. 41-52. 
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nym imieniem Augustyn14. W ciągu następnych sześciu lat wytrwale przygoto-
wywał się na studiach filozoficzno-teologicznych w Seminarium Duchownym 
we Włocławku do przyjęcia święceń kapłańskich i służby w zakonie. Formacja 
zakończyła się dla niego uroczystą konsekracją 28 sierpnia 1897 r. na Jasnej Gó-
rze w Częstochowie, a następnie przyjęciem sakramentu kapłaństwa 8 maja 1898 
r. w katedrze włocławskiej, z rąk ówczesnego arcybiskupa diecezji włocławskiej 
– Aleksandra Kazimierza Bereśniewicza15. Pierwszą Mszę Świętą o. Augustyn 
Jędrzejczyk odprawił 8 maja 1898 r. na Jasnej Górze, a cztery dni później, w dniu 
12 maja, z prymicjami przybył do rodzinnej parafii Maluszyn. Był drugim do-
tychczas znanym kapłanem-zakonnikiem, który wywodził się z tej wspólnoty 
parafialnej16. Tutaj Mszę Św. sprawował w otoczeniu swojego proboszcza – ks. 
Franciszka Stalińskiego oraz o. Piusa Przeździeckiego i o. Kazimierza Siedleckie-
go17. Radości z nowego kapłana nie zaznał już jego ojciec – Józef Jędrzejczyk, 
który zmarł w dwa lata przed uroczystościami święceń, w dniu 12 października 
1896 r.18 
 

                                                 
14 AJG, sygn. 2877, Zapiski o. Augustyna…, tom I, s. 7-8. 
15 J.S. Płatek, Dzieje Paulinów XX wieku – życie i działalność, Częstochowa 2003, s. 221-222; por. 
Zapiski o. Augustyna…, s. 8-11. 
16 Z parafii Maluszyn do stanu duchownego przed o. A. Jędrzejczykiem wstąpił o. Melchior     
s. Józefa de Maluschyn, znany w XVI w. jako kanonik regularny w Krzepicach. J. Grzyb, 
Wspomnienia byłego wikariusza parafii Maluszyn, [w:] Kościół i parafia św. Mikołaja w Maluszynie 
1412-2012. Materiały z jubileuszowego sympozjum 600-lecia parafii i 225-lecia kościoła św. Mikołaja w 
Maluszynie zorganizowanego w dniu 20 października 2012 roku w Maluszynie, red. A.J. Zakrzewski 
i Ł. Kopera, Częstochowa 2013, s. 237-238.  
17 J. Grzyb, Wspomnienia byłego wikariusza…, s. 10-11. Ks. Franciszek Staliński (1862-1921) został 
proboszczem w Maluszynie mając zaledwie 28 lat, w 1890 r., a więc zanim jeszcze Ludwik 
Jędrzejczyk wstąpił do klasztoru na Jasnej Górze. Był poniekąd jego rówieśnikiem. Zapewne 
ks. Staliński, jak również miejscowa dziedziczka – Ludwika Ostrowska, wspierali młodego 
Jędrzejczyka w jego powziętej decyzji wstąpieniu do klasztoru. M. Syguda, Sławne postaci 
Kościoła Maluszyńskiego..., s. 220-222; J. Kita, Ludwika hrabina Ostrowska z Maluszyna (1851-1926) 
– życie i działalność, [w:] Villa Maluschyn…, s. 257-282; K. Studnicka-Mariańczyk, Dwa obrazy         
z życia Ludwiki Ostrowskiej – autorki pamiętnika, [w:] I wojna światowa z perspektywy dworu. Do 
druku przygotowali A.J. Zakrzewski i K. Studnicka-Mariańczyk, Radomsko 2014, s. 19-50.  
18 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. dr. Walentego Patykiewicza w Często-
chowie, sygn. KM 3960, Akt zejścia Józefa Jędrzejczyka; por. Zapiski o. Augustyna…, s. 9. 
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O. Augustyn Jędrzejczyk w paulińskim habicie.  
Źródło: AJD, sygn. 2877, Zapiski o. Augustyna od początku życia, tom I, rkps. 
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Zarówno okres formacji seminaryjnej, jak również natłok obowiązków     
w późniejszym życiu zakonnym nie przeszkodziły o. Jędrzejczykowi w spełnia-
niu malarskich pasji. Pozostając „maryjnym” zakonnikiem szczególnie wsławił 
się w kopiowaniu ikony Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Jedną      
z takich kopii przygotował w 1896 r., będąc jeszcze na studiach teologicznych we 
Włocławku, a następnie umieścił w kaplicy tamtejszego seminarium19. W rok po 
święceniach kapłańskich został mianowany mistrzem nowicjatu i magistrem 
kleryków na Jasnej Górze. Urząd ten pełnił przez dwa lata, po czym zrezygno-
wał z niego i objął stanowisko prokuratora. W tym czasie malował i restaurował 
wiele obrazów dla jasnogórskiego sanktuarium20. O. Augustyn podczas jednego 
ze swych letnich wypoczynków zajął się namalowaniem wizerunku Madonny 
do kościoła św. Mikołaja w Maluszynie. Zadanie to zapewne zlecił mu ówczesny 
proboszcz maluszyński – wspomniany ks. F. Staliński, który troszczył się gorli-
wie o należyty wygląd świątyni parafialnej21. Współtwórcami ikony, którą 
umieszczono w ołtarzu głównym kościoła w Maluszynie 30 lipca 1908 r. byli 
Józef i Franciszek Jędrzejczyk – młodsi bracia o. Augustyna22. Na obraz nałożono 
srebrną sukienkę i koronę, pochodzące prawdopodobnie z dawnego wizerunku 
Matki Bożej Pocieszenia. Obraz wsławiony był cudowną mocą i od wieków 
czczony był przez okoliczną ludność. Świadczą o tym liczne wota, które zawisły 
na ozdobnych planszach po bokach obrazu. Kulminacyjnym momentem odda-
wania czci Matce Bożej w Maluszynie był zawsze odpust parafialny przypadają-
cy 8 września z racji Narodzenia Najświętszej Marii Panny23.   
 

                                                 
19 AJG, sygn. 2877, Zapiski o. Augustyna…, tom I, s. 9. 
20 Wiele z nich jest eksponowanych w Muzeum 600-lecia Jasnej Góry oraz na ścianach po-
mieszczeń klasztornych, często niedostępnych dla  zwykłych pielgrzymów i gości przybywa-
jących do sanktuarium. 
21 Zob. K. Maciaszczyk Bednarek, Kościół parafialny i jego uposażenie, [w:] Villa Maluschyn…,       
s. 99-128. 
22 M. Łącka-Małecka, Tytuł kościoła świętego Mikołaja i świętego Krzyża oraz kult świętych w parafii 
Maluszyn, [w:] Villa Maluschyn…, s. 144. 
23 A.J. Zakrzewski, O zapomnianym kulcie obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Maluszynie, 
www.maluszyn.eu/publikacje, [dostęp: 25.08.2014 r.]. 
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Wizerunek Bogarodzicy z kościoła parafialnego św. Mikołaja w Maluszynie, 
dzieło pędzla braci Jędrzejczyków. Obraz przykrywa srebrna sukienka.  
Źródło: Zbiory własne autora. 
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 Ojciec Augustyn Jędrzejczyk w swoim długim życiu zakonnym (w 1947 
r. obchodził jubileusz 50-lecia ślubów wieczystych) pełnił wiele zaszczytnych 
funkcji w klasztorach paulińskich w Polsce. Jak sam wspomina w autobiografii, 
po odbyciu pierwszych lat służby zakonnej na Jasnej Górze, jesienią 1908 r. 
przeniósł się do klasztoru paulińskiego na Skałkę w Krakowie, który bardzo 
sobie upodobał24. Tam nie tylko pełnił najwyższy urząd przeora, ale również 
oddawał się malarstwu. Trwałym śladem jego obecności na Skałce jest namalo-
wany przez niego duży obraz Wieczerzy Pańskiej (3mx2m), zdobiący do dziś 
jedną ze ścian klasztornego refektarza. W tym czasie o. Augustyn utrzymywał 
stałe kontakty z rodzinną parafią w Maluszynie i jej kolatorami Ostrowskimi, 
pomimo, że nie żyli już jego rodzice25. Świadczy o tym fakt, że w czasach jego 
przeorowania na Skałce w Krakowie rodzeństwo hrabiów Józefa i Ludwiki 
Ostrowskich z Maluszyna sfinansowało naprawę organów w tamtejszym koście-
le św. Stanisława26.  
 W kolejnych latach o. Augustyn pełnił służbę kapłańską na przemian     
w klasztorach krakowskim i jasnogórskim oraz w Beszowej, Leśnej Podlaskiej      
i w Leśniowie. Wszędzie tam służył swoim powołaniem i talentem, ubogacając 
kościelne i klasztorne mury licznymi obrazami i malowidłami. W tym czasie 
spod jego pędzla wyszło wiele kopii jasnogórskiej Madonny, obrazów o treści 
religijnej, portretów świętych i współbraci - paulinów. Wiele ze swoich dzieł      
o. Augustyn ofiarował do klasztorów paulinów w Rzymie i na Węgry27. Okres     
II wojny światowej spędził na Jasnej Górze w Częstochowie, pełniąc urząd wika-
riusza generalnego. W tym czasie był już człowiekiem schorowanym, przeczu-
wającym nadciągający kres swego ziemskiego życia i malując jeden ze swych 
ostatnich obrazów – autoportret umieścił na nim napis: „Pragnąłem wykonać 
jeszcze wiele dzieł, lecz oto mistrz nad mistrze – śmierć nielitościwa – stanęła za 
mną z uśmiechem szyderczym. Trzy struny już zdarła i na ostatniej pieśń życia 
dogrywa (…)”28.  Zmarł 11 maja 1952 r. w wieku 87 lat. Jego doczesne szczątki 
spoczęły w zakonnym grobowcu pod kaplicą Matki Bożej na Jasnej Górze29. 
 Najważniejszą ikoną pędzla o. Jędrzejczyka pozostaje wierna kopia ja-
snogórskiego Obrazu Bogarodzicy namalowana w 1933 r. dla papieża Piusa XI 
do letniej rezydencji w Castel Gandolfo30. Okoliczności jej powstania poznajemy 

                                                 
24 Por. Zapiski o. Augustyna…, s. 14-15. 
25 Matka o. Augustyna Jędrzejczyka – Eleonora z Majewskich zm. w 1902 r. w Rzejowicach. 
Zapiski…, s. III. 
26 J. Kita, Ludwika hrabina Ostrowska z Maluszyna..., s. 276. 
27 M. Syguda, Sławne postaci Kościoła Maluszyńskiego..., s. 226 i nast. 
28 Obraz jest eksponowany w Muzeum 600-lecia Jasnej Góry w Częstochowie. 
29 M. Syguda, Sławne postaci Kościoła Maluszyńskiego..., s. 230; J.S. Płatek, Dzieje Paulinów XX 
wieku..., s. 22. 
30 M. Syguda, Sławne postaci Kościoła Maluszyńskiego..., s. 229. Kopia Obrazu Jasnogórskiej Ma-
donny została przygotowana na prośbę Pius XI (1922-1939), który jeszcze jako kard. Achilles 
Ratti pełnił funkcję Nuncjusza Stolicy Apostolskiej w Polsce i dobrze poznał zarówno jasno-
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z osobistych zapisków zakonnika: „Obecnie [tj. w 1933 r.] zabieram się po daw-
nemu do malowania, jestem już w swoim żywiole. Sprawa jest tego rodzaju: 
Ojciec Św., obecny Papież [Pius XI], będąc jeszcze Nuncjuszem [Apostolskim]     
w Polsce, zwiedzał Lwów i tam widział kościół świeżo pomalowany, bardzo mu 
się podobało owo malowanie. Chciał poznać i poznał tego artystę, który ten ko-
ściół malował, a był nim p. [Jan Henryk] Rosen, Polak, chociaż nazwisko jakoś 
nie polskie. Otóż teraz Ojciec Św. szykuje sobie kaplicę w Castel Gandolfo,         
w rezydencji letniej, więc wezwał owego p. Rosena do wymalowania tejże [ka-
plicy]. Mają tam być sceny polskie: obrona Częstochowy [w 1655 r.] i obrona 
Warszawy [w 1920 r.]. Pierwsza na czele z o. [Augustynem] Kordeckim, a druga 
z księdzem [Ignacym] Skorupką. W środku Obraz M[atki] Boskiej Częstochow-
skiej w naturalnych rozmiarach, w stanie pierwotnym, tj. bez koron i bez ozdob-
nej sukni, taki jak ten obraz, co jest w poczekalni na Jasnej Górze, mojego pędzla. 
Sam Ojciec Święty wyrysował szkicowo projekty. Pan Rosen przybył na Jasną 
Górę do Częstochowy i oglądał wszystkie obrazy M. B. Częst[ochowskiej]. Ko-
pie: [Józefa] Chełmońskiego, [Jana] Rutkowskiego i moją. Otóż uznał tę ostatnią 
za najwierniejszą i przyznał się, że chociaż jest artystą i wszystko, co Ojciec Św. 
sobie życzy, zrobi, ale Kopii Cud[ownego] Obrazu M. B. Częst[ochowskiej] nie 
może się podjąć, więc prosił mnie, abym ja takową odtworzył. Przeto z polecenia 
N[najprzewielebniejszego] o. Generała, zabieram się do tego dzieła i mam na-
dzieję, że P[an] Bóg mi dopomoże za przyczyna M[atki] Najśw[iętrzej], że się 
należycie z tego wywiążę (…)”.31 Obraz Matki Bożej wykonany na życzenie pa-
pieża Piusa XI o. Augustyn namalował na desce cyprysowej w okresie od 21 
stycznia do 19 maja 1933 r. Ikona została przyozdobiona srebrną sukienką i po-
złacanymi koronami, które wykonał Wiktor Gontarczyk z Warszawy, a następ-
nie przekazana w darze Episkopatu Polski do Rzymu. Dotąd przed kopią jasno-
górskiej Bogarodzicy pędzla o. A. Jędrzejczyka modlili się kolejno papieże: Pius 
XI, Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II, a ostatnio wspólnie 
Benedykt XVI i Franciszek32.   
 

                                                                                                                               
górskie sanktuarium z jego cudownym Obrazem, jak również maryjną pobożność Polaków. 
Kardynał Ratti swoją funkcję w Warszawie sprawował w latach 1919-1922.    
31 AJG, sygn. 2878, Zapiski o. Augustyna…, tom II, s. 157-159. 
32 L. Dudkiewicz, Razem przed Matką Bożą Częstochowską, „Niedziela. Tygodnik Katolicki” 2013, 
nr 15, s. 6-7. 
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Papież Benedykt XVI i Franciszek zatopieni w modlitwie przed Ikoną Jasnogór-
skiej Madonny malarstwa o. Augustyna Jędrzejczyka, Castel Gandolfo 23 marca 
2013 r.  Źródło: „Niedziela. Tygodnik Katolicki” 2013, nr 15, s. 1. 
 
 

Podsumowanie 
 
 Niniejsze opracowanie przedstawia zarys biografii o. Augustyna Jędrzej-
czyka z Ciężkowiczek (gm. Żytno), żyjącego na przełomie XIX i XX w. Jako ka-
płan z Zakonu O. Paulinów wsławił się w malarstwie, a szczególnie w wykony-
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waniu kopii jasnogórskiego Obrazu Bogarodzicy. Do najważniejszych wizerun-
ków częstochowskiej Madonny, który wyszedł spod pędzla o. Jędrzejczyka nale-
ży wierna kopia Matki Bożej, znajdująca się w papieskiej kaplicy letniej rezyden-
cji Castel Gandolfo. Zasługą utalentowanego zakonnika pozostają także po-
mniejsze obrazy i malowidła, które zdobią ściany wielu paulińskich klasztorów 
oraz świątyń w kraju i za granicą. W regionie radomszczańskim jego najbardziej 
znanym dziełem pozostaje obraz Madonny bez Dzieciątka w kościele św. Miko-
łaja w Maluszynie. Poza licznymi dziełami malarskimi o. Jędrzejczyk pozostawił 
po sobie także wspomnienia życia rodzinnego i zakonnego, spisane na kartach 
pamiętnika. To na ich podstawie można odtworzyć m.in. szczegółowy katalog 
dzieł pędzla zakonnika, a także przybliżyć dzieje jego rodzinnych stron oraz 
historię paulińskich klasztorów z 1 poł. XX w.    
  
 
 



  

 



  

 Zeszyty Radomszczańskie  
                                                           Tom X (2015) 

   
 
 
 
Tomasz Michał Kolmasiak 
(Wielgomłyny) 
                                                                                                               
 
 

Cud w Wielgomłynach – powojenne oszustwo na tle religijnym   
 
 

W latach powojennych Wielgomłyny znalazły się na ustach wielu bogo-
bojnych mieszkańców z niemal całego kraju. Przyczyniła się do tego informacja  
o rzekomych cudach, jakie miały mieć miejsce w tej niewielkiej i spokojnej wsi 
pod Radomskiem. Dochodzić do nich miało na łące leżącej nieopodal rzeki Bie-
strzykówki i niewielkiego stawu, pomiędzy dzisiejszymi ulicami: Ogrodową  
i Krzętowską. 

Wydarzenia, o których mowa rozpoczęły się wiosną1, a skończyły jesie-
nią 1947 r.2 Taką datę zapamiętał też i zapisał w swoim pamiętniku Józef Tur-
niak, nazywany często „przedborskim Nikiforem”3. Rzekomym cudom poświę-
cił kilka zdań w swoim pamiętniku: „W roku 1947 od czerwca aż do jesieni ja 
chodziłem do Wielgomłyny na cuda, cuda nie były prawdziwe nic nie widzia-
łem tylko chodziłem by orkiestry posłuchać jak grały w niedziele. Jak usłyszałem 
ze Siwek dzwonił do kościoła na Sumę to szypko do kościoła. W kościele na ka-
zaniu ambony ks. E. Maślankiewicz4 wiedział że to nie było prawdziwe bo byłby 
sam tam poszed i zachęcał ludzi do kościoła” [pisownia oryginalna]5. 

Na jednym z drzew przy podmokłej łące wielu ludzi dostrzegało wize-
runek Matki Boskiej6, a po wejściu do stawu doznawali drgawek, co spowodo-

                                                 
1 Z powodu upływu czasu zacierają się daty i fakty w ludzkiej pamięci: - „To było 23 czerwca 
1946 roku. Ale same cuda zaczęły się wcześniej. Kiedy, to nie wiem, ponieważ tam nie miesz-
kałam” – relacja Reginy Z. nadesłana do autora 9 grudnia 2010 r. Autorka podaje błędną datę 
– wydarzenia miały miejsce rok później. 
2 Relacja Jana Kopieckiego (ur. 27 września 1940 r.) z Trzebiec nagrana 1 października 2014 r. 
3 Józef Turniak (1924-2011) – samouk, artysta ludowy działający w obrębie tzw. prymitywi-
zmu (sztuka naiwna), autor prostych wierszy, zapisków z codziennego życia wsi. 
4 Ks. Eugeniusz Maślankiewicz – proboszcz parafii Wielgomłyny w latach 1947-56. 
5 Tekst zamieszczony w Przedborskim Słowniku Biograficznym - 
[http://psbprzedborz.pl/wordpress3/2011/10/turniak-jozef/] – [dostęp 20 grudnia 2014 r.] 
6 „Jeśli chodzi o zachowanie ludzi to śpiewali, modlili się, niektórzy wpadali w trans - trzęśli 
się i wołali, że widzą różne postaci - Matkę Bożą, Pana Jezusa” – relacja Reginy Z. z dn. 9 
grudnia 2010 r. Wedle jednej z relacji znajdował się tam też podświetlony obraz Matki Boskiej. 
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wane było zapewne ukrytym w zaroślach akumulatorem na prąd stały7. Elek-
tryczności wówczas w Wielgomłynach jeszcze nie było, więc jedynie tak można 
uzasadnić doznania uczestników tych wydarzeń. Trochę inną wersję przedsta-
wia mieszkaniec gminy Żytno, który w dzieciństwie wraz z ojcem odwiedził 
Wielgomłyny. Zapamiętał kobietę8 w dość luźnym ubraniu -  stała w wodzie  
i zapraszała zaciekawionych ludzi, aby podeszli do niej i ją dotknęli. Wówczas 
odczuwać mieli prądy przepływające przez całe ciało. Zafascynowani uczestnicy 
wydarzeń uważali, iż to cud i jakiś znak z nieba. Nabywali różne pamiątki  
i „świętą” wodę ze stawu. Kobieta nie była sama, byli tam też ochraniający ją 
mężczyźni, którzy pobierali opłaty za osobiste doznanie „cudu”. Zdaniem 
świadka wydarzeń historia zakończyła się, gdy kobieta poprosiła o wejście do 
wody kilka osób, ustawiła je w rzędzie, po czym podchodziła do każdej, dotyka-
ła i przekazywała „cudowną energię”. Jednak w grupce ludzi znajdowało się 
dwóch funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy szybko rozszyfrowali po-
zorantkę. Miała pod ubraniem sprzęt, który wywoływał porażenie prądem. Ra-
zem z oszustką Wielgomłyny opuściły też cuda9.     

Osoby przybywające w miejsce „cudów” jako pamiątkę zabierały ze sobą 
wodę ze stawu, która miała jakoby, w ich mniemaniu posiadać właściwości lecz-
nicze10. W wyniku autosugestii ludzie widzieli nie tylko święte postaci. Miesz-
kańcowi Niedośpielina miał objawić się diabeł. Zjawisko wywarło taki wpływ na 
jego psychikę, iż postradał zmysły11. 

„Cud” w Wielgomłynach działał jak magnes - do miejscowości przyby-
wały pielgrzymki wiernych12 z całej okolicy (zza rzeki Pilicy), nawet z odleglej-

                                                 
7 „Słyszałem na ten temat z opowiadania mamy (mama już nie żyje). Mama opowiadała, że to 
robili jacyś oszuści. Ludzie stali bez obuwia w wodzie. (…) nigdy nic nie widziała, ale jacyś 
podstawieni krzyczeli, że coś widzą itp. Nie pamiętam czy w grę wchodziły pieniądze” – 
relacja Bogdana z dn. 10 grudnia 2010 r. O akumulatorze wspomina w swoich relacjach kilka 
osób – m.in. Małgorzata Piekarska z Wielgomłynów (relacja z dn. 19 grudnia 2010 r.). 
8 W relacji Stanisława Kolmasiaka (1920-2010) pojawiają się dwie dziewczynki, które namó-
wione przez inicjatorów wydarzeń lub dla żartu, miały rozpowiadać wśród ludzi informację  
o dziwnych wydarzeniach nad stawem. 
9 Wywiad z Leszkiem Korgólem z Pągowa gm. Żytno przeprowadzony przez Erykę Gałwia-
czek-Korgól w dn. 26 października 2014 r. 
10 „Miałam 19 lat, jak razem z koleżankami z Koniecpola poszłyśmy „na cuda”. Żadna z nas 
nie widziała jakiejkolwiek „świętej” postaci, o których rozmawiano w tłumie ludzi. Z wypra-
wy „na cuda” pozostała nam tylko woda z sadzawki, z którą nie pamiętam co zrobiłyśmy.  
I wspomnienia” – relacja Reginy Z. z dn. 9 grudnia 2010 r. 
11 „(…) zaczął strasznie krzyczeć – postradał zmysły i podobno do końca życia nie opuścił 
zakładu psychiatrycznego” - relacja Wacława Jędrzejczyka (zam. Wielgomłyny, ul. Krzętow-
ska)  z dn. 12 grudnia 2010 r. 
12 „(…) tysiące ludzi z całej Polski przyjeżdżało aby doznać cudu, miejscowość ta stała się 
sławna na całą Polskę i nie tylko”. [w:] Dolina Pilicy. Województwo Łódzkie, red. J.K. Kurowski, 
Moszczenica 2003, s. 18. 
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szych miejsc kraju13. Sporo przyjezdnych odnotowano z Warszawy. Wkrótce 
zbudowano prowizoryczną, drewnianą kapliczkę - ołtarzyk14, przy której wzno-
szono modły do „Matki Boskiej Wielgomłyńskiej”. W jej wnętrzu znajdował się 
obraz ze świętym wizerunkiem, figurka Maryi i duża ilość świec. Kapliczka jesz-
cze w 1947 r. została spalona przez nieznanych sprawców15, jednak jej unikalne 
zdjęcie zachowało się w zbiorach jednej z byłych mieszkanek Sokolej Góry gm. 
Wielgomłyny, obecnie mieszkającej w Katowicach. Ze wspomnień świadków 
wyłania się obraz religijnej ekstazy jaka opanowała ludzi. Modlono się, śpiewa-
no, obmywano w stawie w nadziei na uzdrowienie. Na miejscu grała nawet or-
kiestra. 

Znana jest także postawa proboszcza parafii Wielgomłyny – ks. Eugeniu-
sza Maślankiewicza, który był zdecydowanie przeciwny udziałowi parafian  
w wydarzeniach nad stawem16.  

Mimo przeprowadzonej kwerendy w Archiwum Kurii Metropolitalnej  
w Częstochowie nie odnaleziono żadnych wzmianek na temat tzw. cudu. Nie-
powodzeniem zakończyło się także przejrzenie rocznika 1947 kościelnego perio-
dyku: „Gość Niedzielny” oraz „Głosu Radomszczańskiego” – organu Polskiej 
Partii Robotniczej. 

                                                 
13 „Z owymi „cudami w Wielgomłynach” mam pośrednio osobistą historyjkę. Przyjmujący 
mnie w 1973 r. do Szkoły Podofic. Wojsk Ochrony Pogranicza w dalekim Koszalinie oficer, 
gdy zobaczył w dokumentach, że pochodzę z gminy Wielgomłyny, powiedział: „a to tam 
gdzie te cuda były„. Od dawna nie mieszkam już w gminie Wielgomłyny, ale gdy czasem ktoś 
wspomina o stawie i wodzie uzdrawiającej, przypomina mi się tamten oficer z dalekiego Ko-
szalina” – relacja Mariana Barteckiego (ur. w Bogusławowie gm. Wielgomłyny, obecnie zam. 
w Niewiadowie pow. Tomaszów Maz.) z dn. 10 grudnia 2010 r. 
14 „Wyglądu kapliczki nie pamiętam. Pamiętam tylko, że zrobiła na mnie wrażenie, była ład-
na, drewniana. Spalili ją później - kiedy i kto też nie wiem” - relacja Reginy Z. z dn. 9 grudnia 
2010 r. 
15 Inna wersja głosi, iż do wybuchu ognia przyczyniła się lampa, za pomocą której dokonywa-
no iluminacji – oszustwa. 
16 „Ludzie zamiast do kościoła szli na łąkę np. [w święto Matki Boskiej Zielnej – przyp. autora] 
15 sierpnia 1947 roku (byłam wtedy w kościele w Wielgomłynach)” - relacja Reginy Z. z dn. 9 
grudnia 2010 r. Kolejny rozmówca wspomina, że pewnego dnia ksiądz Maślankiewicz zabił w 
dzwony, by przywołać do świątyni parafian będących nad stawem. 
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  Kapliczka w miejscu „cudów”. Fot z archiwum rodzinnego Zofii Jończyk 
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W niemal wszystkich zebranych przez autora relacjach, pojawia się mo-
tyw finansowy, jaki towarzyszył wydarzeniom nad stawem. W miejscu rzeko-
mych cudów ustawione były wiklinowe kosze, do których wierni składali dary  
i pieniądze. Zabierali je po kryjomu inicjatorzy tego niezwykłego spektaklu17. 
Starsi mieszkańcy wymieniają nawet personalia nieżyjących już mieszkańców 
Niedośpielina, którzy mieli za to odpowiadać18. Pewien nieznany z nazwiska 
mężczyzna, który zobaczył mechanizm oszustwa i chciał je zdemaskować, został 
dotkliwie pobity19. Wykluczyć należy raczej motyw polityczny. W jednej z pu-
blikacji20 pojawiła się informacja, iż  cała akcja inspirowana była przez władzę 
ludową i komunistyczne służby, po to by podważyć wiarę katolicką. Tezie tej 
przeczy negatywny wynik kwerendy w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział  
w Łodzi21 oraz dokument odnaleziony w Archiwum Państwowym w Piotrkowie 
Trybunalskim. Jak się okazuje sprawa była tak drażliwa, że zajęli się nią radni 
Gminnej Rady Narodowej: „W wolnych wnioskach zabiera głos jeszcze ob. Janus 
[Bolesław] na temat rzekomych „cudownych zjawisk” w Wielgomłynach. 
Twierdzi, że wobec negatywnego całkiem stanowiska kościoła w tej sprawie, 
całe społeczeństwo powinno zająć takie samo stanowisko, aby nie obniżać po-
wagi religii przez czyjeś sztuczki czy kuglarstwa. Ob. Kulka [Stefan] popiera  
w tym względzie stanowisko ob. Janusa i apeluje do radnych jako przedstawi-
cielstwa ogółu mieszkańców gminy, aby przeciwdziałali propagandzie niektó-
rych jednostek, którym zależy na podtrzymaniu tych „zjawisk””22. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Relacja Waldemara Woszczyka (zam. Krępa gm. Lgota Wielka) z dn. 19 listopada 2012 r. 
18 Relacja Wacława Jędrzejczyka z dn. 12 grudnia 2010 r. 
19 Relacja Grażyny Piotrowskiej (z d. Pełka) z dn. 15 grudnia 2010 r. 
20 Dolina Pilicy…, s. 18. 
21 „W związku z Pana wystąpieniami, które wpłynęły do tutejszego Oddziału IPN drogą elek-
troniczną odpowiednio w dniach 22 i 29 września br., uprzejmie informuję, że wstępna kwe-
renda, którą objęto bazę Cyfrowe Archiwum oraz dodatkowo zasób archiwalny OBUiAD w 
Łodzi, przyniosła wynik negatywny, co oznacza, że nie odnaleziono materiałów odnoszących 
się do „cudu w Wielgomłynach” – fragment listu do autora z dn. 7 października 2014 r. 
22 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta Gminy Wielgomłyny 1864–1945 
[1952], zespół 124, sygnatura 2, Protokoły z posiedzeń GRN 1947-48, Protokół z plenarnego 
posiedzenia Gminnej Rady Narodowej w Wielgomłynach z dn. 13 września 1947 r. 
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Jedyny oficjalny dokument potwierdzający fakt tzw. „Cudu w Wielgomłynach” 
– protokół Gminnej Rady Narodowej z 13 września 1947 r. 

 
 

Trudno zatem przypuszczać, by władza ludowa – przynajmniej ta na 
szczeblu gminnym wiedziała lub uczestniczyła w akcji wymierzonej w Kościół 
Katolicki. Zatem najprawdopodobniejszym motywem tych wydarzeń wydaje się 
być motyw finansowy. 

Echa „wielgomłyńskiego cudu” były głośne jeszcze przez wiele lat. 
Mieszkająca w pobliżu kobieta wspomina, że w latach 50-tych chodziła w tamto 
miejsce starsza mieszkanka Wielgomłynów. Zapalała świeczkę pod drzewem  
w miejscu cudów, modliła się, a nawet leżała krzyżem23. W tym czasie pokuto-
wał także pogląd, iż Boską karą za obrazoburstwo/świętokradztwo było spale-
nie dużej części wsi pod koniec lat czterdziestych XX w. Inna rozmówczyni 
opowiada, że jeszcze ok.15 lat temu ktoś przyjezdny zapalił w tym miejscu znicz, 
którego światełko było widoczne jeszcze długo wieczorem24. Niezaprzeczalny 
jest fakt, że zdarzenia z roku 1947 zapisały się w pamięci wielu osób na całe ży-
cie. Nie wpłynęły jednak na osłabienie ich wiary. 
 

                                                 
23 Relacja AH z dn. 9 października 2011 r. 
24 Relacja ZP z dn. 1 października 2014 r. 
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Sprawozdanie rachunkowe  Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku 
za 1929 rok 

 
 
          W niniejszym artykule prezentuję kolejne już sprawozdanie z działalności  
Ochotniczej Straży  Pożarnej  w Radomsku, tym razem jest to sprawozdanie 
rachunkowe za rok 1929. Jego oryginalny egzemplarz znajduje się w zbiorach 
archiwum Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego  w Radomsku (sygnatura 
nr 1240), do którego został przekazany przez rodzinę Józefa Kozakiewicza wraz 
z innymi cennymi materiałami. Intencją moją jest  upowszechnianie i pogłębianie 
wiedzy mieszkańców Radomska o minionych wydarzeniach i ważnych, często 
niestety zupełnie zapomnianych osobach działających na rzecz bezpieczeństwa  
i szeroko rozumianego rozwoju społeczności lokalnej w naszym mieście.   
        Warto zadbać o to, aby cenna treść tego dokumentu zachowała się przez 
kolejne lata i dotarła do licznej rzeszy czytelników, zwłaszcza radomszczan. 
Może ktoś ze współczesnych odnajdzie wśród podawanych  nazwisk swoich 
krewnych, którzy tworzyli lokalną historię? Może ktoś w swoich rodzinnych 
zbiorach posiada pamiątki związane z tym wycinkiem historii miasta i zechce je 
w przyszłości pokazać szerszemu gronu? W tym celu prezentuję właśnie poniżej 
cały tekst sprawozdania rachunkowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Radom-
sku sporządzonego przez jego Zarząd i Komisję Rewizyjną za rok 1929. Zacho-
wuję także oryginalną pisownię i ortografię w celu oddania realiów ówczesnego 
języka i podkreślenia autentyczności sprawozdania. 
         Omawiając wygląd zewnętrzny niniejszego egzemplarza należy zaznaczyć, 
że na  stronie tytułowej, u samej góry, znajduje się  odręczny podpis: „WP. 
Kozakiewicz Józef”, natomiast na ostatniej, tylnej stronie znajduje się informacja, 
że wydrukowany został w drukarni „Zakłady Graficzne M. i J. Pańskich w Ra-
domsku”1. Odręczne zapiski znajdują się na stronie czwartej i są to zapisane 
cyfry, które można odczytać jako dokonywane rachunki matematyczne. Całość 

                                                 
1 Filia drukarni założonej w XIX w. w Piotrkowie Trybunalskim, zob. J. Brodzka, Siedem poko-
leń w Łodzi, www.uml.lodz.pl/get.php?id=3391 (pobrano 29 marca 2015 r.) 
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sprawozdania składa się z ponumerowanych 15 stron, na których zawarte 
zostały tabelaryczne zestawienia rachunkowe za rok 1929 z podziałem na straż  
i na „Kinemę” oraz plan budżetu straży na rok 1930, a na ostatniej stronie 
protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 31 grudnia 1929 r. 
            Jeśli chodzi o stan liczebny Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku  
w omawianym w sprawozdaniu roku działalności to przedstawia się następu-
jąco: rzeczywistych członków było 80, natomiast członków wspierających 1982. 
Warto przypomnieć, że ochotnicza straż składała się z członków czynnych, 
wspierających i honorowych. Członkiem czynnym mógł zostać każdy męż-
czyzna, po złożeniu określonego statutem przyrzeczenia, który ukończył 18 rok 
życia, był zdrowy fizycznie, znał regulamin i statut towarzystwa oraz prowadził 
nieposzlakowany tryb życia. Członkowie OSP pełnili swoje obowiązki bez-
interesownie, a wszelkie wynagrodzenie za ich usługi publiczne wpływały do 
kasy towarzystwa. Członkiem wspierającym mógł być każdy obywatel, który 
zobowiązał się płacić regularnie składkę przewidzianą statutem. Członków 
honorowych mianowało Walne Zgromadzenie Towarzystwa z grona osób szcze-
gólnie zasłużonych dla rozwoju straży pożarnej3. 
          Zawartość merytoryczno - rachunkowa sprawozdania została podzielona  
na siedem wyraźnych części: Bilans Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Radomsku na dzień 1 stycznia 1930 r. (s.2–3), Rachunek Strat i Zysków za rok 
1929 (s. 4-5), Rachunek eksploatacji przedsiębiorstwa „Kinema” za rok 1929 (s.6-
7), Rachunek Wpływów i Wydatków Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radomsku (s.8-9), Budżet na 1930 rok Straży (s.10-11), Budżet na 1930 r. 
Teatru Świetlnego „Kinema” (s.12-13) oraz Protokół nr 16 Komisji Rewizyjnej 
Towarzystwa OSP w Radomsku za czas 1 I 1929 do 31 XII 1929 r. (s.14). Przed-
stawiono w nich szczegółowe zestawienia finansowe, z podziałem na konkretne 
zobowiązania. Osobno prezentowany jest bilans samej straży i osobno teatru 
„Kinema”. Wszystkie sumy zostały podane w złotych polskich, walucie wów-
czas obowiązującej. Z analizy przedstawionych danych w rachunku zysków  
i strat za rok 1929 wynika, że największe zyski radomszczańskiej straży 
przynosił teatr „Kinema”(pokazy filmów, przedstawienia, wynajmy sali). 
Ponadto znacznej wysokości dochody straż ochotnicza otrzymywała jako sub-
sydium z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie.  
           Z treści sprawozdania uzyskujemy także informację  o składzie osobowym 
Zarządu OSP w Radomsku w roku 1929, a mianowicie: Prezesem był Jan 
Szwedowski, wiceprezesem Jan Andrzejewski, sekretarzem Lucjan Kwaśniew-
ski, natomiast funkcje Członków Zarządu sprawowali: Achenbach Edward, 
Jaworski Władysław, Konieczny Jan, Mucha Włodzimierz, dr Niewiarowski 

                                                 
2 G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881- 1939, Radomsko 
2008, s.24. 
3http://www.remiza.com.pl/artykuly/pokaz/2Historia_ochotniczego_ruchu_strazackiego_Galicja
.html (pobrano 6 grudnia 2014r.) 
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Marian, Świderski Michał. Natomiast Komisję Rewizyjną tworzyli panowie: 
Antoni  Peyser, J. Półrola, inż. M. Born. 
               Szczególnie należy podkreślić, że rok 1929 to czas największych su-
kcesów radomszczańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej osiąganych podczas waż-
nych i prestiżowych zawodów sprawnościowych. Na ogólnopolskich zawodach 
w Poznaniu, które odbywały się w czasie Zjazdu Wszechsłowiańskiego Związ-
ku Straży Pożarnych drużyna strażacka z Radomska zdobyła pierwszą nagrodę  
i tym samym tytuł Mistrza Polski. Zawody te odbywały się ponadto w czasie 
Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu – przy udziale nie tylko przed-
stawicieli Związku Wszechsłowiańskiego, Polskich Straży, ale również i wy-
bitnych delegatów z dziedziny pożarnictwa z Anglii, Belgii i Francji4. 
 

