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O kaplicy grobowej Siemieńskich na cmentarzu we wsi Chełmo 

słów kilka 

 
 

Wieś Chełmo, leżąca u podnóża góry o tej samej nazwie, kościół posiada-
ła przynajmniej od XIV w. (pierwsza wzmianka pochodzi z 1389 r.). Zgodnie  
z ówczesną praktyką zmarłych chowano wewnątrz świątyni oraz wokół niej. 
Cmentarz przykościelny był nieduży, w dodatku pod stosunkowo cienką war-
stwą ziemi zalegała skała i wykopanie grobu o odpowiedniej głębokości było 
niemożliwe. Chowanie zwłok w samej świątyni, jak i w płytkich grobach na 
cmentarzu, niosło za sobą zagrożenia epidemiologiczne. Zdawano sobie z tego 
sprawę pod koniec XVIII w., władze kościelne zaś ostrzegały zwłaszcza przed 
pochówkami w kościołach1. Starania te wpisywały się w tendencję do wypro-
wadzania cmentarzy poza obręb osad ludzkich, początków której doszukiwać 
się można w zarządzonej w 1763 r. rewizji cmentarzy paryskich pod kątem poli-
tyki higieny publicznej. Szły też one w tym samym kierunku co próby prawnych 

                                                 
1 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie 
(dalej AACz), sygn. nr KM 140, Odezwa arcybiskupa do wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej, 
brak paginacji; por. T. A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 r., Radomsko 2005, s. 275. 
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regulacji tego zagadnienia - o dość zresztą ograniczonym zasięgu - podejmowa-
ne przez różne organa państwowe2. W Chełmie jednak nowy, położony poza 
wsią cmentarz w tym czasie nie powstał i to mimo szczupłości starego, o którym 
w 1776 r. podczas wizytacji kościoła pisano, że „inszego mieysca na chowanie 
ciał ludzi zmarłych nie masz, ani łatwo nie może”3. Dopiero zaborcze władze 
pruskie zajęły się tym problemem i ok. 1797 r. doprowadzono do założenia no-
wego cmentarza, a podjęcie tych działań wiązać można z mającym podówczas 
pełnym wprowadzeniem pruskiego Powszechnego Prawa Krajowego jako jedy-
nego i bezwzględnie obowiązującego4. Stara nekropolia jednak jeszcze pewnie 
przez jakiś czas funkcjonowała, nie ma bowiem żadnej informacji, by dokonano 
jej likwidacji i ekshumacji zwłok. W 1801 r. „nadzwyczajne wzruszenie powie-
trza”, trwające 4 dni i noce, poczyniło na niej ogromne spustoszenia. Wiatr prze-
nosił deski z trumien na odległość kilkudziesięciu metrów5, co pozwala sądzić, iż 
znajdujące się nań groby były w bardzo złym stanie. Trudno natomiast powie-
dzieć, czy w tym czasie faktycznie użytkowano już nowy cmentarz, na potrzebę 
którego władze pruskie zażądały pod koniec XVIII stulecia wydzielenia  
w Chełmie oddalonego od wsi miejsca na cmentarz i ksiądz musiał oddać kawa-
łek swego pola. Umiejscowiono go kilkaset metrów od kościoła6, nieopodal dzi-
siejszej drogi do wsi Leonów. Przez następne kilkadziesiąt lat cmentarz był bez 
ogrodzenia. Zmieniło się to dopiero w latach 1844-18467. W 1879 r. zapisano, że 
cmentarz otoczony murem kamiennym z Góry Chełmo, pokryty daszkiem  
                                                 
2 Zob. np. A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa 1959 
(Studia z Dziejów Polski w Okresie Oświecenia, 2), s. 92, 166, 167; Z. Kuchowicz, Warunki 
zdrowotne wsi i miasteczek województw łęczyckiego i sieradzkiego w XVIII wieku, Łódź 1961; Wilkie-
rze poznańskie, cz. 1, Administracja i sądownictwo, oprac. i wyd. W. Maisel, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1966 (Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Seria 2, Pomniki Prawa Polskiego. Dział 
3, Prawo Miejskie, t. 3/1), nr 203; W. Ćwik, Miasta królewskie Lubelszczyzny w drugiej połowie 
XVIII wieku, Lublin 1968, s. 17; W. Szaj, Organizacja i działalność administracyjna wielkopolskich 
komisji porządkowych cywilno-wojskowych (1789-1792), „Studia i Materiały do Dziejów Wielko-
polski i Pomorza”, t. XII, 1976, z. 1, s. 100; M. Bogucka, Dzieje miast i mieszczaństw w XV-XVIII 
wieku, [w:] M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 519; W. Rusiński, Życie codzienne w Kaliszu 
w dobie Oświecenia, Poznań 1988, s. 295; Ph. Ariès, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska War-
szawa 1989, s. 469; T. Srogosz, Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracyjnej Rze-
czypospolitej w okresie stanisławowskim, Łódź 1993, s. 130, 359-361. 
3 AACz, Dokumenty i akta parafii Chełmo, sygn. KP 4, k. 176. 
4 Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten. Neue Ausgabe, Bd. 4, Berlin 1804, s. 53-
§184; J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793-1806. Studium histo-
rycznoprawne, Wrocław 1957, s. 308. 
5 T. A. Nowak, Chełmo…, s. 275-276. 
6 Dziś kościół od bramy cmentarnej dzieli niespełna 250 m. 
7 T. A. Nowak, Chełmo…, s. 276. 
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z gontów (wtedy już praktycznie zgniłym). Od strony wschodniej była brama  
i furtka ze sztachet. Zaznaczono również w tej wizytacji, że „nie posiada żad-
nych nagrobków starych ani ciekawych, zewsząd ściśnięty grobami uwłaszczo-
nych włościan jest na dziś za szczupły i nie małą budzi troskę gdzie go rozsze-
rzyć”8. Później jednak był on co najmniej dwukrotnie powiększany tak, iż dziś 
ma kształt zbliżony do wydłużonego w przybliżeniu na linii wschód-zachód 
prostokąta, otoczonego murem wykonanym z miejscowego, łączonego zaprawą 
wapienno-cementową piaskowca (pochodzącego jak uprzednio z kamieniołomu 
na chełmskiej górze), w części zgrubnie przyciosanego do formy zróżnicowanych 
wielkościowo, niezbyt foremnych „ciosów”. Jeszcze w okresie międzywojennym 
położony był on wyłącznie wśród chłopskich pól, dziś już od północnego wschodu 
i wschodu sąsiaduje z zabudowaniami osady. Z pozostałych stron otaczają go jed-
nak nadal pola uprawne, przy czym wzdłuż północnej granicy ciągnie się obrośnię-
ty drzewami płytki parów. 

Dostęp na cmentarz prowadzi przez usytuowane od wschodu, wykonane 
ze stalowych kształtowników i blachy, dwuskrzydłową bramę i furtę, od których 
ku kościołowi wiedzie utwardzona asfaltem droga. Przy cmentarzu, na południe 
od drogi, znajduje się duży utwardzony parking. Sam cmentarz zajmuje obszar ok. 
1,8 ha, jest prawie całkowicie pozbawiony wyższej roślinności, z usytuowaną na 
osi, biegnącą po linii wschód zachód, niedawno wyłożoną kostką Bauma aleją 
główną, prowadzącą od bramy ku kaplicy położonej w centralnej partii nekropoli, 
której teren unosi się lekko ku zachodowi. Tym samym materiałem utwardzone są 
prostopadłe do alei głównej aleje boczne oraz niewielki plac zlokalizowany przed 
fasadą stanowiącej wysokościową dominantę, widocznej z daleka kaplicy. W jej 
otoczeniu zgrupowane są najstarsze zachowane nagrobki, pochodzące z lat 70-tych 
i 80-tych XIX w. W czasie gdy powstawały istniała już na cmentarzu kaplica gro-
bowa rodziny Siemieńskich z Masłowic (byli również właścicielami Krer, Ochot-
nika i Koconi). W 1863 r. wybudowała ją Zuzanna Marianna Siemieńska. Urodzi-
ła się w 1817 lub 1818 r. jako córka Ludwika i Zuzanny (z domu Unger) Bilewi-
czów. Mając niespełna 19 lat, 19 lipca 1836 r., wyszła za mąż za Leona Siemień-
skiego, który miał wówczas 22 lata. Ślub odbył się w Chełmie9. Leon był uczest-
nikiem powstania listopadowego, pod Ostrołęką otrzymał ciężką ranę10. Zmarł 

                                                 
8 AACz, sygn. KD 164, s. 275-281. 
9 AACz, sygn. KM 3138, s. 162. 
10 A. J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys dziejów społeczności lokalnej, [w:] Żytno (1198-
1998), Żytno 1998, s. 175. 
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nagle na apopleksję 14 listopada 1862 r., a pogrzeb odbył się 18 listopada11. Nie-
długo potem wdowa przystąpiła do wznoszenia okazałej kaplicy - grobowca 
rodziny Siemieńskich. Dopuszczono się jednak przy tym pewnych nadużyć. 
Budowa ta wymagała bowiem specjalnego pozwolenia, którego Siemieńska nie 
otrzymała jeszcze w 1865 r., gdy kaplicę już ostatecznie ukończono12. 

 

 
 

Plan Chełma z kościołem i nowym cmentarzem przed 1831 r. Topografi českaâ karta Carstva  
Pol’skago sostavlennaâ i gravirovannaâ v 1/126 000 dolû nastoâščê veličiny, [Warszawa] 1839 
[recte 1843], wycinek ark. Kol: III/Sek: VI (wycinek) 

                                                 
11 AACz, sygn. KM 3175, brak paginacji; Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania  
i z pamięci zebrane przez hrabinę Helenę [z Morstinów] Ostrowską, z rękopisu wydał, wstępem  
i przypisami opatrzył Andrzej J. Zakrzewski, Warszawa 2009, s. 149. 
12 AACz, sygn. KK 134, s. 475. List biskupa do konsystorza z 24 czerwca 1865 r.  
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Lokalizacja kościoła parafialnego (2.) oraz cmentarza grzebalnego (B.13) w obrębie gruntów  
i zabudowań plebańskich w Chełmie - 1838/1871 r., za: Archiwum Państwowe w Łodzi, Zb. 
Kart. 44: Kopija Planu Plebanij Chełmo położonej w Gubernii Petrkowskiej Powiecie Nowo-
Radomskim. Kopiował i obrachował Antoni Kostrzewski Ap: Mch[..] w Roku 1871. Z planu 
Dóbr Chełmo zdziałanego w Roku 1838 przez M: Wilmersdorffa Jra Pgo 

 

 
 
Szkic cmentarza w Chełmie – położenie kaplicy grobowej Siemieńskich; za: J. Pietrzak, Kaplica 
grobowa rzymsko-katolicka rodziny Siemieńskich, Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury 
i Budownictwa, 2015 r., w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, 
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 
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Kaplica grobowa Siemieńskich w Chełmie - rzut; za: J. Pietrzak, Kaplica grobowa… 
 

 
 
Cmentarz i kaplica grobowa Siemieńskich w Chełmie. Widok od wschodu 
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Kaplica grobowa Siemieńskich w Chełmie. Widok od południowego wschodu 
 

 
 
Kaplica grobowa Siemieńskich w Chełmie. Widok od południowego zachodu 



W. Długoszewska, T.A. Nowak, J. Pietrzak 
 

 12

Jej powstanie było zapewne nie tylko przejawem przywiązania funda-
torki do zmarłego męża oraz chęcią pozostawienia po nim śladów pamięci, ale 
też wyrazem jej dumy familijnej i ambicji zaznaczenia pozycji rodziny wśród 
ogółu pochowanych na cmentarzu zmarłych. Dodatkowo na potrzebę budowy 
kaplicy grobowej mógł w tym wypadku wpłynąć też fakt, iż w połowie XIX w. 
obiekt o podobnym przeznaczeniu na tymże cmentarzu zamierzali wybudować - 
a może i wybudowali - właściciele Chełma Skórzewcy13. Wznoszenie upamięt-
niających zmarłych obiektów - takich jak: mauzolea, kaplice grobowe, grobowce 
z pomnikami nagrobnymi14 - nie było zresztą podówczas czymś niezwykłym, 
gdyż powstawały one dość licznie nie tylko na cmentarzach grzebalnych, ale  
i sytuowane były w parkach oraz ogrodach przypałacowych. Potrzeba ich bu-
dowy w obu wypadkach zaistniała w momencie, gdy leżący w dobrach szla-
checkich kościół parafialny z przyczyn prawnych musiał przestać pełnić rolę 
również i prywatnej kaplicy pogrzebowej dziedziców (kolatorów), a tym samym 
prawie zupełnie zaprzestano też wznoszenia grobowych kaplic przykościelnych. 
Jednak nieliczne jeszcze takie obiekty związane z siedzibami rodowymi poczęły 
pojawiać się wcześniej, bo już w XVII w., kiedy to propagowano je niekiedy  

                                                 
13 W związku z tymi zamiarami powstał nawet plan budowli. Na jego pierwszej stronie wid-
nieje nazwisko Skórzewskich. Opatrzone jest jednak znakiem zapytania i prawdopodobnie 
datą 1855 r. Obok nazwisko Józefa Szalaya (?), być może autora planu. Sądząc po szkicach 
kaplica ta miała przedstawiać się znacznie okazalej niż ta wybudowana przez Siemieńską. Od 
frontu miały ją zdobić filary, nad wejściem widnieć miały herby familii. Pokryta miała być 
blachą cynkową. Koszt budowy oszacowano na 4059,10 złp. Nie wiadomo dlaczego nie doszło 
do budowy. Być może powstał grobowiec znacznie mniejszy, który rozebrano w połowie lat 
90. XX w. (był w bardzo złym stanie). Usytuowany był za omawianą tu kaplicą. W latach II 
wojny światowej, jak wspominał Edward Wilk z Chełma (zm. w 2003 r.), partyzanci z AK 
przechowywali w nim broń. W grobowcu znajdowały się metalowe trumny. Stanisław Wie-
lowieyski, syn przedwojennych właścicieli Chełma, przypuszczał, że był to właśnie grób Skó-
rzewskich. Pierwsze pokolenie Skórzewskich w Chełmie mogło być jednak pochowane  
w grobowcu w kościele parafialnym - T. A. Nowak, Chełmo…, s. 274, 277. 
14 Jednolitą terminologię precyzującą te określenia wypracowano w toku akcji inwentaryzacji 
zabytkowych cmentarzy prowadzonej od 1980 r. (zob. Ochrona zabytkowych cmentarzy. Materia-
ły zjazdowe, I-III Zjazd Konserwatorski, Halin red. E. Baniukiewicz, H. Spychaj, T. Swat, b.m.d. 
[1983]; Ochrona zabytkowych cmentarzy. Materiały zjazdowe, IV Zjazd Konserwatorski, Halin, oprac. 
T. Swat b.m.d. [1984]; Ochrona zabytkowych cmentarzy. Materiały zjazdowe, Zjazd Konserwatorski - 
Halin, V; oprac. Z. Czajkowski i in., Warszawa 1985). I tak mauzoleum to budowla poświęcona 
zmarłemu, najczęściej z kryptą, z kolei kaplica grobowa to mauzoleum z ołtarzem; zaś okre-
ślenie grobowiec - murowana część podziemna zwieńczona pomnikiem nagrobnym, tj. każdą 
formą pomnika - od tablicy inskrypcyjnej, poprzez epitafium, złożone kompozycje przyścien-
ne do krzyży i innych form wolnostojących - objaśnienie za: H. Kozaczewska-Golasz, Mauzolea 
i kaplice grobowe od XVI do początku XX wieku w dawnym województwie legnickim, Wrocław 2001, 
s. 9. W tekście pomijamy zagadnienie antycznej genezy tego typu obiektów, kilkakrotne oma-
wiane w literaturze przedmiotu. 
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w pracach poświęconych urządzaniu parków jako ich istotny, kompozycyjny 
element. Ich liczba wzrosła zaś w schyłkowej fazie baroku. Stanowią też one 
budowle typowe dla XIX-wiecznych układów rezydencjonalnych należących tak 
do przedstawicieli klasy bogatych właścicieli ziemskich, jak i - choć rzadziej - 
zamożniejszych przemysłowców. Liczba nowo wybudowanych kaplic w par-
kach dworskich spada w początkach XX w., jednak obiekty takie fundowane są 
jeszcze do lat 40-tych XX w.15 

W drugiej połowie, czy może raczej w końcu XVIII w. pojawiają się też 
pierwsze kaplice grobowe wolno stojące w różnych miejscach cmentarzy, po-
czątkowo jeszcze głównie starych, przykościelnych. Jednak już w następnym 
stuleciu z oczywistych (prawnych) przyczyn wznoszone są one prawie wyłącz-
nie w obrębie nekropoli pozakościelnych. I w ich przypadku liczba nowych ka-
plic spada w początkach XX w., lecz pojedyncze powstają nawet w drugiej po-
łowie XX w.16 

Cmentarna kaplica grobowa wzniesiona z inicjatywy Zuzanny Siemień-
skiej miała według przekazów archiwalnych mieć długości 15 łokci, szerokości 
11,5 a wysokości 10 łokci miary warszawskiej. W rzeczywistości jednak jej jed-
noprzestrzenny, podpiwniczony korpus główny z wejściem w szczytowej ścia-
nie wschodniej ma nieco inne proporcje i wymiary, gdyż założono go na planie 
prostokąta osiągającego w rzucie 5,82 x 8,32 m. Plan i bryłę korpusu wzbogacono 
o dostawiony na osi szczytowej ściany zachodniej, niski, znacznie mniejszy 
aneks, przez który prowadzi wejście do niedostępnej dziś - zamurowanej - kryp-
ty grobowej. Kaplicę i przewiązany z nią aneks wymurowano z miejscowego, 
przyciętego do formy niewielkich ciosów piaskowca i spojono zaprawą wapien-
no-piaskową, przy czym wnętrze pokryto zatartym na gładko tynkiem wapien-

                                                 
15 J. Petera-Górak, Kaplice i figury w rezydencjach ziemiańskich i parkach dworskich na Lubelszczyź-
nie, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce 22-24 maja 2002, oprac. Róża Maliszewska, Kozłówka 2003, s. 263-290; 
A. Długozima, Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych, Warszawa 2011, s. 146 - przyp. 594-597; 
S. S. Nicieja, Ogród snu i pamięci. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie oraz ludzi tam spo-
czywających w latach 1786-2010, Opole 2011, s. 218 i n.; K. L. Boguszewska, Wybrane założenia 
rezydencjonalne majątków ziemskich na terenie województwa lubelskiego, „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska”, vol. X,2, sectio L, 2012, s. 46, 52-53; K. Hodor, K. Łakomy, Symboli-
kai tradycja a prawne uwarunkowania projektowania cmentarzy, „Czasopismo Techniczne”, Archi-
tektura, R. 109, 2012, z. 2-A, s. 339-345. 
16 H. Kozaczewska-Golasz, Mauzolea i kaplice grobowe z XVI-XVIII w. we wsiach województwa 
legnickiego, „Ochrona Zabytków”, t. 49, 1996, nr 3 (194), s. 306-312; taż, Mauzolea i kaplice grobo-
we od XVI do początku XX wieku…; T. M. Rudkowski, Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Pan-
teon polski, Wrocław 2014 (wyd. 2. przejrz. i zm.), s. 286-303. 
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nym17. W jednoosiowych elewacjach korpusu, podbudowanych uskokowym 
cokołem i zamkniętych profilowanym gzymsem okapowym na narożach wystę-
pują lizeny. Dwuspadowe dachy obu części pokryto ocynkowaną blachą stalo-
wą, ułożoną na deskowaniu wspartym na więźbie o konstrukcji krokwiowej18. 

Do wnętrza korpusu prowadzi prostokątny otwór z drewnianymi, dwu-
skrzydłowymi, płycinowo-ramowymi drzwiami i nadprożem opartym na dwu-
uskokowych profilowanych wspornikach, który pomieszczony został w usko-
kowym, poprzedzony schodami półkoliście zwieńczonym portalu. Glify portalu 
są profilowane oraz zaopatrzone w podtrzymujące półkolistą, ciosową archiwol-
tę kolumny o dwudzielnych trzonach: w partii dolnej kwadratowe i zdobione 
kanelurami, w zaś górnej okrągłe, gładkie. Ich niewysokie, kwadratowe bazy 
wsparto na cokole schodkowo przerwanym na wysokości portalu. Z kolei kost-
kowe, zdobione kanelurami głowice kolumn zwieńczono profilowanymi impo-
stami. W polu tympanonu umieszczono żeliwną płytę z mosiężnymi literami 
>>GRÓB SIEMIEŃSKICH<<, zaś nad portalem znajduje się kolejna, półkolista 
archiwolta, tym razem oparta wspornikowo oraz profilowana. 

Szczyt wieńczy wsparta na profilowanych konsolach sygnaturka zaopa-
trzona w niewielki dzwon umieszczony w zamkniętym półkoliście przeźroczu, 
ozdobionym płaską archiwoltą, nad którą znajduje się łamany, profilowany 
gzyms oraz umieszczony nad nim stalowy bądź żeliwny krzyż. Z kolei czoło 
ściany fasady zamyka przebiegający równolegle do szczytu fryz arkadkowy, 
wsparty na konsolach z postacią trzymających banderolę aniołów. W polach 
fryzu zawieszono medaliony z ornamentem rozety. 

W analogiczny sposób opracowano zwieńczenie zachodniej ściany szczy-
towej. Natomiast jej dolną partię poprzedzono - jak już wspomniano - niskim 
aneksem, ze słabo zaznaczonym gzymsem pod okapem. W ścianie szczytowej 
aneksu znajduje się zamurowane prostokątne, zwieńczone odcinkowo wejście 
do krypty. W zamurowaniu wykonanym z łamanego, miejscowego piaskowca 
łączonego zaprawą cementowo-wapienną, umieszczono cios piaskowca z wyku-
tym napisem >>RODZINA SIEMIEŃSKICH<<, a w zwieńczeniu pod gzymsem 
znalazła się żeliwna płyta z cyframi >>1863<<. Wreszcie na osi zachodniej ściany 
korpusu, ponad aneksem wykonano duży okulus o rozglifionych węgarach, 
zamknięty rozetą ze stalową armaturą. W takie same okulusy zaopatrzono połu-
dniową i północną ściany kalenicowe, gdzie pod okapem umieszczono też fryzy 
z rzędem prostokątnych płycin. 

                                                 
17 Obecnie pomalowane są one na kolor biały i niebieski. 
18 Kaplica pokryta była niegdyś blachą cynkową. 
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Elewacja wschodnia - portal 
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Aneks przy elewacji zachodniej - zamurowane wejście do krypty 
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Elewacja zachodnia - wspornik fryzu arkadkowego 
 

Fundatorka nie tylko, że wzniosła ten obiekt, ale i zabezpieczyła środki 
na jego restaurację w przyszłości (100 złp. na 5%)19 oraz na odprawianie po 
wieczne czasy dwóch mszy św., jedną w rocznicę śmierci męża, tj. 14 listopada,  
a drugą w dniu jego imienin, czyli 11 kwietnia. O odprawianiu tych mszy nale-
żało zawiadomić parafian z ambony. Na ten cel przeznaczyła 450 rubli srebr-

                                                 
19 Dopełniła w ten sposób wymogów prawnych związanych z budową „…tak kaplicy jako też 
cmentarza lub grobu familijnego…”; zob. Policja lekarska. O grzebaniu ciał zmarłych. Postanowie-
nie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego i przepisy względem grzebania ciał zmarłych, War-
szawa 1846, s. 9-10 - art. 19, s. 94 - §101; Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 38, [1847], nr 118, 
s. 89-90 - art. 19. 
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nych, czyli 3000 złp. z rocznym oprocentowaniem 4%, zabezpieczonych na dob-
rach Ochotnik20. Gdyby jednak właściciele tych dóbr chcieli je kiedyś oczyścić  
z tego zapisu, to suma ta powinna być wpłacona do Banku Polskiego. Uczyniono 
także zastrzeżenie, by w każdy piątek oddawano 9 uderzeń w dzwon na pa-
miątkę dnia zgonu Siemieńskiego i wszystkich zmarłych, zeszłych z tego świata 
nagłą śmiercią21. 

 

 
 
Elewacja wschodnia - medalion pod arkadką fryzu 

 
Wszelkie prace renowacyjne przy kaplicy wymagały konsultacji z naj-

bliższym członkiem rodziny Siemieńskich. Gdyby proboszcz nie dbał o kaplicę, 
pieniądze te mogły być wykorzystane przez kolatora, oczywiście tylko na re-
monty. Nikt poza Siemieńskimi nie mógł być w tej kaplicy pochowany. Gdyby 
kościół i parafia przeszły na inną wiarę, nieuznającą papieża, to pieniądze po-
winny powrócić do rodziny Siemieńskich22. 

                                                 
20 AACz, sygn. KK 134, s. 451. 
21 T. A. Nowak, Chełmo…, s. 277. 
22 Tamże. 
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Wnętrze kaplicy - ołtarz  przy ścianie zachodniej 
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Wnętrze kaplicy - ściana południowa z epitafiami 
 

 
 
Wnętrze kaplicy - ściana północna z epitafiami 
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Kaplica faktycznie stała się grobowcem rodziny na następne sto lat. W jej 
wnętrzu na ścianach umieszczonych jest 11 tablic epitafijnych - mosiężnych oraz 
żeliwnych z mosiężnymi literami, z których żadna nie jest trwale przymocowana 
do ścian - są one na nich jedynie zawieszone na wbitych stalowych hakach  
i gwoździach. I tak w kaplicy znajdują się tablice epitafijne: 
a) ściana południowa: 
1. S. P. / EUGENIJA ZE SWIESZEWSKICH / LESZCZYC SIEMEŃSKA / 

WŁAŚCICIELKA DÓBR MASŁOWICE / URODZONA D: 30 GRUDNIA 
1851 R. / ZMARŁA D: 1 LUTEGO 1911 R.23 

2. S. P. / MARYANNA / TYMOWSKA / STAROŚCIANKA / RUDNICKA / 
URO. D. 15 KWIE. 1777 R. / ZM. D. 18 PAZ. 1835.24 

3. S. P. / TEODORA / SIEMIEŃSKA / URO. D. 1 KWIETNIA 1848 R. / 
ZMARŁA D. 21 LIPCA 1848 R.25 

4. S. P. / FRAŃCISZEK LESZCZYC / SIEMIEŃSKI / RADCA DYREKCJI 
GŁÓWNEY T. K. Z. / WŁAŚCICIEL DÓBR MASŁOWICE / URODZONY 
DNIA 19 LUTEGO 1843 R. / ZMARŁ DNIA 27 LUTEGO 1897 R.26 

5. S. P. / FRAŃCISZEK LEON / LESZCZYC SIEMIEŃSKI / MAGISTER 
PRAWA/ WŁAŚCICIEL DÓBR MASŁOWICE / URODZONY D: 28 WRZE-
ŚNIA 1867 R. / ZMARŁ D: 1 WRZEŚNIA 1908 R.27 

6. S. P. / MICHALINA / SIEMIEŃSKA / URO. D. 17 WRZEŚ. 1850 R. / 
ZMAR. D. 16 KWIET. 1854 R.28 

                                                 
23 Eugenia była żoną Franciszka Siemieńskiego (zm. 1897 r.) - A. J. Zakrzewski, Osiem wie-
ków…, s. 175 podaje, że jej panieńskie nazwisko brzmiało Świerczewska. 
24 AACz, sygn. KM 3173, s. 273, nr 75. W metryce zapisano, że Marianna Tymowska (córka 
Józefa i Barbary z Wolskich Tymowskich) był panną, zmarła 18 października 1835 r. o godzi-
nie 16 w wieku 62 lat, co oznacza że urodziła się w 1773 r. 
25 AACz, sygn. KM 3174, s. 256, nr 176. Teodora była córką Leona i Zuzanny Siemieńskich, 
zmarła w wieku 4 miesięcy o godzinie 2 w nocy 21 lipca 1848 r. 
26 AACz, sygn. 3158, s. 171, nr 28; sygn. 3179, s. 27, nr 24; A. J. Zakrzewski, Osiem wieków…,  
s. 175; Pamiętnik Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem, R. I, Warszawa 
1884, s. 364. Franciszek Siemieński urodził się 19 lutego 1843 r. z Leona i Zuzanny Siemień-
skich, zmarł 15/27 lutego 1897 r. o godz. 22. Stanowisko Radcy Dyrekcji Głównej Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskiego piastował od 1882 r. Jego żoną była Eugenia Swieszewska. 
Mieli córkę Laurę (zm. w 1926 r. - bezdzietna) oraz syna Franciszka. 
27 Prawdopodobnie syn Franciszka Siemieńskiego (zm. w 1897 r.), brat Laury Siemieńskiej 
(zm. w 1926 r.), zmarł bezpotomnie - A. J. Zakrzewski, Osiem wieków…, s. 175. 
28 AACz, sygn. KM 3151, s. 415, nr 82; sygn. KM 3175, s. 43, nr 53. Michalina Konstancja Maria 
Tekla była córką Leona i Marcjanny Zuzanny Siemieńskich. Urodziła się 17 września 1850 r. 
 o godzinie 2 w nocy. Chrzest odbył się 1 października tego roku. Zmarła o godzinie 7 wieczo-
rem 16 kwietnia, a pogrzeb miał miejsce 19 kwietnia 1854 r. 
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7. S. P. / KAZIMIERA / SIEMIEŃSKA / URO. D. 17 MARCA 1846 R. / 
ZMAR. D. 19 WRZEŚ. 1847 R.29 

b) ściana północna: 

1. S. † P. /LAURA / LESZCZYC SIEMEŃSKA / WŁAŚCICIELKA DÓBR MY-
SŁOWICE / UR. DN. 12 PAZDZIERNIKA 1870 R. / ZMARŁA DN. 12 MAJA 
1926 R.30 

2. S. P. / LEON LESZCZYC / SIEMIEŃSKI / OFICER B. WOJSK POLSKICH 
DZIEDZIC / DÓBR MASŁOWICE, OCHOTNIK, I KORONI31, / URO. D. 20 
KWIETNIA 1814 R. / ZMARŁ D. 14 LISTOPADA 1862 R. 32. 

3. S. P. / TADEUSZ I ZOFIA Z WIELOWIEYSKICH /SIEMIEŃSCY / 15 IX 
1894 | 29 VI 1895 / 28 VIII 1959 | 24 IV 197633 

4. S. P. / PAWEŁ / SIEMIEŃSKI / URO. D. 25 STYCZ 1845 R. / ZMARŁY D. 9 
PAZDŹ. 1846 R.34 

 
 
 
 

                                                 
29 AACz, sygn.. KM 3156, s. 280, nr 32; sygn. sygn. 3174, s. 204, nr 88. Kazimiera Anna Kajetana 
Zuzanna Siemieńska była córką Leona i Zuzanny Siemieńskich, urodziła się 3 marca 1846 r.  
o godz. 23. Chrzest dobył się 21 marca. Rodzicami chrzestnymi byli Kajetan Tymowski i Bo-
gumiła Gadomska. Zmarła 19 września o godz. 12 w południe, pogrzeb odbył się 21 września. 
30 Urząd Stanu Cywilnego w Masłowicach, Księga zmarłych z 1926 r., nr 61. Laura Siemieńska 
jest autorką obrazu Matki Boskiej Różańcowej z głównego ołtarza w kościele w Chełmie - T. A. 
Nowak, Chełmo…, s. 243. 
31 Prawdopodobnie chodzi o wieś Koconia, także w parafii Chełmo. Zmarła o godzinie 7 wie-
czorem 16 kwietnia 1854 r.  
32 AACz, sygn. KM 3175, s. 275, nr 125; Dzieje Maluszyna …, s. 149. Leon Siemieński zmarł 
nagle na apopleksję 14 listopada 1862 r. o godzinie 7 rano, pogrzeb odbył się 18 listopada. 
33 A. Wielowieyski, Losowi na przekór, Warszawa 2015, s. 279. Tadeusza nie ma w wykazie 
ochrzczonych w 1894 r. 
34 AACz, sygn. KM 3156, s. 243, nr 18; sygn. 3174, s. 177, nr 81. Paweł Juliusz Stanisław Sie-
mieński urodził się 25 stycznia 1845 r. o godzinie 20 jako syn Leona i Zuzanny Siemieńskich. 
Chrzest odbył się 5 lutego, rodzicami chrzestnymi byli Jan Antoni Józef Dziegaliski (?) i Fran-
ciszka Krzeczowska (?). Zmarł 9 października 1846 r. o godz. 14. Pogrzeb odbył się 11 paź-
dziernika. 
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Wnętrze kaplicy - tablica z epitafium Eugenii ze Świeszewskich Siemieńskiej (1851-1911) 

 
Wnętrze kaplicy - tablica z epitafium Marianny Tymowskiej (1777-1835) 
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Wnętrze kaplicy - tablica z epitafium Teodory Siemieńskiej (1848) 

 
Wnętrze kaplicy - tablica z epitafium Franciszka Siemieńskiego (1843-1897) 
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Wnętrze kaplicy - tablica z epitafium Franciszka Leona Siemieńskiego (1867-1908) 

 
Wnętrze kaplicy - tablica z epitafium Michaliny Siemieńskiej (1850-1854) 
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Wnętrze kaplicy - tablica z epitafium Kazimiery Siemieńskiej (1846-1847) 

 
Wnętrze kaplicy - tablica z epitafium Laury Siemieńskiej (1870-1926) 
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Wnętrze kaplicy - tablica z epitafium Leona Siemieńskiego (1814-1862) 

 
Wnętrze kaplicy - tablica z epitafium Tadeusz Siemieńskiego (1894-1959) i Zofii z Wielowiey-
skich Siemieńskiej (1895-1976) 
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Wnętrze kaplicy - tablica z epitafium Pawła Siemieńskiego (1845-1846) 

 
Treść części z tych epitafiów sugeruje, że kaplica może być miejscem po-

chówku osób, które zmarły jeszcze przed jego powstaniem. Dotyczy to dzieci 
Leona i Zuzanny Siemieńskich: Pawła (1845-1846), Kazimiery (1846-1847), Teo-
dory (ur. i zm. w 1848 r.) oraz Michaliny (1850-1854)35. Możliwe, iż złożono tu 
ich ekshumowane szczątki pochowane uprzednio w osobnych grobach lub też 
we wcześniejszym grobowcu rodziny Siemieńskich, na miejscu którego powstać 
przecież mogła interesująca nas kaplica. Jednak bez dostępu do zamkniętej dziś 
krypty nie da się powiedzieć, czy stało się tak faktycznie i wykluczyć, iż tablice 
te mają - co również możliwe - jedynie symboliczny charakter. Podobna sytuacja 
wydaje się mieć miejsce również w przypadku tablicy upamiętniającej skoliga-
coną z Siemieńskimi Mariannę Tymowską (1777-1835). Wszystkie te tablice wy-
konano według jednolitego wzoru, a podobną formę ma też płyta z epitafium 
poświęconym Leonowi Siemińskiemu (1814-1862), która jednak jest od pozosta-
łych około dwukrotnie większa i jako jedyna zaopatrzona w sygnaturę wytwór-
                                                 
35 Wymienione tu dzieci zmarłe w młodym wieku nie zostały ujęte w genealogii Siemieńskich 
- A. J. Zakrzewski, Osiem wieków…, s. 175. Poza nimi mieli jeszcze córki Janinę, żonę Jarosława 
Tymowskiego z Ulesia, Józefę, żonę Kazimierza Siemieńskiego z Rędzin, Annę żonę Stanisła-
wa Wołoszowskiego oraz synów Gustawa, Leona i Franciszka. 
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cy w postaci ujętego w prostokąt napisu >>BLIZYN<<. Pozwala to łączyć jej 
powstanie z wykonującą również wyroby artystyczne odlewnią żelaza i mosią-
dzu funkcjonującą od końca lat 30-tych XIX w. w Bliżynie koło Skarżyska  
Kamiennej36. Można też sądzić, iż wszystkie te tablice zamówiła fundatorka ka-
plicy, która co ciekawe, sama nie została tu pochowana37. 

Z kolei na początku XX w. - w jednym czasie, lub w niewielkim jego od-
stępie - wykonane zostały też tablice poświęcone Franciszkowi Leonowi Sie-
mieńskiemu (1867-1908) i jego matce Eugenii (1851-1911) oznaczone umieszczo-
ną na otoku sygnaturą >>P. BITSCHAN<<, a więc wykonane w znanym war-
szawskim zakładzie medalierskim - produkującym również dewocjonalia, szyl-
dy reklamowe, różnego rodzaju metalowe tablice i napisy - należącym przez 
trzy pokolenia do rodziny Bitschanów mieszczącym się podówczas - do 1913 r. - 
przy ul. Długiej nr 51 stanowiącym własność Pawła - wnuka jej założyciela38. 

 

                                                 
36 W Bliżynie produkcję żelaza na dużą skalę prowadzono już w końcu XVIII w. Przed 1838 r. 
tamtejsze dobra nabył Aleksander Wielogłowski, który w miejscowości tej obok czynnej tu 
kuźnicy i fryszerki wybudował wielki piec oraz piec kopułowy i żeliwiak, a w 1844 r. prócz 
odlewni żelaza i mosiądzu urządził wyposażone w maszynę parową warsztaty mechaniczne 
produkujące sprzęt rolniczy. W roku 1882 fabrykę wraz z dobrami przejął na własność Włady-
sława Krauze, a następnie Ludwik Broël-Plater, który odremontował zakłady żelaza oraz 
wybudował stalownię. Zakład upadł ostatecznie w 1905 r.; por. K. Gierdziejewski, Zarys dzie-
jów odlewnictwa polskiego, Stalinogród 1954, s. 200; J. Łukasiewicz, Przewrót techniczny w przemy-
śle Królestwa Polskiego 1852-1886, Warszawa 1963, s. 51, 66, 150; J. Bartyś, Początki mechanizacji 
rolnictwa polskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 106; Z. Skuza, Rozwój maszyn i narzędzi 
rolniczych w Królestwie Polskim w XIX wieku, [w:] Wieś między Wisłą i Pilicą w XIX wieku. Gospo-
darka i społeczeństwo. Materiały I sesji popularnonaukowej odbytej w Radomiu w dniu 15 grudnia 
1999 roku, red. Kazimierz Jaroszek, Andrzej Szymanek, Radom 2000 (Biuletyn Kwartalny Ra-
domskiego Towarzystwa Naukowego, t. 35, z. 1-2), s. 109; E. Krygier, Opis historyczny zakładów 
przemysłowych, [w:] Wybór materiałów do dziejów Bliżyna, red. S. Barański, Bliżyn 1985, s. 83nn. 
37 Zmarła 14 września 1887 r. w Warszawie i spoczęła na tamtejszych Powązkach; zob. interne-
towy indeks pochowanych - http://starepowazki.pl/index.php (data pobrania 27.02.2016). 
38 Zakład ten założony został w 1828 r. przez Jana Bitschana (zm. 1869), później zaś prowa-
dzony był przez jego syna Pawła (zm. 1903) i noszącego to samo imię wnuka (zm. 1929). Po 
roku 1918 była to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nosząca nazwę „Wytwórnia Szyl-
dów, Reklam i Wyrobów Metalowych P. Bitschan” istniejąca do 1939 r.; f, Ś.p. Paweł Bitschan, 
„Kurjer Kolejowy”, R. VIII, nr LXXX (22 stycznia 1903), nlb; J. Strzałkowski, Słownik medalierów 
polskich i z Polska̜ związanych 1508-1965, Warszawa 1982, s. 28; Znaki srebra do lat 40. dwudzieste-
go wieku w Polsce, zestawił i opracował S. Bołdok, Warszawa 2005, s. 104. 
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Wnętrze kaplicy – żeliwna ławka z XIX w. 

 
Oprócz tablic epitafijnych w pozbawionym cech stylowych wnętrzu ka-

plicy, przykrytym sklepieniem krzyżowym spływającym na umieszczone  
w narożach wąskie filary39, z posadzką z romboidalnych płyt znajdują się obec-
nie również dwie żeliwne ażurowe ławki oraz ołtarz o murowanym stipesie  
i drewnianej mensie, z drewnianym krucyfiksem, który zastąpił wzmiankowany 
tu w XIX w. krzyż żelazny (?) z figurką Jezusa40. 

Wnętrze, w którym pomieszczono to wyposażenie, opracowane zostało 
nadzwyczaj oszczędnie i kontrastuje z bogactwem neoromańskiej fasady zbu-
dowanej z szaro-beżowych kamiennych bloków i zaopatrzonej w rozbudowany, 
uskokowy, opracowany z dużą finezją portal. Zarówno doskonały dekor, jak  
i wysmukła, elegancka bryła kaplicy świadczą o wysokiej klasie projektującego 
ją architekta. Niestety, w przejrzanych przekazach źródłowych nie udało się 
natrafić na jego nazwisko. 
 

                                                 
39 Według ustnych relacji mieszkańców kryptę przykrywać ma ceglano-stalowy strop Kleina. 
40 AACz, sygn. KW 76. Spis inwentarza kościoła i probostwa w Chełmie z 3 grudnia 1879 r.  
W tym czasie było tam „sześć lichtarzy żelaznych, stolik i ławka z żelaza lanego”. 
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Kaplica grobowa Lutosławskich w Drozdowie - rzut; przerys za: I. Iwaniuk, Kaplica grobo-
wa… 

 
Ponieważ jednak budynek z Chełma swą architekturą nawiązuje do 

wzniesionej w 1870 r. kaplicy grobowej Lutosławskich w Drozdowie pod Łomżą 
w stopniu takim, iż należy mówić nie tylko o wzajemnych podobieństwach,  
a wręcz o zastosowaniu analogicznych rozwiązań można suponować, iż ich pro-
jekty - mimo pewnych różnic - wyszły spod jednej ręki. Ta zaś w przypadku 
kaplicy Drozdowskiej, zdaniem autorów odpowiedniego zeszytu Katalogu Zabyt-
ków Sztuki w Polsce należała do Witolda Lanciego (1828-1892), który to zaprojek-
tował również tamtejszy kościół parafialny41. 

                                                 
41 Zob. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria nowa, t. IX: Województwo łomżyńskie, red.  
M. Kałamajska-Saeed, z. 1: Łomża i okolice, oprac. M. Kałamajska-Saeed, wstępną inwentaryza-
cję przeprowadziły I. Galicka i H. Sygietyńska, Warszawa 1982, s. 6, 8, Fig. 32-33, 35. Zob. też: 
I. Iwaniuk, Kaplica grobowa Lutosławskich , Drozdowo, woj. łomżyńskie, gm. Piątnica, Karta 
Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa, 1993 r., w archiwum Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Łomży. 
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Kaplica grobowa Lutosławskich w Drozdowie -  stan sprzed 1935 r. za: A. Skiwski, Pięćsetlecie 
parafii Drozdowo, Łomża, 1935, s. 3542. 

                                                 
42 Za wskazanie tego opracowania autorzy dziękują Panu Marcinowi Rydzewskiemu z Mu-
zeum Przyrody w Drozdowie. 
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O udziale tego znanego warszawskiego architekta w budowie tej ostat-
niej świątyni informuje nas również krótki biogram autorstwa Stanisława Łozy 
zamieszczony w monumentalnej pracy o działających w Polsce architektach  
i budowniczych, a także równie zwięzła notka Celiny Bąk-Koczarskiej ogłoszona 
w Polskim Słowniku Biograficznym. Autorzy ci nie wspominają natomiast o jakiej-
kolwiek wzniesionej przezeń cmentarnej kaplicy grobowej, widząc w nim przy 
tym głównie projektanta kamienic, a także wielu domów ziemiańskich oraz kil-
ku kościołów43. Dowodnie wiemy jednak, że Witold Lanci był autorem kaplicy 
wybudowanej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie dla rodziny finansi-
sty Jana Blocha44. Z kolei już tylko hipotetycznie przyjmuje się w literaturze, iż 
był on również twórcą kaplicy grobowej familii Wierusz-Kowalskich, powstałej 
w 1870 r. na cmentarzu w podlaskim Pratulunie45. Również i te obiekty zaprojek-
towane zostały w stylistyce neoromańskiej, po którą zresztą dość często sięgano 
w XIX-wiecznej sztuce funeralnej46. Jednak, o ile ostatni z nich swą formą wy-
raźnie nawiązuje do kaplic z Chełma i Drozdowa, to zabytek warszawski, po-
wstały może pod koniec życia i wymurowany zapewne już po śmierci architek-
ta, różni się od nich znacząco. Natomiast wartość artystyczna wszystkich czte-
rech wzmiankowanych tu kaplic jest bardzo wysoka. 

                                                 
43 S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 168-169; C. Bąk-Koczarska, 
Lanci Witold (1828-1892), architekt, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk 1971, s. 437. Głównie za projektanta kamienic uważa W. Lanciego również 
Aldona Bartczakowa, która to zwróciła nań nieco uwagi w pracy omawiającej twórczość jego 
ojca; taż, Franciszek Maria Lancii 1799-1875, Warszawa 1954, s. 32. 
44 T. M. Rudkowski, Cmentarz Powązkowski…, s. 295-296. 
45 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII: Województwo lubelskie, red. M. Kałamajska-Saeed,  
z. 2: Powiat Biała Podlaska, red. i oprac. K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński, War-
szawa 2006, s. 211. 
46 Zob. np. W. Fijałkowski, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, „Ochrona Zabytków”, t. 53, 
2000, nr 3 (210), s. 230. 
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Stan sanitarno-epidemiologiczny powiatu noworadomskiego 

na przełomie XIX i XX stulecia 

 
 

Tematyka warunków sanitarno-epidemiologicznych, w jakich żyło spo-
łeczeństwo Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX w., nie należy do szczególnie 
eksploatowanych. Fakt ten powinien dziwić, ponieważ był to jeden z najistot-
niejszych elementów ówczesnej codzienności, dotyczący każdego pojedynczego 
człowieka. To właśnie te warunki determinowały poziom zachorowalności na 
różnego typu choroby zakaźne oraz wpływały decydująco na wskaźniki śmier-
telności. Ospa, szkarlatyna, koklusz, tyfus czy dyfteryt nieodłącznie towarzyszy-
ły mieszkańcom Królestwa w każdej z dziesięciu jego guberni, w każdym po-
wiecie, gminie, mieście, miasteczku i najmniejszej nawet wiosce. 

Badania nad przedmiotową problematyką dotyczą guberni piotrkowskiej 
w niewielkim tylko stopniu. Do tej pory uwagę skupiano bowiem przede 
wszystkim na mieście Łodzi. Jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę znaczenie tego 
miasta w życiu gospodarczym kraju w końcu XIX i początkach XX w.1 Istnieją 

                                                 
1 Łódź. Dzieje miasta, t. 1: Do 1918 r., red. B. Baranowski, J. Fijałek, Warszawa-Łódź 1988, s. 315-
323, 346-351; Opieka zdrowotna w przemyśle polskim w XIX i XX wieku (do roku 1945) na przykła-
dzie Łodzi, opr. J. Fijałek, J. Indulski, J. Sadowska, Łódź 1986; J. Fijałek, J. Indulski, Opieka zdro-
wotna w Łodzi do roku 1945. Studium organizacyjno-historyczne, Łódź 1990; J. Supady, Warunki 
sanitarno-higieniczne w Łodzi w świetle środowiskowych badań lekarzy łódzkich na początku XX wie-
ku, „Zdrowie Publiczne” 89 (1977), nr 9, s. 585-591; J. Fijałek, Bilan et des recherches sur l’histoire 
de l’assistance Medicale dans l’aglomeration de Lodz, „Bulletin du Centre d’Histoire Economique et 
Sociale de la Region Lyonnaise”, 1984, nr 1-2, s. 25-36; ponadto zob.: A. Fijałek, J. Supady, 
Gruźlica płuc w Łodzi od schyłku XIX wieku do 1918 r. Z dziejów walki z chorobą, Łódź 2002;  
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ponadto badania dotyczące kwestii zdrowia publicznego miasta Zgierza2 czy 
Częstochowy3. Główną uwagę uczeni skupiają oczywiście na organizacji służby 
zdrowia lub też na bionegatywnych następstwach industrializacji tych ośrodków 
fabrycznych4.  

Powiat noworadomski administracyjnie przynależał do guberni piotr-
kowskiej, a więc obszaru, który na przełomie XIX-XX stulecia doznawał potęż-
nych przemian kapitalistycznych w skali, jakiej de facto nie znały inne obszary 
ziem polskich w tym okresie. Dynamicznie rozwijał się tu przemysł włókienni-
czy i ciężki, lawinowo wzrastała liczba fabryk i zakładów, ludzie w nadziei na 
lepsze życie zasilali masowo miasta w poszukiwaniu zatrudnienia, szczególnie 
małorolni i bezrolni chłopi, nie mogący utrzymać się z pracy na roli5. Powiat 
noworadomski, gdzie jedynym miastem był średniej wielkości Noworadomsk 
(12 392 mieszkańców według spisu z 1897 r.; natomiast siedem lat później – 15 
770)6, znajdował się nieco na uboczu tej epokowej progresji, mimo że w samym 

                                                                                                                               
W. Berner, J. Supady, Działalność lekarsko-społeczna na rzecz zdrowia publicznego w Łodzi w latach 
1870-1914, Łódź 2001; J. Supady, Walka z cholerą w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku, „Polski 
Tygodnik Lekarski” 33 (1978), nr 2, s. 75-76; tenże, Śmierć w Łodzi z powodu chorób zakaźnych na 
przełomie XIX i XX wieku, „Problemy Współczesnej Tanatologii” 4 (2000), s. 147-154; tenże, 
Przykłady ewolucji zjawiska śmierci z powodu chorób zakaźnych w aspekcie historycznym, „Studia 
Medyczne” 13 (2009), s. 79-83; J. Sadowska, Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna przemysłowej 
aglomeracji łódzkiej w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, „Przegląd Epidemiologicz-
ny” 59 (2005), nr 1, s. 163-171. 
2 Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, red. R. Rosin, Łódź-Zgierz 1995, s. 143-148; E. Sonnenberg, 
Miasto Zgierz ze stanowiska sanitarnego, Warszawa 1896. 
3 M. Wyględowski, A. Zakrzewski, Ochrona zdrowia w Częstochowie w XIX i XX wieku. Szkice  
z historii medycyny, Częstochowa 1995; por. także: W. Biegański, Opis sanitarny fabryki worków 
jutowych w Błesznie, [w:] Region jurajski w piśmiennictwie polskim od XV wieku do początków  
XX wieku, opr. A. J. Zakrzewski, W. Gworys, Częstochowa 2004, s. 32-54; E. Kohn, Opis sani-
tarny przędzalni wełny czesankowej Peltzer et Fils w Częstochowie, [w:] Region jurajski…, s. 55-78; 
na temat warunków w niektórych miastach Królestwa (niestety brak danych na temat Nowo-
radomska, lecz wspomina się m.in. o Łodzi i Zgierzu), por.: J. Polak, Wykład higieny miast  
z uwzględnieniem stanu zdrowotnego i potrzeb miast polskich, Warszawa 1908, s. 70-78. 
4 J. Fijałek, Oddziaływanie procesów industrializacji na stan higieny i zdrowia społeczeństw miejskich 
(próba określenia pozytywnych i negatywnych następstw), [w:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu 
Historyków Polskich, Łódź, 7-10 września 1989. Referaty, komunikaty – sekcje, red. S. Meller, Toruń 
1990, s. 265-269. 
5 W. Puś, Les paysans dans les régions industrielles du royaume de Pologne au XIXe siècle (Problèmes 
divers), „Bulletin du Centre d’Histoire Economique et Sociale de la Region Lyonnaise”, 1984, nr 
1-2, s. 67-74. 
6 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г., t. 56: Петроковская 
губерния, ред. Н. А. Тройницкий, Sankt-Petersburg 1903, tab. 1, s. 4-5; Города России в 1904 
году, Sankt-Petersburg 1906, Привислинские губернии, s. 5; Liczba ludności miast i osiedli w Polsce 
w latach 1810-1955, opr. A. Jelonek, Warszawa 1956, s. 41. Trudno zgodzić się z autorami jed-
nego z przewodników z początku XX w., którzy pisali o „kolosalnych” rozmiarach tego 
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mieście działało kilka znaczących zakładów, tj. fabryka mebli Braci Thonet czyn-
na od 1881 r., fabryka Jakuba i Józefa Kohn’ów uruchomiona w 1884 r. oraz za-
kład przemysłu metalowego, będący własnością Anonimowego Towarzystwa 
Przemysłu Metalurgicznego w Rosji7. Ośrodek powiatowy oczywiście korzystał 
na tej transformacji, stale przybywało nowych zabudowań oraz rosła liczba 
mieszkańców8. Jednakże, równocześnie nie obserwujemy w zasadzie żadnych 
znaczących przemian w innych ośrodkach powiatu, jak Brzeźnica, Koniecpol (od 
1826 r. działała tu walcownia miedzi9), Pajęczno czy Pławno, niedawno zresztą – 
dnia 4 lutego 1870 r. – zdegradowanych ze statusu miast do rangi osad10.  
W pierwszych latach XX w. tempo kapitalistycznych przemian zdecydowanie 
szybsze było w sąsiednim powiecie częstochowskim11.  

Interesujący nas obszar w żaden sposób nie wyróżniał się pod względem 
cywilizacyjno-gospodarczym, tzn. nie był ani nazbyt rozwinięty (jak np. powiat 
łódzki), ani też szczególnie zacofany (jak choćby powiat rawski), stąd możemy 

                                                                                                                               
ośrodka, niemniej był on rzeczywiście największy na terenie powiatu, zob.: Opis ziem zamiesz-
kanych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, przemysłowym, 
handlowym i statystycznym, t. 2: Królestwo Polskie, opr. Z. Gloger [et. al.], Warszawa 1905, s. 299. 
7 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. 2980-2981, s. 423; Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim. Rok 1909, opr. L. Jeziorań-
ski, Warszawa 1908, poz. 3211, 3213; Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim. Rok 1911, opr.  
R. Sroka, Warszawa 1912, poz. 1716, 8532, 8540; jak również: Список фабрик и заводов 
Российской Империи. Составлен по оффициальным сведениям Отдела Промышленности 
Министерства Торговли и Промышленности, ред. В. Е. Варзар, Sankt-Petersburg 1912, s. 241; 
Указатель всех фирм фабричных и промышленных заведений Петроковской губернии 
(Сосновицкий и Лодзинский промышленные Округа), изд. Е. А. Вятровский, Piotrków 1896,  
s. 57. 
8 Oględnie na temat zmian przestrzennych Noworadomska w II połowie XIX i początkach XX 
w., zob.: M. Kulesza, Uwagi nad rozwojem przestrzenno-urbanistycznym Radomska, „Acta Univer-
sitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 16 (2014), s. 24; oraz: Radomsko, [w:] 
Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, red. M. Siuchniński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 70. 
9 Księga adresowa przemysłu fabrycznego…, poz. 702, s. 205. 
10 Postanowienie o przemianowaniu na osady niektórych miast w guberni piotrkowskiej z dnia 23 
stycznia (4 lutego) 1870 r., [w:] Dziennik praw Królestwa Polskiego, t. 70, Warszawa 1870, nr 241,  
s. 77-79; ponadto zob.: Brzeźnica, [w:] Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, s. 39; Pajęczno, [w:] tamże, 
s. 63; Pławno, [w:] tamże, s. 68; Koniecpol, [w:] tamże, t. 1, red. M. Siuchniński, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1965, s. 512. 
11 Wykaz firm i zakładów, działających na terenie powiatu noworadomskiego, m.in.: Rocznik 
adresowy guberni Królestwa Polskiego na rok 1900, wyd. A. Piotrowski, Warszawa 1899, s. 422; 
Rocznik adresowy Królestwa Polskiego na 1903 rok, red. J. Rolbiecki, Warszawa 1903, s. 557-560; 
Polska. Księga adresowa dla przemysłu, handlu i rolnictwa, Berlin-Warszawa 1916, s. 513-516; Вся 
Россия. Русская книга промышленности…, kol. 2451-2453; Указатель всех фирм фабричных  
и промышленных заведений…, s. 57-58. 
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uznać go za typowy dla ówczesnych realiów. Dlatego też – w naszej opinii – 
przedstawione poniżej rozważania możemy poniekąd uznać za reprezentatywne 
nie tylko dla opisywanego powiatu. 

Warunki sanitarne na terenie powiatu noworadomskiego 

 
Truizmem będzie stwierdzenie, że warunki sanitarne zarówno w mia-

stach guberni piotrkowskiej, jak i na prowincji były po prostu fatalne12. Wyni-
kało to z różnych czynników, jednak pierwszorzędnym był rozkwit kapitalizmu 
II połowy XIX w., a wraz z nim gwałtowny rozwój ośrodków fabrycznych  
i szybki przyrost liczby mieszkańców13. Noworadomsk – oględnie mówiąc – nie 
należał pod względem sanitarnym do przodujących ośrodków. Jak pisano  
w jednej z relacji z 1879 r.: „Komitet sanitarny istnieje tylko na papierze, 
obowiązki zaś do niego należące spełnia… co tu mówić, wcale ich nie spełnia. 
Jak dawniej, tak i dziś jest kilka punktów na ulicach naszego miasta, które  
z daleka omijać trzeba, przedstawiają bowiem wstrętny widok i obrzydliwymi 
wyziewami zatruwają dokoła siebie powietrze”14. Przez następnych kilka-
dziesiąt lat literalnie nic się w tej materii nie zmieniło, a pierwsze zauważalne 
zmiany zaczęły zachodzić dopiero w okresie międzywojennym.  

Jednym z głównych problemów Noworadomska był wszechobecny 
nieporządek i brud. Wydaje się też, że mało kto interesował się realnym 
działaniem na rzecz zmiany takiego stanu rzeczy. Doniesienia prasowe z końca 
XIX i początków XX stulecia stanowią porażające świadectwo na temat skali 
ówczesnych zaniedbań. Przede wszystkim odnotować musimy brak właściwego 
systemu odpływu ścieków komunalnych, składających się zarówno ze ścieków 
bytowych, w pewnym stopniu przemysłowych oraz wód opadowych. Stosun-
kowo niewiele ulic miasta zostało w owym czasie wybrukowanych, zaś te, które 
tego doczekały, znajdowały się w początkach stulecia w opłakanym stanie, 
podobnie zresztą jak chodniki (niektóre z ulic były ich w ogóle pozbawione).  
W konsekwencji, stałym elementem noworadomskiego pejzażu było zalegające 
na ulicach błoto. Korespondent „Gazety Częstochowskiej” pisał na ten temat: 
„Bruki miejskie na wszystkich ulicach, nie wyłączając nawet i rynku, znajdują się 

                                                 
12 Zwięźle zob.: Z. Malewska, Ochrona sanitarna miast byłej guberni piotrkowskiej w latach 1873-
1906, „Biuletyn Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Województwa Katowickiego” 14 (1970), 
nr 1, s. 105-111. 
13 Szerzej, zob.: M. Nietyksza, Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie 
Polskim 1865-1914, Warszawa 1986. 
14 Listy z powiatów, „Tydzień”, nr 25, 10/22 czerwca 1879, s. 4. 
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w jak najgorszym stanie, pełno dziur i wyboi, niektóre zaś ulice wcale nie są 
wybrukowane i nie oświetlone, chociaż gęsto zaludnione, na przykład św. 
Rozalii, Żelazna, lub od teatru do szosy Kietlińskiej. Ulice te są kanałami 
niezgłębionego błota. Kałuże te są rozsadnikami wszelkich chorób”15. W innym 
zaś miejscu, czytamy: „Że miasto Radomsk nie pozostaje w tyle za ogólnym 
rozwojem kultury, potwierdza o tym niezbicie rozwój błota i wybojów na dość 
ludnych a zarazem najbardziej zaniedbanych ulicach oraz chodnikach: Kolejnej, 
Żelaznej, Stodolnej i innych […], przezorna rada [miasta – A. G.] przypuszcza 
pewnie, że bakcylusy choleryczne potopią się w błocie przy składaniu wizyt 
szanownym obywatelom naszego grodu […]”16. Widzimy więc, że piszący 
doskonale orientowali się, jakie zagrożenia niosły za sobą uliczne nieporządki, 
jednakże ani mieszkańcy, ani też ci, którzy winni odpowiadać za utrzymanie 
porządku, nie wywiązywali się ze swoich powinności. „Zamiatanie ulic – pisano 
– należy do rzadkości, wyziewy rynsztokowe są bardzo starannie pielęgnowane, 
chodniki w stanie arcy-bezprzykładnym, porządki na rynku zawstydzają tych, 
co szarwark obowiązani są dawać. Opiekuni miasta widocznie nigdy nie byli na 
ul. Krakowskiej, nie oglądali rowu za posesją p. Fabiana Ościka [pod nr 60 –  
A. G.], zapełnionego cuchnącymi ściekami”17. Dobrym przykładem skali 
zaniedbań jest także kwestia ogrodu spacerowego, do tworzenia którego 
włodarze miasta przystąpili w połowie lat 90. XIX w. Lokalizację jego wskazano 
dość niefortunnie, ponieważ padło na dawne stawy franciszkańskie, do których 
prowadziła niebrukowana ulica Sadowa. Zwracano przy tym uwagę, że stale 
zalegające błoto czyniło z niej drogę nie do przebycia. Ponadto zaś, „na środku 
stoi kałuża wody cuchnącej, ściekającej z fabryki ceraty Ruziewicza”18. 

Teoretycznie diagnozę sytuacji i rekomendowane środki zaradcze  
w razie potrzeby powinna określać komisja sanitarna, dokonująca co pewien 
czas inspekcji warunków panujących w mieście, szczególnie mając na względzie 
eliminację z przestrzeni publicznej wszelkich czynników chorobotwórczych,  
a tym samym potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego. Jednakże z działal-
ności tej instytucji niewiele poza samą diagnozą realiów wynikało. Przykładowo, 
jedną z takich kontroli przeprowadzono w 4 września 1909 r. w podwórzach 
budynków usytuowanych opodal Rynku i ul. Strzałkowskiej. Stwierdzono 
wówczas poważne nieporządki, m.in. brak kanałów do zlewania pomyj. Naj-
                                                 
15 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 62, 5 października 1909, s. 3. 
16 Kronika bieżąca. Z Noworadomska, „Goniec Częstochowski”, nr 210, 1 sierpnia 1909, s. 3. 
17 Z Noworadomska, „Wiadomości Częstochowskie”, nr 55, 28 kwietnia 1906, s. 3. 
18 Gospodarstwo miejskie. Radomsk, w marcu, „Kurier Warszawski”, nr 127, 27 kwietnia / 9 maja 
1895, s. 3. 
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gorzej sytuacja wyglądała jednak w przypadku nieruchomości Zalmy Goldberga 
przy Strzałkowskiej 1, który wybudował ustęp pod oknami mieszkań w ten 
sposób, że przeprowadził z niego dwa kanały prowadzące do głównego 
rynsztoku przy rynku, „którędy wszelka nieczystość ustępowa dostawała się na 
ulicę”19. W tej sytuacji „cała dzielnica, a także każdy przechodzień tej ruchliwej 
ulicy, narażony jest na wdychanie cuchnących wyziewów”20. Główny rynsztok, 
usytuowany przy rynku z pewnością nie był chlubną wizytówką miasta. 
Zagadnienie to kilkukrotnie pojawiało się na łamach ówczesnych środków 
masowego przekazu. Jeden z korespondentów na początku marca 1910 r. 
donosił do „Gazety Częstochowskiej”, że „wszystkie ścieki (rozumie się nie-
kryte) koncentrują się w środku miasta w tak zwanej »strudze«, która z wszy-
stkimi nieczystościami przepływa przez miasto i zatruwa powietrze”21. Komisja 
sanitarna niejednokrotnie nakazywała wszelkie nieporządki usuwać, lecz jej 
apele pozostawały bez odzewu. 

Naturalnie nie tylko podwórza okolic noworadomskiego rynku cechował 
rażący nieporządek. Nie lepiej wyglądała wówczas ul. Mineralna, gdzie 
miejscowy rabin „urządził sobie zlew do pomyj kuchennych” wprost na ulicę,  
w najruchliwszym jej punkcie. W efekcie mieszkańcy całej okolicy w sposób 
permanentny narażeni byli na wdychanie przykrego odoru. Najbardziej zdu-
miewające jest jednak to, iż w odnośnej korespondencji prasowej z 1909 r. 
pisano, że owy „zlew” istniał już kilka lat22. Wydaje się jednak, że w szczególnie 
niekorzystnym położeniu znajdowała się wtenczas ul. św. Rozalii. Jej mie-
szkańcy regularnie uskarżali się na nieporządki i „egipskie ciemności”, panujące 
tu po zmroku. Jak donosił korespondent: „Pod względem sanitarnym stan tej 
dzielnicy trudny jest do opisania. Brak zupełnie bruków i rynsztoków; wszystkie 
nieczystości wylewają się wprost na ulicę lub podwórza; wszystko gnije i zaraża 
powietrze. Kałuże i niezgłębione błoto wydają wstrętne wyziewy”23. Z opisa-
nych przypadków można wysnuć prosty wniosek, iż zainteresowanie skalą za-
niedbań ze strony władz miejskich było minimalne.  

Obok kwestii chronicznego zalegania błota i ścieków komunalnych na 
ulicach miasta, należy wspomnieć o zanieczyszczonym różnymi zarazkami 
powietrzu. „Nagłe topnienie lodów i parowanie nadmiernie nagromadzonych 

                                                 
19 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 33, 6 września 1909, s. 3. 
20 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 44, 17 września 1909, s. 3. 
21 Listy z Noworadomska (Korespondencja własna „Gazety”), „Gazeta Częstochowska”, nr 61, 3 
marca 1910, s. 2. 
22 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 93, 6 listopada 1909, s. 3. 
23 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 94, 7 listopada 1909, s. 3. 
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zimową porą, przez nasze niechlujstwo, ulicznych i podwórzowych nieczystości 
– czyni powietrze tak dusznym i niezdrowym, jakim nie bywa ono nigdy  
w wiejskich siedzibach” – pisano24. Wiosenne roztopy i odtajanie błotnistych ulic 
uwalniało więc niesamowitej skali fetor, nie mówiąc już o wielości pierwiastków 
chorobotwórczych. Wcale nie najlepiej przedstawiała się sytuacja w dni 
pogodne, szczególnie gdy panowały wysokie temperatury. W takim przypadku 
do niedawna błotniste nawierzchnie szybko wysychały, czyniąc powietrze dusz-
nym. Dodać należy o lęgnącym się masowo letnią porą robactwie i owadach, jak 
muchy czy komary, będących naturalnymi nosicielami zarazków, doskonale 
czującymi się w miejscach zanieczyszczonych ściekami bytowymi. „Dla miesz-
kańców Noworadomska – czytamy na łamach „Gazety Częstochowskiej” – 
największą plagą jest kurz. W każdym większym mieście w dnie letnie ulice są 
polewane wodą, u nas publiczności od kurzu nie zabezpiecza się nawet wtedy, 
kiedy ulice bywają zamiatane. Co prawda, to i u nas ulice są polewane, lecz nie 
wodą, tylko nieczystościami i pomyjami kuchennymi. Łatwo sobie można 
wyobrazić jakie na tych ulicach jest powietrze przy panujących obecnie 
upałach”. Stan taki mógł fatalnie oddziaływać na kondycję zdrowotną 
mieszkańców miasta, jednakże ogólna świadomość takiego wpływu była raczej 
znikoma. Fakt zalegania nieczystości na ulicach nie robił na nikim większego 
wrażenia, przy czym można chyba sądzić, że miejscowa społeczność w znacznej 
swej części do takiego stanu po prostu przywykła. Jak pisał dalej sprawozdawca, 
„prawdopodobnie nie będzie się nadal przy zamiataniu ulice polewało, 
natomiast będzie się wylewało nieczystości na nie, gdyż to rzekomo nikomu nie 
przeszkadza”25. Przykre zapachy były stałym elementem noworadomskiej 
codzienności. Niektóre z miejsc po prostu wyróżniały się pod tym względem 
spośród innych, nie omijając nawet bezpośrednich okolic najważniejszych 
urzędów. „Cuchną śmiecie w podwórzach i rynsztoki zawsze znajdują się  
w najgorszym stanie, a nawet obok samego magistratu, gdzie dawniej były jatki 
mięsne, za filarami, urządzono sobie wprost szalet […]” – donoszono w po-
czątkach XX stulecia26. Gwoli uczciwości musimy dodać, że w samym mieście 
były także miejsca utrzymywane schludnie. 
 Do rzadkości nie należał też widok śladów bytności zwierząt 
gospodarskich na ulicach miasta, co potęgowało nieporządki. W tym kontekście 

                                                 
24 W kwestii zdrowotnej, „Tydzień”, nr 14, 23 marca / 4 kwietnia 1886, s. 1. 
25 Listy z Noworadomska (Korespondencja własna „Gazety”), „Gazeta Częstochowska”, nr 145, 31 
maja 1910, s. 2. 
26 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 62, 5 października 1909, s. 3. 
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zwracano uwagę na konieczność przeniesienia czwartkowych targowisk z rynku 
w centrum Noworadomska na place od strony ul. Częstochowskiej i Krako-
wskiej. Jak pisano, „po ukończonym jarmarku lub targu – człowieka zgroza 
przejmuje, całe kupy nawozu, śmieci, rozmaitych nieczystości […]”27. Decy-
dujące były przy tym względy higieniczne i wizerunkowe. Wszak mowa tu  
o centralnym punkcie ośrodka powiatowego. Rzecz nie dotyczyła bynajmniej 
tylko Noworadomska, gdyż podobne targowiska na przełomie stuleci odbywały 
się choćby w Brzeźnicy, Koniecpolu, Pajęcznie, Pławnie czy Sulmierzycach 
(gmina tejże nazwy)28. Co więcej, w mieście powiatowym nie przestrzegano 
przepisów o używalności trotuarów tylko przez ludzi. Często chadzano nimi 
wraz z żywym inwentarzem. „Po ulicach naszych – czytamy w korespondencji  
z sierpnia 1908 r. – a nawet po rynku i po cmentarzu paraduje bydło, stąd 
niechlujstwo […]”29. Co ciekawe, na łamach piotrkowskiego „Tygodnia” już 
niemal dekadę wcześniej zwracano uwagę na obecność zwierząt na terenie 
nekropolii. W 1900 r. zbudowano wprawdzie parkan, lecz na niewiele się to 
zdało30. Swoją drogą, stan samego cmentarza także pozostawiał wiele do ży-
czenia. „Cmentarz nasz bardzo licho wygląda – pisano – i jest za mały […]. Gdy 
przyjdzie pogrzeb, to grabarz musi nieraz rozkopywać grób, w którym ktoś 
dopiero od lat kilku spoczywa”31.  

W sposób nieudolny ulokowano również noworadomską ubojnię, 
postawioną w połowie lat 90. XIX w., ponieważ znalazła się po zachodniej 
stronie miasta, skąd powiewy wiatru roznosiły po całym mieście „zaraźliwe 
wyziewy”. Zaledwie po kilku miesiącach zabudowania już zresztą nadawały się 
do naprawy32. Jak wyglądał stan sanitarny ówczesnych rzeźni? Brutalną w tym 
względzie rzeczywistość charakteryzowano na łamach prasy ludowej: „Bydlę 
zawieszają u pułapu, zdejmują skórę i sprawiają. Wszystka krew i to, co jest  
w kiszkach, spływa na podłogę, stamtąd zaś przez umyślnie porobione dziury 
do owego dołu, wykopanego pod rzeźnią, gdzie wszystko pomieszane razem 

                                                 
27 Listy z Noworadomska (Korespondencja własna „Gazety”), „Gazeta Częstochowska”, nr 102, 15 
listopada 1909, s. 2. 
28 M. Piaskowski, Wpływ jarmarków i targów na lud wiejski, „Tydzień”, nr 9, 17 lutego / 1 marca 
1891, s. 1; Wiadomości bieżące. Jarmarki, tamże, nr 46, 30 października / 11 listopada 1888,  
s. 3. 
29 Kronika miejska. Z Noworadomska, „Goniec Częstochowski”, nr 223, 15 sierpnia 1908, s. 3. 
30 Z Radomska, „Tydzień”, nr 38, 10/23 września 1900, s. 2. 
31 Listy do Gazety Świątecznej. Z Radomska, „Gazeta Świąteczna”, nr 876, 5/17 października 
1897, s. 6. 
32 Gospodarstwo miejskie (Korespondencja własna „Kuriera Warszawskiego”). Radomsk, w marcu, 
„Kurier Warszawski”, nr 127, 27 kwietnia / 9 maja 1895, s. 3. 
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gnije. A w tym obrzydliwym, śmierdzącym płynie lęgnie się i kiśnie mnóstwo 
robactwa. Zajrzeć tam, to ze wstrętu człeka ciarki przejmują […]. Przy tym choć 
rzeźnia stoi za miastem, ale wstrętny z niej zapach roznosi się wszędzie z ową 
wodą zanieczyszczoną kałem i krwią bydlęcą; ludzie zaś oddychają takim 
powietrzem i niejednej choroby nabawić się przez to mogą”33. W miejscowo-
ściach zaś, gdzie rzeźni nie było, zarówno uboju, jak i rozbioru tuszy dokony-
wano w podwórzach, jak miało to miejsce np. w Koniecpolu34. W takim jednak 
przypadku różne odpadki pozostawały na miejscu.  

Stan miejscowości prowincjonalnych wcale nie ustępował porządkom  
w Noworadomsku35. W 1892 r. ustanowiony został w Brzeźnicy komitet 
sanitarny, który rozpoczął starania na rzecz poprawy miejscowych stosunków, 
jednak jego rzeczywista rola była równie iluzoryczna, jak w mieście powia-
towym. Kwestia utrzymywania porządku sanitarnego uznawana była za istotną, 
jednak nie była to rzecz łatwa, przede wszystkim za sprawą dwóch głównych 
ulic – Targowej i Żabiej, ulic niewybrukowanych, „na których całą wiosnę  
i jesień stoją kałuże, wydzielające woń nieprzyjemną, zarażającą powietrze”36. 
Nie lepiej rzecz przedstawiała się w Stobiecku Miejskim (gmina Noworadomsk). 
Jak stwierdzał w liście do „Gazety Świątecznej” z połowy czerwca 1890 r. 
mieszkaniec tej wsi, „obejdźmy wszystkie ulice i zajrzyjmy do chałup, to Boże 
ratuj, co się przed każdą dzieje! jaki tam porządek!... Ani kawałka płota – ani tam 
ogródka ... A przecież przed każdym domem próżnuje kawałek ziemi; ale 
zamiast ładnego ogródka w tym miejscu leży ogromna kupa nawozu, niby 
mogiła”37. W 1904 r. podobną kwestię poruszano w liście z Sulmierzyc: „Na oko 
wieś jest dość schludna, bo na drogach i przy domach jest czysto i porządnie. 
Lecz o podwórkach i o mieszkaniach nie można tego powiedzieć, bo tam jest 
niechlujnie”38. W związku z takim stanem rzeczy nie powinien dziwić apel 
jednego z intelektualistów z 1909 r.: „Czas już, abyśmy pomyśleli o tym, żeby 

                                                 
33 O rzezi bydła i rzeźniach po miasteczkach. Uwagi i rady doktora J. Tchórznickiego, cz. 2, „Gazeta 
Świąteczna”, nr 456, 17/29 września 1889, s. 1; zob. także: J. Tchórznicki, Pilne sprawy higie-
niczne, Warszawa 1896, s. 57-58. 
34 Listy do Gazety Świątecznej. Z Koniecpola, „Gazeta Świąteczna”, nr 640, 28 marca / 9 kwietnia 
1893, s. 6. 
35 Podobne problemy odczuwały w zasadzie wszystkie miasteczka Królestwa; por.: E. Kaczyń-
ska, Pejzaż miejski z zaściankiem w tle, Warszawa 1999, s. 153. 
36 Z pod Brzeźnicy (Kor. „Tygodnia”), „Tydzień”, nr 37, 30 sierpnia / 11 września 1892, s. 3. 
37 Listy do Gazety Świątecznej. Ze wsi Stobiecka, „Gazeta Świąteczna”, nr 493, 3/15 czerwca 1890, 
s. 6. 
38 Listy do Gazety Świątecznej. Z wsi Sulmierzyc, „Gazeta Świąteczna”, nr 1213, 21 marca/3 
kwietnia 1904, s. 7. 
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podwórza nasze nie były jedną kupą nawozu, jak się to niestety dzisiaj prawie 
wszędzie widzi”39.  

Oczywiście trudno było oczekiwać, aby wszystkie trakty prowincjonalne 
były brukowane czy choćby porządnie utwardzone i trzymane w czystości, gdyż 
zwyczajnie nie miał kto się tymi sprawami zająć. Stałą bolączką dróg wiejskich 
była przeto kwestia zalegającego błota i charakterystycznych dla ówczesnej wsi 
nieporządków w obejściach. Z czasem zachodziła poprawa, lecz był to proces 
długotrwały. Stwierdzić też należy, że problemy z zanieczyszczeniem powietrza 
ściekami bytowo-gospodarczymi nie dotyczyły wsi jako takiej, przynajmniej nie 
w takim stopniu jak miasta powiatowego, zaś co najwyżej takich osad, jak 
Brzeźnica, Pajęczno, Pławno, Koniecpol, a więc tych, które stanowiły sto-
sunkowo większe skupiska ludzkie. Wyjątkiem okresowo mogły być tutaj Gidle 
(gmina tejże nazwy), dokąd zmierzali pielgrzymi. W tych ostatnich największym 
problemem było akurat powszechne pijaństwo oraz niedobre pieczywo, którym 
„truto biednych ludzi”40. 

Zarówno stan czystości ulic i dróg, jak też jakość powietrza stanowiły 
istotną kwestię w kontekście potencjalnych szkód dla zdrowia publicznego. 
Dalece jednak poważniejsze zagrożenia niosła ze sobą woda, skażona bakteria-
mi, bardzo często nie nadająca się do spożycia. Głównym źródłem zaopatrzenia 
noworadomszczan w wodę pitną były miejskie studnie. W końcu XIX w. 
znajdowały się one w opłakanym stanie. Według danych zawartych w 
korespondencji z dnia 11 września 1885 r., na kilkanaście studni tylko kilka było 
czynnych, „inne stoją tylko jakby na pamiątkę, że z nich niegdyś czerpaną była 
woda”41. W 1887 r. ogłoszono przetarg na naprawę 12 starych oraz na 
wybudowanie siedmiu nowych ujęć tego typu42. Z jednej strony świadczyło to 
 o trosce władz miasta o stan zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną, jednak  
z drugiej – nic nie wskazuje na to, aby efektywnie i w sposób trwały zapewniono 
rozwiązanie problemu. Już bowiem w kilka lat później, mianowicie dnia 19 maja 
1893 r., ogłoszono przetarg na budowę czterech studni artezyjskich43. Urządzone 
za kwotę 6 000 rubli dostarczały jednak wodę niezdatną do picia44. Niewiele się 

                                                 
39 K. Lidmanowski, Zdrowotność mieszkań, cz. 2, „Zaranie”, nr 4, 28 stycznia 1909, s. 8. 
40 Listy do Gazety Świątecznej. Z gminy Gidle, „Gazeta Świąteczna”, nr 246, 8/20 września 1885, 
s. 4. 
41 Z Radomska, „Tydzień”, nr 38, 8/20 września 1885, s. 4. 
42 Licytacje w obrębie guberni, „Tydzień”, nr 22, 2/14 sierpnia 1887, s. 3. 
43 Informacje. Licytacje, „Gazeta Rzemieślnicza”, nr 18, 6 maja 1893, s. 146. 
44 Gospodarstwo miejskie (Korespondencja własna „Kuriera Warszawskiego”). Radomsk, w marcu, 
„Kurier Warszawski”, nr 127, 27 kwietnia / 9 maja 1895, s. 3. 
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również zmieniło w początkach następnego stulecia. „Dobra woda jest podstawą 
zdrowych środowisk ludzkich; Noworadomska do takich zaliczyć nie można” – 
pisano. Otóż w złym stanie znajdowała się studnia obok jednego z domów 
mieszkalnych przy fabryce Braci Thonet, mająca uszkodzoną pompę. Miesz-
kańcy więc czerpali z niej wodę sposobem: wpierw lano w ową pompę kilka 
kubłów wody, po czym długo pompowano. „W rezultacie – czytamy – otrzy-
muje się jakąś ciecz, którą można nazwać wodą chyba z przyzwyczajenia tylko. 
Ciecz ta wydaje jakiś żelazisty smak, podobno z powodu zatopienia  
w studni kilku starych rur”45. Nie lepiej wyglądała jakość wody przy ul. 
Źródlanej. Na jej zdatność do picia ujemny wpływ wywierał bardzo zanie-
czyszczony kanał, płynący zaraz obok46. Mniej więcej w tym samym czasie, tj.  
w 1910 r., zepsuta była studnia przy ul. Krakowskiej47. Zdarzało się też, że nie-
czynne studnie zamieniano w swoisty zlew na odpadki i ścieki, co raczej 
wykluczało reaktywację takich ujęć. Skądinąd wiemy, że taką rolę pełniła 
nieczynna studnia na rogu ul. Powiatowej i Kaliskiej, naprzeciwko Hotelu 
Krakowskiego. Otóż, „okoliczni mieszkańcy wylewają przez otwór różne nie-
czystości, wobec czego urządzili sobie wprost zbiornik, tak, że dziś w pogodne 
dnie, nieznośna woń daje się we znaki przechodniom”48.  

Z kolei wyraźnie odczuwalny był brak porządnych ujęć wody na pro-
wincji. We wsi znajdowało się zwykle jedno, z którego korzystali okoliczni 
mieszkańcy. Gdy wieś była większa, wówczas stawiano nawet dwie studnie, 
zwykle jednak „licho ocembrowane, płytkie, stoją przy drodze, a przy nich kory-
to do pojenia bydła i żuraw lub żerdka z haczykiem do wyciągania wody. Ale 
też na tym koniec”. Wiele było również takich miejsc, gdzie dostępu do studni 
nie było praktycznie wcale. „Po zagrodach najczęściej studni nie ma, boć trudno 
studnią nazwać dół gdzieś na mokrej łączce wykopany, pniem wypróchniałym 
lub beczką od kapusty wycembrowany, a czasem jeszcze wspólny dla pięciu 
albo sześciu gospodarstw. I ludzie i chudoba piją wodę albo stąd, bo do studni 
gromadzkiej daleko, albo ze stawu, albo ze strugi, w której wszystkie baby ze 
wsi cały dzień płuczą i czyszczą ubrania i naczynia”49. Wspomnieć ponadto mu-
simy, że gdy wieś leżała nad rzeką (Pilicą, Wartą, Radomką czy też Widawką), 
wtenczas czerpano wodę wprost z niej. 

                                                 
45 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 65, 8 października 1909, s. 3. 
46 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 122, 5 grudnia 1909, s. 3. 
47 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 14, 15 stycznia 1910, s. 3. 
48 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 61, 3 marca 1910, s. 3. 
49 M. Moraczewski, Jak ludzie mieszkają, a jak mieszkać powinni, cz. 1, „Gazeta Świąteczna”,  
nr 419, 1/13 stycznia 1889, s. 4. 



Aleksander Gotowicz 
 

 46

Ogólnej zdrowotności na pewno nie sprzyjał w omawianym okresie stan 
higieny osobistej, pozostawiający wiele do życzenia. Tylko w nielicznych 
mieszkaniach znajdowały się jakiekolwiek urządzenia sanitarne. Nie było też 
raczej wśród samych mieszkańców nawyku regularnego zażywania kąpieli. 
„Niektórzy myją się tylko parę razy do roku, jak to mówią, od wielkiego 
dzwonu, gdy nadchodzą jakie uroczyste święta: Wielkanoc, Boże Narodzenie, 
Zielone Świątki”50. Mieszkańcy miasteczek i wsi, którzy myli się regularnie, też 
raczej nie byli grupą dominującą. Przez owe regularne mycie należy rozumieć 
ograniczanie się do jednej prostej czynności: nabierano mianowicie wody do ust 
i wprost z nich polewano sobie dłonie, którymi obmywano oczy i twarz. Reszta 
ciała, a więc „uszy, szyja, głowa, grzbietowa powierzchnia rąk, które wczoraj 
mierzwę trzęsły, piersi, kolana, stopy, to wszystko oczekuje wielkiego święta,  
a czasem i przez całą zimę – lata, lub deszczu w drodze. Tak postępuje 
większość ludu […]”. Tak też wyglądała norma na przełomie XIX i XX w. 
Sugestywną ilustrację w tym zakresie przynosi ponadto następująca wypowiedź: 
„Czyż nie przypominamy sobie owego charakterystycznego odoru, nagroma-
dzającego się w miejscach zebrań ludu, w kancelariach sędziów, poczekalniach 
lekarzy, wagonach, karczmach, etc.? Odór jest tak nieznośny, że nieprzyzwy-
czajony umyka co prędzej, lub otwiera lufcik, a woń tę wydają te brudne skóry, 
te przesiąkłe dziesięcioletnim potem spancerki, a nade wszystko obuwie! Gdy to 
się wszystko złączy w karczmie z zapachem wódki i knastru, można zemdleć,  
a rozchorować się bardzo łatwo. Lud jednak wśród tej atmosfery żyje […], 
przyucza od dziecka nerwy do tego rodzaju wonności i pozostaje w takim 
zwierzęcym stanie”51. Nie powinno wcale dziwić, że starano się takie nawyki  
z całą ostrością piętnować. Kampanię na rzecz utrzymywania w czystości 
zarówno swego ciała, jak i miejsca zamieszkania podejmowano choćby na 
łamach ówczesnych pism ludowych. Bardzo charakterystyczna w tym zakresie 
jest wypowiedź, dotycząca powszechnie występującego – jak to określano – 
„niechlujstwa”. Otóż w jednym z felietonów, pomieszczonym w „Gazecie 
Świątecznej”, czytamy: „Różne biedy trapią lud nasz po wsiach i miasteczkach  
a jedną z tych bied jest niechlujstwo […]. Niechlujny jest ten, kto mógłby się 
umyć, a chodzi brudny; niechlujny i ten, kto mógłby mieć odzież schludną i całą, 
choćby połataną lub pocerowaną, a nosi ją nie praną i nie wyczyszczoną, lub 

                                                 
50 Jak się ludzie u nas myją? Ze słów doktora Tchórznickiego, „Gazeta Świąteczna”, nr 505, 26 sierp-
nia / 7 września 1890, s. 2; ponadto zob.: G. Pezowicz, Łaźnia publiczna w Radomsku, „Nasz 
Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, nr 8, 9 lutego 2004, s. 10. 
51 J. Tchórznicki, Dla zdrowia ludu, Warszawa 1896, s. 5. 
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podartą; niechlujny też jest i ten, kto mógłby w czystej izbie mieszkać, a gnieździ 
się w śmieciach. Niechluj podobnież jest i ten, kto w mieszkaniu swym,  
w pościeli, i na sobie samym – we włosach, w bieliźnie i w odzieży – różne 
obrzydliwe robactwo hoduje. Niechlujem wreszcie jest i ten, na kim choć oczyma 
niechlujstwa nie widzisz, ale od kogo nosem je czuć, bo brudne, niemyte jego 
ciało spod odzieży, albo i niemyte i nie płukane jak należy usta, zęby i gardło – 
szkaradny i szkodliwy zapach wydają, zatruwając nim powietrze”52. Konstanty 
Lidmanowski z ubolewaniem zwracał uwagę, że nawet latem w miejsco-
wościach przyrzecznych kąpieli zażywały głównie dzieci i młodzież, zaś dorośli 
czynili to tylko wyjątkowo53. Jak zaś odnotowano w jednym z pism w 1894 r., 
ludzie po prostu od najmłodszych lat przyzwyczajeni byli do brudu, dlatego 
„nie rozumieją oni, że czystość i porządek około ciała, tak u ludzi, jak nie 
przymierzając i u zwierząt gospodarskich, są potrzebne nie tylko dla piękności, 
ale najbardziej dla zdrowia”54. Bardziej dosadnie sprawę ujął Gustaw Lewy  
w 1905 r.: „Niechlujstwo nasze zarówno osobiste jak i rzeczowe, jeśli obraz 
naszego życia porównać chociażby z życiem naszych sąsiadów, Prusaków, jest 
wprost wstrętne”55. 

Choroby zakaźne 

 
Nie można chyba trafniej określić przyczyn istoty problemu, niż uczy-

niono to na łamach piotrkowskiego „Tygodnia” w 1905 r.: „Tam, gdzie jest nę-
dza i głód; tam, gdzie po suterenach i poddaszach gnieździ się po kilka rodzin  
w izbie; tam, gdzie ludzie kąpią się raz do roku, a większość kąpie się tylko  
w niemowlęctwie; tam, gdzie panuje głód i ciemnota – tam króluje cholera, tyfus 
i wszelkie choroby, tam ich panowanie i najlepsze podścielisko”56. Należy bo-
wiem pamiętać, że wszechobecny brud, zalegające tu i ówdzie ścieki bytowo-
gospodarcze, „zaraźliwe wyziewy” w powietrzu, niezdatna do picia woda, brak 
higieny i odpowiedniej świadomości wybitnie sprzyjały zagrożeniom sanitarno-
epidemiologicznym. Zatrważającym jest przy tym fakt, na co zwracano uwagę  
w 1909 r., że np. w Noworadomsku zagrożenie epidemią było zjawiskiem sta-

                                                 
52 J. Socha, Niechlujstwo, „Gazeta Świąteczna”, nr 1137, 6/19 października 1902, s. 1. 
53 K. Lidmanowski, Pogadanki higieniczne, „Zaranie”, nr 44, 29 października 1908, s. 843. 
54 Gospodarstwo. O utrzymywaniu dobytku w czystości, „Gazeta Świąteczna”, nr 700, 22 maja/ 
 3 czerwca 1894, s. 3. 
55 Znaczenie higieny. Referat odczytany przez p. Gustawa Lewego na posiedzeniu Piotr. Oddziału Tow. 
Higienicznego w d. 19 kwietnia 1905 r., „Tydzień”, nr 19, 24 kwietnia / 7 maja 1905, s. 2. 
56 Przeciwko cholerze, „Tydzień”, nr 16, 3/16 kwietnia 1905, s. 2. 
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łym57. Jedyną kwestią było to, która z chorób zakaźnych będzie w danym roku 
dominować nad innymi. Czynniki etiologiczne, mogące powodować istotne 
szkody na zdrowiu mieszkańców miasta i powiatu wiązać należy z rozmaitego 
sortu drobnoustrojami, tj. bakteriami, wirusami, grzybami oraz pasożytami58.  

Najpoważniejsze zagrożenia patogenne niosła za sobą niezdatna do spo-
życia woda59. Trudno w tym miejscu nie zgodzić z opinią, zamieszczoną w „Ga-
zecie Świątecznej” z kwietnia 1895 r.: „Woda bardzo często jest przyczyną cięż-
kich chorób i śmierci; szczególnie szkodliwa jest taka, w której moczono len, 
konopie, albo do której spływają brudy z podwórzy, ulic, lub ścieków fabrycz-
nych”60. W tym przypadku do czynników, wywołujących wszelakiego rodzaju 
choroby, zaliczyć musimy przede wszystkim bakterie allochtoniczne, a więc 
mikroflorę obcą, przedostającą się do zbiorników wodnych (rzeki, strumienie, 
ujęcia) z gleby, powietrza, lub ze ścieków komunalnych, stanowiących w oma-
wianym okresie – jak widzieliśmy – problem zasadniczy. Ścieki bytowo-
gospodarcze, w skład których wchodziły zanieczyszczenia fekalne, pomyje  
i odpadki, w połączeniu ze ściekami przemysłowymi stanowiły wybitnie sprzy-
jające środowisko dla poważnej ilości drobnoustrojów, wśród których wymienić 
musimy bakterie bezwzględnie chorobotwórcze: pałeczki Salmonella typhi i para-
typhi, wywołujące m.in. tyfus (dur) brzuszny i  rzekomy; pałeczki rodzaju Shigel-
la, powodujące dyzenterię (czerwonkę); czy też przecinkowiec cholery (Vibrio 
cholerae); w zanieczyszczonej wodzie mogły ponadto rozwijać się prątki gruźlicy 
(Mycobacterium tuberculosis) oraz krętki z rodzaju Leptospira, dostające się do or-
ganizmu poprzez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe i będące przyczyną po-
ważnych niekiedy powikłań, jak żółtaczka, bądź zapalenia naczyń. Po drugie, 
wyszczególnić należy drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze, tzn. takie, 
które są naturalnym elementem flory jelitowej i zasadniczo nie są czynnikiem 
patogennym, dopóki bytują w ludzkim lub zwierzęcym przewodzie pokarmo-
wym, a więc: pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), paciorkowce kałowe (Entero-
coccus faecalis), laseczki zgorzeli gazowej (Clostridium perfringens), Campylobacter 
jejuni czy też bakterie rodzaju Proteus i Pseudomonas aeruginosa. Wszystkie one 

                                                 
57 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 62, 5 października 1909, s. 3. 
58 G. Virella, Mikrobiologia i choroby zakaźne, Wrocław 1999, s. 4-6. 
59 Na temat zagrożeń bakteriologicznych, por.: A. Smyłła, Zagrożenia bakteryjne wód powierzch-
niowych, [w:] VII ogólnopolska sesja popularnonaukowa „Środowisko a zdrowie – 2005”. Częstochowa, 
2-3 czerwca 2005, Częstochowa 2005, s. 33-45; ponadto: M. Pawlaczyk-Szpilowa, Mikrobiologia 
wody i ścieków, Warszawa 1978. 
60 Nowiny. Co znaczy nieczysta woda, „Gazeta Świąteczna”, nr 744, 26 marca / 7 kwietnia 1895,  
s. 2; także: F. Piotrowski, Woda, „Zaranie”, nr 2, 5 grudnia 1907, s. 26. 
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mogą wywoływać intoksykację pokarmową lub takie schorzenia, jak zapalenia 
dróg oddechowych, układu moczowego, a nawet posocznicę (sepsa). Do szko-
dliwych należy ponadto zaliczyć bakterie saprofityczne, a więc występujące  
w naturalnym środowisku wodnym, lecz mogące powodować różne zatrucia 
układu pokarmowego. Obok czynników bakteryjnych w zanieczyszczonej wo-
dzie bytują również enterowirusy, mogące wywoływać schorzenia jelit czy na-
wet porażenie dziecięce. Nie można też zapominać o rozmaitych grzybach, bę-
dących przyczyną grzybic, a także o pasożytach takich, jak owsiki (Enterobius 
vermicularis), glisty ludzkie (Ascaris lumbricoides hominis), czy też pierwotniaki, 
m.in. ogoniastek jelitowy (Giardia lamblia) i Entamoeba histolytica, powodujące 
zakażenia układu trawiennego, np. dyzenterię61.  

W licznych na przełomie XIX i XX w. doniesieniach z interesującego nas 
obszaru zwracano uwagę na kwestię zanieczyszczeń zalegających na ulicach  
i „zatruwających” powietrze. Także w tym ostatnim bytowały rozmaite 
drobnoustroje, transportowane jako bioaerozol62. Poza wymienionymi już bak-
teriami fekalnymi, wyszczególnić w tym miejscu musimy: prątki gruźlicy; 
gronkowce (np. Staphyllococcus aureus); pneumokoki typu Streptococcus pneu-
moniae, powodujące zapalenie płuc czy posocznicę oraz Streptococcus pyogenes, 
będące źródłem zachorowań na różę; następnie pałeczkę zapalenia płuc 
(Klebsiella pneumoniae); paciorkowce, wywołujące np. szkarlatynę (płonicę); 
pałeczkę Bordetella pertussis, będącą źródłem kokluszu (krztusiec); jak również 
maczugowiec błonicy (Corynebacterium diphteriae), itd.; z wirusów natomiast 
wspomnimy ortomykso- i paramyksowirusy, wywołujące m.in. grypę, odrę  
i świnkę; wirusy z grupy ospy (Variola minor i maior); w końcu – grzyby, np. 
kropidlak popielaty (Aspergillus fumigatus) i inne63. Naturalnie nie jest to miejsce 
na wyszczególnianie wszystkich możliwych patogenów, występujących w śro-
dowisku, dlatego też ograniczyliśmy się tylko do niektórych, jednakże nawet po 

                                                 
61 M. Borowski, Podstawy biologii sanitarnej, Białystok 2002, s. 153-154; A. Smyłła, Analiza sani-
tarna wody, Częstochowa 2002, s. 19-27. 
62 R. L. Górny, Aerozole biologiczne – rola normatywów higienicznych w ochronie środowiska i zdro-
wia, „Medycyna Środowiskowa” 13 (2010), nr 1, s. 43. 
63 B. Kołwzan, W. Adamiak, K. Grabas, A. Pawełczyk, Podstawy mikrobiologii w ochronie środo-
wiska, Wrocław 2005, rozdz. 3.6 - 
zob.: http://www.dbc.wroc.pl/Content/1016/Podstawy_mikrobiologii.pdf (24.01.2016 r.);  
A. Michalak, K. Pawlas, Wpływ aerozolu biologicznego z oczyszczalni ścieków na zdrowie pracowni-
ków i okolicznych mieszkańców, „Medycyna Środowiskowa”, 15 (2012), nr 4, s. 117. 
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tym zwięzłym przeglądzie widać wyraźnie, że spektrum patogenów o bio-
negatywnym oddziaływaniu na ludzi, było bardzo szerokie64.  

Podstawowych danych dotyczących chorób zakaźnych na terenie powia-
tu noworadomskiego dostarczają zestawienia zamieszczane na łamach „Obzo-
rów” guberni piotrkowskiej, jak również roczne sprawozdania Departamentu 
Medycznego MSW. W przypadku pierwszych mamy do czynienia z głównymi 
rodzajami chorób, jak ospa, szkarlatyna, tyfus (wszystkie jego odmiany łącznie), 
krup i dyfteryt (traktowane łącznie, jako odmiany błonicy), odra, koklusz (krztu-
siec), dyzenteria oraz katar żołądka określany też jako gastroenteritis, przez co 
należy pojmować grupę zakażeń układu pokarmowego. Innych zachorowań, 
jako rzadszych, na łamach wydawnictwa nie rejestrowano wcale, co przyczynia-
ło się do pewnego zniekształcenia danych całościowych. 

Z kolei w przypadku wydawanych corocznie sprawozdań Departamentu 
Medycznego MSW podstawowym problemem jest niekonsekwentny sposób 
przedstawiania danych. Jedynie bowiem na przełomie lat 80. i 90. XIX w. publi-
kowano dokładny materiał dotyczący wszystkich guberni Imperium Rosyjskiego 
wraz z ich podziałem na powiaty. W pozostałych zaś zestawienia prezentowały 
dane dla guberni jako całości. Nie zawsze też ujmowano wszystkie choroby (jak 
w przypadku zapalenia opon mózgowych, gorączki plamistej czy szkorbutu), 
zaś w niektórych latach nie podawano liczby zgonów. O ile więc materiał jest 
trochę niekompletny, należy go uznać za bardzo cenne źródło poglądowe, gdyż 
ukazuje stosunkowo szeroką gamę zachorowań, przez co można poznać panują-
ce w poszczególnych okresach proporcje. Liczby odnoszące się do powiatu no-
woradomskiego w wybranych latach prezentuje tabela 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Szerzej: M. L. Zaremba, J. Borowski, Mikrobiologia lekarska, Warszawa 2013; Mikrobiologia 
lekarska, red. Z. Krzemiński, Łódź 1999; A. Szkaradkiewicz, Mikrobiologia lekarska. Repetytorium 
z bakteriologii, Poznań 2011. 
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Tabela 1. Odnotowane przypadki zachorowań na terenie powiatu noworadom-
skiego w końcu XIX w. w świetle danych Departamentu Medycznego MSW 
 

Nazwa choroby 1887 1888 1891 1892 1893 1895 
ch. zm. ch. zm. ch. zm. ch. zm. ch. zm. ch. zm. 

Ospa 206 65 179 49 23 11 311 134 1 679  
 
 
 

brak 
danych 

41  
 
 
 

brak 
danych 

Szkarlatyna 73 27 1 --- 60 33 158 70 155 141 
Dyfteryt 23 17 4 1 18 6 39 21 64 472 

Krup 13 2 2 --- --- --- 73 23 152 86 
Koklusz 43 1 --- --- --- --- 150 39 354 1 098 

Grypa --- --- --- --- 23 --- 63 11 372 304 
Odra 37 2 23 11 46 3 130 20 230 143 

Tyfus plamisty --- --- --- --- 10 2 32 14 60 33 
Tyfus brzuszny 62 22 40 8 23 4 87 25 104 35 

Tyfus powrotny --- --- --- --- --- --- 1 --- --- 1 
Tyfus nieokreślo-
ny 

4 --- 1 --- 2 --- 54 4 45 6 

Zapalenie opon 
mózgowych 

--- --- --- --- --- --- 4 2 Nieuwzględnione 

Dyzenteria 11 1 3 1 6 --- 128 29 216  
 

brak 
danych 

36  
 

brak 
danych 

Cholera --- --- --- --- --- --- 22 --- 4 45 
Świnka 7 --- 1 --- 4 --- 7 --- 20 3 

Róża 21 --- 16 --- 9 1 93 2 33 126 
Ropne zapalenie 
spojówek 

 
3 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
4 

 
--- 

 
3 

 
--- 

 
3 

 
5 

Posocznica --- --- --- --- 2 2 4 3 5 27 
Gorączka plamista 1 --- --- --- 1 --- 2 ---  

Nieuwzględnione Wścieklizna --- --- --- --- 1 1 1 1 
Nosacizna --- --- --- --- --- --- --- --- 

Syfilis 36 1 18 --- 47 1 45 --- 45  
 

brak 
danych 

97  
 

brak 
danych 

Choroby wene-
ryczne 

16 --- 8 --- 54 --- 70 --- 169 202 

Zapalenie płuc 33 2 15 2 22 3 175 14 309 430 
Tuberkuloza 14 8 7 3 13 4 46 34 109 84 

Malaria 143 4 94 3 6 --- 62 1 22 50 
Wole Nieuwzględnione 3 --- 2 --- 13 --- Nieuwzględnione 
Ergotyzm --- --- --- --- 7 4 

Świerzb 11 --- 14 --- 19 --- 94 --- 53  
brak 

danych 

170  
brak 

danych 
Glisty 11 --- 3 --- 7 --- 32 --- 14 185 

Szkorbut Nieuwzględnione --- --- 4 --- 3 --- --- 13 

 
Źródła: Отчет медицинского департамента министерства внутренных дел за 1887 год, Sankt-
Petersburg 1889, s. 68-71; Отчет медицинского департамента…за 1888 год, Sankt-Petersburg 
1891, s. 54-57; Отчет медицинского департамента…за 1891 год, Sankt-Petersburg 1894, s. 54-
57; Отчет медицинского департамента…за 1892 год, Sankt-Petersburg 1896, s. 54-57; Отчет 
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медицинского департамента…за 1893-1895 года, cz. 1: Движение населения. Заболеваемость. 
Осмотры призывных, Sankt-Petersburg 1898, s. 94-95, 226-227. 

 
Największą bodaj grozę w omawianym okresie budziła ospa, czyli 

choroba, do zakażenia którą dochodzi drogą kropelkową poprzez styczność  
z nosicielem, bezpośredni kontakt ze zmianami na skórze lub też jego pościelą  
i bielizną65. Skala notowanych przypadków na terenie powiatu była zróżni-
cowana. Rozmiar epidemiczny ospa przybrała w 1893 r., gdy zachorowało 1 679 
osób, z czego zmarło 438 (tj. 26,7%). W ogóle śmiertelność w wyniku tej 
przypadłości była wysoka, mimo że rocznie nie rejestrowano wcale wiele 
przypadków (zwykle było ich od 100 do 200): w roku 1887 odsetek zgonów 
wynosił 31,5%, w 1890 – 28,7%, w 1896 – 19%, zaś w 1906 – 26,6%66. Przeto  
z uwagi na fakt, iż około jednej trzeciej wszystkich rejestrowanych pacjentów 
zarażonych ospą ponosiło śmierć, pojawiał się oczywisty lęk przed zarażeniem. 
Co prawda na przełomie XIX i XX stulecia dokonywano szczepień na tę chorobę, 
jednak próby przekonania ogółu społeczeństwa do konieczności ich apli-
kowania, przynosiło dosyć mierne rezultaty. Dopiero z czasem, już w XX w., 
osiągano w tej sferze pewne postępy. Co jakiś czas wystosowywano więc apele 
do ludności, np. na łamach prasy, ażeby szczepić dzieci przeciwko ospie. Jak 
jednak czytamy na łamach „Gazety Świątecznej” z maja 1887 r.: „Smutno 
pomyśleć, że są kobiety we wsi, które dlatego, żeby nie dać felczerowi 
dwudziestu groszy lub złotówki chowają małe dzieci w zapieckach albo pod 
pierzyny i nie dają ospy szczepić maleństwu”67. Wielu mieszkańców wsi 
najzwyczajniej nie było świadomych faktu, iż szczepienia stanowiły skuteczną 
ochronę przed zarażeniem i nie potrafiło po prostu zrozumieć potrzeby 
immunizacji68.  

 
 

                                                 
65 Choroby zakaźne i pasożytnicze, red. J. Cianciara, J. Juszczyk, Lublin 2007, s. 528-529; Mała 
encyklopedia medycyny, t. 2, red. T. Rożniatowski, Warszawa 1989, s. 855-856. 
66 Obliczono na podstawie: Отчет медицинского департамента…за 1887 год, s. 68-71; Обзор 
Петроковской губернии за 1890 год, Piotrków 1891, s. 58; Обзор… за 1896 год, Piotrków 1897, 
Ведомость об эпидемических болезнях в Петроковской губернии за 1896 год, s. nlb; Обзор… за 
1906 год, Piotrków 1907, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1906 год, s. nlb. 
67 J. Klesiniak, Szczepienie ospy dzieciom, „Gazeta Świąteczna”, nr 331-332, 17/29 maja 1887, s. 9. 
68 Nowiny. Szczepienie ospy, „Gazeta Świąteczna”, nr 522, 23 grudnia 1890 / 4 stycznia 1891, s. 1; 
Z Towarzystwa Zdrowia, tamże, nr 969, 18/30 lipca 1899, s. 3. 
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Wykres 1. Szczepienia, liczba zachorowań na ospę oraz liczba ludności powiatu 
noworadomskiego w latach 1887-1895 

127.000
134.135

142.268
145.763

147.899

168.070

3.008
3.6204.0353.512

3.236
3.282

1.679

4131123179206

1887 1888 1891 1892 1893 1895

Liczba mieszkańców Zaszczepionych przeciw ospie

Liczba zachorowań
 

Źródła: jak tabela 1. 
 

Danych na ten temat dla powiatu noworadomskiego dostarczają 
sprawozdania Departamentu Medycznego MSW z przełomu lat 80. i 90. XIX w. 
(por. wykres 1). Z ich pomocą możemy zaobserwować, iż liczba mieszkańców 
tego obszaru w przedmiotowym okresie wzrastała szybciej, aniżeli liczba 
aplikowanych szczepień, która w początku lat 90. wykazywała zresztą tendencję 
spadkową. Przynosiło to oczywiście wymierne zagrożenia epidemiologiczne. 
Symptomatycznym jest fakt, że w roku 1891, a więc wówczas, gdy zaszczepiono 
najwięcej osób (4 035), liczba odnotowanych zachorowań była w zasadzie 
symboliczna (tylko 23 przypadki), zaś w roku 1893, gdy liczba szczepień 
osiągnęła poziom najniższy – a spadek był tu znaczący, gdyż zanotowano 612 
szczepień mniej niż w 1892 r., zaś liczba ludności wzrosła wówczas o 2 136 osób 
– wtenczas liczba zachorowań gwałtownie wzrosła (1 679 przypadków). Kore-
lacja pomiędzy dynamiką przyrostu liczby ludności i liczbą aplikowanych 
szczepień wydaje się więc niezaprzeczalna. 
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Poważnym zagrożeniem na przełomie stuleci była również szkarlatyna 
(płonica), tzn. ostra choroba zakaźna górnych dróg oddechowych, występująca 
najczęściej u dzieci w wieku 5-15 lat69. Liczba rejestrowanych chorych na terenie 
powiatu często przekraczała 100. Różnie natomiast wyglądał poziom śmiertel-
ności, która bywała wręcz porażająca. W 1893 r. na 153 przypadki zmarło 106,  
a więc 69,2%; trzy lata później na 298 zmarło 87 (29,2%); w 1904 r. spośród 472 
przypadków zgonem zakończyło się 102 (21,6%); z kolei w roku 1912 śmierć 
poniosło 93 chorych z ogólnej liczby 162 (tj. 57,4%). Oczywiście zdarzały się też 
lata „zdrowsze”, np. w 1902 r. na 100 zanotowanych przypadków szkarlatyny 
śmiertelnych było 15 (czyli 15% ogółu)70. Pozostając przy liczbach, warto zwrócić 
jeszcze uwagę na ciekawą sprawę. Otóż na łamach „Gazety Częstochowskiej” 
pisano, iż w Noworadomsku w 1910 r. szkarlatyna przybrała rozmiary epidemii, 
przy czym dochodziło nawet do takich sytuacji, że w mieszkaniach umierało po 
troje dzieci71. Trudno jednakże znaleźć odzwierciedlenie takiego stanu rzeczy  
w oficjalnej statystyce, gdyż według niej w całym powiecie noworadomskim 
odnotowano wtenczas 205 przypadków, w tym 30 śmiertelnych (14,6%)72. 
Trudno więc tu mówić o jakimś dramacie. Z konfrontacji tych danych możemy 
jednak wnioskować, że znaczna liczba chorych na szkarlatynę po prostu nie 
docierała do lekarza, stąd nie były one w żaden sposób rejestrowane. Bez 
względu jednak na to pewnym jest, że była to w owym czasie dolegliwość 
bardzo niebezpieczna. Nie bez powodu ku przestrodze charakteryzowano ją na 
łamach pisma, przeznaczonego dla ludu73. 

Równie groźny był krup (błonica krtani) i dyfteryt (błonica gardła). Są to 
ostre i ciężkie choroby zakaźne, dotykające głównie dzieci. Źródłem zakażenia 
jest osoba chora, ozdrowieniec, bądź też bezobjawowy nosiciel bakterii. Do 
zarażenia dochodzi zaś poprzez styczność z chorym lub kontakt z przed-

                                                 
69 Choroby zakaźne i pasożytnicze, s. 630; G. Herold, Medycyna wewnętrzna, Warszawa 2005,  
s. 1011-1013; Mała encyklopedia medycyny, t. 3, red. T. Rożniatowski, Warszawa 1989, s. 921. 
70 Обзор… за 1893 год, Piotrków 1894, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1893 год,  
s. nlb; Обзор… за 1896 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1896 год, s. nlb; Обзор… 
за 1902 год, Piotrków 1902, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1902 год, s. nlb; Обзор… 
за 1904 год, Piotrków 1905, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1904 год, s. nlb; Обзор… 
за 1912 год, Piotrków 1913, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1912 год, s. nlb. 
71 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 181, 31 grudnia 1910, s. 3. 
72 Обзор… за 1910 год, Piotrków 1911, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1910 год,  
s. nlb. 
73 Szkarlatyna, „Gazeta Świąteczna”, nr 1205, 25 stycznia / 7 lutego 1904, s.1-2; Choroba zwana 
szkarlatyną, tamże, nr 422, 22 stycznia / 3 lutego 1889, s. 4-5. 
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miotami, których używał74. Jak widzimy w tabeli 1, bardziej zabójczy był 
dyfteryt, np. w 1887 r. spośród 23, zmarło aż 17 pacjentów (73,9%), zaś w 1892 r. 
z 39 śmierć poniosło 21 (53,8% ogółu). Stosunkowo wysoka śmiertelność na oba 
rodzaje błonicy utrzymywała się i w kolejnych latach, np. w 1896 r. łącznie było 
to 36,5% (140 zgonów spośród 383 odnotowanych przypadków). Czasem błonica 
przybierała na terenie powiatu noworadomskiego postać epidemii: w 1902 r. 
zarejestrowano 2 702 zachorowań, z czego 303 osoby zmarły (11,2%); w 1904 r. – 
1 241 chorych i 71 zgonów (5,7%); w 1910 r. – 3 254 przypadków i 148 zgonów 
(4,5%); zaś w 1912 r. – 4 301 chorych, z czego 69 śmiertelnie (1,6%)75. Podobnie 
jak szkarlatyna, tak i błonica doczekała się swej charakterystyki na łamach prasy 
ludowej. Celem publikacji była zaś pomoc czytelnikom we właściwym jej 
rozpoznaniu76. 

Stałym zjawiskiem był także koklusz, tj. ostra choroba zakaźna, 
charakteryzująca się gwałtownymi napadami kaszlu i dusznością, rozprze-
strzeniana drogą kropelkową77. Na przełomie XIX i XX stulecia w interesującym 
nas powiecie rejestrowano rocznie od kilkudziesięciu do nawet kilkuset 
przypadków zachorowań (w granicach 200-300) przy symbolicznym wskaźniku 
śmiertelności, np. w roku 1896 spośród 352 chorych zmarło 9 (2,5% ogółu 
przypadków), zaś w 1904 r. zmarło 12 ze 189 przypadków (tj. 6,3%)78. Zdarzały 
się jednak wyjątki, np. w 1892 r. śmiertelność wyniosła 26% (zob. tabela 1). 
Generalnie jednak nie przekraczała zwykle dziesiątej części wszystkich 
odnotowanych przypadków.  

Podobnie sprawa miała się w przypadku odry79. O ile w końcu lat 80. 
XIX w. nie występowała zbyt często, o tyle począwszy od połowy lat 90. osiągała 
niekiedy skalę epidemiczną. Corocznie rejestrowano po kilkaset przypadków.  
W roku 1896 odnotowanych zostało aż 1 380 zachorowań (w tym dwa przypadki 

                                                 
74 Choroby zakaźne i pasożytnicze, s. 635; G. Herold Medycyna…, s. 1056-1057; Mała encyklopedia 
medycyny, t. 1, red. T. Rożniatowski, Warszawa 1989, s. 116; tamże, t. 2, s. 548-549. 
75 Обзор… за 1896 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1896 год, s. nlb; Обзор… за 
1902 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1902 год, s. nlb; Обзор… за 1904 год, 
Ведомость об эпидемических болезнях… за 1904 год, s. nlb; Обзор… за 1910 год, Ведомость об 
эпидемических болезнях… за 1910 год, s. nlb; Обзор… за 1912 год, Ведомость об эпидемических 
болезнях… за 1912 год, s. nlb. 
76 Zob.: O chorobach dzieci. Krup, czyli dławiec, „Gazeta Świąteczna”, nr 582, 16/28 lutego 1892, 
s. 5-6. 
77 Choroby zakaźne i pasożytnicze, s. 635-639, 676; Mała encyklopedia medycyny, t. 2, s. 504. 
78 Обзор… за 1896 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1896 год, s. nlb; Обзор… за 
1904 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1904 год, s. nlb. 
79 Choroby zakaźne i pasożytnicze, s. 554-555; G. Herold, Medycyna…, s. 1016-1018; Mała encyklope-
dia medycyny, t. 2, s. 814. 
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śmiertelne), zaś w 1904 r. – 972 przypadki i 14 zgonów. Mimo wszystko zdarzały 
się lata, gdy śmiertelność była znacznie wyższa, jak np. w roku 1910, kiedy to 
spośród 245 chorych, 46 odniosło śmierć (18,7%)80. 

Prócz powyższych trwale obecne wśród ówczesnych były inne choroby 
przenoszone drogą kropelkową, jak tuberkuloza (gruźlica) czy też grypa, 
jednakże żadna z nich nie pochłaniała tak dużej liczby ofiar. Nie uwzględniano 
ich na łamach wspomnianych już „Obzorów” gubernialnych, toteż jedyne dane 
statystyczne widnieją na łamach sprawozdań Departamentu Medycznego MSW 
(tabela 1). 

Rozprzestrzenianiu się chorób drogą kropelkową i pyłową sprzyjało 
zagęszczenie mieszkań oraz ogólne warunki bytowe. W przypadku Nowo-
radomska szczególnie niesprzyjająca sytuacja panowała w dzielnicach robotni-
czych81. Trudno też mówić o komforcie w przypadku ludności biedniejszej, 
zwłaszcza napływowej. Przeludnienie izb przez ubogie, wieloosobowe rodziny, 
często najmujące lokale wraz z sublokatorami, siłą rzeczy powodowało bliski 
kontakt z osobami chorymi, co tylko zwiększało ryzyko zarażenia. Do tego 
dochodziła kwestia higieny wnętrz. Jak w początku XX w. pisał na temat 
noworadomskich zabudowań Leonard Jacques de Verdmon, „obok kamienic 
spotkać można nędzne chałupy”82. Możemy przyjąć, że w solidnych kamieni-
cach, a więc z reguły zamieszkanych przez grupy zamożniejsze, wnętrza 
prowadzone były w miarę schludnie. W miejscach zamieszkanych natomiast 
przez biedniejsze warstwy ludności, a szczególnie proletariat fabryczny  
i chłopstwo, warunki domowe były dalece mniej korzystne. 