Sprawozdanie rachunkowe  
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Radomsku za 1929 rok  

 
Bilans Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku na dzień 1 

stycznia 1930 r. 
Stan czynny  
1 Kasa: pozostałość gotówki na 1 I 1930r.   394 56 
2 Papiery %%  i udziały  

5 akcji Banku Polskiego  
2 obligacje Państw. Pożyczki inwest. 

 
500 
200 

 
-  
-  

 
 
700 

 
 
- 

3 Dłużnicy wg spisu  17,243 46   
4 Dostawcy filmów zadatki  449 41 17,692 87 
5 Nieruchomości według spisu inwentarza  

Spisano 3 % na amortyzację 
62,209 
1,866 

85 
30 

 
60,434 

 
55 

6 Ruchomości według spisu inwentarza   
Spisano 15 % n amortyzację 

191,164 
28,674 

07 
61 

 
152,489 

 
46 

7 Sumy przechodnie (patent za 1930 r.)   360 - 
8 Banki za weksle gwarancyjne    10,000 - 

Zł.               251,980 44 
 
Prezes: Jan Szwedowski 
Vice – Prezes: Jan Andrzejewski  
Sekretarz: Lucjan Kwaśniewski 
 
Bilans Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku na dzień 1 
stycznia 1930 r. 
Stan bierny  
1 Kapitał    133,080 31 

                                                 
4 S. Sankowski, Z dziejów ochotniczej straży pożarnej miasta Radomska 1881-1981, Radomsko 1981, 
s. 20-21. 
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2 Wierzyciele 8,369 05   
3 Dostawcy filmowi 3,541 53   
4 Banki 539 49   
5 Akcepty 79,104 - 91,554 07 
6 Sumy przechodnie (kaucja Pietrzyń-

skiego) 
  1,000  

7 Gwarancje (wydane akcepty gwaran-
cyjne) 

  10,000  

 Zysk za okres sprawozdawczy    16,346 06 
Zł.    251,980 44 

 
Członkowie Zarządu: Achenbach Edward  
                                    Jaworski Władysław  
                                    Konieczny Jan 
                                    Mucha Włodzimierz 
                                    Dr. Niewiarowski  Marjan 
                                    Świderski Michał  
 

Rachunek Strat i Zysków za rok 1929 
Winien  
1 Za zniszczony fałszywy banknot 5 -   
2 Wykupiony weksel Gałwy wydany przez 

Straż 
38 -    

3 Odpisuje się na stratę różnicę wartości wg 
inwentury za sprzedany tabor  

 
602 

 
60 

  

4 Wypłacono inż. Kistelskiemu %% za 1927 
Wypłacono inż. Kistelskiemu %% za 1928 

1,500 
 
6,500 

- 
 
-  

 
 
8,645 

 
 
60 

5 Spisano 3% na amortyzację nieruchomości  
Spisano 15% na amortyzację ruchomości  

  1,866 
 
28,674 

30 
 
61 

 Zysk za okres sprawozdawczy   16,346 06 
 Zł.    55,532 57 
Prezes: Jan Szwedowski 
Vice – Prezes: Jan Andrzejewski 
Sekretarz: Lucjan Kwaśniewski  

Rachunek Strat i Zysków za rok 1929 
Ma 
1 Bonifikaty firm filmowych  10,020 45   
2 Zysk z teatru „Kinema” za okres sprawoz-

dawczy 
38,515 93 48,536 38 

3 Nadwyżka straży     6,996 19 
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 Zł.    55,532 57 
Członkowie Zarządu: Achenbach Edward  
                                    Jaworski Władysław  
                                    Konieczny Jan 
                                    Mucha Włodzimierz 
                                    Dr. Niewiarowski  Marjan 
                                    Świderski Michał  
 

Rachunek eksploatacji przedsiębiorstwa „Kinema” za rok 1929. 
Wydatki  
1 Koszty wynajmu filmów i reklamy   54,136 94 
2 Podatek widowiskowy 19,982 63   
3 Opłaty skarbowe i podatki 3,631 54   
4 Energia elektryczna 6,451 22   
5 Opał 1,483 27   
6 Ubezpieczenia socjalne 1,412 31   
7 Pensje personelu  31,676 52   
8 Koszty podróży  2,356 30   
9 Opłaty pocztowe telefoniczne i telegraficz-

ne 
972 36   

10 Druki i materiały piśmienne 507 92   
11 Utrzymanie czystości w kinie 515 34   
12 Prenumerata pism 25 -   
13 Składki członkowskie do Związku Teatr. 

Świetln. 
600 -   

14 %%, prowizje, blankiety wekslowe i opłaty 
bankowe 

3,593 50   

15 Asekuracja filmów 89 -   
16 Ofiary na cele społeczne 118 -   
17 Konserwacja maszyn 180 20   
18 Konserwacja instalacji elektrycznej 44 -   
19 Konserwacja instrumentów muzycznych 70 03   
20 Konserwacja ruchomości  774 50   
21 Różne wydatki 117 80 74,601 44 
                                                  Zysk czysty Kina   38,515 93 
                                                                                          
Zł.  

  167,254 31 

 
Rachunek eksploatacji przedsiębiorstwa „Kinema” za rok 1929. 
Wpływy 
1 Osiągnięto z demonst. obrazów i wynajmu   167,254 31 
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sali  
  

 
    

                                                                                   
Zł.  

  167,254 31 

 
Rachunek Wpływów i Wydatków Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Radomsku  
Wydatki  
1 Pensja personelu   5,849 - 
2 Ubezpieczenia socjalne   195 39 
3 Lekarstwa i leczenie czynnych członków 

Straży  
  162 - 

4 Opłaty za wynajem koni do prób i pożarów  228 70   
5 Materjały pędne do taboru 1,298 51   
6 Utrzymanie czystości w remizie 66 80 1,594 01 
7 Podróże i djety 249 53   
8 Koszty miejscowych uroczystości  2,294 84   
9 Koszty wyjazdu delegacji na uroczystości i 

do Poznania 
3,404 31   

10 Rozpoczęcie i zakończenie ćwiczeń stra-
żackich  

497 20 6,445 88 

11 Materjały piśmienne i druki 590 98   
12 Opłaty pocztowe i telefoniczne 104 93   
13 Prenumerata pism 29 80 725 71 
14 Konserwacja narzędzi i umundurowań 2,178 29   
15 Konserwacja nieruchomości  4,556 40 6,734 69 
16 Opał   543 30 
17 Zapomogi wdowom   422 - 
18 Ofiary na cele społeczne   51 - 
19 Wydatki po pożarze    98 95 
20 Asekuracja budynków   725 47 
21 Ubezpieczenia strażaków od wypadku    63 50 
22 Różne    565 18 
                                                                          
Nadwyżka 

  6,996 19 

                                                                                         
Zł.  

  31,172 27 
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Rachunek Wpływów i Wydatków Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Radomsku  
Wpływy 
1 Subsydjum5 Z.O.S.P. w Radomsku    200 - 
2 Subsydjum P.Z.U.W.6 w Warszawie   25,000 - 
3 Składki członkowskie    778 50 
4 Dochód z zabaw i wynajmu placu   1,080 87 
5 Dochód za dzierżawę Klubu   4,080 - 
6 %% od akcji Banku Polskiego   94 90 
                                                                                           
Zł. 

  31,172 27 

 
Budżet na 1930 R.  I. Straż  

 WYDATKI  Preliminarz z 
1929 r. 

Premino-
wano za r. 
1930 

 

1 Pensja personelu: woźny i 2 szoferów 4,800 8,000  
2 Ubezpieczenia socjalne 500 250  
3 Pomoc lekarska 1,000 500  
4 Wyjazdy do pożarów i ćwiczeń  

a) konie 
b) materiały pędne do taboru, polew. ulic i 
smary 
c) nafta do pochodni 
d) opony i kiszki 

 
1,000 
4,500 
100 
1,200 

 
100 
5,300 
100 
200 

 

5 Utrzymanie w czystości remizy 150 150  
6 Wyjazdy delegacji Straży na zjazdy 2,000 1,000  
7 Koszty obchodów uroczystości: 

a) uroczystość „opłatka” i „jajka” 
b) uroczystość św. Floriana  
c) zakończenie sezonu ćwiczeń  
d) nagrody i odznaczenia 

 
600 
1,000 
300 
200 

 
600 
600 
300 
200 

 

8 Materjały piśmienne 500 400  
9 Opłaty pocztowe i telefoniczne  150 150  
10 Podróże służbowe i djety  300  
11 Prenumerata pism „Przegląd Pożarniczy” i 

inne 
200 200  

12 Remont narzędzi, taboru i umundurowań 4,000 2,000  
13 Konserwacja nieruchomości  2,800 2,000  

                                                 
5 Subsydium - bezzwrotna pomoc finansowa udzielana instytucji, organizacji, przedsiębior-
stwu, w celu poparcia określonej działalności; dotacja, subwencja, dofinansowanie. 
6 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. 
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14 Opał remizy i mieszkania woźnego 500 600  
15 Składka do Okręgowego Zw. Str. Pożarnych  65 65  
16 Asekuracja taboru samochodowego 800 3,000  
17 Ubezpieczenie członków Straży od wypad-

ków  
65 65  

18 Ofiary i zapomogi 400 400  
19 Szkolenie członków Straży  200 200  
20 Asekuracja nieruchomości i ruchomości  1,000 500  
21 Zakup umundurowania dla Straży  2,000 2,000  
22 Spłata 12 rat za tabor automob. dol.  1.920 2,880 17,088  
23 Spłata długu P.Z.U.W. -  5,000  
24 Cło od taboru automobilowego 7,500 -  
25 Klisze, fotografie i t.p. do monografji Straży   500  
26 Koszty urządzenia Okręgowego Zjazdu 

Ćwiczebnego w Radomsku dnia 6VII  
 300  

27 Łączniki do węży wylotowych firmy „Sto-
rza” 

 700  

28 Zapomoga na pismo strażackie przy 
Z.W.S.P. w Łodzi 

 100  

29 Przełączenie telefonu bezpośrednio do Re-
mizy 

 250  

30 Różne nieprzewidziane  590 1,000 54,118 
                                                               Do prze-
niesienia  

41,000  54,118 

 
Budżet na 1930 R.  I. Straż 

 WPŁYWY Preliminarz z 
1929 r. 

Premino-
wano za r. 
1930 

 

1 Z dzierżawy „Klubu” 3,600 3,600  
2 Z dzierżawy „Bufetu”  120 120  
3 Składki członkowskie  1,200 1,200  
4 Dochód z zabaw i wynajmu placu 1,000 1,000  
5 Wpływ ze sprzedaży reszty taboru 7,080 3,000  
6 Subsydjum z P.Z.U.W. 35,000 5,000  
7 Zwrot wydatków na konie przez Magistrat  2,500 -  
8 Zwrot za benzynę za wyjazd do pożaru z 

Sejmiku 
 3,000  

9 Zwrot od Magistratu za polewanie ulic  5,300  
10 Zwrot za wyjazdy do pożarów od różnych   3,000  
11 %% od 5 akcji Banku Polskiego  100 25,320 
                                                                Do prze-
niesienia 

50,500  25,320 
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Budżet na 1930 R.  II. Teatr Świetlny „Kinema” 

 WYDATKI  Preliminarz z 
1929 r. 

Premi-
nowano 
za r. 
1930 

 

                                               Z przeniesienia  41,000  54,118 
1 Koszty obrazów, reklamy, afisze i t.p. wy-

datki  
58,000 56,000  

2 Podatek miejski widowiskowy  32,000 25,000  
3 Podatki skarbowe i świadczenia przemysło-

we  
5,000 4,000  

4 Energia elektryczna lampki, węgle do apara-
tu  etc. 

7,000 7,000  

5 Opał 1,800 1,800  
6 Pensje: 

a)orkiestry 
b) personelu 

 
28,000 

 
10,000 
22,000 

 

7 Ubezpieczenia socjalne  3,000 2,000  
8 Koszty wyjazdów 2,500 2,000  
9 Porto pocztowe, telegraf, telefon i rozmowy 

telefoniczne 
1,200 1,000  

10 Materjały piśmienne, druki biletów i t.p.  850 1,000  
11 Utrzymanie czystości w Kinemie 700 600  
12 Składki członkowskie do Wojewódzkiego 

Związku Teatrów Świetlnych 
600 600  

13 %% prowizje bankowe, weksle i stemple 3,000 1,500  
14 Asekuracja filmów 100 200  
15 Konserwacja maszyn 200 200  
16 Konserwacja instalacji elektrycznej 200 200  
17 Konserwacja instrumentów muzycznych 200 200  
18 Remont mebli i dekoracji  4,500 1,000  
19 Odmalowanie gmachu „Kinema” 4,000 1,500  
20 Kupno harmonjum  2,250  
21 Wydatki związane z wykonaniem filmu 

krajoznawczo – historycznego  
 500  

22 Urządzenie efektów reklamow.  świetlnych   300  
23 Kupno szafy biurowej  180  
24 Kupno biurka do kancelarji Kina  400  
25 Ofiary na cele społeczne  200  
26 Prenumerata pism  50  
27 Spłata długów 30,000   



Agnieszka Podolska 
 

 276

28 Różne  250 200 141,880 
 224,100  195,998 
 
ZESTAWIENIE  
Wpływy   200,320 
Wydatki  195,998 
Nadwyżka zł. 4,322, która będzie na rozbudowę Kina. 
 

Budżet na 1930 R.  II. Teatr Świetlny „Kinema” 
 WPŁYWY Prelimi-

narz z 1929 
r. 

Premino-
wano za r. 
1930 

 

                    Z przeniesienia  Straż  50,500  25,320 

1 Wpływ z Kinematografu  175,000 175,000 175,000 
                                                                                    
Zł. 

225,500  200,320 

 
Protokół Nr 16. 

Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku za 
czas 

 od 1 stycznia 1929 roku do 31 grudnia 1929 roku 
            Dnia 31 grudnia 1929 roku Komisja Rewizyjna sprawdziła kasę Towarzystwa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku i Kinematograf oraz stan nieruchomości  we-
dług spisów inwentarzowych i stwierdziła zgodność tychże, a mianowicie:  
Stan gotówki w kasie Straży i Kinematografu wynosił        zł 394.56 
Wartość  nieruchomości  według spisu wynosi                    zł 62.209.85 
Wartość ruchomości według spisu wynosi                          zł 191.164.07 
         Sprawdzono książki kasowe i kontowe, które okazały się zgodne z dokumentami,  
a także bilans oraz Rachunek strat i zysków zgodnie z księgami.  
          Wydatek na utrzymanie Straży oraz Kinematografu nie przekroczyły sum preli-
minowanych. 
          Biorąc pod uwagę dodanie rezultatu pracy Zarządu Straży i Kierownictwa Kine-
matografu oraz zysk osiągnięty z Kinematografu, ściśle według projektowanego w roku 
ubiegłym budżetu, Komisja Rewizyjna wnosi, aby Ogólne Zgromadzenie zaakceptowało 
przedstawiony bilans, którego aktywa i pasywa zamykają się sumą zł. 251.980.44 Ra-
chunek zaś strat i zysków wykazując nadwyżkę zł. 16.346.06 i udzieliło Zarządowi abso-
lutorjum za okres sprawozdawczy. 
Podpisano: A. Peyser, J. Półrola, Inż. M. Born 

                           



  

Zeszyty Radomszczańskie  
                                                           Tom X (2015) 

 
 
 
 
Katarzyna Parkitna 
(Częstochowa) 
 
 
 
Radomsko i powiat radomszczański na łamach „Kuriera Częstochowskiego”  
z 1942 r.  
 
 
          Ludność w Generalnym Gubernatorstwie, a także w Radomsku, w 1942 r. 
znosiła trudy okupacyjnego życia i systemu narzuconego przez okupanta nie-
mieckiego. Wiadomości w „Kurierze Częstochowskim” były odzwierciedleniem 
codziennego bytowania ludności polskiej oraz spraw, którymi zajmowała się  
w tym czasie1. Z drugiej strony informację zawarte w dzienniku były narzę-
dziem propagandy niemieckiej, a także periodyk pełnił rolę pośrednika w kon-
taktach okupanta z ludnością polską. Na przykład dla zwiększenia liczby pra-
cowników w niemieckim przemyśle wielokrotnie zamieszczano w gazetach co-
dziennych ogłoszenia o pracę skierowane do fachowców czy też niewykwalifi-
kowanych pracowników. Władze miasta Radomska w tym roku dalej konty-
nuowały rozwój infrastruktury miejskiej, rozpoczęty w 1941 r. Na terenie miasta 
i powiatu radomszczańskiego prężnie działały również takie instytucje jak Spół-
dzielnia Rolniczo-Handlowa w Radomsku oraz Powiatowy Wydział Rzemieślni-
czy  
w Radomsku. Zakres informacji z terenu radomszczańskiego w 1942 r. nawią-
zywał do tematyki zamieszczonej w Kurierze w roku poprzednim.  
 

Organizacja miasta 
 

Władze miejskie w Radomsku, jak w roku poprzednim, zamierzały rewi-
talizować przestrzeń miejską wraz z pomocą Urzędu Budowlanego. Na wiosnę 
zamierzano rozpocząć prace kanalizacyjne na nowym osiedlu Kowalowcu, gdzie 
do sieci planowano podłączyć każdą parcelę. Zamierzano również rozbudować 
sieć elektryczną, a także połączyć dzielnicę z pozostałą częścią miasta nowymi 

                                                 
1 Powstanie i organizacja „Kuriera Częstochowskiego” - K. Parkitna, Obraz miasta Radomska  
i powiatu radomszczańskiego w „Kurierze Częstochowskim” z 1941 r., „Zeszyty Radomszczańskie”, 
2014, t. VIII, s. 91-108. 
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ulicami o nawierzchni asfaltowej lub też z nowoczesną kostką. Celem powstania 
Kowalowca było rozwiązanie trudności mieszkaniowych w Radomsku. Autor 
zakończył artykuł zdaniem: „Radomsko, które jest siedzibą władz naszego po-
wiatu, przybiera nowe europejskie oblicze”2. 
 W artykule pt. „Wzorowa gospodarka miejska” zamieszczono informację 
o bardzo dobrym zarządzaniu miastem. Rząd Generalnego Gubernatorstwa po-
wołał specjalnym dekretem dotychczasowego komisarycznego burmistrza m. 
Radomska Michała Maćkowiaka – Marsfelda na burmistrza Radomska, który 
pełnił tą funkcję już od 1 października 1941 r. Rozpoczęto również przebudowę 
ul. Parkowej. Stan zdrowia mieszkańców, dzięki bardzo dobrej opiece sanitarnej, 
był na wysokim poziomie. A sporadyczne przypadki zachorowania na tyfus 
plamisty były skutecznie zwalczane. Burmistrz Marsfeld zarządził, w celu wy-
żywienia ludności miejskiej, obsadzenie każdego kawałka ziemi w mieście 
ziemniakami lub warzywami. Nie mógł pozostać nieobsiany żaden fragment 
ziemi. Zarząd miejski zorganizował również „duże ogrodnictwo warzywne” 
oraz duże szkółki drzew owocowych, co „miało dla miasta duże znaczenie ogól-
nogospodarcze”3. 
 Zarząd Miejski, za zezwoleniem Władz Nadzorczych, ogłosił sprzedaż 
placów budowlanych przy ul. Sulmierzyckiej, położonych blisko dworca kole-
jowego. Wnioski o kupno działek należało składać do burmistrza Radomska. 
Kwoty uzyskane ze sprzedaży zamierzano przeznaczyć na budowę nowych ulic, 
kanalizacji i wodociągów miejskich. Dzięki życzliwemu stanowisku Starosty 
Powiatowego w Radomsku, Zarząd Miejski mógł przeprowadzać plany budow-
lane na szeroką skalę, np. plan budowy nowej rzeźni i chłodni miejskiej4. 

 
Opieka społeczna i zdrowotna 

 
W Radomsku działał Polski Komitet Opiekuńczy, który zajmował się 

m.in. wyżywieniem ubogiej ludności. Na terenie miasta prowadził dwie kuch-
nie, które wydawały jednodaniowe bezpłatne obiady. Z kuchni umiejscowionej 
przy ul. Szkolnej korzystało 500 osób. Druga jadłodajnia na Kowalowcu zaopa-
trywała w posiłki 300 mieszkańców przedmieścia. Natomiast na terenie powiatu 
działała Powiatowa Rada Opiekuńcza, która zorganizowała 5 kuchni. Każda  
z nich dziennie wydawała ponad 500 bezpłatnych obiadów5.  

Komitet prowadził również ochronkę dla dzieci pracujących rodziców. 
Do placówki uczęszczało około 150 dzieci, w wieku od 3 do 8 lat, którymi zaj-
mowało się 8 opiekunek. Podopieczni otrzymywali trzy posiłki – śniadanie, 
obiad i kolację, dostosowane do ich wieku. Ponad to dzieci zostały zaopatrzone 

                                                 
2 „Kurier Częstochowski” [dalej: K.Cz], nr 54,  s. 3. 
3 K.Cz, nr 106, s. 3. 
4 K.Cz, nr 106, s. 3. 
5 K.Cz, nr 279, s. 3.  
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w pantofelki i fartuszki. W okresie zimowym, gdy uniemożliwione były spacery, 
spędzano czas nad dużą ilością gier towarzyskich i zabawek. Kolejną działalno-
ścią stowarzyszenia był rozdział mleka dla chorych. W pierwszej kolejności 
otrzymywały je osoby chore na gruźlicę. Komitet rozdał również 300 ubogim 
odzież, bieliznę, obuwie itp. W szczególnych wypadkach udzielono również 
potrzebującym pomocy pieniężnej6.  

Zdrowotnością mieszkańców miasta Radomska nadal opiekował się dok-
tor Buksakowski, który kierował Wydziałem Zdrowia w Zarządzie Miejskim 
Radomska. Z opieki lekarskiej Wydziału Zdrowia korzystali w większości naj-
biedniejsi mieszkańcy miasta, skierowani przez Wydział Opieki Społecznej, któ-
rzy nie korzystali z usług Ubezpieczalni Społecznej. W Radomsku działało sku-
tecznie Ambulatorium Miejskie znajdujące się w pobliżu ratusza („w głębi ogro-
du w charakterystycznym czerwonym domku”). Personel składał się z naczelne-
go lekarza, asystenta, 2 higienistek, akuszerki i sanitariusza. Ambulatorium po-
siadało trzy sale oraz zaopatrzone było w wiele niezbędnych urządzeń i narzę-
dzi chirurgicznych. Dzięki temu placówka mogła wykonywać, poza szeregiem 
podstawowych zadań, również małe zabiegi higieniczne i ginekologiczne. Przy 
ambulatorium znajdował się również „gabinet fizykalny” i niemieckie laborato-
rium. Przychodnia w ciągu miesiąca udzielała 500-600 porad, a także personel 
odbywał 60 wizyt domowych. W mieście znajdowały się również 2 punkty sani-
tarne, z których korzystali mieszkańcy przedmieść. Przy jednymi z nich była 
także prowadzona Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem. Higienistki z tych pla-
cówek miały również za zadanie przeprowadzanie kontroli „w celu zapoznania 
się z warunkami sanitarnymi miasta”. W Radomsku działała również Łaźnia 
Miejska oraz komora dezynfekcyjno-dezynsekcyjna. W komorze poddawało się 
oczyszczeniu chorujących na choroby zakaźne, ich najbliższe otoczenie i przed-
mioty domowego użytku a także zawszonych. Zostali również przydzieleni do 
Wydziału Zdrowia 3 dezynfektorzy, którzy pracowali w terenie, a bezpośrednio 
podlegali kierownictwu lekarza miejskiego7.  

 
Instytucje i związki 

 
 W mieście działała Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Ra-
domsku, która odpowiadała za przeprowadzenie akcji kontyngentowej. Rolnicy 
z powiatu radomszczańskiego należycie oddawali kontyngenty zboża, do 22 
września oddano około 80% całego kontyngentu. Rolnicy nie tylko oddawali 
zbiory w terminie, lecz także „wielu wzięło sobie za punkt honoru oddać swoją 
część wcześniej”. Liczono, że rolnicy podobnie oddadzą pozostałe płody rolne, 
np. ziemniaki i buraki. W Radomsku działał jeden państwowy punkt zbiorczy 
produktów rolnych, a w Częstochowie, oprócz państwowego punktu zbiorcze-

                                                 
6 K.Cz, nr 279, s. 3. 
7 K.Cz, nr 284, s. 3.  
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go, znajdowały się 3 zbiorcze hurtownie. Do usprawnienia akcji wydano broszu-
ry „Książka wsi”, dzięki której można było określić wymiar kontyngentu. Zasto-
sowano również wyznaczanie premii8. Na terenie Radomska pracowały trzy 
punkty skupu, a na terenie powiatu 3 oddziały „Rolnika” i 3 filie spółdzielni: w 
Kłomnicach, Koniecpolu, Przyrowie, Żytnie, Wielgomłynach, Kobielach, Dmeni-
nie i Gomunicach. Następnie powstały dodatkowe punkty skupu w miejscowo-
ściach takich jak: Chełmo, Masłowice, Rzejowice, Strzelce, Zagórze, Silniczka, 
Cykarzew i Zalesice. Południową część ówczesnego powiatu radomszczańskie-
go objęła swoim zasięgiem Spółdzielnia Rolnicza w Częstochowie oraz jej od-
działy w Janowie, Żarkach i Olsztynie. Dzięki tak licznej liczbie skupów rolnik 
nie dostarczał swoich produktów na odległość powyżej 6 km. Płody były odda-
wane prawidłowo. Samodzielni rolnicy do 13 października oddali 94% wyzna-
czonego kontyngentu zbóż przeznaczonych do wypieku chleba i około 90% zbóż 
pastewnych. Natomiast majątki ziemskie miały oddać kontyngenty po zakoń-
czeniu „robót polnych”. Mimo to oddały w tym czasie 64% zbóż chlebowych. 
Ściąganie kontyngentów realizowane było sprawnie w wyniku częstych kontroli 
Spółdzielni w punktach skupu. Rolnikom oddającym zboża władze zwiększyły 
premie, przede wszystkim przy skupie nasion oleistych i strączkowych. Dzięki 
czemu „wieśniak ma możność zaopatrzenia się po minimalnych cenach w my-
dło, cukier, olej, naftę, sól, artykuły tekstylne, skórę i żelazo. Poza tym Spół-
dzielnie Rolnicze oraz agronomowie Powiatowi ułatwiają nabycie maszyn i po-
trzebnych narzędzi”. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Radomsku zajmowała 
się również skupem płodów leśnych, jagód i borówek. Liczba skupionych owo-
ców wynosiła 50.000 kg, które zostały częściowo przeznaczone do sklepów deta-
licznych lub też do fabryk przetworów owocowych „Społem”. Trzy firmy pro-
wadziły również skup warzyw, gdzie zebrane jarzyny przesyłały do Spółdzielni. 
Potem instytucja zajmowała się ich suszeniem w pięciu posiadanych suszar-
niach9. Spółdzielnia Rolnicza-Handlowa w Radomsku została urzędowo upo-
ważniona również do akcji skupu ziół lekarskich i roślin korzennych. Działal-
ność w tym zakresie prowadziły również filie radomszczańskiej Spółdzielni ta-
kie jak Dmenin, Kłomnice, Kobiele Wielkie, Koniecpol, Przyrów, Wielgomłyny  
i Żytno10. Podczas ściągania kontyngentów na punkt skupu w Rzejowicach do-
konano napadu bandyckiego. Pracownik skupu p. Skubisz, mimo oddawanych 
w kierunku niego strzałów, nie dopuścił do rabunku produktów. Za swoją po-
stawę miał być odpowiednio wynagrodzony - „za obronę dobra publicznego”11.  

Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Radomsku 15 listopada 
obchodziła święto nadania 15-tysięcznej książeczki udziałowej. Na uroczystość 
zorganizowaną w remizie strażackiej w Przyrowie przybyli dyrektor Powiatowej 

                                                 
8 K.Cz, nr 225,  s. 3.  
9 K.Cz, nr 243, s. 3. 
10 K.Cz, nr 264, s. 3.  
11 K.Cz, nr 243, s. 3.  
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Spółdzielni p. Forecki (w zastępstwie naczelnego dyrektora Spółdzielni p. Ha-
lamy), szef wydziału prawnego Spółdzielni mgr. Woroniecki, członek Rady 
Nadzorczej Olczyk, kierownicy filii Spółdzielni przyrowskiej – p. Dobieliński 
oraz koniecpolskiej – p. Kosmalski, szef działu zaopatrzenia filii przyrowskiej  
i gospodarz uroczystości p. Wrzesień oraz propagator spółdzielczości p. Walęc-
ki. Władze administracyjne reprezentował burmistrz p. F. Karg. Wyróżnionym 
członkiem został Tomasz Zachariasz, rolnik ze wsi Sieraków. Tak jak w latach 
poprzednich nagrodzony gospodarz otrzymywał m.in. narzędzia rolnicze oraz 5 
m węgla. Na uroczystości byli również obecni rolnicy z Przyrowa oraz okolicz-
nych wsi. Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Radomsku liczyła bli-
sko 20 tysięcy członków. W Spółdzielni byli zrzeszeni „prawie wszyscy gospo-
darze z powiatu radomszczańskiego, posiadający ponad 2 ha gruntu”. Była to 
jedna z największych Spółdzielni w Generalnym Gubernatorstwie12. Rolnicy 
przyrowscy najrzetelniej oddali kontyngenty w całym powiecie13. Zarząd Spół-
dzielni w Radomsku udzielił także zapomogi swoim członkom ze wsi Rado-
szewnica, gm. Koniecpol. W wyniku pożaru w czasie żniw, spowodowanego 
uderzeniem pioruna, spaliły się 32 gospodarstwa wraz z domami mieszkalny-
mi14.  

Spółdzielnia w Radomsku posiadała rozbudowaną centralę, na teryto-
rium, której znajdowały się działy maszyn z warsztatami reparacyjnymi, wypo-
życzalnia maszyn, płatkarnia, suszarnia warzyw, działy handlowe – żelaza, wę-
gla, skup bydła, fajczarnia, magazyny miodu, dział skupu ziół leczniczych. In-
stytucja posiadała również kasyno, w którym wydawano 1500 obiadów dziennie 
500 pracownikom umysłowym i fizycznym spółdzielni, a także urzędnikom  
z miasta. Koszt jednodaniowego posiłku wynosił 50 gr. Placówką zarządzało 
wykwalifikowane kierownictwo, które posiadało „znajomość techniki handlu 
płodami rolnymi i artykułami rolniczymi, a także orientowali się w miejscowych 
stosunkach handlowych”. Według dyrektora Foreckiego „podstawowym zada-
niem spółdzielni rolniczo-handlowej jest dostarczenie producentowi rolnemu 
tych artykułów, które musi zakupić dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, jak 
np. nawozy, pasze, opał, zboże siewne, nasiona, maszyny, żelazo, narzędzia 
rolnicze itp. Z drugiej strony spółdzielnia powinna odkupić od producenta […] 
ziemniaki, nasiona it. Dobra spółdzielnia winna dążyć do tego, aby korzystnie 
sprzedawać ziemiopłody oraz dostarczać rolnikowi potrzebnych do produkcji 
artykułów”15. 

Na terenie okręgu radomskiego utworzono specjalne targowiska dla by-
dła rzeźnego. Na takim targowisku znajdowały się zwierzęta z wyznaczonego 
rolnikom kontyngentu po uprzednim „pokryciu zapotrzebowania miejsco-

                                                 
12 K.Cz, nr 273, s. 3. 
13 K.Cz, nr 274, s. 3. 
14 K.Cz, nr 228, s. 3. 
15 K.Cz, nr 286, s. 3. 
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wych”. Targi te znajdowały się w Radomsku, a także, m.in. w Częstochowie, 
Kielcach, Piotrkowie, Jędrzejowie, Przedborzu16. Na terenie powiatu radomsz-
czańskiego nadzór nad zwierzętami pełniło 15 lekarzy weterynarii. Dzięki cze-
mu w styczniu uznano stan zwierząt w tym powiecie za „całkowicie zadowala-
jący”. W tym miesiącu odnotowano jedynie jeden przypadek wąglika, 2 przy-
padki wścieklizny u psów i 56 świerzby końskiej17. 

Od dnia 14 sierpnia 1942 r. toczyła się likwidacja Stowarzyszenia Rolni-
czo-Handlowego w Radomsku Spółka Akcyjna. Na posiedzeniu akcjonariuszy  
w siedzibie przy ul. Reymonta 12 m. in. otwarto likwidację spółki oraz ustalono 
sprzedaż cenę nieruchomości Likwidatorami spółki byli Adolf Halama, Bernard 
Janik oraz Jan Woroniecki. Wzywano także wierzycieli, aby w ciągu 6-miesięcy 
od pojawienia się ogłoszenia zgłosili swe roszczenia do siedziby spółki18. 
 Dynamicznie rozwijało się rzemiosło w powiecie radomszczańskim. Po-
wiatowy Wydział Rzemieślniczy w Radomsku mieścił się przy ul. Reymonta  
2 (w lokalu Powiatowego Banku Spółdzielczego), którego kierownikiem był Sta-
nisław Kozłowski, a mężem zaufania Roman Olczyk19. Powiatowy Wydział 
Rzemieślniczy w Radomsku liczył ponad 900 zakładów rzemieślniczych aryj-
skich. Na terenie miasta i powiatu największa liczba rzemieślników zajmowała 
się wyrobami skórzanymi. Grupa skórzana zrzeszała, we wrześniu 1942 r., 185 
szewców, 20 rymarzy i 5 tapicerów. Około 45% tych rzemieślników prowadziło 
warsztaty chałupnicze. „Rzemiosło szewskie posiadało trzy wykwalifikowane 
siły cholewkarskie oraz 2 czeladników. Zakłady te rozporządzały 4 warsztata-
mi”. Miał to być dowód, że „zawód ten, dotychczas opanowany przez Żydów, 
przechodzi w właściwe ręce aryjskie”. Stan ten się polepszył dzięki pracy i wy-
siłkowi starszego cechu i całego zarządu cechu szewców w Radomsku. Dzięki 
zaangażowaniu miejscowego cechu szewskiego zorganizowano kurs cholewkar-
ski, z którego skorzystało 19 członków cechu20.  

 Drugą grupą byli kowale, których, zrzeszonych z terenu miasta i powia-
tu, było 166. Tak liczna reprezentacja tego rzemiosła była spowodowana tradycją 
w tym regionie oraz częstszym zaopatrywaniem od innych w surowce. Kolejna 
grupa to ślusarze i tokarze, działający przeważnie w mieście. Istniały 72 samo-
dzielnie zakłady, a wśród nich kilka nowoczesnych małych fabryk. Następną 
grupą byli stolarze, którzy posiadali 123 warsztaty stolarskie. Pozytywny wpływ 
na ta grupę miała obecność zakładów przemysłu drzewnego Thonet Mundus, 
dzięki czemu stolarze unowocześniali swoją produkcję. Rzemiosło stolarskie  
w tym czasie bardzo dobrze prosperowało, zarówno meblarstwo rękodzielnicze 
jak i fabryczne. Otrzymywały one zamówienia z instytucji państwowych, a także 

                                                 
16 K.Cz, nr 210, s. 3. 
17 K.Cz, nr 37, s. 3. 
18 K. Cz, nr 177, s. 4.; Bilans otwarcia likwidacji, K. Cz, nr 198, s. 4. 
19 K.Cz, nr 18, s. 3. 
20 K.Cz, nr 225, s. 3 
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wojskowych, z większym miast GG. Następną grupą było rzemiosło tekstylne, 
gdzie na terenie miasta i powiatu radomszczańskiego działały 63 samodzielne 
zakłady tekstylne. W tym istniało 7 zakładów damskich – 3 kapelusznicze,  
3 krawieckie damskie i 1 gorseciarski. Grupie tej zapewniono dobre działanie 
przez częste przydziały surowców pomocniczych. Jedynie brakowało aryjskich 
bieliźniarskich rzemieślników. Następnie w grupie spożywczej skupionych było 
47 zakładów rzeźniczych oraz 38 zakładów piekarskich. Zakłady te wspierane 
były kontyngentami, z których korzystało 13 rzeźników oraz wszyscy piekarze  
z kontyngentu mąki 21.  

Na terenie miasta Radomska ogólnie działało 400 zarejestrowanych za-
kładów, a w powiecie 500. Udało się wznowić działalność wszystkich cechów 
miejskich i wiejskich. Rzemieślnicy z Radomska zostali zrzeszeni w 7 cechów,  
a wytwórcy z miasteczek i gmin wiejskich w 6 cechów takich jak Koniecpol – 
cech zbiorowy, Żarki – cech zbiorowy i cech szewców, Przyrów – cech zbiorowy 
i żywnościowy, Mstów – cech zbiorowy22.  

Działalność Powiatowego Wydziału Rzemieślniczego w Radomsku kon-
centrowała się również na organizacji kształcenia nowych kandydatów, a przede 
wszystkim rozlokowania uczniów w zakładach uprawnionych do kształcenia.  
W tym czasie na maksymalną ilość kandydatów – 188, zadeklarowano już 133 
wolnych miejsc. Największe trudności sprawiało skierowanie chętnych do działu 
damskiego, ponieważ istniało jedynie 6 zakładów z uprawnieniami do kształce-
nia. Instytucja zajmowała się również organizacją kursów prowadzenia księgi 
zakupów towaru, skierowanych w szczególności do rzemieślników gmin wiej-
skich. W związku z zarządzeniem Głównej Grupy Gospodarki Przemysłowej  
w Krakowie zorganizowano kursy o tej tematyce w Radomsku – 3 oraz w Gi-
dlach i Koniecpolu. Przewidziano również organizację po jednym kursie w Żar-
kach, Mstowie, Cykarzewie, Kobielach Wielkich, Janowie gm. Złoty Potok i w 
Przyrowie. Kursy prowadzili urzędnicy miejscowego Urzędu Skarbowego23. 

W mieście działał również Powiatowy Związek Gmin, którego biura były 
czynne we wtorki, czwartki i piątki, a kasy codziennie, oprócz niedziel i świąt24. 

W lipcu 1942 r. opublikowano artykuł o zarządzeniu Inspekcji Leśnej  
w Radomsku. Inspekcja zarządziła wstęp do lasów państwowych i prywatnych 
osobom postronnym w godz. 6 -18. Zbieranie owoców leśnych i grzybów było 
dozwolone jedynie ze specjalnymi przepustkami po wcześniejszym uzyskaniu 
zezwolenia właściwego nadleśnictwa i dodatkowo w godz. 7- 17. Wypas bydła 
był dozwolony w przeznaczonych do tego obszarach. Nie dopuszczalny był wy-
pas w szkółkach leśnych, plantacjach i na obszarach świeżo zalesionych. Nało-
żono również zakaz rozpalania ognia w lasach. Nie zastosowanie się do przepi-

                                                 
21 K.Cz, nr 225, s. 3. 
22 K.Cz, nr 225, s. 3. 
23 K.Cz, nr 225, s. 3. 
24 K.Cz, nr 10, s. 4. 
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sów groziło surowymi karami25. Powiat radomszczański został także objęty nad-
zorem Częstochowskiego Urzędu Miar26. 
  

Kultura i rozrywka 
 

W 1942 r. w Kurierze Częstochowskim wielokrotnie swoje ogłoszenia 
zamieszczało kino Metropol w Radomsku, proponując swój repertuar.  Przed-
stawiało filmy z czołowymi aktorami kina niemieckiego, ale także parokrotnie 
wyświetlano filmy polskie. W dniach 31 styczeń - 3 luty wyświetlano film pt. 
„Nanette” 27 ze znaną artystką komikiem Jenny Jugo. W dniach 7-10 luty wy-
świetlano film „Namiętność”28 (główne role: Olga Czechowa, Hans Stüwe), na-
stępnie 21-25 luty „Listy miłosne”29 (Luis Trenker, Carla Rust, E v. Thelmann), 28 
luty – 4 marca 1942 r. „W sidłach szantażu” z nadprogramowym „Najnowszym 
tygodnikiem Generalnego Gubernatorstwa ze zdjęcia z frontu wschodniego”30, 
który wyświetlano przed każdym kolejnym seansem. W czasie Świąt Wielka-
nocnych proponowano w dniach 4-8 kwietnia 1942 r. film „7 lat nieszczęścia”  
z Hansem Moserem31. W dniach 2-6 maja 1942 r. grano niemiecki film kryminal-
ny oparty na faktach pt. „Przestępcy”32. W dniach 20-22 czerwca wyświetlano 
polską komedię ze znanym chórem Dana pt. „Ja tu rządzę”33. W następny week-
end grano niemiecką komedie „Grunt to szczęście”34. W lipcu kino było nie-
czynne aż do odwołania z powodu remontu35. W dniach 6-12 sierpnia wyświe-
tlano komedię niemiecką „Szkoła miłości”36, następnie w dniach 15-19 sierpnia 
film „Jej pierwsze przeżycie”, gdzie grali Ilse Werner i Johannes Rieman37. Od 
soboty do środy 19-23 września pokazywano niemiecką komedię pt. „Podróż 
poślubna we troje”38. Następnie od soboty do środy 26 – 30 września 1942 r. wy-
świetlano polską komedię z komikiem Adolfem Dymszą pt. „Wacuś”39.  
W dniach 3-7 października 1942 r. pokazywano niemiecką komedię „Sławny 

                                                 
25 K.Cz, nr 157, s. 4. 
26 K. Cz, nr 270, s. 3. 
27 K. Cz, nr 27, s. 8. 
28 K.Cz, nr 33, s. 5. 
29 K.Cz, nr 45, s. 4. 
30 K.Cz, nr 51, s. 6.  
31 K.Cz, nr 81, s. 4. 
32 K.Cz, nr 104, s. 4.  
33 K.Cz, nr 145, s. 5. 
34 K.Cz, nr 151, s. 4. 
35 K.Cz, nr 163, s. 5. 
36 K.Cz, nr 187, bns.  
37 K.Cz, nr 193, s. 6. 
38 K.Cz, nr 223, s. 6.  
39 K.Cz, nr 229, s. 5. 
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Agent Bully”40. Od października nie wyświetlano filmów w sobotę. 11 paździer-
nika Metropol reklamował niemiecki komedię romantyczną „Walc miłości”41. 

W sali kina Metropol odbywały się również inne przedstawienia arty-
styczne. 14 maja o godz. 16 i 18 występowała pieśniarka warszawska Rena Mar-
kiewiczówna z repertuarem wesołych piosenek oraz pianista – wirtuoz Eustachy 
Horodyński prezentujący muzykę salonową. W tym samym dniu można było 
również spotkać się z duetem telepatycznym - Mistrz Glinka i Medium Mira. 
Jasnowidze proponowali informację o bliskich, zaginionych itp42. 

Mieszkańcy Radomska korzystali również z kącika porad w „Kurierze 
Częstochowskim” pt. „Siostra Marta radzi”. Pani Irenie C. z Radomska radziła  
w sprawie wychowania 6 letniego synka i stosowania kar cielesnych43, czy też 
panu Ireneuszowi w wychowaniu córki jedynaczki44 Pani Marcie K. sugerowała 
porzucenie fascynacji popularnym piosenkarzem, ponieważ artysta był żonaty45 
oraz w innych sprawach sercowych. Siostra Marta udzielała także porad praw-
nych46 oraz porad dotyczących wizerunku kobiety47, a także udzielała pomocy 
przy chorobach48. Inny kącik „Skrzynka porad” informował Zygmunta Warze-
chę z Radomska o pozytywnych aspektach spożywania szparagów49, a panu 
Bieżniewskiemu również z Radomska radził jak przechowywać i przygotowy-
wać szczaw50. 

 
Sprawy kryminalne 
 

W „Kurierze Częstochowskim” nie zabrakło również wiadomości z wo-
kand sądowych, a także zdarzeń kryminalnych.  Sąd Specjalny skazał na karę 
śmierci Żydówkę Idę Rotman, zam. w Pławnie za to, że w dniu 15 lutego 1942 r. 
opuściła bez przepustki dzielnicę żydowską i udała się do Radomska. Tam zo-
stała rozpoznana i wylegitymowana. Pod chustką skrywała także opaskę  
z gwiazdą syjońską51. 

Sąd Specjalny skazał Żyda Hercka Weksztajna z Radomska za uchylanie 
się od otrzymanego powołania, w sierpniu ub. roku, na roboty przymusowe do 
Topisza. Weksztajn znalazł w tym czasie inne zajęcie. Kara wymierzona przez 

                                                 
40 K.Cz, nr 235, s. 6. 
41 K.Cz, nr 241, s. 6.  
42 K.Cz, nr 114, s. 4. 
43 K.Cz, nr 124, s. 3. 
44 K.Cz, nr 282, s. 3.  
45 K.Cz, nr 144, s. 3.  
46 K.Cz, nr 234, s. 3. 
47 K.Cz, nr 258, s. 3. 
48 K.Cz, nr 258, s. 3. 
49 K.Cz, nr147, s. 3.  
50 K.Cz, nr 153, s. 3.  
51 K.Cz, nr 68, s. 3. 
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sąd to 1 rok i 6 miesięcy ciężkiego więzienia za uchylenie się od przymusowej 
pracy52. Za to samo wykroczenie na tą samą kare został skazany inny Żyd  
z Radomska – Laib Rusicki53.  

Sąd Specjalny skazał również na 1 rok i 2 miesiące więzienia, pracownicę 
fabryki, Janinę W. z Radomska za siedmiokrotne nieupoważnione wyrobienie 
sobie zapotrzebowań na nazwisko kierownika fabryki i pracowników. Skazana 
wyłudziła w ten sposób 10 kg wyrobów czekoladowych i 5 kg cukru54. 

Sąd Okręgowy w Częstochowie rozpatrywał sprawę Leona O. oskarżo-
nego o dwużeństwo. Oskarżony zawarł przed 10 laty związek małżeński w Ło-
dzi, a następnie ożenił się z mieszkanką Radomska - Zofią K. Druga małżonka 
również stanęła przed sądem, ponieważ wyraziła zgodę na ślub, znając stan 
cywilny oskarżonego. Każde z małżonków zostało skazane na 6 miesięcy wię-
zienia. Wyrok ten został również podtrzymany przez Sąd Apelacyjny55. 

Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał na sześć miesięcy Jana S. za pobi-
cie Jana M., który w wyniku kilkakrotnego uderzenia twardym narzędziem do-
znał złamania ręki. Wydarzenie miało miejsce we wsi Strzałków, a powodem 
było wejście krowy Jana S. na pole gospodarza ze Strzałkowa56. 

W „Kurierze Częstochowskim” został również zamieszczony obszerny 
artykuł o sprawie sądowej z 1941 r. Sprawa dotyczyła kradzieży, której dokonał 
student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Konrad Mieczysław B. W trak-
cie podróży w strony rodzinne zatrzymał się w Kłomnicach, w pow. radomsz-
czańskim, gdzie okradł w lipcu 1941 r. spiżarnię proboszcza ks. Mariana Kubo-
wicza i jego siostry Marii Micholskiej. Artysta zrabował artykuły żywnościowe  
i inne przedmioty takie jak prześcieradła, obrusy, na sumę 2000 zł. Łupem po-
dzielił się ze znajomymi, u których zatrzymał się w podróży, Zbigniewem  
S. i jego matką. Przedmioty te postanowili sprzedać w Częstochowie. Następnie 
znajomy S. wydał w Częstochowie studenta policji za przywłaszczenie cennych 
przedmiotów rodzinnych. W wyniku zeznań artysty musieli wszyscy troje sta-
nąć przed Sądem Okręgowym. Student za okradzenie proboszcza otrzymał wy-
rok 1 roku więzienia z zaliczeniem na poczet kary aresztu prewencyjnego. Na-
tomiast mieszkańcy Kłomnic za paserstwo, po odwołaniu się do Sądu Apelacyj-
nego w Radomiu, ostatecznie zostali skazani na jeden miesiąc aresztu każde57.  

Na terenie powiatu radomszczańskiego występowały także napady ra-
bunkowe. Okradziono Władysława Niewczas z Bogusławic, gm. Skaryszew.  
W nocy 3 uzbrojonych bandytów zrabowało 1660 złotych gotówką, „w czym 
1400 zł w banknotach wycofanych z obiegu. Skradziono również garderobę 

                                                 
52 K.Cz, nr 60, s. 3.  
53 K.Cz, nr 73, s. 3.  
54 K.Cz, nr 262, s. 3. 
55 K.Cz, nr 252, s. 3.  
56 K. Cz, nr 280, s. 3.  
57 K.Cz, nr 283, s. 4.  
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damską i męską. „Policja zarządziła pościg”58. W maju dokonano również napa-
du na osadę młynarską we Ładzice w pow. radomszczańskim. Czterech męż-
czyzn uzbrojonych w karabiny pod groźbą użycia broni skradło, właścicielowi 
młyna Wieczorkiewiczowi M. i jego rodzinie, gotówkę, cenną odzież i inne 
przedmioty wartościowe. O sprawie została również zawiadomiona policja59.  
We wrześniu nieznani sprawcy okradli sklep bławatny Jana Pawlusia w Przy-
rowie. Włamywacze przywłaszczyli wiele materiałów na suknię i ubrania, bieli-
znę, przędzę oraz garderobę o wartości kilkunastu tysięcy złotych60.  

Komisariat Kryminalny w Radomsku poszukiwał informacji na temat 
martwego mężczyzny znalezionego w lesie w okolicy Mstowa dnia 5 stycznia 
1942 r. Posiadający informację powinni się zgłosić do Komisariatu lub najbliższej 
jednostki policji61.  

W gazecie zamieszczano również informację o nieszczęśliwych wypad-
kach. Pod koniec marca 1942 r. doszło do tragicznego zdarzenia przed dworcem 
kolejowym w Radomsku. Henryk Kucharski z Częstochowy chciał wskoczyć  
w biegu do samochodu ciężarowego z przyczepką. W wyniku niefortunnego 
skoku znalazł się pod kołami przyczepki. Z obrażeniami klatki piersiowej został 
przewieziony do szpitala, gdzie zmarł62. Natomiast Jan Maszewski z Radomska, 
jadąc niezgodną z przepisami stroną ulicy, wpadł na wymijający go samochód 
ciężarowy. Kierowca ciężarówki odwiózł nieprzytomnego rowerzystę ze złama-
ną ręką do szpitala w Częstochowie63. 

W ostatnim miesiącu 1942 r. pojawiła się w Kurierze rubryka „W Ra-
domsku”, gdzie zostały opisane różne zdarzenia losowe z tego miasta, takie jak 
kradzieże, nieszczęśliwe wypadki, choroby64. 1 grudnia zamieszczono informa-
cję o różnych przypadkach dokonania kradzieży na mieszkańcach Radomska  
i nie tylko m.in. królików i narzędzi gospodarczych, futra i portfeli65.  

 
Zarządzenia i obwieszczenia 

 
 Zarządzeniem z dnia 19 stycznia 1942 r. Kreishauptmann Radomska  
H. Driessen informował o zamknięciu (w związku z naprawą mostu na kanale  
w Św. Annie, gmina Zielona Dąbrowa) ruchu na okres tymczasowy na szosie 
powiatowej nr 7. Dla pojazdów o ciężarze do 3 ton zbudowano obok prowizo-
ryczny most. Natomiast dla innych pojazdów wyznaczono objazd przez Kłom-

                                                 
58 K.Cz, nr 71, s. 3.  
59 K.Cz, nr 118, s. 3. 
60 K.Cz, nr 215, s. 3.  
61 K.Cz, nr 10, s. 4. 
62K. Cz, nr 75, s. 4.  
63 K. Cz, nr 216, s. 4.  
64 K. Cz, nr 287, s. 3; K. Cz., nr 288, s. 3, K. Cz, nr 289, s. 4, K. CZ, nr 291, s. 3, k. Cz, nr 292, s. 3, 
nr 294, s. 3.  
65 K. Cz, nr 285, s. 3. 
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nice-Gidle-Św. Anna66. 10 czerwca 1942 r. Kreishauptmann (w zastępstwie: gez. 
Meyer) wydał w Radomsku obwieszczenie o godzinie policyjnej. Z dniem 15 
czerwca 1942 r. mieszkańcy powiatu radomszczańskiego otrzymali zakaz opusz-
czania domów od 22.30 do 5.00. Natomiast Żydów zakaz ten obowiązywał  
w godz. 20 – 6.00 i został ustalony w porozumieniu Dowódcą SS i Policji dla 
Okręgu Radom. Zarządzenie to nie dotyczyło ludności niemieckiej, a wyjątki od 
tego zakazu wymagały zezwolenia Kreishauptmanna. Nie zastosowanie się do 
zakazu, zawartego w obwieszczeniu, karane było grzywną do 300 zł lub też 
aresztem do 3 tygodni67. 

W „Kurierze Częstochowskim” zamieszczał również swoje obwieszcze-
nia Komornik rewiru I przy Sądzie Grodzkim w Radomsku Władysław Sande-
lewski, którego kancelaria mieściła się na ul. Reymonta 2 w Radomsku. W stycz-
niu umieścił ogłoszenie, z 4 grudnia 1941, o licytacji trzech nieruchomości dłuż-
nika, właściciela firmy „Mazowia” Fabryka Mebli Giętych Spółka Akcyjna  
w Radomsku. Posesje te znajdowały się przy dawnej ul. Dobryszyckiej, a w  
1942 r. nazwanej ul. Nową. Komornik prowadził sprawę wszczęta jeszcze przed 
lipcem 1939 r. i informował, że większość budynków, maszyn i urządzeń fa-
brycznych zostało zniszczonych na skutek wojny. Licytację wyznaczono na 13 
lutego 1942 r. w Sądzie Grodzkim w Radomsku68. Wcześniej sprawę tej firmy 
rozpatrywał Sąd Okręgowy w Częstochowie, który ustanowił kuratora nad ta 
firmą Włodzimierza Zakrzewskiego z Radomska, z powodu nieznania miejsca 
pobytu zarządu spółki. Sprawę toczyła się z powództwa Powiatowej Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowej w Radomsku o 239.684 zł i 44 gr. Informację te zamieścił  
w obwieszczeniu w Kurierze Sekretarz Sądu J. Teslerowski i wzywał do zarząd 
do uczestnictwa w tym procesie69. 

W Kurierze ogłaszał się również Komornik rewiru II przy Sądzie Grodz-
kim w Radomsku, Wacław Woźniakowski, prowadzący kancelarię przy ul. 
Reymonta 19. Woźniakowski ogłaszał licytację ruchomości, przedmiotów nale-
żących do mieszkańca Kłomnic Józefa Sz. na rzecz Marianny Danuty Sz. Zlicy-
towany miał zostać czarny garnitur oraz stół owalny. Wartość rzeczy oszacowa-
no na 1105 zł70. Komornik Woźniakowski informował również o licytacji w sty-
czniu 1943 r. maszyny do szycia, należącej do Jana G. z Wymysławia, gm. Żyt-
no71. W grudniu 1942 r. licytował w Radomsku dwie świnie i ule ramowe bez 
pszczół należące do Ludwika Ł. o wartości 1700 zł72. 

 
 
                                                 
66 K.Cz, nr 21, s. 4. 
67 K.Cz, nr 134, s. 4.  
68 K.Cz, nr 26, s. 4.  
69 K.Cz, nr 21, s. 3.  
70 K.Cz, nr 166, s. 4 
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Radomsko i powiat radomszczański na łamach „Kuriera Częstochowskiego” … 
 

 289

Ogłoszenia  
 

W „Kurierze Częstochowskim” zamieszczono wielokrotnie ogłoszenia 
namawiające do pracy w Niemczech. Werbunkiem do niemieckich fabryk zaj-
mowały się Biura Informacyjne, które działały na terenie dystryktu radomskiego 
w miejscowościach takich jak Częstochowa, Radom, Piotrków. W Radomsku 
działało specjalne Biuro Informacyjne na Placu 3-maja. W styczniu na łamach 
gazety informowało o pracy fachowców, m.in. metalowców, a także robotników 
niekwalifikowanych73. Biuro poszukiwało pracowników do fabryk metalowych 
w Magdeburgu, Kassel, Lubece, czy też Lipsku. Pracę w tych przedsiębiorstwach 
mogły podjąć także kobiety. Sił żeńskich poszukiwała również fabryka papiero-
sów w Monachium74.W lutym do fabryk metalowych w Rzeszy, a także do za-
kładów w Generalnym Gubernatorstwie takich jak Stahlwerke Braunschweig  
w Stalowej Woli oraz Zakładów Przeszkoleniowych Lotnictwa w Częstochowie 
poszukiwano wielu fachowców z różnych dziedzin, m.in. ślusarzy, kowali, elek-
tromonterów, stolarzy, dekarzy, murarzy, zdunów, a także pracowników maga-
zynowych i transportowych. Istniała możliwość płatnego przeszkolenia w tych 
zawodach, którego czas trwał od 2-8 tygodni75. Zapotrzebowanie w niemieckich 
fabrykach było tak duże, że w Biurach Informacyjnych w Radomsku, Piotrkowie 
i Częstochowie można było się spotkać w kwietniu z przedstawicielami różnych 
firm76. 11 maja 1942 r. ukazało się ogłoszenie skierowane do kobiet, gdzie poszu-
kiwano pracownic do firm metalowych, fabryk konserw, przedsiębiorstw ga-
stronomicznych i hoteli. Przedsiębiorstwa te mieściły się w niemieckich miastach 
Hannower, Drezno, Torgau, Kilonia, Steyr, Kassel i Oeslau (Bawaria). Zapew-
niano dobre warunki płacy, wyżywienia oraz zamieszkania77. Duże firmy meta-
lowe, które poszukiwały pracowników z GG,  to Henschel & Sohn z Kassel, Hu-
go Schneider z Lipska, Schaffer & Budenberg z Magdeburga78. Pracowników 
poszukiwała również firma metalowa Famo G.m. b. H w Wrocławiu (Breslau)79. 
Fabryka Famo określiła się, jako fabryka pojazdów mechanicznych oraz silni-
ków. Mieszkańcy Radomska mogli znaleźć pracę przy budowie traktorów, mo-
torów i innych maszyn, a także w odlewniach, modelarniach oraz warsztatach 
elektrycznych80. W lipcu biura poszukiwały pracowników do kolejnych placó-
wek takich jak szpitale, przedsiębiorstwa drzewne i żeglugi wodnej w Rzeszy  
i GG81, a następnie także w przedsiębiorstwach tkackich i gumowych82 oraz 
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warsztatach kolejowych83. Swoich przedstawicieli poszukiwało także Towarzy-
stwo Ubezpieczeń na terenie Radomska, Częstochowy i Piotrkowa84. 

Swoje usługi proponowała również krawcowa J. Głuszyńska z Radom-
ska, ul. Reymonta 18. Szyła ona suknie, kostiumy, płaszcze oraz przerabiała  
i nicowała każdą garderobę85. Ogłaszała się również chiromantka, która prze-
powiadała z kart oraz linii rąk. Przyjmowała zainteresowanych w Radomsku, ul. 
Prażmowskiego 9 za starostwem86. W Radomsku funkcjonowało także biuro 
podań i tłumaczeń, prowadzone przez dyplomowanego prawnika, w domu ob-
ok Magistratu – Ring 3 (Rynek 3)87. Także swoje usługi proponowało Biuro Po-
dań M. Kalecińskiego, znajdujące się w Radomsku, ul. Parkowa 9 (dawniej Pił-
sudskiego). Biuro specjalizowało się w pisaniu różnych podań, np. urlopów dla 
pracujących w Niemczech, zwolnień z pracy, darowania kar itp. Pracownikami 
biura byli pani profesor z Poznania – rodowita wiedenka, naczelny sekretarz 
sądu z Poznania - b. wyższy funkcjonariusz państwowy z Wiednia oraz dyplo-
mowany absolwent Wyższej Szkoły Handlowej88. Pracy poszukiwała również 
kobieta „wysiedlona” mieszkająca w Radomsku. Mogłaby gotować, „jako wyrę-
czycielka pani domu” lub też „zastąpić w interesach handlowych”. Informacje 
należało zostawić w Sklepie Komisowym, Reymonta 1589.  

Wielokrotnie mieszkańcy Radomska czy też powiatu radomszczańskiego 
umieszczali ogłoszenia o kradzieży dokumentów takich jak karta meldunkowa, 
dowód osobisty, odcinek rejestracyjny Urzędu Pracy, świadectwo przemysłowe, 
kenkarta, książeczka udziałowa, dowód od konia itp. Na dworcu w Częstocho-
wie skradziono z torebki portfel, w którym znajdował się patent nr 37 oraz ze-
zwolenie Starostwa w Radomsku na prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego 
pod firmą Bławat i Galanteria Czesław Krakowiak nr 19. Dokumenty te zostały 
unieważnione90.  Mieszkańcy Radomska sprzedawali również różne towary, np. 
motor ropny z młocarnią91, żniwiarkę i uprząż92, maszynę do pisania93, a także 
kupowali różne przedmioty np. dwie kurtki męskie oraz spody futrzane94. 
Urządzenia do sprzedaży oferował również „Atom” z Radomska, ul. Reymonta 
30 takie jak dynamomaszynę prądu stałego95, syreny alarmowe dla straży po-
                                                                                                                               
82 K.Cz, nr 176, s. 4.  
83 K.Cz, nr 197, s. 4. 
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żarnych, dworów, młynów96. Ogłaszał się również D. Reschke i A. Weinert ofe-
rując sprzedaż puchu i pierza w Radomsku, ul. Reymonta 897. W Radomsku wy-
stawiono na sprzedaż dom I-pietrowy z placem o całkowitej powierzchni 7000 
m². Dokładne informację można było uzyskać w Powiatowym Banku Spółdziel-
czym98. 

Proponowano również nagrodę w wysokości 500 zł za zwrot portfela 
zgubionego w dniu 24 kwietnia 1942 r. Znajdowały się w nim dokumenty Lu-
dwika Fischera, takie jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny samochodu oraz 
książeczka wojskowa. Przedmioty należało zwrócić Oberskiemu pod adres Bar-
todzieje dwór 1299. Franz Borowik zamieścił również ogłoszenie o nagrodzie  
w wysokości 1000 zł za schwytanie lub przyczynienie się do wykrycia złodzieja, 
który w nocy z 5 na 6 sierpnia okradł sklep masarski na przy ul. Plac Targowy  
w Radomsku, zabierając 70 kg pasztetki i kiełbasy białej gotowanej końskiej. 
Nagrodę można było odebrać w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Borowik 
informował, że złodziej parokrotnie okradał sklepiki na placu m. in. sklep p. 
Rudawskiej i p. Dzierzgwy oraz apelował o „przyczynienie się do wykrycia zło-
dzieja, jako szkodnika społecznego”100.  

Zamieszczono również przeprosiny za obrazę Franciszka Borowika  
z Radomska w lipcu 1941 r. Osoba ta również, oświadczyła, że nie będzie znie-
ważać w przyszłości „czynnie, ani słownie” przepraszanego101. 

W Kurierze zamieszczane były również nekrologi z Radomska. W marcu 
zmarła Walentyna Eckertowa z Kulińskich. W czerwcu dużym nekrologiem in-
formowano o śmierci przemysłowca, powiernika firmy „Fabryka Tektury –
Rzeki”, Edwina Wiktora Witte. Pochowany został na cmentarzu parafialnym 
Ewangelicko-Augsburskim w Radomsku102. W listopadzie zmarł Bolesław Mos-
sur – obywatel m. Radomska103.   

W dzienniku zamieszczono również artykuł o miejscowości Topisz poło-
żonej wówczas ok. 6 kilometrów od Radomska. Autor wyjaśnił, że nazwa tej 
miejscowości pochodzi od uwarunkowań naturalnych tego terenu – licznych 
wylewów rzeki Warty, w szczególności w okresie wiosennym. W czasie działań 
wojennych żelazobetonowy most w Topiszu uległ zniszczeniu, a naprawiono go 
pod koniec 1939 r. W związku z polityką melioracyjną władz Generalnego Gu-
bernatorstwa utworzono Urząd Gospodarki Wodnej w Częstochowie. Do planu 
czteroletniego tego urzędu zakwalifikowano regulację rzeki Warty na odcinku 
miejscowości Topisz. Pierwsze prace przedwstępne rozpoczęto już w 1940 r.,  

                                                 
96 K. Cz, nr 242, s. 4.  
97 K. Cz, nr 261, s. 4. 
98 K. Cz, nr 198, s. 4.  
99 K. Cz, nr 107, s. 4. 
100 K. Cz, nr 189, s. 4. 
101 K. Cz, nr 52, s. 4. 
102 K.Cz, nr 144, s. 4.  
103 K.Cz, nr 271, s. 6. 
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a następnie w 1941 r. do poważnych prac regulacyjnych przystąpiła firma mona-
chijska, gdzie pogłębiono dno do 4 m. W wyniku tych działań pozostający piasek 
przeznaczono do budowy wałów ochronnych. W czerwcu 1941 r. do pracy przy 
wałach „skierowano kompanię żydowskich robotników”. Pracę swą wykonywa-
li przez 8 godzin dziennie, a mieszkali w drewnianych barakach zbudowanych 
po lewej stronie Warty. Wyżywieniem pracowników zajmowała się kuchnia 
polowa, która zaopatrywała się w Radomsku w specjalnie utworzonej placówce 
zaopatrywania. W okresie zimowym prace melioracyjne zostały wstrzymane104. 
Prace melioracyjne na terenie powiatu radomszczańskiego zostały ukończone 
latem 1942 r. Osuszono ponad 60. 000 morgów, przerabiając przy tym 2 miliony 
m² ziemi i tworząc 25 km rowów odwadniających. Powierzchnia 60.000 morgów, 
która przeznaczona została do rolniczego użytkowania, była „półtora raza więk-
sza od ogólnej dotychczas rolniczo wykorzystywanej powierzchni całego powia-
tu Radomsko”. Ukończone przedsięwzięcie było kontynuacją rozpoczętych już 
prac w okresie przedwojennym105. 
 W „Kurierze Częstochowskim” zamieszczano wielokrotnie wiadomości 
z Radomska.  Niestety notki te nie były zamieszczane periodycznie oraz często 
nie zawierały informacji, w porównaniu z 1941 r., istotnych dla organizacji mia-
sta, czy też instytucji miejskich. Najobszerniej komentowano działalność Powia-
towej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Radomsku oraz Powiatowego Wydzia-
łu Rzemieślniczego w Radomsku. W 1942 r. skoncentrowano się na wydarze-
niach losowych czy też sprawach pojedynczych mieszkańców tego terenu.  

 
 
 

                                                 
104 K.Cz, nr 41, s. 3.  
105 K.Cz, nr 201, nr 3.  
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Moje wspomnienia o Lucjanie Kwaśniewskim 
 

 
Jestem wnuczką Lucjana Kwaśniewskiego, córką Wiesławy Smarzyńskiej 

z domy Kwaśniewskiej. Chciałabym opisać Lucjana Kwaśniewskiego, jakiego 
znam z rodzinnych przekazów, zdjęć i dokumentów.  

Lucjan Kwaśniewski urodził się 26 października 1894 r. w Chełmie. Był 
synem Józefa Kwaśniewskiego i Marianny z domu Krzesińskiej. Miał liczne ro-
dzeństwo: siostry Marię i Cecylię oraz braci Zygmunta, Tadeusza, Zenona, Wa-
cława, Józefa i Franciszka.  

Józef Kwaśniewski był organistą i pewnie dlatego jedna z jego córek 
otrzymała imię po Św. Cecylii, patronce muzyków. Marianna Krzesińska  po-
chodziła z ziemiańskiej rodziny z okolic Wielunia i Sulmierzyc. Jeden z braci 
Marianny był budowniczym kolei warszawsko-wiedeńskiej, a po I wojnie świa-
towej organizatorem kolejnictwa w wolnej Polsce. Małżeństwo z organistą nie 
zostało zaakceptowane przez rodzinę i rodzice oraz rodzeństwo Marianny nie 
utrzymywali kontaktów z córką i zięciem. W rodzinnych przekazach zachowała 
się historia mówiąca o próbie postrzelenia niechcianego zięcia przez jednego  
z krewkich braci Marianny. Prababcia Marianna zakochała się podobno w pięk-
nie grającym i śpiewającym Józefie i żadna siła nie mogła już ich rozłączyć. Nie-
wiele wiem o moich pradziadkach. Do naszych czasów przetrwały jedynie dwie  
fotografie. Niedawno ustalono, że matką Józefa była Niemka Keberleinówna, 
córka budowniczego kościoła pod wezwaniem Św. Anny w Błaszkach, pocho-
dząca z Saksonii. Nie znam niestety jej imienia. Najstarszym synem tej pary był 
właśnie Józef, organista i mój pradziadek. 