Nie inaczej sprawa wyglądała w przypadku domostw wiejskich. Tutaj 
znaczącym problemem był specyficzny klimat, panujący zwykle w obejściach, 
wybitnie sprzyjający wszelakim zakażeniom. Konstanty Lidmanowski przy-
stępując do opisania warunków mieszkaniowych na wsi, stwierdzał: „W praw-
dziwym jestem kłopocie, mając pisać o higienie mieszkania pracownika 
wiejskiego: mieszkanie to tyle posiada braków, tyle wad, że, doprawdy, nie 
wiadomo czy jakiekolwiek wskazówki urządzenia choć mniej szkodliwego dla 
zdrowia pomieszczenia na coś się zdadzą […]”83. Chaty chłopskie były niskie, 

                                                 
80 Обзор… за 1896 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1896 год, s. nlb; Обзор… за 
1904 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1904 год, s. nlb; Обзор… за 1910 год, 
Ведомость об эпидемических болезнях… за 1910 год, s. nlb. 
81 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 31, 4 września 1909, s. 5. 
82 L. J. de Verdmon, Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim, 
Warszawa 1902, s. 170.  
83 K. Lidmanowski, Zdrowotność mieszkań, „Zaranie”, nr 3, 21 stycznia 1909, s. 53. 
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duszne, zadymione przez piece zajmujące sporą część izby, podłogi często 
stanowiły klepiska z gliny, skąd dochodził chłód. Warunki sanitarne, panujące 
we wsi barwnie przedstawił Maciej Moraczewski: „Jakiej-takiej wody do picia  
i do gaszenia pożaru nie ma, ale za to wieś cała w błocie: na drodze roztoki,  
a przed chatami bagniska i to jakie jeszcze! Góra z nawozu pływa jak tratwa na 
trzęsawisku z cuchnącej wody i bydlęcych odchodów; do drzwi dostęp trudny  
i niebezpieczny, bo tuż przed nimi i pod samymi oknami rozciąga się owo gęste  
i czarne morze, w którym świnie chętnie się tarzają […]. Prawda, że nawóz jest 
potrzebny […], ale przecież niekoniecznie trzeba go gromadzić przed samym 
nosem, przed oczyma, gdy i w pewnym oddaleniu od chaty sposobne by się na 
niego znalazło miejsce. Niekoniecznie też nawóz nurzać się musi w gnojówce  
i wodzie deszczowej, co, nigdzie odpływu nie mając, powiększają ów staw 
cuchnący, a nieraz tak się obficie wkoło chaty rozlewają […]. Ale nikt sobie 
głowy nie łamie nad ściekami do odprowadzenia wody, nikt ich nie robi; 
odcieka wszystko, gdzie może – a jak nie może, to stoi i gnije”84. Autor tych słów 
zwracał uwagę czytelników na podstawową kwestię, jaką był fatalny 
mikroklimat, panujący wewnątrz typowej chaty chłopskiej przełomu XIX i XX 
stulecia85. Jak stwierdzał dalej: „Na górach, w lasach, na polach i łąkach, gdzie 
człowiek rześkim się czuje, gdzie oddychać przyjemnie – tam powietrze dobre  
i zdrowiu pożyteczne. Inaczej w niskiej izbie, gdzie okien otworzyć nie można, 
gdzie dym się tłucze, gdzie bydło stoi, gdzie pyłu i prochu pełno, gdzie szczypie 
w oczy, swędzi w nosie, suszy w ustach, drapie w gardle. Tu powietrze złe, 
ciężkie, nieczyste, smrodliwe, duszące, tu powód wszelkiej choroby […].  
Z brakiem świeżego powietrza setne idą na ludzi nieszczęścia […]. Ale choćby 
izba i o wiele wyższa była to nie starczy, jeśli w izbie razem z ludźmi chudoba 
mieszka. Bo ze zwierząt najgorsze powietrze i różne złe, które się potem na 
człowieka przenosi […]. A i to gnojowisko pod samymi drzwiami – to też nie  
z czego innego tam się rozsiadło, tylko z powodu owej kompanii z bydłem. 
Zwykle nawóz leży tuż przy stajni; skoro więc zamieniłeś chatę na stajnię, więc 
go całe życie wąchasz i trujesz się dobrowolnie, zamiast usunąć zwierzę z izby,  
a nawóz sprzed nosa”86. Na marginesie możemy wspomnieć, że dzielenie izby  
z trzodą i bydłem niekiedy kończyło się tragicznie. Dla przykładu, 30 sierpnia 
1898 r. we wsi Woźniki (gm. Dobryszyce), sześciomiesięczna dziewczynka 
                                                 
84 M. Moraczewski, Jak ludzie mieszkają…, cz. 1, s. 4. 
85 Zob. też: B. Baranowski, Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 
1969, s. 63-66. 
86 M. Moraczewski, Jak ludzie mieszkają…, cz. 3, „Gazeta Świąteczna”, nr 421, 15/27 stycznia 
1889, s. 5; jak rownież cz. 4: nr 423, 29 stycznia / 10 lutego 1889, s. 5. 
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pozostawiona w domu bez opieki została zaatakowana przez świnię. Zwierzę 
odgryzło dziecku nos i poszarpało twarz87. Skądinąd wiemy, że nie tylko  
w podwórkach i domostwach urzędowały zwierzęta gospodarskie. W jednym  
z doniesień z sierpnia 1888 r. czytamy bowiem, iż do niektórych szkół wiejskich 
w okolicach Noworadomska przez dziury w ścianach wchodziły psy i świnie,  
co oczywiście z ogólnie pojętą schludnością nie miało wiele wspólnego88.  

Do powyższych elementów należy również dopowiedzieć, iż drewniane 
wiejskie domostwa bardzo często pozbawione tynku i podłóg, stawały się 
siedliskiem robactwa, grasującego m.in. w siennikach, ubraniach, a nawet na 
ciele i we włosach mieszkańców89. Wymienić tu musimy przede wszystkim takie 
owady, jak wszy głowowe i odzieżowe, pchły, pluskwy oraz muchy (wy-
mienione występowały zarówno na obszarach wiejskich, jak i w mieście). 
Wszystkie z nich były roznosicielami chorobotwórczych drobnoustrojów; np. 
wszy, za sprawą przekazywania pałeczki Rickettsia prowazekii oraz krętki Borrelia 
recurrentis, przyczyniały się do zachorowań na tyfus plamisty i powrotny90, 
natomiast muchy roznosiły bakterie odpowiedzialne za tyfus brzuszny  
i rzekomy, dyzenterię czy cholerę. 

Rozmaite czynniki patogenne rozszerzały się za sprawą niehigienicznych 
zwyczajów czy braku odpowiedniej świadomości. Zdarzały się czasem wręcz 
takie sytuacje, że po pogrzebie osoby zmarłej na tuberkulozę (gruźlica), jej bliscy 
powodowani altruizmem, nie zamierzając korzystać z garderoby nieboszczyka 
„obdarowują wspaniałomyślnie przeróżnych biedaków bielizną i… lasecznikami 
gruźlicy! Hojny dar!”91. Innym razem członkowie rodziny denata sprzedawali 
po nim rzeczy, co również przyczyniało się do roznoszenia zarazków, w tym 
tuberkulozy, szkarlatyny, tyfusu i innych. Na łamach pism zalecano więc, aby 
kilkukrotnie wygotować bieliznę zmarłego, zaś pościel, którą używał – 

                                                 
87 Kronika piotrkowska. Z Noworadomska, „Tydzień”, nr 38, 6/18 września 1898, s. 4. 
88 Wieści. Z okolic Noworadomska, „Gazeta Świąteczna”, nr 398, 7/19 sierpnia 1888, s. 4. 
89 L. Wdowiak, P. Wysokiński, Postrzeganie niektórych ektopasożytów przez ludność wiejską i walka 
z nimi na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Dawna medycyna i weterynaria. Pa-
cjent, red. M. Z. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann, Chełmno 2011, s. 216; szkodliwy wpływ 
warunków mieszkaniowych ubogiej ludności proletariackiej i chłopskiej charakteryzuje:  
A. Sokołowski, Choroby proletariatu. Wykłady z dziedziny medycyny społecznej, wypowiedziane na 
Wolnej Wszechnicy Polskiej w roku akademickim 1917/18, Warszawa 1918, s. 51-73. 
90 Choroby zakaźne i pasożytnicze, s. 746-747; Mała encyklopedia medycyny, t. 1, s. 244-245. 
91 K. Sokołowski, Z higieny (Nadesłane), „Tydzień”, nr 33, 6/19 sierpnia 1900, s. 2; jak również: 
Wiadomości bieżące. Zarazek gruźlicy, tamże, nr 19, 25 kwietnia / 7 maja 1882, s. 2 
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zniszczyć92. Daleki od estetyki był także zwyczaj spluwania. Na przełomie XIX  
i XX w. coraz częściej wśród sprzętów domowych pojawiały się spluwaczki, 
które trudno zaliczyć do urządzeń sprzyjających higienie domowej. Był to 
jednakże jakiś postęp, ponieważ tam, gdzie spluwaczek nie było – przede 
wszystkim na wsi – wydalano plwociny wprost na podłogę. Jak pisał zaś Józef 
Tchórznicki: „Jeżeli plwocina pochodzi z osobnika zdrowego to zapatrywać się 
na nią możemy, jako na zwykły pył, lecz jeżeli w spluwaczce znajdzie się 
plwocina zaraźliwa, to szkodliwe zarodki unoszą się wraz z pyłem, wpadają do 
płuc i zarażają organizmy zdrowe”93. Ówczesne obyczaje bardzo dobitnie 
podsumowywał z kolei Kazimierz Chełchowski w roku 1916: „Dość wspomnieć 
ciemnotę ludu, jego zabobony i przesądy, niesłychane niechlujstwo, skupienie 
się całej rodziny w jednej izbie nawet w zamożniejszych chatach, dobrze jeszcze, 
jeśli nie ze zwierzętami, mieszczenie w niektórych okolicach służby folwarcznej 
po dwie rodziny w jednej izbie, istniejące jeszcze tu i ówdzie kurne chaty, 
sypianie po kilkoro w jednym łóżku, sypianie w ubraniu, robactwo w domu, 
brak wychodków, traktowanie brudu jako czynnika leczniczego. Dość wspom-
nieć wypływające z tego niechlujstwa niesłychane szerzenie się chorób 
zakaźnych, ogromną w nich śmiertelność, panowanie i potworne rozrastanie się 
chorób […]”94.  

Trzeba również powiedzieć, że mieszkańcy miast i wsi odżywiali się 
nieprawidłowo, stąd często brała się niższa odporność organizmu. Najgorzej 
sytuacja wyglądała na przednówku, gdy chłopi odżywiali się w zasadzie 
wszystkim, co nadawało się do spożycia. Oczywiście w grę wchodziły nawet 
produkty już nieświeże czy nadpsute, a nawet pokrzywy z otrębami.  
W świadomości zbiorowej utrwalił się wręcz strach przed klęską głodu, choćby 
taką, jak w 1852 r. w Brzeźnicy i okolicach, kiedy to zdesperowani ludzie „szli na 
jagody i grzyby do lasu i tam marli z głodu i puchlizny”95. W zasadzie 
każdorazowo przy słabszych zbiorach widmo głodu stawało się bardzo realne.  

Skromne lub wręcz naganne nawyki żywieniowe prowadziły do różnego 
typu zaburzeń układu pokarmowego. W przedmiotowym okresie były one 

                                                 
92 Na ten temat zob. także: Wieści. Ostrożnie z pościelą chorych, „Gazeta Świąteczna”, nr 398, 
7/19 sierpnia 1888, s. 5; Choroba zwana szkarlatyną, tamże, nr 422, 22 stycznia / 3 lutego 1889, 
 s. 5. 
93 J. Tchórznicki, Pilne sprawy higieniczne, s. 47-48. 
94 K. Chełchowski, Najpilniejsze potrzeby higieniczne ludu polskiego, „Zdrowie”, 1916, nr 3; cyto-
wany fragment, por: A. Sokołowski, Choroby..., s. 75. 
95 Korespondencje „Tygodnia”. Z pod Brzeźnicy, „Tydzień”, nr 28, 2/14 lipca 1889, s. 2; oraz nr 42, 
6/18 października 1891, s. 1. 
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niestety zjawiskiem nagminnym, do czego przyczyniało się spożywanie nie-
czystej i nieprzegotowanej wody, zanieczyszczonych warzyw i owoców, 
nieświeżego mięsa, itd. Ludzie częstokroć nie zważali na jakość tego ostatniego, 
gdyż bardzo rzadko je spożywali, jak stwierdzał Józef Tchórznicki, była to 
„rzadkość odświętna”96. W relacji z gminy Kobiele z marca 1889 r. czytamy, że 
prócz rodzin, którym niczego nie brakowało, były tam i takie, „u których chleb, 
ten najpowszedniejszy i zdrowy pokarm, nie zawsze znajduje się w chacie,  
a mięso pojawia się w wielkie święto”97. W takiej sytuacji szkoda było 
„marnować” nawet dogorywającą krowę czy świnię. „Dorzyna się zatem owe 
chore bydlę, które lada chwila zdechnąć miało, i mięso tanio rozprzedaje się 
sąsiadom oraz zjada się w domu… A oto w dni kilka zachoruje cała rodzina i 
wszyscy ci, co się na to tanie mięso połakomili”98. Stanowczo więc przestrzegano 
przed spożywaniem mięsa z chorego bydła lub padliny99. Jednakże w wielu 
miejscach Królestwa Polskiego ubój odbywał się bez jakiejkolwiek kontroli 
weterynaryjnej, przez co mięso nie nadające się do spożycia w sposób 
nieskrępowany trafiało na stoły100. Skądinąd wiemy, że zdarzali się również 
oszuści przyrządzający kiełbasy z martwych koni, a nawet z chorych i zdechłych 
psów101.  

Zarazki czaiły się nawet w mleku i to niekiedy z winy samych ludzi. Do 
zwyczajów skrajnych, odnotowywanych w szeregu wsi Królestwa Polskiego, 
należał jeden ze sposobów przygotowywania sieczki dla krów gospodarskich. 
Otóż, jak pisał korespondent „Gazety Świątecznej” w grudniu 1902 r.: „Wiecie, 
czytelnicy, w jaki sposób niektóre gospodynie przygotowują paszę dla krów? 
Oto przed wieczorem wsypują suchą sieczkę do cebrzyka lub do innego 
                                                 
96 J. Tchórznicki, Pilne sprawy higieniczne, s. 56; na temat ówczesnego pożywienia, por. także:  
J. P. Dekowski, Pożywienie ludu radomszczańskiego, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicz-
nego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, 1963, nr 7, s. 103-127; tenże, Przemiany 
tradycyjnego pożywienia wiejskiego na obszarze Polski środkowej, „Prace i Materiały Muzeum Ar-
cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, 1979, nr 20, s. 171-218;  
Ł. Kopera, Przemiany społeczno-kulturalne wsi Sudzin i Sudzinek na przestrzeni XX i XXI wieku, 
„Zeszyty Wiejskie” 17 (2012), s. 242. 
97 Listy do Gazety Świątecznej. Z gminy Kobiele, „Gazeta Świąteczna”, nr 427, 26 lutego / 10 mar-
ca 1889, s. 6. 
98 O rzezi bydła i rzeźniach po miasteczkach…, cz. 1, „Gazeta Świąteczna”, nr 455, 10/22 września 
1889, s. 1. 
99 Nowiny. Spożywanie mięsa z chorych bydląt, „Gazeta Świąteczna”, nr 42, 16 października 1881, 
s. 1-2; Wieści. Mięso zdechłych zwierząt, tamże, nr 767, 3/15 września 1895, s. 5; Gospodarstwo.  
O szkodliwości mleka i mięsa ze zwierząt chorych, tamże, nr 974, 22 sierpnia / 3 września 1899, s. 5. 
100 Nowiny. Rzeźnie, „Gazeta Świąteczna, nr 728, 4/16 grudnia 1894, s. 3. 
101 Wieści. Przysmaki z mięsa końskiego i psiego, „Gazeta Świąteczna”, nr 919, 2/14 sierpnia 1898, 
s. 4. 
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naczynia i stawiają w izbie. Wieczorem i w nocy naczynie to służy wszystkim do 
użytku, i dzieciom i dorosłym. Sieczka stoi kilka godzin zalana moczem ludzi 
nieraz chorych, a rano dają to krowom. Powiadają, że krowy jedzą taką paszę  
z wielkim smakiem. A przecież i pomiędzy wieśniakami też chorują na suchoty, 
szkarlatynę, ospę, zapalenie nerek, tyfus, wenerię i inne choroby […]. Jakież to 
wstrętne! Przecież z tego, co krowa je i pije, tworzy się jej krew, mięso  
i mleko”102. Pomijając przykry efekt zapachowy dla mieszkańców izby, w której 
takie naczynie zostawiano, nie trzeba chyba dowodzić jak takie zwyczaje mogły 
oddziaływać na ich kondycję zdrowotną. 

Za sprawą nieprzestrzegania zasad higieny żywienia, wśród miesz-
kańców powiatu noworadomskiego często dochodziło do różnych powikłań103. 
Pojawiały się mianowicie liczne przypadki dyzenterii czy rozmaitych zakażeń 
przewodu pokarmowego (gastroenteritis), bądź też choroby pasożytnicze, np. 
glistnice (rejestrowane sporadycznie104). Dyzenteria była tutaj szczególnie 
niebezpieczna. Jest to choroba, wywoływana przez pałeczki Shigella, której 
towarzyszą ostre bóle wzdłuż jelita grubego, bardzo częste stolce śluzowo-
krwawe oraz bolesne parcia. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową lub 
przez bezpośredni kontakt z osobą chorą105. Na przełomie XIX i XX stulecia 
liczba notowanych przypadków tylko sporadycznie była niższa niż 100. 
Śmiertelność nie przekraczała na ogół kilku procent przypadków, np. w roku 
1893 spośród 206 zmarło 12 chorych (5,8%), w 1896 – ze 152 życie zakończyły 
dwie osoby (1,3%), w 1904 – spośród 156 przypadków zmarło 14 (8,9%), w 1908 – 
z zanotowanych 128 zgon odniosło 12 (tj. 9,3% ogółu). Jednym z najgorszych był 
natomiast rok 1902, gdy śmiertelność osiągnęła poziom 22,7% (28 zmarłych 
spośród ogólnej liczby 123 chorych)106. Jeżeli chodzi zaś o zakażenia układu 

                                                 
102 Nowiny. Nie trujcie niechlujstwem ludzi i siebie!, „Gazeta Świąteczna”, nr 1147, 15/28 grudnia 
1902, s. 3. 
103 Szerzej: Choroby wewnętrzne, red. W. Pędich, Warszawa 1992, s. 47-48, 58-59; G. Herold, 
Medycyna …, s. 1029-1040. 
104 Zob.: Choroby zakaźne i pasożytnicze, s. 486; Mała encyklopedia medycyny, t. 1, s. 345-346; jak 
również: P. Wysokiński, L. Wdowiak, Pasożyty przewodu pokarmowego w lecznictwie ludowym na 
ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Dawna medycyna i weterynaria. Pacjent, s. 237-
254; na temat pasożytniczych chorób przewodu pokarmowego, por.: Choroby wewnętrzne, s. 62-
67. 
105 Choroby zakaźne i pasożytnicze, s. 680-681; G. Herold, Medycyna..., s. 1041-1042; Mała encyklo-
pedia medycyny, t. 1, s. 200-201. 
106 Обзор… за 1893 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1893 год, s. nlb; Обзор… за 
1896 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1896 год, s. nlb; Обзор… за 1902 год, 
Ведомость об эпидемических болезнях… за 1902 год, s. nlb; Обзор… за 1904 год, Ведомость об 
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trawiennego, to trzeba powiedzieć, że na przełomie stuleci przybrały one 
rozmiar wręcz epidemiczny. Przykładowo w roku 1894 zarejestrowano 1 112 
chorych, z czego zmarło aż 334 (30,03%); w roku 1896 odnotowano 1 139 
zachorowań oraz 68 zgonów (a więc znaczący spadek do 5,9%); w roku 1902 – 
681 zachorowań i 86 zgonów (12,6%), natomiast w roku 1906 – aż 7 307 
przypadków, z czego 146 śmiertelnych (tj. 2% ogółu)107. Dopiero w latach 
następnych odnotowano wyraźny spadek zachorowań.  

Warto też wspomnieć o rzadkim w omawianym czasie zatruciu 
sporyszem, do którego dochodziło za sprawą przetrwalników buławinki 
czerwonej (Calviceps purpurea), tj. grzyba infekującego żyto, na marginesie 
używanego także w celach medycznych, konkretnie do pozyskiwania ergotyn, 
wykorzystywanych jako hemostatyki, bądź też w leczeniu chorób układu 
nerwowego108. Wszystkie zarejestrowane w guberni piotrkowskiej przypadki 
ergotyzmu, czyli efektu zatrucia sporyszem, miały miejsce właśnie w intere-
sującym nas powiecie, konkretnie w 1892 r. (zob. tabela 1). Do intoksykacji 
mogło dojść po spożyciu skażonego nim chleba, przed czym zresztą ówcześnie 
przestrzegano109. Mówiąc o nieprawidłowym odżywianiu, nie można też 
zapominać o awitaminozie. Jedyną chorobą tego rodzaju, rejestrowaną przez 
Departament Medyczny MSW był szkorbut, tj. choroba wielonarządowa, 
powodowana niedoborem witaminy C (tabela 1)110.  

Inną grupę chorób zakaźnych, stale występujących zarówno w mieście, 
jak i na prowincji, były choroby weneryczne roznoszone za sprawą kontaktów 
cielesnych, odbywanych przede wszystkim z prostytutkami czy też kobietami, 
obsługującymi „interesantów” w prywatnym zakresie. Przypadłości tego typu 
nie rejestrowano na łamach corocznych przeglądów gubernialnych, zaś czyniono 
to wyłącznie w sprawozdaniach Departamentu Medycznego. Tu niestety 
dysponujemy szczątkowymi danymi. W latach 80. i 90. XIX w., rozróżniano dwie 

                                                                                                                               
эпидемических болезнях… за 1904 год, s. nlb; Обзор… за 1908 год, Piotrków 1910, Ведомость об 
эпидемических болезнях… за 1908 год, s. nlb. 
107 Обзор… за 1894 год, Piotrków 1895, Ведомость об эпидемических болезнях…за 1894 год,  
s. nlb; Обзор… за 1896 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1896 год, s. nlb; Обзор… 
за 1902 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1902 год, s. nlb; Обзор… за 1906 год, 
Ведомость об эпидемических болезнях…за 1906 год, s. nlb. 
108 S. Lev-Yadun, M. Halpern, Ergot (Calviceps Purpurea) – An aposematic fungus, „Symbiosis” 43 
(2007), s. 105-106; A. Trojanowska, O leczniczym użyciu grzybów w XIX wieku, „Analecta” 10 
(2001), nr 2, s. 122. 
109 Wieści. Szkodliwy chleb, „Gazeta Świąteczna”, nr 562, 29 września / 11 października 1891,  
s. 6. 
110 Mała encyklopedia medycyny, t. 3, s. 1198. 
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kategorie chorób tego typu: syfilis oraz resztę, określaną zbiorczym mianem 
„choroby weneryczne”. Wśród tych ostatnich wymienić musimy te, które 
rejestrowane były w początkach kolejnego stulecia, a więc choroby bakteryjne, 
jak rzeżączka i wrzody weneryczne. Z innych, nie rejestrowanych chorób 
przenoszonych drogą płciową, zapewne obecnych wśród ówczesnych, warto 
wspomnieć ziarnicę weneryczną (wywoływaną przez bakterię typu Chlamydia 
trachomatis), ziarniniaka pachwinowego (powodowany przez bakterię Klebsiella 
granulomatis); choroby grzybicze (kandydozy), zaś z chorób pasożytniczych – 
rzęsistkowicę, wszy łonowe czy świerzb111. 

W Noworadomsku – jak w każdym mieście Królestwa Polskiego – nie 
brakowało kobiet trudniących się nierządem. W początkach XX w. dom rozpusty 
znajdował się przy ul. Kaliskiej naprzeciwko karczmy Basińskiego. Mieściły się 
tam rzekome herbaciarnie, gdzie szczególnie wieczorami można było spotkać 
prostytutki i ich „alfonsów”. Kobiety lekkich obyczajów wystawały także na 
ulicy niedaleko dworca kolejowego na obszarze od Małego Rynku do 
nieruchomości Joska Najkrona (ul. Rynek 2)112. Prostytucja kwitła też w hotelach, 
„gdzie orgie zamieszkałych stale »takich pań« odstraszają każdego przyzwoite-
go człowieka”113. Ciekawym jest tutaj fakt, że w świetle spisu powszechnego  
z 1897 r. – na terenie całego powiatu noworadomskiego odnotowano oficjalnie 
tylko osiem kobiet, trudniących się prostytucją (sześć w Noworadomsku i dwie 
na prowincji)114.  

W owym czasie nierząd kwitł w zasadzie w każdym mieście i mia-
steczku, przybierając charakter powszechny i pozostając poza ścisłą kontrolą, 
pomimo starań władz. Rzecz dotyczyła zwykle najniższych warstw społecznych, 
z których „rekrutuje się przeważnie materiał prostytucyjny”115. Na przełomie 
stuleci w kręgach inteligenckich zwracano uwagę na konieczność oświaty ludu 
celem uświadomienia szkodliwości zjawiska prostytucji. Doskonale zdawano 
sobie sprawę z faktu, że do jej uprawiania skłaniała kobiety po prostu nędza: 
„Dla wielu kobiet – pisała Teodora Męczkowska – kwestia upadku jest kwestią 
życia i śmierci. Ciało jest jedynym towarem, który kobieta sprzedać może za 
                                                 
111 Zob. szerzej: J. Towpik, Choroby zakaźne przenoszone drogą płciową, Warszawa 1981; Choroby 
przenoszone drogą płciową, red. T. F. Mroczkowski, Lublin 2012; E. Firląg-Burkacka, Choroby 
przenoszone drogą płciową, Warszawa 2014; G. Herold, Medycyna…, s. 1071-1075. 
112 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 49, 22 września 1909, s. 3. 
113 Nowiny. Radomsk, „Goniec Częstochowski”, nr 39, 9 lutego 1907, s. 3. 
114 Первая всеобщая перепись…, t. 56, s. 164-165; ponadto: A. Gotowicz, Przyczynek do historii 
prostytucji oraz chorób wenerycznych w guberni piotrkowskiej na przełomie XIX i XX wieku, „In 
Gremium” 6 (2012), s. 99 i nn. 
115 O czym mówią? Męty, „Kurier Warszawski”, nr 149, 18/31 maja 1905, s. 5. 
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cenę, jaka jest w stanie ją wyżywić”116. Nie mogło też być inaczej i w samym 
Noworadomsku. Dobrą ilustracją problemu jest fakt, że w 1901 r. kobieta w 
fabryce średnio otrzymywała tutaj jedynie 59,7% tego, co zarabiał mężczyzna117. 
Stąd też, pod grozą widma biedy, niejedna z kobiet decydowała się na 
uprawianie nierządu w celu pozyskania dodatkowych środków118.  

Zagadnienie obyczajności, sprzyjającej roznoszeniu chorób wenery-
cznych, nie odnosiło się bynajmniej do samego Noworadomska. Dla ilustracji,  
w czasie uroczystości religijnych, w Sulmierzycach w 1890 r., „chłopcy obiecują, 
że nie będą chodzili do karczmy, wódki pić i papierosów do lat 20 palić, 
dziewczęta zaś nadto, że nie będą chodziły z chłopcami na pastwiska”119. 
Pomimo jednak takich obietnic, składanych w nabożnym nastroju wiadomym 
jest, że pijaństwo i oddawanie się rozpuście przybierało w owych czasach dość 
znaczne rozmiary. Jak donoszono w dźwięcznym stylu ze Stobiecka Miejskiego 
w 1904 r.: „Niejedna dziewczyna, co za młodu hulała, utraciła wianek, hańby 
doczekała”120. Powszechne było też pijaństwo, przeciwko czemu niekiedy 
skutecznie występowali księża, piętnując zjawisko z ambony. I tak, strażnikiem 
moralności w Maluszynie był proboszcz, który energicznie zwalczał wśród 
wiernych „pijaństwo, złodziejstwo, wiarę w gusła i zabobony; zabronił muzyki  
i schadzek nocnych, zapobiegając tym sposobem obrazie Bożej i zepsuciu 
młodzieży”121. Podobne zabiegi podejmowano np. w Kruszynie, Dmeninie, 
Dobryszycach i Rząśni122. O tym jak poważny był problem używek – 
szkodliwych przecież dla zdrowia – świadczą porażające dla kraju dane. 
Mianowicie, według szacunków warszawskiego „Gońca Wieczornego” z 1905 r., 
mieszkańcy Królestwa Polskiego wydawali na alkohol i artykuły tytoniowe 
40.000.000 rubli rocznie123. 

                                                 
116 T. Męczkowska, Moralność obyczajowa, „Głos”, nr 28, 1/14 lipca 1900, s. 444. 
117 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1914, opr. W. Grabski, Warszawa 1915, s. 52-53. 
118 Na temat zjawiska prostytucji w omawianym okresie, por.: J. Sikorska-Kulesza, Zło tolero-
wane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2004. 
119 Listy do Gazety Świątecznej. Ze wsi Sulmierzyc, „Gazeta Świąteczna”, nr 485, 8/20 kwietnia 
1890, s. 7. 
120 Listy do Gazety Świątecznej. Ze Stobiecka Miejskiego, „Gazeta Świąteczna”, nr 1226, 20 czerwca 
/ 3 lipca 1904, s. 6. 
121 Listy do Gazety Świątecznej. Ze wsi kościelnej Maluszyna, „Gazeta Świąteczna”, nr 1518, 21 
lutego / 6 marca 1910, s. 6. 
122 Listy do Gazety Świątecznej. Ze wsi Kruszyny, „Gazeta Świąteczna”, nr 321, 15/27 marca 1887, 
s. 6; Z gminy i parafii Dobryszyce, tamże, nr 331-332, 17/29 maja 1887, s. 12; Listy do Gazety Świą-
tecznej. Z par. Dmenin, tamże, nr 34, sierpień 1881, s. 3; Listy do Gazety Świątecznej. Z Rząśni, 
tamże, nr 388, 29 maj / 10 czerwca 1888, s. 6. 
123 Nie pić! Nie palić!, „Goniec Wieczorny”, nr 157, 28 marca / 10 kwietnia 1905, s. 1. 
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 Ostatnią w zasadzie kwestią, na którą warto zwrócić uwagę są pojawia-
jące się niezwykle rzadko zoonozy, czyli schorzenia, których można było naba-
wić się od zwierząt. Szczególnie groźna była naturalnie wścieklizna (nosacizna 
na interesującym nas terenie raczej nie występowała), której objawy charaktery-
zowano w poczytnej prasie ludowej; opisano np. dokładnie objawy choroby  
u zwierząt (psy, koty, konie, świnie, bydło)124. Wiemy, że w listopadzie 1909 r. 
pojawiły się w Noworadomsku wściekłe psy i kilka osób zostało przez nie po-
gryzionych125. Naczelnik noworadomskiej straży ziemskiej w trosce o zdrowie  
i życie mieszkańców, wydał wówczas polecenie, ażeby wybić wszystkie psy 
włóczące się po ulicach126. 
 
Wykres 2. Liczba przypadków śmiertelnych za przyczyną chorób zakaźnych na 
terenie powiatu noworadomskiego w latach 1887-1912 (w %) 

 

Źródła: Отчет медицинского департамента…за 1887 год, s. 68-71; Обзор… за 1889 год, 
Piotrków 1890, s. 53; Обзор… за 1890 год, s. 58; Обзор… за 1893 год, Ведомость об 
эпидемических болезнях… за 1893 год, s. nlb; Обзор… за 1896 год, Ведомость об эпидемических 

                                                 
124 R. Sobolewski, Wścieklizna, cz. 1, „Gazeta Świąteczna”, nr 989, 5/17 grudnia 1899, s. 4-5; 
oraz cz. 2: nr 990, 12/24 grudnia 1899, s. 5. 
125 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 120, 2 grudnia 1909, s. 3; oraz 
nr 122, 5 grudnia 1909, s. 3. 
126 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 123, 6 grudnia 1909, s. 3; zob. 
również: S. Gonkowski, Rozwój lecznictwa wścieklizny na ziemiach polskich w XIX wieku, [w:] 
Dawna medycyna i weterynaria. Środowisko a zwierzę, red. M. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann, 
Chełmno 2013, s. 115-129. 
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болезнях… за 1896 год, s. nlb; Обзор… за 1901 год, Piotrków 1902, Ведомость об эпидемических 
болезнях… за 1901 год, s. nlb; Обзор… за 1902 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 
1902 год, s. nlb; Обзор… за 1904 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1904 год, s. nlb; 
Обзор… за 1906 год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1906 год, s. nlb; Обзор… за 1908 
год, Ведомость об эпидемических болезнях… за 1908 год, s. nb; Обзор… за 1910 год, Ведомость об 
эпидемических болезнях… за 1910 год, s. nlb; Обзор… за 1912 год, Ведомость об эпидемических 
болезнях… за 1912 год, s. nlb. 

 

Należy również mieć na uwadze, że choroby zakaźne „wędrowały” nie-
jako wraz z ludźmi zarażonymi. Roznosili je np. pielgrzymi w związku z ruchem 
pątniczym na Jasną Górę, na co w 1902 r. zwracał uwagę lekarz częstochowski, 
Karol Rozenfeld: „Pomijając już szkodliwy dla zdrowia wpływ fizycznego znu-
żenia, nie wykluczoną jest tu możliwość przenoszenia się chorób zaraźliwych  
z jednych osobników na drugie wskutek ciągłej styczności w drodze obcowania 
na wspólnych noclegach […]. Prócz tego, odzież pielgrzymów, przybywających 
z miejscowości dotkniętych epidemią jakiejkolwiek choroby zakaźnej, może za-
wierać jadowite jeszcze drobnoustroje chorobotwórcze i stać się źródłem wybu-
chu pewnych chorób, z dala od pierwotnego ogniska zarazy”. Autor tych słów 
opowiadał się więc za tym, aby pielgrzymi przed udaniem się na wyprawę byli 
poddawani badaniom lekarskim. Równocześnie jednak przyznawał, że takie 
rozwiązanie byłoby trudne do realizacji, ponieważ pielgrzymi, także ci chorzy, 
wyprawiali się do Częstochowy m.in. w celu modlitwy za dobre zdrowie127. 
Trzeba tutaj pamiętać, że na terenie guberni piotrkowskiej ruch pielgrzymkowy 
był bardzo intensywny, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, przy czym 
większość grup pielgrzymkowych z terenu Królestwa Polskiego wędrowało 
przez teren powiatu noworadomskiego, często odwiedzając po drodze Gidle, 
gdzie oddawano cześć Matce Boskiej Gidelskiej128. 

Dostęp do opieki medycznej oraz kampanie uświadamiające 

 
W kontekście powyższych rozważań należy przyjrzeć się jak wyglądała 

kwestia dostępu do profesjonalnej opieki zdrowotnej na terenie powiatu nowo-
radomskiego. Jak widzieliśmy, ówczesna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna 

                                                 
127 K. Rozenfeld, Higiena pielgrzymek do Jasnej Góry, [w:] Region jurajski…, s. 88-89; jak również: 
M. Wyględowski, A. Zakrzewski, Ochrona zdrowia…, s. 47. 
128 Zob. S. Z. Jabłoński, Jasna Góra. Ośrodek kultu maryjnego (1864-1914), Lublin 1984, s. 152; 
również: tenże, Zasięg terytorialny i natężenie ruchu pielgrzymkowego na Jasną Górę w latach 1864-
1914, „Studia Claromontana” 3 (1982), s. 176-177. 
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sprzyjała pojawianiu się wielu groźnych dolegliwości, obficie zbierających śmier-
telne żniwo. Dostęp ów był tu bowiem czynnikiem zwykle decydującym. 

W II połowie XIX i na początku XX w. w powiecie noworadomskim dzia-
łały trzy szpitale. Pierwszy z nich – szpital św. Aleksandra w Noworadomsku 
działał od 7 lipca 1839 r. i liczył 38 łóżek129. Drugim był Szpital św. Joanny  
w Koniecpolu z 20 łóżkami dla chorych. Otwarty został za sprawą hrabiny Tere-
sy Potockiej już w 1801 r., jednakże w interesującym nas okresie był nieczynny, 
gdyż trudno było reaktywować placówkę po pożarze z dnia 3 lipca 1879 r.130  
Z braku środków szpital nie wznowił już w pełni swojej działalności, natomiast 
na 3 stycznia 1888 r. ogłoszono termin przetargu na dzierżawę budynków po-
szpitalnych. Ostatecznie utworzono tu dom rotacyjny131. Trzecią z kolei placów-
ką był prywatny szpital w Maluszynie na sześć łóżek, założony przez Aleksan-
dra Ostrowskiego u progu lat 80. XIX w.132 Ten właśnie szpital – obok placówki 
noworadomskiej – rejestrowany był przez Departament Medyczny MSW.  

Jak widać, miejscowe szpitalnictwo nie mogło w żaden sposób wystar-
czyć dla wszystkich potrzebujących. Według danych z 1903 r. w szpitalu św. 
Aleksandra w Noworadomsku przeciętna liczba chorych wynosiła 18,2 osób 
dziennie. W 1909 r. ustanowiono tu nawet nocne dyżury, aby w razie potrzeby 
lekarze mogli nieść pomoc potrzebującym133. Naturalnie, z braku specjalnych 
miejsc chorzy umieszczani byli na salach ogólnych, co rodziło niebezpieczeń-
stwo rozprzestrzenienia zachorowań134. Trzeba też wyraźnie podkreślić, że  
w ogóle stan placówek prowincjonalnych był niekiedy katastrofalny: „Stałe 
przepełnienie szpitali, fatalnie urządzone ustępy, powszechny brak wentylacji, 
brak wanien lub wprost niemożliwe ich urządzenie, liche oświetlenie za pomocą 

                                                 
129 „Kurier Warszawski”, nr 190, 21 lipca 1839, s. 922; G. Mieczyński, Opieka medyczna w Ra-
domsku w latach 1815-1914, „Zeszyty Radomszczańskie” 10 (2015), s. 54-59; J. Półrola, Zarys 
historii szpitala w Radomsku, „Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Ra-
domsku”, nr 2, 26 października 2001, s. 6-7. 
130 Wiadomości miejscowe, „Kurier Warszawski”, nr 150, 26 czerwca / 8 lipca 1879, s. 3; tamże, 
nr 151, 27 czerwca / 9 lipca, s. 3; Wiadomości bieżące krajowe. Koniecpol, „Gazeta Warszawska”, 
nr 152, 28 czerwca / 10 lipca 1879, s. 2; Wiadomości bieżące, „Gazeta Kielecka”, nr 55, 1/13 lipca 
1879, s. 2. 
131 I. Zatońska, Dzieje szpitala w Koniecpolu, „Gazeta Koniecpolska”, nr 3, 2010, s. 3; A. Podolski, 
Stan sanitarny naszej guberni w 1882 roku, „Tydzień”, nr 26, 19 czerwca / 1 lipca 1883, s. 4; Licy-
tacje w obrębie guberni, tamże, nr 1, 20 grudnia 1887 / 1 stycznia 1888, s. 3; zob. ponadto: 
Обзор… за 1889 год, s. 54. 
132 Wiadomości bieżące. Szpitale, „Tydzień”, nr 30, 10/22 lipca 1888, s. 1; Отчет медицинского 
департамента за 1886 год, Sankt-Petersburg 1888, s. 278-279. 
133 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 70, 13 października 1909, s. 3. 
134 W. Męczkowski, Stan i potrzeby szpitali w Królestwie Polskim, „Praca”, nr 3, 1905, s. 34, 45. 
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kopcących lampek, wprost niemożliwe powietrze, itd., itd. – wszystko to spra-
wia, że szpitale te czynią wrażenie jakichś przytułków średniowiecznych dla 
nędzarzy. I nie dotyczy to bynajmniej szpitalików w małych miasteczkach […]. 
Najbardziej kardynalnym brakiem tych szpitali, wynikającym również z ciasno-
ty pomieszczenia, jest niemożność należytej izolacji chorych. Chorych niezakaź-
nych kładzie się na łóżkach świeżo opuszczonych przez chorych zakaźnych, 
chorych zakaźnych obok niezakaźnych, chirurgicznych, itd., itd. Toteż nabywa-
nie przez chorych w szpitalu chorób zakaźnych jest powszechnie znaną tajemni-
cą. Chory przybywa z raną i dostaje róży; przybywa z powodu zapalenia opłuc-
nej i dostaje dyfterytu lub tyfusu, itp. Na wszystkie te fakty, które dzieją się  
w XX w. w kraju cywilizowanym, trzeba patrzeć i z konieczności tolerować!” – 
pisał w 1905 r. Wacław Męczkowski135. W samym szpitalu św. Aleksandra do-
chodziło nawet do takich sytuacji, że dokonywano amputacji rąk czy nóg bez 
znieczulenia. W ogóle widziano potrzebę budowy nowej placówki medycznej, 
gdyż dysponowano tu przestarzałym wyposażeniem136. Należy też przypo-
mnieć, że szpital noworadomski był po prostu instytucją biedną. Według danych 
z roku 1903, pod względem przeciętnej dziennej kwoty przeznaczanej na pacjen-
ta był najuboższy ze wszystkich szpitali rządowych w guberni piotrkowskiej – 
wydatkowano bowiem tylko 46,9 kopiejek przy średniej dla guberni na poziomie 
68,1. Tym samym był jednym z biedniejszych w całym Królestwie Polskim. Dla 
porównania, w częstochowskim szpitalu NMP przeznaczano wtenczas na pa-
cjenta 50,9 kopiejek, w piotrkowskim szpitalu św. Trójcy – 51,9 kopiejek, w łódz-
kim szpitalu św. Aleksandra – 73,3 kopiejek, zaś w szpitalu w Brzezinach – 
95,5137. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
135 Tamże, s. 48-49. 
136 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 59, 28 lutego 1911, s. 3. 
137 W. Męczkowski, Stan i potrzeby…, s. 34-35. 



Stan sanitarno-epidemiologiczny powiatu noworadomskiego… 
 

 69

Tabela 2. Personel służby zdrowia na terenie powiatu noworadomskiego w koń-
cu XIX i na początku XX w. 

 
 

Obszar 
1888 1891 1893 1895 1898 1902 

L. F. R. L. F. R. L. F. R. L. F. R. L. F. R. L. F. R. 
Noworadomsk 6 7 13 6 6 12 6 5 11 6 6 12 6  

21 
 

30 
8  

20 
 
30 Prowincja 3 16 19 2 10 12 2 31 33 3 8 11 3 2 

Powiat nowo-
radomski 

 
9 

 
23 

 
32 

 
8 

 
16 

 
24 

 
8 

 
36 

 
44 

 
9 

 
14 

 
23 

 
9 

 
21 

 
30 

 
10 

 
20 

 
30 

(L. – lekarzy; F. – felczerów; R. – razem) 
Źródła: zob. tabela 1; oraz: Памятная книжка Петроковской губернии на 1898 год, Piotrków 
1898, s. 263; Памятная книжка… на 1902 год, Piotrków 1902, s. 111. 

 
Mimo nawet tego, że placówka w Noworadomsku nie należała do boga-

tych, to każdy potrzebujący opieki medycznej, mógł ją w miarę możliwości 
otrzymać. Większość jednak mieszkańców powiatu często nie miała takiej szan-
sy, co wynikało z poważnego niedoboru pracowników służby zdrowia. Liczeb-
ność personelu, udzielającego pomocy w przypadku chorób zakaźnych, a więc 
lekarzy i felczerów, przedstawia tabela 2. Już na pierwszy rzut oka widać, że 
poza samym Noworadomskiem lekarzy nie było prawie wcale; zależnie od okre-
su przyjmowali oni interesantów w Brzeźnicy, Gidlach czy Koniecpolu138. Liczbę 
na poziomie dwóch-trzech lekarzy dla terenu powiatu musimy uznać za symbo-
liczną. W ośrodku powiatowym też nie było ich wielu, mianowicie od sześciu do 
ośmiu. Główny ciężar niesienia pomocy chorym spoczywał zatem na felczerach, 
z których większość urzędowała w Noworadomsku139. Za wyjątkowy należy 
uznać rok 1893, kiedy zanotowano ich aż 36, z czego 31 na prowincji. Łączyć to 
należy zapewne z epidemią ospy, jak i znaczącym wówczas wzrostem zachoro-
wań na szkarlatynę, błonicę (krup i dyfteryt), odrę, tyfus, dyzenterię, grypę  
i zapalenie płuc (tabela 1). Dwa lata później notujemy bowiem wyraźny spadek 
liczebności tego personelu. Istotny jest też fakt, że stosunkowo niewielu było 
chętnych, chcących podjąć praktykę na prowincji. Lepsze wówczas perspektywy 
– przede wszystkim finansowe – stwarzały lekarzom i felczerom takie ośrodki, 
jak Łódź czy Warszawa. 
                                                 
138 Российский медицинский список на 1898 год, Sankt-Petersburg 1898, s. 234, 242; Российский 
медицинский список на 1902 год, Sankt-Petersburg 1902, s. 125. 
139 Za lata 1898 i 1902 brak jest danych pozwalających na rozróżnienie felczerów przyjmują-
cych w mieście i na prowincji. W przypadku lekarzy, bardzo pomocny okazał się wykaz spo-
rządzony przez Grzegorza Mieczyńskiego, por.: G. Mieczyński, Opieka medyczna…, s. 39-46. 
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Wykres 3. Liczba mieszkańców przypadająca na jednego pracownika służby 
zdrowia w powiecie noworadomskim w latach 1888-1895 

 
Źródła: zob. tabela 1. 

 
Aby lepiej zrozumieć powagę sytuacji w powyższym kontekście, warto 

zwrócić uwagę na ilość mieszkańców przypadających na jednego pracownika 
służby zdrowia (uwzględniamy tu lekarzy i felczerów). Precyzyjnych danych 
dostarczają jedynie sprawozdania Departamentu Medycznego MSW z końca lat 
80. i 90. XIX w. (wykres 3), gdzie dokonywano różnicowania lekarzy i felczerów 
na tych przyjmujących w mieście oraz na prowincji140. Widać wyraźnie, że z bie-
giem lat na jednego lekarza/felczera przypadało coraz więcej mieszkańców, co 
w szczególności dotyczy obszaru prowincji (w 1895 r. aż 14 140 mieszkańców na 
osobę). Nieco lepiej sprawa wyglądała w samym Noworadomsku, a więc jedy-
nym poważniejszym ośrodku powiatu. Taki stan rzeczy był powszechnie od-
czuwalny. Jak pisano w 1903 r.: „Lekarz dodaje choremu otuchy, łagodzi jego 
cierpienia, pokrzepia siły, dopomaga do odzyskania upragnionego zdrowia. Nie 

                                                 
140 W Памятных книжках Петроковской губернии takiego rozróżnienia nie dokonywano wca-
le. 
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każdy jednak chory może z takiej pomocy korzystać. Są okolice takie, że lekarza 
nie ma bliżej niż o parę mil, i zastać go w domu niełatwo, bo jest zajęty, wyjeż-
dża w różne strony”141. Dobrą ilustracją jest fakt, iż w 1888 r. przeciętnie na jed-
nego pracownika służby zdrowia przypadało 61,9 km², zaś w 1902 r. – 66 km² 
powierzchni powiatu. W praktyce było to jednak znacznie więcej, gdyż więk-
szość personelu pracowało w Noworadomsku, zatem byli oni w stanie obsłużyć 
jedynie okolice miasta. Pozostałe tereny przypadały na resztę (powiat nowora-
domski liczył ogółem 1 980,8 km²). 

Można powiedzieć, że im głębiej na prowincji, tym bardziej mieszkańcy 
wsi zależni byli od sił przyrody, toteż w przypadku epidemii stawali się właści-
wie jednakowo bezradni142. W październiku 1892 r. pisano, że „ludzie ciemni nie 
wiedzą, co czynić. Zachowują się oni wobec zarazy tak, jak człowiek z zawiąza-
nymi oczyma na świat puszczony, toteż choroba wielu z nich się czepia i do gro-
bu pędzi”143. Z drugiej strony, także sami ludzie niespecjalnie zabiegali o specja-
listyczną pomoc w razie pojawienia się choroby. Dotyczy to zwłaszcza społecz-
ności wiejskich, mocno zamkniętych, gdzie nawet lekarze postrzegani byli jako 
„obcy”. Stąd też większe zaufanie miano względem lokalnych znachorów i sa-
mozwańczych felczerów. Jak stwierdzał Marian Udziela o ówczesnych miesz-
kańcach wsi: „W chorobach mniej gwałtownych leczą się sami całym zasobem 
medycyny wiejskiej lub szukają porady u sąsiadów, przyjaciół, znachora lub 
baby, a gdy to wszystko zawodzi, udają się o pomoc do lekarza”144. Po medyka 
posyłano więc w ostateczności, gdy środki kolejno zalecane przez miejscowych 
„znawców” nie przynosiły poprawy sytuacji chorego. Z tych też względów mu-
simy wyraźnie podkreślić, że wszystkie przytaczane przez nas wcześniej liczby 
stanowią przypadki zarejestrowane. Dlatego też w odniesieniu do danych urzę-
dowych (gubernialnych i ministerialnych) trzeba powiedzieć, że o ile w sposób 
prawidłowy obrazują pewne tendencje, o tyle figurujące w nich liczby należało-
by zapewne zwielokrotnić.  

Silnym czynnikiem, skłaniającym do korzystania z usług znachorskich 
był silnie zakorzeniony zabobon, powszechny jeszcze w początkach XX w. 

                                                 
141 Nowiny. Pomoc lekarska na wsi, „Gazeta Świąteczna”, nr 1150, 5/18 stycznia 1903, s. 3. 
142 I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, 
Warszawa 2005, s. 467. 
143 Nowiny. Oświata chroni od zarazy i śmierci, „Gazeta Świąteczna”, nr 613, 19 września/ 2 paź-
dziernika 1892, s. 2. 
144 M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego. Przyczynek do etnografii polskiej, War-
szawa 1891, s. 44; jak również: F. Wereńko, Przyczynek do lecznictwa ludowego, Kraków 1896,  
s. 2. 



Aleksander Gotowicz 
 

 72

Wszechobecna była wiara w czary, uroki czy gusła145. Co znamienne, choroby 
częściej postrzegano jako karę za grzechy, aniżeli konsekwencję niezdrowego 
trybu życia146. Jak czytamy na łamach „Gazety Świątecznej” z 18 marca 1888 r., 
w parafii Sulmierzyce „chociaż jest piękny kościół i szkoła, a proboszcz tamtej-
szy, ksiądz kanonik Siwczyński naucza dzieci i daje przestrogi starszym na ka-
zaniach, aby nie wierzyli w żadne zabobony, gusła, ani czary, to jednak są jesz-
cze niektórzy ciemni ludzie, którzy takim głupstwom dają wiarę”. Prowadziło to 
do sytuacji, że w razie choroby mieszkańca wsi ani myślano o wezwaniu lekarza 
czy felczera. Gdy więc w lutym tego roku w Sulmierzycach zachorował miej-
scowy chłop, skarżący się na ból żołądka i wymioty, wpierw posłano po miej-
scowego Żyda, „który tu mieni się felczerem, ale o felczerstwie najmniejszego 
pojęcia nie ma, bo skąd je może mieć, kiedy ani czytać, ani pisać nie umie?”. Żyd 
przygotował napitek „podobny do gnojówki”, który tylko pogorszył samopo-
czucie chorego, wobec czego nazajutrz wezwano doń miejscowego znachora. 
Ten z kolei odprawił prawdziwie oryginalny rytuał. Jak pisano, „kiedy wszedł 
do mieszkania chorego, obchodzi go do trzeciego razu i szepce jakieś słowa, któ-
rych i zapewne sam nie rozumiał, ani też nikt z domowników. Później go kadził 
jakimś śmierdzącym zielem, dalej do dziewięciu razy przewracał go z boku na 
bok, a nareszcie jeszcze dziewięć razy zmierzył szakłakowym kijem – a to 

                                                 
145 Najbardziej groźne dla zdrowia ludzkiego były przesądy związane z wykorzystywaniem 
ciał zmarłych dla tworzenia różnych amuletów z ich kończyn czy tłuszczu (wykorzystywany 
do robienia świec lub oleju do lamp). Zdarzało się więc, że ludzie w celach magicznych roz-
kopywali mogiły i obcinali denatom palce, dłonie czy nogi. Nie trzeba mówić o wielości tok-
sycznych zarazków, jak putrescyna i kadaweryna, powstających w wyniku procesów gnil-
nych, mogących negatywnie wpłynąć na kondycję przesądnego osobnika. Takie czyny odno-
towywano w Królestwie Polskim w XIX, a jeszcze niekiedy i w XX w., chociaż nie było to 
oczywiście zjawisko masowe; zob. H. Biegeleisen, Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach 
ludu polskiego, Warszawa 1930; B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981; tenże, 
Życie codzienne wsi…, s. 91-107; jak również mnóstwo doniesień na łamach „Gazety Świątecz-
nej”, gdzie konsekwentnie potępiano zabobon, stawiając na oświecenie ludu wiejskiego. Chy-
ba jednym z najbardziej makabrycznych czynów, do których posuwali się ludzie, był przypa-
dek spod Kielc z roku 1886, który warto tutaj przytoczyć. Rzecz dotyczyła sądu nad dwoma 
mężczyznami, oskarżonymi o rozkopywanie grobów „dla jakiegoś zabobonu”. W doniesieniu 
prasowym mianowicie czytamy: „Tamci włościanie na przykład zakradli się na cmentarz 
żydowski i tam odkopali ciała dwóch nieboszczyków, Kogutka i Rozenberga. Pierwszemu 
obcięli obie ręce do łokcia, drugiemu lewą rękę. Potem te trupie ręce zanieśli do lasu, tam 
rozpiłowali na drobne kawałeczki i potem używali do lekarstw, które rozdawali ciemnemu 
ludowi. Rozumie się, że takie obmierzłe lekarstwo, w którym znajdowały się kawałki trupa 
ludzkiego, prędzej zaszkodzić niż pomóc mogło” (Nowiny. Zbrodnia i zabobon, „Gazeta Świą-
teczna”, nr 290, 13/25 lipca 1886, s. 5). Przypadków takich było oczywiście więcej w całym 
Królestwie (zob. np. Świętokradztwo z zabobonu, tamże, nr 294, 10/22 sierpnia 1886, s. 6). 
146 D. Olszewski, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996, s. 138-139. 
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wszystko miało być bardzo pomocne, bo, jak ów znachor dowodził, to był silny 
urok zadany przez własną żonę chorego”. Po kilku godzinach i „strasznych cier-
pieniach” chory zmarł147. O sposobach leczenia społeczności wiejskich wiele 
mówi również przypadek z Zapolic (gm. Dmenin). Otóż jeden z włościan – do-
noszono w korespondencji z kwietnia 1886 r. – niejaki Maciej, zapadł na malarię: 
„Nikt nie pomyślał o tym, żeby sprowadzić doktora, tylko posłano po babę zna-
chorkę. Ta przyszła, obejrzała chorego, dała mu napić się wody z piołunem,  
a potem okadziwszy go i zażegnawszy, poszła sobie do domu. Ale po tych le-
kach na drugi dzień zrobiło się choremu jeszcze gorzej”. Gdy sprowadzono zna-
chorkę po raz drugi, stwierdziła ona, że to zapewne rzucony urok. Zaleciła więc, 
aby chory wypił mleka z jednej miski z miejscowym psem, co miało zły czar od-
czynić. „Głodny pies – czytamy dalej – ujrzawszy miskę, pobiegł ku niej łapczy-
wie i zaczął mleko żłopać. Maciej więc jęcząc złazi czym prędzej z łóżka, podsu-
wa się na czworakach do misy i wsadza w nią swoją głowę rozczochraną. A tu 
burek jak nie warknie! i złapał Macieja za gębę, kalecząc go nielitościwie”. Do-
piero wówczas, za sprawą pokaleczonej twarzy, zaprowadzono chorego do fel-
czera w pobliskim Kodrębie148.  

Byli i tacy, którzy świadomie wykorzystywali ciemnotę chłopów dla 
osobistych korzyści, stąd regularnie po wsiach pojawiali się różni znachorzy, 
lecz dokonywane przez nich zabiegi „lecznicze” nierzadko bardziej szkodziły 
chorym, niż im pomagały. W połowie sierpnia 1902 r. we wsi Huta Drewniana 
(gmina Kobiele) pojawił się np. osobnik, mieniący się „wielkim znawcą wszel-
kich chorób”, lecz zdemaskowany przez jednego z mieszkańców jako oszust  
z innej wsi, szybko się ulotnił149. 

Stosunkowo często zdarzało się, że największym zagrożeniem nie były 
wcale choroby jako takie, lecz nędza. Jak donosił do piotrkowskiego „Tygodnia” 
Tomasz Buczyński z Ciężkowic (gmina Żytno): „[…] widziałem mocno chorego 
gospodarza, któremu skąpiono nieodzownych do jego wyzdrowienia rzeczy  

                                                 
147 Nowiny. Jak to się niektórzy ludzie leczą?, „Gazeta Świąteczna”, nr 376, 6/18 marca 1888, s. 3. 
148 Nowiny. Wiejskie leki, „Gazeta Świąteczna”, nr 277, 13/25 kwietnia 1886, s. 2. 
149 Nowiny. Znachor, „Gazeta Świąteczna”, nr 1132, 1/14 września 1902, s. 3-4; zob. szerzej:  
M. Udziela, Przyczynki do medycyny ludowej, „Lud” 11 (1905), nr 394-401; M. Fedorowicz, Lud 
okolic Żarek, Siewierza i Pilicy, jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, 
zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy, t. 2, Warszawa 1889; H. Biegeleisen, Lecznictwo 
ludu polskiego, Kraków 1929; I. Jaguś, Lecznictwo ludowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX  
i XX wieku, Kielce 2002; Z. Libera, Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek czy gminna fantazja?, 
Wrocław 1995; tenże, Znachor w tradycjach ludowych i popularnych XIX-XX wieku, Wrocław 
2003. 
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i który sam uznawał to za konieczne”150. Nie mogło też być inaczej w ubogich 
gospodarstwach rolnych. Wybitny intelektualista epoki, Aleksander Święto-
chowski, stwierdzał na ten temat: „Wydajność ziemi w uprawie chłopskiej była 
mizerna, a skutkiem tego całe życie chłopów, poza nieliczną klasą zamożniej-
szych, nędzne, w swoich potrzebach i zadowoleniach bardzo zacieśnione”151. 
Istotnie, bieda uniemożliwiała często leczenie. Nawet jeśli chory doczekał wizyty 
lekarza czy felczera, to i tak mogło nie być go stać na wykupienie leków. 
Sytuacje takie występowały nie tylko zresztą na wsi. W powiatowym Nowo-
radomsku z biegiem czasu i wraz z napływającą do miasta ludnością rzecz 
przedstawiała się zgoła podobnie. „Dawniej – pisano w 1901 r. – choć ruch  
w mieście był mniejszy, łatwiej było o zarobek; teraz budują tu fabryki i młyny 
parowe, a jednak bieda jakoś więcej dokucza, bo ludzie z różnych stron ściągają 
do miasta poszukując roboty, a tu w mieście, jak to mówią, ulicą zarobek nie 
płynie”152. Zatem noworadomskie rodziny robotnicze, zwykle wielodzietne  
i żyjące w trudnych warunkach materialnych, nie były w stanie zaopatrywać się 
nie tylko w niezbędne do życia produkty, lecz także w potrzebne niekiedy 
medykamenty.  

Warto się przyjrzeć ogólnemu poziomowi liczby zgonów, notowanych 
na terenie powiatu (wykres 4). Możemy zaobserwować, że był on ściśle 
powiązany z poziomem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, co dotyczy 
zarówno samego Noworadomska, jak i prowincji. Dowodzi tego choćby okres, 
gdy odnotowano gwałtowny wzrost przypadków najbardziej zabójczych chorób 
zakaźnych w roku 1893 oraz ich wyraźny spadek w 1895 r. Wypadki śmierci  
z innych przyczyn, jak zabójstwa czy nieszczęśliwe zdarzenia nie miały takiego 
wpływu na ogólne statystyki. Możemy również zaobserwować, że liczba 
zgonów w mieście i na prowincji była albo do siebie zbliżona, albo też większość 
notowano w tej ostatniej (wyjątek stanowią tu lata 1887 i 1893). W dużej mierze 
wynika to z naszych wcześniejszych konkluzji. 

 
 
 
 

 

                                                 
150 Z pod Radomska (Korespond. „Tygodnia”), „Tydzień”, nr 14, 22 marca 1892, s. 1. 
151 A. Świętochowski, Historia chłopów, Poznań [bd. wyd.], s. 475; również: В. Львович, Народы 
русского царства. Сборник статей по этнографии, Moskwa 1901, s. 76. 
152 Wieści. Z Radomska, „Gazeta Świąteczna”, nr 1047, 14/27 stycznia 1901, s. 3. 
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Wykres 4. Liczba zgonów w Noworadomsku i na terenie powiatu nowo-
radomskiego w latach 1887-1896 (na 1.000 mieszkańców) 

 

Źródła: Обзор Петроковской губернии за 1889 год, s. 20, 22, Приложение 3; Обзор 
Петроковской губернии за 1890 год, s. 19, 21, Приложение 3; Обзор Петроковской губернии за 
1893 год, Piotrków 1894, s. 55, Приложение 3; Обзор Петроковской губернии за 1896 год, s. 28, 
Приложение 3; Отчет медицинского департамента …за 1887 год, s. 15, 68; Отчет 
медицинского департамента…за 1892 год, s. 5, 54; Отчет медицинского департамента…за 
1893-1895 года, s. 8, 22, 94, 226. 

 

Na przełomie XIX i XX w. podejmowano różne starania celem eliminacji 
ognisk chorób zakaźnych. Profilaktyka w postaci zaleceń komitetu sanitarnego 
czy chociażby akcji szczepień przeciwko ospie przebiegały dosyć topornie, 
dlatego podejmowano też inne działania, do których w szczególności zaliczyć 
należy kampanie uświadamiające. W tym czasie dostrzegamy pewien postęp, 
jeśli chodzi o liczbę publikowanych wydawnictw naukowych i poradnikowych, 
poruszających zagadnienia szeroko rozumianej higieny i norm postępowania  
w obliczu różnych dolegliwości. Problem jednak polegał na tym, że niemal 
wszystkie z nich adresowane były do ludzi posiadających wykształcenie, tj. do 
mieszczaństwa, inteligencji, nie mówiąc już o ziemiaństwie i arystokracji.  
Z grona odbiorców wykluczyć więc trzeba w większości masy robotnicze  
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i chłopskie, wśród których analfabetyzm przybierał rozmiary powszechne. 
Wobec tego, istniejące braki musiała „nadrabiać” ludowa prasa. Mimo, że i ta nie 
trafiała do wszystkich, był to niewątpliwie postęp. I tak, na łamach „Tygodnia”, 
stosunkowo popularnego w Noworadomsku i okolicach, „Gazety Świątecznej” 
czy też „Zarania”, pojawiały się różne zalecenia dotyczące poprawy warunków 
sanitarnych.  

W związku z tym, że największe zagrożenia epidemiologiczne niosła ze 
sobą skażona bakteriami woda, poświęcano tej sprawie szczególną uwagę. 
Informowano więc, że niebezpieczeństwo jej skażenia istniało wtedy, gdy np. 
blisko ujęcia wody znajdował się ustęp, lub gdy odchody ludzkie wprost 
wlewano do studni czy wówczas, gdy bezpośrednio prano w niej bieliznę, „jak 
to ma miejsce w wielu wsiach”. Zalecano przebudowę i stały nadzór nad 
studniami oraz ich oczyszczanie. Ponadto sugerowane były częste kontrole  
i opróżnianie ustępów, zbiorników kloacznych, itp., ponieważ ewentualne 
zaniedbania mogły czasem prowadzić dosłownie do tragedii. Dla ilustracji, dnia 
21 stycznia 1910 r. o godzinie 18:00 przy ulicy Brzeźnickiej 1, uległo wypadkowi 
dwoje dzieci (14-latka i 12-latek), wysłanych do wyczyszczenia zbiornika na 
nieczystości, spływające z oficyny domu Adolfa Lewkowicza. Dzieci zabrały ze 
sobą lampkę i doszło do wybuchu. Impet eksplozji odrzucił ofiary na kilka 
kroków, zamieniając je przy okazji w „żywe pochodnie”. Dzieci uległy 
potłuczeniu i poparzeniom. Przyczyną dramatu była oczywiście kumulacja 
gazów153. 

Podkreślano również konieczność przestrzegania podstawowych zasad 
higieny żywienia. Toteż wyraźnie ostrzegano, iż chorobotwórcze zarazki 
roznosiły owady „siadające chętnie na wypróżnieniach lub wymiocinach,  
a potem na owocach lub innych produktach spożywczych”. Rozprzestrzenianiu 
ich sprzyjały także nieczysto utrzymane ręce czy też brud innych ludzi, a więc 
zjawiska naówczas powszechne154. Piętnowano w tym kontekście „nie-
chlujstwo”, które zresztą nie zawsze wprost wynikało z biedy, czasem zaś  
z usposobienia. Jak bowiem stwierdzał Jan Socha, „w naszych wsiach i miastach 
jakże wielu ludzi i bez ubóstwa żyje w niechlujstwie”155. Zwracano uwagę, aby 
unikać zarazków, a zatem dbać o higienę, „mydła nie żałować”, wietrzyć izby, 
zagotować wodę przed spożyciem, itd. W końcu, postulowano także usta-
                                                 
153 Korespondencje. Z Noworadomska, „Gazeta Częstochowska”, nr 26, 27 stycznia 1910, s. 3. 
154 O cholerze i sposobach jej zwalczania. Odczyt D-ra Rosłana wygłoszony na Ogól. Zebr. Tow. Higie-
nicznego Piotrkowskiego d. 19 kwietnia 1905 r., cz. 2, „Tydzień”, nr 20, 1/14 maja 1905, s. 1; rów-
nież zob.: Co bywa przyczyną chorób?, „Zaranie”, nr 31, 30 lipca 1908, s. 583-584. 
155 J. Socha, Niechlujstwo, „Gazeta Świąteczna”, nr 1137, 6/19 października 1902, s. 1. 
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nowienie ciągłego nadzoru nad wszelkimi lokalami, w których przygoto-
wywano żywność156.  

Wszystkie te działania profilaktyczne miały prowadzić do poprawy, 
jednak na zaleceniach często się kończyło. „Towarzystwa zdrowotne nawołują 
do pielęgnowania zdrowia i wiele o tym piszą, ale to nie na wiele się zda, dopóki 
pod strzechy wszystkich wieśniaków takie wiadomości nie przenikną. Teraz 
jeszcze, niestety, do tego daleko. Po wielu wsiach naszych jest straszne 
niechlujstwo i niedbalstwo […]” – pisano w końcu 1902 r.157 Proces 
uświadamiania ludu nie należał do łatwych i trafiał na opory. Wynikało to z 
faktu, iż ówczesny stan oświaty w ogóle znajdował się na poziomie 
katastrofalnym. Oto jeden z wielu opisów sytuacji: „Oświatę wprowadzić 
niełatwo przychodzi: trzeba narażać się na stratę czasu i koszta. Wypożyczysz 
książkę lub gazetę, to ci zniszczą, a czasem i nie oddadzą; odezwiesz się na 
zebraniu gminnym o potrzebie uczenia dzieci, to znajdą się tacy, co mało ci oczu 
nie wydrapią; zwołasz do siebie na czytanie, omal nie ochrypniesz czytając 
głośno i wyraźnie, żeby każdy rozumiał, a i tak jeszcze niejeden drzemie. Są i 
tacy, co na widok książki wynoszą się, jakbyś ich za drzwi wyprosił. Za to gdy 
kto chce w karty zagrać, to tylko gwizdnie, a już karciarze siedzą za stołem i 
gotowi grać choćby dzień i noc”158. Niestety tak przedstawiała się reguła – ludzie 
nie byli zwykle zainteresowani lekturą i edukacją, czego dowodzą choćby listy 
nadsyłane do „Gazety Świątecznej”, m.in. ze Stobiecka Miejskiego czy 
Dworszowic Kościelnych (gmina Brzeźnica)159. Niemniej jednak godne 
odnotowania jest to, że w niektórych miejscowościach aktywnie udzielali się 

                                                 
156 K. Lidmanowski, Pogadanki higieniczne, „Zaranie”, nr 42, 15 października 1908, s. 799-800; 
tamże, nr 43, 22 października 1908, s. 823-824; tamże, nr 44, 29 października 1908, s. 843; tam-
że, nr 45, 5 listopada 1908; s. 863; Dla zdrowia, tamże, nr 9, 3 marca 1910, s. 170-171; Wieści. 
Przeciw szerzeniu się chorób zaraźliwych, „Gazeta Świąteczna”, nr 399, 14/26 sierpnia 1888, s. 5; 
O wynalazku mydła, tamże, nr 500, 22 lipca / 3 sierpnia 1890, s. 3; J. Socha, Jeszcze dla zdrowia  
i bezpieczeństwa nas i dzieci naszych, tamże, nr 1254, 2/15 stycznia 1905, s. 1; jak również:  
O durzycy, czyli tyfusie, tamże, nr 1167, 4/17 maja 1903, s. 1-2; tamże, nr 1168, 11/24 maja, s. 5-
6; Nowiny. Ostrożność na wypadek cholery, tamże, nr 602, 5/17 lipca 1892, s. 2; Kilka słów w kwestii 
cholery, „Tydzień”, nr 21, 9/21 maja 1893, s. 2; Jak walczyć z cholerą, „Gazeta Świąteczna”, nr 
1291, 18 września / 1 października 1905, s. 5-6; Przeciwko cholerze, „Tydzień”, nr 16, 3/16 
kwietnia 1905, s. 2-3; O cholerze i sposobach jej zwalczania…, cz. 1, „Tydzień”, nr 19, 24 kwietnia 
/ 7 maja 1905, s. 2; Cholera, „Zaranie”, nr 40, 1 października 1908, s. 761-762. 
157 Nowiny. Nie trujcie niechlujstwem ludzi i siebie!, „Gazeta Świąteczna”, nr 1147, 15/28 grudnia 
1902, s. 3. 
158 O ciemnocie i oświacie, „Gazeta Świąteczna”, nr 927, 27 września / 9 października 1898, s. 2. 
159 Listy do Gazety Świątecznej. Ze Stobiecka Miejskiego, „Gazeta Świąteczna”, nr 904, 19 kwietnia 
/ 1 maja 1898, s. 7; nr 1174, 22 czerwca / 5 lipca 1903, s. 6-7; Z Dworszowic Kościelnych, „Gazeta 
Świąteczna”, nr 1417, 16/29 marca 1908, s. 2. 
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społecznicy, objaśniający chłopom, prócz zagadnień gospodarki rolnej, także 
istotę chorób zakaźnych oraz sposoby ich zwalczania. Działalność tego typu 
notujemy np. w Kodrębie160. 

Zakończenie 

Stan sanitarno-epidemiologiczny Noworadomska oraz powiatu nowora-
domskiego na przełomie XIX i XX w. pozostawiał bardzo wiele do życzenia. 
Zarówno na ulicach miasta, jak i na traktach wiejskich permanentnie zalegało 
błoto czy też ścieki bytowo-gospodarcze, ze studni i innych ujęć nierzadko czer-
pano niezdatną do picia wodę, nie przestrzegano elementarnych zasad higieny 
osobistej, higieny żywności i żywienia. Zarówno klimat w miejscowościach, jak  
i mikroklimat panujący w domostwach i obejściach z przedmiotowego punktu 
widzenia prezentował się nad wyraz niekorzystnie. Wszystko to razem niosło ze 
sobą mnóstwo niebezpieczeństw. Istniejące warunki wybitnie sprzyjały poja-
wianiu się wielu chorób zakaźnych, często zabójczych, jak ospa, szkarlatyna, 
koklusz, błonica, tyfus, dyzenteria i inne. Dramatu sytuacji dopełniał brak po-
wszechnego dostępu do pomocy medycznej, jak również porażający stan oświa-
ty mieszkańców przedmiotowego obszaru (zwłaszcza na prowincji), który wręcz 
okazywał się niekiedy groźny w skutkach. Dość przypomnieć, że w razie choro-
by częściej zwracano się o pomoc do znachorów i innych lokalnych „specjali-
stów”, zaś po felczera posyłano w ostateczności. Wymienione czynniki wpływa-
ły na ogólny poziom śmiertelności.  

Zaprezentowany stan realiów przełomu stuleci może z dzisiejszej per-
spektywy nieco szokować, jednakże trzeba powiedzieć, że pod tym względem 
teren powiatu noworadomskiego wcale nie wyróżniał się spośród innych ziem 
Królestwa Polskiego. Więcej – możemy powiedzieć, że pod wieloma względami 
był to w zasadzie obszar typowy. Na koniec warto przytoczyć wypowiedź Gu-
stawa Lewego na posiedzeniu Piotrkowskiego Oddziału Towarzystwa Higie-
nicznego z 19 kwietnia 1905 r., który – niejako podsumowując ówczesne realia – 
stwierdzał explicite, iż „cały nasz system życiowy jest jednym wielkim ogniskiem 
chorób i przedwczesnych skonów”161. Dlatego musiało jeszcze wiele lat upłynąć, 
aby pożądane nawyki stały się codziennością. 
 

                                                 
160 Listy czytelników „Zarania”. Z Kodrębia w pow. noworadomskowskim w gub. piotrkowskiej, „Za-
ranie”, nr 7, 13 lutego 1908, s. 117. 
161 Znaczenie higieny. Referat odczytany przez p. Gustawa Lewego…, s. 3. 
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Organizacje obozu narodowego 

Narodowa Organizacja Kobiet 

Narodowa demokracja postawiła sobie za zadanie utworzenie endeckiej 
organizacji kobiecej w celu wciągnięcia szerokich mas kobiecych w życie spo-
łeczno-polityczne1. Narodowcy wychodzili z założenia, że utworzenie takiej 
organizacji ułatwi rozszerzenie ich wpływów w społeczeństwie. Polki przywią-
zane do rodziny, tradycji, wiary i Kościoła, były podatnym obiektem programu  
i idei endeckiej2. 

W 1918 r. została utworzona Narodowa Organizacja Kobiet. Zgodnie  
z programem NOK, kobieta uważana jest za obywatelkę równouprawnioną, co 
nakładało na nią obowiązki stanu i powołania. „Jest żoną, matką i wychowaw-
czynią, wg zasady, że służąc Bogu, służy Ojczyźnie, a służąc Ojczyźnie służy 
Bogu”3. NOK była nierozłączną częścią Obozu Narodowego i przejęła w pełni 
program endecki. W programie na czoło wysuwały się elementy: trwałość mał-
żeństwa na fundamencie wiary katolickiej i sprawy związane z pomocą rodzinie 
w nauczaniu i wychowaniu, dbałość o dobro kraju, i ochrona przed upadkiem 
obyczajowym4. Głównymi działaczkami organizacji kobiecej były: Józefa Szebe-
kówna – senator w parlamencie I kadencji, współzałożycielka i pierwsza prze-

                                                 
* Część III pracy ukaże się w tomie XII „Zeszytów Radomszczańskich”. 
1 F. Stopniak, Narodowa Organizacja Kobiet, [w:] Encyklopedia Historii II Rzeczypospolitej, War-
szawa 1999, s. 248. 
2 Z. Łupina, Organizacje satelickie ZL-N, „Kwartalnik Historyczny”, t. 89, 1982, s. 606. 
3 F. Stopniak, Narodowa..., s. 248. 
4 Dziesięciolecie pracy Narodowej Organizacji Kobiet w Łodzi, Łódź 1928, s. 4-6. 
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wodnicząca NOK w latach 1918-19215 oraz posłanki: Gabriela Balicka, Zofia So-
kolnicka, Maria Holder-Eggerowa, Irena Puzynianka, Wanda Ładzina6. 

Struktury organizacji pokrywały się z podziałem administracyjnym pań-
stwa, czyli dzieliły się na organizacje wojewódzkie i powiatowe NOK. Narodo-
we działaczki co roku organizowały zjazdy wojewódzkie i co kilka lat ogólno-
polskie. Zjazdy organizowane były z wielkim rozmachem. Gromadziły wieloty-
sięczne rzesze działaczek. W 1927 r. na zjeździe w Łodzi uczestniczyło ponad 
5000 kobiet. Przed obradami aktywistki urządzały słynne z ładu i porządku wie-
lotysięczne pochody7. 

NOK walczyła o rozbudzenie poczucia obywatelskiego Polaków, o soli-
daryzm narodowy, o opiekę społeczną i prawną nad rodziną, „która była zaw-
sze podstawą i siłą życia narodowego”. Dążyła do zwalczania sekciarstwa  
i umacniania wiary katolickiej. NOK wysyłała rezolucje do władz państwa  
z żądaniami otoczenia skuteczną opieką Polaków poza granicami kraju i likwi-
dacji partii i organizacji działających na szkodę Polski. Wysyłała też rezolucje  
z poparciem lub votum nieufności wobec kolejnych rządów i Sejmu. 

Władze naczelne organizacji wzywały swe członkinie, aby współpraco-
wały z samorządami gminnymi, powiatowymi i miejskimi oraz aby „zdobywały 
wszystkie placówki kulturalne, wychowawcze, społeczne i gospodarcze, wno-
sząc wszędzie ducha narodowego, religijnego i moralnego, dla dobra społeczno-
ści i ojczyzny”8. 

W Radomsku, zanim powstała NOK, działała Polska Liga Kobiet. Jej 
działalność była mało widoczna. Dopiero powstanie NOK dało radomszczan-
kom pole do działania w szerokim zakresie. Już w latach 20. stała się jednym  
z najsilniejszych stowarzyszeń miasta. 

 Działalność organizacji uwidoczniła się w 1920 r.9 Z inicjatywy NOK  
w kwietniu 1920 r. powołany został komitet ufundowania sztandaru dla 26. puł-
ku, w skład  którego  wchodzili m.in. rekruci z Radomska.10 17 września 1922 r. 
A. Urbańska i Z. Wiewiórowska,  w towarzystwie burmistrza J. Szwedowskiego 
oraz Z. Stadnickiego, L. Bartnika i A. Paciorkowskiego, udały się do Lwowa, 

                                                 
5 E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928, Lublin 2000, s. 98. 
6 Kobiety w Sejmie. Działalność posłanek NOK, zarys sprawozdania za lata 1919-1927, Warszawa 
1928, s. 21-22. 
7 „Gazeta Radomskowska” 1927, nr 47. 
8 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 26. 
9 „Gazeta Radomskowska” 1920, nr 5. Nie znalazłem źródeł potwierdzających datę powstania 
i składu pierwszego zarządu NOK w Radomsku. 
10 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 29. 
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gdzie stacjonował na stałe 26. p.p., na uroczystość nadania ufundowanego 
sztandaru. Radomszczanie zostali przyjęci bardzo gorąco przez władze  
i ludność Lwowa11. Jednocześnie panie rozpoczęły starania o zorganizowanie 
sztandaru swojej organizacji. 10 maja 1921 r. odbyło się uroczyste poświęcenie 
sztandaru Narodowej Organizacji Kobiet przez biskupa Władysława Krynickie-
go. Ojcem chrzestnym organizacji został ks. dziekan Teofil Jankowski a matką 
chrzestną Elżbieta Maciejewska. Poświęceniu asystowały Lucyna Brzęczkowska 
i Anna Urbańska. Na uroczystości byli obecni starosta S. Harmata, major Biliński 
i przedstawiciele wielu organizacji12.  

Pracami NOK w Radomsku kolejno kierowały, pełniąc funkcje prezesa: 
Bronisława Słotwińska (1923), Wanda Sławetowa (1924), Jadwiga Chomiczówna 
(24 grudnia 1924 – 10 maja 1925) i Zofia Niewiarowska od 10 maja 1925 r. Czo-
łowymi działaczkami organizacji były panie: Elżbieta Maciejewska, Lucyna 
Brzęczkowska, Helena Cellarowa, Romana Krajewska, Pelagia Majewska, Klara 
Zarzycka, Stanisława Payserowa, Stanisława Podolska, Florentyna Szwedowska, 
Anna Urbańska, Helena Wojciechowska, Józefa Brzozowska, M. Burowska, Ma-
ria Chomiczówna, Natalia Kupczyńska, Maria Molikowa, Zofia Nowicka, Kazi-
miera Nożyczkowa, Helena  Siennicka,  J.  Tomerla  oraz: Płanetowa,  Szablar-
ska, W. Więckowska,  M. Wytrychiewiczowa, Zielonkowa, H. Imieńska, T. Mu-
chowa, M. Katuszewska, W. Więckowska i inne. 

We władzach organizacji dominowały panie wywodzące się z klasy 
średniej. Były to zazwyczaj żony lub córki przemysłowców, urzędników, zie-
mian, rzemieślników, ale też proste robotnice i włościanki. Niektóre panie  
z NOK były jednocześnie działaczkami Związku Ludowo-Narodowego.  
Ze względu na brak własnego lokum zebrania organizacji kobiecej odbywały się 
w salach Towarzystwa Dobroczynności, Polskiej Macierzy Szkolnej, Resursy 
Rzemieślniczej i teatrze „Kinema”. Na zebraniach przedstawiano sprawozdania 
z działalności, omawiano bieżące sprawy polityczne i społeczne, dotyczące mia-
sta i kraju. Większość czasu i uwagi działaczki poświęcały akcji dobroczynnej. 
Co najmniej raz w roku odbywały się walne zgromadzenia, często z udziałem 
zaproszonych pań z zarządu wojewódzkiego i krajowego. Na zgromadzeniach 
dokonywały wyboru nowych władz: przewodniczącą, wiceprzewodniczącą, 
sekretarza, skarbnika i komisję rewizyjną oraz około 10 członkiń zarządu. 

Panie z NOK czynnie uczestniczyły w życiu politycznym, społecznym, 
gospodarczym, filantropijnym, oświatowym i kulturalnym Radomska. Prak-

                                                 
11 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 28. 
12 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 20. 
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tycznie nie było dziedziny życia i problemu miasta, w które by się nie zaanga-
żowały i próbowały rozwiązać. Była to organizacja liczna, silna i sprawnie dzia-
łająca. Nie znamy dokładnej liczby członkiń organizacji. „Gazeta Radom-
skowska” pisała, że walne zebranie NOK w grudniu 1923 r. zgromadziło 100 
członkiń, a na ich wiec w styczniu 1923 r. ściągnęło kilkaset radomszczanek, tak 
że sale „Kinemy” wypełnione były po brzegi13. Panie brały czynny udział w ży-
ciu politycznym. 

Czołowe działaczki NOK wchodziły w skład zarządu miejskiego ZL-N 
m.in. Helena Cellarowa, Romana Krajewska i A. Urbańska14. Były one czynnymi 
działaczkami na szczeblu wojewódzkim. Już w 1921 r. powołano J. Chomiczów-
nę i Jankowską do Rady Wojewódzkiej NOK. Radomszczanki na I zjeździe wo-
jewódzkim w Łodzi poparły uchwałę domagającą się równouprawnienia kobiet 
nie tylko w dziedzinie praw politycznych, ale i cywilnych. Domagały się, aby 
praca kobiet była oceniana na równi z pracą mężczyzn, a w zawodach typowo 
kobiecych były lepiej uwzględniane ich potrzeby i interesy. Twierdziły, że wy-
pełnienie postulatów kobiecych umocni od podstaw Państwo Polskie. 

W uchwale domagały się: równouprawnienia i poprawy bytu kobiet, 
tworzenia zawodowych zrzeszeń kobiecych oraz instytucji, które gwarantowa-
łyby pomoc kobietom w okresie macierzyństwa i opiekę na starość lub w razie 
niezdolności do pracy. 

Na zjeździe nie zabrakło też akcentów endeckich, mówiących o uświa-
damianiu narodowym społeczeństwa, obrony ducha narodowego, który, jak 
twierdziły, zagrożony jest obcym żywiołem oraz biernością i brakiem poczucia 
odpowiedzialności własnego społeczeństwa. W zjeździe tym uczestniczkami  
z Radomska i powiatu były: Szablewska, A. Urbańska, Szpringerowa, J. Chomi-
czówna i Jankowska15. 

Na kolejne coroczne zjazdy była delegowana znacznie liczniejsza repre-
zentacja aktywistek. Kolejne zjazdy miały bardziej patriotyczny, a nawet nacjo-
nalistyczny charakter. W 1925 r. głównym hasłem zjazdu było: „Swój do swego 
po swoje”, gdzie panie wzywały do kupowania w polskich sklepach i tylko pol-
skie towary w imię współdziałania wszystkich klas i solidarności społecznej dla 
dobra ojczyzny. Wzywały, aby przedsiębiorcy dbali o zdrowie swych pracowni-
ków, gdyż „są osobistym kapitałem i wartością państwa”16. 

                                                 
13 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 4,  nr 50. 
14 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 23. 
15 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 49. 
16 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 44. 
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Działalność radomszczańskich działaczek była na tyle zauważalna i do-
ceniana, że chętnie wybierano je do struktur organizacyjnych na szczeblu woje-
wódzkim. Na zjeździe wojewódzkim w 1927 r. na przewodniczącą zjazdu zosta-
ła wyznaczona Zofia Niewiarowska z Radomska17. 

Aktywistki NOK organizowały często wiece w Radomsku, które należały 
do najliczniejszych i najbardziej udanych18. Na zaproszenie organizacji w mieście 
gościły czołowe działaczki zarządu wojewódzkiego i krajowego. Bardzo częstym 
gościem była posłanka Wanda Ładzina – przewodnicząca zarządu wojewódz-
kiego i członek zarządu krajowego. Bywały też z Warszawy senator Józefa Sze-
bekówna, poseł Piechotkówna i Kotarbińska z Warszawy. Polityczna aktywność 
radomszczanek przybierała na sile w okresach przedwyborczych do parlamentu. 

13 października 1922 r. zorganizowały wiec przedwyborczy w „Kine-
mie”. W prezydium zasiadały: Szablewska, H. Wojciechowska, Zemblikowa  
i Wieczorkowa. Honorowym gościem była Piechotkówna, która z bronią w ręku 
walczyła o Lwów w latach 1918-1919. W ostrych i jędrnych słowach dokumen-
towała „o szkodliwej i wysoce zgubnej działalności dla Polski PPS, obłudnej 
NPR i zbolszewizowanym PSL Wyzwolenie” oraz o niezdecydowanej działalno-
ści innych ugrupowań politycznych. Wzywała do konieczności głosowania na 
Chrześcijański Związek Jedności Narodowej. Licznie zgromadzone słuchaczki 
owacyjnie przyjęły przemówienie Piechotkówny, solidaryzując się z jej poglą-
dami. Następnie głos zabrała radomszczańska aktywistka, robotnica Helena 
Wojciechowska. W krótkich słowach nawoływała zebrane panie „do wyzwolenia 
się spod ciężaru handlu obcego i popierania handlu polskiego” w imię hasła 
„swój do swego po swoje”. Wystąpienie to zostało także przyjęto gromkimi 
oklaskami. Wiec zakończyły panie, jak zwykle, odśpiewaniem Roty i uchwale-
niem rezolucji, w której oświadczyły, że wszystkie będą głosować na ChZJN  
i będą zachęcać do tego inne kobiety, których na wiecu nie było. W rezolucji  
w ostrych słowach wyrażały się o lewicowych posłach i ich partiach19. 

Spośród wielu wieców organizowanych przez NOK na uwagę zasługuje 
wiec zorganizowany w styczniu 1923 r. Przewodniczącą wiecu była Bronisława 
Słotwińska. Sala „Kinemy”, jak zwykle przy zgromadzeniach NOK, była wypeł-
niona po brzegi. Zebranie poświęcone było roli, jaką odegrały Polki w czasach 
niewoli pod zaborami, podczas powstań narodowych, w walkach o niepodległą 
Polskę oraz w powstaniach wielkopolskim, śląskich i w obronie Lwowa i Kre-

                                                 
17 „Gazeta Radomskowska” 1927, nr 47. Dziesięciolecie pracy NOK..., s. 68. 
18 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 14. 
19 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 44. 
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sów Wschodnich. Działaczki podkreślały bohaterską postawę Polek, które często 
walczyły z bronią w ręku20. 

Narodowe działaczki uczestniczyły także w manifestacjach, wiecach, 
uroczystościach organizowanych przez inne organizacje. W pierwszych latach 
niepodległości panie z NOK z niepokojem i troską śledziły boje o wschodnie 
granice Polski, o Śląsk i Gdańsk. Organizowały pomoc dla walczących rodaków 
i współorganizowały manifestacje poparcia. Współtworzyły m.in. wielką uro-
czystość z okazji uznania wschodnich granic Polski 18 lutego 1923 r.21 Uczestni-
czyły we wszystkich świętach narodowych, kościelnych i lokalnych, w organi-
zowaniu uroczystości goszczenia w Radomsku wielkich postaci, takich jak bi-
skup W. Krynicki, naczelnik Józef Piłsudski czy marszałek Francji Foch. Anga-
żowały się w pracach wielu organizacji oświatowych, gospodarczych, kultural-
nych i społecznych takich jak PMS, Sokół, Harcerstwo, Koło Przyjaciół Akade-
mika, Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo Dobroczynności, Towarzystwo im. 
F. Fabianiego, LOPP, LMiK, Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Powszechny  
i inne. Ściśle współpracowały ze Związkiem Ziemianek i Kołami Gospodyń 
Wiejskich. 

Wraz z całym obozem narodowym w Radomsku panie w 1922 r. oficjal-
nie potępiły zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza i uczestniczyły w uro-
czystościach żałobnych wraz z całym Radomskiem. Mszę żałobną odprawił ka-
pelan NOK ks. kanonik T. Jankowski. Na koniec odśpiewano Boże, coś Polskę. 
Również w synagodze odbyły się modły żałobne też zakończone odśpiewaniem 
tej pieśni22. 

Na wieść o licznych zbrodniach bolszewickich w Rosji Radzieckiej, NOK 
zorganizowała w „Kinemie” wiec protestacyjny. Na wiecu panie przestrzegały 
przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony bolszewizmu-komunizmu. Ma-
nifestację wykorzystały panie do poruszenia sprawy konieczności unarodowie-
nia życia gospodarczego i kulturalnego w Radomsku i całym kraju23. 

W styczniu 1922 r. panie angażują się w pracę w Komitecie Pomocy Re-
patriantom z Rosji Radzieckiej. Jednocześnie ówczesna przewodnicząca NOK 
Bronisława Słotwińska na łamach „Gazety Radomskowskiej” w artykule pt. Za-
lewa nas brudna fala, w ostrych słowach krytykowała otwarcie granic dla żydow-
skich uciekinierów z Rosji. B. Słotwińska często gościła na łamach „Gazety Ra-

                                                 
20 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 4. 
21 „Gazeta Radomskowska”  1923, nr 12. 
22 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 55. 
23 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 14,  nr 15. 
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domskowskiej”, niejednokrotnie głosząc nacjonalistyczne hasła, m.in. w artykule 
pt. To, na co patrzą nasze oczy, nie jest jeszcze Polską24. 

Z inicjatywy NOK został powołany w Radomsku endecki Klub Towarzy-
ski, który miał być przeciwwagą dla Klubu Inteligencji powołanego przez lewi-
cę25. 

Wielką stratą dla NOK, całego obozu narodowego i Radomska była nie-
spodziewana śmierć sędziny Romany Krajewskiej, aktywnej członkini organiza-
cji kobiecej, przewodniczącej żeńskiego koła „Sokół”, społeczniczki w pracy do-
broczynnej dla Radomska. W październiku 1925 r. przy nieostrożnym manipu-
lowaniu rewolwerem postrzeliła się śmiertelnie. W latach 1910-1918 aktywnie 
pracowała w Kole Kobiet Polek w Kijowie. Władze bolszewickie wydały na nią 
wyrok śmierci i cudem, wraz z dwoma synami, udało jej się przedrzeć do Polski. 
W 1920 r. osiadła w Radomsku, gdzie zaangażowała się z wielką ofiarnością  
w pracę społeczno-polityczną i filantropijną26. 

Najwięcej uwagi Narodowa Organizacja kobiet poświęciła akcji dobro-
czynności, wspomagając pracę PMS, Towarzystwa Dobroczynności i podejmując 
własne inicjatywy na tym polu. Panie z NOK wchodziły do zarządu PMS i To-
warzystwa Dobroczynności. Współorganizując z PMS zbierały pieniądze na 
utrzymanie bursy im. T. Kościuszki dla gimnazjalistów szkół im. S. Niemca i im. 
Fabianiego. 

Wraz z Towarzystwem Dobroczynności zbierały fundusze i opiekowały 
się radomszczańskim przytułkiem dla starców i sierocińcem. W celu zebrania 
funduszy, żywności, ubrań czy obuwia ich pomysłowość nie miała granic. Zbie-
rały fundusze sprzedając „znaczek”, organizowały przedstawienia i występy  
w „Kinemie”, przeróżne wieczorki, „Czarną Kawę”, zabawy towarzyskie, bale. 
Osobiście pukały do drzwi wszystkich przedsiębiorców i osób prywatnych, 
zbierając pieniądze, żywność, paczki, ubrania. Poszczególne działaczki miały  
w tym celu przyporządkowane ulice Radomska, gdzie dokonywały zbiórek. 
Próbowały w miarę swych możliwości zaradzić ciężkiej sytuacji rodzin bezro-
botnych, a w szczególności pomóc dzieciom. 

Zbierały fundusze na inwalidów wojennych, czesne dla gimnazjalistów  
z niezamożnych rodzin, pomoc dla repatriantów, dla ofiar głodu w Rosji, na 
sieroty, kolonie  letnie  dla młodzieży szkół powszechnych, na studentów, bu-
dowę gimnazjum im. Fabianiego, grób Nieznanego Żołnierza, uroczystość 

                                                 
24 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 7, nr 9. 
25 „Gazeta Radomskowska” 125, nr 60. 
26 „Gazeta Radomskowska”1925, nr 44. 
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uczczenia prochów J. Słowackiego i inne27. Każda okazja była dobra, aby zbierać 
fundusze. Zbiórki organizowały często w dni świąteczne, podczas różnych uro-
czystości, a nawet podczas wieców i zebrań organizacji. Romana Krajewska, 
dając przykład innym, ofiarowała swój udział wraz z procentami w Stowarzy-
szeniu Społecznym „Obrona” na rzecz ochronki Towarzystwa Dobroczynności. 
Aktywistka Lucyna Brzęczkowska urządzała w swej cukierni podwieczorki,  
z których 20% dochodu przeznaczała na rzecz schroniska dla starców. Elżbieta 
Maciejewska założyła szwalnię, w której znalazło zatrudnienie wiele radomsz-
czanek. Panie do swej akcji charytatywnej często wciągały swoje dzieci28. 

Od 1921 r. NOK co roku urządzała na Boże Narodzenie choinkę dla naj-
biedniejszych dzieci Radomska. W zabawie choinkowej w 1922 r. uczestniczyło 
200 dzieci, w 1926 r. już 270. Razem z paniami i ks. Jankowskim dzieci śpiewały 
kolędy, otrzymywały poczęstunek oraz paczki ze słodyczami i owocami. Panie 
przy tej okazji dawały również obuwie i materiały na ubranka dla dzieci. 

Akcja pomocy dzieciom była systematycznie rozszerzana. Na Wielkanoc 
organizowały „jajko” z poczęstunkiem dla 400 biednych dzieci. Z czasem NOK 
zaczął organizować akcje pod hasłami „Ratujmy dzieci” i „Mleko dla dzieci”.  
W 1926 r. na walnym zgromadzeniu organizacji, sprawozdanie roczne wykazało, 
że: 

- 65 dzieci dostawało systematycznie mleko, 
- 80 dzieci otrzymało książki i przybory szkolne, 
- 168 dzieci dostało gwiazdkę, 
- 100 dzieci otrzymało ubrania, bieliznę i buty, 
- 270 dzieci otrzymało paczkę na św. Mikołaja29. 

W drugiej połowie lat 20. rozmiary i różnorodność akcji charytatywnych 
była tak duża, ze panie utworzyły sekcje, które zajmowały się poszczególnymi 
akcjami: „Ratujmy Dzieci”, „Mleko dla dzieci”, dożywianie niemowląt i inne. 
Utworzyły sekcję oświatową, która prowadziła kursy dla analfabetów. W 1926 r. 
działaczki NOK założyły biuro pośrednictwa pracy dla dziewcząt30. 

NOK ściśle współpracowała również ze Związkiem Ziemianek i Kołami 
Gospodyń Wiejskich. Na wszystkich zjazdach, zlotach i wiecach tych trzech or-
ganizacji kobiecych zawsze były reprezentantki ziemianek, włościanek lub ak-
tywistek radomszczańskich. Wspólnie podejmowały i realizowały różne inicja-
                                                 
27 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Akta miasta Radomska 
(dalej AmR), sygn. 1778. 
28 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 46; 1930, nr 43. 
29 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 3; 1926, nr 14; 1929, nr 1. 
30 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 14; 1927, nr 22. 
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tywy i akcje. Organizowały wspólnie kolonie letnie dla kilkudziesięciu dzieci  
z biednych rodzin z Radomska. Kolonie zazwyczaj odbywały się w majątku 
działaczy endeckich Siemieńskich. Zorganizowały też kolonie letnie dla dzieci 
polskich ze Śląska i z Niemiec31. Dla radomszczańskich dziewcząt z ubogich 
rodzin, głównie robotniczych (z sekcji młodych NOK) urządzały obozy letnie.  
W 1925 r. pod patronatem posłanki Wandy Ładziny zorganizowały taki obóz we 
wsi Marzęcice, który trwał 7 tygodni i odpoczywało w nim 20 dziewcząt w wie-
ku 16-21 lat. Organizowano w tym czasie dziewczętom gry, zabawy towarzy-
skie, gimnastykę, roboty ręczne i wycieczki. Dziewczęta na obozie przechodziły 
też praktyczną szkołę gospodarstwa domowego32. 

Zaangażowanie polityczne działaczek i krytyka lewicowych ugrupowań 
powodowały, że partie lewicowe odwdzięczały się tym samym. W początkach 
lat 20. panie z NOK zaopiekowały się ochronką dla starców. Zebrały fundusze 
na reperacje pieców, drzwi, okien i na ogrzewanie dla ochronki. Dopilnowały, 
aby staruszkowie mieli jedzenie i żeby w ochronce panowała czystość i porzą-
dek. Radni socjaliści żydowscy i polscy oskarżyli panie o prowadzenie politycz-
nej agitacji wśród staruszków i żądali oddania ochronki pod opiekę sejmiku po-
wiatowego. Ostatecznie panie zostały odsunięte od pracy w przytułku, który 
przeszedł pod opiekę Zarządu Miasta33. 

NOK, wraz z całym obozem narodowym, nie szczędziła krytyki Kasie 
Chorych w Radomsku. Panie uważały, że jest to instytucja bardzo potrzebna, ale 
jest źle zarządzana przez działaczy PPS34. 

W utworzonym w 1928 r. Stronnictwie Narodowym podjęto decyzję  
o ściślejszym związaniu NOK ze strukturami stronnictwa. Ostatecznie w tym 
samym roku nastąpiło wcielenie kobiecej organizacji do Stronnictwa Narodowe-
go35. NOK wychodziła z inicjatywą szukania kompromisu z obozem rządzącym. 
Wystąpiła z prośbą o złagodzenie krytyki w stosunku do rządu36. Władze Stron-
nictwa nie złagodziły tonu krytyki wobec sanacji, ale zezwoliły NOK, Kołom 
Polek i „Sokołowi” na uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez 
obóz rządzący, jeśli miały charakter apolityczny37. 

                                                 
31 „Gazeta Radomskowska 1926, nr 42; 1925, nr 30. 
32 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 25; 1926, nr 29. 
33 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 37. 
34 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 2, nr 11, nr 12. 
35 „Gazeta Radomskowska”1927, nr 22. 
36 F. Stopniak, Narodowa..., s. 248; Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN-W), Akta 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dalej akta MSW), sygn. 1025 dopływ, s. 183, 195. 
37 AAN-W, akta MSW, sygn. 1025, dopływ, s. 1. 
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Wraz z wejściem NOK w skład Stronnictwa Narodowego, organizacja ta 
znikła z życia miasta Radomska. Nie znalazłem źródeł, które potwierdziłyby 
dalsze funkcjonowanie NOK w Radomsku. Ostatnią informację o radomszczań-
skich aktywistkach znalazłem w drugim numerze „Gazety Radomskowskiej” ze 
stycznia 1930 r. Redakcja zamieściła krótką wzmiankę, że NOK urządziła zaba-
wę dla dzieci, z której dochód przeznaczyła na akcję „Ratujmy Dzieci”. 

W Archiwum Państwowym w Łodzi znalazłem w sprawozdaniu Urzędu 
Wojewódzkiego informację, że w województwie łódzkim nastąpił zanik Koła 
Polek i NOK na rzecz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet38. Jednak w ZPOK 
nie znalazłem ani jednego nazwiska czołowych działaczek NOK. 

W aktach MSW w AAN w Warszawie w raportach o partiach i organiza-
cjach coraz częściej podkreślano wzmagającą się konspirację Stronnictwa Naro-
dowego i organizacji obozu narodowego39. 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 

Narodowa Demokracja, chcąc realizować swe zadania programowe, sta-
rała się trafić do całego polskiego społeczeństwa. W tym celu nawiązuje współ-
pracę z organizacjami mającymi podobny program i idee. Niektóre z tych orga-
nizacji uległy całkowitym wpływom narodowców, stając się częścią obozu naro-
dowego40. 

Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości w strefie wpływów endecji 
znalazły się różne organizacje społeczne, oświatowe, kulturalne, gospodarcze, 
zawodowe i paramilitarne. Należały do nich m.in.: Towarzystwo Szkoły Ludo-
wej z Polską Macierzą Szkolną, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, Narodowy Związek Robotniczy. „Sokół” powstał w roku 
1867 we Lwowie, na wzór czeskiej organizacji gimnastyczno-politycznej „Sokal”. 
„Towarzystwo Gimnastyczne” szybko znalazło wielu zwolenników w całym 
zaborze austriackim, gdzie funkcjonowało legalnie. Z czasem „Sokół” przenikał 
do miast i wiosek polskich zaboru rosyjskiego i pruskiego, ale tam musiał dzia-
łać w konspiracji41. Zadaniem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” było roz-

                                                 
38 AAN-W, akta MSW, sygn. 1047 dopływ, s. 26; sygn. 1051, dopływ, s. 12. 
39 AAN-W, akta MSW,  sygn. 1047 dopływ, 1051 dopływ. 
40 R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939, Wrocław 1980, s. 70-71; T. Selimowski, Polskie 
legalne stronnictwa polityczne, Warszawa 1934, s. 28-29. 
41 J.J. Terej, Idee, mity realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji, Warszawa 1971, s. 32.  
L. Hass, Ruch związkowy w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej,  
s. 255. S. Rudnicki, Narodowa  Demokracja  1893-1939, [w:]  Z  dziejów  Rzeczypospolitej, pod red.  
A. Garlickiego, Warszawa 1986, s. 228. Z. Łupina, Organizacje..., s. 604-606. 
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wijanie tężyzny fizycznej Polaków i wychowaniu w duchu patriotycznym,  
w dyscyplinie i karności, tak aby w momencie, gdy zajdzie potrzeba, młodzi 
ludzie byli przygotowani do walki o niepodległą ojczyznę. Jeszcze przed I wojną 
światową „Sokół” był całkowicie w strefie wpływów narodowej demokracji42. 

W niepodległej Polsce zadania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
zmieniły się całkowicie. Zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych w dniu 29 listopada 1920 r., głównym celem „Sokoła” 
było podniesienie sprawności fizycznej społeczeństwa polskiego oraz „wyrobie-
nie w tymże społeczeństwie karności, spójni i ofiarności, a także odpowiedzial-
ności za swe czyny, poczucia obowiązku wobec Państwa, zdolności do obrony 
granic i całości Rzeczpospolitej, jak również wszelkich cnót obywatelskich, sta-
nowiących podstawy istotnej miłości Ojczyzny”. W celu realizacji tych zadań 
Towarzystwo organizowało ćwiczenia gimnastyczne oraz urządzało odczyty, 
wykłady, kursy, zawody i zloty. 

Związkiem Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” zarządzała Rada, Za-
rząd i Przewodnictwo. Najwyższą władzą Związku była Rada, składająca się  
z przedstawicieli wybranych przez Rady Okręgowe z sześciu dzielnic. Całą dzia-
łalnością „Sokoła” kierował Zarząd, który czuwał nad wprowadzeniem w życie 
wszelkich postanowień Rady. Przewodnictwo Związku, czyli prezesi i naczelni-
cy dzielnicowi, wchodzili w skład Zarządu. Członkowie „Sokoła” posiadali trzy 
rodzaje strojów: ćwiczebny, polowy i uroczysty. Strój ćwiczebny to: biała koszula 
bez rękawów, obszyta czerwoną tasiemką, spodnie granatowe z czerwonym 
paskiem i ciemne pantofle. Ubiór polowy stanowiły: czapka rogatywka z piórem 
sokolim i białą obwódką, czamara kościuszkowska szaro-piaskowa, spodnie 
sukienne i brązowe buty z cholewami. Na uroczystości „Sokoła” zakładali kar-
mazynowe koszule, żółte rękawiczki, spodnie i buty polowe. 

Związek składał się z sześciu dzielnic: Mazowieckiej, Małopolskiej, Kra-
kowskiej, Wielkopolskiej, Pomorskiej i Śląskiej. Dzielnice podzielone były na 
okręgi, a te na gniazda. W 1920 r. było w Polsce 70 okręgów „Sokoła”, 889 gniazd 
i liczących razem 74 tys. członków. Prezesem był Adam hr. Zamoyski, wicepre-
zesem inż. M. Terech, sekretarzem dr E. Wünsch43. 

W Radomsku pierwsze gniazdo „Sokoła” powstało dopiero w 1921 r. Do 
tej pory głównymi organizacjami młodzieżowymi w mieście były organizacje 
chrześcijańskie i harcerstwo. Chrześcijańskie koła młodzieży mało dbały o roz-
wój fizyczny swych członków, a w harcerstwie radomszczańskim kierownik 

                                                 
42 Tamże. 
43 AAN-W, akta MSW, sygn. 1035 dopływ. 



Andrzej Lgocki 
 

 90

drużyn Anastazy Bielenin, sierżant legionów polskich, dbał tylko o militarne 
wychowanie harcerzy44. Ksiądz Radomski i student Stefan Krzypkowski na ła-
mach „Gazety Radomskowskiej” wystąpili z inicjatywą stworzenia organizacji, 
która łączyłaby pierwiastki religijne i narodowe z wychowaniem fizycznym45. 
Wychodząc naprzeciw inicjatywie ks. Radomskiego narodowcy przystąpili do 
tworzenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, z pomocą przyszło piotrkow-
skie koło „Sokoła”. 

23 października 1921 r. odbyło się w Radomsku zebranie organizacyjne. 
Pod okiem piotrkowskich druhów, prezesa F. Herziga, o. Bernardyna Krajew-
skiego i druhów: Nowakowskiego i S. Poradowskiego utworzono pierwsze ra-
domszczańskie gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Prezesem został 
piotrkowski druh Stanisław  Poradowski,  wiceprezesem  T.  Mikołajewski, se-
kretarzem i skarbnikiem S. Hartwig, a pierwszym komendantem T. Hajdukie-
wicz. Do Zarządu weszli: Zacharówna, A. Lizanowicz,  E. Kryszczyński, do Ko-
misji Rewizyjnej: A. Mach, Z.  Stadnicki,  W.  Krynke.  Sąd Honorowy stanowili: 
rejent T. Dębski, ks. kanonik T. Jankowski i dyr. J. Gurbski46. Opiekę nad powsta-
łym Towarzystwem roztoczyło ziemiaństwo, duchowieństwo i inteligencja  
z obozu narodowego47. 

Pół roku później radomszczańskie Towarzystwo „Sokół” liczyło już 190 
druhów. Zawiązało kółko gimnastyczne, dramatyczne i chór. W przekształco-
nym w kwietniu 1922 r. zarządzie przewodniczącym został dyr. Stanisław Nie-
miec. W zarządzie  znaleźli  się: Zacharówna, T. Mikołajewski, S. Hartwig,  
S. Poradowski, B.  Szprynger, T.  Kryszczyński, T.  Hajdukiewicz,  W.  Polanow-
ski, E. Stadnicki i J. Szwedowski. Do Komisji Rewizyjnej weszli: W. Krynke,  
J. Tomrle (NOK), E. Półrola. Do Sądu Honorowego: T. Dębski, ks. T. Jankowski  
i W. Krajewski. 

Dyr. Stanisław Niemiec nie radził sobie dobrze z prowadzeniem ra-
domszczańskiego „Sokoła” i w maju 1924 r. prezesem został ponownie Stanisław 
Poradowski. Nowy prezes był oddelegowanym druhem z piotrkowskiego sokol-
stwa w 1921 r. do tworzenia i rozbudowy gniazd „Sokoła” w Radomsku i po-
wiecie. Funkcję prezesa pełnił już do końca Drugiej Rzeczypospolitej. Co roku, 
podczas wyborów na walnym zgromadzeniu, był wybierany na przywódcę tej 
organizacji. Zarząd też nie ulegał zbyt wielkim zmianom personalnym. We wła-

                                                 
44 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 18. 
45 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 40, nr 41. 
46 „Gazeta Piotrkowska” 1921, nr 4; „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 45. 
47 AAN-W, akta MSW, sygn. 848, s. 14. 
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dzach Towarzystwa w latach międzywojennych działali: S. Poradowski, T. Mi-
kołajewski, S. Hartwig, T. Hajdukiewicz, A. Lizanowicz, Zacharówna, A. Mach, 
E. Stadnicki, W.  Krynke,  J.  Michałek,  Krajewski,  J.  Szwedowski,  W. Bartnik, 
B. Szprynger, T. Hajdukiewicz, W. Polanowski, J. Tomrle (NOK), J. Półrola. 

W  latach  30.  zaczęli  działać  we  władzach  dodatkowo  nowi  druho-
wie: J.  Zbieć,  S.  Kowalski,  W.  Szajt,  H.  Łukomski,  E.  Pohl, F. Pełka, W. Po-
dolski, W. Stawiński, W. Imieński, J. Waliński (prezes powiatowego SN  
w latach 30.), H. Dawid (kapelmistrz orkiestry sokolej) i inni. 

Na czele 3-osobowego Sądu Honorowego nieprzerwanie od początku 
istnienia „Sokoła” aż do wojny stał rejent Tadeusz Dębski, a towarzyszyli mu  
w różnych okresach  ks.  kanonik  T.  Jankowski,   ks.  kan.  M.  Jankowski, dyr. 
 J. Gurbski, W. Krajewski, A. Peyser, inż. J. Waliński, dr. H. Zwoliński48. 

Radomszczański „Sokół” należał do okręgu częstochowskiego, dzielnicy 
Mazowieckiej. Był jedną z najsilniejszych organizacji obozu narodowego w Ra-
domsku. Druhowie „Sokoła” zasilali później szeregi Obozu Wielkiej Polski  
i Stronnictwa Narodowego. Podczas wyborów parlamentarnych w Radomsku 
druhowie „Sokoła” prowadzili propagandę wyborczą endeckiej listy wyborczej  
i zwalczali inne listy wyborcze. Wykorzystywano ich do ochrony wieców, ze-
brań i uroczystości obozu narodowego49. 

Towarzystwo „Sokół” w początkowej fazie swego działania borykało się 
z problemami finansowymi i lokalowymi. By temu zaradzić druhny i druhowie 
starali się zarobić na działalności swej organizacji. Już w 1921 r. zorganizowali 
przedstawienie w „Kinimie”, wkładając w to dużo pracy i zaangażowania. Od 
marca 1922 r. organizowali płatne komplety gimnastyczne pod kierunkiem dru-
ha Mikołaja Krzywdy-Strażyca, dla wszystkich osób od 20-go roku życia, osobno 
dla pań i panów. Latem organizowali loterie fantowe. Z pomocą przyszli im  
w 1922 r. druhowie piotrkowscy, wystawiając 2 lutego w teatrze „Kinema” 
przedstawienie patriotyczne pod przewodnictwem prezesa Filipa Herziga. Cały 
dochód z przedstawienia przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia Towa-
rzystwa „Sokół” w Radomsku50. 

Sokolstwo radomszczańskie borykało się też z trudnościami lokalnymi. 
Zbiórki, spotkania, ćwiczenia prowadzili w lokalach zastępczych, korzystając  
z życzliwości „Macierzy”, Towarzystwa Dobroczynności, Resursy Rzemieślni-
czej. 

                                                 
48 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 45; 1922, nr 17; 1924, nr 21; 1930, nr 14; 1933, nr 11. 
49 AAN-W, akta MSW, 1035 dopływ, s. 168, 180. 
50 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr, 51; 1922, nr 7, nr 11. 
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W 1924 r. z pomocą przyszło Gimnazjum Społeczne im. F. Fabianiego, 
udostępniając „Sokołowi” do stałego korzystania lokal wraz z przyległym boi-
skiem. Dopiero w 1926 r. druhowie i druhny zdobyli swój własny lokal przy ul. 
Brzeźnickiej 3. Urządzili tam w krótkim czasie scenę i zakupili krzesła51. 

Na rozkaz Zarządu Okręgu Związku Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Częstochowie z dniem 5 listopada 1924 r. przystąpiono do utworzenia 
samodzielnego gniazda żeńskiego. 14 grudnia odbyło się walne zgromadzenie 
„Sokoła” w lokalu „Macierzy” w celu stworzenia zarządu i struktur gniazda 
żeńskiego52. 

Przewodniczącą żeńskiego koła została Romana Krajewska, niestrudzona 
działaczka endecka, członkini zarządu NOK, organizacji dobroczynnych i spo-
łecznych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu, doskonale rozwinę-
ła struktury i działalność żeńskiego gniazda. W październiku 1925 r. zginęła 
śmiercią tragiczną53. Nową druhną prezesową została Florentyna Szwedowska. 

Działalność „Sokoła” rozkwitała. W samym tylko 1924 r. odbyło się 105 
zbiórek. W 1925 r. J. Siemieński ufundował z własnych funduszy sztandar dla 
Towarzystwa „Sokół”. Radomszczański „Sokół” organizują w mieście i powiecie 
liczne nowe gniazda. Pierwsze tworzy w Gidlach i Koniecpolu. Do 1927 r. utwo-
rzono nowe gniazda m.in. w: Radziechowicach, Pajęcznie, Sulmierzycach, 
Wierzbicy, Galonkach, Młodzowach, Płoszowie, Wichowie i Kruszynie. Jednak  
z braku wykwalifikowanych kadr nie wszystkie z nich przetrwały54. 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Radomsku było liczną organiza-
cją młodzieżową, w 1922 r. liczyło 190 członków, dwa lata później już około 300, 
z czego żeńska drużyna ćwiczebna liczyła 20 druhen, a męska drużyna ćwiczeb-
na 55 druhów. W latach 30. liczba członków nie zmalała i liczyła ok. 300 człon-
ków. Trzeba zaznaczyć, że znaczną część Towarzystwa stanowili druhny i dru-
howie wspierający, którzy nie brali udziału czynnego w ćwiczeniach55. 

Poniższa tabela przedstawia porównawczy stan liczebny młodzieżowych 
organizacji radomszczańskich z 1934 r. 
 
 
 
 
                                                 
51 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 1,  nr 2,  nr 4,  nr 6; 1924, nr 21. 
52 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 51. 
53 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 44. 
54 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 17; 1923, nr 22,  nr 23; 1927, nr 36. 
55 APPT, AmR, sygn. 2084; „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 17; 1924, nr 21. 
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Tabela 1. Stan liczebny młodzieżowych organizacji radomszczańskich z 1934 r. 
 