„Klimat domu – organistówki w Sulmierzycach znamionowało zamiło-
wanie do muzyki, kultury i sztuki w ogólności, promieniował on patriotyzmem, 
oddaniem dla rodziny” (wspomnienie Olka Kwaśniewskiego – syna Eugeniusza 
Kwaśniewskiego i Marii z Kałędkiewiczów – wnuka Cecylii – rodzice Olka byli 
ze sobą spokrewnieni). 
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Ok.1911 r., stoją od lewej Tadeusz, Lucjan, Józef, siedzą Wacław, Piotr Kałęd-
kiewicz 
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1.02.1913 r. stoją Lucjan Kwaśniewski, Wacław Kwaśniewski, siedzą Tadeusz 
Kwaśniewski i ojciec Józef – organista w Sulmierzycach; Zdjęcie ze zbiorów au-
torki 
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Częstochowa, 24 sierpnia 1914 r., Tadeusz i Lucjan. Zdjęcie ze zbiorów autorki 
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Częstochowa, 14 maja 1916 r., Od lewej Tadeusz, Franciszek i Lucjan. Zdjęcie ze 
zbiorów autorki 
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Lucjan Kwaśniewski, zwany przeze mnie  Dziadziem Luciem był z za-

wodu nauczycielem. Pracował w szkołach w Sulmierzycach i w Woli Wydrzy-
nie. Był wielkim patriotą. Jego credo życiowym były słowa Jana Kochanowskie-
go „A jeśli komu droga otwarta do nieba – Tym co służą Ojczyźnie”. W swoich 
wspomnieniach pisze: „Przesiąknięty od dzieciństwa ideologią walki o Niepod-
ległość Polski, z tych różnych ówczesnych orientacji, znalazłem się wraz z 5-ma 
braćmi w szeregach stworzonej przez Piłsudskiego P.O.W., która najbardziej 
odpowiadała naszej ideologii ze względu na charakter walki podziemnej  
w prawdzie, ale ze wszystkimi wrogami Polski na równi i nie dla kariery, jakie-
gokolwiek interesu zaszczytu... gdyż poza narażeniem naszego życia w każdej 
godzinie dnia i nocy nie mogliśmy mieć nawet najmniejszych widoków na oso-
biste korzyści”1. 

Polska Organizacja Wojskowa powstała z inicjatywy Józefa Piłsudskiego 
jesienią 1914 r. Początkowo jej tajna działalność skierowana była przeciwko Ro-
sji, a od 1917 r. także przeciw Austrii i Niemcom, okupującym tereny dawnego 
zaboru rosyjskiego. Miała stanowić fundament kadrowy przyszłego państwa  
i jego wojska. 

  
 

 

                                                 
1 „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 38, s. 4-5. 
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      W czasach POW, 1918 r. Zdjęcie ze zbiorów autorki 
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W lipcu 1916 r. Lucjan  Kwaśniewski przybył z okupacji niemieckiej do 
Radomska i po zameldowaniu się w cesarsko-królewskim inspektoracie szkol-
nym otrzymał posadę kierownika szkoły w Woli Wydrzynej (gmina Sulmierzy-
ce). Po zaprzysiężeniu w Sulmierzycach pierwszych peowiaków (też braci) roz-
poczęła się gorączkowa praca organizacyjna. Praca musiała odbywać się w naj-
surowszej konspiracji. Trzeba było dobierać ludzi najbardziej pewnych, zdecy-
dowanych ryzykować swe życie. Na prowadzonych przez Lucjana Kwaśniew-
skiego w szkole kursach wieczorowych dla dorosłych, głównym przedmiotem 
była historia Polski, od potęgi do upadku. 

 

 
 
Czerwiec 1917 r. Wola Wydrzyna, pow. pajęczański, gmina Sulmierzyce, Lucjan 
Kwaśniewski nauczyciel w szkole powszechnej z dziećmi; Zdjęcie ze zbiorów 
autorki 

 
Rozkazem Komendy V Okręgu Lucjan Kwaśniewski został powołany 28 

grudnia 1916 r. do Piotrkowa do szkoły instruktorskiej (kurs podoficerski nor-
malny). „W dzień mieliśmy lekcje teoretyczne, a w nocy ćwiczenia na polach 
pod Bugajem, w lasach pod Sulejowem. Ćwiczenia te urządzane były z wielką 
ostrożnością, aby nie zwrócić uwagi żandarmerii austriackiej. Wszystkie wydat-
ki związane z utrzymaniem i ukończeniem szkoły pokrywaliśmy z własnych 
funduszy. Wielka praca peowiacka była wykonywana z takim zamiłowaniem, że 
sił u nas było za 2-ch w każdym. Dużo było jednak takich dni, że po dziennej 
pracy zawodowej w szkole, wieczornych kursach dla dorosłych i całonocnych 
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ćwiczeniach po śniegu i błocie zabrakło sił na rozebranie się do 2 godzinnego 
odpoczynku na dobę. Ogarnął nas bezmiar idei i poświęcenia dla sprawy.  
W marcu 1917 roku mieliśmy już formalnie zorganizowaną półkompanię piecho-
ty, dowódcą której byłem ja”2. 
 

 
 
Oddział POW Częstochowa 2.11.1918 r. zdjęcie z „Rzeczpospolitej” – dodatek  
o POW – zaznaczeni strzałkami, od lewej Lucjan i Zygmunt Kwaśniewscy; Zdję-
cie ze zbiorów autorki 
      

W Sulmierzycach Lucjan poznał moją Babcię Władysławę Małgorzatę 
Sałwacką, też nauczycielkę. Władysława była ok. 5 lat starsza od swojego narze-
czonego. Była piękną kobietą i różnica wieku na jej niekorzyść nie miała znacze-
nia3. Poznali się, pokochali i ślub odbył się 23 kwietnia 1917 r. Tak pisze o tym 
Lucjan Kwaśniewski w swoich wspomnieniach: „Ciepłem gorącego serca pa-
triotki otaczała nas czcigodna Pani Bzowska, właścicielka dominium Sulmierzy-

                                                 
2 „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 41, s. 4-5. 
3 Babcia Władysława była córką Anny i Ludwika Sałwackich. Ludwik Sałwacki pisał się pier-
wotnie Salvacky i był z pochodzenia Słowakiem. Mieli same córki: Feliksę – ukochaną ciocię 
Felę, Stefanię – zmarłą w  młodości na gruźlicę, Stanisławę – wydaną za mąż za Stanisława 
Stępniewskiego i moją babcię Władysławę – wydana za mąż za Lucjana Kwaśniewskiego. 
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ce. Na jej terenie i we dworze czuliśmy się jak u siebie w domu. Nie zwracając 
uwagi na narażanie się okupantom, oddawała nam Pani Bzowska ogromne 
usługi. Muszę wspomnieć o najmilszej w naszym życiu chwili: Po ślubie moim 
Pani Bzowska zabrała cały skromny orszak weselny do siebie i w jej dworze od-
było się peowiackie wesele. Mistrzem ceremonii był ks. H. Kaczorowski, a będąc 
w bardzo dobrym nastroju śp. ks. kanonik Smoczyński, 78-letni staruszek, 
wspominając różne historyczne dzieje, powiedział, że teraz już widzi Polskę 
niepodległą, skoro istnieje tak heroiczne poświęcenie młodzieży dla zmar-
twychwstania Ojczyzny”4. 
 

 
 
1916 r. Władysława Małgorzata Sałwacka – narzeczona Lucjana, Maria Kwa-
śniewska – siostra, Lucjan Kwaśniewski; Zdjęcie ze zbiorów autorki 

                                                 
4 „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 41, s. 4-5 
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 Mój dziadek  do odzyskania przez Polskę Niepodległości był aktywnym 
członkiem POW. Brał udział w akcjach dywersyjnych. Były też chwile grozy: „16 
maja 1918 roku będąc na lekcji w szkole, słyszę wystraszony głos chłopca „pro-
szę pana ziandary”. Istotnie przez okno zobaczyłem pięciu obcych żandarmów 
konnych, otaczających szkołę. Żona zdążyła schować do otworu kominowego 
rewolwer i ważniejsze papiery, w czasie kiedy ja w szkole długo odczytywałem  
rozkaz piśmienny CK Starostwa Radomsko, nakazujący zrobić u mnie rewizję, 
która trwała półtorej godziny. W rezultacie rewizji zostałem oddany pod CK sąd 
wojskowy”5. Zbliżał się koniec października 1918 r. Zbliżały się zmiany dziejo-
we. Te wielkie mocarstwa, nienasycone jeszcze naszą krzywdą zaczęły pękać od 
fundamentów. Józef  Piłsudski w dniu 14 listopada 1918 r. wysłał listowy rozkaz 
w którym napisał: „... chciałbym składając sprawę ze swych czynności przed 
narodem, powiedzieć sumiennie o sobie i o was, że byliśmy nie tylko pierwszy-
mi, lecz dobrymi żołnierzami zmartwychwstałej Polski”.  

Prawdopodobnie w 1918 r. Lucjan i Władysława po przeprowadzce  
z Sulmierzyc zamieszkali w Radomsku. Tam też mieszkała ciocia Fela Sałwacka  
i ciocia Karolina Klar, która była cioteczną siostrą Władysławy i która od 1915 r. 
prowadziła prywatne przedszkole przy ul. Żabiej (później Waryńskiego i Że-
romskiego)6. 

                                                 
5 „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 43, s. 4-5. 
6 Było ono dwuoddziałowe, a uczęszczały do niego jedynie dzieci dobrze sytuowanych rodzi-
ców. Potem przy przedszkolu działała szkoła powszechna. Ciocia Karola wstawała rano, 
sprzątała, paliła w piecach, potem przebierała się i zajmowała pracą nauczycielską. Była nie-
zwykle samodzielna i pracowita. Dzięki pracowitości zgromadziła niemały majątek. Miała 
piękne mieszkanie na pierwszym piętrze, nad szkołą. Prowadziła ożywione życie towarzy-
skie. Niestety nie założyła rodziny. Miała w życiu dwie miłości, kochała dwóch Józefów: Po-
niatowskiego i Piłsudskiego. Do szkoły uczęszczała moja mama Wiesława i jej brat Jurek. 
Zachowały się zdjęcia z przedstawień szkolnych, a także z defilad w których dzieci ze szkoły 
cioci Karoli brały udział. W czasie okupacji zajęcia w szkole zostały przerwane, ale już od 
października 1939 r. ciocia Karola zorganizowała tajne nauczanie. Z nauki korzystało 120 
dzieci. Na tajnych kompletach wykładane były wszystkie przedmioty z wyjątkiem robót, 
rysunków, śpiewu i gimnastyki. W czerwcu 1940 r. ciocia została aresztowana i osadzona  
w więzieniu w Częstochowie. Zwolniono ją w sierpniu tego roku i tajne nauczanie prowadziła 
do końca wojny. W 1945 r. powtórnie otworzyła własne, prywatne przedszkole i prowadziła je 
do 1949 r. Potem po upaństwowieniu została kontraktową wychowawczynią, a następnie 
kierowniczką placówki. W 1965 r. budynek zburzono i na jego miejscu zbudowano okropny 
blok. Ciocia Karola już na emeryturze zamieszkała w małym jednopokojowym mieszkanku. 
Zrobiono wielką szkodę, bo drewniany budynek dawnej szkoły był bardzo ładny. Miał ze-
wnętrzne schody, a pomieszczenia  były przestronne i ładnie zaprojektowane. Wewnątrz był 
rodzaj patia – małego ogródka, gdzie ciocia Karola uprawiała winorośl i później produkowała 
świetne wino. W małej oficynie był magiel, który dawał dodatkowe dochody, a w którym ja 
jako mała dziewczynka wysłuchiwałam nieprawdopodobnych opowieści różnych kręcących 
się tam kobiet. Ciocia Karola zmarła  13 marca 1983 r. i została pochowana w grobie rodzin-
nym na cmentarzu w Radomsku.  
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W moich archiwach znajduje się dokument, który potwierdza, że Lucjan 
Kwaśniewski pracował w Radomsku na stacji PKP w Wydziale Drogowym od  
1 lutego 1919 r. do 11 kwietnia 1925 r. W międzyczasie Polsce zagroziła agresja 
bolszewicka.  Po wydaniu płomiennego wezwania do narodu przez Radę Obro-
ny Państwa przystąpiono do tworzenia Armii Ochotniczej, której organizowanie 
powierzone zostało Generałowi Broni Józefowi Hallerowi. Po otwarciu w Ra-
domsku Biura Werbunkowego  Armii Ochotniczej, Lucjan Kwaśniewski 12 lipca  
zapisał się jako ochotnik i otrzymał kartę powołania nr 1 z kat. A – front. „Byłem 
tak niedobrym mężem, że żona dowiedziała się o tem już po fakcie, wywołało to 
łzy lęku, ale i dumy zarazem”.  16 lipca ks. kanonik Mirecki odebrał w kościele 
farnym w Radomsku rotę przysięgi wojskowej od wszystkich ochotników. 27 
lipca zaprzysiężone wojsko skierowano do Grudziądza i tam wcielono ich do 
Brygady Syberyjskiej, która powstała z resztek żołnierzy z utworzonej w Sama-
rze polskiej organizacji wojskowo-politycznej, która następnie stoczyła na Sybe-
rii szereg zaciętych i zwycięskich bojów z bolszewikami. Po licznych perypetiach 
żołnierze chcąc uniknąć niewoli bolszewickiej przedarli się przez Mandżurię  
i w dniu 1 lipca 1920 r. na czele z pułkownikiem Rumszą wylądowali w Gdań-
sku, stając natychmiast do dyspozycji Naczelnego Dowództwa WP. 9 sierpnia  
wyjechali w kierunku Warszawy. Lucjan Kwaśniewski wspomina: „W dniu 12 
sierpnia pełniąc służbę komendanta dworca Zegrze skorzystałem z klikunasto-
minutowego zastępstwa by się przed dalszym marszem wykąpać w pobliskiej 
Narwii. Ledwo poczułem jednak chłód wody, gdy alarm biegiem sprowadził 
mnie na miejsce. Przyjechał do brygady gen. Haller. Po raz pierwszy wtedy, na 
plecach brata mego napisałem do żony kartkę o tragicznej dla nas treści: „obła-
dowani granatami ręcznymi i amunicją idziemy w bój – po zwycięstwo”. Po 
forsownym marszu stanęliśmy o ściśle wyznaczonym czasie we Wronach. Wróg 
był  oddalony o 3 km”. Rozpoczęła się ciężka bitwa. Lucjan Kwaśniewski wal-
czył nad Wkrą w rejonie Płońsk-Nasielsk, pod Zawadami, Pułtuskiem. Aż 17 
sierpnia: „w którym to dniu mieliśmy stoczyć największy bój o Pułtusk i dążyć 
do zajęcia Makowa, aby kilka dywizji sowieckich odciąć od reszty sił przy grani-
cy niemieckiej, o 6 rano tego dnia, wykonując rozkaz zajęcia najbardziej wysu-
niętej placówki bolszewickiej, gdy biegłem przed tyralierą w czasie okropnego 
ognia karabinów maszynowych bolszewickich, poczułem ciepło w prawej ręce. 
W pół godziny potem znalazł mnie w kartoflach nieprzytomnego z upływu krwi 
brat mój Tadeusz i sierżant Fiszer. Zostałem ranny”. Dziadek godzinę jeszcze 
leżał w kartoflisku. Potem znalazł się w wiejskiej chałupie gdzie sprowadzony 
sanitariusz zrobił pierwszy opatrunek. Potem szpital w Nasielsku, Modlinie i na 
końcu przewieziono Dziadka parostatkiem do szpitala Czerwonego Krzyża  
w Warszawie. I tu znów wspomnienia: „Doznałem tutaj nadzwyczajnej opieki. 
Siostry kochane są dla nas istotnymi aniołami. Nie brakuje nam nic zupełnie – 
prócz tych co zostali w domu. Warszawa szaleje z radości, a wraz ze stolicą jak 
widać z gazet cały kraj Cała Polska zdawała sobie sprawę ze znaczenia pogromu 
czerwonej armii”. W szpitalu wojskowym zdecydowano dokonać amputacji. 
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Groziła gangrena. W tamtych latach nie było antybiotyków. Jednak Dziadek 
uprosił młodą lekarkę, żeby jeszcze poczekać, może organizm zwalczy infekcję. 
Moja Babcia urodziła w tym czasie syna – Jerzego i Lucjan obawiał się, że jako 
inwalida, bez prawej ręki nie będzie w stanie utrzymać rodziny. Decyzja była 
słuszna. Dzięki nadzwyczajnej opiece lekarskiej infekcja ustąpiła. Nie trzeba było 
amputować ręki, jednak postrzał był poważny i Lucjan wrócił do Radomska  
w grudniu 1920 r. jako inwalida wojenny. W późniejszych dokumentach, spo-
rządzanych już w PRL, Dziadek nie przyznawał się do rany z rąk bolszewików 
w Bitwie Warszawskiej, ale do postrzału przy rozbrajaniu Niemców w Warsza-
wie. Wiele jest takich przekłamań w jego historii z uwagi na „polityczną po-
prawność” tamtych lat. Za swoją działalność niepodległościową Lucjan Kwa-
śniewski został uhonorowany odznaczeniem za udział w wojnie 1920 r.,  a także 
decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 13 kwietnia 1931 r. odznaczony 
„Krzyżem Niepodległości”. 

Do kwietnia 1925 roku Lucjan Kwaśniewski pracował w PKP, jednocze-
śnie w spisie firm radomszczańskich jest informacja, że od 1 listopada 1923 r. 
prowadził sam lub z braćmi sklepy z artykułami kolonialnymi - przy Rynku,  
a także przy ul. Kaliskiej 8. Firmę zlikwidowano 3 grudnia 1936 r. Koncesję na 
prowadzenia sklepu uzyskał  jako inwalida wojenny zasłużony w wojnie polsko-
bolszewickiej. W tym też czasie razem Feliksą Sałwacką – ciocią Felą – prowadził 
restaurację, którą w późniejszym czasie całkowicie przejęła ciocia Fela. 
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2 października 1920 r. Lucjan i Zygmunt Kwaśniewscy. Lucjan ranny w Bitwie 
Warszawskiej; Zdjęcie ze zbiorów autor   
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        Sklep Lucjana Kwaśniewskiego, Zdjęcie ze zbiorów autorki 
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Od 18 kwietnia 1935 r. do 11 kwietnia 1940 r. Dziadek był burmistrzem 
miasta Radomska. Zwolniony został z tego stanowiska przez okupantów nie-
mieckich. Ponadto pełnił wiele funkcji społecznych. W 1922 r. zorganizował od-
dział ZIW (?) w Radomsku i był prezesem tego oddziału do 1930 r. W latach 
1921-1929 był prezesem koła Z.Z.K. (?) Radomsko; działaczem Polskiego Związ-
ku Zachodniego w Radomsku w  latach  1935-1939. Działał w komitetach rodzi-
cielskich w szkołach do których uczęszczały jego dzieci. 
 
 

 
 
Lato 1937 r. , Fryszerka, od lewej Lucjan Kwaśniewski, Bartnik (radca miejski), 
Franciszek Lenk (PPS), Rodau (Przewodniczący Gminy Żydowskiej), Michał 
Świderski (komendant straży ogniowej); Zdjęcie ze zbiorów autorki 
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1938 r., Fryszerka. Po maturze Jurka i Andrzeja Szczepańczyka. Siedzą od prawej 
Jerzy Kwaśniewski, Tadeusz Matuszewski, Wiesława Kwaśniewska, Andrzej 
Szczepańczyk. W drugim rzędzie trzeci z prawej Lucjan Kwaśniewski. Na górze 
w środku  Władysława Kwaśniewska, za nią Karolina Klar. Poza tym profeso-
rowie i uczniowie szkoły im. Feliksa Fabianiego. Zdjęcie ze zbiorów autorki. 
 

 
 
Redakcja „Gazety Radomskowskiej”. Lucjan Kwaśniewski z piórem w ręce; 
Zdjęcie ze zbiorów autorki 
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Na uwagę zasługuje fakt, że w domu moich Dziadków wychowywał się 
Andrzej Szczepańczyk. Był bardzo zdolny i bardzo biedny. Dziadkowie dbali  
o jego wychowanie i naukę. Uczęszczał do jednej klasy z Jurkiem. Lucjan Kwa-
śniewski doceniając uzdolnienia Andrzeja postanowił pomóc mu zdobyć wy-
kształcenie i pozycję w życiu. Było to zupełnie bezinteresowne, bo chłopiec był 
ubogi i nie mógł liczyć na własnych rodziców. Po latach zdobył wyższe wy-
kształcenie i został pracownikiem MSZ i PIHZ. Był bardzo zamożny. Podróżo-
wał po świecie. Niestety w czasie PRL urwał kontakty z naszą rodziną. Myślę, że 
bał się stracić swoją wysoką pozycję przez fakt obcowania z byłymi akowcami, 
zaplątanymi w powojenne procesy. Po 1989 r. odezwał się i nawiązał kontakt  
z moją mamą. Wielokrotnie podkreślał, że wszystko zawdzięcza rodzinie Kwa-
śniewskich i chyba było mu trochę wstyd za długie milczenie i zerwanie kontak-
tów, nawet z moim Dziadkiem. Andrzej Szczepańczyk po maturze i tuż przed 
wybuchem wojny wrócił do rodziców. Nie słyszałam o jego zaangażowaniu w 
walkę konspiracyjną. Ożenił się z uczestniczką Powstania Warszawskiego, ale 
też dowiedzieliśmy się o tym po 1989 r., gdy wyszła książka jej autorstwa na 
temat  przeżyć okupacyjnych. 

Na pierwszą kadencję Lucjan Kwaśniewski został wybrany dopiero pod-
czas trzeciego posiedzenia Rady Miejskiej. Zastępcą został Michał Świderski.  
W lipcu 1939 r. został  wybrany na drugą kadencję i ponownie reprezentował 
Powszechny Blok Wyborczy. Po wybuchu II wojny światowej sprawował w dal-
szym ciągu swój urząd, bo podpisywał aż do marca 1940 r. decyzje i zarządzenia 
na ogłoszeniach wydawanych przez władze niemieckie. Jednocześnie już od 
października 1939 r. mój Dziadek rozpoczął działalność konspiracyjną w ZWZ,  
a potem AK. Do pracy w konspiracji przystąpiły również dzieci, Jerzy i Wiesła-
wa oraz bracia Lucjana Kwaśniewskiego. 
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12 maja 1936 r., Radomsko. Pierwszy Starosta Jan Łabudzki, za nim Lucjan Kwa-
śniewski, obok proboszcz parafii Św. Lamberta ks. Stanisław Jankowski, z lewej 
poseł na Sejm Dominik Dratwa, z tyłu Naczelnik Urzędu Skarbowego, z lewej  
wicestarosta pan Władysław Fibich; Zdjęcie ze zbiorów autorki 
 

 
 
21 maja 1939 r., Radomsko. Wręczanie złożonych przez dzieci szkolne (szkoła 
Karoliny Klar) ofiar na Fundusz Obrony Narodowej (dwóch karabinów ręcznych 
z ładownicami). Dar przyjął płk Bolesławicz, obok Lucjan Kwaśniewski, karabin 
trzyma podchorąży Jerzy Kwaśniewski, za nim Janusz Różewicz. Zdjęcie ze 
zbiorów autorki      
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 Magistrat, okno z balkonem – gabinet Lucjana Kwaśniewskiego; Zdjęcie ze zbio-
rów autorki 
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Pojawił się problem żydowski. Prof. Władysław Bartoszewski w swojej 
książce „Ten jest z ojczyzny mojej” tak pisze o moim dziadku: „Radomsko było 
bodaj pierwszym miastem w Polsce, w którym zaczęły się bestialskie prześla-
dowania Żydów. Już na początku września 1939 Niemcy brutalnie zapędzili 
inteligencję żydowską do ciężkich robót.  Jako ówczesny burmistrz nie opuszcza-
łem posterunku, bo czułem się ściśle związany z ich dolą. Ponieważ dysponowa-
łem jeszcze trochę aparatem administracji komunalnej poleciłem Żydów kiero-
wać do odległej cegielni miejskiej dla pozorowania pracy. Zgłaszającym wyda-
wałem dowody na inne nazwiska - „aryjskie” dokumenty tożsamości. W paź-
dzierniku 1939 roku zgłosił się do mnie zrozpaczony Prezes Gminy Żydowskiej 
Pan Berger wraz z Józefem Pańskim o ratunek, bo gestapowcy zabrali Gminie 10 
000 zł – cały majątek pozwalający na wszelką pomoc 8 tysięcznej ludności ży-
dowskiej. Interweniowałem u Starosty niemieckiego dr Kobelta. Pieniądze kaza-
no zwrócić. Odtąd zacząłem odczuwać zaciskającą się wokół mnie atmosferę 
podejrzliwości. W lutym 1940 roku zostałem przez Niemców zwolniony, a dru-
giego dnia w czasie przypadkowej mojej nieobecności w domu gestapowcy 
aresztowali moją żonę i 2 braci konfiskując całe mienie. Wszyscy zabrani zginęli 
w Oświęcimiu”7.  W tym tekście jest przekłamanie. Lucjan Kwaśniewski został 
zwolniony z funkcji burmistrza, ale nie był jeszcze podejrzewany o pracę w pod-
ziemnych strukturach wojskowych. Aresztowanie babci i braci Lucjana nastąpiło 
dopiero  30 kwietnia 1942 r. 

Od mojej mamy Wiesławy Kwaśniewskiej wiem, że na jesieni 1939 r. 
grupy Polaków wysiedlanych z terenów Rzeszy (poznańskie) i kierowanych do 
Generalnej Guberni, zajmowały, często gwałtem mieszkania żydowskie. Zapro-
testował wtedy mój Dziadek, twierdząc, że takie postępowanie jest nieludzkie  
i bezprawne. Wtedy właśnie doniesiono na Lucjana Kwaśniewskiego do  Gesta-
po i zrobili to niestety Polacy, jego rodacy. To właśnie doprowadziło do usunię-
cia Lucjana Kwaśniewskiego z funkcji burmistrza. Wiem też od mamy, że do 
tego czasu udało mu się sfabrykować wiele dokumentów ratujących ludność 
żydowską. Niestety nie ma żadnych przekazów pisemnych na ten temat. Jedynie 
praca profesora Władysława Bartoszewskiego.   

O działalności konspiracyjnej Lucjana Kwaśniewskiego ps. „Zawisza”  
dowiedziałam się z przekazów rodzinnych, a także z oryginalnych dokumentów 
zespołu Gestapo Radom, znajdujących się w zbiorach Archiwum Głównej Komi-
sji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce8. Od 1940 r. Lucjan Kwaśniewski 
działał w ukryciu. Czynnie kierował organizacją wojskową w Radomsku, roz-
powszechniał nielegalne gazety i działał w organizacji sabotażowej „Związek 
Odwetu”. W marcu 1940 r., a więc nieco pół roku po rozpoczęciu wojny świato-
wej na terenie Radomska i okolic rozpoczęła działalność konspiracyjna redakcja 

                                                 
7 W. Bartoszewicz, Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocom Żydom 1939-1945, wyd. III,  War-
szawa 2007,  s.465. 
8 Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. 6/II, s. 188-191. 
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wydająca tygodnik ZWZ-AK o nazwie „Przegląd Polityczny”. Pierwszymi jego 
redaktorami zostali Lucjan Kwaśniewski i dyrektor Szkoły Rolniczej Bartkie-
wicz. Siedzibą redakcji były podmiejskie Dobryszyce. W 1942 r. tytuł tygodnika 
zmieniono na „Czyn Zbrojny”. Gazeta wychodziła w każdy poniedziałek w na-
kładzie 700 – 1000 egzemplarzy. Od 1942 r. redakcja przeniosła się do Radomska, 
gdzie pismo było drukowane do 1945 r. 

Liczne akcje sabotażowe były przyczyną „kotła” na ul. Wąwozowej, 
aresztowania braci Zenona i Tadeusza oraz Babci Władysławy Kwaśniewskiej.  
Tadeusz Kwaśniewski został zastrzelony przy próbie ucieczki 2 lipca 1942 r.,  
a Zenon i Władysława po ciężkich przesłuchaniach na gestapo wywiezieni do 
Oświęcimia, gdzie wkrótce zmarli. 

Babcia  została przywieziona do KL Auschwitz 30 lipca 1942 r. Oznacza 
to , że od 30 kwietnia 1942 r. przebywała na Gestapo w Radomiu. Do Auschwitz 
przyjechała poraniona po ciężkich przesłuchaniach i główną przyczyną jej 
śmierci była sepsa. Zmarła 28 września 1942 r., po niecałych dwóch miesiącach 
pobytu.  

 

 
 

Fotografia obozowa Władysławy Kwaśniewskiej, fot. ze zbiorów Muzeum Au-
schwitz 
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Akt zgonu, Muzeum Auschwitz,  25578-1942 
 

 
Cały majątek moich Dziadków został skonfiskowany przez Niemców,  

a ich dzieci, Jerzy i Wiesława, musiały się od tego czasu ukrywać. Z mieszkania 
Lucjana Kwaśniewskiego zabrano wszystko, nawet rzeczy osobiste. W moim 
posiadaniu znajduje się „Kwestionariusz dotyczący rejestracji szkód wojen-
nych”, z którego wynika, że Niemcy zabrali cenne obrazy Wlastimila Hofmana, 
Wojciecha i Jerzego Kossaków, Teodora Axentowicza i Chlebusa, a także ro-
dzinną biżuterię, pieniądze i całe wyposażenie mieszkania. 
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Jerzy i Wiesława musieli natychmiast znaleźć schronienie poza Radom-
skiem. Wiesławie pomógł policjant granatowy, który znalazł jej lokum w pobli-
skim dworze. Później działała jako łączniczka AK w rejonie włoszczowskim. 30 
września 1943 r. została aresztowana i po ciężkich przesłuchaniach wywieziono 
ją do Oświęcimia. Tam dowiedziała się o śmierci swojej matki Władysławy, któ-
ra nastąpiła na skutek ran odniesionych w czasie przesłuchań na gestapo,  
w krótkim czasie po przybyciu do obozu. Natomiast Jerzy rozpoczął własną 
pracę konspiracyjną na terenie Łodzi i Warszawy. Był majorem AK, oficerem 
wywiadu działającym na  terenie łódzkiego AK. 

Lucjan Kwaśniewski zamieszkał, po zmianie nazwiska na Ewaryst Krze-
siński (rodowe nazwisko matki) oraz zmianie wyglądu zewnętrznego, w Często-
chowie na Ostatnim Groszu, w domu swojego szwagra Piotra Kałędkiewicza. 
 

 
 
Rok 1942 Częstochowa, Ostatni Grosz.  Lucjan Kwaśniewski ukrywa się w domu 
szwagra Piotra Kalędkiewicza, pierwszy z prawej siostrzeniec Zdzisław Kałęd-
kiewicz – artysta malarz. Zdjęcie ze zbiorów autorki 
 

Tak to opisuje Olek Kwaśniewski: „wujek Lucek zaopatrzony w „lewe” 
dokumenty na nazwisko Ewaryst Krzesiński, nosząc sumiaste wąsy, aby nie być 
rozpoznanym przez Niemców, zabrał się za nas, dzieciaków, a było nas kilkoro 
w szkolnym wieku, ucząc nas języka polskiego, historii, geografii. Zostaliśmy 
przez rodziców pouczeni jak się zachowywać, aby osobom niepowołanym nie 
ujawniać faktu ukrywania się wujka Ewarysta”. Lucjan Kwaśniewski od mo-
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mentu likwidacji domu rodzinnego nie miał wiadomości od swoich dzieci. 
Pierwsze sygnały odczytał z listów z Oświęcimia . Były zawsze jednakowe: „Je-
stem zdrowa i czuję się dobrze...”.  

W tym miejscu chciałabym opisać moment aresztowania mojej mamy  
i wszystkie związane z tym okoliczności. W 1942 r. Mama poznała swojego 
przyszłego męża Wacława Ząbka ps „Krzysztof”, który kierował pracami Ko-
mendy Obwodu ZWZ Radomsko. Był jej dowódcą. Po tragedii rodzinnej, sa-
motnym ukrywaniu się wśród obcych ludzi moja Mama zupełnie straciła poczu-
cie bezpieczeństwa. Myślę, że to małżeństwo tak wczesne dla niej, dziewiętna-
stoletniej dziewczyny, było ucieczką od samotności, lęku o przetrwanie a także 
próbą zorganizowania w bezpieczniejszy sposób pracy konspiracyjnej. Nie 
twierdzę, że było to małżeństwo „z wyrachowania” Broń Boże, mama kochała 
swojego młodego męża, podziwiała go, ale funkcja żony była dla niej chyba zbyt 
obciążająca. Z drugiej strony w latach wojny młodzi szybko dojrzewali i nam 
trudno oceniać ich postępowanie. Młodzi zamieszkali we Włoszczowej, u Pań-
stwa Śliwińskich, którzy też pracowali w ruchu oporu. Pan inż. Śliwiński był 
pracownikiem leśnym (tak zapamiętałam), a jego żona Zofia prowadziła duży 
dom i gospodarstwo ogrodnicze. W tym domu jeden z pokoi wynajęli Wiesia  
i Wacław Ząbek. W domu często bywali ludzie z Armii Krajowej. Tam mama 
poznała wielu żołnierzy podziemia, w tym także Eugeniusza Smarzyńskiego (ps. 
„Błysk”, „Malinowski”) mojego późniejszego ojczyma i najlepszego tatę. Wacław 
Ząbek często jeździł do Częstochowy w sprawach organizacyjnych. Spotykał się 
z innymi członkami AK. Pewnego dnia spotkał swojego kolegę z podchorążów-
ki, niejakiego Zemana. Niestety zbyt mu zaufał i kompletnie się zdekonspirował. 
Nie podejrzewał, że Zeman jest konfidentem gestapo. Niemcy zrobili nalot na 
dom Państwa Śliwińskich. Mama w tym czasie wyszła do sąsiadów po śmietanę. 
W domu była Pani Zosia Śliwińska i Wacław Ząbek, który usiłował zbiec. Nie-
stety został postrzelony. W tym momencie Mama wróciła do domu i zastała mę-
ża męczonego przez Niemców usiłujących wymusić na rannym zeznania. Zamę-
czyli go na śmierć. Nic nie powiedział. Teraz przyszła kolej na Mamę i Panią 
Śliwińską. Zaczęło się przesłuchanie. Mama w żaden sposób nie mogła przy-
znać, że jest żoną Wacława Ząbka. Zeman wiedział, że żona też jest głęboko za-
angażowana w ruchu oporu. Uratował ją młody wygląd i naprędce wymyślone 
alibi. Jest służącą w domu Państwa Śliwińskich, nazywa się Sosnowska i nic nie 
wie o zamęczonym Wacławie Ząbku. Pani Śliwińska też nie przyznała się do 
związków z zamordowanym. Mama znała doskonale język niemiecki. Wiedziała 
co mówią Niemcy i udawała trochę nierozgarniętą wiejską dziewczynę, dopa-
sowując swoje odpowiedzi do komentarzy oprawców. Ostatecznie obie, Mama  
i Pani Zofia zostały zabrane do Kielc na Gestapo i tam po ciężkich przesłucha-
niach i biciu odesłane do Oświęcimia, gdzie trafiła 2 października 1943 r. W obo-
zie wytatuowano numer 63917. Od współwięźniarek dowiedziała się, że jej mat-
ka już nie żyje. 
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 Sprawa Zemana miała swój dalszy ciąg w PRL. Pamiętam chyba w roku 
1965 Mama dostała wezwanie do sądu we Włoszczowej na przesłuchanie w cha-
rakterze świadka w sprawie, która miała miejsce 30 września 1943 r. Byłam z nią 
na tej sprawie. Mama nie była w stanie stawić się sama. Musiała mieć opiekę. 
Była słaba, często chorowała. Pobyt w Oświęcimiu złamał ja fizycznie i psy-
chicznie. Przesłuchanie było dziwne. Sędzia zadawał niewiele pytań. Tak jakby 
to była jedynie formalność. Odfajkowanie sprawy. Przypadkiem później usłysza-
łam nie pamiętam już od kogo, że Zeman żyje sobie swobodnie w Polsce i pro-
wadzi jakieś gospodarstwo rolnicze. Po rozprawie w sądzie spotkaliśmy się  
w domu Państwa Śliwińskich z Panią Zosią i jej mężem, którzy przeżyli wojnę  
i Oświęcim. Byli już starzy i niewiele mówili, chyba wiedzieli, że ten sąd to tylko 
formalność. Dziwna sprawa, ale chyba tylko do rozwiązania dla badaczy z IPN. 