Radomszczańskie 
organizacje młodzieżowe 

Stan liczebny 

 
Związek Harcerstwa Polskiego 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
„Orlę” 
TUR 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Wojewódzki Związek Młodej Wsi 
Czerwone Harcerstwo 
Związek Strzelecki 
ZW „Wici” 

 
538 
298 
 80 
 65 
 61 
 53 
 36 
 35 
 27 

 
Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta Urzędu Wojewódzkiego, sygn. 12804. 

 
Sokolstwo radomszczańskie stworzyło kilka sekcji: lekkoatletyczną, piłki 

nożnej, przyrządowców (ćwiczeń siłowych), przysposobienia wojskowego, ko-
larską, kajakarską, muzyczną i teatralną. Druhny i druhowie stworzyli własną 
orkiestrę na 30 instrumentów oraz bibliotekę z ponad 300 tomami. Nie korzysta-
jąc z żadnych subsydiów działalność swą opierali na funduszach ze składek 
członkowskich i z zysków z urządzanych imprez56. 

Główne zyski czerpali z organizowanych imprez, takich jak wielki trady-
cyjny bal kostiumowy „Reduta Sokoła”. Organizowany był co roku, na początku 
lutego w „Kinemie” i był uznawany za największą atrakcję karnawału w Ra-
domsku. Drugą tradycyjną dochodową imprezą sokolską była lipcowa zabawa 
taneczna w Parku Świętojańskim. Zabawa taneczna połączona była z Koszem 
Szczęścia (loteria fantowa), popisami druhen i druhów, wyścigami amatorów  
i strzelnicą. „Sokół” organizował też imprezy kulturalno-rozrywkowe i przed-
stawienia, pokazy sportowe, „czarną kawę” umilaną występami druhen oraz 
„wieczorki”, które miały charakter prawdziwej towarzyskiej rozrywki57. 

Towarzystwo „Sokół” było zaliczane do organizacji wojskowo-
wychowawczych. W Radomsku, obok „Sokoła”, zaliczano do nich ZHP i Zwią-

                                                 
56 „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 11; 1924, nr 21. 
57 AP-Ł, akta UW, sygn. 12727; „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 2, nr 3; 1926, nr 16, nr 25; 
1929, nr 28; 1939, nr 6. 
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zek Strzelecki, założony w 1922 r. Celem tych organizacji było propagowanie 
kultury fizycznej i przysposobienie wojskowe. Już w 1923 r. radomszczański 
„Sokół” uczestniczył w letnich obozach przysposobienia rezerwistów w Sulejo-
wie wraz z harcerstwem i Związkiem Strzeleckim. Obozy te organizowało Do-
wództwo IV Korpusu w Łodzi. 

Z inicjatywy władz wojskowych utworzono w Radomsku w 1924 r. Po-
wiatową Radę Wyszkolenia Przedwojskowego. Rada ta organizowała Święta 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Święto organizowane 
było co roku 4 i 5 pażdziernika. Brały w nim udział: Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”, Związek Strzelecki, hufce szkolne szkół średnich, kluby sportowe oraz 
w charakterze gości Straż Ogniowa. W święta te organizowane były zawody 
sportowe, kursy strzelania na strzelnicy w Kowalowcu, ćwiczenia wojskowe, 
które kończyły się uroczystą defiladą uczestników. Świętu patronował zawsze 
oficer wyższej rangi i tak np. w 1925 r. był to płk Wajs z 25. pułku w Piotrkowie. 

Od 1924 roku „Sokół” organizował kursy Przysposobienia Wojskowego. 
15 czerwca tegoż roku delegat Ministerstwa Spraw Wojskowych płk Kuliński 
dokonał inspekcji tych kursów. Pułkownik zachęcał do odbywania ćwiczeń  
w Przysposobieniu Wojskowym, co dawało pewne ulgi po powołaniu do służby 
wojskowej. W latach 30. „Sokół” był odsuwany od Przysposobienia Wojskowego 
przez władze sanacyjne58. 

„Sokół” nie skupiał się tylko na Przysposobieniu Wojskowym, ale też na 
rozwoju kultury fizycznej. Sekcje sportowe „Sokoła” brały udział we wszystkich 
zawodach sportowych w Radomsku i rejonie. Często odnosiły sukcesy w piłce 
nożnej, sportach siłowych, lekkoatletyce czy kolarstwie. 

„Sokół” organizował systematycznie ćwiczenia gimnastyczne i pokazy 
sportowe. W 1924 r. w „Kinemie” zorganizował pokazy zapasów amatorskich. 
Druh Wróblewski popisywał się wyginaniem szyn kolejki wąskotorowej na 
swym karku, a druh Urbański prezentował muskulaturę swego ciała, natomiast 
druhny prezentowały swą sprawność artystyczno-gimnastyczną. 

Radomszczański „Sokół” brał czynny udział we wszystkich zjazdach  
i zlotach okręgowych i ogólnokrajowych. 8 września 1923 r. odbył się okręgowy 
zlot Sokoli w Częstochowie. Gniazda Sokole już od lipca przygotowywały się do 
tego zlotu. Pod przewodnictwem druha prezesa S. Niemca, wiceprezesa S. Ko-
walskiego i komendanta J. Majaka 12 druhen i 24 druhów prezentowało się  
z karabinami po wojskowemu w Częstochowie. Na uroczystościach był obecny 

                                                 
58 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 15, nr 29; 1924, nr 27, nr 38, nr 42; 1927, nr 21. 
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druh Lisowski z prezesem Dzielnicy Mazowieckiej. „Sokół” radomszczański 
ofiarował mu gwóźdź pamiątkowy w postaci tarczy rycerskiej, na której był herb 
miasta Radomska. Sokolnicy objaśniali, że rycerz z herbu symbolizuje jakoby 
sokolnictwo polskie i stoi na straży granic i będzie w razie potrzeby bronić oj-
czyzny. 

Jeden ze zlotów okręgowych w Częstochowie został urządzony w rocz-
nicę Konstytucji 3 Maja w 1925 r. Oprócz uczestnictwa w obchodach święta „So-
kół” brał także udział w uroczystości zaślubin Jadwigi Byliny-Brzeszowskiej  
z Leszkiem hr. Zamoyskim, synem prezesa sokolnictwa polskiego. Radomsz-
czańska drużyna „Sokoła”, licząca 75 druhów pod kierownictwem prezesa  
S. Poradowskiego i naczelnika J. Michałka, pełniła służbę honorową w kaplicy  
w czasie obrzędu zaślubin. W uroczystości uczestniczyła też drużyna żeńska  
z prezes R. Krajewską. Było też wielu gości z Radomska, którzy brali udział  
w pochodzie 3-majowym z delegacji Towarzystwa Rzemieślniczego i gimnazjów 
im. J. Chomiczówny, im. Fabianiego i im. S. Niemca. W sierpniu 1927 r. odbył się 
kolejny zlot sokolnictwa Okręgu Częstochowskiego, na którym odbywały się 
zawody lekkoatletyczne, popisy gimnastyczne i ćwiczenia59. W 1929 r. „Sokół” 
 z Radomska uczestniczył w niezwykle uroczystym zlocie w Częstochowie. 
Głównym celem tego zlotu było wręczenie dyplomu honorowego członka Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół” częstochowskiemu ks. biskupowi dr. Teodo-
rowi Kubinie60. 

Przed wielkimi zlotami dzielnicowymi, krajowymi i międzynarodowymi 
władze Towarzystwa dokonywały inspekcji podległych im okręgów, kół oraz 
gniazd. 

Przed zlotem Dzielnicy Mazowieckiej w czerwcu 1931 r. do Radomska 
przybyły władze okręgowe z Częstochowy z prezesem E. Zarzeckim na czele. 
Przegląd 80 druhów prezentował wiceprezes E. Stadnicki, a 35 druhen wicepre-
zes M. Godlewska. W 1932 r. zaprezentowała się też w kolejnej inspekcji orkie-
stra „Sokoła” pod dyrekcją druha H. Dawida. Przedstawiono również program, 
który miał być realizowany na zlocie krajowym w Poznaniu. Na zlot ten przygo-
towywano 30 druhen pod kierownictwem naczelniczki A. Szmiglówny i 30 dru-
hów pod kierownictwem naczelnika E. Pohla. Zarząd radomszczańskiego „So-

                                                 
59 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 42, nr 25; 1932, nr 6; 1926, nr 4; 1923; 1925, nr 19; 1927, nr 
38. 
60 AAN-W, akta MSW, sygn. 1035 dopływ, s. 325. 
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koła” wyrażał nadzieję, że druhny i druhowie godnie będą reprezentować 
gniazda tężyzną fizyczną i moralną61. 

We wrześniu 1931 r. radomszczański „Sokół” był zaproszony do Piotr-
kowa Trybunalskiego na 25. rocznicę tamtejszego „Sokoła”. Piotrkowski „So-
kół”, mając wieloletnie tradycje działalności, utworzył radomszczańskie Towa-
rzystwo „Sokół”. 

Bardzo uroczysty charakter miała inspekcja przeprowadzona przed zlo-
tem Wszechsłowiańskim Sokolnictw. Inspekcja dotyczyła radomszczańskich 
gniazd żeńskich w listopadzie 1933 r. Wizytacji dokonała pierwsza druhna „So-
koła” Jadwiga hr. Zamoyska. Naczelniczka dokonała wizytacji II Gniazda Żeń-
skiego w Radomsku i omówiła jego wewnętrzne sprawy. Następnie pod prze-
wodnictwem Naczelnik II Gniazda druhny M. Bałutówny i prezes druhny  
F. Szwedowskiej odbył się pokaz gimnastyczno-artystyczny. Popis swych zdol-
ności dały m.in. druhny: Bartoszewska, Buchowska, Kuchciakówka,  Kowalska,  
Kokoszanka, Molikowa, Molikówna, Pośpiechówna, Polakówna, Sznielkiewi-
czówna, Szczepańska i J. Bałutówna. Po prezentacji naczelniczka J. Zamoyska 
wygłosiła referat o zadaniach sokolnictwa i o znaczeniu ćwiczeń fizycznych dla 
duszy i ciała. Wydała też zalecenia na Warszawski Zlot Wszechsłowiański, który 
miał odbyć się w 1935 r.62 

Ważnym wydarzeniem w życiu radomszczańskiego „Sokoła” był zlot 
ogólnopolski w Katowicach w 1937 r. Miejsce zlotu nie było wyborem przypad-
kowym – w atmosferze wzrastającej agresji Niemiec. „Gazeta Radomskowska” 
poświęciła temu zlotowi cały cykl obszernych artykułów od nr 23 do 31 w 1939 r. 
piórem Wacława Imieńskiego. 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Radomsku podkreślało często 
swą apolityczność, szczególnie w latach 30. Jednak przez cały okres międzywo-
jenny Towarzystwo było częścią obozu narodowego. Radomszczańscy działacze 
narodowi współtworzyli „Sokół”, jego zarząd, komisje rewizyjne i sąd honoro-
wy w osobach narodowców: Romany Krajewskiej, Florentyny Szwedowskiej, 
Stanisława Poradowskiego, Stanisława Niemca, Tadeusza Beliny, Edwarda 
Stadnickiego, Józefa Siemieńskiego, ks. kanonika T. Jankowskiego, Tadeusza 
Dębskiego i innych. 

Wychowankowie „Sokoła” często byli w późniejszych okresach działa-
czami OWP i SN, m.in. Jan Waliński czy Edward Stadnicki. Towarzystwo „So-
kół” brało czynny udział w akcjach wyborczych obozu narodowego. W ochra-

                                                 
61 AAN-W, akta MSW, sygn. 1025 dopływ, s. 84; „Gazeta Radomskowska” 1931, nr 25. 
62 „Gazeta Radomskowska” 1931, nr 38; 1933, nr 46. 
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nianiu wieców, manifestacji i spotkań uczestniczył w uroczystościach endec-
kich63. 

Według raportów sporządzonych dla MSW w latach 30. wynika, że 
wzrastały wpływy sanacyjne w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, głównie 
na terenach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. 

Niektóre gniazda sokole w całości lub częściowo przeszły do Związku 
Strzeleckiego. Zdarzały się takie przypadki na terenie całej Polski. Jednak w wo-
jewództwach centralnych i zachodnich umocniły się wpływy Stronnictwa Naro-
dowego64. Radomski „Sokół” nawet wyróżniał się w województwie łódzkim  
w akcji agitacyjnej na rzecz SN w wyborach parlamentarnych w 1928 r.65 Mimo 
walki z sanacyjnym rządem władze Stronnictwa Narodowego zgodziły się, aby 
organizacje takie jak: „Sokół”, NOK, Koła Polek uczestniczyły w uroczystościach 
i świętach organizowanych przez ugrupowania, organizacje i instytucje prorzą-
dowe, ale pod warunkiem, że miałyby one charakter apolityczny66. Radomsz-
czański „Sokół” wraz ze swą orkiestrą brał udział w większości uroczystości 
państwowych, kościelnych i regionalnych67. 

Działacze Stronnictwa Narodowego podkreślali konieczność zapisywa-
nia się do „Sokoła”, gdyż organizacja ta miała być zaczątkiem armii, mającej na 
celu walkę w obronie praw narodu w razie zamachu ze strony lewicy68. 

Radomszczańskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” miało swój nie-
mały wkład w życie kulturalno-oświatowe, w krzewieniu kultury fizycznej  
i moralnej oraz w przygotowaniu młodzieży do służby wojskowej w ramach 
Przysposobienia Wojskowego69. 

Polska Macierz Szkolna 

 
Pod koniec XIX w. Narodowi Demokraci zdobyli znaczne wpływy  

w stowarzyszeniach i organizacjach oświatowych – w Królestwie w Kołach 
Oświaty Ludowej, w Galicji w Towarzystwach Szkoły Ludowej i w zaborze pru-
skim w Towarzystwach Czytelni Ludowych – z czasem przejmując nad nimi 

                                                 
63 AAN-W, akta MSZ, sygn. 1035 dopływ, s. 180. 
64 AAN-W, akta MSZ, sygn. 1042 dopływ, s. 101; sygn. 1044 dopływ, s. 28; sygn. 1046 dopływ, 
s. 56 
65 AAN-W, akta MSZ, sygn. 1035 dopływ, s. 180 i s. 168. 
66 AAN-W, akta MSZ, sygn. 1025 dopływ, s. 58. 
67 APPT, AmR, sygn. 2084. 
68 AAN-W, akta MSW, sygn. 1025 dopływ, s. 39. 
69 „Gazeta Radomskowska” 1927, nr 36. 
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kontrolę. Na ich bazie utworzyli Towarzystwo Oświaty Narodowej (TON)70. 
Narodowcy nakłaniali studentów do pracy misyjno-oświatowej wśród ludu 
wiejskiego i robotniczego w ramach TON. Działalność oświatowa Narodowej 
Demokracji przyczyniła się znacznie do ograniczenia analfabetyzmu w Króle-
stwie Polskim. Według oficjalnych danych zaborcy w szkołach państwowych 
rosyjskich, kształciło się w latach 1897-1901 17,5% dzieci wiejskich. Już w 1899 r. 
umiejących czytać i pisać było 34% dzieci włościan. Konspiracyjne nauczanie 
kształciło więcej dzieci niż oficjalne szkoły w zaborze rosyjskim71. Podczas rewo-
lucji 1905 r. narodowcy całą uwagę skupili na walce o język polski w szkołach  
i urzędach. Na fali tych działań utworzyli wówczas Polską Macierz Szkolną 
(PMS). Była to instytucja zwalczająca analfabetyzm, propagująca kulturę, oświa-
tę w duchu chrześcijańsko-narodowym72. 
            Działalność „Macierzy” została zalegalizowana w 1906 r., ale już w 1907 r. 
władze carskie zakazały jej działalności. Jednak organizacja prowadziła dalszą 
działalność oświatową w konspiracji do 1916 r. Już w 1917 r. PMS prowadziła 
450 kół oświatowych na całym obszarze Królestwa, 419 szkół początkowych, 23 
szkoły średnie, 6 zawodowych, 7 seminariów nauczycielskich, 115 ochronek, 187 
kursów i 206 bibliotek73. 

W Radomsku i okolicy już w 1905 r. PMS utworzyła kilka kół oświato-
wych74. Twórcą radomszczańskiej „Macierzy” był ziemianin Tomasz Buczyński. 
W 1887 r. ukończył wydział prawny na Uniwersytecie Warszawskim. Tak jak 
wielu innych absolwentów szkół wyższych, związanych z Narodową Demokra-
cją, oddał się całkowicie pracy oświatowej i społecznej. 28 kwietnia 1905 r. 
uczestniczył w Warszawie w zebraniu organizacyjnym PMS i natychmiast przy-
stąpił do tworzenia jej struktur w Radomsku i jego okolicy. Głównym ośrodkiem 
działalności oświatowej był jego rodzinny majątek Ciężkowice, leżący nieopodal 
Radomska. 14 grudnia 1907 r. władze carskie zamknęły Macierz Szkolną. To-
masz Buczyński wraz ze swymi współpracownikami przeszedł do działalności 
konspiracyjnej. Ciężkowice stały się głównym ośrodkiem, skąd nauczyciele  
i pracownicy oświatowi prowadzili zakonspirowaną działalność w Radomsku  
i okolicy. Wybuch I wojny światowej przerwał na krótko działalność PMS. 22 
sierpnia 1915 r. T. Buczyński zorganizował zjazd oświatowy, w którym wzięło 

                                                 
70 Towarzystwo Oświatowo-Narodowe, L. Trzeciakowski, Wzrost aktywności politycznej społe-
czeństwa polskiego na przełomie XIX i XX w., [w:] Dzieje Polski, pod red. J. Topolskiego, s. 579. 
71 T.A. Siedlik, Historia Polski 1900-1939, Warszawa 1993, s. 36-37. 
72 L. Zasztowt, Polska Macierz Szkolna, [w:] Encyklopedia Historii..., s. 314. 
73 Tamże, s. 314. 
74 T.A. Siedlik, Historia..., s. 40. 
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udział 80 działaczy konspiracyjnych. Na zjeździe za jedną z najpilniejszych 
spraw narodowych uznano wprowadzenie obowiązku powszechnego nauczania 
i powołano Towarzystwo Oświatowe, które funkcjonowało do chwili uzyskania 
w 1916 r. od władz okupacyjnych zezwolenia na wznowienie legalnej działalno-
ści PMS. W tym czasie okupacyjny okręg radomszczański pokryty był siecią kół 
„Macierzy”, które zakładały szkoły, biblioteki, ochronki i kursy oraz organizo-
wały obchody świąt narodowych75.  

W 1917 r. PMS założyła w Radomsku przy ul. Długiej bursę szkolną im. 
T. Kościuszki dla gimnazjalistów. Współtwórcą był T. Buczyński, który dokonał 
znacznego wsparcia finansowego na ten cel. Bursa została założona w 100. rocz-
nicę zgonu bohatera narodowego spod Racławic76. Macierz utrzymywała bursę 
im. T. Kościuszki do wybuchu II wojny światowej. Przeznaczona była ona dla 
zdolnej i niezamożnej młodzieży kształcącej się w radomszczańskim gimnazjum 
Stanisława Niemca, a w późniejszym  okresie  także  w  nowo   powstałym  gim-
nazjum im. F. Fabianiego. Młodzież, oprócz mieszkania i wyżywienia, otrzymy-
wała należyte wychowanie w duchu narodowym i postawie obywatelskiej77. 

Gdy powstało Niepodległe Państwo Polskie, PMS w Radomsku nie 
ustawała w swej pracy oświatowej. Napotykała jednak na pewne trudności.  
W 1921 r. lewicowy zarząd miasta wystąpił przeciw „Macierzy”. Burmistrz  
W. Starostecki na zebraniu Rady Miasta stwierdził, że PMS z chwilą, gdy po-
wstało ministerstwo oświaty nie jest potrzebna i powinna być rozwiązana. Wy-
wołało to oburzenie nie tylko działaczy „Macierzy”, ale i mieszkańców miasta. 

W 1928 r. instytucja ta miała poważne kłopoty lokalowe. Nie zapłaciła  
w porę komornego i właściciel kamienicy Rykowski nakazał opuścić „Macierzy” 
zajmowane pomieszczenia. Działacze oświatowi próbowali zachować dotych-
czasową siedzibę i odwołali się do sądu w Radomsku, który przychylił się do 
prośby „Macierzy”. Jednak właściciel kamienicy odwołał się do sądu okręgowe-
go w Piotrkowie i sprawę wygrał, a PMS musiała z dniem 1 kwietnia opuścić 
lokal. Biblioteka organizacji została przygarnięta przez braci Michonów przy ul. 
Przedborskiej 4378. PMS w Radomsku wspierana była przez ludność z różnych 
środowisk i o różnej orientacji politycznej, także przez zamożną ludność żydow-
ską. 

                                                 
75 „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 37. 
76 „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 37. 
77 APPT, AmR, sygn. 1443; „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 34. 
78 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 47; 1928, nr 27. 
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„Macierz” należała do obozu narodowego. W skład zarządu wchodzili 
działacze prawicowi, narodowcy, panie z NOK. Długoletnim przewodniczącym 
PMS w Radomsku był ksiądz kanonik Teofil Jankowski, współzałożyciel kół 
„Macierzy” w mieście i powiecie. Ks. T. Jankowski był współzałożycielem Naro-
dowego Zjednoczenia Ludowego oraz działaczem Związku Ludowo-Narodo-
wego i PSL „Piast”. Działał we wszystkich organizacjach obozu narodowego. 
Podobnie Antoni Szwedowski,  Stanisław  Niemiec  i  inni. W zarządzie działali 
m.in. T. Buczyński, ks. A. Fijałkowski, rejent W. Płaneta,  E.  Stadnicki, J. Sie-
mieński, L. Parzonka, J. Ligęza, S. Poradowski, K. Wąsowski, J. Borzęcki, rejent 
T. Dębski, Antoni Peyser oraz  panie  z  NOK:  Dobrzelewska,  M. Busowska,  
Z. Husarzewska, A. Belinowa, Z. Niewiarowska, R. Krajewska. 

Mimo że większość zarządu PMS stanowili endecy, ta deklarowała się 
jako apolityczna instytucja oświatowa. Siedziba PMS znajdowała się w Rynku 
pod nr 17, a następnie na ul. Reymonta 26 (dawniej Kaliska). Organizacja liczyła 
w Radomsku kilkuset członków. W 1934 r. należało do niej około 320 osób79. 

Ściśle z „Macierzą” współpracowały panie z NOK, które organizowały 
przeróżne przedsięwzięcia dla zebrania funduszy na potrzeby tej organizacji. 
Chojnie wspierały PMS zamożni radomszczanie, ziemiaństwo, duchowieństwo, 
różne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa takie jak: sejmik powiatowy, 
magistrat, Towarzystwo Rolnicze, redakcja „Gazety Radomskowskiej”, fabryki 
Warwasiński i spółka, Metalurgia, Bracia Thonet, Wünsche i spółka80. Na rzecz 
„Macierzy” szkoły Radomska i powiatu urządzały przedstawienia, odczyty  
i wieczorki. Sama PMS organizowała, często z pomocą NOK, odczyty, przed-
stawienia, sprzedaż „znaczka” czy coroczny „Kosz szczęścia” z fantami.  

3 Maja był głównym świętem „Macierzy”. Od 1926 r. pod patronatem 
prezydenta Ignacego Mościckiego w dniach 3-9 maja organizowana była zbiórka 
na „Dar Narodowy 3 Maja”, przeznaczony na cele oświatowe PMS. Do akcji tej 
wciągnięty był cały aparat państwowy: parlament, polskie stronnictwa, mini-
strowie, wojewodowie, kuratorzy szkolni i przedstawiciele społeczeństwa. 

W 1926 r. do komitetu obchodu 3 maja i zbiórki na „Dar Narodowy”  
w Radomsku  weszli:  starosta  Harmata,  ks.  kan.  T.  Jankowski,  inspektor  
szkolny W.  Bogatko,  inż. W. Mucha, A. Szwedowski oraz Z. Hussarzewska,  
A. Belinowa, E.   Siemieńska.   Jaskłowska,   Z.   Niewiarowska,   Z.   Kluczyński, 

                                                 
79 AP-Ł, akta UW, sygn. 12804. 
80 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 34. 
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J. Łupiński, S. Niemiec, M. Świderski, Cieślak, J. Szwedowski, B. Lenarciński,   
Górski, T. Buczyński, J. Surmacki, M. Bron, B. Więckowski81. 

„Macierz” zebrane fundusze przeznaczała nie tylko na bursę im. T. Ko-
ściuszki, ale też na inne cele oświatowe, m.in. na największą stałą bibliotekę  
w Radomsku82. Zarząd okręgowy PMS zakupił aparat kina objazdowego,  
a T. Buczyński zakupił filmy o charakterze patriotyczno-oświatowym. Kino słu-
żyło szerzeniu oświaty w mieście i całym powiecie do końca Drugiej Rzeczypo-
spolitej83. „Macierz” organizowała kursy oświatowe, cykle wykładów i przed-
stawień w wykonaniu zaproszonych aktorów, prelegentów i wykładowców.  
W radomszczańskiej „Macierzy” często gościła Maria Bogusławska z występami 
patriotycznymi. Gościli również profesorowie: Władysław Hyl, Wincenty Luto-
sławski, Ludwik Skoczylas i inni84. 

W celu szerzenia oświaty we wszystkich warstwach społecznych obóz 
narodowy wraz z „Macierzą” utworzył w grudniu 1923 r. ważny ośrodek oświa-
towo-kulturalny – Uniwersytet  Ludowy.  Z pomocą finansową na rozwój  uni-
wersytetu pospieszyli w pierwszej kolejności:  duchowieństwo z  ks. M. Jankow-
skim, „Gazeta Radomskowska”, Bank Handlowy. 3 lutego 1924 r. w salach „Ma-
cierzy Szkolnej” odbyły się pierwsze kursy dokształcające dla dorosłych. Słucha-
czy było ok. 50, głównie ze sfer związanych z endecją (klasa średnia, urzędnicy). 
Od 24 lutego rozpoczęły się wykłady przeznaczone głównie dla robotników. 
Wykładowcami i prelegentami byli głównie nauczyciele ze szkół średnich Ra-
domska. Wykładali także lekarze i dentyści, m.in. J. Ligęza – radomszczański 
lekarz dentysta i czołowy działacz narodowy. Kierownictwo nad wykładami 
objął pedagog L. Parzonka. Wykłady odbywały się 2 razy w tygodniu dla doro-
słych i młodzieży. Kursy cieszyły się wysoką frekwencją i zainteresowaniem. 

W  styczniu 1925 r. działacze  PMS ks. M. Jankowski, Z. Niewiarowska, 
A. Paciorkowski. L. Parzonka wraz z Ogniskiem Nauczycielskim powołali do 
życia wieczorowy Uniwersytet Powszechny w miejsce Uniwersytetu Ludowe-
go85. 

„Macierz” urządzała też kursy oświatowe dla nauczycieli. Zarząd Głów-
ny PMS w Warszawie zorganizował kursy także w Radomsku. W kwietniu 1925 
r. 3-dniowe kursy zgromadziły około 150 nauczycielek i nauczycieli oraz liczne 
grono inteligencji z Radomska i powiatu. Kursy prowadził dyrektor „Macierzy” 
                                                 
81 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 42; 1923, nr 42; 1926, nr 17. 
82 APPT, AmR, sygn. 1813. 
83 „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 37. 
84 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 49; 1925, nr 12; 1926, nr 38, nr 50. 
85 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 5, nr 9, nr 23, nr 3. 
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Józef Stempler z Warszawy86. Swój lokal „Macierz Szkolna” udostępniała róż-
nym organizacjom obozu narodowego, głównie NOK i „Sokołowi” oraz towa-
rzystwom nauczycielskim. W lokalu tym, z inicjatywy NOK, w lutym 1923 r. 
powstała czytelnia „Nowości”, której członkiem mógł być tylko Polak - chrześci-
janin87. 

PMS wspomagała Towarzystwo Rzemieślnicze w organizowaniu kursów 
dla praktykantów rzemieślniczych. Celem kursów była likwidacja analfabety-
zmu w tym środowisku i podniesienie poziomu umysłowego i kulturalnego88. 

Jednym z najważniejszych osiągnięć „Macierzy Szkolnej” było utworze-
nie Szkoły Handlowej. W lutym 1924 r. na zaproszenie inspektora szkolnego 
Kuczewskiego został zaproszony do Radomska wizytator szkół handlowych  
z ramienia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego p. By-
szewski, który zaproponował utworzenie, w tak dobrze rozwijającym się mie-
ście, szkoły handlowej i przemysłowej. Działacze PMS podchwycili natychmiast 
tę propozycję i wysłali do ministerstwa podanie o budowę takiej szkoły. Z po-
mocą ludności Radomska i powiatu już w 1924 r. uruchomiona została nowa 
placówka oświatowa. 

Szkoła Handlowa Polskiej Macierzy Szkolnej była szkołą koedukacyjną, 
3-klasową. Kładła nacisk na wykształcenie zawodowe, dobrze przygotowując do 
pracy biurowej i handlowej. Wprowadzała uczniów w świat kupiecki, zapozna-
wała z ekonomią i urządzeniami potrzebnymi w pracy w handlu. Zapoznawała 
także z warunkami gospodarczymi i wytwórczością w Polsce. Uczyła umiejętno-
ści stenografowania i pisania na maszynie. Jednocześnie kształciła młodzież  
w duchu narodowym i religijnym oraz wpajała sumienność w wykonywaniu 
obowiązków. Kładła duży nacisk na rozwój fizyczny w myśl zasady „w zdro-
wym ciele zdrowy duch”. Szkoła stawiała sobie za cel, aby jej absolwenci byli 
przygotowani do pracy w handlu i urzędach od najniższego szczebla „od skle-
pikarzy począwszy do pracowników wielkich przedsiębiorstw i banków”. Szko-
ła mieściła się przy ul. Reymonta 26  (dawniej  Kaliska).  Dyrektorem  szkoły był 
Bronisław Więckowski. W 1938 r. Szkołę Handlową przekształcono w Gimna-
zjum Kupieckie89. 

                                                 
86 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 14; 1925, nr 12. 
87 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 9. 
88 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 46; 1923, nr 8. 
89 APPT, AmR, sygn. 1725; AP-Ł, akta UW, sygn. 2522; „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 25; 
1924, nr 6; 1930, nr 35; R. Szwed, Radomsko w latach 1918-1939, Prace Naukowe Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie, seria Zeszyty historyczne, t. VII, Częstochowa 2003, s. 343; 
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Działalność PMS w Radomsku wpierana była przez cały obóz narodowy 
i organizacje w różnym stopniu powiązane z tym obozem, a także przez działa-
czy sojuszniczych i bliskich programowo partii i stronnictw. „Macierz” miała 
poparcie w duchowieństwie katolickim i ziemiaństwie. Współpracowała z To-
warzystwem Rolniczym, Towarzystwem Rzemieślniczym i Kupieckim, Strażą 
Ogniową i innymi organizacjami i ludźmi chcącymi wesprzeć rozwój oświaty. 
PMS wniosła niezaprzeczalnie duży wkład w rozwój oświaty w Radomsku  
i powiecie. Docierała do środowisk, do których „nie docierała prawdziwa kultu-
ra w najlepszym tego słowa znaczeniu”. Dała szansę kształcenia wielu młodym  
z niezamożnych rodzin. Rozbudzała poczucie obywatelskie oraz patriotyzm 
narodowy i państwowy90. 

Towarzystwo Rozwoju Życia Narodowego „Rozwój” 

 
Towarzystwo „Rozwój” powołane zostało do życia w 1913 r. w Warsza-

wie. Była to organizacja gospodarczo-polityczna o charakterze nacjonalistycz-
nym. Od chwili utworzenia organizacja ta nazywała się Towarzystwem Rozwoju 
Życia Narodowego „Rozwój”. Następnie zmieniała kolejno nazwy na: Towarzy-
stwo Rozwoju Przemysłu, Rzemiosł i Handlu „Rozwój”, Związek Popierania 
Polskiego Stanu Posiadania „Rozwój” i Związek Polski. Od chwili powstania 
„Rozwój” był pod silnym wpływem politycznym Narodowej Demokracji. Od 
1919 r. był organizacją satelicką najpierw ZL-N, a następnie SN, która swą dzia-
łalność koncentrowała na projektowaniu i organizacji związków zawodowych, 
przedsiębiorstw handlowych, finansowych i rzemiosła, w promowaniu wzoro-
wych wytwórni, w organizowaniu wystaw. Brała udział w ruchu spółdzielczym 
i zawodowym. Gromadziła wiadomości i prowadziła statystykę wszelkich prze-
jawów życia gospodarczego. Prowadziła na szeroką skalę akcje propagandowe  
i pracę oświatową. Organizowała odczyty, tworzyła własne ochronki, zakłady 
wychowawcze, naukowe, zawodowe i teatry ludowe. Inicjowała tworzenie kas 
zapomogowo-pożyczkowych i oszczędnościowych. 

Towarzystwo „Rozwój” było organizacją obozu narodowego zdecydo-
wanie i oficjalnie walczącą z konkurencyjną wytwórczością i handlem żydow-

                                                                                                                               
Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku 1924-1984, red. B. Kulka, J. Wojarska, Radomsko 1984, 
s. 6-8, 38. 
90 „Gazeta Radomskowska” 1929, nr 8. 
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skim91. Niektóre dziedziny przemysłu, a zwłaszcza rzemiosła i handlu były 
zdominowane „niemal całkowicie (...), nienaturalnie” przez ludność żydowską92. 
Propaganda organizacji przybierała często charakter antyżydowski. 

W Drugiej Rzeczypospolitej Towarzystwo „Rozwój” utworzyło liczne 
placówki: Ligę Konsumentów, kooperatywę Ligi, Zakłady Drukarskie, centrale 
zleceń, Dom handlowo-przemysłowy z hurtownią, tygodnik „Rozwój”, Towa-
rzystwa wydawnicze „Rozwój”, Bank Handlowy, wypożyczalnię książek. 

„Rozwój” podkreślał swą bezpartyjność, mimo że był niezaprzeczalnie 
częścią obozu narodowego. Czołowymi działaczami Towarzystwa byli: Tadeusz 
Dymowski, Konrad Ilski i Stanisław Zakrzewski93. W latach 30. cały zarząd 
„Rozwoju” składał się z działaczy SN i OWP94. Na początku lat 20. organizacja 
liczyła ponad 100 tys. członków, 200 oddziałów w całym kraju, 9 dyrekcji, ok. 4 
tys. spółdzielni95. 

W Radomsku oddział Towarzystwa Rozwoju Życia Narodowego w Pol-
sce został utworzony 12 października 1921 r. Na czele radomszczańskiego 
„Rozwoju” stanął Alojzy Mach – czołowy działacz Stowarzyszenia Robotników 
Chrześcijan oraz Zygmunt Michałek i Jan Ligęza. Powstały oddział przystąpił do 
szukania współpracowników wśród radomszczańskich związkach zawodowych 
i w towarzystwach społeczno-gospodarczych. Współpracę z Towarzystwem 
„Rozwój” nawiązały: Stowarzyszenie Kupców Polskich, Towarzystwo Rze-
mieślnicze, Towarzystwo Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan, Stowarzysze-
nie Robotników Chrześcijan. Na łamach „Gazety Radomskowskiej” prezes miej-
scowego „Rozwoju” Alojzy Mach pisał, że przystępuje do „żmudnej i trudnej 
pracy nad wyzwoleniem się z niewoli duchowej i ekonomicznej, z pod nacisku 
wrogich nam żywiołów (...)”. Ostrzegał jednak przed używaniem błędnych „ha-
seł nienawiści i zemsty rasowej”. Zaznaczał, że praca i walka Towarzystwa nie 
ma na celu uciemiężenia ludności żydowskiej czy chęci wywarcia na nich ze-
msty. Walkę i pracę organizacji określił jako instynkt samozachowawczy samoo-
brony narodowej96. 

Zarząd radomszczańskiego oddziału Towarzystwa „Rozwój” mieścił się 
przy ul. Krakowskiej 22, w domu pana Henika. Zebrania i wiece organizowane 

                                                 
91 A. Kołodziejczyk, Rozwój..., [w:] Encyklopedia Historii..., s. 381; „Gazeta Radomskowska” 
1921, nr 42; AP-Ł, akta UW, sygn. 2522. 
92 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, tom I, Londyn 1963, s. 807. 
93 A. Kołodziejczyk, Rozwój..., s. 382; „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 42. 
94 AAN-W, akta MSW, sygn. 1044 dopływ. 
95 „Gazeta Piotrkowska”  1923, nr 2. 
96 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 43. 
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były w salach „Macierzy Szkolnej”, Towarzystwa Rzemieślniczego oraz w  
teatrze „Kinema”97. Działalność Towarzystwa „Rozwój” w Radomsku była mało 
aktywna. Organizacja to zanikała, to wznawiała działalność kilka razy, dopiero 
pod koniec lat 30. działalność jej nasiliła się. Początkowo praca Towarzystwa 
„Rozwój” ograniczała się do organizowania wieców, zazwyczaj z inicjatywy 
władz krajowych Towarzystwa. Jeden z takich wieców został zorganizowany  
w styczniu 1922 r. w teatrze „Kinema”, w którym uczestniczył dyrektor Towa-
rzystwa z Warszawy Tadeusz Dymowski98. Wiece Towarzystwa „Rozwój” cie-
szyły się dużym zainteresowaniem, często miały burzliwy przebieg. 1 maja  
1922 r. na zaproszenie prezesa A. Macha do Radomska przybył prof. Józef Jaxa-
Chamiec na zorganizowany w „Kinemie” wiec pt. „My i Żydzi”. Wiec zgroma-
dził kilkaset osób. Na wiecu działacze Towarzystwa podkreślali, że „Rozwój” 
pracuje na gruncie li tylko ekonomicznego i gospodarczego unarodowienia 
przemysłu i handlu, nie prowadząc przy  tem  żadnej  polityki  partyjnej”.  Jed-
nak  po  antyżydowskim  wystąpieniu  prof. J. Jaxy-Chamca, obecni na sali dzia-
łacze PPS i Żydzi głośno protestowali i krzyczeli: – „Precz z „Rozwojem”99. 

Działalność „Rozwoju” była zwalczana przez ludność żydowską. Część 
radomszczańskich Żydów prowadziło politykę hamowania rozwoju polskiego 
handlu w mieście. Gdy właściciel kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1, pan Chima 
Erlich wynajął sklep Polakowi, został napadnięty i pobity przez ludność żydow-
ską, gdy powracał z modlitwy z synagodze. Dopiero wezwana policja uratowała 
napadniętego100. 

Na wieść o tym, że w Radomsku ponownie będzie gościł profesor  
J. Chamiec radni żydowscy i „PPS” wysunęli wniosek o niedopuszczeniu do 
wiecu z udziałem „żydożercy” Chamca. Wniosek jednak upadł, gdyż radni 
chrześcijanie opuścili salę, uznając, że Rada Miejska nie powinna zajmować się 
takimi sprawami101. 

W 1923 r. rząd W. Sikorskiego uznał Towarzystwa „Rozwój” i „Sokół” za 
organizacje faszystowskie. W poufnym okólniku nakazał policji ścisłe nadzoro-
wanie tych organizacji, a następnie zakazał działalności Towarzystwu „Rozwój”. 
Po trzech miesiącach minister spraw wewnętrznych skasował poprzednie rozpo-
rządzenie i „Rozwój” mógł wznowić swą działalność. Także w Radomsku To-
warzystwo wznowiło swą działalność, popierając chrześcijański handel, rzemio-
                                                 
97 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 1. 
98 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 4. 
99 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 23. 
100 „Gazeta Piotrkowska” 1923, nr 2; „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 38. 
101 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 30. 
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sło i przemysł pod hasłem propagandowym stosowanym przez cały obóz naro-
dowy: „Swój do swego po swoje”102. 

14 maja 1923 r. odbyło się w sali PMS spotkanie, na którym znany miej-
scowy działacz endecki Jan Ligęza dał odczyt pt. Żydzi i ich społeczno-polityczne 
znaczenie103. W latach następnych działalność organizacji osłabła. Długie okresy 
bezczynności przerywane były zebraniami i wiecami, na których byli goście  
z Warszawy i czołowi działacze Towarzystwa „Rozwój”. 2 listopada 1924 r.  
w „Kinemie” wygłosił referat wiceprezydent Warszawy i poseł dr K. Ilski pt. 
Wskazania linii taktycznej w walce o unarodowienie życia gospodarczego w Polsce. Pre-
legent wzywał do rozsądnego handlowania, prowadzenia umiarkowanego  
i rzetelnego wprowadzania cen kalkulacyjnych sprzedawanych towarów. Za-
chęcał do oszczędności i lokowania pieniędzy w instytucjach kredytowych. Wy-
stąpienie posła dr. K. Ilskiego zostało przyjęte gorącymi oklaskami. 

W marcu 1925 r. w „Kinemie” wygłosił odczyt redaktor tygodnika 
„Rozwój” dr Karol Wachtl. Odczyt miał charakter wyjątkowo antyżydowski104. 
W II połowie lat 20. i na początku lat 30. działalność Towarzystwa „Rozwój” 
była mało widoczna. Dopiero pod koniec lat 30. nasiliła się działalność organiza-
cji i występowała ona pod nazwą – Związek Polskiego Stanu Posiadania  
i Związku Polskiego. Wraz ze Stowarzyszeniem Kupców Polskich i Towarzy-
stwem Rzemieślniczym nasiliły w Radomsku akcję, mającą na celu uniezależnie-
nia handlu i rzemiosła polskiego od kapitału i wpływów żydowskich. W ramach 
tej akcji organizowali „Dni propagandy handlu i rzemiosła polskiego”105. Szcze-
gólnie aktywne w tym czasie było Stowarzyszenie Kupców Polskich, które dzia-
łało w kierunku zespolenia polskiego kupiectwa i wyeliminowania z handlu 
mniejszości narodowych. Zarząd Stowarzyszenia, z Władysławem Bartnikiem 
na czele, był zwolennikiem SN106. 

Radomsko nie było zbyt podatnym gruntem dla działalności Towarzy-
stwa „Rozwój”. Miejscowa prawica żyła w zgodzie z prawicą żydowską, a ra-
domszczańscy działacze endeccy byli przeciwni radykalnym wystąpieniom an-
tyżydowskim. 

 
 

                                                 
102 „Gazeta Piotrkowska” 1923, nr 4; „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 15. 
103 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 19. 
104 „Gazeta Radomskowska” 1924 nr 51, nr 44; 1925, nr 9. 
105 AP-Ł, akta UW, sygn. 2522. 
106 AP-Ł, akta UW, sygn. 12804. 
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Radomszczański obóz narodowy w wyborach do Sejmu 
 

W dobie walki o granice suwerennej i niepodległej Polski, 28 listopada 
1918 r., rząd Jędrzeja Moraczewskiego wydał dekret o ordynacji wyborczej do 
Sejmu Ustawodawczego. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski drugim dekretem 
zarządził powszechne wybory na dzień 26 stycznia 1919 r. Społeczeństwo pol-
skie pokładało duże nadzieje w powołaniu parlamentu, który miał być symbo-
lem i fundamentem niepodległej Polski. 

Zgodnie z dekretem wybory do parlamentu miały być tajne, bezpośred-
nie, wolne i powszechne. Głosy miały być rozdzielane systemem proporcjonal-
nym. Prawo głosu mieli wszyscy obywatele powyżej 21 roku życia, a wybierani 
mogli być tylko ci, którzy skończyli 25 lat. Podstawą w głosowaniu był system 
list kandydatów, przygotowanych przez poszczególne partie polityczne. Partie 
miały prawo tworzenia wspólnych bloków wyborczych. 

Narodowi Demokraci optowali za projektem jednomandatowych okrę-
gów wyborczych107. Endecja na potrzeby wyborów utworzyła Narodowy Komi-
tet Wyborczy Stronnictw Demokratycznych (NKWSD) pod kierownictwem Ligi 
Narodowej. Do NKWSD wchodziły różne kluby mieszczańskie, ludowe, katolic-
kie. W toku kampanii wyborczej wysuwały one hasła nacjonalistyczne związane 
z odbudową narodową państwa. Narodowi Demokraci zapewniali, że tylko 
prawica zdolna jest rozwiązać trudności wewnętrzne państwa i wywalczyć 
sprawiedliwe granice Polski108. 

Wybory odbyły się w wyznaczonym terminie bez zakłóceń, w atmosfe-
rze entuzjazmu. Ze względu na toczące się walki wybory nie odbyły się na ca-
łym terytorium Polski. Tam, gdzie się odbyły, frekwencja była wysoka, mimo 
bojkotu ludności niemieckiej, komunistów i części Żydów i Ukraińców109. 

Radomsko tworzyło 30. okręg wyborczy wspólnie z Częstochową. Na 
okręg ten przypadało 9 mandatów. W wyborach wzięło udział 154 564 obywateli 
na 188 263. Frekwencja wynosiła 82%. Zdecydowane zwycięstwo w Okręgu Czę-
stochowa-Radomsko odniosła endecja, zdobywając poparcie prawie 60% obywa-
teli. Zdobyli 7 na 9 mandatów, głosowało na nią 92 314 obywateli. Dwa mandaty 
przypadły na PSL „Wyzwolenie”, które miała duże poparcie w powiecie ra-
domszczańskim. W cały okręgu zyskali prawie 24%, z poparciem 36 922 wybor-

                                                 
107 T.A. Siedlik, Z historii..., s. 112-113. 
108 A. Czubiński, Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Dzieje Polski, pod red.  
J. Topolskiego, Warszawa 1976, s. 635. 
109 A. Wątor, Działalność Związku Ludow-Narodowego w latach 1919-1922, Szczecin 1992, s. 14. 
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ców. Pozostałe partie i ugrupowania polityczne nie uzyskały mandatu do Sejmu 
z okręgu wyborczego nr 30. Podział głosów na poszczególne partie przedstawiał 
się następująco: PPS poparło 9838 wyborców, Zjednoczony Komitet Żydowski – 
6176, Zjednoczony Komitet Wyborczy Żydowski – 6013, Vereinigte – 2587, Bund 
– 269, Poalej-Syjon – 343, Żydowskie Stronnictwo Ludowe – 64. Lista Radomska 
– 38. Z NKWSD mandat poselski uzyskali: Maria Grzymowska-Moczydłowska, 
Jan Szyszkowski, Antoni Piekrski, Jan Brodziak, ks. Zygmunt Sędzimir, Adolf 
Suligowski i Józef Zagórski110. 

Posłowie narodowi wybrani z okręgu nr 30 Radomsko-Częstochowa we-
szli do klubu parlamentarnego Związku Sejmowego Ludowo-Narodowego 
(ZSLN). W skład tego klubu weszły m.in. Narodowa Demokracja, Zjednoczenie 
Narodowe, Chrześcijańskie Stronnictwo Robotnicze, Polska Partia Postępowa111. 

17 marca 1921 r. Sejm uchwalił ustawy konstytucyjne. Zakończył się pro-
ces formowania państwowości polskiej. Sejm i Senat, zgodnie z ordynacją wy-
borczą uchwaloną 28 lipca 1921 r. w oparciu o artykuł 11 Konstytucji, miał być 
wybierany na 5 lat w powszechnym, tajnym, równym, bezpośrednim i propor-
cjonalnym głosowaniu. Prawo udziału czynnego w głosowaniu mieli wszyscy 
pełnoletni obywatele obu płci. W przypadku wyboru senatorów trzeba było 
mieć ukończone 30 lat. Chcąc kandydować na posła trzeba było mieć ukończone 
25 lat, a na senatora 40 lat. Sejm miał się składać z 444 posłów, a Senat ze 111 
senatorów. 372 posłów wybieranych było w okręgach wyborczych, a 72 z listy 
państwowej. Senatorów wybierano w 27 okręgach wojewódzkich, a 18 z listy 
państwowej112. 

28 lipca 1922 r. Sejm wyznaczył wybory parlamentarne do Sejmu na 5 li-
stopada, a do Senatu na 12 listopada 1922 r. 

Akcja wyborcza radomszczańskiej endecji nasiliła się w październiku.  
W okręgu wyborczym nr 17 Częstochowa-Radomsko powstały dwa bloki wy-
borcze obozu narodowego: Chrześcijański Związek Jedności narodowej (ChZJN) 
– lista nr 8 i Polskie Centrum – lista nr 12. W obu blokach znaleźli się czołowi 
regionalni działacze narodowi. 

Listę ChZJN otwierał gen. Józef Haller, następny na liście był Jan Puchał-
ko – prezes Związku Chrześcijańskich Demokratów w Krakowie, prawnik, re-
daktor „Robotnika Polskiego”. Na trzecim miejscu znalazł się czołowy radomsz-
czański działacz narodowy Tadeusz Belina, ziemianin ze Strzelec Wielkich. Po-

                                                 
110 T.A. Siedlik, Z historii Polski, s. 302. 
111 S. Rymar, Prace Związku Ludowo-Narodowego w Sejmie i Senacie, Warszawa 1927, s. 9. 
112 T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922-1927, Poznań 1923, s. 191-192. 



Obóz narodowy w Radomsku w Drugiej Rzeczpospolitej (cz. II) 
 

 109

nadto na liście znaleźli się również: Stanisław Wartalski – ekonomista, prawnik, 
dyrektor Stowarzyszenia Kupców Polskich z Warszawy, Jan Łukowski – rolnik  
z Opatowa pod Częstochową, Wiktor Stanios – robotnik, prezes Chrześcijańskiej 
Demokracji z Częstochowy oraz zastępcy: Stanisław Nowak – rolnik spod Ra-
domska, Antoni Kocznur – nauczyciel, Józef Drożdż – rolnik, Jan Pawłowski – 
modelarz, Stanisław Kęsoń – rolnik i dr Hipolit Zwoliński z Radomska. 

Na czele listy Polskiego Centrum stał Franciszek Surmacki – wójt, rolnik 
spod Radomska. Obok niego znaleźli się: ks. Zygmunt Sędzimir – endecki poseł 
Sejmu Ustawodawczego, Władysław Wydźga – publicysta z Warszawy, Antoni 
Szwedowski – nauczyciel z Radomska, NZL, Franciszek Wroński – rolnik spod 
Częstochowy i Władysław Babicki – sędzia z Częstochowy. 

W koalicji ChZJN znalazły się: Związek Ludowo-Narodowy, Chrześci-
jańska Demokracja, Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe, Stronnic-
two Chrześcijańskich Robotników w Wielkopolsce i na Pomorzu, Narodowa 
Organizacja Kobiet, Chrześcijańscy Rzemieślnicy i Odrodzenie Gospodarcze.  
W Polskim Centrum znaleźli się działacze endeccy i „Zjednoczeniu” Skulskiego. 

Narodowa Partia Robotnicza startowała samodzielnie w wyborach. 
Nieoficjalny organ prasowy Narodowych Demokratów „Gazeta Radom-

skowska” w kampanii wyborczej popierała blok nr 8 – ChZJN i nr 12 – Polskie 
Centrum. Redakcja zachęcała do głosowania na ChZJN, gdyż było to ugrupowa-
nie, które kierowało się zasadami sprawiedliwego oparcia się na całym narodzie, 
co zapewnić miało ład i spokój. Pisała: „(...) stronnictwo, które zasady swe chrze-
ścijańskie kładzie jako fundament całej swojej działalności, zasługuje na popar-
cie, gdyż można mu zaufać”. W równie ciepłych słowach zachęcała do głosowa-
nia na Polskie Centrum jako „ugrupowanie umiarkowane, a działacze bezpar-
tyjni”. 

Redaktorzy „Gazety” ostro krytykowali pozostałe partie i ugrupowania. 
O PPS pisali: „Pamiętamy dobrze, do jakiej ruiny doprowadził Polskę pierwszy 
nasz gabinet socjalistyczny, na czele którego stał Moraczewski. Szkodliwość tych 
rządów Polska będzie odczuwać długo. A nasze miasto ma świeżo w pamięci 
rządy socjalistycznego Magistratu, po którym została łysina w lesie i długi  
w kasie. Na PPS głosował będzie ten, kto chce gospodarczego upadku Polski  
i jeszcze większej nędzy”. 

Równie ostro krytykowane było PSL „Wyzwolenie” za swoje dążenia do 
bolszewizmu i walkę z religią. Krytyce „Wyzwolenia” „Gazeta Radomskowska” 
poświęciła cały cykl artykułów podczas całej kampanii wyborczej. PSL „Piast” 
nazywali złodziejami, a NPR skrytykowano za samodzielny start w wyborach. 
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Przykrą niespodzianką nazwała „Gazeta” Bezpartyjny Komitet Wyborczy stwo-
rzony przez urzędników. Narodowcy twierdzili, że lista ta wprowadza niepo-
trzebny rozdział, jest zbyteczna i szkodliwa, gdyż rozbijała polskie głosy. Listy 
żydowskie zostały wymienione, ale bez komentarza. 

W odezwie ChZJN (lista nr 8) narodowcy przedstawili swój program 
działania, który obiecywali zrealizować, gdy zostaną wybrani. W sprawach za-
granicznych obiecywali utrzymywać przyjaźń z wielkimi mocarstwami i ścisły 
sojusz z Francją oraz utrzymywać dobre stosunki z Małą Ententą i państwami 
bałtyckimi. Zajęli stanowisko w sprawie utrzymania silnego wojska narodowe-
go, które miało być kierowane przez „poważnych kierowników”. W dalszych 
punktach mówili o stworzeniu porządku prawnego, aby o pokoju i wojnie decy-
dował Sejm i rząd. Obiecywali przeprowadzić reformy, które dałyby poprawę 
warunków życia włościan i robotników. Opowiadali się za wsparciem polskiego 
rzemiosła i handlu, „tak aby miasta nasze stały się naprawdę polskie”. Walkę  
z drożyzną widzieli w zmożeniu wytwórczości i uzdrowieniu pieniądza. Ważną 
częścią programu wyborczego była także naprawa skarbu poprzez oszczędność, 
ograniczenie integracji państwa w gospodarkę i usunięcie niepotrzebnych urzę-
dów, co pozwoliłoby na podwyższenie pensji urzędników113. 

Polskie Centrum w swej kampanii wyborczej twierdziło, że będzie uni-
kać walki osobistej, a przeciwników politycznych „będzie się starało nie poko-
nać, lecz przekonać”. Centrum deklarowało, że nie będzie podważać autorytetu 
urzędników państwowych, gdyż osłabiałoby to pozycję Państwa. Natomiast  
w parlamencie będzie „dążyło do utrwalania praworządności i ustroju republi-
kańskiego”. Według Centrum ustanowiony przyszły rząd powinien być dla do-
bra państwa ponadpartyjny. Centrum stało na stanowisku poszanowania 
wszystkich wyznań w Polsce. W stosunku do Kościoła rzymsko-katolickiego 
będzie broniło jego praw i położenia w społeczeństwie zarówno pod względem 
moralnym, jaki materialnym114. 

Podczas kampanii wyborczej odbywały się liczne spotkania kandydatów 
z wyborcami oraz liczne wiece przedwyborcze. 13 października 1922 r. w „Ki-
nemie” wiec zorganizowały panie z Narodowej Organizacji Kobiet, na którym 
nawoływały do poparcia ChZJN z listy nr 8. W wystąpieniach krytykowały 
głównie PPS, PSL „Wyzwolenie” i obłudną NPR115. 

                                                 
113 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 43, nr 47. 
114 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 45. 
115 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 44. 
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Wszystkie startujące ugrupowania prowadziły ożywioną kampanię wy-
borczą. Nie obyło się jednak bez incydentów. „Gazeta Radomskowska” donosiła, 
że działacze i zwolennicy „Wyzwolenia” z furią niszczyli ulotki i ogłoszenia List 
wyborczych nr 8 i 12, a PPS atakowała w swych ulotkach duchownych116. Nato-
miast nieznani sprawcy włamali się do drukarni Henryka Kanclera, gdzie dru-
kowane były odezwy Listy nr 8 i podłożyli 2 bomby. Jedna z nich wybuchła 
uszkadzając maszyny drukarskie117. 

W wyborach do Sejmu narodowcy nie powtórzyli sukcesu z wyborów do 
Sejmu Ustawodawczego, ale i tak zdobyli największe poparcie wyborców.  
W okręgu wyborczym nr 17 Częstochowa-Radomsko na 187 464 uprawnionych 
do głosowania udział wzięło 162 117 obywateli. Frekwencja wynosiła ponad 
87%. Mandaty do Sejmu z tego okręgu uzyskały tylko 3 ugrupowania politycz-
ne: ChZJN – 3 mandaty: Jan Puchatka, Tadeusz Belina i Stanisław Wartalski; PSL 
„Wyzwolenie” – 2 mandaty: Eustachy Rudziński i Aleksy Ćwiakowski; 1 mandat 
PPS – Kazimierz Pużak118. 

Radomszczański kandydat Tadeusz Belina, który otrzymał mandat posła 
był uważany za wybitnego przedstawiciela rolnictwa. Ukończył wyższe studia 
rolnicze i był wzorowym gospodarzem rolnym oraz zasłużonym działaczem 
społecznym. Stał na  czele  Towarzystwa  Rolniczego  i  kółek  rolniczych  w Ra-
domsku. Redaktor A. Paciorkowski przedstawiał go w „Gazecie Radomskow-
skiej” mówiąc o nim, że był „niezmiernie popularnym i lubianym wśród wło-
ściaństwa, które nie widzi w nim bynajmniej obszarnika, lecz w całym tego sło-
wa znaczeniu rozumnego obywatela kraju, a nade wszystko człowieka, który 
łączy wiekowe tradycje narodu z postępem i jest gorliwym patriotą, czego dał 
liczne dowody”119. 

Radomsko podzielone było na 7 obwodów wyborczych. W całym mieście 
zdecydowanie wygrali kandydaci ChZJN z listy nr 8, które poparło 3614 wybor-
ców. Kolejne miejsca zajęli (tabela 2). 

W powiecie radomszczańskim endecja miażdżące zwycięstwo odniosła 
w tradycyjnych swych bastionach: Zawada, Brzeźnica Nowa, Makowiska i Sul-
mierzyce120. 

Po wyborach endeckie gazety krytykowały Polskie Centrum za pójście 
do wyborów wspólnie z ChZJN. Obwiniały Polskie Centrum za zmarnowanie 10 
                                                 
116 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 43. 
117 „Gazeta Piotrkowska” 1922, nr 45. 
118 T.A. Siedlik, Z historii..., s. 324. 
119 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 43. 
120 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 48, wydanie specjalne; 1922, nr 49, nr 50. 
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tys. głosów, samo nie dostało się do parlamentu, a ułatwiło zdobycie mandatu 
socjalistom121. 

Do Senatu narodowcy z okręgu województwa łódzkiego zdobyli 4 na 8 
mandatów. Senatorami zostali: ks. Jan Albrecht, Stanisław Liskowski, Stanisław 
Karpiński i Ludomir Pułaski122. 

 
Tabela 2. Wynik wyborów w Radomsku do sejmu z 5 listopada 1922 r. 
 

Numer 
listy 

Partie i ugrupowania polityczne 
Liczba gło-

sów 
8 

16 
 2 
23 
 7 
12 
 5 
 3 
 4 
24 
 1 

Chrześcijański Związek Jedności Narodowej 
Blok mniejszości narodowych 
Polska Partia Socjalistyczna 
Blok Żydowski 
Narodowa Partia Robotnicza 
Polskie Centrum 
Komuniści 
PSL „Wyzwolenie” 
(żydowska) 
Bezpartyjny Komitet Wyborczy (lista urzędników) 
PSL „Piast” 

3614 
1912 
1571 
1100 
 215 
 168 
 126 
 71 
 47 
 46 
 5 

 
Źródło: „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 48, nr 50 

 
Tabela 3. Wynik wyborów do sejmu w poszczególnych obwodach wyborczych 
Radomska 
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1 
Rynek, Mineral-
na, Rolna, 

 
3 

134 3 2 4 19 305 15 485 174 2 

                                                 
121 „Gazeta Piotrkowska” 1922, nr 46. 
122 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 48; T.A. Siedlik, Z historii..., s. 355. 
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Strzałkowska i 
Wąwozowa 

 

2 Przedborska – 168 2 16 11 26 445 16 399 233 7 

3 
Długa, Krakow-
ska, Polna i Stara 
Droga 

1 77 2 15 4 14 568 19 201 189 6 

4 

Bugaj, Miłaczki, 
Piotrkowska, 
Przedborskie 
Glinianki, Sto-
dolna, Strzelecka 
i Źródlana 

– 265 8 – 31 26 568 10 45 34 7 

5 
Częstochowska, 
Kaliska i Żabia 

– 101 11 8 6 26 447 23 509 305 6 

6 
Brzeźnicka, Że-
lazna i Brzeźnic-
kie Glinianki 

– 214 7 5 25 16 430 14 113 125 9 

7 

Dobryszczycka, 
Kolejowa, Po-
wiatowa, Św. 
Rozalii i Sadowa 

1 223 14 1 24 28 347 18 110 35 9 

8 Bartodzieje – 489 24 – 21 60 504 53 50 5 – 
Razem głosów 5 1571 71 47 126 215 3614 168 1912 1100 46 
 
Źródło: „Gazeta Radomskowska”  1922, nr 49 

 
Po upływie 5-letniej kadencji Sejmu rozpisano nowe wybory na 4 marca 

1928 r. do Sejmu i na 11 marca do Senatu. 
23 grudnia 1927 r. narodowcy utworzyli komitet wyborczy Blok Katolic-

ko-Narodowy123. W Radomsku został utworzony Komitet Wyborczy Katolicko-
Narodowy 12 stycznia 1928 r. Na czele Komitetu stanął Tadeusz Belina. Jedno-
cześnie radomszczański PSL „Piast” zorganizował zjazd delegatów z całego po-
wiatu w celu omówienia akcji przedwyborczej w ramach Bloku Katolicko-
Narodowego. Piastowcy wysunęli swych kandydatów w osobach Antoniego 
Szwedowskiego, wójta Rakowskiego i innych124. Na przełomie stycznia i lutego 

                                                 
123 E. Maj, Związek..., s. 274. 
124 „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 3. 
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obóz narodowy poświęcił czas na układanie list z okręgu Częstochowa-
Radomsko. Narodowcy prowadzili pertraktacje z komisjami wyborczymi chade-
cji i „Piasta” w celu stworzenia wspólnej listy. Negocjacje przeciągały się ze 
względu na przydział miejsca na liście kandydatów z poszczególnych ugrupo-
wań politycznych125. 3 lutego 1928 r. pełnomocnik Bloku Katolicko-Narodowego 
dr Jan Szwedowski złożył listę kandydatów na ręce przewodniczącego Okręgo-
wej Komisji Wyborczej. Lista otrzymała nr 15 pod nazwą Polski Blok Katolicki  
i składała się z 12 kandydatów: Ludwik Gdyk – wicemarszałek Sejmu, Bronisław 
Hłasko – inżynier z Częstochowy, Antoni Szwedowski – nauczyciel gimnazjum 
z Radomska, Zygmunt Cardini – kierownik Chrześcijańskich Związków Zawo-
dowych z Częstochowy, Jan Sołdrowski – nauczyciel gimnazjum z Częstochowy, 
Wincenty Olczyk – rolnik spod Radomska, Józef Wrzaszczyk – rolnik spod Czę-
stochowy, Jan Andrzejewski – dyrektor Banku w Radomsku, Józef Więcławski – 
rzemieślnik z Częstochowy, Jan Rakowski – wójt spod Radomska (Garnek), 
Mikołaj Jegier – magazynier kolejowy z Częstochowy i Piotr Rudzki – rolnik 
spod Radomska (Krzywanice). 

W kampanii przedwyborczej obóz narodowy i sojusznicy wykorzysty-
wali list pasterski biskupów polskich, opublikowany 5 grudnia 1927 r. W liście 
tym biskupi wzywali wiernych, by głosowali na kandydatów gwarantujących 
obronę religii i Kościoła. Endecja uważała się za pierwsze ugrupowanie w Rze-
czypospolitej stojące na straży interesów narodu katolickiego i Kościoła. Dlatego 
też miała nadzieję, że hierarchia kościelna bezpośrednio opowie się za Blokiem 
Katolicko-Narodowym w wyborach126. 

Głównym tematem kampanii wyborczej radomszczańskiej endecji była 
zmiana Konstytucji, w której widzieli braki i wady. Według nich Konstytucja 
powinna oprzeć się na ustroju republikańsko-demokratycznym, gdzie przed-
stawicielstwo narodu – Sejm wyposażony będzie w odpowiednie prawo do 
uchwalania ustaw, budżetu, rekrutacji do wojska i sprawowania kontroli nad 
działalnością rządu. Twierdzili, że cały naród musi być wciągnięty do współpra-
cy w rządzeniu i współodpowiedzialności za losy państwa. Chcieli zmiany or-
dynacji wyborczej, aby zapewnić wybór odpowiedniej reprezentacji ludności 
polskiej „(...) przez umożliwienie wyborcom głosowania na osoby, a nie na nu-
mery”. Ordynacja wyborcza miałaby zapewnić taką reprezentację w Senacie, aby 
były zagwarantowane problemy i interesy kultury, samorządów, spraw gospo-
darczych i pracy. Nowa Konstytucja miałaby zagwarantować silne i trwałe rzą-

                                                 
125 „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 5. 
126 E. Maj, Związek..., s. 265; „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 10,  nr 3. 
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dy, mające zaufanie narodu. „Silne, by powściągały swawolę, trwałe, by mogły 
pracować planowo”. Uważali, że należy powołać Trybunał Konstytucyjny, który 
rozstrzygałby spory prawne między władzą ustawodawczą a wykonawczą. 

W sprawach gospodarczych twierdzili, że zaszła już znaczna poprawa, 
ale nie jest ona trwała. Zapowiadali walkę z bezrobociem, wyrównanie bilansu 
handlowego, uchwalenie nowych podatków, podniesienie produkcji krajowej, 
głównie rolnej. „Dla zapewnienia bilansu handlowego domagać się będziemy 
surowych zakazów przywozu towarów zbytkowych, za które rokrocznie setki 
milionów idą za granicę, wzbogacając obcych”127. 

Na plakatach i ulotkach endecy z koalicjantami wzywali do głosowania 
na listę nr 25, podkreślając katolicki charakter Bloku. „Każdy Polak Katolik wi-
nien głosować tylko na listę nr 25”. W akcji propagandowej podkreślali, że idą 
wspólnie w koalicji, aby zrealizować pragnienie biskupów wyrażone w liście 
pasterskim do wiernym. Na plakatach i ulotkach pisali: „Obywatele, wyborcy, 
Katolicy! W myśl listu pasterskiego PSL „Piast”, Chrześcijańska Demokracja  
i Komitet Katolicko-Narodowy stworzył wspólny jeden wielki front wyborczy 
do Sejmu i Senatu na Okręg Częstochowa-Radomsko pod nazwą Polski Blok 
Katolicki – Lista nr 25”. Raporty MSW donosiły, że w województwie łódzkim  
w Radomsku wyróżniali się członkowie „Sokoła” w propagandzie i agitacji za 
listą nr 25. Członkowie „Sokoła” zwalczali listę nr 1 oraz byli wykorzystywani 
do obrony wieców Polskiego Bloku Katolickiego128. 

W wyborach tych jednak narodowcy wraz z koalicjantami ponieśli po-
rażkę. Połowa ich elektoratu głosowała na BBWR, wzrosło również poparcie dla 
PPS (tabela 4). 

Z okręgu wyborczego Częstochowa-Radomsko PPS zyskało 2 mandaty, 
PSL „Wyzwolenie” – 2 mandaty, Polski Blok Katolicki – 1 mandat, Bezpartyjny 
Blok – 1 mandat. Z listy narodowej mandat do Sejmu zyskał tylko były wicemar-
szałek Sejmu Ludwik Gdyk. 

Wyłoniony w wyborach 1928 r. parlament przetrwał tylko 2 lata. Nara-
stał konflikt między najwyższymi organami państwowymi. Opozycyjne ugru-
powania polityczne przygotowywały akcje protestacyjne na szeroką skalę. W tej 
sytuacji prezydent I. Mościcki w porozumieniu z Marszałkiem J. Piłsudskim 29 
sierpnia 1930 r. rozwiązał Sejm i Senat oraz rozpisał nowe wybory parlamentar-
ne na 16 listopada 1930 r. do Sejmu i na 23 listopada 1930 r. do Senatu. 
 

                                                 
127 „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 8. 
128 AAN-W, akta MSW, sygn. 1035 dopływ, s. 180, 193. 



Andrzej Lgocki 
 

 116

Tabela 4. Wyniki wyborów w Radomsku do sejmu z 4 marca 1928 r. 
 

Nr listy Nazwa listy wyborczej 
Liczba 

oddanych głosów 
 2 
39 
 1 
25 
38 
 5 
 4 
34 
 3 
10 
36 

PPS 
Zjednoczony Żydowski Bok Wyborczy 
BBWR 
Polski Blok Katolicki 
PPS – Lewica 
Polej-Syjon 
Bund 
Niezależni Socjaliści 
PSL „Wyzwolenie” 
Stronnictwo Chłopskie 
Drobni Rolnicy 

2843 
2355 
1577 
1352 
 522 
 216 
 120 
 28 
 15 
 13 
 8 

 
Źródło: „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 10, nr 12, nr 13 

 
Jednocześnie minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj-Składkowski 

wydał polecenie aresztowania 19 byłych posłów partii opozycyjnych, w tym 
dwóch byłych posłów SN Aleksandra Dębskiego i Jana Kwiatkowskiego. Aresz-
towani zostali umieszczeni w więzieniu w Brześciu. W okresie przygotowań do 
wyborów zwalniano setki osób z pracy lub służbowo przenoszono do innych 
województw. Władze sanacyjne przeprowadzały dalsze aresztowania i masowe 
rewizje u polityków opozycyjnych129. 

W atmosferze represji i zastraszania przebiegały wybory zwane brzeski-
mi. Dodatkową trudnością w prowadzeniu akcji wyborczej przez obóz narodo-
wy była przeprowadzana restrukturyzacja struktur partyjnych. 

Stronnictwo Narodowe rozpoczęło akcję przedwyborczą na początku 
października 1930 r. od powołania komitetu wyborczego130. 9 października od-
była się konferencja delegatów SN z powiatu, na którym omawiano sprawę koa-
licji z Chrześcijańską Demokracją. Następnie 11 października odbyło się zebranie 
całego okręgu wyborczego w Częstochowie. Kandydaci byli uzgadniani w poro-
zumieniu z władzami centralnymi SN. Ostatecznie SN poszło do wyborów sa-

                                                 
129 J. Foryś, II Gabinet Józefa Piłsudskiego, pod red. J. Forysia i J. Pajewskiego, Poznań 1991,  
s. 215-216. 
130 AAN-W, akta MSW, sygn. 1038 dopływ, s. 57; „Gazeta Radomskowska 1930, nr 41. 
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modzielnie131. Komisja wyborcza wyznaczyła przekazanie list wyborczych na 17 
października. Na liście kandydatów do Sejmu z Listy Narodowej znaleźli się: 
Jan Waliński – rolnik spod Radomska, Edward Dzierzbicki – agronom i właści-
ciel nieruchomości w Częstochowie, Piotr Kozierski – właściciel nieruchomości 
w Częstochowie, Jan Szwedowski – przemysłowiec, były burmistrz miasta Ra-
domska, Franciszek Florjański – rolnik spod Częstochowy, Władysław Kowacki 
– rolnik spod Radomska, Jan Dźwigalski – rzemieślnik z Częstochowy, Wincen-
ty Olczyk – rolnik spod Radomska, Aleksander Śliwakowski – rolnik spod Czę-
stochowy, Helena Sakowska – nauczycielka z Częstochowy, Jan Barański – nau-
czyciel z Częstochowy, Aleksander Włosiński – aptekarz, wiceprezes Rady Mia-
sta w Częstochowie132. 

25 października odbyło się zebranie komisji wyborczej w Częstochowie 
celem zatwierdzenia zgłoszonych list kandydatów do Sejmu. Ostatecznie na 
Liście Narodowej znalazło się tylko pierwszych sześciu kandydatów z przed-
stawionej przez narodowców Listy133. 

Samodzielny start SN w okręgu Częstochowa-Radomsko nie przyniósł 
sukcesu w postaci mandatu do Sejmu. Gdyby dodać wynik wyborów w powie-
cie radomszczańskim z dawnymi koalicjantami PSL „Piasta” i Chadecją, to wi-
dać wzrost poparcia w porównaniu z wyborami z 1928 r. Najwięcej głosów zy-
skała w Radomsku i powiecie Centrolew, ale gdy porównamy wybory z 1928 r. 
to łączna liczba głosów oddanych na PPS i PSL „Wyzwolenie” była mniejsza  
w 1930 r. Zdecydowanie wzrosło poparcie dla BBWR, które podwoiło liczbę 
zebranych głosów z 8380 w 1928 r. do 19 261 w 1930 r. w Radomsku i powiecie 
(tabela 5)134. 

Wynik wyborów w całej Polsce poprawił się w porównaniu z reprezen-
tacją w poprzednim Sejmie. Nie cieszyło to jednak obozu narodowego, gdyż 
główny rywal na scenie politycznej – BBWR odniósł zdecydowane zwycięstwo, 
zyskując 248 mandatów, podczas gdy narodowcy zaledwie 64 mandaty (w po-
przednich wyborach zyskali 37 mandatów)135. 
 
 
 

                                                 
131 AAN-W, akta MSW, sygn. 1038, s. 58; „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 42. 
132 „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 41, nr 43. 
133 „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 44, nr 46. 
134 „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 49. 
135 AAN-W, akta MSW, sygn. 1038 dopływ, s. 264. 
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Tabela 5. Wyniki wyborów do sejmu z Radomska i powiatu z 16 listopada  
1930 r. 
 

Nr listy Nazwa listy wyborczej 
Liczba 

oddanych głosów 
1 
2 
4 
5 
6 
7 

17 
18 
19 
22 
23 

BBWR 
PPS – frakcja rewolucyjna 
Lista Narodowa 
Bund – Lewica Socjalistyczna 
Polej-Syjon 
Centrolew (PPS i PSL „Wyzwolenie”) 
Bok Obrony Praw Żydów 
Żydowski Blok Narodowy 
Katolicki Blok Ludowy 
Zjednoczenie Rolniczo-Chłopskie 
PPS – lewica 

19261 
 771 

 8516 
 788 
 252 

28859 
 1096 
 716 

 8535 
 266 
 536 

 
Źródło: Opracowanie własne; „Gazeta Radomskowska” 1930, nr 49 

 
W kolejnych wyborach narodowi demokraci nie wzięli udziału i prowa-

dzili kampanię bojkotu wyborów. 28 czerwca 1935 r. w imieniu Klubu Narodo-
wego poseł K. Wierczak odczytał na posiedzeniu Sejmu deklarację: „Stronnictwo 
Narodowe dąży do wprowadzenia w Polsce pełnego ustroju państwa narodo-
wego. Nie dała wyrazu temu dążeniu Konstytucja z roku 1921; tem mniej Kon-
stytucja uchwalona w r.b. – epoce zwycięstw idei narodowych w świecie – nie 
urzeczywistnia tej idei i nadal uzależnia losy państwa i kierunek polityki polskiej 
od żywiołów obcych, przede wszystkim od żydów. Nadto ustawy wyborcze, 
obecnie uchwalone, nie dają możności ujawnienia się woli narodu i sprowadzają 
wybory do mianowania posłów przez rząd. W tych warunkach jakakolwiek kon-
trola polityki i gospodarki rządowej przez naród jest niemożliwa. Wobec tego 
Str. Nar., tem usilniej prowadząc nadal prace swoje w kraju zmierzające do 
przekształcenia Polski w państwo narodowe, ustala, że żaden z członków Obozu 
Narodowego i zwolenników programu narodowego nie może ubiegać się  
o mandat ani przyjmować mandatu do izb ustawodawczych”136.      

                                                 
136 „Gazeta Narodowa” 1935, nr 32. 
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Wspomnienie o przodowniku Policji Państwowej  
Tadeuszu Rozpędku (1897-1940)  

 
 
 

Rodzina Rozpędków 
 

Rodzina Rozpędów wywodzi się z Orzechówka, gdzie zamieszkiwała  
w drugiej połowie XIX w. Jeden z synów Józefa Rozpędka i Marianny z Gór-
nych, Wojciech, poślubił Antoninę Stefańczyk z niedaleko położonej Dziepółci. 
Ślub odbył się w 1884 r. w Dmeninie. Początkowo młoda para mieszkała  
w Orzechówku, by po paru latach przenieść się na stałe do Dziepółci, gdzie 13 
października 1897 r. urodził się ich syn Tadeusz1. Jego nazwisko w księdze me-
trykalnej chrztów zostało zapisane po rosyjsku jako „Rospendek”, a po 1914 r. 
było pisane po polsku: „Rozpendek” lub „Rozpędek”. W 1929 r. na wniosek Ta-
deusza Rozpędka, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wydał decyzję  
o zmianie pisowni nazwiska ojca w akcie chrztu na Rozpędek2.  

Posiadająca duże gospodarstwo rolne rodzina Rozpędków była dość 
liczna. Tadeusz miał trzech braci: Stanisława, Piotra, Czesława i pięć sióstr: Ma-
riannę, Władysławę, Józefę, Annę i Genowefę.  

                                                 
1 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie 
(dalej AACz), sygn. KM 4279, Księga Metrykalna Chrztów w Parafii Św. Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza w Dmeninie, akt chrztu z 1897 r., nr 107. 
2 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Tytuł wykonawczy Nr IZ./20/29 z dn. 26 
kwietnia 1929 r., przechowywany w Księdze Metrykalnej Chrztów z 1897 r. Parafii Św. Apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie. Obecnie w AACz.  
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Służba w Wojsku Polskim (1918-1921) 

 
Tadeusz Rozpędek tuż po oswobodzeniu Radomska i okolic spod oku-

pacji austriackiej wstąpił 5 listopada 1918 r. do odradzającego się polskiego woj-
ska. W Radomsku został wówczas zorganizowany z ochotników batalion pie-
choty złożony z pięciu kompanii. Utworzono także dwie kompanie karabinów 
maszynowych3. Większość z nowo sformowanych oddziałów w naszym mieście 
została jeszcze w listopadzie 1918 r. skierowana na wschód do walki z Ukraiń-
cami: cztery kompanie piechoty pod Lwów i jedna kompania karabinów maszy-
nowych pod Przemyśl4. 

Wśród żołnierzy walczących o Lwów był Tadeusz Rozpędek. Za udział 
w obronie tego miasta został odznaczony odznaką honorową „Orlęta”, nadaną 
19 marca 1919 r. we Lwowie przez Dowódcę Armii Wschód gen. T. Rozwadow-
skiego: „za dzielność i wierną służbę ojczyźnie, ku pamięci przebytych bojów  
w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich w r. 1918-1919-L 2/494”5. 

Rok 1919 był pasmem walk Polaków o granice kraju. Kulminacją tych 
zmagań była wojna polsko-bolszewicka, w której Tadeusz Rozpędek brał udział 
walcząc w 12 pułku piechoty w 5 kompanii. 28 grudnia 1920 r. dowódca tego 
pułku, mjr. Franciszek Alter, przyznał mu odznakę honorową za przebyty czas 
na froncie6. Służbę w wojsku zakończył 6 września 1921 r., kiedy to został zde-
mobilizowany. Za udział w wojnie otrzymał: „Medal Pamiątkowy za wojnę 
1918-1921 r. nadany rozkazem D.O.K. X Nr 14/29”7. 

 
Służba w Policji Państwowej 

 
1 listopada 1921 r. rozpoczął próbną służbę w Komendzie Powiatowej PP 

w Radomsku8, ze skierowaniem do odbycia kursu w szkole posterunkowych  
w Kaliszu. 1 marca 1923 r. otrzymał awans na stanowisko starszego posterun-
kowego9. Pierwsze półrocze 1924 r. spędził w szkole przodowników policji  

                                                 
3 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), sygn. I.400.2055, Relacja rotm. Wiktora Lu-
dwikowskiego. 
4 Tamże. 
5 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej APK), Zespół akt „Komenda Policji Państwowej  
w Kielcach”, sygn. 178, Akta osobowe Tadeusza Rozpędka s.10.  
6 CAW, sygn. I.320.12 t. dz. Nr 234/20, Dodatek do rozkazu pułku Nr 234. 
7 APK, sygn. 178, Akta osobowe Tadeusza Rozpędka, s. 10. 
8 Tamże s. 4. 
9 Tamże. 
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w Łodzi. Z dniem 19 stycznia 1925 r. został przeniesiony do Łucka i przydzielo-
ny jako instruktor na kursie dla posterunkowych10. W tym czasie został awan-
sowany na przodownika policji. 

Po zakończeniu sześciomiesięcznego kursu zaczął pełnić służbę w II 
Komisariacie PP w Równem11. W dwa lata później rozpoczął pracę w Komen-
dzie Wojewódzkiej w Kielcach. Od listopada 1927 r. był funkcjonariuszem Ko-
mendy Powiatowej w Kielcach i objął posterunek w Niewachlowie12. Po dwóch 
latach zaczął pracę w komisariacie w Piekoszowie13, gdzie początkowo mieszkał 
w szkole, a po kilku latach zdecydował się osiedlić się na stałe. W lutym 1935 r. 
kontynuował pracę na posterunku w Chęcinach14. Od września 1937 r. aż do 
wybuchu wojny pełnił służbę jako komendant PP w Samsonowie15. 

 

 
 
Tadeusz Rozpędek, druga połowa lat dwudziestych XX w. 

                                                 
10 Tamże. 
11 Tamże, s. 5. 
12 Tamże. 
13 Tamże. 
14 Tamże. 
15 Tamże. 
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Piekoszów, dzień imienin marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusz Rozpędek pierwszy z pra-
wej. 19 marca 1931 r. 
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Podczas pracy w policji zostały mu przyznane następujące odznacze-
nia:16 
- Medal Dziesięciolecia, przyznany  30 marca 1929 r. przez Komendanta Woje-
wódzkiego PP w Kielcach, Nr 4948/I, 
- Medal Srebrny za wytrwałą i skuteczną walkę z kłusownictwem i wnykar-
stwem, nadany przez Polski Związek Łowiecki w Warszawie  25 czerwca 1937 r. 
Nr 133, 
- Brązowy Medal za długoletnią służbę, nadany 7 lipca 1938 r. przez Komendan-
ta Wojewódzkiego PP w Kielcach Nr 785, 
- Brązowy Krzyż Zasługi po raz pierwszy, za zasługi w służbie bezpieczeństwa 
publicznego, nadany 9 lipca 1938 r. przez  Prezesa Rady Ministrów, 
- Srebrny Medal za długoletnią służbę, nadany 14 lutego 1939 r. przez Komen-
danta Wojewódzkiego PP w Kielcach Nr 39. 

 

 
 
Piekoszów, dzień imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. Tadeusz Rozpędek siedzi drugi od 
prawej. 19 marca 1931 r. 

 
 

                                                 
16 Tamże, s. 10. 
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Życie rodzinne 
 

Na początku służby w policji w Radomsku Tadeusz Rozpędek utrzy-
mywał częste kontakty ze swoim rodzeństwem. Przez pewien czas mieszkał  
u swej siostry Józefy (po mężu Pokora), która wraz z rodziną zajmowała miesz-
kanie w drewnianym domu fabrycznym przy ul. Św. Rozalii. Gdy po kilku la-
tach wyjechał z Radomska, bezpośrednie kontakty z rodziną stały się spora-
dyczne. W czasie odwiedzin zostawiał krewnym swoje zdjęcia, na których często 
pisał dedykacje. Zdjęcia te zachowały się do czasów obecnych. Swojej siostrzeni-
cy, Marii Pokorównie, podarował w 1935 r. książkę Polska w latach wojny świato-

wej w kraju i na obczyźnie z dedykacją. 

W październiku 1927 r., zawarł związek małżeński z Marianną Kłosińską 
pochodzącą z Łodzi. Prawdopodobnie poznali się w 1924 r. w Łodzi, gdzie Ta-
deusz przebywał przez pół roku jako słuchacz kursu w szkole policyjnej. Ślub 
odbył się w Równem. Nowożeńcy wkrótce przenieśli się do Kielc, a w dwa lata 
później osiedli w Piekoszowie, gdzie w pierwszej połowie lat 30-tych zbudowali 
dom. Część domu została wypożyczona  na pomieszczenia posterunku policji.  

O bieżących sprawach i swoich planach Tadeusz Rozpędek pisał w liście 
do rodziny Pokorów w lipcu 1936 r. Po zakończeniu budowy domu i pomiesz-
czeń gospodarczych zamierzał kupić 10 mórg ziemi z parcelowanego majątku 
dworskiego w Piekoszowie. Pytał o sprawy związane z prowadzeniem gospo-
darstwa rolnego i co dzieje się u pozostałego rodzeństwa, a na zakończenie 
wszystkim przesyłał ukłony.  

 

 
 
Z żoną Marianną, 1927 r. 



Wspomnienie o przodowniku Policji Państwowej Tadeuszu Rozpędku … 
 

 125

 
 

Z żoną Marianną, 1927 r. 
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Od lewej, żona Marianna, w środku jej matka Franciszka Kłosińska, z prawej Tadeusz Rozpę-
dek. Piekoszów, lata trzydzieste XX w. 
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Dom Marianny i Tadeusza Rozpędków w Piekoszowie. W budynku tym mieścił się komisariat 
policji. Druga połowa lat trzydziestych XX w. 

 

 
 
Tadeusz Rozpędek w mundurze, za nim brat Czesław, po drugiej stronie siedzi żona Marian-
na. Piekoszów, druga połowa lat trzydziestych XX w. 
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Piekoszów, obchody 3-Maja, Tadeusz Rozpędek  stoi w ostatnim  rzędzie z lewej strony. Obok 
siedzi żona Marianna. Pierwsza połowa lat trzydziestych XX w. 
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Druga wojna światowa 
 

Na początku września władze państwowe wydały rozkaz policji o wyco-
faniu się na wschodnie tereny Polski. Z Piekoszowa wyruszyło  czterech  poli-
cjantów, wśród których byli Tadeusz Rozpędek, Henryk Wiśniewski i Antoni 
Bąk. Po 17 września dostali się  do niewoli sowieckiej, zostali osadzeni w byłym 
klasztorze prawosławnym na wyspie Stołbnyj na jeziorze Seliger niedaleko 
Ostaszkowa. Stworzono tam największy obóz specjalny, w którym wiosną  
1940 r. przebywało ok. 6,5 tys. jeńców, głównie policjantów. 

Decyzją władz sowieckich z dn. 5 marca 1940 r. los Polaków przetrzy-
mywanych w obozach został przesądzony. Wkrótce potem zaczęły się wywózki 
i egzekucje osadzonych policjantów i oficerów z obozów specjalnych. 

W dniu 9 kwietnia17 Tadeusz Rozpędek został wraz z grupą 348 osób  
przewieziony do Kalinina (obecnie Twer), gdzie zostali zamordowani w pod-
ziemiach budynku NKWD. Wszyscy jeńcy z obozu z Ostaszkowa zostali po-
grzebani w lesie koło miejscowości Miednoje, gdzie 2 września 2000 r. otwarto 
Polski Cmentarz Wojenny. 
 

Życie Marianny Rozpędek po 1939 r. 
 
Brak męża i ogólna sytuacja w czasie okupacji niemieckiej sprawiła, że 

Marianna Rozpędek znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Brak stałych 
dochodów zmusił ją do wyprzedaży wartościowych rzeczy. Oprócz tego nie-
wielkie dochody przynosiła sprzedaż płodów rolnych z ogrodu oraz wpływy z 
wynajmowanych pomieszczeń. Po wojnie sytuacja nie uległa poprawie. Część 
pomieszczeń w domu zajęła Milicja Obywatelska na swój posterunek i areszt, nie 
płacąc za wynajem. Mariannie Rozpędek nie przyznano również renty po mężu. 

W związku z tym skierowała sprawę o roszczenie do zaopatrzenia po 
mężu do Obwodowego Urzędu Inwalidów w Kielcach. 29 stycznia 1948 r.  
w Monitorze Polskim Nr 8 ukazało się zawiadomienie o wszczęciu postępowa-
nia o uznanie za zaginionego w czasie działań wojennych Tadeusza Rozpędka. 
Stwierdzenie śmierci małżonka stało się podstawą do przyznania renty. 

                                                 
17 http://www.radaopwim.gov.pl/media/pliki/Ksiega_Cmentarna_Miednoje_Tom1.pdf,  
s. XLI, data dostępu 27 listopada 2015 r.; J. Tucholski, Mord w Katyniu… 
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Z rodziną Pokorów w Radomsku utrzymywała kontakt głównie listow-
ny. Ostatni raz odwiedziła ich w 1962 r. na święta Bożego Narodzenia18. Ciągłe 
niedostatki materialne z upływem czasu powodowały pogorszenie stanu jej 
zdrowia. Zmarła w szpitalu w Busku-Zdroju 2 lutego 1972 r. i została pochowa-
na na cmentarzu w Piekoszowie. Nigdy nie dowiedziała się, co stało się z jej mę-
żem, chociaż w rodzinie panowało przekonanie, że Tadeusz podzielił los ofice-
rów z Katynia19. 

Ku pamięci 
 

W 1995 r. na Starym Cmentarzu w Radomsku zostały odsłonięte pierw-
sze 83 tablice epitafijne upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej, wśród których 
znajdowała się tablica z nazwiskiem Tadeusza  Rozpędka. Na tym samym cmen-
tarzu siostrzenice Tadeusza Rozpędka, Filomena i Daniela Pokora, umieściły na 
rodzinnym grobowcu w 2000 r., tablicę poświęconą pamięci swojego stryja Ta-
deusza (kwatera B01/0053).  

17 września 2010 r. w ogrodzie klasztoru oo. franciszkanów  w Radom-
sku Filomena Pokora zasadziła dąb ku jego pamięci i odsłoniła obelisk z tablicą 
pamiątkową wspólnie z prezydent Radomska Anną Milczanowską, prezes Sto-
warzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej Koło w Radomsku Elżbietą 
Mikołajczuk oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3 w Radomsku 
Izabelą Iwanowicz. 

13 kwietnia 2012 r. z inicjatywy Wójta Gminy Piekoszów Tadeusza Dą-
browy zasadzony został kolejny dąb oraz odsłonięto pamiątkową tablicę po-
święconą pamięci przodownika PP Tadeusza Rozpędka. Uroczystość poprze-
dzona była okolicznościowym spotkaniem z udziałem rodziny, przedstawicieli 
Policji, Straży Granicznej, Urzędu Gminy i mieszkańców Piekoszowa. 

 
 

                                                 
18  Pisane miłością Losy wdów katyńskich, t. 3, Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Spaliny, 
Gdynia 2003, s. 432-433. 
19 Relacja Filomeny Pokory. 
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Filomena Pokora wraz z Anną Milczanowską i Izabelą Iwanowicz sadzą dąb pamięci. Ogród 
klasztoru oo. Franciszkanów w Radomsku. 17 września 2010 r. 
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Walenty Zuterek (1890-1940) policjant zamordowany w Ostaszkowie 

 
 

Pochodzenie rodziny 

 

Pochodzenie Walentego Zuterka jest w całości włościańskie.  Z drobnymi 
wyjątkami, wszyscy przodkowie żyli z pracy własnych rąk przy uprawie roli. 
Zweryfikowane ślady przodków Walentego Zuterka w linii męskiej prowadzą 
do miejscowości Sokola Góra, w parafii Wielgomłyny pod wezwaniem św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika. Ród Zuterków zamieszkiwał Sokolą Górę co naj-
mniej od początków XVII w.1 Ostatni ustaleni przodkowie urodzeni jeszcze  
w niepodległej I Rzeczypospolitej [formalnie Koronie Królestwa Polskiego] to 
chłopi pańszczyźniani: praprapradziadkowie Szymon Zuterek2 i Gertruda Ro-
jek3 (oboje z Sokolej Góry) oraz ich syn, a prapradziadek Walentego Zuterka,  
Antoni Zuterek  (ur. w 1770 r.4 także w Sokolej Górze) i jego żona Gertruda Wy-
bon5 (ur. w 1781 r. w Koconi, parafia Chełmo6). Ci ostatni zawarli w Chełmie 

                                                 
1 Księgi metrykalne parafii Wielgomłyny, m. Sokola Góra, roczniki 1667-1710, wielokrotnie 
występuje nazwisko Zuterek (https://familysearch.org). 
2 Szymon Zuterek z Sokolej Góry  pierwszy raz ożenił się 4 lutego 1736 r. z Elżbietą Kardaw-
ską także z Sokolej Góry, Księga ślubów parafii Wielgomłyny, rok 1736. 
3 Gertruda Rojek była drugą żoną Szymona Zuterka, która wyszła za niego jako wdowca 22 
stycznia 1758 r., Księga ślubów parafii Wielgomłyny rok 1758. 
4 Antoni Zuterek ur. 20 czerwca 1770 r. w Sokolej Górze, jako syn Szymona i Gertrudy Zuter-
ków, Księga urodzeń parafii Wielgomłyny rok 1770. 
5 Gertruda Wybon, ur. 16 lutego 1781 r. w Koconii, jako córka Pawła i Katarzyny Wy-
bon(ików), Księga urodzeń parafii Chełmo rok 1781. 
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ślub w 1799 r.7  Zamieszkiwali w Koconi jeszcze co najmniej do 1808 r., kiedy na 
świat przyszedł ostatni z rodu Zuterków urodzony w Koconii - Ignacy Zuterek8, 
pradziadek Walentego.  

Pierwsze potwierdzone źródłami zdarzenie świadczące o  przenosinach 
rodziny Zuterków do Zagórza-Goszczowej, także należących do parafii Chełmo,  
to urodziny brata Ignacego Zuterka: Jakuba Zuterka w 1814 r. w Zagórzu [Kar-
czów]. Również pozostałe dzieci Antoniego i Gertrudy urodziły się w Zagórzu – 
Goszczowej, tj. Józefa9, Marianna10, Balbina11 i Jan Chrzciciel12, ale już po Kon-
gresie Wiedeńskim, jako mieszkańcy województwa kaliskiego Królestwa Pol-
skiego pod panowaniem Romanowów. Zuterkowie mieszkali w Zagórzu w do-
mu nr 2 [1820], a następnie w Goszczowej w domu nr 1 [1824]13.  

Status społeczny Antoniego Zuterka określają wpisy w aktach metrykal-
nych przy okazji kolejnych narodzin dzieci: 1818 r – karbowy, 1820 – włodarz, 
1824 – karbowy, 1826 - karbowy. Pełniąc obowiązki karbowego lub włodarza,  
a zatem będąc chłopem zwolnionym z wszelkich powinności chłopskich, praco-
wał dla właściciela folwarku, nadzorując pracę chłopów pańszczyźnianych  
i czeladzi w folwarku14. W Zagórzu - Goszczowej zmarł i Antoni [1831], i Ger-
truda [1844], oboje zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Chełmie. 
Gertruda po śmierci męża mieszkała u syna Jakuba. 

                                                                                                                               
6 Inwentarz Probostwa Chełmskiego ze stycznia 1796 r., w związku z przekazaniem parafii 
nowemu proboszczowi księdzu Danielowi Korabicie Ostrowskiemu. 
7 Antoni Zuterek poślubił Gertrudę Wybon 27 stycznia 1799 r. w Koconi, Księga ślubów para-
fii Chełmo rok 1799. Według aktu ślubu Antoni i Gertruda mieli po 18 lat, natomiast akt uro-
dzenia wskazuje, że Antoni w chwili ślubu miał lat 29. 
8 Ignacy Zuterek, ur. 19 lipca 1808 r. w Koconi, jako syn Antoniego i Gertrudy Zuterków, 
Księga urodzeń parafii Chełmo rok 1808. 
9 Józefa Zuterek urodziła się 15 marca 1818 r. w Goszczowej, Księga urodzeń parafii Chełmo, 
rok 1818. 
10 Marynna Zuterek urodziła się w 1820 r. w Goszczowej, Księga urodzeń parafii Chełmo, rok 
1820, nr 87. 
11 Balbina Zuterek urodziła się 22 marca 1824 r. w Goszczowej, Księga urodzeń parafii Cheł-
mo, rok 1824, nr 87. 
12 Jan Chrzciciel Zuterek urodził się 21 czerwca 1826 r. w Goszczowej, Księga urodzeń parafii 
Chełmo, rok 1826, nr 72. 
13 Walenty Zuterek, syn Ignacego urodził się 14 lutego 1831 r. w Goszczowej, Księga urodzeń 
parafii Chełmo, rok 1831, nr 19. 
14 Karbowy - Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna Wydawnictwa „Gutenberga”. T. 7: Izaszar 
– Kolejowe rozkłady jazdy, Kraków  1929–1938, s. 178 
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Zgodnie z aktem ślubu z parafii Chełmo z 1829 r. w Goszczowej Ignacy 
Zuterek poślubił Salomeę Dylską (ur. w 1810  w Wólce15). Pierwszy syn Ignacego 
- Walenty urodził się w 1830 r.16, ale zmarł już w roku 1833. Drugi syn Józef, 
dziadek interesującego nas Walentego urodził się 15 marca 1833 r. w Goszczo-
wej17. Niestety jego ojciec Ignacy zmarł już w roku następnym, wobec czego Jó-
zef Zuterek wychowywany był najpierw przez samotną matkę Salomeę, a na-
stępnie także przez jej drugiego męża Jana Gruszczyńskiego, zapewne ojca Mi-
chała Zuterka, przyrodniego brata Józefa urodzonego przez Salomeę Zuterek już 
jako wdowę w roku 183618. Zapewne w związku z pochodzeniem z Wólki matki 
Salomei z domu Dylowskiej, Józef Zuterek w dorosłe życie wszedł jako „mło-
dzieniec zagrodnik w Wólce zamieszkały”, przy którym mieszka matka19. 

Józef Zuterek, ożenił się z Zofią Ciesielską w 1855 r. w Wólce22, ale już  
w 1857 r. żona zmarła. Życie nie znosi próżni i młody wdowiec już w 1858 r. 
znalazł nową kandydatkę na matkę swoich dzieci: Teklę Zgodzińską z Niedo-
śpielina20, z którą miał dwóch synów: Franciszka (ur. 9 października 1858 r.  
w Zagórzu)21 i Marcina (ur. 12 października 1861 w Zagórzu)22. 

Józef Zuterek zgodnie z opracowaną przez Noworadomskiego Komisa-
rza Włościańskiego tzw. Likwidacyjną Tabelą z 1869 r., bazującą na 21 ukazie 
carskim o uwłaszczeniu  z 19 lutego 1864 r., jako gospodarz z Zagórza posiadał 
11 mórg i 163 pręty ziemi23, co potwierdziło jego rosnący status społeczny.  
W rezultacie uwłaszczenia wprowadzonego decyzją cara Aleksandra II24 jest 

                                                 
15 Ignacy Zuterek, syn Antoniego,  poślubił Salomeę Dylską w 1829 r. w Wólce, Księga mał-
żeństw parafii Chełmo, rok 1829, nr 10. 
16 Walenty Zuterek, syn Ignacego urodził się 14 lutego 1831 w Goszczowej, Księga urodzeń 
parafii Chełmo, rok 1831, nr 19. 
17 Józef Zuterek, syn Ignacego urodził się 15 marca 1833 r. w Goszczowej, Księga urodzeń 
parafii Chełmo, rok 1833, nr 23. 
18 Michał Zuterek, syn Salomei Zuterek z domu Dylskiej, urodził się 6 września 1836 r.  
w Goszczowej, Księga urodzeń parafii Chełmo, rok 1833, nr 23. 
19 Józef Zuterek, syn Ignacego poślubił Zofię Ciesielską w 1855 r., Księga małżeństw parafii 
Chełmo, rok 1855, nr 21. 
20 Tekla Zgodzińska ur. 20 września 1837 r. w Niedośpielinie, jako córka Szymona i Małgorza-
ty z domu Drogosz] Zgodzińskich; Księga Urodzeń parafii Niedośpielin, rok 1837, nr 32. 
21 Franciszek Zuterek ur. 19 października 1858 r. w Zagórzu,  jako syn Józefa i Tekli [z domu 
Zgodzińskiej] Zuterków; Księga Urodzeń parafii Chełmo, rok 1858, nr 121. 
22 Marcin Zuterek ur. 12 października 1861 r. w Zagórzu,  jako syn Józefa i Tekli [z domu Zgo-
dzińskiej] Zuterków; Księga Urodzeń  parafii Chełmo, rok 1861, nr 99. 
23 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej APŁ), nr sygnatury 291, Księgi prestacyjne Powiatu 
Noworadomskowskiego, Likwidacyjna tabela, Zagórze, Józef Zuterek posiadał 9/247 [mor-
gi/pręty] ziemi ornej i 1/110 ugoru. 
24 Krzysztof Groniowski, Uwłaszczenie chłopów w Polsce, Warszawa 1976, s. 131-135. 
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pierwszym w rodzinie Zuterków posiadającym faktycznie ziemię na własność. 
W  1889 r. zwiększa swój stan posiadania o kolejne 8 morg ziemi25 w zamian za 
likwidację serwitutów, tj. zwyczajowych praw korzystania z pastwisk i lasów 
dworskich26.   

Synowie Józefa przenoszą się do Wielgomłynów, gdzie założyli rodziny. 
Marcin Zuterek żeni się z Florentyną z Olczyków (ur. 1868 r.), z którą ma sze-
ścioro dzieci: Walentego (ur. 5 lutego 1890 r.), Stanisława (ur. w 1892 r.), Helenę 
(ur. w 1895 r.), Franciszka (ur. w 1899 r.), Antoniego (ur. w 1905 r.) i Józefa (ur.  
w 1909 r.)27. Rodzina Olczyków, z której wywodzi się Florentyna, przeniosła się 
do Wielgomłynów z  miejscowości Lgota w parafii Kruszyna28 i z Dobięcina  
w parafii Bogdanów29, osiedlając się w Wielgomłynach na tzw. poduchownym, 
czyli na ziemiach, które przed uwłaszczeniem chłopów, należały do zakonu pau-
linów w Wielgomłynach30.  

Od 1896 r., kiedy w Wielgomłynach miała miejsce ostatnia epidemia cho-
lery31, w domu Marcina Zuterka mieściła się przeniesiona z plebanii 3 klasowa 
szkoła prowadzona przez panią Otolińską32. Był to pierwszy, drewniany dom  
z werandą postawiony przez ojca Walentego przy tzw. drodze krzętowskiej  
w Wielgomłynach33.  

                                                 
25 APŁ, nr zespołu 13/0, Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Noworadomskiego, 
sygn.. 1-455;  likwidacja serwitutów w zamian za ziemie: 4 morgi ziemi rolnej i 4 morgi lasów 
[stąd tzw. chłopskie lasy] . 
26 APŁ, nr zespołu 13/0, Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Noworadomskiego, 
sygn. 1-455; potwierdzenie serwitutów przez dziedzica Aleksandra Zaborowskiego z dn. 19 
listopada 1882 r. dotyczącego lasów Brzeziny i Lipowiec. 
27 Akty zgonów Stanisława, Franciszka, Józefa, Marcina i Florentyny Zuterek z lat 1942 i 1943, 
Księga zgonów parafii Wielgomłyny oraz groby rodzinne rodziny Zuterków na cmentarzu 
parafialnym w Wielgomłynach. 
28 Akt urodzenia Zofii Olczyk ur. 5 maja 1827 r. (siostry Florentyny), córki Filipa Olczyka  
i Katarzyny Jeż, Księga urodzeń parafii Kruszyna, rok 1827, nr 24. 
29 Akt urodzenia Marcjanny Kwiatkowskej ur. 17 czerwca 1827 r. (matka Florentyny Olczyk), 
córka Marcina Kwiatkowskiego i Tekli Radomskiej, Księga urodzeń parafii Bogdanów, rok 
1837, nr 148. 
30 Stanisław Nagaduś, Dzieje Wielgomłyn; Wiadomości gminne Gminy Wielgomłyny 23 
kwietnia 2006 r., opracowane przez Halinę Winiszewską. 
31 Icek Sycowski, były felczer, podanie o pomoc do Komitetu Aprowizacyjnego w Wielgomły-
nach w 1917 r. 
32 Stanisław Nagaduś, Dzieje Wielgomłyn i Wiadomości gminne Gminy Wielgomłyny 30 
kwietnia 2006 r.; http://pspwielgomlyny.superszkolna.pl/cms/13121/historia_szkoly 
33 Według relacji Stanisławy Tramsz z domu Mofina, siostrzenicy Walentego Zuterka. Po kilku 
latach szkoła zmieniła lokum tym razem na dom pani Zambrzyckiej koło rynku. Pani Otoliń-
ska była nauczycielką do 1910 r. W związku ze swoim wiekiem naukę pobierał wówczas także 
Walenty Zuterek. 
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Koleje losu Walentego Zuterka 

 

 
 
 
Walenty Zuterek. Fotografia z archiwum rodzinnego Jana Mieczysława Majewskiego, wnuka 
Walentego Zuterka 

 
Brak jest bezpośrednich relacji z dziecięcych lat Walentego Zuterka. Jego 

chłopskie pochodzenie, status społeczny rodziców, decydowało o tym, że jego 
wychowanie i dorastanie było bardzo typowe i zapewne nie wyróżniało się ni-
czym szczególnym na tle wioskowej, wielgomłyńskiej społeczności. Bardzo inte-
resujący, choć przybliżony obraz rozwoju młodzieży wiejskiej w Polsce central-
nej, w tym tzw. „pokolenia 1890”, do którego należałoby zaliczyć Walentego 
Zuterka przedstawiony został przez Włodzimierza Mędrzeckiego34. 

Potwierdzeniem typowości środowiska, w którym wychowywany był 
Walenty Zuterek są dokumenty potwierdzające udział jego ojca Marcina Zuterka 
w  sporach o granice pól i lasów (tzw. lasów chłopskich), czyli najpowszechniej-

                                                 
34 Włodzimierz Mędrzecki, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. Procesy socja-
lizacji, Warszawa 2001, s. 77-142 



Bartosz Majewski 
 

 138

szych sporów w środowisku włościańskim. Marcin Zuterek bierze w nich udział 
zarówno w roli głównej, jako strona sporu granicznego w roku 191035 oraz jako 
świadek w sprawach innych chłopów36.  

W chwili rozpoczęcia Wielkiej Wojny, Walenty miał 24 lata i był nadal 
kawalerem. Został powołany do wojska carskiego w ramach mobilizacji wojska 
rosyjskiego w 1914 r. i zapewne znalazł się wśród 20 osób, rocznika 1890, powo-
łanych do wojska w roku 1914 z terenu powiatu noworadomskowskiego37.  

W 1916 r. na pewno przebywał przez dłuższy czas za Zbruczem w Pło-
skirowie [dzisiaj Chmielnicki, Ukraina]. Tam poznał Stanisławę Rudnicką [ur. 6 
stycznia 1901 r. Czarny Ostrów k. Płoskirowa]. Stanisława, przyszła żona Walen-
tego, pochodziła z rodziny chłopów włości Czarnoostrowskiej, jej rodzicami byli: 
Ignacy Rudnicki i Józefa Piotrowska38. Więcej o statusie społecznym rodziców 
Stanisławy mówią zachowane zdjęcia Stanisławy oraz świadectwo ukończenia 
przez Stanisławę Rudnicką 3 klas Wyższej Szkoły Żeńskiej w Płoskirowie  
z 1917 r.39 Jest bardzo prawdopodobne, że rodzina  związana była bezpośrednio 
z majątkiem hrabiów Przeździeckich w Czarnym Ostrowie, skąd zapewne ze 
względów bezpieczeństwa w czasie I wojny światowej przenieśli się do więk-
szego Płoskirowa.  

Już pod koniec 1916 r. Walentego i Stanisławę łączyło coś więcej niż 
zwykła znajomość, co potwierdza podarowane z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia Walentemu przez Stanisławę zdjęcie z dedykacją: „Na pamiątkę dla kocha-
nego Walusia od Stasi 26.12.1916”. Ślub wzięli w okresie między 1917 a 1919 r. 

                                                 
35 APŁ, nr zespołu 13/0, Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Noworadomskiego, 
sygn. 1-455; wezwanie z 31 grudnia 1910 r. Marcina Zuterka do Sądu Komisarza Włościań-
skiego w Noworadomsku w sprawie sporu z Kazimierzem Grządzielem. 
36 APŁ, nr zespołu 13/0, Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Noworadomskiego, 
sygn.. 1-455; nr inw. 70; wezwanie 5 marca 1912 r. Marcin Zuterek jako świadek w sprawie 
spadkowej rodziny Stoleckich, Stefan Stolecki spór graniczny z Lewandowskim; wezwanie  
z dn. 25 września 1913 r. Marcin Zuterek jako jeden z kilkudziesięciu chłopów przeciw Józe-
fowi Pelikowi w sporze granicznym. 
37 APŁ, sygn. 479, Wykaz osób powołanych do wojska rosyjskiego: rocznik powołany 1890. 
38 Archiwum Państwowe w Chmielnickim, Ukraina, Księga Metrykalna Czarno – Ostrowskiej 
rzymsko-katolickiej cerkwi parafialnej, Księga Urodzeń rok 1901, kopia uzyskana dzięki 
uprzejmości Włodzimierza Dubieniewicza z Centrum Polsko–Ukraińskiego Podola w Chmiel-
nickim (Płoskirów), Ukraina 
39 Zdjęcie Stanisławy Rudnickiej z napisem na rewersie po rosyjsku: „Potwierdzam własno-
ręczny podpis i przedstawioną na odwrocie danej karty osobę Stanisławy Ignatiewny Rudnic-
kiej, która ukończyła 3 klasy Proskurowskiej Żeńskiej Wyższej Szkoły w 1917 roku”. Naczel-
nik – podpis. Pieczątka: Proskurowska Żeńska Szkoła Wyższa. Z archiwum prywatnego Jana 
Mieczysława Majewskiego, wnuka Stanisławy Zuterek z domu Rudnickiej. 
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Walenty Zuterek, jako żołnierz carskiej piechoty, ok. 1914-1916, zdjęcia z archiwum prywat-
nego Jana Mieczysława Majewskiego, wnuka Walentego 
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Zdjęcie Stanisławy Rudnickiej z zacytowanym napisem na rewersie. Z archiwum prywatnego 
Jana Mieczysława Majewskiego, wnuka Stanisławy Zuterek z domu Rudnickiej 
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Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Walenty Zuterek przebywał 
w Płoskirowie, czyli na terenach, które w 1919 r. były zajmowane kolejno przez 
wojska ukraińskie URL, Armię Ochotniczą gen. Denikina, a od końca 1919 r. 
przez Wojska Polskie40 przy akceptacji ukraińskich sojuszników, aż do czasu 
kwietniowej kijowskiej ofensywy wojsk polskich, a właściwie ich odwrotu  
w lipcu 1920 r. W lutym 1919 r., na fali dość powszechnych pogromów antyży-
dowskich, petlurowskie oddziały hajdamaków atamana Semosenko dokonały 
masakry żydowskich mieszkańców miasta Płoskirowa, pozbawiając życia ponad 
1500 osób41. Walenty zaciągnął się do polskiego wojska dopiero 30 sierpnia  
i służył do 23 września 1920 r. Mimo stosunkowo krótkiego stażu wojskowego 
Walenty za swoją służbę został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.  

Szybkie odejście z wojska miało związek z propozycją dołączenia do Po-
licji Państwowej. Pracę rozpoczął od 1 października 1920 r.42 Mając na uwadze 
wymagania stawiane kandydatom do Policji Państwowej w ustawie o Policji  
z 1919 r., pośrednio można ustalić, że Walenty Zuterek był człowiekiem zdro-
wym i silnym, posiadającym umiejętność czytania i pisania oraz liczenia. Musiał 
też być w stanie wykazać się „nieskazitelną przeszłością”43. Do pracy został wy-
słany na Wołyń (Okręg XIII Policji Państwowej), do Turzyska, w powiecie ko-
welskim. Dokładnie miesiąc po tym, jak Walenty rozpoczął swoją karierę w Poli-
cji, 1 listopada 1920 r. jeszcze w Płoskirowie za Zbruczem urodziło się pierwsze 
dziecko Walentego i Stanisławy Zuterek, córka Janina44. 

Turzysk był miasteczkiem leżącym nad rzeką Turją, ok. 24 km od Kowla, 
zamieszkałym w 1929 r. przez 2800 mieszkańców, z których 90% stanowili Ży-
dzi45. Populacja żydowskich mieszkańców sztetla46 wzrosła w 1938 r. do ponad 
5500, a mieszkających po drugiej stronie rzeki w tzw. „nowym mieście” prawo-

                                                 
40 Lech Wyszczelski, Kampania ukraińska 1920 roku, Warszawa 2009, s. 35; Sebastian Szajdak, 
Polsko–ukraiński sojusz polityczno-wojskowy w 1920 roku, Warszawa 2005, s. 6, 8-69; Jeremiasz 
Ślipiec, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 roku, [w:] Polska i Ukraina w walce o niepodle-
głość 1918-1920, pod redakcją Tadeusza Krząstka, Warszawa, 2009, s. 58-59. 
41 Elias Haifeitz, The slaughter of the Jews in Ukraine in 1919, J.U.D.  
https://archive.org/stream/slaughterofjewsi00heifuoft/slaughterofjewsi00heifuoft_djvu.txt 
42 Miednoje, Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Rada Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, Warszawa 2006, s. 1067, biogram Walentego Zuterka. 
43 Grzegorz Perz, Wybrane zagadnienia historii Policji, „Materiały Dydaktyczne”, nr 99, Legio-
nowo 2013, s.9. 
44 USC w Sycowie, Akt zgonu Janiny Majewskiej [z domu Zuterek], rok 1949. 
45 Dr Mieczysław Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Wołyniu, Łuck 1929, s.146. 
46 Yohanan Petrovsky-Shtern, Sztetl. Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschod-
nich, Kraków 2014, s. 9-10. 
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sławnych Ukraińców do 200047. W miasteczku znajdowały się: urząd gminny,  
1 kościół katolicki, 1 cerkiew prawosławna, 2 synagogi, ale także przychodnia 
rejonowa i posterunek Policji Państwowej48, mieszczący się w żydowskiej części 
miasteczka przy północnej części ul. Targowej49. Miasto nie posiadało kanaliza-
cji, ani uregulowanej sieci ulic,  a jego zabudowa była w większości drewniana50. 

 
 

 
 
Zdjęcie przedwojenne miasteczka Turzysk, w powiecie kowelskim, województwie wołyńskim 
z widoczną synagogą i placem targowym. Z archiwum i dzięki uprzejmości Stowarzyszenia 
Żydów Turzyska  [ang. Association of the Jews of Trisk] w Tel Awiwie, Izrael 

 

                                                 
47 http://www.turisk.org/en_history.php  
48 Księga Adresowa Polski (wraz z w.m. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu Rzemiosł i Rolnictwa –
1929 rok, s. 2227, Turzysk. Grzegorz Perz, Wybrane zagadnienia…, s.7; Ustawa z 24 lipca 1919 r. 
stanowiła że Policja jest przystosowana do podziału administracyjnego Państwa i dzieli się m. 
in. na posterunki stałe w gminach. 
49 Według relacji Haima Mendelsona [email z 19 grudnia 2015 r.], ze Stowarzyszenia Żydów 
Turzyska  [ang. Association of the Jews of Trisk] w Tel Awiwie, Izrael, czyli zespołu opraco-
wującego nową wersję Księgi Pamięci [ang. Yizkhor Book] społeczności żydowskiej Turzyska 
pod tytułem Ledger of the Jewish Community of Trisk - Memorial Book; ulica Targowa w Turzysku 
była najdłuższą ulicą zorientowaną wzdłuż osi północ – południe, w żydowskiej części mia-
steczka, czyli na północ od rzeki Turji. 
50 Włodzimierz Mędrzecki, Województwo Wołyńskie 1921-1939. Elementy przemian cywilizacyj-
nych, społecznych i politycznych, Wrocław 1988 s. 18: żadne z 22 miast Wołynia nie posiadało 
kanalizacji i uregulowanej sieci ulic. 
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Międzywojenny Wołyń był miejscem stałych tarć między większościową 
społecznością ukraińską (czasami także społecznością żydowską) a polską ad-
ministracją, w tym i Policją Państwową. Wystąpienia wrogie w stosunku do pań-
stwa polskiego były skutkiem działań organizacji komunistycznych (KPZU -
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy51, Selb-Rob-Jedność) oraz nacjonali-
stycznych (UWO - Ukraińska Organizacja Wojskowa, OUN - Organizacja Ukra-
ińskich Nacjonalistów)52. Jednakże w części opisów żydowskich mieszkańców 
przejęcie władzy prze Polskę po latach zawieruchy wojennej opisywano pozy-
tywnie jako koniec panującego bałaganu53.  