Koniec wojny. Mojej Mamie Wiesławie udało się zbiec z kolumny (marsz 
śmierci) więźniów pędzonych w głąb Niemiec. Wojna jeszcze trwała i do pełne-
go odzyskania sił Mama ukrywała się w jednym ze śląskich gospodarstw. Tam 
odzyskała siły, włosy odrosły i po wkroczeniu do Sosnowca Armii Czerwonej  
Mama postanowiła wracać do Częstochowy. Pieszo, na furmance lub akurat  
w tym kierunku udająca się ciężarówką, dotarła pewnego dnia na ul. Dąbrow-
skiego 18A, do wujostwa Stępniewskich. Lucjan Kwaśniewski w tym czasie wy-
ruszył na poszukiwanie dzieci. Upłynęło sporo czasu zanim ocalała rodzina 
znów była razem. 
 

 
 

Rok 1945. Lucjan Kwaśniewski z dziećmi – Wiesławą i Jerzym. Zdjęcie ze zbio-
rów autorki 
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Jerzy  wyjechał do Krakowa by kontynuować studia na wydziale prawa 
UJ. Został tam zatrzymany przez UB i osadzony w więzieniu na Montelupich. 
Mój Dziadek angażując wszelkie możliwe kontakty i opłacając wysokich funk-
cjonariuszy UB zdołał wydobyć syna z więzienia. Jerzy został przerzucony na 
zachód i po licznych przygodach z czeską bezpieką dotarł do amerykańskiej 
strefy okupacyjnej. Był wolny, ale już nigdy nie wrócił do Polski. Osiadł w Au-
stralii, gdzie zajął się pracą wśród australijskiej Polonii. 

Kolejny okres działalności konspiracyjnej mojego Dziadka poznałam  
z opracowania Pana Roberta Piwko, któremu jestem wdzięczna za udostępnienie 
wszystkich informacji: „Najprawdopodobniej we wrześniu 1945 r. Lucjan włą-
czył się w działalność częstochowskich endeków. Kwaśniewski przyjął pseudo-
nimy „Józef”, „Niebora”, „8046”, złożył również przysięgę organizacyjną. Lucjan 
Kwaśniewski pełnił w ramach zarządu okręgowego funkcję zastępcy prezesa,  
a jednocześnie kierownika organizacyjnego. Był również zaangażowany w nad-
zorowanie finansów zarządu oraz prowadzenie z jego ramienia akcji pomoco-
wej. Pobierał, a następnie przekazywał pieniądze w ramach zapomóg dla rodzin 
poszkodowanych przez władzę komunistyczną. Na zakończenie wątku dotyczą-
cego finansów zarządu częstochowskiego, wspomnieć należy, iż  Kwaśniewski 
nie pobierał pieniędzy za działalność w ramach stronnictwa. Co ważne, przez 
większość 1946 r. najprawdopodobniej od kwietnia do października opłacał 
składki członkowskie w wysokości 50 zł”. Materiały propagandowe, instrukcje 
oraz materiały administracyjne musiały być gdzieś przechowywane. Wykonano 
skrytki. Jedna z nich znajdowała się pod podłogą w mieszkaniu Dziadka przy  
ul. Warszawskiej. „Skrytki” zostały wykryte podczas śledztwa w początkach 
1947 r. przez śledczych UB, a ich zawartość w postaci dowodów rzeczowych 
włączona w akta sprawy karnej. Lucjan Kwaśniewski został aresztowany 4 sty-
cznia 1947 roku. Śledztwo trwało około trzech miesięcy. 27 marca 1947 r.  Dzia-
dek przyznał się do popełnionych przestępstw. Zarzucono mu udział w pracach 
SN oraz otrzymywania i przechowywania nielegalnych materiałów, których 
treść skierowana była przeciwko ustrojowi Państwa. Wyrok został wydany  
1 kwietnia 1947 r. Lucjan Kwaśniewski za przynależność do SN skazany został 
na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienia praw publicznych i oby-
watelskich na okres 2 lat. Za przechowywanie materiałów propagandowych 
skazany został na 3 lata więzienia. Obie kary zostały objęte amnestią z 22 lutego 
1947 r. „Głównymi powodami, jak pisano w uzasadnieniu były: patriotyczna 
postawa jaką przyjął w czasie okupacji niemieckiej oraz ciężkie doświadczenia 
związane z utratą członków rodziny w czasie trwania wojny. Również dobra 
opinia jaka cieszył się Lucjan Kwaśniewski, jego podeszły wiek (?- 53 lata) oraz 
przyznanie się do winy spowodowało złagodzenie wyroku”. W tej sprawie zo-
stała aresztowana również moja mama Wiesława. Wiem, że w czasie przesłu-
chań śledczy straszył ją, że zostanie powieszona – „na jedwabnym sznurze”,  
z uwagi na Oświęcim i działalność konspiracyjną. Amnestia i wyrok uniewinnia-
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jący Dziadka i Mamę  kosztowały olbrzymią sumę pieniędzy. W sprawie tej po-
magał Eugeniusz Smarzyński, angażując także swoje zgromadzone oszczędności 
i sprzedając posiadane nieruchomości. To były olbrzymie pieniądze. Dziadek 
spłacał dług honorowy długie lata. Też Jerzy Kwaśniewski starał się zwrócić 
pieniądze zaangażowane przy jego uwolnieniu. Takie to były czasy i taka mo-
ralność ludzi tamtej władzy. 

Pan Robert Piwko napisał „Być może ustalenia oraz zaprezentowane kie-
runki poszukiwań archiwalnych będą pomocnymi dla kolejnego badacza, który 
podejmie się napisania biografii ostatniego przedwojennego burmistrza Radom-
ska. Jest to bowiem postać, która na taki wysiłek historyka w pełni zasługuje. 
Jego zawiłe losy, osiągnięcia i porażki oraz skutki wyborów których dokonywał 
doskonale oddają skomplikowany charakter XX wieku”. 

Lucjan Kwaśniewski od 1945 r. pracował, z przerwą na aresztowanie, na 
stanowiskach kierowniczych w „Społem”, skąd został przeniesiony 1 stycznia 
1950 r. do WPHS Hurt w Częstochowie, gdzie pełnił stanowisko Dyrektora 
Handlowego aż do marca 1963 r., to znaczy do przejścia na emeryturę. Cieka-
wostką jest, że pełnił funkcję prezesa TPPR. Była to chyba ucieczka od przystą-
pienia do PZPR. Wysokie stanowisko dyrektorskie musiało być poparte „przy-
należnością”. Jest to dość humorystyczne, że pogromca bolszewików z 1920 r. 
wybrał TPPR. Pamiętam żarty na ten temat . Byłam mała i nie wszystko rozu-
miałam, ale teraz tamte wybory i „kombinacje” widzę i rozumiem zupełnie ina-
czej. Zresztą mój Dziadek nigdy tego nie ukrywał i wiadomo było, że TPPR to 
było mniejsze zło, a w jego sytuacji też alibi w momentach zagrożenia ze strony 
władzy ludowej. Przeszłość POW i syn współpracujący z paryska Kulturą  to nie 
były dobre fakty w życiorysie. Ponadto Dziadek był członkiem Zarządu Polskie-
go Komitetu Pomocy Społecznej, aktywistą Frontu Jedności Narodowej i człon-
kiem, wiceprezesem i prezesem Zarządu Związku Inwalidów Wojennych.  

Znalazłam w domowych archiwach opinię wydaną przez dyrektora Je-
rzego Junga. Oto jej fragment: „Ob. Kwaśniewski wyróżniał się wzorową pracą 
pod każdym względem, przy czym na podkreślenie zasługuje jego pracowitość, 
sumienność i ofiarność w wypełnianiu przyjętych na siebie obowiązków. Te ce-
chy, przy wysokich kwalifikacjach zawodowych i wysokiej kulturze pracy jak 
również wzorowej postawie etyczno-moralnej stanowiły, że w osobie ob. Kwa-
śniewskiego przedsiębiorstwo nasze miało pełnowartościowego i cenionego 
pracownika zasługującego na najwyższą ocenę”. 

Lucjan Kwaśniewski poślubił 22 kwietnia 1948 r. wdowę, Weronikę Go-
spodarek. Zmarł 13 lutego 1975 r. w Częstochowie. 
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Wspomnienia Lucjana Kwaśniewskiego z działalności w POW i wojny 1920 r. 

 
 
Lucjan Kwaśniewski (ur. w 1894 r.)1, jako młody wiejski nauczyciel włą-

czył się w działalność niepodległościową. Wstąpił w szeregi Polskiej Organizacji 
Wojskowej a następnie walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Jego bliskim 
współpracownikiem był Michał Świderski, wydawca poczytnej „Gazety Radom-
skowskiej”. Na jej łamach Lucjan Kwaśniewski zamieścił swoje wspomnienia. 
Niniejsza publikacja jest przedrukiem tamtych tekstów, dodatkowo opatrzona 
koniecznymi przypisami. Najpierw w 1930 r.2 opisał swój udział jako ochotnika 
w wojnie 1920 r. Być może spotkało się to z zainteresowaniem czytelników lub 
też publikacja była elementem budowy etosu piłsudczyków, bo niedługo potem 
w 1933 r. pojawiły się następne3. Podajemy je w zgodzie z chronologią 
historyczną, a więc najpierw działalność w POW, a następnie udział w klu-
czowych walkach wojny polsko-bolszewickiej. 
 

W 15-tą rocznicę (1918-1933). Osobiste wspomnienia z P.O.W. 
 

„A jeśli komu droga otwarta do nieba – Tym co służą Ojczyźnie”.  
Kochanowski 

 
 Polska powstanie tylko w warunkach ogólnoświatowej zawieruchy – 
powiedział na krótko przed śmiercią w Konstantynopolu, w roku 1855 wielki 
poeta  i prorok, Adam Mickiewicz. I po szaleńczych porywach powstań naro-
dowych zagniecionych brutalną przemocą naszych grabieżców, przyszła wojna 
światowa. 
 Każda wybitna epoka naszej przeszłości wiąże się z twórczym człowie-
kiem, który daje jej imię. Była więc epoka Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Ka-

                                                 
1 Szerzej o jego biografii pisze w niniejszym tomie  jego wnuczka Małgorzata Ściegienna.  
2 Lucjan Kwaśniewski. Z osobistych wspomnień 1920 r., „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 30-35. 
3 W 15-tą rocznicę (1918-1933). Osobiste wspomnienia z P.O.W., „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 
38-44. 
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zimierza Wielkiego, Zygmuntowska, Jagiellońska, Stefana Batorego. W potrzebie  
ratowania kultury i chrześcijaństwa był Sobieski. U progu odzyskania Niepodle-
głości Opatrzność zesłała nam postać Józefa Piłsudskiego. 

W dniu 1 sierpnia 1914 r. wyruszyły w pole olbrzymie masy orężne, by 
rozegrać tę największą i najkrwawszą w dziejach ludzkości kampanię. Głównym 
teatrem wojny na wschodzie stały się rozległe kraje dawnej Polski. Licytowali się  
więc nasi zaborcy w fałszywych obietnicach, zużytkowanie bowiem Polaków w 
roli czynnej u boku któregokolwiek z obozów walczących byłoby przeważyło 
szalę wypadków wojennych w rozmaitych chwilach, kiedy mało brakowało, by 
jeden blok mocarstw osiągnął nad drugim stanowczą przewagę. Pamiętamy 
przecież nikczemne odezwy: 

 Niemcy i Austro-Węgry 
 „Odezwa do Polaków. Zbliża się chwila oswobodzenia spod jarzma mo-
skiewskiego. Sprzymierzone wojska Niemiec i Austro–Węgier przekroczą 
wkrótce granice Królestwa Polskiego ... Przychodzimy do Was jako przyjaciele. 
Zaufajcie nam! Wolność Wam niesiemy i Niepodległość, za którą tyle cierpieli 
Ojcowie Wasi ... Połączcie się z wojskiem Sprzymierzonych. Wspólnymi siłami 
wypędzimy z granic Polski azjatyckie hordy. Niech z przeszłości i teraźniejszości 
przemówią do Was jęki Sybiru i krwawa rzeź Pragi i krwawe katownie Unitów. 
Z naszymi sztandarami przychodzi do Was Wolność o Niepodległość”4.  

Tak mówili ci, którzy przekroczyli granice Kongresówki i „kulturalnie” 
weszli do Kalisza. 

A „tata”5 kochany? 
„Petersburg. Polacy! Wybiła godzina, gdy serdeczne marzenie ojców  

i dziadów Waszych może się spełnić. Półtora wieku minęło od czasu, jak żywe 
ciało Polski rozdarto na części, ale duch Jej nie opadł. Żyła Ona nadzieją, że 
przyjdzie chwila Zmartwychwstania Narodu Polskiego i braterskiego pojedna-
nia się jego z Wielką Rosją. Wojska rosyjskie niosą Wam radosną wieść tego po-
godzenia się. Niech znikną granice dzielące na części naród Polski, niechaj połą-
czy się on w jedną całość pod berłem cesarza rosyjskiego. Pod tym berłem odro-
dzi się Polska wolna co do swej wiary, języka i samorządu. Z otwartem sercem  
i po bratersku z wyciągniętą dłonią idzie na Wasze  spotkanie Wielka Rosja. 
Wierzy ona, że nie zardzewiał jeszcze miecz, który raził wroga pod Grunwaldem 
... Zorza nowego życia wschodzi dla was. Niechaj zabłyśnie na zorzy tej znamię 
krzyża, symbol cierpień i zmartwychwstania narodów”6. 

                                                 
4 Nie jest to dosłowny tekst odezwy – por. „Bitewnik Łódzki 1914”, nr 3, 2011,  s.6; S. Oczkow-
ski, Dzienniki (1914-1915), do druku przygotował Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2014,  
s. 16. 
5 Tj. car rosyjski.  
6 Nie jest to dosłowny tekst odezwy, por. „Nowa Gazeta Łódzka” 1914, nr 185, Wydanie Po-
ranne, s. 1; „Bitewnik Łódzki 1914”, nr 4, 2012, s. 5; Pamiątki wojenne (afisze), zeszyt II, Warsza-
wa 1918, ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku, sygn. 0261. 
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Odezwy te tak zamroczyły umysły pewnej części społeczeństwa, że uży-
wanie idei austrofilskiej lub filorosyjskiej dawało jedynie patent prawomyślności 
politycznej i istotnego patriotyzmu w oczach bezwolnych i bezsilnych ugodow-
ców. 

I właśnie martwa rezygnacja, krwawa i wielka ofiara niewolników – gla-
diatorów, ginących z woli swych Panów – groziła Polsce. Stało przed Polakami 
widmo walki i śmierci w obcych mundurach, pod obcymi sztandarami, dla obcej 
sprawy.  

Jeden człowiek w Polsce miał przeczucie czy też wizję możliwości takie-
go stanu rzeczy. Był nim Józef Piłsudski. 

Przesiąknięty od dzieciństwa ideologią walki o Niepodległość Polski,  
z tych różnych ówczesnych orientacji, znalazłem się wraz 5-ma braćmi w szere-
gach stworzonej przez Piłsudskiego P.O.W.7, która najbardziej odpowiadała na-
szej ideologii ze względu na charakter walki podziemnej w prawdzie, ale ze 
wszystkiemi wrogami Polski na równi i nie dla kariery, jakiegokolwiek interesu, 
zaszczytów, braku odzieży, chleba czy dachu nad głową, gdyż poza narażeniem 
naszego życia w każdej godzinie dnia i nocy, nie mogliśmy mieć nawet najmniej-
szych widoków na osobiste korzyści.  

O pracy właśnie Polskiej Organizacji Wojskowej na jednym z jej terenów  
chcę napisać w następnym numerze, aby wspomnieć o ludziach, którzy ponad 
wszystko miłowali Ojczyznę, pracując dla niej z poświęceniem i bezinteresow-
nością. 

W lipcu 1916 r. przybyłem z okupacji niemieckiej do Radomska i po za-
meldowaniu się w c. i k. [cesarskim i królewskim] inspektoracie szkolnym 
otrzymałem posadę kierownika szkoły w Woli Wydrzynej g.[mina] Sulmierzyce. 
Szkołę przejąłem od poprzednika Józefa Kalecińskiego8, człowieka nadzwyczaj 
ideowego, założyciela pierwszej sekcji peowiackiej w Ostrołęce9. Odchodząc  
z tych okolic do Radomska obywatel Kaleciński przekazał mi robotę peowiacką, 
jako rzecz dla niego bardzo drogą, gdyż do pracy tej wkładał całą swą duszę. Od 
Woli Wydrzynej zatem zaczął się następny etap pracy organizacyjnej, która roz-
lała się później na okoliczne wioski. Komendantem sekcji P.O.W. w Woli Wy-
drzynej był człowiek niepospolitej uczciwości, pełen najszlachetniejszych zalet, 
oddany całkiem idei walki czynnej o Polskę Niepodległą, entuzjasta Komendan-
ta Piłsudskiego – kierownik gorzelni obywatel Stanisław Ogłaza, obecny ksiądz 
proboszcz radziechowicki10. W mieszkaniu ob. Ogłazy rodziły się wszystkie pla-

                                                 
7 Polska Organizacja Wojskowa, powołana do życia przez Józefa Piłsudskiego w 1914 r. 
8 Józef Kaleciński ps. Sicikański był założycielem pierwszej sekcji POW w okolicach Sulmie-
rzyc – H. Ciupiński, Polska Organizacja Wojskowa w radomszczańskiem, „Biuletyn Instytutu Filo-
zoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 29/8/2001, s. 239.  
9 Chodzi o Ostrołękę koło Sulmierzyc. 
10 Ks. Stanisław Ogłaza, urodził się w 1888 r. w Parzymiechach. W opisywanych tu czasach był 
kierownikiem gorzelni w Sulmierzycach (H. Ciupiński, Polska Organizacja…, s. 239), potem 
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 r. Był pro-
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ny prac, odbywały się najtajniejsze konferencje, ćwiczenia. Dom jego stał się za-
kładem dobroczynnym dla członków organizacji. Ofiarność materialna ob. Ogła-
zy była bezgraniczna. Nic też dziwnego, że robota peowiacka wkrótce zwróciła 
uwagę Komendy V Okręgu. Przybyły na miejsce do Woli Wydrzynej Komen-
dant V Okręgu ob. Stanisław Guliński (obecny starosta w Siedlcach) wraz z ów-
czesnym Komendantem IV Obwodu w Radomsku ob. Adamem Nowakiem, 
mianował mnie komendantem lokalnym w Sulmierzycach z rozkazem zorgani-
zowania w okolicznych wioskach punktów organizacyjnych i utworzenia w nich 
sekcji. 

Po zaprzysiężeniu w Sulmierzycach pierwszych peowiaków, którymi by-
li prócz moich braci: śp. Wacław, Tadeusz, Franciszek, Zygmunt, Kazimierz 
Kwapiński, Tomasz Urbaniak, śp. Bolesław Gibert, Władysław Zieliński, Kazi-
mierz Koch, Adam Jasiński, obecny sekretarz gminy w Zamościu, rozpoczęła się 
gorączkowa praca organizacyjna. Praca ta byłą bardzo trudna, gdyż odbywać się 
musiała w warunkach najsurowszej konspiracji. Trzeba było dobierać ludzi bez-
względnie pewnych, zdecydowanych ryzykować swe życie. Ale ileż energii od-
bierało nam zwalczanie wpajanego przez niektóre jednostki – że „tata” rychło 
wróci. 

Na prowadzonych przeze mnie w szkole kursach wieczorowych dla do-
rosłych, głównym przedmiotem była historia Polski od potęgi do upadku  
i dźwiganiu Jej z niewoli przez spadkobierców naszych wielkich ludzi, Komen-
danta Piłsudskiego, w czem każdy z nas mógł Mu pomóc, by czynem wojennym 
zbudzić Polskę do Zmartwychwstania. 

W organizowaniu punktów bardzo mi pomocną była okoliczność, że pia-
stowałem mandat delegata ogniska nauczycielskiego, czem w wielu wypadkach 
zasłaniałem pracę peowiacką przed chytremi oczami c.i k. żandarmów.  

Bardzo dużo pracy w początkach organizacji oddał nam dzielny, ener-
giczny „Tur” Bolesław Jędrzejczyk z Radomska, bawiący wtedy u brata mego w 
Sulmierzycach. Z nim to we dwójkę obchodziliśmy w różnych porach po kilka 
razy okoliczne osiedla aż do skutku uwieńczonego założeniem punktu organiza-
cyjnego. 

Będąc m.in. w Wiewcu złożyliśmy naprzód oficjalną wizytę przezacne-
mu ks. kanonikowi Strzeleckiemu11, informując Go pobieżnie o celach przybycia 

                                                                                                                               
boszczem w Radziechowicach (1929-1936) i Wiewcu (1936-1941), gdzie został aresztowany 6 
października 1941 r. przez gestapo, więziony w obozie przejściowym w Konstantynowie  
k. Łodzi, a 30 października 1941 r. trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Nr obozowy: 
28323. Zginął śmiercią męczeńską 18 maja 1942 r. Sługa Boży w archidiecezji częstochowskiej, 
kandydat na ołtarze - J. Związek, Słudzy Boży z diecezji częstochowskiej, „Częstochowskie Studia 
Teologiczne” 21-22 (1993/1994), s. 320-322. Za przekazanie informacji o ks. Ogłazie i Strzelec-
kim dziękuję ks. dr. Jackowi Kapuścińskiemu, dyrektorowi Archiwum Archidiecezji Często-
chowskiej im. ks. W. Patykiewicza w Częstochowie.  
11 Ks. Jan Strzelecki, urodził się w 30 stycznia 1872 r. we wsi Łochyńsko w parafii Rozprza.  
W 1890 r. wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzy-
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naszego na ten teren, a po ściślejszym wyjaśnieniu, że my peowiacy jesteśmy 
wraz z Legionami Piłsudskiego awangardą Wojska Polskiego, ksiądz kanonik 
Strzelecki ze łzami w oczach powiedział nam: „Niech Wam Bóg błogosławi – ja 
jestem już za stary, ale może mój organista p. Gogolewski coś wam pomoże”. Po 
bardzo miłym przyjęciu udaliśmy się do p. Gogolewskiego, który po krótkiej 
dyskusji zaraz złożył przyrzeczenie peowiackie.   

Ob. Antoni Gogolewski oddał nam potem bardzo duże usługi, w róż-
nych warunkach. Pokrzepieniem naszem były miłe wspomnienia lat dziecin-
nych, wspólnego z B. Jędrzejczykiem miejsca rodzinnego – Chełma; a więc rok 
1905, gdyśmy jako 12 letni chłopcy drażnili się strażnikom i kozakom rosyjskim, 
malując orły, wieszając narodowe chorągiewki, a w niedzielę po wyjściu ludzi  
z kościoła strzelaliśmy z kalichlorku, wznosząc okrzyk: „Niech żyje Polska Nie-
podległa! A potem tworzenie wojska w karczmie pp. Jędrzejczyków, gdzie fur-
czały szable zrobione z walcówek.  

Minęło 12 lat i „spotkał nas ten zaszczyt niezmierny”, że jesteśmy praw-
dziwymi żołnierzami, choć bez mundurów jeszcze, ale wojskiem o podwójnem 
zadaniu: przygotowaniu się bojowem własnymi siłami oraz strzeżenie mienia 
wojskowego wobec wilczych apetytów naszych opiekunów i dobrodziei, którzy 
wkroczyli przecież do nas jako „przyjaciele”, o czem przekonamy się w następ-
nym numerze. 

W czasie od lipca do grudnia 1916 r. Komenda lokalna w Sulmierzycach 
miała stan liczebny peowiaków.  

Grupa A – bojowych 60 ludzi, 
B – tzw. rezerwy 25. 
Ponadto około 30 zaprzysiężonych sympatyków oraz współdziałających 

i wspomagających. 
Na ten stan składały się  miejscowości prócz Sulmierzyc: Kolonia Dą-

browa z pierwszymi peowiakami: Tomaszem Urbaniakiem, Feliksem Trojanem, 
Marianem Borzęckim, Serafinem Borzęckim, Michałem Kalędkiewiczem. Wola 
Wydrzyna ze Stanisławem i Józefem Ogłaza, Władysławem Mętkiem i in. Pieka-
ry z sekcyjnym Józefem Wojewodą oraz Roman i Bolesław Targońscy, Wacław  
i Feliks Posmykowie, Wacław Wojewoda i in. Zamoście z sekcyjnym Józefem 
Bugałą oraz Roch Grodzik, Wincenty Zasadziński, Tomasz Jurczyk, Franciszek 
Zając, Franciszek Żbik, Józef Szczeszek i in. Wiewiec Józef Grzybowski, śp. Sta-
nisław Poradziński, Mikołaj Marszałek, śp. Stanisław Bednarski, śp. Władysław 
Cyndecki, śp. Anatol Wojtala. Chorzenice, Bieńki, Brudzice sekcyjny śp. Włady-

                                                                                                                               
mał 27 stycznia 1895 r. z rąk bpa Aleksandra Bereśniewicza. W latach 1906-1936 proboszcz  
w Wiewcu. Był działaczem społecznym, w Wiewcu założył Kółko Rolnicze, oddział Macierzy 
Szkolnej, bibliotekę parafialną i 3 ochronki. Odznaczony kanonia honorową kaliską w 1914 r. 
Od 1924 r. chorował i leczył się w Solcu, Busku i Truskawcu. Zmarł 7 kwietnia 1936 r.  
w Wiewcu. Pochowany w grobie rodzinnym w parafii Rozprza - W. P[atykiewicz], Ks. Jan 
Strzelecki (1872-1936), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 38 (1964), nr 5, s. 120. 
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sław Komorowski oraz Antoni Kordowina, Tomasz Kordowina i in. Łuszczano-
wice Wacław i Mieczysław Jamrozińscy, Stefan Dłubak i in. Ponadto mniejsze 
komórki w Dębowcu, Krzywanicach, Stróży, Eligiowie, Kleszczowie i in. Ogó-
łem punktów organizacyjnych Komenda lokalna w Sulmierzycach posiadała 17. 

Kiedyśmy po szalonej pracy organizacyjnej stanęli bardzo wysoko, mając 
tak poważną ilość ludzi na rozległym terenie zdyscyplinowanych, gotowych na 
spełnienie każdego rozkazu, wyrobionych ideowo, na co kładliśmy największy 
nacisk i cały następny wysiłek skierowany został na wyćwiczenie żołnierskie. 

Rozkazem Komendy V Okręgu zostałem powołany w dniu 28 grudnia 
1916 r. do Piotrkowa do szkoły instruktorskiej (kurs podoficerski normalny).  
W szkole tej było nas z różnych okolic ziemi piotrkowskiej 20. Prelegentami byli 
zaprawieni już w bojach oficerowie legionowi. Pamiętam dobrze „wstępne sło-
wa” komendanta szkoły: „uczcie się słuchać, abyście umieli rozkazywać”. Rygor 
w szkole był bardzo surowy, a praca tak forsowna, że spaliśmy po 2-3 godziny 
na dobę. W dzień mieliśmy lekcje teoretyczne, a w nocy ćwiczenia na polach pod 
Bugajem w lasach pod Sulejowem. W ćwiczeniach naszych brał udział batalion 
peowiaków. Ćwiczenia te urządzane były w z wielką ostrożnością, ażeby nie 
zwrócić uwagi żandarmerii austriackiej. Bardzo pilnie wpajali sobie elewi 
przedmioty jak: musztra formalna i taktyczna, nauka o broni, organizacja armii, 
służba wewnętrzna, terenoznawstwo, umocnienia polowe, służba polowa, wal-
ka. 

Wszystkie wydatki związane z utrzymaniem się i ukończeniem szkoły 
pokrywaliśmy z własnych funduszów. Jedno przykre wspomnienie pozostało 
mi z tej szkoły. Jako nauczyciel miałem czas do 7 stycznia 1917 r. (ferie świątecz-
ne), a ponieważ szkoła kończyła się 14 stycznia 1917 r. przeto na te 7 dni  musia-
łem zrobić sobie cichy urlop. Był jednak taki człowiek, który zadenuncjował 
mnie do c. i k. inspektoratu szkolnego, pragnąc gorąco mego zwolnienia. Nie 
udało się to jednak, gdyż po otrzymaniu o tem wiadomości od śp. Mego ojca, 
komendant szkoły wręczył mi urzędowe świadectwo c. i k. władz, stwierdzające, 
że jestem obłożnie chory na diarję12. 

Po powrocie na miejsce pracy w dniu 15 stycznia 1917 r. rozpoczęliśmy 
systematyczne ćwiczenia całego stanu liczbowego peowiaków Komendy lokal-
nej Sulmierzyce. Codziennie zatem bez względu na pogodę odbywały się ćwi-
czenia w ten sposób, że po przećwiczeniu naprzód sekcyjni, którzy przechodzili 
ten kurs żołnierski musztrowali swoje sekcje w miejscach zamieszkania. Punkty 
te znowu były w stałych terminach przeze mnie lub innych instruktorów lu-
strowane z przeprowadzeniem ćwiczeń teoretycznych i praktycznych na miej-
scu. 2-3 razy na tydzień zarządzane były zbiórki ogólne wszystkich punktów 
organizacyjnych i ćwiczenia plutonowe i kompanijne z musztry formalnej i tak-
tycznej odbywały się na polach majątku Pani Bzowskiej, z których najwięcej do 

                                                 
12 Tj. biegunkę.  
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ćwiczeń polowych nadawała się tzw. Jazia Góra. Na tej to Jaziej Górze pokrytej 
wtedy 20-letnim zagajnikiem czuliśmy się jak w fortecy.  

Wielka praca peowiacka była wykonywana z takim zamiłowaniem, że sił 
u nas było za 2-ch w każdym. Dużo jednak było takich dni, że po dziennej pracy 
zawodowej w szkole, wieczornych kursach dla dorosłych i całonocnych ćwicze-
niach po śniegu i błocie zabrakło sił na rozebranie się do 2 godzinnego odpo-
czynku na dobę. 

Ogarnął nas bezmiar idei i poświęcenia dla sprawy. Przy tak dużej już 
pracy niepodobieństwem było zupełnie ustrzec się przed oczyma c. i k. żandar-
merii. 

Bardzo gorliwy c. i k. komendant żandarmerii w Sulmierzycach Marty-
niec, tak nam zaczął deptać po piętach, że sytuacja stała się dla nas bardzo trud-
na. Mieliśmy już jednak poczucie wielkiej ambicji i siły i gdy nie poskutkowały 
ostrzeżenia, wysłałem Martyńcowi wyrok śmierci. A jak szanowaliśmy powagę 
własnych decyzji przekonamy się dalej. 

W marcu 1917 r. mieliśmy już formalnie zorganizowaną półkompanie 
piechoty, dowódcą której byłem ja, a komendantem plutonów: I-ego mój zastęp-
ca, jako komendanta lokalnego – Kazimierz Kwapiński, II – ego plutonu Wacław 
Matyszczak. W tym czasie ukończyli kurs podoficerski w Piotrkowie mój brat 
Tadeusz, Wacław Matyszczak, Kazimierz Kwapiński, Józef Ogłaza. 

Postępy w przygotowaniu żołnierskiem peowiaków były bardzo szybkie, 
a duch panował tak świetny, że trzeba było powstrzymywać już wiarę od chęci 
„prania trepiarzy”. Czuliśmy się wszyscy na wskroś konspiracyjną armią naro-
dową, utajnionem zbrojnem ramieniem narodu, pozostającego jeszcze pod fi-
zyczną władzą okupantów. 

Duchowym, jakby naszym kapelanem, był rzadko spotykany w życiu 
człowiek, postacią świetnie blaskiem swym od innych odbijającą, wcielenie idea-
łu Kapłana – patrioty, wikariusz sulmierzycki ks. Henryk Kaczorowski13, obecny 
Rektor Seminarium Duchownego w Włocławku. W wielu chwilach goryczy był 
nam ks. Kaczorowski pokrzepieniem, a będąc powiernikiem wszystkich moich 
tajemnic, promieniował wielkim swoim idealizmem na wiele naszych poczynań. 

Nie mogę pominąć i wzruszających momentów. Gdy pewnego razu  
w mieszkaniu śp. mego ojca w Sulmierzycach, po długim wyjaśnianiu 4 kandy-
datom na peowiaków o zadaniach, jakie czekają POW, przed odebraniem przy-
rzeczenia (nikt z poza zaprzysiężonych nie mógł być obecnym przy składaniu 
przyrzeczenia), zwróciłem się do śp. ojca wygrywającego w owej chwili na for-
tepianie część marsza żałobnego Szopena – by ojciec zechciał nas zostawić sa-
mych, śp. ojciec zwrócił się do mnie ze łzami w oczach: a czy to ja nie mogę zło-
żyć przysięgi? I zamiast pierwszych 4, powtarzało za mną rotę przyrzeczenia 

                                                 
13 Ks. H. Kaczorowski żył w latach 1888-1942;  K. Rulka, Ks. Henryk Kaczorowski, [w:] Słownik 
polskich teologów katolickich, t. 6, Warszawa 1983, s. 15–17; J. Szymański, Ksiądz Henryk Kaczo-
rowski moralista, rektor, wychowawca, „Studia Włocławskie” 2009, 11, s. 431-440. 
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pięciu nowoprzyjętych, a dźwięczał mi w mózgu najgłośniej głos ojca „w pełnej 
świadomości zasad, celów i charakteru Polski Organizacji Wojskowej”. W kilka 
dni potem ojciec z wielką radością oznajmił mi: przekonałem ks. kanonika Smo-
czyńskiego14, sympatyzuje z nami i obiecał materialną pomoc. Zakupywał też 
później śp. ks. kanonik Smoczyński na poważniejsze sumy bony na Polski Skarb 
Wojskowy, którego byłem poborcą. 

Ciepłem gorącego serca patriotki otaczała nas czcigodna Pani Bzowska, 
właścicielka dominium Sulmierzyce. Na Jej terenie i we dworze czuliśmy się jak 
u siebie w domu. Nie zwracając uwagi na narażanie się okupantom, oddawała 
nam Pani Bzowska ogromne usługi. Muszę wspomnieć o najmilszej w naszym 
życiu chwili: Po ślubie moim w dniu 23 kwietnia 1917 r. Pani Bzowska zabrała 
cały skromny orszak weselny do siebie i w jej dworze odbyło się peowiackie 
wesele. Mistrzem ceremonii był ks. H. Kaczorowski, a będąc w bardzo dobrym 
nastroju śp. ks. kanonik Smoczyński, 78-letni staruszek, wspominając różne hi-
storyczne dzieje, powiedział, że teraz już widzi Polskę Niepodległą, skoro istnie-
je tak heroiczne poświęcenie młodzieży dla Zmartwychwstania Ojczyzny. 