W administracji, w szkolnictwie, ale także w Policji Państwowej zatrud-
niano niemal wyłącznie Polaków. Celowo sprowadzano na teren województw 
kresowych ludzi pochodzących z centralnej Polski, nieznających języka ukraiń-
skiego54, wśród nich i Walentego Zuterka, jako policjanta na posterunku w Tu-
rzysku, który kontynuował swoją służbę po półrocznej służbie próbnej.  

Na tych terenach istniały silne tarcia na tle narodowościowym między 
Polakami i Ukraińcami. Stąd władze polskie dążyły do zwiększenia obecności 
Polaków na Kresach. W wyniku reformy rolnej z 1920 r.55 tworzono kolonie woj-
skowe, zakładane na ziemiach przekazywanych weteranom wojny o niepodle-
głość. W gminie wiejskiej Turzysk osadnictwo wojskowe reprezentowały 3 takie 
kolonie: Dolsk, Klusk i Tahaczyn56. W Turzysku były: polskojęzyczna elemen-
tarna szkoła publiczna oraz 2 żydowskie57 i ani jednej ukraińskiej. 

                                                 
51 Timothy Snyder, Tajna Wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków 
2008, s. 55-56. 
52 Marcin Ł. Majewski, Wołyń. Komunizm, Nacjonalizm, terroryzm, Warszawa 2014, s. 13. 
53 Haim Mendelson, email z 13 grudnia 2015 r. o stosunkach polsko żydowskich w Turzysku 
międzywojennym;  Stowarzyszenie Żydów Turzyska  [ang. Association of the Jews of Trisk]  
w Tel Awiwie, Izrael, na podstawie: “Ledger of the Jewish Community of Trisk - Memorial 
Book”. 
54 Mykoła Kuczerepa, Polityka narodowościowa II RP wobec Ukraińców w latach 1919-1939, [w:] 
Polska- Ukraina: trudne pytania, t. 1-2, Warszawa 1998, s. 35. 
55 Andrzej Ajnenkiel, Polityka Polski w stosunku do Ukraińców w okresie międzywojennym, [w:] 
Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 1-2, Warszawa 1998, s. 23.  
56 Lista osadników na Wołyniu  w 1920 r. (lista kompletna), materiały dostarczył: Ryszard Sys, 
Edycja dla Biblioteki Kresowej: Waldemar Stankiewicz, 02.12.2012 r., 
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiaioO
E7P_JAhWB7BQKHbu8A1sQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fkresy-
siberia.org%2Fhom%2Ffiles%2FList-of-Kresy-Military-
settlers.pdf&usg=AFQjCNG60NaunNOJI4262Ys7gDYKg_kUNQ&bvm=bv.110151844,d.ZWU 
57 Dubit Ben-Artzi, ur. 1920 w Turzysku, relacja przekazana dzięki uprzejmości Haima Men-
delsona ze Stowarzyszenie Żydów Turzyska  [ang. Association of the Jews of Trisk] w Tel 
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Państwo polskie było reprezentowane na Wołyniu przez policjantów, 
żołnierzy i nauczycieli, w efekcie będąc postrzeganym przez społeczeństwo 
ukraińskie i żydowskie, jako represyjne i  nieoświecone58. 

Na Wołyniu od 1921 r. dochodziło do gwałtownych, agresywnych akcji  
z obu stron59. Na sowiecką dywersję z lat 1923/24 odpowiedziano militaryzacją 
policji oraz stworzeniem Korpusu Ochrony Pogranicza, z którym Policja była 
zobowiązana ściśle współpracować60.  Z biegiem lat przemoc rosła i nie ominęła 
także Turzyska, leżącego w powiecie kowelskim, będącym ośrodkiem ruchu 
komunistycznego na Wołyniu. Ideologia komunistyczna cieszyła się tam auten-
tycznym poparciem mas61. Silne wpływy komunistyczne występowały w śro-
dowisku turzyskich Żydów, a żydowskie opisy akcji represyjnych policjantów 
nie mogą być odczytywane jako komplement lub pochwała pod adresem Poli-
cji62. Z drugiej strony działania komunistycznych organizacji miały mocno wy-
zywający charakter, skoro jedna z nich zakończyła się wywieszeniem czerwonej 
flagi na budynku posterunku policji w Turzysku63, miejscu pracy Walentego 
Zuterka. 

Skutkiem jednej z akcji Policji w miasteczku była interpelacja ukraińskie-
go posła do Sejmu RP z klubu Ukraińskiej Socjalno-Demokratycznej Partii, Józe-
fa Skrzypy z 1924 r. o brutalnym pobiciu trojga ukraińskich mieszkańców mia-
steczka przez posterunkowego Policji Państwowej w Turzysku: Malika [imię 

                                                                                                                               
Awiwie, Izrael,: e-mail z dn. 15 grudnia 2015 r.; według D. Ben-Artzi jedna szkoła żydowska 
była prowadzona w jidysz, a druga po hebrajsku (Tarbut). 
58 Timothy Snyder, Tajna Wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków 
2008, s. 184. 
59 Oleh Razyrhayev, Policja Państwowa wobec ruchu antypaństwowego i dywersyjnego na terenie 
województwa wołyńskiego w latach 1921-1926, Annales UMSC:, VOL. LXV, Sectio F, 2010, s. 33. 
60 Oleh Razyrhayev, Udział Policji Państwowej województwa wołyńskiego w obronie granicy 
wschodniej w latach 1921-1924, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2010, 1 (15), s. 211-231;  
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-3d429b17-c585-43cb-
8c83 -44c0e416d124  
61 Timothy Snyder, Tajna Wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków 
2008, s. 107-108, s.188. 
62 Icchak Bik, tekst o żydowskich komunistach w Turzysku napisany w jidysz, informacja od 
Haima Mendelsona ze Stowarzyszenie Żydów Turzyska  [ang. Association of the Jews of 
Trisk] w Tel Awiwie email z dn. 23 grudnia 2015 r.  
63 Aharon i Arie Grinsztein [bracia], tekst  z przed 1935 r., o „bandycko” powiewającej czer-
wonej fladze na budynku Policji w Turzysku, informacja od Haima Mendelsona ze Stowarzy-
szenie Żydów Turzyska  [ang. Association of the Jews of Trisk] w Tel Awiwie email z dn. 23 
grudnia 2015 r.  
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nieznane]64. Innymi znanymi funkcjonariuszami Policji w Turzysku byli: Jan 
Lewczuk65, Jan Jarecki66 i Bronisław Szczyżowski67, wszyscy w stopniu starszego 
posterunkowego. Z kolei źródła żydowskie wspominają st. post. Franciszka 
Rzepkę68, byłego szewca, który nachodził rodziców komunizującej młodzieży 
żydowskiej, starając się ich odwieść od działalności komunistycznej, ale bez suk-
cesu69. W związku z oficjalnym zakazem świętowania 1 maja, komunistyczne 
środowiska w Turzysku zwykły manifestować swoje poglądy 3 maja70,  kiedy to 
polskie organizacje i polskie władze świętowały rocznicę uchwalenia Konstytucji 
z 3 maja 1791 r.  W raporcie z kwietnia 1932 r. Wojewoda Wołyński informował  
o powstaniu nowej jaczejki KPZU m. in. w Turzysku71. W tym samym roku 
KPZU wysłała w teren grupę powstańców z Kowla, która atakowała polskie 
gospodarstwa i policjantów. Organy policyjne Józewskiego odpowiedziały ma-
sowymi aresztowaniami, określanymi jako „likwidacje”72. W marcu 1934 r. ko-
mórki KPZU podjęły działania mające na celu wszczęcie strajku jarmarcznego. 

                                                 
64 Interpelacja p. Skrzypy i tow. z klubu Ukraińskiej Socjalno-Demokratycznej Partji [Partii] do 
p. Ministra Spraw Wewnętrznych z 11 kwietnia 1924 r. w sprawie bestjalskiego [bestialskiego] 
pobicia i dzikich gwałtów (sic!), popełnionych przez posterunkowego policji państwowej w 
Turyjsku [Turzysku], Malika, nad włościanami gminy Turyjsk [Turzysk] na Wołyniu: O. Sza-
runowiczem, S. Kakajłowiczem i A. Kakajłowiczową; https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-
acc&acc_sequence=000116053. 
65 Funkcjonariusze i pracownicy Policji Państwowej  II RP w woj. wołyńskim; Wykaz opraco-
wany głównie w oparciu o dokumenty z ostatnich lat przed wybuchem II wojny światowej 
przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie; 
 http://wolyn-metryki.pl/joomla/rozmaitosci/78-artykuly-metryki-wolyn/98-policja  
66 Miednoje, Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Rada Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa, Warszawa 2006, s. 296, biogram Jana Jareckiego. 
67 Miednoje, Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Rada Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa, Warszawa 2006, s. 892, biogram Bronisława Szczyżowskiego. Bracha Rubinste-
in, z domu Order, relacja dzięki informacji od Haima Mendelsona ze Stowarzyszenie Żydów 
Turzyska  [ang. Association of the Jews of Trisk] w Tel Awiwie, email z dn. 27 grudnia 2015 r.; 
B. Rubinstein pamiętała policjanta o nazwisku „Czyzeski”. 
68 Miednoje, Księga…,, s. 780, biogram Franciszka Rzepki: pełnił służbę w Turzysku w 1938 r. 
69 Aharon i Arie Grinsztein [bracia], tekst  sprzed 1935 r., o policjancie Żepce, Żap(b)ce, infor-
macja od Haima Mendelsona ze Stowarzyszenie Żydów Turzyska  [ang. Association of the 
Jews of Trisk] w Tel Awiwie, email z dn. 23 grudnia 2015 r. 
70 Kalman Lis, tekst  o obchodach 1 Maja w Turzysku, informacja od Haima Mendelsona  ze 
Stowarzyszenie Żydów Turzyska  [ang. Association of the Jews of Trisk] w Tel Awiwie, email 
z dn. 23 grudnia 2015 r. 
71 Marcin Ł. Majewski, Wołyń…, s. 121; w związku z powstaniem KOP w 1924 r. oraz inten-
sywnym akcjom represyjnym policji oraz delegalizacją i likwidacją kryptokomunistycznej 
partii Sel-Rob-Jedność w 1932, organizacje komunistyczne dopiero w latach 30-tych odzyski-
wać zaczęły siłę i możliwości działania. 
72 Timothy Snyder, Tajna Wojna…, s. 188-189. 
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Plany te zostały udaremnione przez władze wojewódzkie. W wyniku akcji pre-
wencyjnej policji dokonano likwidacji komitetów strajkowych, w tym m.in.  
w Turzysku. W związku z tą sprawą aresztowano łącznie 72 osoby, a sama akcja 
przebiegała bez większych problemów73. W akcjach tych ze względu na swoją 
pracę musiał brać udział Walenty Zuterek ze swoimi podkomendnymi z poste-
runku w Turzysku. 

W takich warunkach przyszło pracować Walentemu Zuterkowi. Polskie 
pochodzenie pomagało mu w awansach. Zgodnie z ówczesną praktyką wszyscy 
komendanci posterunków byli Polakami74. W 1935 r. Walenty Zuterek w stopniu 
przodownika75, pełnił funkcję Komendanta posterunku w Turzysku, co potwier-
dza napis na rewersie poniższego zdjęcia: „z prawej sekretarz Teofil Żółkiew-
ski76 - łysy z brodą, nad nim komendant policji Walenty Zuterek, Turzysk”77.  

                                                 
73 Marcin Ł. Majewski, Wołyń…, s. 141. 
74 Włodzimierz Mędrzecki, Województwo Wołyńskie …, s. 22. 
75 Marek Maczyński, Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej. Organizacyjno-prawne podstawy 
funkcjonowania, Kraków 1997, s. 133. Stopień Przodownika PP odpowiadał sierżantowi Wojska 
Polskiego. Szeregowe stopnie Policji Państwowej w porządku stopni: straszy przodownik PP, 
przodownik PP, starszy posterunkowy PP, posterunkowy PP . 
76 Teofil Żółkiewski był samorządowcem, od 1931 r. do wybuchu II wojny światowej wojny 
był sekretarzem Gminy Turzysk. Zmuszony przez władze sowieckie wyjechał najpierw do 
przyjaciół w Dąbrowie, a stamtąd do swojego mająteczku w Płoszczy koło Żabinki (obecnie 
Białoruś). Wywieziony przez NKWD do Rosji, powrócił za wstawiennictwem Stanisława 
Mikołajczyka  (udało mu się napisać list do rządu polskiego i powrócić). Nota biograficzna Teofila 
Żółkiewskiego, http://wolyn.ovh.org/opisy/turzysk-04.html. 
77http://wolyn.eu/album/Wo%C5%82y%C5%84%20wczoraj%20i%20dzi%C5%9B/powiat%2
0kowelski/gmina%20Turzysk/Turzysk/slides/z%20prawej%20sekretarz%20Teofil%20%C5%
BB%C3%B3%C5%82kiewski%20-
%20%C5%82ysy%20z%20brod%C4%85,%20nad%20nim%20komendant%20policji%20%C5%B
Buterek,%20Turzysk.html. 
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W 1925  r. w Kowlu  na świat przyszło drugie z dzieci Walentego, syn 

Leszek78. Dwa lata później do publicznej szkoły podstawowej w Turzysku zaczę-
ła uczęszczać córka Janina79. W roku szkolnym 1937/1938 Leszek rozpoczął  
naukę w Gimnazjum Państwowym w Kowlu, do którego uczęszczał do dnia 9 
września 1939 r.80  

Do wybuchu drugiej wojny światowej rodzina Zuterków mieszkała  
w służbowym domku z ogrodem. Posiadali konie i pasiekę.  

 

                                                 
78 Leszek Zdzisław Zuterek, ur. 28 marca 1925 r. według późniejszej żony Leszka, Marii Fin-
dlik, rok urodzenia podawany w dokumentach w czasie II wojny światowej, został zaniżony 
w celu uniknięcia wyjazdu na roboty przymusowe do Niemiec, np. niemiecka Karta pracy – 
Arbeitskarte nr 914R/13660 podaje datę urodzenia: 28 marca 1927 r., z archiwum prywatnego 
Andrzeja Zuterka.  
79 Dubit Ben-Artzi, ur. 1920 r., córka rzeźnika od uboju rytualnego, chodziła do polskiej szkoły 
w Turzysku i pamięta z klasy córkę komendanta Policji o nazwisku Zuterec(k), relacja ustna 
przekazana przez Haima Mendelsona ze Stowarzyszenie Żydów Turzyska  [ang. Association 
of the Jews of Trisk] w Tel Awiwie, email  z 13 grudnia 2015 r.  
80 Leszek Zdzisław Zuterek, niemiecka Karta pracy – Arbeitskarte nr 914R/13660 podaje okres 
nauki w Gimnazjum Państwowym w Kowlu, z archiwum prywatnego Andrzeja Zuterka. 



Bartosz Majewski 
 

 148

                                        
 
Dzieci Walentego: Leszek w mundurku szkolnym Państwowego Gimnazjum w Kowlu [1937-
1939] oraz Janina (1939-1945), z archiwum prywatnego Jana Mieczysława Majewskiego 

 

 
 
Zdjęcie z napisem na rewersie: „Z Tatusiem w ogrodzie. 1938”, Janina Zuterek z ojcem Walen-
tym Zuterkiem. Zdjęcie z archiwum prywatnego Jana Mieczysława Majewskiego, wnuka 
Walentego Zuterka i syna Janiny 
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Zdjęcie z napisem na rewersie: „1938”, Janina Zuterek z psem w ogrodzie. Zdjęcie z archiwum 
prywatnego Jana Mieczysława Majewskiego, wnuka Walentego Zuterka i syna Janiny 
 

Walenty pomimo dużej odległości nie zerwał kontaktów z rodzinnymi 
stronami i co roku odwiedzał Wielgomłyny z rodziną, przywożąc ze sobą skóry 
z upolowanej na Wołyniu zwierzyny81. W 1930 r. w Wielgomłynach, na rodzin-
nej działce, wspólnie z ojcem, Marcinem Zuterkiem, wybudował (i współfinan-
sował) dwurodzinny, murowany dom z kamienia chełmskiego, na miejscu sta-
rego, drewnianego z werandą. Walenty partycypował w połowie kosztów bu-
dowy domu i dlatego to do niego należało pół domu. Pod nieobecność Walente-
go jego część domu zajmowali bracia Franciszek i Stanisław. Ojciec Walentego 
zarabiał w Wielgomłynach na życie jako zegarmistrz82, zapewne z powodu piąt-
ki dzieci, dla których kilkanaście mórg ojcowizny do podziału nie wystarczyłoby 
do godnego życia. Dlatego między innymi Walenty pozostawał w trudnej, ale 
dobrze opłacanej służbie na Wołyniu, a inny z jego synów Franciszek wyjechał 
na pewien czas do pracy do Francji, nie wymeldowując się jednak oficjalnie83.  

                                                 
81 Według relacji Stanisławy Tramsz (z domu Mofina), siostrzenicy Walentego Zuterka, córki 
Władysława Mofiny i Heleny Zuterek.  
82 Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu Rzemiosł I Rol-
nictwa – 1929 rok (strona 1002), Wielgomłyny, Zegarmistrze: Luterek M. (sic!). 
83 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, nr zespołu 124/0, Akta gminy Wiel-
gomłyny, 1846-1952, Wykaz szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia, którzy wyjechali  
z Wielgomłynów bez wymeldowania: m. in. Franciszek Zuterek, syn Marcina i Florentyny -
Francja] - 1929 r.  
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Zdjęcie domu rodzinnego Zuterków wybudowanego w 1930 r. w Wielgomłynach przy drodze 
krzętowskiej, stan z 2009 r., fot. Bartosz Majewski. 

 
Wraz z początkiem wojny Walenty Zuterek, jako zmobilizowany poli-

cjant znalazł się w Kowlu, który żołnierze armii radzieckiej zajęli 22 września 
1939 r. Został aresztowany i w październiku/listopadzie znajdował się już  
w Szepietówce, która była jednym z pięciu obozów przerzutowych, ale jedynym 
obsługującym obszar województwa wołyńskiego84. Następnie trafił do Ostasz-
kowa. Obóz znajdował się w pomieszczeniach karnej kolonii dla nieletnich, 
mieszczącej się w byłym klasztorze prawosławnym Niłowa Pustyń na wyspie 
Stołbnyj jeziora Seliger w obwodzie kalinińskim, około 10 km od miasteczka 
Ostaszków. Komendantem obozu był major bezpieczeństwa państwowego Pa-
weł Borisowiec. Początkowo do obozu kierowano wszystkie kategorie jeńców  
w tym żołnierzy, policjantów, osoby cywilne. Między 28 września a 1 paździer-
nika 1939 r. do obozu przybyło 9193 osoby, ale w tym zaledwie 92 policjantów.  
W dniu 3 października 1939 r. zostaje wydana dyrektywa nr 4445/b Ł. Berii  
o przeznaczeniu obozu wyłącznie dla policjantów, agentów wywiadu, funkcjo-
nariuszy kontrwywiadu, żandarmów i strażników więziennych. W efekcie tej 
dyrektywy do 29 listopada 1939 r. stan obozu wynosił 5959 jeńców, w tym 5818 

                                                 
84 Polski Wrzesień - wojna na dwa fronty, Piotrków Trybunalski  2000; „wziętych do niewoli pol-
skich wojskowych (w tym policjantów) z zaanektowanych przez Sowiety południowych tere-
nów II RP prowadzono do punktów zbornych na Ukrainie w Olewsku, Szepietowce, Woło-
czyskach, Jarmolińcach i Kamieńcu Podolskim”. 
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oficerów, podoficerów i szeregowych policji i żandarmerii. Jeńcy byli zakwate-
rowani w 20 blokach, zgrupowani według województw i kategorii. Walenty 
Zuterek musiał mieć w obozie kontakt ze swoimi podwładnymi z posterunku  
w Turzysku, którzy także trafili do Ostaszkowa: st. post. Franciszkiem Rzepką, 
st. post. Bronisławem Szczyżowskim i st. post. Janem Jareckim. Decyzja o skaza-
niu na śmierć polskich oficerów zapadła 5 marca 1940 r. Natomiast 7 marca  
1940 r.  Ławrentij Beria wydał 2 dyrektywy dotyczące sporządzenia spisu uwię-
zionych z uwzględnianiem danych dotyczących rodzin uwięzionych [żona, 
dzieci, a także rodzice i rodzeństwo, jeśli mieszkali z rodziną jeńca] wraz z adre-
sem zamieszkania. Zaplanowana została deportacja rodzin zatrzymanych poli-
cjantów do rejonów Kazaskiej SRS na okres 10  lat85. Rodzina Zuterków uniknęła 
tego losu. 

Żona Walentego, Stanisława Zuterek, wraz z dziećmi: Janiną i Leszkiem, 
wyjechała w 1940 r. z Turzyska, po otrzymaniu ostrzeżenia od znajomego Ukra-
ińca o możliwych wywózkach rodzin policjantów. Ukrainiec ten otrzymał list od 
Walentego z poleceniem zajęcia się rodziną i pszczołami86. Stanisława nie 
otrzymywała listów od Walentego w trakcie jego pobytu w obozie w Ostaszko-
wie87, mimo, że zakaz korespondencji wprowadzono dopiero 16 marca 1940 r. 
Wjazd rodziny na teren Generalnej Guberni miał miejsce przez Chełm [granica 
ówczesnej URSS z Generalna Gubernią]. Cała rodzina bezpiecznie dojechała do 
rodziny Walentego w Wielgomłynach88. 

19 marca 1940 r. to początek prac nad sporządzeniem kart informacyj-
nych jeńców [imię i nazwisko, nr akt osobowych, rok i miejsce urodzenia, stan 
majątkowy i rodzinny, pozycję społeczną, miejsce przytrzymywania i datę wzię-

                                                 
85 Katyń. Jeńcy niewypowiedzianej wojny, t. 1, Warszawa 1995, s 460. Zachowały się relacje Hele-
ny Morozowicz z domu Żeżko, mieszkającej w Turzysku z mężem Mikołajem, synem Alek-
sandrem oraz rodzicami Anną i Stefanem  „(…) A w kwietniu 13go wywieźli nas na Sybir 
[sic!] w Kazachstan. Wszystkie rodziny policyjne i aresztowanych, a nawet niektórych których 
mężowie są w niewoli. (…)” - fragment listu z zesłania z Pawłodaru w Kazachstanie. W pa-
miętniku opisującym losy zesłanych od 13 kwietnia 1940 r. do 21 czerwca 1946 r. pisała: „(…) 
Rano nas zabrali z domu, na stacji trzymali dzień, noc, a na drugi dzień po południu wywieźli  
z Turzyska. Dużo nie widzieliśmy, tylko czuliśmy, że odprowadza nas straszny ludzki płacz. 
(…)”. List i pamiętnik zostały udostępnione dzięki uprzejmości Julii i Agnieszki Chowańskich.  
86 Według relacji Marii Zuterek z domu Findlik, żony Leszka Zuterka i tym samym synowej 
Walentego Zuterka i Stanisławy Rudnickiej. 
87 Według relacji Marii Zuterek z domu Findlik, żony Leszka Zuterka i tym samym synowej 
Walentego Zuterka i Stanisławy Rudnickiej oraz relacji Jana Mieczysława Majewskiego, wnu-
ka Stanisławy Zuterek, wychowującej wnuka przez kilka lat w Wielgomłynach. 
88 Informacja pochodząca z dowodu tożsamości Stanisławy Zuterek. Z prywatnego archiwum 
Jana Mieczysława Majewskiego, wnuka Stanisławy. 
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cia do niewoli]. Ostatnia rubryka „Wyrok” była niewypełniona. Karty informa-
cyjne utworzono tylko dla więźniów, którym nie założono akt śledczych. W dniu 
5 kwietnia 1940 r. naczelnik Zarządu obwodowego NKWD Tokariew wysłał  
z Kalinina do Moskwy szyfrogram do ludowego komisarza spraw wewnętrz-
nych  Mierkułowa „Z pierwszego zlecenia wykonano Nr 343”, co oznaczało za-
mordowanie tego dnia 343 jeńców z obozu ostaszkowskiego. Jednym z nich był 
krajan Walentego Zuterka: starszy posterunkowy Ignacy Bąbka (ur. 18 czerwca 
1905 r. w Wielgomłynach), a w 1939 r. pracujący na posterunku w Lutomiersku 
w województwie łódzkim89. Listy deportacyjne NKWD [tzw. listy śmierci] prze-
syłane do obozu były podpisywane przez Soprunienkę do 14 kwietnia 1940, a po 
14 kwietnia przez Iwana Chochłowa. Zapewne analogiczne listy były wysyłane 
do szefa Zarządu Obwodowego NKWD Tokariewa. 

 
 
Lista wywozowa NKWD nr 50/3, strona 295, pozycja 57, kopia uzyskana dzięki uprzejmości 
Ośrodka KARTA – pismo z dn. 15 listopada 2002 r. 
 

Lista dyspozycyjna nr 050/3 z 27 kwietnia 1940 r., obejmowała 100 na-
zwisk, w tym na pozycji nr 57 Walentego Zuterka 90. Według potwierdzeń przy-
bycia transportów na stację kolejową w Kalininie ludzie z tego transportu zostali 
przewiezieni z Ostaszkowa do Kalinina 29 kwietnia 1940 r. [294 jeńców]91. 
Zgodnie z przyjętą przez NKWD organizacją tego samego dnia jeńców transpor-
towano karetką więzienną do Zarządu Obwodowego NKWD przy ul. So-
wietskiej, gdzie do zmroku przetrzymywano ich podziemnych celach, a następ-
nie mordowano strzałem w tył głowy. Egzekucje prowadziła ekipa wyższych 

                                                 
89 Miednoje, Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2006, s. 29; Indeks Re-
presjonowanych, t. III, Rozstrzelani w Twerze, Ośrodek KARTA 1997, s. 20; Naznaczeni piętnem 
Ostaszkowa. Wykazy jeńców obozu ostaszkowskiego i ich rodzn, Warszawa 2000, s. 311. 
90  III Tom Indeksu Represjonowanych – Rozstrzelani w Twerze, Ośrodek KARTA, Warszawa 1997, 
s. 340. 
91 Miednoje…, s. XLI. 
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funkcjonariuszy NKWD z Moskwy pod dowództwem „kata Łubianki” mjr Wa-
silija Błochina92. Jeszcze tej samej nocy samochodami ciała wywieziono do Mied-
noje, gdzie spoczęły w masowym grobie. 

Niestety nie był to koniec tragedii rodziny Zuterków. Jeszcze przed woj-
ną zmarła jedyna siostra Walentego, Helena, która z mężem Władysławem Mo-
finą93 miała córkę Stanisławę, która do końca swego życia94 była „chodzącą księ-
gą rodzinną” Zuterków. W 1942 r. w czasie okupacji niemieckiej w Wielgomły-
nach wybuchła epidemia tyfusu. Chorych trzymano w domu należącym do Ży-
da Liebermana. Trafili do niego dwaj bracia Walentego: Franciszek95 i Stani-
sław96 oraz Antonina Zuterek97 z domu Jędrzejczyk, żona Józefa Zuterka, także 
brata Walentego. Niestety wszyscy zmarli na tyfus. Ich siostrzenica Stanisława 
Mofina pamiętała jak zmarłych wynoszono przez okno zaimprowizowanego 
szpitala. Zapewne w związku z opisanymi tu traumatycznymi przeżyciami 
[śmierć żony] jeszcze w listopadzie 1942 r. umiera na serce Józef Zuterek98. Wo-
jennej tragedii rodziny Zuterków dopełniają zgony rodziców Walentego.  
W grudniu tego roku umiera matka Walentego, Florentyna99, a w 1943 r. na serce 
ojciec Marcin Zuterek100. Wszyscy są pochowani na cmentarzu w Wielgomły-
nach: Marcin i Florentyna z dwoma synami Stanisławem i Franciszkiem  
w jednym rodzinnym grobie, a Józef ze swoją żoną Antoniną w drugim. 

Z całej rodziny z pokolenia Walentego Zuterka, oprócz Stanisławy wdo-
wy po Walentym, wojnę przeżył jedynie brat Walentego Antoni, który żył  
w Wielgomłynach w rodzinnym domu Zuterków do śmierci w roku 1985. Jego 

                                                 
92 Nikita Pietrow, Psy Stalina, Warszawa 2012, s. 170-180; W. Błochin odpowiadał za egzekucje 
ponad 10 tys. ludzi w tym, marszałka I. Tuchaczewskiego, narkoma NKWD N. Jeżowa. 
93 Helena Mofina z domu Zuterek, zm. 1923 r., grób na cmentarzu parafialnym w Wielgomły-
nach. 
94 Stanisława Tramsz z domu Mofina, zm. 2013 r., grób na cmentarzu parafialnym w Wielgo-
młynach. 
95 Franciszek Zuterek zm. 28 października 1942 r., Księga zgonów parafii Wielgomłyny, rok 
1942, nr 101. 
96 Stanisław Zuterek zm. 25 listopada 1942 r., Księga zgonów parafii Wielgomłyny, rok 1942, 
nr 113. 
97 Antonina Zuterek (z domu Jędrzejczyk), żona Józefa Zuterka, zm. 11 października 1942 r., 
Księga zgonów parafii Wielgomłyny, rok 1942, nr 96. 
98 Józef Zuterek zm. 20 listopada 1942 r., Księga zgonów parafii Wielgomłyny, rok 1942, nr 111 
oraz relacja Stanisławy Tramsz z domu Mofina na temat okoliczności śmierci Józefa Zuterka. 
99 Florentyna Zuterek (z domu Olczyk), żona Marcina Zuterka, zm. 3 grudnia 1942, Księga 
zgonów parafii Wielgomłyny, nr 115. 
100 Marcin Zuterek zm. 6 czerwca 1943 r., Księga zgonów parafii Wielgomłyny, rok 1943, nr 54 
oraz relacja Stanisławy Tramsz z domu Mofina na temat okoliczności śmierci Marcina Zuter-
ka. 
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„Bratowa”, bo tak Antoni Zuterek zawsze zwracał się do Stanisławy, dzieliła  
z nim ów dwurodzinny dom, z którego połowa należała się jej po mężu Walen-
tym.  

Do końca wojny z matką w Wielgomłynach mieszkały dzieci Walentego  
i Stanisławy, czyli Janina i Leszek. Leszek pracował najpierw jako praktykant101, 
a następnie,  jako pracownik biurowy102 w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach. 
Leszek Zuterek był członkiem Armii Krajowej o pseudonimie „Sprytny”. 
Współpracował z kompanią „Andrzeja”, por. Floriana Budniaka z I batalionu 74 
pułku piechoty AK103. Janina pomagała matce i wujkowi w gospodarstwie.  

 

 
 

Córka Janina, fotografia z kenkarty (1942-1944), z archiwum prywatnego Jana Mieczysława 
Majewskiego, syna Janiny i wnuka Walentego Zuterka 

                                                 
101 Karta pracy – Arbeitskarte nr 914R/13660, wydana przez Arbeisamt Tchenstochau Neben-
stelle Radomsko dla Leszek Zdzisław Zuterek z informacją o pracy w Urzędzie Gminy Wiel-
gomłyny od 1 stycznia 1944 r. jako praktykant biurowy, z archiwum prywatnego Andrzeja 
Zuterka. 
102 Bescheinigung – Poświadczenie wydane przez Arbeisamt Tchenstochau Nebenstelle Ra-
domsko dla Leszek Zdzisław Zuterek; zawód: Buroangstellter, z archiwum prywatnego An-
drzeja Zuterka. 
103 Zbigniew Zieliński,7 dywizja Armii Krajowej, Warszawa 2004, s.70. 
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Syn Leszek w Wielgomłynach przed niemieckim Urzędem Gminy w 1944 r, z archiwum pry-
watnego Zbigniewa Zuterka, syna Leszka i wnuka Walentego Zuterka 
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Po zakończeniu II wojny światowej rodzina nadal nie miała żadnej kon-
kretnej wiedzy o losach Walentego. Poszukiwania prowadzone przez jego żonę 
Stanisławę przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie przyniosły żadnych 
rezultatów. Tym samym uznano, że Walenty najpewniej zginął na Wschodzie  
i nigdy nie wróci104. 

Walenty Zuterek został uznany sądownie za zmarłego 19 maja 1946 r.105 
Jego dzieci, Janina i Leszek, wyjechały na tzw. Ziemie Odzyskane, do Sycowa na 
Dolnym Śląsku. Janina, wychodząc w 1946 r. za mąż w Sycowie za Józefa Mie-
czysława Majewskiego106 urodzonego w Maksymowie, w rubryce zawód ojca, 
nie bez powodu wpisała „urzędnik, zaginiony w 1939 roku”107. 

Stanisława Zuterek żyła z renty po mężu, a w Wielgomłynach utrzymy-
wała częste  kontakty z księdzem Stanisławem Maślankiewiczem, Ambrozikową 
i aptekarzem, z którymi w weekendy i grała w karty (brydż i poker)108. Jej szwa-
gier Antoni Zuterek zajmował się uprawą roli. 

Po przedwczesnej śmierci swojej córki Janiny Majewskiej w 1949 r., na 
zmianę ze swoim zięciem Józefem Mieczysławem Majewskim, wychowywała 
wnuka Jana Mieczysława Majewskiego, który co drugi rok spędzał w całości  
u babci w Wielgomłynach, uczęszczając tu do Szkoły Podstawowej. Stanisławę 
Zuterek odwiedzał regularnie w Wielgomłynach jej syn Leszek Zuterek z żoną 
Marią z domu Findlik i z synami: Andrzejem i Zbyszkiem. Stanisława Zuterek 
zmarła 9 maja 1964 r. w szpitalu w Radomsku i została pochowana na cmentarzu 
parafialnym w Wielgomłynach. 

 

                                                 
104 Według relacji Jana Mieczysława Majewskiego, wnuka Walentego Zuterka, wychowujące-
go się częściowo przy babci Stanisławie Zuterek w Wielgomłynach. 
105 Postanowienie Sądu Powiatowego w Radomsku z dn. 6 listopada 1953 r. sygn. akt: Ns 
353/52 na okoliczność ustalenia daty zgonu Walentego Zuterka. 
106 Józef Mieczysław Majewski, ur. 19 listopada 1920 r. w Maksymowie, parafia Wielgomłyny,  
w rodzinie chłopskiej, w latach 30-tych uczęszczał do prywatnego Gimnazjum Męskiego im. 
F. Fabianiego w Radomsku, pasjonat fotografii, która stała się jego zawodem, w czasie wojny 
członek Armii Krajowej, pseudonim „Mimoza”, łącznik oddziału „Andrzeja”, aresztowany  
w 1944 r. przez Gestapo w Radomsku [według oświadczenia Stanisława Baryły z 24 czerwca  
1963 r.], po wojnie nie ujawnił się jako członek AK i wyjechał na Dolny Śląsk do Sycowa, gdzie 
pracował najpierw jako nauczyciel, a następnie jako fotograf, zmarł 20 lipca 1977. 
107 Urząd Stanu Cywilnego w Sycowie, Księga ślubów, rok 1946, Janina Zuterek ur. 1 listopada 
1920 r. w Płoskirowie, „fotografistka” i Józef Mieczysław Majewski ur. 19 listopada 1921 r.  
w Maksymowie, nauczyciel. 
108 Według relacji Marii Zuterek z domu Findlik, żony Leszka Zuterka i synowej Stanisławy 
Zutrek. 
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Zdjęcie Stanisławy Zuterek z wnukiem Janem Majewskim z okazji komunii [1959], z archi-
wum prywatnego Jana Mieczysława Majewskiego, z archiwum prywatnego Jana Mieczysława 
Majewskiego, syna Janiny i wnuka Walentego Zuterka 

 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyń-

skiego z 5 października 2007 r. Walenty Zuterek został pośmiertnie mianowany 
na stopień aspiranta Policji Państwowej109. W 2013 r. na cmentarzu  w Wielgo-
młynach odnowiono i połączono w jeden wspólny: grób Stanisławy Zuterek, 

                                                 
109 Odpis z dnia 26 czerwca 2009 r., z postanowienia Prezydenta RP L. Kaczyńskiego o mia-
nowaniu „pośmiertnie przodownika Policji Państwowej Walentego ZUTEREK s. Marcina na 
stopień aspiranta Policji Państwowej” z archiwum prywatnego Andrzeja Zuterka. 
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wdowy po Walentym oraz Antoniego Zuterka, brata Walentego110. Od 2013 r.  
w miejscu tym znajduje się także symboliczny grób Walentego Zuterka, z grud-
ką ziemi z cmentarza w Miednoje, przywiezioną przez Andrzeja Zuterka111, 
wnuka Walentego i syna Leszka Zuterka. 

W 2015 r. zburzony został dom rodzinny Zuterków z 1930 r. Dzięki 
uprzejmości obecnych właścicieli nieruchomości oraz staraniom Andrzeja i Kry-
styny Rymarek112 z Wielgomłynów udało się zachować oryginalny kamień  
z domu z imieniem i nazwiskiem Marcina Zuterka oraz numerem domu. 
 

 
 
Zdjęcie pamiątkowej tablicy poświęconej Walentemu Zuterkowi na Cmentarzu Wojskowym 
w Miednoje, stan z 2009 r., z archiwum prywatnego Andrzeja Zuterka 

                                                 
110 Grób został odnowiony dzięki staraniom i funduszom Marii Zuterek z domu Findlik [sy-
nowej Walentego Zuterka], Andrzeja Zuterka i Jana Mieczysława Majewskiego [wnuków 
Walentego Zuterka], foto Bartosz Majewski. 
111 Andrzej Zuterek, jest członkiem Katyńskiej Rodziny Policyjnej we Wrocławiu, z którą od-
wiedził w marcu 2009 r. Cmentarz Wojenny w Miednoje. 
112 Krystyna Rymarek z domu Tramsz, córka Stanisławy Tramsz z domu Mofina, wnuczka 
Heleny Mofina z domu Zuterek, siostry Walentego Zuterka, foto Bartosz Majewski. 



  

 Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom XI (2016) 

   
 
 
 
Katarzyna Parkitna 

(Częstochowa) 

 
 

  
Ziemia radomszczańska w relacjach prasowych „Kuriera Czę-

stochowskiego” z 1943 r. 

 

 
 W kolejnym roku niemieckiej okupacji redaktorzy „Kuriera Częstochow-
skiego” opisywali m.in. życie codzienne mieszkańców Radomska i powiatu ra-
domszczańskiego. Koncentrowali się na działalności zarządców miejskich, insty-
tucji i związków, a także interesowali się zdrowotnością i opieką społeczną lud-
ności. Ważnym tematem pojawiającym się na łamach dziennika częstochowskie-
go był również werbunek do pracy w III Rzeszy. Natomiast ludność zamieszcza-
ła wiadomości o zgubionych przedmiotach, kupnie i sprzedaży, a także ogłosze-
nia matrymonialne. Artykuły w Kurierze miały charakter propagandowy i treści 
w nim formułowane były zgodne z polityką okupanta. Jednak informacje w nim 
zawarte ukazywały w pewnym stopniu funkcjonowanie społeczeństwa w tym 
czasie, np. ludności powiatu radomszczańskiego. 
 

Organizacja miasta 

 
W Radomsku prowadzono, tak samo jak w latach poprzednich, prace 

ogrodnicze, w których brało udział 150 osób. Oprócz pielęgnacji już zadbanych 
terenów zielonych pracowano nad powstaniem nowych miejsc zieleni – skwe-
rów i parków. Plany w tej dziedzinie były rozległe. Zamierzano uporządkować 
cmentarze - stary i na Topiszu oraz utworzyć nowe skwery w często uczęszcza-
nych miejscach w mieście, np. przy ul. Warszawskiej, obok magistratu, przy 
kinie oraz koło łaźni miejskiej. Także ulice obsadzano nowymi drzewami.  
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W Szkółce Państwowej prawdopodobnie zakupiono 700 drzew oraz 20 000 
krzewów ozdobnych. Władze miejskie prowadziły również zakłady Plantacji 
Miejskiej przy ul. Reymonta, gdzie hodowano kwiaty oraz warzywa1. Miasto  
w celu poprawy wyglądu radomszczańskich skwerów zamówiło kilkadziesiąt 
betonowych ławek za sumę 6 000 złotych2.  

Na początku września działalność Zarządu Miejskiego w Radomsku wi-
zytował gubernator dystryktu radomskiego Ernst Kundt. Doceniono współpracę 
władz miejskich z burmistrzem Michałem Marsfeldem oraz stan finansów mia-
sta, które posiadało ponad 528 000 złotych nadwyżki kasowej. Nadmiar pienię-
dzy lokowano w nieruchomościach, dzięki czemu Radomsko było właścicielem 
1385 hektarów lasów oraz 300 hektarów ziemi ornej i placów budowlanych. In-
westycje te przynosiły miastu 160 000 złotych rocznego dochodu. Sam obszar 
gminy miejskiej wzrósł do 25 km². W tym czasie Zarząd Miejski zatrudniał 105 
osób wykonujących prace administracyjne. Poza tym w różnych gałęziach admi-
nistracji i przedsiębiorstw miejskich pracowało 306 robotników fizycznych.  
W mieście prowadzono akcje charytatywne, a budżet Opieki Społecznej Radom-
ska na rok bieżący wynosił 130 000 złotych. Dzięki tym działaniom z pomocy 
korzystało ponad tysiąc ubogich. Kolejnym z sukcesów Zarządu Miejskiego była 
rozbudowa oraz unowocześnienie Cegielni Miejskiej, która w wyniku tych mo-
dernizacji produkowała maszynowo w ciągu roku 3 miliony sztuk cegły palonej. 
Zakład, dla usprawnienia transportu budulca, został połączony za pomocą ko-
lejki wąskotorowej ze stacją towarową w Radomsku. Wspomniano również  
o zasługach Radomszczańskiej Straży Pożarnej, którą zaopatrzono w nowocze-
sne urządzenia techniczne oraz posiadała cztery zmotoryzowane sikawki samo-
chodowe3.  

Miejskie Zakłady Hodowlane, za zgodą władz, zorganizowały sprzedaż 
dla mieszkańców kwiatów doniczkowych oraz ciętych. Ceny za kwiaty były 
ustalone urzędowym cennikiem i dość niskie. Akcja ta miała na celu zdobycie 
pieniędzy na dalsze rozwój plantacji i ogrodnictwa miejskiego. Przedsiębiorstwo 
miejskie planowało w najbliższym czasie budowę dodatkowej nowoczesnej cie-
plarni4. 

W Kurierze zamieszczono również pouczenie dla mieszkańców Radom-
ska, dotyczące skwerów i zieleńców w mieście, które zostały w ubiegłym roku 

                                                 
1 „Kurier Częstochowski” [dalej: K. Cz.], nr 85, s. 3.  
2 K. Cz, nr 72, s. 3.  
3 K. Cz, nr 217, s. 3.  
4 K. Cz, nr 154, s. 3. 
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wypielęgnowane przez Wydział Plantacji Miejskich w Radomsku pod kierow-
nictwem inż. Snarskiego. W związku z tym, że miejsca te nie zostały ogrodzone, 
niektórzy mieszkańcy, a przede wszystkim dzieci, niszczyli rośliny. Ostrzeżono, 
że za naganne zachowanie najmłodszych mieli zostać pociągnięci do odpowie-
dzialności rodzice5. 

 
Opieka społeczna i zdrowotna 

 
W lutym 1943 r. podsumowano działalność Wydziału Opieki Społecznej, 

który mieścił się w jednej z sal ratusza radomszczańskiego. Dział ten wspierał 
najuboższych mieszkańców Radomska, chorych, starców i bezrobotnych. Formy 
tej opieki były różnorodne takie jak zapewnienie pomocy pieniężnej, rozdyspo-
nowanie podstawowych dóbr materialnych, zagwarantowanie bezpłatnej opieki 
lekarskiej nieubezpieczonym w Ubezpieczalni Społecznej. Pomoc pieniężną 
udzielano w różnych formach np. jednorazowa zapomoga lub też stała – mie-
sięczna i tygodniowa. Opieka społeczna wypłacała również zapomogę w wyso-
kości 30 – 60 zł osobom, które zaopiekowały się z własnej woli sierotami, czy 
dziećmi z najuboższych rodzin. Dzieci nieposiadające opiekunów znajdowały się 
również w ochronce w Praszczykach. Natomiast ludzi starszych, bez opieki ro-
dziny, kierowano do odpowiednich placówek takich jak przytułek dla kobiet 
przy ul. Brzeźnickiej, a mężczyźni w domu starców w Gidlach lub Radziechowi-
cach. Mimo tak wielu różnych form pomocy potrzebującym Wydział Opieki 
Społecznej mógł jedynie pomóc tym najbardziej potrzebującym, a przyczyną 
takiego stanu była mała ilość środków finansowych, a także duża liczba wyma-
gających opieki6. 
 Stanem zdrowia radomszczan, niebędących członkami Ubezpieczalni 
Społecznych, zajmował się Wydział Zdrowia, któremu przewodził, tak jak  
w latach poprzednich, dr Buksakowski. Wydział prowadził swoje działania po-
przez Ambulatorium Miejskie i dwie przychodnie. Ważną działalność prowadzi-
ła Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem. Kilkadziesiąt dzieci otrzymywało co-
dziennie porcję mieszanki odżywczej, a czasem przydziały mąki pszennej, cukru 
i cytryn. Dr Buksakowski zainicjował na terenie miasta akcję codziennego do-
starczania wszystkim dzieciom litra mleka, a także miesięczną porcje 400 g ma-
sła. Na początku roku przychodnie w Radomsku przeprowadziły szczepienie 
przeciwtyfusowe ogółu ludności. W styczniu 1943 r. zaobserwowano poprawę 
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stanu zdrowotności radomszczan. W tym miesiącu odnotowano jedynie jeden 
wypadek tyfusu plamistego, dwa duru brzusznego oraz kilka zachorowań na 
gruźlicę płuc7. 

W lipcu odbyła się również akcja zapobiegawcza przeciwko tyfusowi. Na 
polecenie wydanego zarządzenia ludność całego Radomska i okolic miała pod-
dać się przymusowemu „oczyszczeniu”, aby wyeliminować możliwość rozprze-
strzeniania się choroby. Aby usprawnić akcję miasto oraz okoliczne wsie, po-
dzielono na kilka okręgów. W okręgach miejskich działania, które polegały na 
kąpieli oraz odwszeniu brudnych osób i dezynsekcji odzieży zostały ukończone. 
Natomiast na wsiach akcję prowadziła kolumna dezynfekcyjna, która objeżdżała 
ze specjalnym aparatem teren powiatu. Akcja miała się zakończyć 1 sierpnia i do 
tego czasu miały zgłosić się do Przychodni Miejskiej wszystkie te osoby, które 
pominięto. Osoba, która nie zastosowała się do zarządzenia, czyli nie okazała 
zaświadczenia z odbytego „oczyszczenia”, traciła prawo do korzystania z kart 
żywnościowych8. 
 W lipcu poruszono problem szczepienia dzieci na ospę. W drugiej poło-
wie maja zaszczepiono niemowlęta, a w czerwcu dzieci szkolne. Jednak Wydział 
Zdrowia poinformował, że niektóre matki zwlekały ze szczepieniem swoich 
dzieci, dlatego też Ambulatorium Miejskie zorganizowało jeszcze parę dni do-
datkowych szczepień9. 
 Oprócz Wydziału Opieki Społecznej ludność powiatu radomszczańskie-
go wspomagał Powiatowy Komitet Opiekuńczy w Radomsku pod kierownic-
twem prezesa Łęckiego. Komitet posiadał 28 delegatur wiejskich oraz jedną 
miejską – Radomsko. Jednym z podstawowych celów placówki było dożywianie 
najbiedniejszych. Delegatura w Radomsku prowadziła dwie kuchnie na przed-
mieściach miasta – Bugaju i Kowalowcu. Kuchnie pracowały bardzo intensywnie 
i wydawały codziennie 1000 jednodaniowych obiadów. Delegatura zajmowała 
się również opieką nad dziećmi i prowadziła ochronkę, która dożywiała i ubiera-
ła 100 dzieci pracujących rodziców. Oprócz kuchni w Radomsku prowadzono 
również kuchnie w Koniecpolu, Mstowie i Kłomnicach, które zajmowały się do-
żywianiem 500 osób. Komitet planował również utworzenie jadłodajni w miej-
scowościach takich jak Złoty Potok, Żarki i Pławno. Organizacja w czasie zimy 
1942/1943 pomogła 950 osobom w zakupie przydziału ziemniaków. W spra-
wozdaniu styczniowym zdano, że Komitet przydzielił również potrzebującym 
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osobom 820 par butów, około 500 sztuk odzieży oraz 300 sienników. Instytucja 
wspomagała również finansowo mieszkańców powiatu radomszczańskiego  
w postaci jednorazowych zapomóg lub stałej pomocy dla osób niezdolnych do 
pracy. W bilansie Polskiego Komitetu Opiekuńczego na powiat radomszczański 
zapomogi wynosiły 2000 złotych miesięcznie, a w zestawieniu delegatury ra-
domszczańskiej 1500 złotych. Pośredniczył on również w załatwianiu spraw 
inwalidzkich, czy też uzyskania renty. W ostatnim czasie uprawniono do otrzy-
mania rent oraz klasyfikowano jako inwalidów pracowników Służby Pracy, któ-
rzy byli niezdolni do pracy z powodu wypadków. Komitet prowadził również 
trzy placówki opieki nad niemowlętami. W zakresie dożywiania ludności prze-
prowadzał zbiórki wśród ziemian i ogółu ludności, a w lutym tego roku otrzy-
mał pewne przydziały artykułów spożywczych10. 

W lipcu ukazało się półroczne podsumowanie Polskiego Komitetu Opie-
kuńczego na powiat radomszczański. Instytucji tej przewodniczył prezes Łęcki. 
Natomiast na terenie Radomska na czele miejskiego Komitetu Opiekuńczego stał 
lekarz dr Buksakowski. Komitety otrzymały od władz w ostatnim czasie większe 
partię artykułów spożywczych takich jak kasza, marmolada, mąka, miód 
sztuczny i cukier. Tak jak w roku poprzednim na terenie miasta działały dwie 
kuchnie (na Bugaju i Kowalowcu), które wydawały około 1200 osobom mie-
sięcznie bezpłatne zupy. Komitet wydawał również codziennie 100 starcom  
i chorym litrowe porcje mleka. Na terenie powiatu działało 6 kuchni w Kłomni-
cach, Koniecpolu, Mstowie, Żarkach, Złotym Potoku i Pławnie, z których usług 
korzystało 1500 osób miesięcznie. Polski Komitet Opiekuńczy zadbał również  
o najbiedniejsze dzieci wydając 100 podopiecznym bezpłatne codzienne utrzy-
manie w postaci śniadań, obiadów i kolacji. Udzielano również pieniężnego 
wsparcia osobom niepełnosprawnym, wdowom oraz innym niemającym środ-
ków do życia. Miesięczna suma wszystkich zapomóg wynosiła 6000 zł. Komitet 
wiosną zajmował się również rozdawaniem odzieży oraz butów, gdzie potrze-
bujący otrzymali około 600 sztuk. Instytucja wsparła również mieszkańców 
Gródek, którzy w pożarze stracili cały swój dobytek i pozostali bez środków do 
życia. Znaleziono im mieszkania, zaopatrzono w odzież i inne rzeczy oraz przy-
dzielono zasiłki pieniężne. Komitet również wydzierżawił ogródki działkowe 
oraz odstąpił je najbiedniejszym, aby mogli korzystać z ziemi. Przykładowo  
w Radomsku rozdzielono 25 działek, a każda z nich miała 200 m² powierzchni. 
Natomiast we Mstowie z działek korzystało 500 osób, przede wszystkim ludność 
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przesiedlona oraz bezrolna ludność wiejska. „Działkowcom” rozdano również 
nasiona, sadzonki, a także gotówkę na założenie ogródków warzywnych. Polski 
Komitet Opiekuńczy otrzymał również od Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża partię lekarstw, które rozdzielił na apteki i ambulatoria miejskie, aby 
zostały wydane ubogim. Podarunek ten okazał się cenną pomocą, ponieważ  
w większości były to leki niedostępne w tym czasie w handlu. Komitet w związ-
ku ze zbliżającymi się miesiącami letnimi chciał zorganizować kolonie bądź też 
półkolonie dla dzieci rodziców pracujących. W Radomsku planowano również 
otwarcie kuchni „dla pracującej inteligencji”, gdzie mogli nabywać obiady po 
cenach minimalnych. Polski Komitet Opiekuńczy miał pod swoją opieką 11000 
podopiecznych. Subsydia rządowe wynosiły około 16000 złotych miesięcznie,  
a Rada Główna Opiekuńcza przydzielała 2000 zł. Sumy te nie wystarczały na 
potrzeby ludności, dlatego prowadzono również zbiórkę wśród społeczeństwa. 
Na terenie powiatu, dzięki dużej ofiarności ludności, zbierano miesięcznie około 
20000 zł11. Rada zorganizowała również w miesiącach letnich półkolonie w 4 
delegaturach: Radomsku, Żarkach, Mstowie i Rędzinach, w których brało udział 
450 dzieci. Komitet w powiecie oraz mieście posiadał około 10000 zarejestrowa-
nych podopiecznych i w miesiącu wrześniu skorzystało z opieki 5000 osób. 29 
września informowano, że działalność Komitetu w Radomsku należało ograni-
czyć, np. wydawanie niezamożnym posiłków ze względu na małe zapasy ziem-
niaków. Z tego powodu zamknięto w miesiącach letnich 5 kuchni wiejskich. 
Dalej podejmowano działania takie jak prowadzenie 2 kuchni w Radomsku na 
Bugaju i Kowalowcu, rozdawanie mleka, bezpłatne leczenie oraz przydział le-
karstw z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dla dotkniętych gruźlicą12. 

Na terenie miasta prowadziła również swoje działania Stacja Opieki nad 
Matką i Dzieckiem przy ul. Sierakowskiego 5/7, która była pod opieką lekarza 
miejskiego Buksakowskiego oraz jego zastępcy dr Półroli. W przychodni praco-
wały także dwie pielęgniarki. Placówka była przeznaczona dla dzieci do 2 roku 
życia oraz ich matek, które skierowano z Opieki Społecznej. Do przychodni 
można było się zgłosić dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki. W każdy 
dzień udzielano około 30 porad, co miesięcznie wynosiło około 240 porad i za-
biegów. Lekarze podawali lekarstwa jedynie w koniecznych wypadkach. Pod-
stawowymi metodami leczenia było stosowanie lepszego odżywiania takiego jak 
porcje płatków owsianych, kasz, mleka oraz preparaty witaminowe. Stacja 
otrzymywała również dla dzieci od Opieki Społecznej cukier i cytryny. Drugim 
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zadaniem placówki było informowanie matek o odpowiedniej opiece zdrowot-
nej, dlatego też zorganizowano dla nich wykłady. Odbywały się one w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca i cieszyły się dużą popularnością. Tematyka wykła-
dów była następująca: „Witaminy w życiu dziecka”, „Choroby zakaźne u nie-
mowląt”, „Znaczenie słońca dla organizmu dziecięcego” itp. Zajęcia prowadzili 
lekarze – specjaliści. Po każdym wykładzie następowała dyskusja na omówiony 
temat13. 

W rubryce pt. „Kronika Miasta Radomska” umieszczono również infor-
macje dotyczące działalności lekarzy dentystów w mieście. Z ich usług korzystali 
członkowie Ubezpieczalni Społecznej w Częstochowie. Ze sprawozdania z paź-
dziernika wynikało, że dwóch lekarzy przyjęło 361 osób i wykonało zabiegi den-
tystyczne w pełnym zakresie14.  

Jednym z lekarzy na terenie Radomska była doktor medycyny B. Ka-
szubska, która przyjmowała na ul. Radomskiej nr 10 w godz. 11-13. Specjalizo-
wała się w „chorobach chirurgicznych i kobiecych”15. Kolejnym lekarzem był dr 
Władysław Klonowski z Warszawy, który przejął gabinet po zmarłym doktorze 
Rehanie przy ul. Reymonta 7 m 1. Specjalizował się w chorobach wewnętrznych, 
nerwowych i ocznych16. Prowadził również działalność dentysta Jaworowicz na 
ul. Szpitalnej 25-B17. Lekarz dentysta Olga Wicińska-Gardulska oraz doktor me-
dycyny Edward Gardulski przenieśli się z ulicy Reymonta 24 na ul. Brzozową 
618. 

 
Instytucje i związki 

 

Na łamach Kuriera wielokrotnie informowano o działalności różnych in-
stytucji i związków działających na terenie miasta i powiatu radomszczańskiego. 
16 lutego 1943 r. w Kurierze ukazał się artykuł na temat prac zimowych, czyli 
poza sezonem rolnym, Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Radom-
sku. Urzędnicy Spółdzielni zajmowali się w tym czasie pracą biurową, sporzą-
dzając różne zestawienia, remanenty i bilanse. Natomiast pozostałe placówki 
zajmowały się przerabianiem zebranych kontyngentów, np. radomszczańska 
kaszarnia wytwarzała kaszę oraz płatki owsiane. Funkcjonowały również su-
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szarnie warzyw w Silnicy i Rudce-Borowcu, które zatrudniały 35 osób. W maga-
zynach znajdowały się również zioła lecznicze, które po segregacji także suszo-
no19. W marcu 1943 r. rozpoczął się okres zbierania ziół leczniczych i roślin ko-
rzennych, m. in. żywokost, pierwiosnek, tatarak, goryczka i in. Urzędowo upo-
ważnione do skupu takich roślin były jedynie Spółdzielnie Rolniczo-Handlowe  
i jej agentury. Na terenie powiatu radomszczańskiego funkcję tę pełniła Powia-
towa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Radomsku i jej filie w Dmeninie, 
Kłomnicach, Kobielach Wielkich, Wielgomłynach, Żytnie i Gomunicach, a także 
nowa Spółdzielnia w Koniecpolu z oddziałami w Przyrowie i Dąbrowie Zielo-
nej20. Dostarczaniem ziół do skupu w filiach Spółdzielni zajmowały się przede 
wszystkim dzieci w wieku szkolnym. Zbieracze otrzymywali premie w postaci 
marmolady, papierosów, wódki, itp. towarach deficytowych. Natomiast jagody  
i borówki dostarczane przez ludność do skupów przesyłano do firm „Społem” 
oraz „Karwowski” w Częstochowie, które to przerabiały te owoce na marmola-
dę. W związku z dużą liczbą gromadzonych warzyw, ziół i owoców w tym roku 
Spółdzielnia planowała otwarcie kolejnych 5 suszarń oraz zakup nowych ma-
szyn. Spółdzielniana infrastruktura ciągle rozwijała się organizując nową kuch-
nię, nowoczesną stajnię oraz garaże samochodowe. Spółdzielnia w tym roku na 
potrzeby akcji kontyngentowej planowała przysposobić place i budynki poży-
dowskie oraz magazyny i spichlerze. Stowarzyszenie również dbało o swoich 
członków dostarczając im zapas nawozów użyźniających ziemię oraz sól. Spro-
wadzała również maszyny, urządzenia oraz żelazo. Rolnicy mogli również ko-
rzystać z bezpłatnych porad prawnych i wizyt lekarskich21. 