10 maja 1917 r. zostałem powołany na kurs wyższy instruktorski (pod-
chorążych), odbywający się w Kieleckiem. Będąc w Kielcach, chciałem wraz  
z innymi kolegami zwiedzić katedrę. Czekaliśmy godzinę na dworze na otwo-
rzenie, a po upływie tego czasu kościelny nam oznajmił, że ks. biskup nie po-
zwoli otworzyć katedry dlatego, że panowie są w ... maciejówkach. 

Po aresztowaniu przez Niemców w lipcu 1917 r. Komendanta Piłsud-
skiego m. in. głównie za to, że postawa P.O.W. stawała się coraz bardziej nie-
przyjacielska dla mocarstw centralnych i że jej podziemne organy coraz bardziej 
drażniąco przemawiały, że P.O.W. umiała stworzone tajne państwo w państwie 
z odpowiedzialnymi organami i przynależących do tego tajnego państwa zobo-
wiązać przysięgą do bezwzględnego posłuchu. Że aresztowanie to musiało na-
stąpić, gdyż pod żadnym warunkiem za ciężko walczącymi wojskami państw 
centralnych nie można ścierpieć rzeczy, które na szwank narażają bezpieczeń-
stwo wojska.  

Zarządziłem organizację wszystkich punktów organizacyjnych i na „Ja-
ziej Górze” podałem do wiadomości peowiakom fakt i motywy aresztowania 
Komendanta, wzywając do większego jeszcze wysiłku w naszej pracy. Nastrój 
był tak bojowy, że wiara gotowa byłaby maszerować chociażby na Berlin. Na 
razie skończyło się na odważnem, po raz pierwszy od istnienia organizacji, jaw-
nem w biały dzień, przemaszerowaniu w świetnej postawie kompanii z Jaziej 
Góry przez rynek sulmierzycki w stronę Dygudaja ze śpiewem „Jeszcze Polska 
nie zginęła”, „Precz Beseler” i in. Na posterunku było wtedy w Sulmierzycach 45 
żandarmów i żołnierzy plutonu ekspedycyjnego. W czasie naszego marszu pa-

                                                 
14 Ks. Klemens Smoczyński, urodził się w 1847 r., zmarł w 1918 r. W latach 1904-1918 był pro-
boszczem w Sulmierzycach – T.A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 r., Radomsko 2005,  
s. 221-222. 
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nowała cisza grobowa. Wszyscy mieszkańcy oczekiwali starcia. Cały rynek był 
jak wymarły, wszystko pozamykane. Jeden tylko jedyny człowiek bił nam bra-
wo. Był nim ks. H. Kaczorowski. 

Od tej pory rozpoczęła się oficjalne wzywanie do walki, do której byli-
śmy zupełnie przygotowani. Ponieważ c. i k. komendant posterunku żandarme-
rii Antoni Martyniec nie ustawał w swym prześladowaniu nas, jak również gnę-
bił okolicznych włościan niesprawiedliwem wyznaczaniem podwód, rekwizy-
cjami u najbiedniejszych, postanowiłem wykonać wydany nań wyrok śmierci. 
Po dokonanym wywiadzie przez pomocnika sekr. gminnego, Adama Jasińskie-
go, wyznaczyłem 5 ludzi, jednemu dałem własny rewolwer i w tajemnicy przed 
innymi kazałem tak strzelać, aby nie zabić i nie zranić. Rozkaz był ściśle wyko-
nany, a skutek świetny: za 3 dni nie było Martyńca w Sulmierzycach, poczem 
sytuacja się nieco odprężyła. 

Gwałt, jaki popełnili okupanci przez uwięzienie twórcy ruchu niepodle-
głościowego Komendanta J. Piłsudskiego, spotęgował w Jego armii peowiacki 
zapał, energię i chęć czynnej akcji. Władze zwierzchnie P.O.W. nakazywały jed-
nak jeszcze większą konspirację oraz powiększenie stanu ilościowego przy bar-
dzo oględnym doborze ludzi, którzy byli kwalifikowani na 3 grupy. 

Pierwotny mój pseudonim „Luis” zmieniłem na „Zawisza”. Od sierpnia 
1917 r. prac nasza zaczęła się w nowej szacie. P.O.W. oficjalnie przestała istnieć. 
Dla zamaskowania intensywniejszej jeszcze naszej pracy peowiackiej założyli-
śmy zalegalizowane przez c. i k. władze Towarzystwo „Piechur”. Założenie tego 
Towarzystwa odbyło się bardzo poważnie. W szkole sulmierzyckiej, w obecności 
ks. H. Kaczorowskiego, kilku obywateli Sulmierzyc oraz wszystkich naszych 
peowiaków, po referacie przeze mnie wygłoszonym o sportowym charakterze  
zakładanego T-wa, wybrano Zarząd T-wa „Piechur” w skład którego weszli: 
Prezez J. Kwapiński (sen.), sekretarz mój brat śp. Wacław, Skarbnik K. Kwapiń-
ski (jun.). mnie pozostała funkcja kierownika technicznego. Dla zasilenie T-wa 
funduszami urządzaliśmy przedstawienia amatorskie, zabawy. Zwykłe ćwicze-
nia prowadziliśmy jawnie, natomiast ćwiczenia bojowe dla grupy A odbywały 
się po dawnemu, mocno zakonspirowane. 

Odprawy komendantów lokalnych odbywały się w miejscu pobytu 
Zwierzchniej Komendy Obwodu IV, do którego do tego czasu jeszcze należała 
nasza komenda lokalna – mieścił się w Radomsku. Pod koniec 1917 r. komen-
dantem Obwodu IV był ob. Brzozowski – Żmitaszek, obecny wojewódzki ko-
mendant P.P [policji państwowej] okręgu śląskiego. Na odprawy do Radomska 
byłem wzywany 4-5 razy w miesiącu. Podróż odbywała się przeważnie pieszo. 
W Radomsku w mieszkaniu pp. Sladkowej – Żarskiej, Janiny Hajdukiewiczówny 
odbywały się nasze odprawy i tajne konferencje. Stykałem się tu z kolegami: 
ob.ob. Tadeuszem Hajdukiewiczem, Stanisławem Bussem, Tadeuszem Gosz-
czyńskim, Gawęckim, Lubańskim, Brylem, Nowakiem i in. Miłe wieczory spę-
dzaliśmy w tym świecie niepodległościowego Radomska na poważnych dyspu-
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tach w mieszkaniu śp. ob. Wiktorii i ob. Karoliny Klarówny15. Pamiętam, że  
w tym czasie miejscem schadzek „elity” moskalofilskiej i „zpodełba” na nas pa-
trzących był skład apteczny w obecnym domu p. Paysera. 

Reszta roku 1917 zeszła nam normalnie na gorączkowej pracy nad wy-
szkoleniem bojowem. Dużo współpracy okazywał nam ówczesny wójt sulmie-
rzycki p. Karol Konikowski, stosując się do naszych wskazówek co do oporu 
okupantom. W osobie st. felczera w Sulmierzycach p. Józefa Olczylka mieliśmy 
szczerego przyjaciela, chętnego zawsze do oddawania nam żądanej pomocy. 

Przyszedł rok 1918. 
My emisariusze tajnej władzy, żołnierze w cywilnych ubraniach, o któ-

rych poetka pisała: „Do Epopei wprowadzić należy tych spadkobierców Szaleń-
ca Orlanda tych Piłsudczyków, straceńców, rycerzy o których bracia mówili: „To 
banda”. 

Pobudziliśmy serca ludu do żywszego bicia, zaczepiliśmy zapał i mę-
stwo do walki z ciemiężcą, uczyliśmy iść z bronią na wroga i zwyciężać, wpajali-
śmy wiarę w zwycięstwo naszych poczynań, przekazanych nam przez wielkie 
duchy Traugutta, Langiewicza, Jeziorańskiego i tylu innych oraz cały legion ko-
ryfeuszy Niepodległej Myśli Polskiej. 
 Szczęście i duma ściskały gardło z zaszczytu pełnienia tych obowiązków 
i chociaż On jest zamknięty w murach więzienia poza granicami naszego kraju, 
to jednak duch Jego wśród nas pozostaje i my, wierni Mu do śmierci, rozkazy 
Jego wypełniamy tak, jak przystało na Polaka, wiecznie zrywającego kajdany 
niewoli. 

Pewnego dnia około połowy lutego 1918 r. wyznaczyłem zbiórkę całego 
stanu liczbowego Komendy lokalnej na Jaziej Górze na godzinę 5 wieczorem. W 
międzyczasie  dostałem rozkaz stawienia się w tym samym dniu do Komendy 
obwodu w Radomsku. Zbiórki nie mogłem już odwołać. Koni nie można było 
dostać z powodu strasznej zawiei. Na wyznaczoną godzinę przyszedłem pieszo 
do Radomska. Na odprawie dowiedziałem się o haniebnym traktacie brzeskim, 
o najnowszym podziale Polski, co nasi oprawcy, niedawni „przyjaciele” przez 
usta generała Hoffera na konferencji pokojowej argumentowali, że istnienie Pol-
ski niepodległej należy uznawać za utopię, przeto dodawane lub odejmowane 
tereny od tego, co istnieć  nie będzie – nie daje podstaw do obiekcji rzeczowej. 

Po otrzymaniu instrukcji, wyruszyłem z powrotem pieszo wśród strasz-
nej zadymki, spiesząc, by zajść na czas na miejsce zbiórki, ale czy wiara nie 
skrewi? Z duszą na ramieniu, pędzony tumanami śniegu, wchodzę w lasek Jaziej 
Góry. Cisza. Wtem komenda: baczność ... na prawo patrz! Obywatelu komen-
dancie! Melduję  posłusznie stan ludzi ... wszyscy obecni. Wiara nigdy nie krewi-
ła. Po podaniu peowiakom zbrodni brzeskiej oświadczyłem: okres nauczania jest 
zakończony. Przystępujemy obecnie do akcji czynnej. Zbliża się chwila, gdy ra-

                                                 
15 Karolina Klar była zaangażowana w działalność w POW, później prowadziła prywatną 
szkołę żeńską w Radomsku. 
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zem ramię przy ramieniu pójdziemy na wroga z bronią wydartą wrogowi, wyj-
dziemy z podziemi, wrota wolności dla na się otworzą, a Orzeł Wolności załopo-
cze radośnie skrzydłami nad Wojskiem naszej Wolnej Polski. 

W odwet za judaszowe potraktowanie Polski przez państwa centralne na 
konferencji pokojowej w Brześciu, my peowiacy, w imieniu narodu rzuciliśmy 
wrogom rękawicę. Organizacja nasza została podzielona na bojówki, rozsiane po 
punktach organizacyjnych. 

Na zbiórce bojówek w szkole w Woli Wydrzynej, po bardzo dokładnej 
lekcji o broni palnej, częściowem uzbrojeniu bojówek powiedziałem peowiakom, 
że rozpoczynamy walkę dywersyjną, będziemy niszczyć przewody telefoniczne 
w miejscach takich, w których nam one nie będą potrzebne, będziemy 
zapobiegali wywożeniu za granicę naszego kraju wszelkich surowców, 
zarekwirowanych przez okupantów. Ale przede wszystkiem pierwszem naszem 
wystąpieniem będzie rozbrojenie kilkunastu żołnierzy austriackich, celem 
koniecznego uzupełnienia naszych zapasów broni i amunicji. Wezwanie to, 
wzywające do walki tajnej, walki krewiej, zachowania się takiego, by znajdować 
się wszędzie i nigdzie, do wysiłków i pracy niebezpiecznej, narażając się śmierci 
lub uwięzienia – wiara przyjęła z niezwykłym zapałem, z niekłamaną radością. 
Zdania „nie damy trepiarzom zboża, nie damy drzewa” – krzyżowały się w 
szkole niby szczęk ostrego żelaza. Zdania te wżarły się w serca, w mózg  
i wywołały twarde słowa przysięgi: „Nie damy ziemi skąd nasz ród”. 

W kwietniu 1918 r. rozbroiliśmy bezkrwawo 2 patrole plutonu egzeku-
cyjnego, zdobywając 10 karabinów i 700 naboi. Po tym fakcie załoga c. i k. zosta-
ła podwojoną, a żandarmi węszyli jak psy. Ostrożność nasza była nadzwyczajna. 
Wszystkie tajne dokumenty trzymałem w organach kościoła sulmierzyckiego. 
Broń i amunicję częściowo u siebie, przeważnie zaś dobrze była schowana przez 
sekcyjnych. 

Dzięki nadzwyczajnemu sympatyzowaniu z naszym ruchem administra-
tora majątku Wola Wydrzyna p. Mieczysława Zawadzkiego, który został nawet 
zaprzysiężony, pozyskaliśmy sobie zupełnie właściciela majątku Wola Wydrzy-
na śp. Gerlicza. Gdy złożyłem wizytę p. Gerliczowi, informując go o mogących 
zaistnieć niespodziankach i przedstawiając nasze potrzeby, p. Gerlicz oświad-
czył mi: chętnie służę czem mogę; z każdej potrzebą proszę się zwrócić do admi-
nistratora, który otrzyma odpowiednie dyspozycje. Od tego dnia miałem stale 
wyznaczonego konia pod wierzch, który był do mojej wyłącznie dyspozycji  
w dzień i w nocy. Poza tym mieliśmy wiele świadczeń bardzo poważnych ze 
strony p. Gerlicza. 

W tym czasie komendantem posterunku c. i k. żandarmerii w Sulmierzy-
cach był Bachliński, człowiek wyjątkowo solidny, nie przeżarty austrofilstwem 
Polak. Ponieważ ciągle przystępowaliśmy do coraz poważniejszej akcji, posta-
nowiłem wykorzystać tę okoliczność i uzgodnić „współpracę” dla uniknięcia 
rozlewu krwi. Za pośrednictwem p. Józefa Olczyka wyznaczyliśmy sobie z p. 
Bachlińskim spotkanie. Warunki: bezwzględna tajemnica, obopólne bezpieczeń-
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stwo, miejsce – 100 metrów przed parkiem dworu Woli Wydrzynej, godzina 12 
w nocy, obydwaj konno. „Na wszelki wypadek” rozłożyłem pluton w tyralierę 
za murem parku, wysłałem wedety na kilometr  - wszystko niewidoczne. Sam  
o wyznaczonej godzinie wyjechałem konno z parku. Punktualnie o 12 w nocy 
zjechaliśmy się wśród ciszy nocy księżycowej. Po powitaniu oświadczyłem p. 
Bachlińskiemu. Będę mówił z panem szczerze. Jestem w tej chwili przedstawicie-
lem polskiej siły zbrojnej. Pan, jako Polak, młody jeszcze człowiek, będzie praw-
dopodobnie reflektował na dalszą służbę. W wolnej Polsce miejsce będzie tylko 
dla tych Polaków, którzy nie zapominają o swojej narodowości i jakikolwiek 
niszą mundur, mają polską duszę. Dla degeneratów, kanalii, zaprzańców, miej-
sca nie będzie. Od pana żądamy takiego pełnienia służby c. i k., aby nie wywo-
ływać rozlewu krwi, a nastąpi to w wypadku każdego aresztowania którego-
kolwiek z naszych ludzi. Mocny uścisk dłoni i odpowiedź p. Bachlińskiego: po-
stępował będę tak, aby Was krzywda nie spotkała.  

Przez kilka tygodni zaledwie mieliśmy trochę wytchnienia. Bachliński za 
„łagodne postępowanie” został odwołany. Na jego miejsce przyszedł osławiony 
Sarek, jako komendant c. i k. posterunku. Sarek – to prototyp gnębiciela, a do-
branych miał nie wiele lepszych od siebie żandarmów: Zalinka, Adamowicz, 
Gaworek, Doroziński. Nie nastraszyło nas to jednak i zaczęliśmy planować 
zniszczenie obiektów, dostarczających okupantom zboże. Do akcji potrzebowali-
śmy już jednak pomocy materialnej, gdyż ludzie nieraz po kilka dni już z rzędu 
biwakowali w lasach. Jakoś w tym czasie wrócił z Rosji p. Bzowski, jako kapitan 
rosyjski. Po kilku zaledwie dniach pobytu w domu, p. Bzowski zgłosił akces do 
nas, będąc nam w wielu rzeczach pomocnym, przetrzymując m. in. część nasze-
go arsenału.  

Z p. Bzowskim objechaliśmy okoliczne dwory w celu zasilenia naszej or-
ganizacji prowiantem lub gotówką. Bardzo mizerne były jednak wysiłki tego 
kwestowania, a nawet mocno żałowaliśmy tego kroku. Zdziwiony byłem nato-
miast ofiarnością włościan, dlatego unikaliśmy zwracania się o pomoc gdzie 
indziej. W maju 1918 r. po tragicznej likwidacji korpusu jen. Dowbór-Muś-
nickiego, tej pięknej armii, która byłaby mogła przyczynić się do innego ułożenia  
karty naszego Państwa, gdyby z bronią w ręku przyszła do Polski- urządziliśmy 
manifestacyjny marsz koło Sulmierzyc ze śpiewem „Jeszcze Polska nie zginęła”. 
Ranna rosa zniosła również wrogie okrzyki „Precz z Niemcami”, „Precz z Au-
strią” do uszu żandarmów. 

W dwa dni potem, 16 maja o godz. 9.30 rano będąc na lekcji w szkole, 
słyszę wystraszony głos chłopca „proszę pana, ziandary”! Istotnie, przez okno 
zobaczyłem pięciu obcych żandarmów konnych, otaczających szkołę. Żona zdą-
żyła schować do otworu kominowego rewolwer i ważniejsze papiery, w czasie  
kiedy ja w szkole długo odczytywałem rozkaz piśmienny c. i k. starostwa Ra-
domsko, nakazujący zrobić u mnie rewizję, która trwała 1 ½ godziny. W rezulta-
cie rewizji zostałem oddany pod c. i k. sąd wojskowy. 
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Organizacja P.O.W.  na terenie północnej połowy powiatu radomszczań-
skiego była bardzo silną liczebnie, jak również postawioną pod względem wy-
szkolenia bojowego i subordynacji. Biorąc to pod uwagę, jak również poważne 
zadania, jakie P.O.W. miała wykonać ze względu na wilcze apetyty sąsiadują-
cych Niemców na leżące w stertach, stodołach i spichlerzach zboże – Komenda 
Okręgu V w sierpniu 1918 r. wydzieliła północną połowę powiatu od toru kole-
jowego z obwodu IV – Radomsko i utworzyła oddzielny obwód V z siedzibą w 
Pajęcznie. Komendantem V obwodu został mianowany ob. Longin - Koszyca16, 
ja zaś zostałem mianowany zastępcą komendanta obwodu V. Komendantem 
lokalnym w Sulmierzycach został mój zastępca, ob. Kazimierz Kwapiński. 

Po tej zmianie praca nasza nabrała jeszcze większego rozmachu. Żan-
darmom austriackim sprawiliśmy tyle kłopotu, że lepiej czuliby się na froncie. 
Nigdy patrole austriackie nie wychodziły w mniejszej ilości jak 5. We wrześniu 
1918 r. grupa naszych ludzi, uzbrojona z zdobytą broń, wymaszerowała na teren 
okupacji niemieckiej i w okolicach Częstochowy, Kłobucka, Działoszyna, Wielu-
nia robiliśmy straszne dywersje Niemcom, uniemożliwiając rekwizycje zboża. 
Jak tylko otrzymaliśmy meldunek o jakiejkolwiek większej czy mniejszej rekwi-
zycji – robiliśmy wypad bez względu na granice. Zjawialiśmy się nagle, działając 
szybko i sprawnie. W tych przypadkach korzystaliśmy z podwód głównie z ma-
jątku Wola Wydrzyna. 

Od 10 października 120 naszych ludzi nie nocowało już w domach, lecz 
biwakowaliśmy w lasach, przeważnie w lesie maj. Wola Wydrzyna, czekając 
każdej chwili na rozkaz. 12 października rozbiliśmy młockarnię w Zielęcinie  
i Skarzącicach młócącą zboże dla okupantów i tego samego dnia podpaliliśmy 
spichrz rządowy w Kruplinie, dokąd zboże na drugi dzień miało być przewie-
zione. Wściekłość ogarniała żandarmów, nie mogących nas uchwycić. W wypa-
dach tych świetnie się odznaczyli Wacław Matyszczak, śp. Edward Wojciszew-
ski – Jastrzębiec, zbiegły z niewoli niemieckiej oficer kawalerii rosyjskiej, oraz 
wszyscy sekcyjni ze swoimi morusami. Wzmocnione oddziały c. i k. żandarmerii 
dzień i noc czuwały, chcąc nas uchwycić. 

W dniu 14 października kilku peowiaków zostało zwolnionych na sku-
tek prośby na jedną dobę do domu. Tegoż dnia żandarmeria aresztowała z po-
śród nich: Władysława Wojewodę, Michała Kałędkiewicza, Józefa Wojewodę, 
Bolesława Targońskiego, Tomasza Urbaniaka, Wacława Posmyka, Michała Paze-
rę. Pierwsze to aresztowanie poruszyło nas ogromnie. Komendantowi posterun-
ku c. i k. żandarmerii Sarkowi wysłaliśmy wyrok śmierci. Postanowiliśmy za 
wszelką cenę uwolnić aresztowanych, których skuto w kajdany i na razie wy-
wieziono do Pajęczna. Aresztowanym obiecywano wolność, jeśli wyjawią kto  

                                                 
16 Marian Romuald Koszyca ps. „Longin” urodził się w 1895 r., w okresie międzywojennym 
dosłużył się stopnia majora. Zmarł w 1940 r. w Radomiu. Tam w 2008 r. przez przypadek 
odkryto jego płytę nagrobną - „Gazeta Radomszczańska” 2008, nr 35. 
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i co robi w organizacji. Peowiacy jednak mężnie znieśli wszystkie tortury, nie 
rzucając jednego słowa, któreby na szwank narażało wspólną świętą sprawę. 

W nocy z 16 na 17 października komendant Obwodu ob. Longin-Ko-
szyca zmobilizował 70 ludzi, okrążyliśmy Pajęczno, oddział 15 ludzi poszedł do 
budynku, w którym byli uwięzieni nasi peowiacy i drogą zbrojnego ataku miała 
być rozbrojona straż więzienna, by następnie aresztowanych uprowadzić. W tej 
akcji został zabity jedne żandarm austriacki. Wyprawa jednak nie udała się. 
Aresztowanych przewieźli Austriacy na drugi dzień do Radomska. Starania  
o uwolnienie aresztowanych nie odnosiły skutków, dopiero rzucona Austriakom 
groźba zorganizowania w samym Radomsku i w całym powiecie manifestacji 
ludności odniosła pożądany rezultat. Aresztowanych po kilku dniach pobytu w 
więzieniu zwolniono za  poręczeniem. Odtąd żaden z nas już nie spał w domu. 
Zbliżał się koniec października. Zbliżały się zmiany dziejowe. Te wielkie mocar-
stwa, nienasycone jeszcze naszą krzywdą zaczęły pękać od fundamentów. 

Wiedzieni intuicją zmartwychwstania, nie mogliśmy doczekać się rozka-
zu rzucenia się na wroga. Rozkaz wylągł się w naszych duszach. W dniu 31 paź-
dziernika podzieliliśmy się z komendantem obwodu ob. Koszycą terenami dzia-
łań. On wziął Pajęczno – Brzeźnicę, ja zaś Sulmierzyce – Kleszczów. W dniu 1 
listopada 1918 r. na godzinę  4 po południu koło organistówki w Sulmierzycach 
zarządziłem zbiórkę ludzi komendy lokalnej w Sulmierzycach w „pełnem 
uzbrojeniu”. Gdy powiedziałem peowiakom: rozbrajamy! – łzy w oczach były 
odpowiedzią. Ziarno ideowe, ziarno bohaterskiej walki o wolność Ojczyzny, 
rzucone na przedziwnie wdzięczną glebę dusz polskiego chłopa, zakwitło jak 
kwiat najcudniejszy, kwiat – ofiarnej, choć cieniami usłanej pracy dla „Tej co nie 
zginęła”. 

Na dzwonnicę kościoła sulmierzyckiego wysłałem 4 ludzi, pozostawiając 
łączników z rozkazem alarmującego bicia w dzwony na dany sygnał. Komen-
dantowi posterunku c. i k. wysłałem przez jednego z naszych ludzi wezwanie do 
poddania się w ciągu 10 minut. Jeśli po upływie tego czasu nie wróci nasz wy-
słannik – zagroziłem zbombardowaniem posterunku. Nie wrócił. Dałem rozkaz 
bicia w dzwony i pluton poprowadziłem w formalnej tyralierze na stary cmen-
tarz, skąd miałem pole obserwacji i za murem doskonałą zasłonę. Przeraźliwe 
bicie w dzwony i jedna salwa karabinów w górę wystraszyła c. i k. bohaterów. 
48 żandarmów i żołnierzy, uzbrojonych całkowicie, jak szczury wyszło z poste-
runku, kierując się w stronę Radomska. Tu myśmy właśnie zajęli pozycje.  
W pierwszej chwili dali do nas salwę, ale gdyśmy odpowiedzieli i z okrzykiem 
hura! rzuciliśmy się ku nim, porzucali karabiny, podnosząc ręce w górę. Trudno 
opisać radość naszą w chwili rozbrojenia tych naszych niewolników teraz. 

Do b. komendanta post. Sarka, po zdeptaniu jego czapki, powiedziałem: 
na kolana kanalio i proś tych ludzi, których niedawno gnębiłeś, aby ci darowali 
życie. Ukląkł i jak parias błagał o litość. Polacy nie są mściwi, rzekłem, życie ci 
darujemy, tylko z Polski precz! 
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Wszystkich „jeńców” ulokowaliśmy w szkole sulmierzyckiej. Na drugi 
dzień porozbrajaliśmy okoliczne posterunki i mając już  prawdziwą siłę zbrojną 
zostałem Komendantem Placu w Sulmierzycach. W dniu 2 listopada jako Ko-
mendant Placu wydałem odezwę do ludności, w której podając do wiadomości 
tymczasowe objęcie władzy administracyjnej i wojskowej przez P.O.W. wezwa-
łem mieszkańców do podporządkowania się zarządzeniom, ostrzegłem, że za 
jakąkolwiek kradzież cudzej własności, jak i za zamach na życie ludzkie – winni 
karani będą śmiercią przez rozstrzelanie. Spokój zapanował zupełny. 

Przed wyruszeniem do różnych formacji i pułków, krwawiących się na 
polach chwały – w dniu 14 listopada 1918 r. otrzymaliśmy ostatnią pocztę z ko-
mendy V Okręgu P.O.W. poczta przyniosła listowy Rozkaz Komendanta J. Pił-
sudskiego. 

„Warszawa dn. 12 listopada 1918 r. 
Żołnierze! 
Obejmując nadal nad wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Po-

laku bije silniej i żywiej, gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce wolności w całym 
jej blasku. Z wami razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej, z Wami 
razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i jej obywa-
teli. 

Żołnierze! W ciągu wojny światowej w różnych miejscach i warunkach 
tworzyły się próby formacji wojskowych polskich. Przy  kalectwie – zdawało się 
nieuleczalnym – naszego narodu próby nawet, gdy były szczytne i bohaterskie, 
były z konieczności karle i jednostronne. Pozostałością tych stosunków jest nie-
jednolitość szkodliwa wojsk. Liczę na to, że każdy z Was potrafi siebie przezwy-
ciężyć i zdobędzie się na wysiłek dla usunięcia różnic i tarć, klik i zaścianków  
w wojsku, dla szybkiego wytworzenia poczucia koleżeństwa i ułatwienia pracy. 

Żołnierze! Cały nasz naród staje teraz przed zagadnieniem, które roz-
wiązać będzie mógł tylko przy nadzwyczajnym wysiłku i naprężeniu swej siły  
i woli. W swoim zakresie zagadnienie to staje przed nami. Rozwiązać je będzie 
nam tem trudniej, że twarda nasza służba nakłada na ciężaru więcej niż uczucia  
i serca żołnierza. Zarówno w najdonośniejszych, jak i najcięższych chwilach żoł-
nierz nasz był opanowany i zrównoważony, zdolny do wykonywania swego 
zadania w porządku i dokładnie. Wykroczenia pod tym względem są tem ła-
twiejsze, gdy wszystko dokoła tej podniecającej chwili niema na sobie tych do-
datkowych ciężarów, jakie zawsze na sobie niesie żołnierz. 

Chciałbym, abym pod tym względem nie potrzebował robić Wam wy-
rzutów i abym mógł, składając sprawę ze swych czynności przed narodem, po-
wiedzieć sumiennie o sobie i o was, że byliśmy nie tylko pierwszymi, lecz do-
brymi żołnierzami zmartwychwstałej Polski”17.   

 

                                                 
17 Nie jest to dosłowny tekst rozkazu zob. Józef Piłsudski o państwie i armii, t. I, Warszawa 1985, 
s.62-63. 
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Z osobistych wspomnień 1920 r. 10 lat temu 

 „Wszyscy na front! Wszystko dla frontu! Barbarzyński wróg posuwa się 
ku granicom Rzeczypospolitej! Ojczyzna w niebezpieczeństwie”!18  

Polska. Za Wolność i Niepodległość, której staczaliśmy przeszło wieko-
wy bój z wrogami naszymi. Polska przesiąknięta krwią setek tysięcy męczenni-
ków i ofiar, dziś znowu staje przed problemem: zwyciężyć lub zginąć! Po wyda-
niu płomiennego wezwania do Narodu przez Radę Obrony Państwa przystą-
piono do tworzenia Armii Ochotniczej, której organizowanie powierzone zostało 
Generałowi Broni Józefowi Hallerowi. Nie było zdaje się wtedy w Polsce jednej 
organizacji społecznej, zawodowej, sportowej czy nawet politycznej (za wyjąt-
kiem wrogów państwowości polskiej), żeby nie wydała odezwy do swych 
członków, nawołując do ratowania Polski ogarniętej sztucznym pożarem. Koro-
ną wezwań była odezwa gen. broni J. Hallera, jako Generalnego Inspektora Ar-
mii Ochotniczej, w której m. in. „... Pohańbieniem krwi dotychczas przelanej  
w walkach o wolność byłoby, gdyby w chwili potrzeby Ojczyzny Polacy nie 
zdobyli się na ostateczny wysiłek z pełną wiarą w sprawiedliwość naszej sprawy 
i w ostateczne zwycięstwo... A nie wszyscy, którym wolność drogą jest, którzy 
rzeczywiście miłują tę w czynie, w czynie ofiarnym. Wzywam wszystkie stany 
do zgodnego współdziałania, niech każdy przyczyni się do zwycięstwa jak może 
najlepiej... nie czas na jakiekolwiek spory.  Wewnątrz musi być zupełny porzą-
dek, spokój i karność Narodu. Niech się tworzą jakiekolwiek oddziały i pod ja-
kimkolwiek hasłem, wezwaniem byle prowadziły do zwycięstwa.... A kobieta 
polska niechaj będzie jak ta matka spartanka, wysyłająca męża i syna w szeregi, 
aby wracali tylko jako zwycięzcy, lub legli jako bohaterowie. Wpływem swoim 
sprawi, by ustała lekkomyślność, zabawy, huczne hulanki, a cała Rzeczpospolita 
aby byłą jednym obozem obronnym”. 

Jako młody i zdrowy mężczyzna nie mógłbym znaleźć innego spełnienia 
obowiązku w takiej chwili, jak oddać swoje życie do dyspozycji tworzących Ar-
mię Ochotniczą. 

Po otwarciu w Radomsku Biura Werbunkowego Armii Ochotniczej  
w dniu 12 lipca zapisałem się jako ochotnik i otrzymałem kartę powołania nr 1  
z kat. A – front. Byłem takim niedobrym mężem, że żona dowiedziała się o tem 
już po fakcie, aczkolwiek wywołało to łzy lęku, ale i dumy zarazem. 

Już 14 lipca miałem licznych towarzyszów broni, a największa ich liczba 
– to Nauczyciele szkół powszechnych jak to: Mazur Eugeniusz, Kabała Wła-
dysław (poległ), Bieda Stanisław, Sałwacki Tadeusz (śp.), Szydłowski Czesław, 
Majzner Wacław, Bartoszewski Leon, Jędrzejczyk Stanisław, Bieda Wacław, 
Piekielny Walenty, Dłubak Roman, Dłubak Czesław, Dłubak Mieczysław, Łu-
komski Stefan, Biliński Piotr (zginął), Zawadzki Fabian, Studziński Witalis, 
Szwarc Edward, Brat mój Tadeusz i ponadto z różnych zawodów: Jarzęcki Józef, 

                                                 
18 Jest to prawdopodobnie tekst z jednego z licznych plakatów propagandowych 
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Lewicki Stanisław, Tasarz Bolesław, Domagała Teofil, Koper Edward, Böhm, 
Bembowicz Zygmunt, Hose, Kowalczyk Stanisław (śp), Rutkowski Roman. Go-
łębiewski Bolesław (poległ), Krawczyk Mieczysław (poległ), Kulczykowski Wik-
tor, Kałka Stanisław, Kowalski Roman (poległ), Koniecpolski, Jędrzejczyk Bo-
lesław, Staniszewski, Ogłaza Stanisław (obecny ks. proboszcz radziechowicki).  

W Brygadzie Syberyjskiej 
 W liczbie mniej więcej wyszczególnionych w poprzednim numerze 

ochotnikach, w dniu 16 lipca zacny ksiądz kanonik Mirecki19 w obecności władz 
wojskowych, odebrał od nas w kościele farnym rotę przysięgi wojskowej. Utknę-
ły mi w pamięci wzruszające słowa ks. kan. Mireckiego, powiedziane do nas po 
skończonym ceremoniale przysięgi „Jesteście już żołnierzami. Niedługo krew 
przelewać będziecie za naszą, tak już krwią zbroczoną Polskę. O pierś Waszą 
rozbije się nawała bolszewizmu, bo Polska to przedmurze Chrześcijaństwa. Za-
zdroszczę Wam, że nie będąc o 18 lat młodszym, nie mogę pójść z wami i spłacić 
na polu chwały najpiękniejszego obowiązku Polaka, ale modlił się będę za Wa-
sze zwycięstwo, Wasz szczęśliwy – jako zwycięzców – powrót do swych żon  
i rodzin”. 

Pod względem wiadomości wojskowych, za wyjątkiem prawie tylko pi-
szącego, ten odważny Zastęp Ochotników przedstawiał materiał surowy najzu-
pełniej, dlatego też dużą robotę miał z nami kochany porucznik Chrzanowski, 
który sam i przez swoich podoficerów prowadził wyszkolenie naszego Oddzia-
łu. Mocno musieliśmy zdeptać pola Kowalowca, zanim wiara dość sfornie i szy-
kownie chodziła. Przykre to były początki przy ujarzmianiu całego towarzystwa 
w ostre karby dyscypliny wojskowej, ale za to ... doskonale smakowały potrawy 
z kuchni wojskowej. 

W dniu 27 lipca przyszedł rozkaz natychmiastowego wyjazdu w niezna-
nym nam kierunku. Pożegnało nas Radomsko w tym dniu bardzo serdecznie.  
Z rampy kolejowej pięknie przemówił w imieniu żegnających p. dyr. Niemiec20. 
Już w wagonach sympatyczne nasze radomszczanki obrzucały nas kwieciem 
wiele łez ... ale przebijała od tych zebranych tłumów, od dzieci do starców, jakaś 
wielka radość, że już jadą pomóc zwyciężyć! 

 Z wolna znikał nam z oczu Radomsko ... Czy wrócimy? Na tym senty-
menty skończone. 

Jechaliśmy w stronę Warszawy, broni jeszcze nie dostaliśmy, więc na 
front wprost nie jedziemy. Wyładował nas na chwilę pociąg w Skierniewicach, 
skąd przez Włocławek, Toruń przyjechaliśmy do Grudziądza w dniu 30 lipca. 
Tu ulokowano nas w bajecznie urządzonych b. [yłych] koszarach niemieckich 

                                                 
19 Ks. Franciszek Mirecki urodził się w 1869 r., zmarł w 1948 r. W Radomsku proboszczem był 
w latach 1910-1920 - J. Kapuściński, Proboszczowie parafii w. Lamberta w Radomsku w XX w., 
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. VI, 2012, s. 33-36. 
20 Stanisław Niemiec, legionista, założyciel i dyrektor gimnazjum męskiego w Radomsku.  
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tzw. Grupie i tu był na razie cel naszego przybycia, zastaliśmy już bowiem tutaj 
sporo żołnierzy Ochotników z Poznańskiego i Kongresówki oraz część Haller-
czyków i po raz pierwszym dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy wcieleni wraz  
z wyborowym materiałem ochotniczym do Brygady Syberyjskiej, o której ze 
względu na nazwę, jako jednostki samodzielnej Armii, chcę parę słów skreślić. 
W dalekiej wschodniej Rosji na Samarze, w czerwcu 1918 r. powstał pierwszy 
zawiązek polskiej organizacji wojskowo- politycznej pod nazwą „Polski komitet 
rewolucyjny o wolność i zjednoczenie Polski”21, a jednocześnie w Omsku i Ja-
kucku tworzyły się inne organizacje polskie o charakterze wojskowym. Wszyst-
kie te organizacje połączyły się na Zjeździe w Omsku w lipcu 1918 r. pod nazwą 
„Polskiego Komitetu Wojennego”22. Były to początki wojska polskiego na Sybe-
rii, które później jako V dywizja wchodziły w skład armii gen. Hallera. Wojsko 
polskie stoczyło na Syberii szereg zaciętych i zwycięskich bojów z bolszewikami. 

Po rozbiciu i zdezorganizowaniu wojsk rosyjskich admirała Kołczaka, na 
rozkaz głównodowodzącego wojskami Ententy generała Jacine’a23 dywizja pol-
ska odsłaniała odwrót wszystkich wojsk różnych narodowości. Ponieważ od-
wrót odbywał się w niezmiernie ciężkich warunkach, tragiczna rola obrony ob-
cych spowodowała po zaciętych bitwach otoczenie zewsząd polskiej Dywizji 
przez bolszewików. Nastąpiła kapitulacja i złożenie broni. Garstka jednak boha-
terskich oficerów i szeregowców nie chcąc pójść w niewolę bolszewicką, 
przedarła się wśród największych trudów przez Mandżurię i w dniu 1 lipca  
1920 r. na czele z pułkownikiem [Kazimierzem] Rumszą wylądowała w Gdań-
sku, stając zaraz do dyspozycji Naczelnego Dowództwa WP [Wojska Polskiego]. 

W uznaniu bohaterskich zasług dla polskiej Dywizji Syberyjskiej, naczel-
ne dowództwo poleciło utworzyć z materiału ochotniczego miejscowego, a z 
obsadą oficerów b.[yłych] Syberyjczyków, oddzielną jednostkę bojową pod na-
zwą Brygada Syberyjska, o dzielnych bojach której nastąpi ciąg dalszy. 

Brygadę Syberyjską, której stan bojowy wynosił 2850 bagnetów i 1200 
szabel, tworzyły 2 pułki I i II. Grupa radomskowska została całkowicie wcielona 
do II pp. [pułku piechoty]. Chcąc nie chcąc musiałem zostać dowódcą I plutonu 
II komp.[ani] I baonu [batalionu] tego pułku. W 70% pluton mój składał się  
z radomskowskiej grupy ochotników. Po całkowitym zorganizowaniu Brygady, 
krótkiem przećwiczeniu na terenach Grudziądza, wyruszyliśmy już z całą Bry-
gadą do Skierniewic, dokąd przybyliśmy w dniu 3 sierpnia. Nie zapomnę nigdy 
tego entuzjastycznego przyjmowania nas na każdej stacji pomorskiej, a zwłasz-

                                                 
21 Mowa o Polskim Komitecie Rewolucyjnym do Walki o Wolność i Zjednoczenie Polski –  
S. Leończyk, V Syberyjska Dywizja Strzelców Polskich i zakończenie jej działalności w guberni Jeni-
sejskiej (1919–1921), „Zesłaniec”, nr 49, 2011, s. 11. 
22 Do połączenia polskich organizacji w Polski Komitet Wojenny doszło w lipcu 1918 r.  
w Czelabińsku – S. Leończyk, V Syberyjska…, s. 11. 
23 Chodzi o gen. Maurice Janina, głównodowodzącego sił alianckich na Syberii - S. Leończyk, 
V Syberyjska…, s. 11. 
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cza w Grudziądzu, Chełmży, Toruniu. Wiara rozłakomiła się na różnych łako-
ciach, podawanych przez nadobne pomorzanki. Zmieniło się to już trochę na 
drodze od Włocławka do Skierniewic. W Skierniewicach ulokowano nas w 
brudnych b.[yłych] koszarach rosyjskich i rozpoczęliśmy tutaj forsowne ćwicze-
nia. Wzdychaliśmy do warunków w Grudziądzu, ale mimo to nastrój wśród 
„żołnierzy” był znakomity. Dochodziły nas coraz zatrważające wieści i niecier-
pliwiliśmy się zwłoką wyjazdu na front, chociaż nie zafasowaliśmy jeszcze zu-
pełnie żadnej broni, a teraz ci jutrzejsi „bohaterowie” nie mieli jeszcze o broni 
żadnego pojęcia. 

W dniu 9 sierpnia o godz. 9 w nocy wyjechaliśmy nagle ze Skierniewic 
do Warszawy. W stolicy nastrój ogromnie przygnębiający, gdyż już słychać da-
lekie odgłosy artylerii frontowej. W dniu 10 sierpnia o godz. 12 w południe wy-
ruszyliśmy pierwszym marszem z Warszawy do fortów Zegrza. 

Staliśmy już zaledwie o 10 km  [kilometrów] od frontu, ale nie tutaj miał 
się rozpocząć nasz chrzest bojowy. W dniu 1 sierpnia dostaliśmy dopiero kara-
biny angielskie i rozpoczęła się gwałtowna nauka o broni, trwająca bez przerwy 
dzień i noc. 

Wróg coraz bliżej. Łuny pożarów i huk armat zdają się obejmować jakby 
pierścień okolicy, którą zajmujemy. Krążące nad nami wysoko aeroplany bol-
szewickie rozrzucają jakieś odezwy. Był to rewolucyjny rozkaz Tuchaczewskie-
go, jako dowódcy rosyjskiego zachodniego frontu, w którym między innemi 
oświadcza, że „wojsko czerwonego sztandaru stoi gotowe do śmiertelnej walki  
z wojskami orła białego”. Wzywa w nim do „zemsty za zbezczeszczony Kijów  
i do utopienia zbrodniczego rządu Piłsudskiego we krwi zmiażdżonej Armii 
Polskiej”.  

„Na zachodzie ważą się losy wszechświatowej rewolucji, po trupie Polski 
wiedzie droga do ogólnego wszechświatowego pożaru” i kończy swój rozkaz 
znamiennym okrzykiem: „Na Wilno-Mińsk- Warszawę- Marsz!”. 

Z górą 400 klm [kilometrowy] front nasz został podzielony przez Na-
czelne Dowództwo na 3 odcinki: 

Front północny – dowódca generał Józef Haller 
Front środkowy – dowódca Marsz. Józef Piłsudski 
Front południowy – dowódca gen. [Wacław] Iwaszkiewicz. 
Każdy z tych odcinków rozpadał się na pododcinki frontu północnego. 

Nasz Brygada Syberyjska przydzielona została do frontu północnego gen. Józefa 
Hallera i wchodziła w skład V armii pod dowództwem gen. [Władysława] Si-
korskiego, mającego swój pododcinek od granicy niemieckiej aż do fortów Ze-
grza. 

W dniu 12 sierpnia pełniąc służbę komendanta dworca Zegrza skorzysta-
łem z kilkunastominutowego zastępstwa by się przed dalszym marszem wyką-
pać w pobliskiej Narwi. Ledwo poczułem jednak chłód wody, gdy alarm bie-
giem sprowadził mnie na miejsce. Przyjechał do brygady gen. J. Haller. Po wy-
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daniu rozkazów dowódcy brygady pułk. Rumszy przemówił do nas przed fron-
tem gen. J. Haller m. in 

„Niedługo już zetkniecie się z wrogiem na froncie, zwyciężyć musimy,  
a kto będzie miał kulę w zadzie, od tego śmierdzieć będzie”. Odprawa dowód-
ców jednostek i za pół godziny wymarsz. Po raz pierwszy wtedy, na plecach 
brata mego, napisałem do żony kartkę o tragicznej dla nas treści: ... obładowani 
granatami ręcznymi i amunicją idziemy w bój – po zwycięstwo ...”. 

Wyruszyliśmy 12 sierpnia o godz. 10-tej wieczór na podstawie rozkazu 
dowódcy V armii gen. Sikorskiego, w którym m. in. „Według przejętych rozka-
zów pięć dywizji sowieckich dąży w kierunku północnym na linię Modlin-
Zegrze, szukając rozstrzygającej bitwy o Warszawę w powyższym rejonie.  
W wykonaniu rozkazów rozkazujemy: 1) Brygada Syberyjska pułk. Rumszy 
koncentruje się bezzwłocznie w rejonie Borkowo-Błędówka i obejmuje odcinek 
Wkry od frontu XIV aż do przeprawy pod Zawady włącznie, 2) itp” 

W armii gen. Sikorskiego, składającej się z 10 jednostek operacyjnych 
przedstawiał ogółem stan bojowy 22 300 bagnetów, 3900 szabel jazdy, 452 cięż-
kich karabinów maszynowych, 141 dział polowych ciężkich, mając przeciwko 
sobie 68 000 bagnetów, 6 700 szabel jazdy, 1406 ciężkich karabinów maszyno-
wych i 327 dział. Liczebnością zatem wróg przewyższał nas trzykrotnie. 

Dowódca V Armii, mając naprzeciwko siebie tak wielką przewagę prze-
ciwnika, a przewaga była tem groźniejsza, że prawie połowa jednostek taktycz-
nych, wchodzących w skład V Armii, tworzyły formacje ochotnicze, materialnie 
słabo zaopatrzone, prawie nie wyćwiczone i nie posiadające żadnej tradycji bo-
jowej – dla produktywniejszego wykorzystania swych sił zarządził przegrupo-
wanie jednostek operacyjnych i brygadę syberyjską zamiast do Pułtuska, skie-
rowano na 1 linię naprzeciw świeżych dywizji sowieckich, rozkazując nam sta-
nąć nad Wkrą we Wronach w nocy z dnia 13 na 14 sierpnia. Mieliśmy przed sobą 
85 kilometrów i 26 godzin czasu. Wyruszywszy zatem z fortów Zegrze przez 
forty modlińskie, Krocewo, Górne, myląc celowo kierunki marszu, stanęliśmy  
o ściśle wyznaczonym czasie we Wronach. Niestety, nie wszyscy jednak wy-
trzymali ten tak strasznie forsowny marsz. 30% naszych ludzi nie było w stanie 
wytrzymać tej okropnej próby i co chwila to ktoś po prostu padał na drodze nie 
mając już sił nawet się podnieść. 

W marszu tym nie mogliśmy mieć nawet kilkuminutowego odpoczynku, 
gdyż [na] miejscowość, którą mieliśmy obsadzić, nieprzyjaciel miał o świcie 14 
sierpnia uderzyć całą siłą na Wkrę, aby wziąć w pierścień Warszawę i zająć stoli-
cę 15 sierpnia. Opuchnięte nogi, poodparzane ramiona, gruba warstwa kurzu, 
bezsenność, wytwarzało niesamowity widok tego zbiorowiska ludzi, toteż wi-
dokiem swym wzbudzaliśmy płacz mieszkańców mijanych wiosek, miasteczek. 
Ogromną przysługę oddawała nam nasza orkiestra, gdy na kilka kilometrów 
przed przybyciem do celu, zagrała nam ostatniego marsza, a wtedy jakby zapa-
sowe nogi i wiara zafasowała i łatwiej doszła do celu. We Wronach byliśmy już 
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w bezpośrednim sąsiedztwie z wrogiem, oddalonym od nas o 3 klm [kilometry]. 
O odpoczynku nie było mowy. 

Grupami ofensywnymi w I liniach były jednostki: 
I. Brygada Syberyjska 
II. IX Dywizja piechoty 
III. 18 dywizja piechoty oraz brygada jazdy. 
Energiczny i dzielny dowódca V Armii gen. Sikorski wydaje ostatnie 

rozkazy m.in. do oficerów: „Na zajmowanych obecnie pozycjach każdy dowód-
ca wytrzymać musi do ostatniego człowieka, chociażby chwilowo był otoczony 
ze wszystkich stron, jeśli nie otrzyma rozkazu cofania się. Na odium V Armii 
rozgrywają się losy Warszawy i losy Polski. Nie dopuszczę do tego, by lekko-
myślność czy bezmyślność niektórych oficerów zgubiła Ojczyznę. Złych ofice-
rów usunę bezwzględnie, z dobrymi wytrwam na stanowisku i zwyciężę”. Dla 
wzbudzenia zaś wiary w zwycięskie zakończenie rozpoczynającej się bitwy wy-
daje gen. Sikorski słynny apel: 

„Żołnierze! W dniu dzisiejszym rozpoczyna się z dawna przez armię 
polską i przez cały naród oczekiwana kontrofensywa nasza. Piątej armii przypa-
dło to najszczytniejsze dziś zadanie, by pierwszym uderzeniem rozpocząć i zde-
cydować rozstrzygający okres polsko-rosyjskiej wojny. Żołnierze, gdy w wichrze 
ognia ruszycie do ataku pamiętajcie, że nie tylko o wiekopomną sławę, lecz  
o wolność i potęgę naszej Ojczyzny walczycie! Na ostrzach Waszych bagnetów 
niesiecie dziś przyszłość Polski. sercem i myślą jest z wami cały Naród. Cała 
Polska wierzy i ufa, że w walce, która się dziś na śmierć i życie zaczyna, jeden 
może być wynik: zwycięstwo, triumf wojsk Rzeczypospolitej Polskiej. Wytrwa-
nia i mocy! 

Rzekoma potęga bolszewicka rozpadnie się w gruzy pod Waszym ude-
rzeniem. Mieczami wykujemy dawne  granice Polski. Naprzód, żołnierze! Śmia-
ło patrzcie śmierci w oczy, bo śmierć to sława, zwycięstwo, to przyszłość nasza! 
Naprzód  aż do zupełnego zniszczenia wroga!. Niech żyje Polska!!!”. 

O godzinie 1 w nocy 14 sierpnia dostałem rozkaz od dowódcy Batalionu 
wybrania 40 najlepszych ludzi i za kwadrans być gotowym do wymarszu. Wy-
znaczono mnie na komendanta placówki pierwszej, jaką Brygada nasza wysta-
wiła. Cel: nawiązania łączności z nieprzyjacielem i ewentualne powstrzymanie 
wroga na wypadek ofensywy! Wolniutko, krok za krokiem posuwaliśmy się  
w ciemną noc po nieznanym terenie. Jako cięższą broń dostałem 2 karabiny ma-
szynowe. Gdyśmy przed świtem zajęli małą wioskę, mieszkańcy się zdumieli, 
informując nas, że bolszewicy są od wioski o 300 m i obsadzili mocno rzekę 
Wkrę od naszej strony. Po wysłaniu meldunku do d-cy baonu, otrzymałem roz-
kaz ostrożnego ściągnięcia  ludzi i wysłania ich do właściwych kompanii. Gdy  
w końcu sam z 2 żołnierzami  dochodziłem do miejsca, gdzie miał stać d-ca Bao-
nu i nasza kompania, w jednym momencie, jak straszny huragan, powstał pie-
kielny zdało się huk artylerii i karabinów maszynowych. Chrzest się zaczął, po-
mimo okropnego zmęczenia wiara trzymała się dzielnie. Huk, świst kul i świeża 
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krew, dodało jakby animuszu tym niewypróbowanym żołnierzom. W czasie 
największego potęgowania się ognia widać uśmiechnięte twarze wiarusów. Jako 
pierwsza ofiara pada porucznik Sejek z I-ej komp.[ani], przeszyty 5 kulami. Bro-
czącemu krwią z twarzy Staniszewskiemu (pracuje obecnie w Sejmiku) posyłam 
sanitariusza, lecz ręką daje znać, że nie trzeba i sam po piachu zwilżonym wła-
sną krwią czołga się ku nam. 

Ofensywa, którą mieliśmy rozpocząć na naszym odcinku 14 sierpnia  
o godz. 2 po południu po nadejściu jako II naszej linii – XVIII brygady piechoty, 
uprzedził nieprzyjaciel rozpoczynając zapowiedzianą kontrofensywę o kilka 
godzin wcześniej. 

Rosjanie posiadali wspaniałe warunki i znakomity dla ofensywy teren, 
przynajmniej 10-krotną przewagę bagnetów, artylerii i karabinów maszyno-
wych, a to wobec nie nadejścia jeszcze na wyznaczone miejsca wspomnianej 
brygady piechoty. 

 Z tych też powodów walka prowadzona przez naszą Brygadę Syberyj-
ską była rozpaczliwa. Żołnierze nasi z huraganowego ognia nieprzyjacielskiego 
zrozumieli, jaką mają przewagę i jakie jest ich zadanie. Bohaterski d-ca batalionu 
kpt. Stankiewicz jest zachwycony brawurową postawą naszych ochotników, bo 
też spisywali się niektórzy jak stare wytrawne wiarusy, z zupełną pogardą 
śmierci, która milionami kawałków ołowiu w każdej sekundzie zaglądała w 
oczy. Dzielny Mazur Eugeniusz (nauczyciel z Radomska) śmiejąc się jak dziecko, 
gdy celnie nastawił swój karabin maszynowy i  koziołki robi z grupy podcho-
dzących do nas bolszewików. 

Gdy trzeba było przejść przez tzw. „pole śmierci” do następnej kompanii 
z rozkazem, d-ca baonu wzywa ochotnika – kto? Zrywa się bez namysłu Bole-
sław Jędrzejczyk i wśród gradu kul karabinowych i armatnich biegnie do miejsca 
przeznaczenia, lecz pada niestety i zostaje ciężko kontuzjowany. 

Po nim, przy takim samym zadaniu, zostaje ranny Fabian Zawadzki. To 
z naszych ochotników, a ilu już  zabitych, rannych. Nie słychać tylko żadnych 
jęków, narzekań. 

Bitwa coraz zażartsza. Zostajemy wprost zasypywani ołowiem. Z białego 
dnia od strasznego eksplodowania pocisków, wyrywania ziemi, robi się ciemno. 
Dostaje od d-cy baonu rozkaz przejścia przez owe „pole śmierci” i zdobycie z I 
komp.[anią] przyczółka mostowego na Wkrze kolejki wąskotorowej Płońsk-
Nasielsk. 

Czołgając się i biegnąć na zmianę przez tę kilkusetmetrową przestrzeń, 
wpadając w świeżo wybite leje armatnie przeszła mi tylko jedna myśl, poza roz-
kazem w głowie. Jeśli są cuda na świecie, to tylko tu. Po drugiej tronie nasypu 
kolejowego zostaje I komp., ale bez d-cy, bo ranny i w wykonaniu rozkazu zdo-
bywamy krwawo przyczółek mostowy.  

Jesteśmy na drugiej stronie Wkry, upojeni zwycięstwem, mając pierw-
szych jeńców, zdobyte karabiny maszynowe. W tem słychać strasznie doniosłe 
„hurrra”. Byliśmy pewni, że to nadeszła XVIII Brygada piechoty, przemy dalej 
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na wroga lecz niestety był to straszny atak czerwono armiejców na nasze osła-
bione pozycje wskutek nadejścia posiłków, a poniesionych strat. Tylko przez 
zręczne wycofanie się ze zdobytego przyczółku nie zostaliśmy „zafasowani” 
przez nieprzyjaciela. Wskutek przerwania nam frontu zmuszeni byliśmy cofnąć 
się już nocą o 2 kilometry w tył. Była to pierwsza nasza bitwa. 

Pod Zawadami 
Po przegrupowaniu w Józefowie naszych oddziałów i nadejściu tak 

oczekiwanej XVIII Brygady piechoty, tej samej nocy ruszyliśmy ze zdwojoną 
energią, pomimo tak strasznego zmęczenia, że przechodziło to siły fizyczne 
człowieka – do ataku i od tej pory nie ustąpiliśmy ani jednej zdobytej piędzi 
ziemi. 

O świcie 15 sierpnia w brawurowym ataku sforsowaliśmy rzekę Wkrę, 
tak ważną dla nas pozycję. Wybitnie się odznaczył przy przeprawie przez tę 
rzekę Tasarz Bolesław (z Kuźnicy), biorąc sam na plecy ciężki karabin maszy-
nowy i pod gradem kul przenosił się z nim na drugą stronę. Po zdobyciu Wkry, 
która wiele krwi naszej ze swoją wodą zmieszała, czekała nas znowu straszna 
bitwa. 

Pod Jońcem 
W której z okrzykiem „Jezus Maria jestem zabity” pada trupem nauczy-

ciel Kabała Władysław. Ranny Mieciu Dłubak, ginie w bagnach Piotr Biliński  
i znowu wielu, wielu zabitych, rannych. 

Po zwycięskim zajęciu Jońca znowu na przód. Wyczerpanie żołnierzy 
dochodzi już do najwyższego stopnia. Jedynym pożywieniem naszym było: nie-
dojrzałe owoce i woda (nie zawsze ze studni). Jesteśmy zawsze w pierwszych 
liniach. 

Rano 16 sierpnia zdobywamy i zajmujemy Nowe Miasto, skąd prąc for-
sownie na Klukowo, pierwsi oswobadzamy linię kolejową Mława – Warszawa. 
Kładziemy tu trupem kozaków rozkręcających szyny tej kolei. Ludność wita nas 
wszędzie entuzjastycznie, płacząc z radości. Dziewczęta całują, przeszkadzają aż 
w marszu. Niczem nas tylko ci ludzie nie mogą nakarmić, bo nic im bolszewicy 
nie zostawili. Walki prowadzimy bez przerwy dzień i noc. Wiara świetnie strze-
la. Ofiary po stronie wroga straszne. Jeńców moc, broni i sprzętu wojennego 
pilnują mieszkańcy. Nadszedł decydujący w naszej ofensywie dzień. 

17 sierpnia w którym to dniu mieliśmy stoczyć największy bój o Pułtusk  
i dążyć do zajęcia Makowa, aby kilka dywizji sowieckich odciąć od reszty sił 
przy granicy niemieckiej. O 6-ej rano tego dnia, wykonując rozkaz zajęcia 
najbardziej wysuniętej placówki bolszewickiej, gdy biegłem przed tyralierą w 
czasie okropnego ognia karabinów maszynowych bolsz.[ewickich], poczułem 
ciepło w prawej ręce. W pół godziny potem znalazł mnie w kartoflach nie-
przytomnego z upływu krwi brat mój Tadeusz i sierżant Fiszer. Zostałem ranny. 

Godzinę jeszcze leżeliśmy w trójkę w kartoflach nie mogąc podnieść 
nawet głowy wobec huraganowego ognia czerwonej armii, która broniła się 
zażarcie przed generalnym odwrotem. Po posunięciu się naszej linii znalazłem 
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się w wiejskiej chałupie, gdzie sprowadzony przez gospodarza sanitariusz zrobił 
mi pierwszy opatrunek. 

Wiejska ludność miejscowa tak serdecznie się mną i innymi rannymi 
opiekowała, że pozostanie mi to w najpiękniejszej pamięci. Ze łzami w oczach 
dzielnie gosposie odgadywały myśli nasze i sanitariuszy, zawodząc przy tym 
ciągle „o mój Jezusiczku jakiś Ty dobry, że naszych tak mało, a tak wykurzajom 
ciałatajstwo plugawe”. 

Wycofany z placu boju jako ranny dostaję się naprzód do szpitala polo-
wego w Nasielsku, skąd 18 sierpnia przeniesiono nas do szpitala fortecznego  
w Modlinie. Tu, gdzie kilka dni temu roiło się jeszcze od przygotowań bojowych 
w fortach modlińskich, pozakładano prowizoryczne szpitale, a front już hen, 
daleko. 

W komunikacie sztabu z dnia 17 sierpnia czytamy m. in. „... Dywizje 
grupy uderzeniowej, pod osobistym kierownictwem Naczelnego Wodza, prą 
niepowstrzymanie naprzód, rozbijając oddziały nieprzyjacielskie, którym 
wychodzą na skrzydła i tyły. ... Dowódca V Armii gen. Sikorski po ciężkich 
walkach zajął Pułtusk i pędzi nieprzyjaciela w kierunku granicy niemieckiej. ... 
Tuchaczewski wydaje swoim armiom rozkaz odwrotu, rezygnując ze zdobycia 
stolicy”. 

Radość tych co zostali kalekami nie ma granic: mimo okropnych cierpień 
przy opatrunkach, na wiadomość o naszym Zwycięstwie podniecenie radości  
stłumiło ból ran cierpiących. Tego dnia jeszcze zastałem wywieziony 
parostatkiem Wisłą do szpitala czerwonego krzyża w Warszawie. Doznałem 
tutaj nadzwyczajnej opieki. Siostry kochane są  dla nas istotnymi aniołami. Nie 
brakuje nam nic zupełnie .. prócz tych co zostali w domu. Warszawa szaleje   
z radości a wraz ze stolicą, jak widać z gazet i cały kraj. Przez szpital przewijają 
się kilka razy dziennie to piękne warszawianki, to wysocy dygnitarze pań-
stwowi lub społeczni, gawędząc z rannymi i zostawiać pisma, książki, sma-
kołyki, wypytując się o potrzeby. Zjednoczonym i wysiłkiem całego narodu 
pozwolił nam Bóg osiągnąć tak wspaniałe zwycięstwo, a Niepodległość wynie-
siona z pobojowisk wojny światowej wyrwaliśmy na wieki. Dlatego też ta 
entuzjastyczna radość ogarnęła wszystkich. Cała Polska zdawała sobie sprawę 
ze znaczenia pogromu czerwonej armii. Po wyjściu ze szpitala, już po zakoń-
czeniu wojny, w listopadzie 1920 r. bezpośrednio udałem się do swego pułku 
stacjonującego w Grudziądzu. 

Wracały wtedy właśnie nasze oddziały z Grodna do swych kadr. Pułki 
nasz oraz pomorskie i wielkopolskie zostały na Pomorzu i Wielkopolsce tak 
owacyjnie przez ludność witane, że ta wypróbowana w bojach i trudach wiara 
nie mogła powstrzymać się od łez. Na rogatkach miast bramy tryumfalne  
z napisami „Witajcie zwycięzcy”, „Cześć bohaterom” itp. Z Grudziądza rozje-
chaliśmy się do swych miejscowości, powracając do swych warsztatów pracy.  
Z radością powitaliśmy kochane nasze Radomsko. 
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Dzisiaj, gdy w 10-cio letnią rocznicę tego wielkiego w dziejach Naszego 
Zwycięstwa, powstałego w tak okropnych warunkach,  prawie wszyscy Polacy, 
nawet poza granicami Polski urządzali w swych miejscowościach różnego 
rodzaju uroczystości dla głębszego przypomnienia sobie wydobycia się z Potopu 
mającego zalać i zgładzić Polskę. Tylko u nas w Radomsku, w powodzi spraw 
codziennych prysł entuzjazm dla przeszłości dziesięciu lat temu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



Wspomnienia Ignacego Malewskiego z 1920 r.

Zeszyty Radomszczańskie 
Tom X (2015)

Krzysztof Oczkowski
(Warszawa)

Wspomnienia Ignacego Malewskiego z 1920 r.

Wstęp

Ignacy Malewski był właścicielem majątku Odrowąż 
w powiecie radomszczańskim. Ukończył gimnazjum w Piotr-
kowie, następnie został inżynierem rolnikiem. Po drugiej wojnie 
światowej został wypędzony z Odrowąża przez władzę ludo-
wą po „reformie rolnej”. Nie mając się gdzie podziać pracował 
czasowo w leśniczówce nadleśnictwa Radoszyce k. Końskich 
jako gajowy, potem był kierownikiem Ośrodka Hodowlanego 
Społem w Kłunie k. Błonia, gdzie opiekował się liczącym ok. 
200 szt. koni – rekonwalescentów, pochodzących z „UNRRA”. 
Następnie, aż do emerytury pracował w Instytucie Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin w Warszawie. Zmarł w 1981 r. tuż przed 
stanem wojennym. 

Prezentowane wspomnienia Ignacego Malewskiego 
z kampanii 1920 r. (spisane w 1938 r.) udostępnił mi jego nie-
żyjący już syn Stanisław, w formie ręcznie zapisanego zeszy-

Dwór w Odrowążu, powiat Radomsko.
Dom rodzinny autora wspomnień (widok z 2002 r.)
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tu, z upoważnieniem do edycji i publikacji. Dodałem do tego zdjęcie pochodzące 
z zaproszenia na 250-lecie dworu w Odrowążu i grupowe zdjęcie ze zbiórki 
ochotników z osobami odprowadzającymi i kadrą oficerską, zrobione w Łękawie 
przed wyruszeniem na wojnę z Bolszewikami. Zdjęcie to odnalazłem wśród 
pamiątek mojego ojca Stanisława, który jest uwidoczniony jako drugi od lewej 
w najwyższym rzędzie. Ignacy Malewski figuruje na tym zdjęciu jako drugi od lewej 
w rzędzie poniżej, natomiast jego ojciec to ten starszy pan w kapeluszu, wsparty 
na lasce, siedzący również z lewej strony jako drugi ale w trzecim rzędzie od dołu.

Dodatkowo, dla ilustracji tekstu wspomnień dodałem rysunki pochodzące 
ze zbioru kilkudziesięciu sztuk widokówek otrzymywanych latami, przy różnych 
okazjach, przez mojego ojca od ich autora, czyli również Ignacego Malewskiego. 
Wujek „Iguś”, jak nazywaliśmy go, miał po matce malarce Antoninie Malewskiej 
z Kozłowskich zdolności plastyczne, pomimo braku wykształcenia w tym kierun-
ku, malował, rysował, a nawet rzeźbił.

Ochotnicy w Łękawie 
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Moje wspomnienia z 1920 r.

Kto z nas ówczesnego pokolenia nie ma-
rzył w latach chłopięcych o pięknym mundurze 
ułańskim, o sławie i szarży kawaleryjskiej? I oto 
ziściło się marzenie. Już w listopadzie 1918 r., po 
rozbrojeniu Austriaków, w czym brałem udział jako 
uczeń gimnazjum w Piotrkowie pragnąłem wstąpić 
do formującej się Armii Polskiej. Na usilne jednak 
prośby rodziców zostałem, by skończyć przedtem 
szkołę. Przyszedł pamiętny rok 1920. Po sukcesach 
przyszły klęski. Armia nasza cofała się spod Kijowa. 
Byłem wtedy na wsi u rodziców. 

Matka1 moja ciężko rozchorowała się na serce. Obaj z ojcem truchleliśmy 
o jej życie. Czułem, że obowiązek nakazuje mi iść na front, ale brakło mi odwagi 
powiedzieć o tym Matce. Ona jednak przeczuła, co się dzieje w mojej duszy. 
Przywołała mnie do siebie i powiedziała: „wiem, czego pragniesz i że musisz 
iść”. O jaki byłem jej wdzięczny. Postanowiłem zaciągnąć się do formowanego 
w Łękawie szwadronu ułanów. Wyruszyliśmy razem z moim ciotecznym 
bratem Leszkiem Ruszkowskim2. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że formujący 
się szwadron prawdopodobnie będzie wcielony do jazdy Jaworskiego (19 pułk 
ułanów) i kazano stawić się za kilka dni.

W naszym mieście powiatowym, Radomsku, panował duży ruch i pod-
niecenie. Przybyło tu ewakuowane z Wołynia starostwo Zasławskie a wraz 
z nimi przyjechał daleki kuzyn ojca Ryszard Bielowski. Nie znałem go dotąd. 
Z ciekawością słuchaliśmy jego opowiadań o tym, co tam przeżywali nasi kresow-
cy. Starosta Zasławia p. Głowacki przysłał do nas do Odrowąża kilka par koni, 
a sam przyjeżdżał często nie mając wiele zajęcia. Dostałem od niego szablę rosyj-
ską „dragonkę”, która służyła mi później podczas całej kampanii. Konia dostałem 
karego z kwiatkiem na czole i białymi pęcinami. Był to koń pociągowy, który 
nigdy nie chodził pod siodłem, ale łagodny i pojętny. 

Pierwsze nasze ćwiczenia w Łękawie prowadził starszy już człowiek, 
dawny porucznik w armii rosyjskiej nazwiskiem Bogusz. Pełen jeszcze zapału 
i energii, ale nie znający polskiej komendy, więc szło to z polska po rosyjsku. 
Wkrótce wysłano nas do Piotrkowa po konie wzięte z mobilizacji, bo jak dotąd 
większość pełniła służbę pieszo. Konie nie były świetne i bardzo nie wyrównane 
pod względem wzrostu, rasy, maści i temperamentu. Z początku dużo było z nimi 
kłopotu, ale nie było ani czasu, ani możliwości zdobycia lepszego materiału.

Widziałem wtedy tragiczny wypadek – para chłopskich koni spłoszyła 
się i poniosła wóz z siedzącą na nim kobietą z dzieckiem na ręku. Będący opodal 

1 Antonina Malewska z Kozłowskich, malarka, studiowała w Paryżu. Zmarła w latach sześć-
dziesiątych w Warszawie.
2 Leszek Ruszkowski, mieszkaniec Piotrkowa, geodeta, kuzyn autora wspomnień.



policjant skoczył na ratunek i usiłował chwycić konie przy pysku, ale upadł 
i dostał się pod wóz, koła przeszły mu po szyi tak, że zmarł nie odzyskawszy 
przytomności. 

Na uroczystość przysięgi przyjechali do Łękawy moi Rodzice i mój 
młodszy brat Janek. Ojciec przyprowadził mi nowego konia kupionego od starosty 
Głowackiego. Był to koń kozacki, nieduży i niezbyt piękny, ale o żelaznych nogach 
i wielkiej wytrzymałości. Karego oddałem bez żalu, bo choć prezentował się bardziej 
okazale, ale brak mu było wielu cech potrzebnych koniowi kawaleryjskiemu. 
Nowego kasztana bardzo polubiłem i nazwałem „Iwan”.

Wiadomości z frontu były coraz gorsze, wojska sowieckie spychały naszą 
armię ku Wiśle, a kawaleria Budionnego parła na Lwów. To też nastrój podczas 
przysięgi był niewesoły i poważny. Po przysiędze, pożegnanie z rodzicami 
i odmarsz. Matka moja, jak już wspomniałem, chociaż chora na serce trzymała 
się dzielnie i jeszcze dodawała ducha innym. Rzecz dziwna, że przepowiedziała 
śmierć jednego z kolegów. Gdy po przysiędze rodzice wracali do domu, matka 
odezwała się do ojca „Tamci wrócą wszyscy, ale Stach Malczewski3 zginie, mam 
takie przeczucie”. Tak się też stało, wielu z naszej paczki było rannych, pod 
wieloma zabito konie, ale żaden prócz niego nie został zabity.

Nazajutrz załadowali nas z końmi do wagonów towarowych i odesłali 
do Będzina jako uzupełnienie 6-go pułku ułanów. Dostałem się do drugiego 
szwadronu i pierwszego plutonu. Szwadronem dowodził rotmistrz Cieśliński.

Pierwszy pluton drugiego szwadronu składał się w większej części 
z ziemian na własnych koniach. Byli oni znacznie starsi od nas, więc w szwadronie 
nazywali ich plutonem „wujów”. Kwaterowaliśmy po kilka koni razem 
w zagrodzie we wsi górniczej Łagisza. Inne szwadrony były w podobny sposób 
zakwaterowane we wsiach sąsiednich. Ćwiczono nas szybko i pobieżnie, bo 
i czasu nie było na normalne szkolenie. Stanowiliśmy częściowo materiał surowy, 
wielu źle na koniu siedzia-
ło, ale wspólne wszystkim 
Polakom zamiłowanie do 
konia i zapał młodzieńczy 
wyrobiły z nas szybko nie-
złych kawalerzystów. Do-
staliśmy jednolite umun-
durowanie khaki, hełmy 
francuskie stalowe, lance 
i szable również francu-
skie, a karabinki, siodła 
i ogłowia austriackie. 

Przyszły wieści pilniejsze z placu boju i nareszcie wyjazd na front. 
Rzucono nas na południowy odcinek frontu pod Lwów gdzie weszliśmy w skład 

3 Stanisław Malczewski, kolega szkolny z gimnazjum w Piotrkowie „Piotrkowiak”, zginął 
w stopniu kaprala w bitwie pod Zasławiem w 1920 r.
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I brygady jazdy, składającej się z trzech pułków ułanów – naszego 6-go, 5-go, 
11-go oraz dywizjonu artylerii konnej. Dowódcą brygady był dawny Beliniak4 
pułkownik Janusz Głuchowski. Wyładowaliśmy się z wagonów w Hodorowie 
i ruszyli szybkim marszem. Późnym wieczorem zatrzymaliśmy się w jakiejś wsi, 
której nazwy nie pamiętam. Nieprzyjaciel był blisko. Nie wolno było rozsiodłać 
koni, wyznaczono silne warty. Wczesnym rankiem ruszyliśmy znów w pochód. 
Jechałem wtedy na szpicy szwadronu z karabinkiem opartym o udo gotowym do 
strzału, pilnie przepatrując okolice. Nieprzyjaciel cofał się szybko, spotykaliśmy 
ślady zniszczenia po ich odejściu. Pamiętam, jak dziś spustoszony dwór polski. 
Budynki gospodarcze spalone już dogorywały, dwór świecił pustymi oczodołami 
okien, ani jednej szyby, ani jednego całego mebla, nawet obicia pozdzierane 
wisiały w strzępach. Cenna biblioteka, zbierana zapewne przez kilka pokoleń 
leżała podarta i podpalona po klombach i zajeździe. Nie ominęli nawet kaplicy 
i splądrowali ją w sposób nie dający się opisać. Patrząc na to zgrzytaliśmy zębami 
i poprzysięgli zemstę.

Nareszcie dogoniliśmy wroga, nie doszło jednak do większego starcia. 
Po obustronnej strzelaninie zajęliśmy wieś, nieprzyjaciel cofał się dalej. Robiliśmy 
teraz do 80 km dziennie szarpiąc i urywając ciągle cofającego się nieprzyjaciela. 
Pod Tarnopolem stoczyliśmy większą bitwę. Widziałem wtedy pierwszych 
rannych z 11-go pułku ułanów. Nasz pułk stał w gotowości jako drugi rzut dla 
poparcia akcji. Nie było to jednak potrzebne, nieprzyjaciel najwyraźniej tracił 
zupełnie ducha i szukał ratunku w odwrocie.

Przyszły teraz dnie i noce bardzo uciążliwe dla młodego i słabo 
wyszkolonego żołnierza. Ciągłe podjazdy, utarczki i marsze. Dnie były pogodne 
i nieraz upalne, nocami jednak chłód dokuczał, ż mimo płaszcza szczękało 
się zębami. Połowa koni odsedniła się lub okulała. Stan liczbowy ludzi ulegał 
również powolnemu zmniejszeniu. Poznałem wtedy, co znaczy dobry koń dla 
kawalerzysty. To, że nie skręciłem karku jadąc w nocy na przednim lub bocznym 
ubezpieczeniu szwadronu, zawdzięczam tylko temu wiernemu towarzyszowi 
żołnierza, na którego instynkt trzeba nieraz zdać się było zupełnie. Raz jadąc na 
takim bocznym ubezpieczeniu w nocy, wpadłem razem z koniem w stare okopy 
z Wojny Światowej z resztkami drutów kolczastych i cudem tylko wydostałem się 
stamtąd bez większego szwanku. Skończyło się tylko na licznych zadrapaniach 
moich i konia oraz dziur w mundurze. Kiedyś znów podczas bardzo ciemnej 
i mglistej nocy jechałem z jednym ułanem na prawym ubezpieczeniu. Szwadron 
idący równoległą drogą wyczuwaliśmy tylko słuchem, bo nie było nic widać. 
Nagle trzech jeźdźców wypadło na nas z boku, od strony pola. Chcieliśmy 
już palić do nich z karabinków, gdyż nadjeżdżali od strony gdzie mógł być 
nieprzyjaciel. Na szczęście już z daleka zaczęli krzyczeć, że swoi. Okazało się, że 
było to ubezpieczenie innego szwadronu, które zbłądziło, pomyliło kierunek i nie 
wiedziało, w którą stronę się obrócić. 
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4 „Beliniak”, oficer słynnego pułku kawalerii legionowej zorganizowanego przez Prażmowskie-
go – Belinę w czasie I wojny światowej.
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Okolice Tarnopola i Zbaraża były bardzo zniszczone. Od początku Wojny 
Światowej przewalały się tamtędy 
ciągłe kontredanse wojsk różnych 
narodowości i broni. Ludność za-
chowywała się z podziwu godną 
obojętnością, nawet w czasie bitwy 
uprawiano pola. Cierpieliśmy wte-
dy głód, konie mniej, bo było już 
po żniwach, ale dla nas w wygłod-
niałym kraju nieraz kawałek chle-
ba z mąki kukurydzianej, bez soli 
musiał wystarczyć, a kuchnie polo-
we z reguły nie mogły nadążyć za 

pułkiem. Kraj jest tam piękny, pełen jarów, wzgórz, błękitniejących w oddali 
lasów dębowych i grabowych, z bliska barwiących się już złotem i czerwienią 
jesieni. Te piękne lasy i jary miały też złe strony, gdyż utrudniały wywiad 
i sprzyjały zasadzkom. 

Raz zatrzymaliśmy się w nocy we wsi, gdzie stały poprzednio baterie 
polskiej artylerii, najwidoczniej bez silnego ubezpieczenia. Jazda Budionnego 
podeszła ich znienacka i wyrąbała do nogi. Strasznie pocięte ciała artylerzy-
stów nawet na starych żołnierzach zrobiły wrażenie, to też ci, którym przypadła 
służba nocna na placówkach obok tego miejsca, mieli duszę na ramieniu. Na 
tym samym odcinku frontu współdziałała z nami armia atamana Petlury. 
Kawaleria ich wyglądała bardzo malowniczo. Mieli amerykańskie mundury 
przepasane czerwonymi pasami z wełny, czapki czarne futrzane ze zwisającym 
denkiem. Uzbrojeni w karabinki, lance 
bez proporczyków i szable kozackie, 
przypominali trochę dawnych Zapo-
rożców. Podobno wartość bojowa tej 
armii ukraińskiej była bardzo słaba 
i dezercja z szeregów duża, natomiast 
wspaniale bili się kozacy dońscy, 
których kilkudziesięciu przeszło na na-
szą stronę i dzieliło losy naszej brygady. 
Pomiędzy nimi była młoda kozaczka, 
której całą rodzinę wymordowali bol-
szewicy w czasie walk nad Donem. Biła 
się bardzo odważnie, a dla jeńców 
była nawet okrutna. Mieliśmy też 
w naszym szwadronie żyda ochotnika, 
syna handlarza koni z Piotrkowa. 
Jeździł dobrze na koniu, nie lubił się 
bardzo narażać na niebezpieczeństwo 
a przy nadarzającej się okazji obierał 
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jeńców rosyjskich z gotówki. 
Bolszewicy chętnie się wtedy poddawali. Wyglądali okropnie, brudni, 

zawszeni, obdarci, często zamiast butów mieli łapcie. Nasz pułk, jak już 
wspomniałem, jedyny w całej brygadzie nosił stalowe, francuskie hełmy. 
Ponieważ bolszewicy obawiali się interwencji Francji, brali nas za Francuzów 
i tracili ducha. W tym czasie jedynie Francja nie opuściła nas w potrzebie, 
dostarczała nam broń, amunicję i instruktorów z generałem Weygand’em na 
czele. Inne państwa nie tylko nie udzieliły nam pomocy, ale jeszcze przeszkadzały 
zatrzymując i utrudniając transporty idące dla nas z Francji. Na szczęście daliśmy 
sobie radę sami i cała zasługa spada na naszą dzielną armię i jej wodzów.

Po wkroczeniu na Wołyń ujrzeliśmy kraj mniej zniszczony wojną 
i zamożniejszy. O żywność już było łatwiej, zdobycie magazynów nieprzyjaciela 
zaopatrzyło nas w paszę i ziarno. Ułanom nareszcie lepiej się dziać zaczęło. 
Kura, gęś, a czasem świniak częściej ukazywały się w naszym menu żołnierskim. 
Specjalistą od tego rodzaju fasunku był Kazik Krynke5 – śpiewak z zawodu, 
mający duże zdolności kucharskie.

Pościg za nieprzyjacielem trwał dalej. We wsi Michnów będąc na szpicy 
patrolu wywiadowczego wraz z trzema kolegami zostaliśmy ostrzelani zza 
płotów. Cud, że nikt nie zginął, bo noc była widna, księżycowa, a strzelali do 
nas na dystans kilkunastu kroków. Oczywiście nie czekaliśmy na drugą salwę 
i zawrócili galopem do szwadronu. Po zameldowaniu dowódcy plutonu, że wieś 
zajęta jeszcze przez bolszewików wydano szwadronowi rozkaz spieszenia się 
i atakowania wsi tyralierą. Nadeszły nasze karabiny maszynowe i rozpoczęły 
swą złowrogą muzykę. Niewiele czasu upłynęło, gdy dowódca plutonu kazał 
mnie i dwóm kolegom znów siąść na koń i wysłał nas na boczne ubezpieczenie – 
placówkę. O mało nie zginęliśmy od obstrzału naszych karabinów maszynowych. 
Potem zapomniano o nas i nie ściągnięto z placówki. Bitwa ucichła i nasi poszli 
naprzód. Odczekaliśmy parę godzin, ale jak już dzień się zrobił zdecydowaliśmy 
gonić nasz pluton. Ale przez ten czas odsadzili się od nas znacznie i dopiero po 
kilku godzinach forsownej jazdy zdołaliśmy połączyć się z plutonem. Było to na 
wsi Szczurowce. Po nastroju naszych dowódców i ułanów czuliśmy, że zanosi 
się na jakąś akcję. Mówiono, że nieprzyjaciel otrzymał posiłki, okopał i zamierza 
stawiać silny opór koło Zasławia. Z daleka widać było pojedynczych jeźdźców 
bolszewickich wysuwających się na zwiady w naszym kierunku i śpiesznie 
cofających się ku swoim po wymianie strzałów. Na raz padły jakieś rozkazy, pułk 
uformował się w szyku czwórkowym i kłusem ruszyliśmy przez wieś. Wówczas 
odezwały się działa nieprzyjaciela. Ukazały się białe obłoki szrapneli, a potem 
zaczęły się rwać granaty. Jechaliśmy ciągle zbitą kolumną w szyku czwórkowym, 
bo teren na rozwinięcie nie pozwalał. Granaty i szrapnele rwały się wciąż po 
obu naszych bokach. Wreszcie wymacali, szrapnel pękł nad trzecią kolumną 
przede mną. Widziałem, że ktoś spadł z konia, a koń bez jeźdźca wypadł oszalały 

5 Kazimierz Krynke, z zawodu śpiewak, obywatel ziemski – majątek Zdania k. Radomska, 
kolega szkolny „Piotrkowiak”.
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z szeregu, z wielką krwawiącą raną. Skończyła się wreszcie wieś, dopadliśmy 
wąwozu. Artyleria nieprzyjaciela zwiększyła ogień, granaty i szrapnele rwały się 
na przemian. Widzieliśmy, że dowódca brygady i kilku oficerów stali na skraju 
wąwozu i przez lornetki pilnie coś obserwowali. Nam kazano zejść z koni i surowo 
zabronili wychylać się z wąwozu. Nie wiem jak długo to trwało, bo każda chwila 
wydawała się wiekiem. Czekaliśmy, że lada moment ich artyleria skoncentruje 
na nas swój ogień, a wtedy będzie masakra. Nagle w sztabie zrobił się jakiś 
ruch. Nasz rotmistrz Cieśliński przybiegł i krzyknął „Drugi szwadron na koń!”. 
A potem, gdy już wyjechaliśmy z wąwozu –„rozwiniętym, szable, lance do 
szarży!”. Pochyliły się lance, zabłysły wyciągnięte z pochew szable. Ruszyliśmy 
najprzód kłusem a potem „galopem marsz, marsz”. Mijamy nasz dywizjon 
artylerii, który na polu pośpiesznie odprzodkowuje i szykuje się do wsparcia 
ogniem naszej szarży. Nieprzyjaciela jeszcze nie widać, tylko kule karabinowe 
zaczynają bzykać koło uszu. Przed nami błękitnieją jakieś większe wzniesienia 
pokryte lasem. To stamtąd sypią się na nas pociski. Ogień staje się coraz gęstszy, 
przeważnie dołują, lub przenoszą. Bierzemy najwyższy pęd – „Hurra!”.

Dopadamy do pierwszej linii okopów. Salwa prawie w same twarze! 
A potem dopadamy ich, widzimy dzikie z przerażenia twarze i masę rąk pod-
noszących się do góry – poddają się. Przeskoczyliśmy przez nich, niech dalsze 
rzuty zajmą się nimi i pędzimy dalej. Tu znów piętrzy się nowa zapora, bagnisty 
strumień. Część naszych koni utyka i więźnie, reszta rwie naprzód. Za chwilę je-
steśmy na drugiej linii okopów. Powtarza się to, co na pierwszej. Pędzimy na trze-
cią linię, ale i ta nie wytrzymuje i poddaje się. Zwycięstwo zupełne! Zgarniamy 
masę jeńców i sprzętu. Był to już najwyższy czas, bo nasze biedne konie idą już 
ostatkiem sił. Ostatni okop zdobywaliśmy na słaniających się i białych od piany 
koniach. W oszołomieniu bojowym właściwie nic nie wiedzieliśmy o strachu, 
uświadomiliśmy to sobie dopiero później. Straty były niewielkie, zginęło jednak 
kilku dzielnych chłopców i dowódca naszego plutonu porucznik Sulimierski. 
Zginął też kapral Malczewski, któremu moja matka to przepowiedziała. Jest też 
sporo rannych i kilka zabitych koni. Nadbiegają dalsze szwadrony i kontynuują 
pościg za nieprzyjacielem. Słyszymy coraz dalsze strzały i krzyki. Teraz dopiero 
zdajemy sobie sprawę jak jesteśmy wyczerpani i w jak opłakanym stanie znajdują 
się nasze konie. Szarża blisko 3 kilometry po falistym terenie, przebycie grząskie-
go strumienia i trzech linii okopów wyczerpały je zupełnie. Ale rezultat bitwy 
wspaniały! Rozbita cała dywizja sowiecka, wzięte dwie baterie armat z całym 
zaprzęgiem i amunicją, 18 ciężkich karabinów maszynowych, tabory i przeszło 
tysiąc jeńców. Młody i wyćwiczony żołnierz spisał się bardzo dobrze. 

Sądzę, że braterstwo broni sprawia to, że zwolnienie kroku, gdy inni 
dotrzymują tempa, to nie tylko wstyd, ale człowiek miałby wrażenie, że jest 
zdrajcą. Ludzie opowiadają o bohaterstwie różne historie, ale to zupełnie co 
innego. Człowiek nie jest sam, nikt nie chce ustąpić z placu, wszyscy stanowią 
jedno. Nikt nie odmierza sił, każdy chciałby przekroczyć trochę, troszeczkę 
to, co rozsądek nakazuje. Mówi sobie, dalej ani jednego kilometra. Ale jak ten 
kilometr minie, a tamci wciąż idą naprzód, myśli sobie, jeszcze jeden i dalej, 
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dalej. I tak samo jest z bitwą i tak samo ze śmiercią.
Po bitwie wracaliśmy do wsi Szczurowce na odpoczynek. Jechałem strze-

mię w strzemię z naszym wachmistrzem Wróblewskim. Widziałem zadowolenie 
i uśmiech na jego twarzy. Porzucił swój zwykły, ostry i urzędowy ton, gawędził 
ze mną po przyjacielsku jak ze starym żołnierzem. Zrozumiałem, że od tej bitwy 
inaczej już patrzy na nas młodych ochotników. Na drugi dzień odbył się pogrzeb 
poległych towarzyszy broni. Nie jednemu zakręciła się łza w oku, gdy żegnał 
swojego bliskiego towarzysza. 

Po kilkudniowym odpoczynku wyruszyliśmy do Czołhuzowa, w blisko-
ści, którego leżą Pilawce znane nam z „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza. Tam 
ciężko zachorowałem na malarię i leżałem na kwaterze nie wiedząc o świecie 
Bożym. W tym czasie pułk nasz wyszedł pod Kumanowce, gdzie razem 
z piechotą i artylerią brał udział w ostatniej już bitwie w tej wojnie. Został tam 
ranny mój kolega Jurek Majewski6 i stracił tam swego konia, piękną kasztankę. Jak 
mi opowiadano później, pierwszy dzień bitwy był dla nas pomyślny. Drugiego 
dnia, sowieci uderzyli tak wielką masą, że nasi nie wytrzymali. Zaczęła się 
panika, szwadrony pomieszały się w wąskich uliczkach wsi. Jeden z naszych 
podoficerów nie wytrzymał nerwowo, przygalopował do dowództwa brygady 
i zameldował, że pułk rozbity. Za ten fałszywy meldunek groził mu sąd wojenny, 
ale jakoś to zatuszowali. Dowódcy opanowali sytuację i zaprowadzili, jaki taki 
ład w szeregach, tak, że nie tylko odparto nieprzyjaciela, ale w trzecim dniu bitwy 
rozbito go i zmuszono do odwrotu.

Mniej więcej po tygodniu pułk wrócił na swe leże do Czołhuzowa. 
Ja czułem się już lepiej, ataki malarii miałem coraz słabsze i jako tako wróciłem do 
sił. Wkrótce dostałem rozkaz wyjazdu do kadry pułku, do Będzina z rozkazami. 
Uśmiechało mi się to ze względu na możliwość wpadnięcia do domu, chociaż 
na 1 dzień. Działania wojenne już właściwie się skończyły. Jechałem podwodami 
chłopskimi przez Łanowce i Zbaraż. Zbaraż ujrzałem o zachodzie słońca. 
Znów stanęły mi przed oczyma niezapomniane opisy z „Ogniem i mieczem” 
Sienkiewicza. 

Po załatwieniu spraw w kadrze pułku wpadłem na jeden dzień do domu. 
Tu dowiedziałem się, że rozminąłem się z ojcem, który wyjechał z naszym kuzynem 
Bielawskim wioząc dary i ciepłą bieliznę dla naszego szwadronu od ziemiaństwa 
z okolic Radomska i Piotrkowa. Kuzyn ojca skorzystał z okazji, aby zajrzeć w swoje 
strony, gdyż mieszkał koło Ostroga czy Zasławia. Zmartwiłem się bardzo, że nie 
zobaczę ojca i postanowiłem wracać jak najspieszniej, aby go zobaczyć jeszcze na 
Wołyniu. Matka moja była już zdrowa, odwiozła mnie do Radomska i zaopatrzyła 
w masę prowiantu i parę butelek dobrego wina. Wracałem przez Lwów. Martwiła 
mnie wciąż myśl, że mogę znów rozminąć się z ojcem. I gdy myśląc o tym szedłem 
przez zatłoczony wojskiem dworzec i kierowałem się do wyjścia na peron, 
natknąłem się na ojca. Radość obopólna była wielka. Postanowiłem zaryzykować 
i przedłużyć sobie podróż o jeden dzień. Przez ten dzień zwiedziliśmy z ojcem 

6 Jerzy Majewski (1900-1980), radomszczanin, członek ZHP.



Lwów, wszystkie kościoły i zabytki. Zobaczyliśmy też Panoramę Racławicką 
malowaną przez Kossaka i Stykę, a wieczorem byliśmy na operetce „Manewry 
jesienne” Wszystko jednak ma swój kres, to też na drugi dzień pożegnaliśmy się 
z ojcem i rozjechaliśmy w różne strony, ojciec do domu a ja do pułku. W tym 
czasie przyszły wiadomości o zawieszeniu broni i o zajęciu Wilna przez gen. 
Żeligowskiego. Zima nadeszła szybko, w październiku już chwyciły mrozy. 
Wracając dowiedziałem się, że nasz szwadron stoi we wsi Mazepińce koło Antonia. 
W Jampolu spotkałem mego ciotecznego brata Leszka Ruszkowskiego, który był 
przydzielony tam do służby wartowniczej przy magazynach owsa. W bitwie pod 
Zasławiem nie brał udziału, gdyż miał osednionego konia. Podzieliłem się z nim 
zapasami z domu. Wyglądał dość mizernie i był przeziębiony. W Mazepińcach 
połączyłem się z pułkiem. Przejeżdżałem też przez Antoniny, które znałem 
z fotografii we „Wsi Ilustrowanej” pięknego miesięcznika, który przed 1-szą wojną 
ojciec prenumerował. Obecnie zgoła inny i smutny przedstawiały widok. Była to 
wspaniała rezydencja magnacka urządzona z wielkim przepychem i smakiem. 
W czasie rewolucji w 1918 r. została spalona i zrabowana, ale i dziś jeszcze miała 
pełen wdzięku urok. Podziwiałem wielkość, styl i harmonijne rozplanowanie 
całości. 

W Mazepińcach zastałem tylko część kolegów z mojej paczki, gdyż 
większość porozsyłana była za furażem po okolicznych wsiach. Kwaterowaliśmy 
znów z tym samym kolegą Bohdanem Olszewskim7. Zastałem go chorego. 
Obawiałem się, że jest chory na tyfus, bo symptomaty były podobne. Przydały się 
zapasy przywiezione z domu. Dieta: czerwone wino jagodowe i lekarstwa wkrótce 
postawiły go na nogi. Po przywitaniu kolegów pobiegłem do swego konia. Poznał 

7 Bohdan Olszewski kolega autora wspomnień z czasów szkolnych, „Piotrkowiak”.
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mnie od razu i zaraz szturchał mnie nosem w kieszeń munduru, gdzie zawsze 
miałem coś dla niego. Dostał i teraz parę kawałków cukru w kostkach. Wyglądał 
dobrze, ale był niedoczyszczony i zaniedbany. Kilka dni zeszło spokojnie 
w błogiej bezczynności i na doglądaniu konia. Nagle przyszedł rozkaz tworzenia 
lotnego oddziału z różnych szwadronów nie wiadomo, w jakim celu. Wybrano 
około 100 lepszych koni pod dowództwem podporucznika i trzech podoficerów. 
Wymarsz nastąpił dnia następnego. Pogoda była okropna, dął wicher z deszczem 

i śniegiem. Jechaliśmy przez Kulczyn, Malenki, Tereszki i kilka innych wsi, których 
nie pamiętam. W czasie marszu zachorował nasz plutonowy, mnie i jeszcze 
jednego ułana pozostawiono abyśmy 
się nim zaopiekowali, bo wieś ta miała 
złą opinię. Podobno w lipcu w czasie 
odwrotu naszych wojsk zamordowano 
tu naszego rannego oficera i kilku 
żołnierzy. Gdy tak pilnujemy chorego, 
który jęczy i stęka na łóżku, wpada do 
izby jakiś żołnierz z piechoty i prosi 
byśmy szli im na pomoc, gdyż wieś 
się buntuje i nie chce nic dostarczać 
do magazynów. Gdy to usłyszał nasz 
plutonowy zwlókł się z łóżka, kazał 
nam nabić karabinki i iść za nim. 
Wychodzimy przed magazyn, którego 
pilnowało kilku żołnierzy z piechoty, 
stał tam tłum chłopów i kobiet w gro-
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źnym milczeniu. Plutonowy wezwał sołtysa, czyli jak u nich tam nazywano 
„starostę” i patrząc na zegarek krótko i węzłowato oświadczył, że jak do godziny 
12-tej nie dostarczą zboża, to wieś pójdzie z dymem. Starosta drapał się w głowę 
i próbował oponować, ale gdy plutonowy chwycił go za brodę i podsunął pod 
nos nahajkę odszedł kłaniając się w pas. Interwencja pomogła, zboże dowieźli, 
a żołnierze z piechoty nie mogli się nam nadziękować. Staliśmy tam jeszcze dwa 
dni, nasz plutonowy w oczach chłopów urósł na jakiegoś wielkiego dygnitarza. 
Ciągle go nachodzili, aby ich rozsądzał w sporach o różne sprawy. Po powrocie 
do Mazepiniec otrzymaliśmy wiadomość, że wkrótce mają zwolnić z wojska 
studentów i uczniów. Ucieszyliśmy się, bo wojna już była skończona, a nudna 
służba garnizonowa wcale się nam nie uśmiechała. Dużo kolegów chorowało na 
różne przeziębienia i wrzody. Przyszły wreszcie rozkazy. Kazano nam zdać konie 
i broń, a umundurowanie mieliśmy zdać w kadrze pułku, która teraz mieściła się 
w Rzeszowie. Wyprawiono nas na podwodach chłopskich, po kilku na każdym 
wozie. Ja jechałem na ostatnim, była noc i mróz tęgi. Jeden z kolegów miał karabinek, 
którego nie wiem, dlaczego nie zdał przy zdawaniu broni. Bał się go zabrać dalej 
i nie wiedział, co z tym zrobić. Powiedziałem mu żeby mi go dał, zgodził się chętnie. 
Nie przypuszczaliśmy, że wkrótce nam się przyda. Mróz był coraz tęższy, wozy 
turkotały na grudzie, naraz przy naszym wozie łamie się koło. Musimy wysiadać 
w szczerym polu, o naprawie mowy nie ma. Chłop drapie się w głowę, myśli 
odprząc konie i dawać z nimi drapaka. My krzyczymy na tamtych na przedzie 
żeby się zatrzymali, ale nic nie słyszą, dopiero, gdy chwyciłem karabinek i dałem 
parę strzałów w górę zatrzymali się. Rozlokowaliśmy się po tamtych podwodach 
i dobili do stacji kolejowej. W kadrze dali nam przepustki do miejsca zamieszkania 
po cywilne ubrania, i mieliśmy się znów wrócić, aby zdać umundurowanie. 
Po załatwieniu tych wszystkich formalności staliśmy się dopiero cywilami. 
Ale nie wszystkim tak się udało, część kolegów, chociaż dokumenty ich zwolnienia 
leżały w kadrze, była porozsyłana w różnych kierunkach za różnymi rozkazami 
i zadaniami, po wykonaniu których dopiero mogli być zwolnieni. Przeciągnęło 
się to na wiele tygodni, a nawet miesięcy. Kazika Krynke na przykład, w celu 
odszukania naszego chorążego, który wysłany po furaż z kilkoma ułanami 
przepadł jak kamień w wodę. Kazik opowiadał później, że gdy go odnalazł nie 
mógł go skłonić do szybkiego powrotu, bo właśnie odbywało się wesele córki 
popa, u którego kwaterował. Wesele trwało trzy dni, bractwo ułańskie piło 
i tańczyło z mołodyciami. Przypominało to scenę „Zagłoba na weselu” z „Ogniem 
i Mieczem”. Po powrocie do domu oddałem się zasłużonemu odpoczynkowi, 
po tysiąc razy musiałem opowiadać wszystkie swoje przeżycia. Było mi 
dobrze, martwiłem się tylko o pozostawionego konia, do którego bardzo się 
przywiązałem. Postanowiłem jechać po niego, stanowił on moją własność a przy 
tym wyszło rozporządzenie, że ochotnikom zwraca się własne konie. Rodzice nie 
chcieli jednak słyszeć o moim nowym wyjeździe i postanowili wysłać po niego 
stangreta Lorę8. Zaopatrzony w listy polecające do mych kolegów, którzy jeszcze 

8 Lora, stangret z majątku Odrowąż.
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tam pozostali i upoważnienie do odbioru konia, gotówkę i żywność wyruszył 
w początkach grudnia. Upłynęło trzy tygodnie, żadnej wieści, jego żona płacze, 
że pewnie go tam zabili i obrabowali. Wreszcie przed samą Wigilią Bożego 
Narodzenia zjawia się cały, żywy i z koniem. Opóźnienie tłumaczył tym, że 
robili mu trudności z oddaniem konia, podoficerowie próbowali go nawet ukryć, 
aby potem sprzedać. Kilku kolegów straciło w ten sposób swe konie. Ale nasz 
Lora był spryciarzem nie lada i mając poparcie kilku moich kolegów odebrał 
konia. Opowiadał, że jeden z ułanów proponował mu żeby razem z nim sypiał 
ze względu na ciepło, nie zgodził się na to widząc, że ubranie ułana roi się od 
insektów. „Nijako było mi odmówić, ale powiedziałem, że tylko z żoną umiem 
spać i przespałem się na ławce w kącie izby”. 

Cieszyłem się teraz moim koniem, wszyscy go oglądali i karmili przy-
smakami. Teraz, kiedy patrzę po latach na ten okres mego życia, z oddalenia 
wszystkie ujemne strony bledną i zacierają się w pamięci, dobre wybijają się na 
plan pierwszy. Pozostaje zadowolenie ze spełnienia obowiązku względem swego 
kraju i ta garść wspomnień, które chcę przekazać swoim synom.

Ignacy Malewski
Odrowąż 1938 r.
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Dnia 27 sierpnia 2014 roku na Starym Cmentarzu w Radomsku, odbył się 
pogrzeb Karola Walaszczyka, zasłużonego dla miasta Radomska i ziemi ra-
domszczańskiej społecznika i działacza kulturalnego, który zmarł po ciężkiej 
chorobie nad ranem 23 sierpnia. 
 Karol Walaszczyk, urodził się w Radomsku 12 października 1945 r. i to 
z rodzinnym miastem związał swoje życie zawodowe i działalność społeczną. 
Jego ścieżka edukacyjna wiodła przez I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku  
i Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. 

Za swoją działalność na polu kultury wielokrotnie był odznaczany, m.in.  
medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz jako „Opiekun Miejsc Pamięci 
Narodowej”. 

Szczególne miejsce w jego życiu zajmowała fotografia, pasję tę rozwijał  
w ramach Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, 
którego członkiem był od 1971 r. (z czasem zyskał status członka honorowego 
Towarzystwa), a w latach 2002-2009 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia. Sa-
mego siebie określał jako fotografa „krajobrazu, szczególnie rzek Pilicy i Warty, 
Ziemi Radomszczańskiej, Ziemi Przedborskiej”. Za swoją pracę i osiągnięcia na 
tym polu był odznaczony Srebrnymi Medalami Fotoklubu RP „Zasłużonego dla 
Fotografii Polskiej” oraz „Za upowszechnianie fotografii”.  

Karol Walaszczyk był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografi-
ków (ZPAF), oraz mógł posługiwać się tytułem artysty fotografika (afrp) jako 
członek rzeczywisty Fotoklubu RP Stowarzyszenie Twórców. Ponadto w 2012 r. 
otrzymał tytuł Artysty FIAP (Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej), 
zostały potwierdzone udziałem w międzynarodowych salonach pod patronatem 
FIAP. który przyznawany jest artystom fotografom, których walory artystyczne 
prac, technika i umiejętności (sądzę, że czegoś brakuje w tym zdaniu, bo nie wiem o co 
chodzi w nim ) 

Dla lokalnego środowiska fotograficznego przysłużył się inicjując Ogól-
nopolskie Plenery Fotograficzne „Natura i Krajobraz” oraz Biennale Fotografii 
Czarno-Białej „Postać ludzka w pejzażu”, który to konkurs wraz z upływem lat 
zyskał status międzynarodowego wydarzenia. 

Swoje prace eksponował na wielu wystawach indywidualnych i zbioro-
wych, w Polsce i za granicą (w Niemczech, Czechach, USA, Australii, Austrii, 
Szwajcarii i na Litwie). Tytuły jego wystaw to m.in.:  „Pałace i dwory”, „Okna”, 
„Góry Izerskie”, „Fotografia”, „Krajobrazy”, „Ziemia radomszczańska”, „Ra-
domsko”, „Ziemia przedborska”, „Ludzie i ziemia”, „Krajobrazy II”, „W czerni i 
bieli”, „Krajina”, „Radomszczański kirkut”, „Barwne krajobrazy”, „Zapomniane 
studnie”, „Łemkowyna”, „Karnawał w Kolonii”, „Moje Radomsko” oraz „Win-
nica – notatki fotograficzne”. 

Ponadto opracował autorskie albumy fotograficzne „Matka Boska Gidel-
ska” i „Gen. Brygady Stanisław Sojczyński «Warszyc» 1910-1947”, zaś jego zdję-
cia publikowano m.in. w almanachu „Mistrzowie polskiego pejzażu” i albumie 
„Sztuka fotografii”. 
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Fotografie Karola Walaszczyka można było znaleźć w licznych albumach 
dokumentujących regionalne piękno, m.in. „Pilica – piękno zagrożone”, „Skarby 
znad pilicy”, „Parki Krajobrazowe Ziemi Piotrkowskiej”, „Rezerwaty Ziemi 
Piotrkowskiej”, „Nad Górną Wartą”, „Krajobraz przyrodniczy Województwa 
Łódzkiego” i „Miasta Województwa Łódzkiego”. Także można je było spotkać 
wielokrotnie w prasie, wydawnictwach promocyjnych i reklamowych. 

Prócz fotografii Karol Walaszczyk był pasjonatem historii. Jego działania 
skupiły się w szczególności na zachowaniu dóbr kultury oraz dziedzictwa naro-
dowego. 

W latach 90-tych XX w. to dzięki jego pracy jako pomysłodawca, redak-
tor, edytor  i wydawca (w jednej osobie) powstało kilkadziesiąt ręcznie powiela-
nych prac dotyczących historii ziemi radomszczańskiej (w ramach serii „Radom-
sko”). Prace te mają charakter historyczny, popularno-naukowy i literacki. 

Ponadto był jednym z inicjatorów i realizatorów budowy Grobu Niezna-
nego Żołnierza, a także był autorem projektu flagi miasta Radomska. Od 2005 r. 
swą pasję realizował jako członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Od-
dział w Radomsku. Należał również do lokalnego oddziału Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami. 

W swojej pracy artystycznej i społecznej Karol Walaszczyk współpraco-
wał z wieloma instytucjami lokalnymi, takimi jak: Urząd Miasta Radomska, 
Miejski Dom Kultury w Radomsku, Muzeum Regionalne im. Stanisława San-
kowskiego w Radomsku oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku. Ponad-
to z licznymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Polski  
i zagranicy. 
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Karol Walaszczyk i Jakub Lechowski, fot. Marek Ambrozik 
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Publikacja ukazała się dzięki dotacji na realizację zadania publicznego 
w 2015 r. udzielonej ze strony Miasta Radomska
(„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”)

oraz
Starostwa Powiatowego w Radomsku

(„Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego”)



Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku wspierają:

Miasto Radomsko

Starostwo Powiatowe w Radomsku

ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku

Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku

www.radomsko.pl

Radomszcański
Powiat Możliwości

www.radomszczanski.pl

www.muzeum.radomsko.pl

www.pgk-radomsko.plwww.esbank.pl