16 marca 1943 r. odbyło się w kasynie placówki półroczne Walne Zgro-
madzenie członków Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Radomsku. 
W związku z tym, że liczba członków instytucji wynosiła kilkanaście tysięcy, na 
zebranie wybrano delegatów z poszczególnych gmin powiatu w liczbie około 
tysiąca osób. Oficjalne miejsce zajęła Rada Nadzorcza z prezesem Oskarem Kir-
schem, który przewodniczył zebraniu. Obecne również były władze spółdzielni 
– dyrektor Forecki, dyrektor Rechziegler i Woroniecki. Obrady rozpoczęły się 
uczczeniem minutą ciszy zmarłych członków spółdzielni. Spółdzielnia przeszła  
z roku kalendarzowego na rok gospodarczy, czyli od 1 lipca do 30 czerwca, do-
stosowując się do prac rolniczych. W związku ze zmianą dotychczasowej pracy 
omówiono sprawozdanie zarządu i bilans I półrocza 1942 r. Z zebrania wynika-
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ło, że spółdzielnia prosperowała bardzo dobrze i prowadziła szeroko zakrojoną 
akcję agitacyjną w celu pozyskania nowych członków. W 1942 r. liczba członków 
wynosiła 18852 udziałowców, których wkład udziałowy wynosił 700000 złotych, 
przy czym zaznaczono, że nie wszyscy wpłacili całkowitą kwotę udziału w wy-
sokości 70 zł, a więc kapitał akcyjny w przyszłości mógł się zwiększyć. Z dal-
szych obliczeń wynikało, że instytucja zatrudniała 350 pracowników, dzięki któ-
rym półroczny obrót wynosił 8000 000 zł, a w skali roku było to już 20000000 zł. 
obrotu. Ponad 70% tej kwoty stanowiły zakupy od swoich członków. Natomiast 
zysk spółdzielni za I półrocze 1942 r. wynosił 115000 zł, który przekazano na 
fundusz zasobowy. W następnych punktach zebrania udzielono absolutorium 
zarządowi oraz zmieniono jeden punkt statutu. Punkt ten dawał prawo naby-
wania nieruchomości za zatwierdzeniem Walnego Zgromadzenia, a  odtąd pra-
wo decyzji o zakupie gruntów czy też budynków posiadał zarząd. Na zakończe-
nie spotkania odbyło się otwarcie nowocześnie urządzonej jadalni wyposażonej 
w meble zakopiańskie22. W numerze 81 „Kuriera Częstochowskiego” zamiesz-
czono również Bilans oraz rachunek strat i zysków Stowarzyszenia Rolniczo-
Handlowego Spółki Akcyjnej w Likwidacji, Radomsko, Reymonta 12 (na dzień 
31 grudnia 1942 r.)23.  

Spółdzielnia, z polecenia Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa w Radomiu, 
zorganizowała w lutym kurs przeszkoleniowy pracowników działu jajczarskie-
go. Kurs ten trwał trzy dni, a wzięło w nim udział 30 osób. Byli to przedstawicie-
le gmin Kłomnice, Żytno, Dmenin, Wielgomłyny, Przyrów, a także dwie osoby  
z Częstochowskiej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. Wykłady prowadził pan 
Siwecki z Radomska – kierownik działu jajczarskiego. Celem tych zajęć było 
usprawnienie akcji kontyngentowej w 1943 r. oraz zapoznanie się z metodami 
sortowania i przechowywania jaj ze zbiórki. Dział jajczarski rzekomo podejmo-
wał kroki w celu zwiększenia premii dla oddających jaja, co miało zachęcić do 
większej zbiórki24. Okręgowa jajczarnia, która prowadziła skup jaj ze wszystkich 
miejscowości powiatu, w lutym 1943 r.  zmieniła swoją siedzibę. Przeniosła się  
z budynku Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej przy ul. Dobryszyckiej  
2 do pomieszczeń na ul. Katowickiej (dawniej Polskiej Organizacji Wojskowej) 
8025.   

                                                 
22 K. Cz, nr 67, s. 3.  
23 K. Cz, nr 81, s. 4.  
24 K. Cz, nr 34, s. 3.  
25 K. Cz, nr 48, s. 3.  
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W wyniku decentralizacji wyłączono z kompetencji Powiatowej Spół-
dzielni Rolniczo-Handlowej w Radomsku  dwie placówki w Koniecpolu i Kłom-
nicach, tworząc w nich samodzielne jednostki. Spółdzielnia radomszczańska, 
która była jedną z największych spółdzielni w okręgu radomskim, prowadziła 
akcję skupu produktów rolnych za pośrednictwem trzech skupów miejskich  
w samym Radomsku i trzech skupów wiejskich w Rzejowicach, Kobielach i Żyt-
nie. W tym roku akcja kontyngentowa miała rozpocząć się 9 sierpnia, jednak 
rozpoczęła się z opóźnieniem. Ostateczny termin dostawy akcji kontyngentowej 
zboża wyznaczono na koniec września. Rolnik za metr żyta miał otrzymać, 
oprócz wynagrodzenia w gotówce, punkty, za które mógł kupić 0,5 l wódki, 30 
papierosów, wyrobów tekstylnych, ¼ kg żelaza lub wyrobów żelaznych, za 1 zł 
skóry lub też środki do prania oraz za 50 gr. naczyń kuchennych26. 

Natomiast w listopadzie Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w 
Radomsku Oddział Zbiornica Jaj oraz jej filie informowała o skupie pierza gęsie-
go oraz puchu po cenach urzędowych. Za dostarczone towary przewidziano 
premie w postaci sacharyny i zapałek27. 

W lutym Starosta Powiatowy w Radomsku wydał zarządzenie dla 
wszystkich właścicieli świń i bydła z powiatu radomszczańskiego. Hodowcy 
musieli zarejestrować zwierzęta do 20 lutego tegoż roku. Temu obowiązkowi 
podlegały zwierzęta w określonym wieku. Przy zgłoszeniu hodowcy musieli 
oddać również wszelkie dokumenty dotyczące chowu zwierząt, takie jak ksią-
żeczki licencyjne, rejestry, świadectwa pochodzenia oraz uiścić opłatę licencyjną. 
Opłata ta była wyższa w przypadku pierwszej rejestracji, a niższa w przypadku 
przedłużenia. Zgłoszenia miały być przesłane do Urzędu Licencyjnego, który  
w kwietniu i w maju miał przeprowadzić ogólną licencję na terenie powiatu ra-
domszczańskiego. Zarządzenie zawierało również element kary i w przypadku 
niezastosowania się do przepisów w wyznaczonym terminie opłata licencyjna 
została podwyższona dwukrotnie28.  Ograniczona również była sprzedaż bydła 
oraz nierogacizny. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Radomsku oraz firma 
„Torriani” w Częstochowie, przy Adolf Hitler Alee 33 odpowiadały za sprzedaż 
oraz wymianę bydła na terenie powiatu radomszczańskiego. Targi zwierząt  
w powiecie radomszczańskim mogły się odbywać jedynie w wyznaczonych 
miejscowościach, takich jak Częstochowa, Radomsko, Koniecpol, Mstów oraz 
Żarki i w określonych dniach. W Radomsku odbywały się w czwartki po 1-ym  

                                                 
26 K. Cz, nr 229, s. 3. 
27 K. Cz, nr 270, s. 4.  
28 K. Cz, nr 35, s. 3.  
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i 15-ym każdego miesiąca. Hodowcy musieli spełnić określone warunki, aby 
mogli sprzedać bydło, np. posiadać odpowiednie dokumenty. Nad każdym tar-
gowiskiem nadzór pełniła upoważniona do tych czynności osoba, np. nad tar-
gowiskiem w Radomsku pieczę sprawował Bolesław Rutkowski. Organizacja 
handlu zwierzętami w innych miejscowościach była zabroniona29. Dodatkowe 
przeglądy zwierząt miały również odbyć się od 9 listopada do 17 listopada  
w różnych miejscowościach powiatu radomszczańskiego w celu przedłużenia 
licencji30.  

W Radomsku Wydział Wyżywienia i Rolnictwa zorganizował dla 
pszczelarzy jednodniowe kursy dokształcające. Za prowadzenie wykładów od-
powiedzialni byli prezesi oddziałów Związku Pszczelarskiego. Zajęcia te odby-
wały się w miejscowościach w Częstochowie, Janowie, Koniecpolu, Wielgomły-
nach, Kłomnicach oraz w Radomsku. Dla pszczelarzy z Radomska oraz z gmin 
Radziechowice, Dmenin, Dobryszyce, Pławno, Kobiele, Przerąb i Gidle udostęp-
niono budynek Szkoły Powszechnej w Radomsku przy ul. Reymonta. Wykład 
odbył się dnia 24 czerwca o godz. 11-ej. Zajęcia posiadały rozbudowaną tematy-
kę dotyczącą hodowli pszczół, a także sprawozdania ze stacji obserwacyjnej,  
a także omówienie jakości miejscowych pastwisk. Oprócz tego na kursach 
przedstawiono sprawozdania kwartalne z budżetu31. Wydział Wyżywienia  
i Rolnictwa w Radomsku zorganizował również 6 godzinny kurs dla  pszczela-
rzy z Częstochowy i gmin Grabówka, Rędziny, Olsztyn, Wancerzów, Mykanów  
i Kruszyna. W kursie tym wzięło udział 100 osób, a wykłady prowadzili prezes 
miejscowego Oddziału Związku Pszczelarskiego p. Szwajcer, instruktor ogrod-
nictwa Lempke, agronom Krzemiński, i rzeczoznawca chorób pszczelich Kluź-
niak32. 

Oddział Ogrodniczy przy Wydziale Wyżywienia i Rolnictwa w Radom-
sku planował zorganizować w dniach 25-28 września pokaz owoców z terenu 
całego powiatu radomszczańskiego. Impreza miała na celu ukazanie rozwoju 
sadownictwa w powiecie w okresie 4 lat. Powiatowy Związek Ogrodniczy przy-
gotował wykresy i dodatkowe materiały. Szczególnemu opracowaniu miał zo-
stać poddany okres zimy 1939/40, gdzie w wyniku złych warunków pogodo-
wych uległo zniszczeniu zadrzewienie owocowe w powiecie, a następnie rozwój 
sadownictwa, zwiększenie ilości drzew oraz praca nad ulepszaniem hodowli 

                                                 
29 K. Cz, nr 43, s. 3. 
30 K. Cz, nr 259, s. 3. 
31 K. Cz, nr 130, s. 3.  
32 K. Cz, nr 137, s. 3. 
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różnych odmian owoców i warzyw. Imprezę miały uświetnić owoce i warzywa 
przygotowane przez majątki i małe gospodarstwa wiejskie oraz sadowników 
miejskich. Wystawa miała się odbyć w budynku Szkoły Handlowej przy ul. Fa-
bianiego 533. Ostatecznie pokaz zorganizowano w sali Zarządu Miejskiego przy 
Bachstr. 5. Otwarcia imprezy dokonał Powiatowy Agronom wraz z burmistrzem 
miasta M. Marsfeldem. Za organizację przedsięwzięcia odpowiadał kierownik 
Powiatowego Związku Ogrodniczego p. Romik. Sadownicy z powiatu radomsz-
czańskiego zajmowali się w tym okresie przede wszystkim hodowlą jabłek, 
gdzie na imprezie zaprezentowano aż 87 odmian tego owocu. Oprócz tego wła-
ściciele sadów, którzy przybyli na wystawę w liczbie 100 osób, zaprezentowali 
również w mniejszej ilości takie owoce jak gruszki (17 odmian), winogrona (10 
odmian) oraz śliwy (7 odmian). Doceniono Zakłady Hodowlane Hoffmanna  
z Częstochowy oraz szkółkę E. Olczyka z Bęczkowic. Straty drzew owocowych, 
w wyniku srogiej zimy z 1939/40, wyliczono na 85 procent, z 347422 drzew 
owocowych pozostało 62000, co sukcesywnie uzupełniano. Wystawa miała rów-
nież charakter edukacyjny i w celu ochrony zbiorów zaprezentowano na plan-
szach najpopularniejsze pasożyty drzew owocowych, szkody przez nie wyrzą-
dzone na przykładzie zniszczonych owoców oraz sposoby zapobiegania strat34. 

9 lipca Powiatowy Związek Ogrodniczy w Radomsku ogłosił przyjęcie 
nowych członków. W celu zapisu należało się udać do siedziby związku na ul. 
Niemiecką 12 w poniedziałek i czwartek w godz. 8-12. Warunkiem zapisu było 
zaświadczenie, wydane przez Agronoma Powiatowego lub też burmistrza, iż 
kandydaci posiadają ogród warzywny lub owocowy o powierzchni przynajm-
niej 500 m². Roczna opłata związkowa wynosiła 60 zł i w jej ramach otrzymano 
roczną prenumeratę pisma fachowego „Ogrodnik”35.  

W czerwcu odbył się w lokalu Powiatowego Wydziału Rzemieślniczego 
zjazd właścicieli piekarni z terenu całego powiatu radomszczańskiego. Celem 
tego spotkania, któremu przewodniczył Okręgowy Cechmistrz Piekarzy Robert 
Kersten, było pouczenie piekarzy jak poprawnie prowadzić tzw. „księgi mącz-
ne”. W rejestrach tych notowano informacje o przychodzie mąki, ilości wypie-
czonego i sprzedanego chleba, stanu mąki w magazynie. Wykład ten poprowa-
dził Referent Działu Zbożowo-Mącznego i Paszy w Okręgu Radom Domagała. 

                                                 
33 K. Cz, nr 219, s. 3. 
34 K. Cz, nr 233, s. 3. 
35 K. Cz, nr 160, s. 3. 
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Poruszono również szereg różnych spraw dotyczących cechu i rzemiosła piekar-
skiego36. 

Pod koniec maja również informowano, że w związku z likwidacją 
Głównego Urzędu Ceł w Częstochowie wszelkie sprawy związane z cłem nale-
żało kierować do Głównego Urzędu Ceł w Krakowie37. Ponadto powiaty Ra-
domsko, Jędrzejów i Busko zostały przyłączone do Głównego Urzędu Ceł w 
Krakowie38.  

W Radomsku działała także Powiatowa Grupa Handel przy ul. Mark-
strasse 5, która przypominała kupcom narodowości nieniemieckiej z terenu mia-
sta, aby zgłaszali się do biura Grupy przy ul. Żeromskiego 5 ze wszystkimi do-
kumentami, dotyczącymi działalności przedsiębiorstwa. Celem tych czynności 
była rejestracja firm, a za niezgłoszenie się działalności groziły kary. Przedsię-
biorcy mieli również obowiązek zgłoszenia w jak najkrótszym czasie każdej 
zmiany siedziby39. Grupa zorganizowała także kurs księgowości dla handlarzy. 
Szczególnie do uczęszczania na ten kurs zostali zobowiązani sprzedawcy, którzy 
nie posiadali odpowiednich zaświadczeń ze szkoleń księgowych40. 

 
Sprawy kryminalne 

 
W Kurierze zamieszczano informacje o czynach przestępczych popełnia-

nych przez mieszkańców powiatu radomszczańskiego, np. kradzieże różnych 
przedmiotów oraz zwierząt np. pługa41, butów42, pościeli43, pieniędzy i wódki44, 
walizki45, krowy46,  a także o różnych nieszczęśliwych wypadkach47. 26 marca 
1943 r. informowano o przypadku zatrucia mięsem kupionym u „pokątnego 
sprzedawcy”. Znalazła się także informacja na temat zasłabnięcia Zygmunta 
Całusińskiego, idącego ul. Niemiecką48. Mieszkańcy miasta oraz powiatu do-

                                                 
36 K. Cz., nr 147, s. 3. 
37 K. Cz, nr 124, s. 3.  
38 K. Cz, nr 105, s. 3. 
39 K. Cz, nr 132, s. 3.  
40 K. Cz, nr 295, s. 4. 
41 K. Cz, nr 19, s. 3. 
42 K. Cz, nr 83, s. 3. 
43 K. Cz, nr 155, s. 3. 
44 K. Cz, nr 54, s. 3. 
45 K. Cz, nr 100, s. 3. 
46 K. Cz, nr 14, s. 4.  
47 Np. potrącenie przez auto w Pławnie, K. Cz, nr 28, s. 3., poślizgnięcie K. Cz, nr 79, s. 3.  
48 K. Cz, nr 72, s. 3.  
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puszczali się również innych wykroczeń i przestępstw np. ubliżanie policjan-
tom49,  pobicia50 oraz napady51. 

Mieszkanka Żakowic w powiecie radomszczańskim Marianna S. została 
skazana na „trwałe odizolowanie” przez Sąd Specjalny. Przyczyną takiej kary 
była wielokrotna recydywa skazanej, która 15 razy dokonała kradzieży52. 

Józef R. z Bugaja wraz z bratem ukradł osiem worków cementu, które na-
leżały do Urzędu Gospodarki Wodnej. Ustalono w trakcie śledztwa, że Józef R. 
pracował do lipca na terenie Rzeszy, a następnie porzucił pracę i nielegalnie 
przekroczył granicę. Sąd Specjalny w Częstochowie za te przestępstwa skazał 
oskarżonego na rok więzienia53. 
 Pracownicy folwarku w Masłowicach - Jan K. i Stanisław T. zostali 
oskarżeni o kradzież ziemniaków. Podejrzani w związku z brakiem dowodów 
zostali uniewinnieni. Dodatkowo Helena R. z Radomska została skazana na karę 
1 tygodnia aresztu oraz musiała zapłacić koszty sądowe za rzucanie fałszywych 
oskarżeń przy świadkach na Stanisława K.54. 

Mieszkanka Radomska Sabina Ch. została skazana w styczniu 1943 r. na 
6 miesięcy więzienia, za to, że latem 1942 r. „przekroczyła nielegalnie granicę 
szmuglując przy tym masło”. Natomiast Helena C., która zakupiła towar z prze-
mytu, musiała zapłacić 300 złotych grzywny55. 

Sąd Grodzki w Radomsku zajmował się sprawą kradzieży czajnika na 
targu w Radomsku. Incydent na policję zgłosiła sprzedawczyni Pelagia C., 
oskarżając o kradzież mieszkankę wsi Konary Stanisławę M. Sąd Grodzki skazał 
oskarżoną na 6 miesięcy więzienia i 20 zł grzywny. Natomiast po apelacji złożo-
nej do Sądu Okręgowego w Częstochowie przez Stanisławę M. kara została 
zmniejszona do 2 tygodni aresztu i pokrycia kosztów postępowania odwoław-
czego. Sąd brał pod uwagę dotychczasową niekaralność oraz dobrą opinie ska-
zanej56. 

Mieszkaniec Radomska pan Kamiński, podczas noclegu w Częstochowie 
u Adama Dz., został sterroryzowany przez nieznanego mężczyznę, który podał 
się za policjanta niemieckiego i zażądał od gościa gotówki, grożąc mu zastrzele-
                                                 
49 K. Cz, nr 84, s. 3. 
50 K. Cz, nr 30, s. 3., K. Cz, nr 89, s. 3, K. Cz, nr 97, s. 3., K. Cz, nr 126, s. 3., K. Cz, nr 142, s. 3,  
K. Cz, nr 251, s. 3. 
51 K. Cz, nr 170, s. 3.  
52 K. Cz, nr 131, s. 3. 
53 K. Cz, nr 42, s. 3.  
54 K. Cz, nr 72. s. 3.  
55 K. Cz, nr 12. s. 3.  
56 K. Cz, nr 161, s. 3.  
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niem. Zastraszony Kamiński oddał mu 500 zł. Następnie okazało się, że rzekomy 
policjant był w zmowie z Adamem Dz., z którym podzielił się łupem. Adam Dz. 
za to przestępstwo został skazany przez Sąd Specjalny na dwa lata więzienia57. 

Sąd Grodzki w Radomsku rozpatrywał sprawę napaści na Jana B., która 
nastąpiła podczas zabawy u rolnika we wsi Sokola Góra. Jan N., Bolesław  
S. i Wincenty P. poranili poszkodowanego nożami. Następnie na drugi dzień 
przybyli do domu jego ojca, gdzie wybili dwa okna i chcieli dostać się do wnę-
trza. Dopiero interwencja sołtysa oraz innych gospodarzy uspokoiła napastni-
ków. Sąd Grodzki za napaść na dom ofiary skazał przestępców na cztery tygo-
dnie aresztu i obciążył kosztami postępowania. Obrońca wniósł apelację od wy-
roku, lecz Sąd Okręgowy zatwierdził wyrok pierwszej instancji. Natomiast 
sprawa za zranienie Jana B. miała zostać rozpatrzona przed „inną instancją”58.  

Sąd Specjalny rozpatrywał sprawę Wiktora Ch. z Przyrowa, który napadł 
na swojego wuja Antoniego Ch. oraz jego małżonkę w celu rabunku pieniędzy. 
Oskarżony zadawał ciężkie rany toporkiem. Dopiero interwencja syna wujostwa 
i straży pożarnej doprowadziła do ujęcia sprawcy i oddania go w ręce policji.  
W związku z tym, że sprawca był już 8-krotnie karany za inne przestępstwa, 
stwierdził, że był on „niepoprawnym, zawodowym przestępcą”. W wyniku tych 
rozważań Sądu Wiktor Ch. został skazany na karę śmierci59. 
 

Zarządzenia 

 
Starosta wydawał parokrotnie zarządzenia o zmianie ruchu na szosach 

powiatu radomszczańskiego. 16 stycznia 1943 r. wydał obwieszczenie o za-
mknięciu ruchu na szosie nr 5 Radomsko – Częstochowa obok przejazdu kole-
jowego w Rudnikach w połowie szerokości szosy, w związku z koniecznością 
dokonania napraw. Zarządzenie weszło w życie z dniem 18 stycznia60. Następ-
nie wydał obwieszczenie 1 marca 1943 r. w sprawie ograniczenia ruchu ze 
względu na zły stan mostu na rzece Pilicy w Maluszynie. Samochody ciężarowe 
do 3 ton musiały ograniczyć prędkość na moście do 10 km/h. Natomiast dla 
samochodów powyżej 3 ton został wyznaczony objazd do Włoszczowy i Kielc 
przez Radomsko-Przedbórz szosą nr VI. Odwołanie ograniczenia miało być 

                                                 
57 K. Cz, nr 44, s. 5.  
58 K. Cz, nr 76, s. 3. 
59 K. Cz, nr 136, s. 3. 
60 K. Cz, nr 22, s. 4. 
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również ogłoszone. Przepisy weszły w życie 15 marca 1943 r.61 Kolejne zarzą-
dzenie dotyczyło tymczasowego zamknięcia szosy Koniecpol – Wyczerpy,  
w związku z koniecznością naprawy, na odcinku 81 do 82 km z dniem 24 maja 
1943 r. Zostały ustalone objazdy w kierunku Lelowa i Włoszczowy62.  

W Dzienniku zamieszczono również ostrzeżenie dla rolników z Radom-
ska. Burmistrz Radomska wydał zarządzenie o ostatecznym terminie zbiórki 
kontyngentów zboża do 20 września bieżącego roku. Na rolników nałożono 
obowiązek dotrzymania tego terminu, a za opóźnienie lub też niedostarczenie 
zboża zagrożono karą63. 
 

Praca 

 
Wielokrotnie na łamach „Kuriera Częstochowskiego” publikowano in-

formacje dotyczące zatrudnienia. 1 sierpnia 1943 r. ukazał się artykuł na temat 
Biura Informacyjnego w Radomsku, które zajmowało się wysyłaniem robotni-
ków z powiatu radomszczańskiego do pracy w Rzeszy. Placówka rozpoczęła 
swoją działalność w listopadzie 1941 r. i do sierpnia 1943 r. wysłała do Rzeszy 
około 1000 pracowników z Radomska i powiatu radomszczańskiego. Do obo-
wiązków dwóch pracowników należało podróżowanie po powiecie w celu wer-
bowania robotników wśród ludności wiejskiej64. Do biura można było zgłosić się 
oprócz dni powszednich, także w niedzielę w godz. od 11-13. Bura informacyjne 
miały swoją siedzibę w Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim oraz w Radom-
sku przy na Placu 3-go Maja 365. W związku z intensywną pracą placówki co 
tydzień wysyłano na roboty 30 nowych pracowników, a wielu zainteresowanym 
udzielano informacji. Placówka współpracowała ściśle ze centralą w Częstocho-
wie. Nowi pracownicy, przed udaniem się do Rzeszy, zatrzymywali się w tym 
mieście, aby skorzystać z Zakładu Kąpielowego. Ochotnicy otrzymywali pracę  
w fabrykach, a znacząca ilość na roli, a także w hotelach i pensjonatach. Pracow-
nicy biura kierowali się zasadą, że osoby, które same zgłaszały się do biura, mia-
ły możliwość wyboru rodzaju i miejsca pracy. W artykule zachwalali jednak 
pracę w fabrykach, „mimo że cięższa, niż gdzie indziej, przynosi wyższe wyna-
grodzenie oraz daje możność skorzystania ze specjalnych racji żywnościowych”. 
Zgłaszającym się dobrowolnie biuro pomagało w załatwieniu wszelkich formal-
                                                 
61 K. Cz, nr 58, s. 6. 
62 K. Cz, nr 125, s. 3.  
63 K. Cz, nr 220, s. 3. 
64 K. Cz, nr 180, s. 4.  
65 K. Cz, nr 2, s. 6.  
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ności np. wydanie bezpłatnego biletu, zaopatrzenie w żywność na czas podróży. 
Rodziny wyjeżdżających miały otrzymywać przez 8 tygodni zapomogę pienięż-
ną oraz korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. Natomiast pracujący w Rzeszy 
mieli możliwość przesyłania części swych zarobków członkom rodziny, za-
mieszkałym w GG. Urzędy Pracy oraz ich filie załatwiały bezpłatne przesyłki  
w dozwolonej ilości z Rzeszy do GG, a także w drugą stronę. Artykuł ten został 
zamieszczony w Kurierze celowo, aby zachęcić ludność polską do wyjazdów na 
roboty do Rzeszy. W rzeczywistości Polacy wyjeżdżali na przymusowe roboty  
w różnych dziedzinach przemysłu i na roli66.  

Wielokrotnie na łamach Kuriera zamieszczano ogłoszenia o naborze do 
pracy. Pierwsze ogłoszenie z 3 stycznia 1943 r. proponowało dowolne miejsca 
zatrudnienia. Oferta skierowana była do fachowców z różnych dziedzin prze-
mysłu, a także robotników niewykwalifikowanych i uczniów67. 30 kwietnia dla 
zachęcenia do dobrowolnych zgłoszeń proponowano pracę dla kobiet w hote-
lach i restauracjach w uzdrowiskach alpejskich68. 24 lipca proponowano pracę  
w pobliżu Katowic69, a 11 sierpnia w pobliżu Kassel70. 26 sierpnia swoje ogłosze-
nie zamieściła firma metalowa Rheinmetall Borsig A. G. koło Hanoweru. Poszu-
kiwała ona niewykwalifikowanych robotników męskich i żeńskich. Oferowała 
również „pomieszczenia dla rodzin z dziećmi”71. Pozostałe firmy poszukujące 
pracowników to Heinrich Lanz, A. G. w Mannheim72, Mauser-Werke A.G. 
Oberndorf Nechar (pomocnicze siły kobiece)73, Rosenthal-Porzellan A.G. w po-
bliżu Norymbergii74, fabryka konserw w Braunschweig (kobiety), Wolfenstätlel 
Burgdorf, Nordheim, Raaber b. Osnabruck, Watewstedt, Helmstedt75, firma elek-
trotechniczna dr Aleksander Wacker Burghausen w pobliżu Monachium (męż-
czyźni)76, „Zakłady Elektryczne” w Berlinie77, fabryka porcelanowa Oskar Schal-
ler u. Co – Schwarzenbach (Saale) w pobliżu Bayreuth78, firma budowlana I. G. 

                                                 
66 K. Cz, nr 180, s. 4.  
67 K. Cz, nr 2, s. 6.  
68 K. Cz, nr 101, s. 4. 
69 K. Cz, nr 174, s. 6. 
70 K. Cz, nr 189, s. 4. 
71 K. Cz, nr 201, s. 4. 
72 K. Cz, nr 210, s. 3.  
73 K. Cz, nr 216, s. 3. 
74 K. CZ, nr 234, s. 4. 
75 K. Cz, nr 243, s. 4. 
76 K. Cz, nr 246, s. 3.  
77 K. Cz, nr 255, s. 4.  
78 K. Cz, nr 268, s. 4.  
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Farbenindustrie A. G. – Dwory w pobliżu Katowic79. 21 listopada biura informa-
cyjne ogłaszały o możliwości przyjęcia do Organizacji Todt, która organizowała 
wyjazdy do pracy na zajęte tereny80. 5 grudnia Organizacja TODT-Berlin-
Charlottenburg poszukiwała szoferów i siły do przeszkolenia w tym zawodzie81.  

Wielokrotnie w dzienniku poszukiwano pracowników na terenie powia-
tu radomszczańskiego. W ogłoszeniach drobnych została zamieszczona oferta 
pracy na gospodarstwie na wsi z hodowlą świń i drobiu dla kobiety „starszej  
i inteligentnej oraz ze znajomością kulinariów”82. Urzędnik w okolicach Radom-
ska chciał zatrudnić młodą gospodynię83. Gospodynię również poszukiwał Młyn 
Śliwaków w gminie Konary84. Często także oferowano pracę rzemieślnikom. 
Wielki majątek ziemski z powiatu radomszczańskiego chciał zatrudnić dobrego 
kowala, ale stawiał warunek, że musiał być kawalerem85. Mistrz malarski  
M. Szymkowiak przy ul. Jachowicza 4 poszukiwał ucznia malarskiego86.  
W Przedborzu był potrzebny krawiec męski – samodzielny czeladnik87. Pracow-
nia rymarsko-galanteryjna przy ul. Reymonta 40 w Radomsku oferowała pracę 
dla rymarza specjalisty do wykonywania teczek i toreb88. Pracowników poszu-
kiwała również Powiatowa Kasa Oszczędności (Kreissparkasse) Radomsko, np. 
kobiety z doświadczeniem w banku bądź kasie oszczędności, korespondenta 
niemiecko-polskiego, tłumacza89. Pracę mogły znaleźć również kucharka do re-
stauracji90 oraz pokojowa91. Pracy biurowej, czy też ekspedientki również poszu-
kiwała panna po maturze ze znajomością języka niemieckiego w Radomsku lub 
Częstochowie92.  

Aby znaleźć pracę mieszkańcy Radomska podnosili swoje kwalifikacje 
zawodowe, np. w lutym tytuł w zawodzie mistrzowskim zduna zdobył Ryszard 

                                                 
79 K. Cz, nr 273, s. 4. 
80 Organizacja utworzona przez Fritza Todta, która w czasie II wojny światowej zajmowała się 
budową obiektów wojskowych. Do pracy wykorzystywano pracowników przymusowych 
oraz więźniowie obozów koncentracyjnych, K. Cz, nr 275, s. 3.  
81 K.. Cz, nr 287, s. 4. 
82 K. Cz, nr 56, s. 6.  
83 K. Cz, nr 33, s. 4.  
84 K. Cz, nr 151, s. 4. 
85 K. Cz, nr 229, s. 4.  
86 K. Cz, nr 110, s. 4. 
87 K. Cz, nr 119, s. 4. 
88 K. Cz, nr 153, s. 4. 
89 K. Cz, nr 89, s. 4. 
90 K. Cz, nr 226, s. 4. 
91 K. Cz, nr 278, s. 4. 
92 K. Cz, nr 40, s. 4. 
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Szablewski, a w czeladniczym Henryk Gębara93. 1 lutego odbył się egzamin cze-
ladniczy w zawodzie murarskim. Tytuł czeladniczy uzyskał Adam Szwedowski 
z Radomska94. W marcu Komisja Egzaminacyjna cechu fotografów zezwoliła na 
prowadzenie samodzielnych zakładów, na podstawie kart kwalifikacyjnych, 
dwóm mieszkańcom Radomska – Wolaminowi i Mieszkalskiemu95. Również  
w tym miesiącu egzaminy kominiarskie zdali Gerhard Niedbałka – tytuł mistrza, 
Ludwik Goliński i Władysław Berlanka96. We wrześniu egzamin w zawodzie 
kominiarskim zdał Władysław Matyjaszczyk z Gidel97. Natomiast w marcu uzy-
skał również tytuł mistrza dla zawodu zduńskiego pan Lisowski z Radomska98. 
21 kwietnia odbyły się również w Radomsku egzaminy na kierowców samocho-
dowych99. 28 lipca do tego egzaminu przystąpiło 40 kandydatów w Starostwie  
w Radomsku100. Agronom Powiatowy w Radomsku zorganizował kurs dla 
agronomów rejonowych i gminnych z terenu powiatu radomszczańskiego i mia-
sta Częstochowy. Kurs ten odbył się 8 i 9 czerwca w Częstochowie w sali Domu 
Rekolekcyjnego przy ul. Św. Barbary 43. Na wykładzie zostały omówione tematy 
z dziedziny gospodarki rolnej, które zostały zilustrowane pokazem zwalczania 
chwastów i pielęgnacji roślin. Sam pokaz miał odbyć się w Kawodrzy Dolnej. Za 
wykłady nie były popierane pieniądze101.  

 
Nekrologi 

 
W dzienniku zamieszczane również były nekrologi. 12 lutego zmarł na-

gle w Radomsku długoletni Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu Mieczy-
sław Kiełkiewicz102. Następnie rodzina informowała, iż 28 lutego 1943 r. zmarł  
w wieku 57 lat były Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku dr Tadeusz 
Próchnicki103. W maju 1943 r. rodzina składała podziękowania za uczestnictwo 
w pogrzebie Aleksandra Sabrańskiego z Radomska. Żałobnicy byli szczególnie 
wdzięczni ks. Wł. Kasprzakowi, ojcu Nikodemowi Szałankiewiczowi, Ochotni-

                                                 
93 K. Cz, nr 39, s. 3.  
94 K. Cz, nr 27, s. 3.  
95 K. Cz, nr 53, s. 3.  
96 K. Cz, nr 130, s. 3.  
97 K. Cz, nr 223, s. 3. 
98 K. Cz, nr 61, s. 5.  
99 K. Cz, nr 92, s. 5. 
100 K. Cz., nr 184, s. 3.  
101 K. Cz, nr 133, s. 5. 
102 K. Cz, nr 38, s. 6. 
103 K. Cz, nr 104, s. 4. 
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czej Straży Pożarnej, a w szczególności pp. A. Kierzkowskiemu, P. Kłekowi,  
M. Marczewskiemu i P. Szczygłowskiemu104. Kolejny nekrolog z Radomska za-
mieściła w sierpniu 1943 r. rodzina zmarłego Aleksandra Grabisza. Dziękowała 
obecnym na pogrzebie, np. księdzu Gogoli oraz franciszkaninowi Ursynowi105.  
2 października rodzina dziękowała za ostatnią posługę dla Bolesława Kidań-
skiego, mieszkańca Radomska i emerytowanego kolejowego. Szczególne po-
dziękowania składała powiatowemu lekarzowi w Radomsku dr. Niecieckie-
mu106. W Kłomnicach zmarł również niespodziewanie 17 października Walerian 
Mucha, długoletni pracownik PKP, a ostatnio Spółdzielni Rolniczej w Kłomni-
cach. Został pochowany w Częstochowie na cmentarzu Kule107. Nekrologi, 
oprócz rodziny zamieszczali współpracownicy, np. informowali oni, że 24 listo-
pada zmarł długoletni pracownik firmy Metalurgia-Werke w Radomsku Edward 
Sławeta, a 25 listopada długoletni pracownik tej samej firmy Walenty Stawiński. 
W Częstochowie zmarł nieoczekiwanie, w wieku 19 lat, Józef Motyczyński  
z Radomska – członek Służby Budowlanej. Pochowany na cmentarzu na Ku-
lach108. 

Ogłoszenia 

 
W dzienniku znalazła się również informacja o rekolekcjach wielkanoc-

nych u oo. franciszkanów w Radomsku. Miały one się odbyć w dniach od 11-go 
do 17-go kwietnia109. W Kurierze z 8 sierpnia Ksiądz Proboszcz i Komitet Ko-
ścielny parafii w Kietlinie pod Radomskiem zamieścili podziękowania dla mala-
rzy Jana Szymczyka oraz Bolesława Krzyszkowskiego ze wsi Amelin za odno-
wienie wnętrzna świątyni. Dziękowali również profesorowi Michalskiemu z Ra-
domska za artystyczne wykonanie obrazu dla kościoła110. 

Obwieszczenia zamieszczał również Komornik Sądu Grodzkiego w Ra-
domsku, rewiru I, Władysław Sandelewski, który prowadził kancelarię w Ra-
domsku przy ul. Dworcowej  nr 36. 29 września zamieszczono Obwieszczenie  
o licytacji nieruchomości, należącej do Stowarzyszenia Rolniczo-Handlowego  

                                                 
104 K. Cz, nr 107, s. 3.  
105 K. Cz, nr 208, s. 3. 
106 K. Cz, nr 233, s. 4. 
107 K. Cz, nr 252, s. 6. 
108 K. Cz, nr 286, s. 4. 
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w Radomsku, która znajdowała się przy ul. Dworcowej 22. Egzekucja miała na 
celu zniesienie współwłasności111. 

18 maja ukazało się wezwanie Komisarza Likwidacyjnego Johanna We-
inerta informująca, o tym, że od 1 maja 1943 r. znalazły się w stanie likwidacji 
zakłady stolarskie112: 
Zakłady Stolarskie A. Buchman&T. Kałka Radomsko Schwarzer Weg nr 9, 
Zakłady Stolarskie Jozef Mintz, Radomsko, Rolna 21, 
Zakłady Stolarskie A. Ch. Chojnowicz, Radomsko-Zakrzówek, 
Zakłady Stolarskie W. Gutstadt&Co. Radomsko Wilsona nr 6, 
Zakłady Stolarskie W. Gutstadt&Co. Mstów, 
Zakłady Obróbki Drzewa Icek Chmura, Radomsko, Szpitalna nr 22. 

W dzienniku reklamowali swoje usługi przedsiębiorcy z terenów ra-
domszczańskich. W związku z zarządzeniem 30 kwietnia upłynął termin waż-
ności dotychczasowych zezwoleń na prawo posiadania i używania rowerów 
przez mieszkańców Radomska. Posiadacze rowerów musieli zgłosić się do Sta-
rostwa w celu uzyskania nowych zezwoleń w przeciwnym razie nie mogliby 
korzystać z nich. Pomoc w sporządzeniu tych podań, a także innych dokumen-
tów oferowało Koncesjonowane Biuro Mieczysława Kalecińskiego – dyplomo-
wanego absolwenta Wyższej Szkoły Handlowej, mieszczące się przy ul. Parko-
wej (Piłsudskiego)113. W domu rejenta Płanety Biuro podań i tłumaczeń prowa-
dziła Stefania Jasielska - tłumacz zaprzysiężony języka niemieckiego i polskie-
go114. Józef Szwedowski oferował usługi Zakładu Drzewno-Tokarskiego, znajdu-
jącego się przy ul. Wąwozowej 16115. W Kurierze ogłaszał się również Zakład 
Szklarski Czesława Ciesielskiego w Radomsku, ul. Radomska 30116. Na terenie 
miasta prowadził działalność handlową T. Gomuliński117. 8 listopada odbyło się 
poświęcenie nowego lokalu sklepu kolonialnego T. Gomulińskiego, który znaj-
dował się przy ul. Brzeźnickiej 7 w pobliżu poczty. Sklep prowadził swoją dzia-
łalność od 26 lat i był najstarszą taką placówką w mieście118. Ogłaszała się rów-
nież damska pracownia krawiecka pani J. Głuszyńskiej przy ul. Radomskiej 43. 

                                                 
111 K. Cz, nr 230, s. 4.  
112 K. Cz, nr 116, s. 4.  
113 K. Cz, nr 103, s. 5. 
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Proponowała wykonanie płaszczy, futer i kostiumów119. Natomiast Jan Szefer z 
Radomska z ul. Przedborskiej skupował skóry zwierząt futerkowych120. Swoje 
usługi oferowała także chiromantka przy ul. Prażmowskiego121.  

W ogłoszeniach sprzedaży zamieszczano kilkakrotnie informacje o chęci 
zbycia nieruchomości, np.  3-piętrowego domu - 46 pokoi, położonego w cen-
trum Radomska122, a także 5 parceli na Kowalowcu123. U rejenta Poradowskiego 
na ul. Reymonta l. 15 można było zasięgnąć wiadomości o sprzedaży 7 placów  
w tym mieście 124. Natomiast w Kobielach Wielkich właściciel chciał sprzedać 
gospodarstwo o wielkości 16 mórg, które znajdowało się  przy szosie125. Ktoś 
również poszukiwał pokoju umeblowanego z obiadami gospodarskimi w Ra-
domsku przy kulturalnej rodzinie126.  

W zakresie ogłoszeń kupna i sprzedaży mieszkańcy powiatu radomsz-
czańskiego sprzedawali maszyny, takie jak maszyna do szycia (mereżkarka)127, 
maszyna kuśnierska128, nóż introligatorski (gilotyna)129, a także motor130, teczkę 
skórzaną131, czy wyżła rasowego132. Natomiast chcieli zakupić maszyny do 
warsztatu masarskiego i urządzenia do sklepu133, motocykl134, a nawet psa ow-
czarka do pół roku135 oraz  rasową kozę136.  

Czytelnicy z powiatu radomszczańskiego wielokrotnie zamieszczali in-
formacje o zgubieniu dowodów osobistych, kart rozpoznawczych, świadectw 
przemysłowych (patentów) a także portfeli, zegarków137. W tym dziale Leon 
Gawron, zamieszkały w Kijowie w powiecie radomszczańskim, informował  
o kradzieży koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych z wyszynkiem oraz 
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koncesję na sprzedaż wyrobów tytoniowych138. Ukazało się również ogłoszenie 
o zamianie teczki w lokalu gastronomicznym139. 

W rubryce Różne zamieszczono informacje o zaginięciu 19 lipca dwóch 
chłopców w wieku 14 i 15 lat z Radomska. Wszelkie wiadomości można było 
pozostawić rodzicom lub zgłosić się na posterunek policji. Osobom, które udzie-
liły informacji, obiecano nagrodę140. 

Mieszkańcy Radomska pisali także ogłoszenia matrymonialne np. młoda 
panienka „teraźniejszych zasad” i innych zalet chciała poznać pana do 35 lat  
z takimi samymi cechami141. Towarzysza poszukiwała również pewna urzęd-
niczka142. Ogłaszali się również panowie, np. kawaler lat 21 na stanowisku bez 
nałogów143.  Kurier był także pośrednikiem w spotkaniach. W ogłoszeniu „Róż-
ne” pewien pan informował panią w czarnym futrze z Radomska o swoim przy-
byciu w sobotę do tego miasta pociągiem oraz o spotkaniu przy ul. Reymonta144. 
Została również zamieszczona prośba Valdiego, który to chciał zobaczyć się  
z panią Jadzią z Częstochowy, towarzyszką podróży z Kamieńska do Radom-
ska145. 

Natomiast Składnica Ogrodnicza wraz z dyrektorem K. S. Romikiem  
z siedzibą na Placu 3-go Maja 3 składała swoim klientom życzenia Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku146. 

W tym roku dalej prowadzono w Kurierze kącik pt. „Siostra Marta ra-
dzi”, z której porad korzystali mieszkańcy powiatu radomszczańskiego. Zakres 
tematyczny udzielanych konsultacji był bardzo szeroki. Siostra Marta odpowia-
dała na pytania dotyczące zabiegów kosmetycznych147, higieny148, zdrowia149, 
cukrzycy150, sprzątania151, spraw matrymonialnych, spłaty długów152, prawa 
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jazdy153, poezji154, postępowania w razie choroby zwierząt155. Wyjaśniała pojęcia 
takie jak gryf a grafit156, sacharyna157. Przedstawiła również historię duru plami-
stego158. 

Tematyka poruszana w Kurierze Częstochowskim o życiu mieszkańców 
miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego nie różniła się znacznie od in-
formacji zamieszczanych w latach poprzednich. W tym roku jednak populary-
zowano akcje kontyngentowe oraz pracę w III Rzeszy, które to powodowały 
uciemiężenie ludności polskiej. Ludność wszelkimi sposobami uchylała się  
w miarę możliwości od wypełniania tych obowiązków. W Kurierze informacje  
o kontyngentach, czy też pracy zagranicznej miały charakter propagandowy  
i przedstawiały te działania w pozytywny sposób, co było niezgodne z rzeczy-
wistością. Rzadko wspominano o karach, jakie ciążyły na rolnikach, którzy nie 
oddawali zbiorów. Natomiast do zbierania ziół byli przymuszani uczniowie, 
których celowo zwalniano ze szkół, aby nie mogli zdobywać i tak ograniczonej 
wiedzy. W dobrym świetle przedstawiano również pracę w III Rzeszy i opiekę 
nad pracownikami, gdzie faktycznie ludność polską przymusowo wywożono na 
roboty. W kwestii zdrowotności artykuły również nie przedstawiały autentycz-
nego obrazu sytuacji. Wspomniano jedynie o braku leków i dostarczaniu niektó-
rych specyfików przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. W dzienniku rów-
nież nie pojawił się wątek ludności żydowskiej w powiecie radomszczańskim,  
co miało związek z ostateczną eksterminacją tej społeczności. Treści zamieszczo-
ne w Kurierze przedstawiały organizację miasta, a także życie codzienne miesz-
kańców Radomska i okolic w 1943 r. Materiały przeważnie o charakterze propa-
gandowym dostarczały drobnych informacji o istnieniu różnych instytucji, 
przedsiębiorstw, czy też osób, np. lekarzy, które złożyły się na wizerunek Ra-
domska pod okupacją niemiecką. 

 
 

 
 

                                                 
153 K. Cz, nr 152, s. 3. 
154 K. Cz, nr 77, s. 3. 
155 K. Cz, nr 87, s. 3. 
156 K. Cz, nr 67, s. 4.  
157 K. Cz, nr 242, s. 3. 
158 K. Cz, nr 35, s. 3.  
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Powojenne represje wobec Kościoła Katolickiego na przykła-

dzie miejscowości Krzętów 
 
 
 Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. władzę w Polsce przejęli 
komuniści. Początkowo współpraca z Kościołem Katolickim układała się w mia-
rę poprawnie. Głównym wrogiem wewnętrznym było wówczas stronnictwo PSL 
ze Stanisławem Mikołajczykiem, jednak tylko do czasu referendum1 i wyborów 
do Sejmu. Później działania wobec Kościoła, duchowieństwa oraz wiernych zin-
tensyfikowano. Oczywiście już wcześniej miały incydenty na linii państwo – 
Kościół. Jeden wydarzył się wiosną 1946 r. w miejscowości Krzętów, wówczas 
terytorialnie należącej do ówczesnej gminy Maluszyn2. Mieszkańcy Krzętowa 
należeli jednak do parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w odległych o 6 
kilometrów Wielgomłynach3. 
 W połowie 1946 r. wikariusz parafii Wielgomłyny, ksiądz Mieczysław 
Szostek4 powiadomił ówczesną Kurię Diecezjalną w Częstochowie5 o fakcie re-

                                                 
1 Referendum ludowe przeprowadzone w całym kraju w dn. 30 czerwca 1946 r. zostało sfał-
szowane przez nowe władze. Podobnie postąpiono pół roku później (19 stycznia 1947 r.) pod-
czas wyborów do Sejmu Ustawodawczego. 
2 Obecnie Maluszyn wchodzi w skład gminy Żytno, a Krzętów w skład gm. Wielgomłyny. 
3 Proboszczem parafii Wielgomłyny w latach 1938-1947 był ks. Franciszek Bieniasiewicz. 
4 Ur. 28 marca 1917 r. w Smardzewicach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu,  
a następnie pobierał nauki w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krako-
wie. W realiach okupacyjnych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Teodora Kubiny. 
Pierwszą jego parafią były Radziechowice, następnie trafił do parafii Wielgomłyny, gdzie  
„w ciągłym zagrożeniu wolności i życia trwał z powierzonym mu ludem”. Podczas pobytu  
w parafii Kamieńsk stał się ofiarą prowokacji władzy ludowej. Po pokazowym procesie został 
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presji zastosowanych przez funkcjonariuszy nowootwartego posterunku Urzędu 
Bezpieczeństwa w Krzętowie. Poinformował, iż 22 czerwca 1946 r. otrzymał we-
zwanie adresowane dla ks. proboszcza Franciszka Bieniasiewicza w celu stawie-
nia się jego osoby na posterunku UB w Krzętowie. Z racji czasowej nieobecności 
proboszcza, wikary ks. M. Szostek zignorował urzędowe pismo. 
 Dzień później, 23 czerwca ok. godziny 15., na plebanię przybyło trzech 
umundurowanych ludzi. Ksiądz Szostek przygotowywał się wówczas do od-
prawienia nieszporów6. Twierdzili, że na rozkaz porucznika muszą zabrać księ-
dza na posterunek. Duchowny odpowiedział, że nigdzie nie pojedzie, dopóki nie 
odprawi nabożeństwa. Nieproszeni goście odjechali z niczym. 
 

 
 
XIX–wieczna murowana kaplica stoi przy wjeździe do Krzętowa od strony Wielgomłynów. To 
tu po wojnie przyjeżdżał odprawiać nabożeństwa ksiądz z parafii Wielgomłyny. W 1969 r. 
niedaleko wybudowano nową kaplicę. W 1986 r. powołano odrębną parafię Krzętów, a 5 lat 
później oddano do użytku okazały kościół. Fot: Tomasz M. Kolmasiak 

                                                                                                                               
skazany na długoletnie więzienie. Był wikariuszem w Katedrze Świętej Rodziny w Często-
chowie, a następnie proboszczem Wilkowiecku, w Żarkach-Letnisko (tutaj bronił krzyża 
zniszczonego przez wrogów Kościoła) oraz w Łazach. W roku 1969 został powołany na kape-
lana honorowego biskupa Stefana Bareły. W latach 1975-83 pełnił funkcję dziekana dekanatu 
łazowskiego. W 1983 r. przeszedł na emeryturę. Zm. 11 kwietnia 2004 r. Źródło: „Niedziela” – 
edycja częstochowska, nr: 19/2004. 
5 Od roku 1992 decyzją papieża Jana Pawła II funkcjonuje jako Archidiecezja. 
6 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej (dalej: AACz), Akta parafii Wielgomłyny. 



Powojenne represje wobec Kościoła Katolickiego na przykładzie miejscowości ... 
 

 185

 W poniedziałek, 24 czerwca na plebanię w Wielgomłynach przybyli ko-
lejni nieproszeni goście – tym razem dwóch oficerów w stopniu porucznika  
z Urzędu Bezpieczeństwa. Wezwali wikarego do udania się na posterunek UB  
w Wielgomłynach celem przesłuchania. W trakcie niego obecny był także kie-
rownik posterunku UB w Krzętowie – zapytał przesłuchiwanego duchownego 
czemu ten nie stawił się w placówce w Krzętowie. Ksiądz odpowiedział, iż nie 
mógł przybyć, gdyż tego dnia była niedziela i miał obowiązki związane z od-
prawianiem nabożeństw w kościele7. Jeden z funkcjonariuszy poprosił o podanie 
personaliów i wylegitymowanie się. Jako że duchowny nie posiadał przy sobie 
dokumentów, pod eskortą odprowadzono go na plebanię. Na miejscu kierownik 
posterunku w Krzętowie zwrócił się do księdza Szostka słowami: - „Zabierzcie 
sobie natychmiast z kaplicy krzętowskiej te wasze świętości. To jest gówno. (...) 
Gdyby nie ludzie, to już dawno was by tu nie było. Ja tam w nie nie wierzę, a wy 
po to tylko przyjeżdżacie do kaplicy, żeby kapelusz pieniędzy nazbierać”8. Na-
stępnie pokazał księdzu pismo z pieczątką Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
i nakazał mu do czwartku, 24 czerwca, zabranie z kaplicy w Krzętowie wszel-
kich naczyń liturgicznych i innych przedmiotów poświadczających wiarę kato-
licką. W razie odmowy funkcjonariusze zagrozili księdzu, że odpowiednio sobie 
z nim „poradzą”9. Ksiądz próbował przekonać UB-eków, iż bez wiedzy i zgody 
biskupa nie może tego uczynić. Argument ten nie trafił jednak na podatny grunt. 
Ponadto nakazali duchownemu udać się do Krzętowa i odprawić ostatnią mszę  
z kazaniem napisanym pod ich dyktando. Po mszy kaplica miała zostać opróż-
niona z ołtarzy i innych przedmiotów. Na koniec przesłuchania ksiądz został 
przymuszony do podpisania oświadczenia, iż zachowa tajemnicę o czym tu 
rozmawiano. Indagowany podpisał, zastrzegając, że przedstawi całą sytuację 
biskupowi10. 
 Jeszcze tego samego dnia (24 czerwca) ksiądz Szostek wysłał list do 
„Przeświętej Kurii Biskupiej” w Częstochowie, w  którym opisał całe zdarzenie. 
Nadmienił także, że funkcjonariusze UB zamieszkują w Krzętowie od dwóch 
tygodni11. Poprosił o wskazówki co do dalszego postępowania w tej sprawie. 
Dołączył także odręczne wezwanie na posterunek UB w Krzętowie, podpisane 

                                                 
7 Relacja ks. M. Szostka z 24 czerwca 1946 r. przesłana do Kurii Diecezjalnej w Częstochowie;  
AACz, Akta parafii Wielgomłyny. 
8 Tamże. 
9 Tamże. 
10 Tamże. 
11 List ks. M. Szostka z 24 czerwca 1946 r. do Kurii Diecezjalnej w Częstochowie;  AACz, Akta 
parafii Wielgomłyny. 
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przez kierownika tegoż posterunku. Oto treść tego dokumentu: „Krzętów, 21 VI 
46. Wezwanie. Wzywa się Ks. Proboszcza par. Wielkie Młyny do stawienia się na 
naszym Posterunku w Krzętowie w dniu 22 VI 46 r. Stawiennictwo obowiązko-
we. Kier. Post. w Krzęt.” [podpis nieczytelny]12. 
 

 
 
Wezwanie na przesłuchanie podpisane przez kierownika posterunku UB w Krzętowie (Ar-
chiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Akta Parafii Wielgomłyny) 

 

                                                 
12 Wezwanie z dn. 21 czerwca 1946 r.;  AACz, Akta parafii Wielgomłyny. 
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 Biskup częstochowski, ks. Stanisław Czajka13 po zapoznaniu się ze spra-
wą wysłał oficjalne zapytanie do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego  
w Warszawie, w kompetencjach którego leżała działalność Urzędu Bezpieczeń-
stwa. W piśmie podkreślił fakt wypowiadania bluźnierstw przeciwko religii 
katolickiej i wysoce nietaktowne zachowanie wobec wikariusza parafii Wielgo-
młyny. Jego zdaniem takim postępowaniem funkcjonariusze wzbudzają rozża-
lenie i nieprzychylne nastawienie mieszkańców parafii do władz państwowych. 
Poprosił o ukrócenie samowoli pracowników posterunku UBP w Krzętowie14. 
Niestety w aktach nie znajduje się odpowiedź na pismo biskupa. Najprawdopo-
dobniej ministerstwo postanowiło w ogóle nie odpowiadać na te zarzuty. Dal-
szego biegu sprawy już prawdopodobnie nie było. 
 

 
 
List bpa Stanisława Czajki do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (Archiwum Archi-
diecezji Częstochowskiej, Akta Parafii Wielgomłyny) 

 

                                                 
13 Stanisław Czajka (1897-1965), w latach 1944-65 biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej 
mianowany przez papieża Piusa XII. 
14 List ks. dr. Stanisława Czajki do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie  
z dn. 26 czerwca 1946 r.;  AACz, Akta parafii Wielgomłyny. 
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24 czerwca 1944 r.), 
-  „Między Stronami” 2015, nr 26 (dot. ur. 25 czerwca 1913 r. ppor. Jana Kalety 
„Postrach”, żołnierza AK). 
Ryczkowska Alicja, Status muzyków kościelnych Rzeczpospolitej w XVII wieku, 
„Musica Ecclesiastica”, 9, 2014, s. 21-47 (dot. Gidel). 
Rybka Aleksandra, Biblioteka ziemiańska na przykładzie biblioteki Ostrowskich i Po-
tockich z Maluszyna, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej”, t. XII, 2013,  
s. 27-39. 
Sitek Barbara, Zagroda tatarska, Radomsko 2014. 
- Kaszarze stobieccy, „Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum  
w Radomsku, nr 22, 25 listopada 2014 r., s. 10-12. 
Siwiński Andrzej, „Krzyż dwóch braci” w Borownie, „Zeszyty Radomszczańskie”, 
t. X, 2015, s. 237-246. 
Sprawozdania miesięczne Wojewody Łódzkiego. Rok 1938, część 1, Legalny ruch 
polityczny i narodowościowy, opracowanie i redakcja naukowa Jacek Walicki, Łódź 
2012, ss. 369. 
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Stalka Marian, Zatoń Anna, Odnalezione i uzupełnione harcerskie biografie, [w:]  
Z dziejów harcerstwa na ziemi radomszczańskiej (1915-2015), pod red. Tomasza An-
drzeja Nowaka, Radomsko 2015, s. 83-94. 
- Poczet harcmistrzyń i harcmistrzów ziemi radomszczańskiej mianowanych w latach 
1921-2014, [w:] Z dziejów harcerstwa na ziemi radomszczańskiej (1915-2015), pod red. 
Tomasza Andrzeja Nowaka, Radomsko 2015, s. 101-118. 
Stefani Włodzimierz, Migracje ludności Radomska w latach 1854-1865, „Zeszyty 
Radomszczańskie”, t. VII, 2013, s. 257-279. 
- Marcin Andrzej Ziółkowski (1790-1864). Napoleończyk, prawnik, społecznik, obywa-
tel, Radomsko 2015, ss. 294+2. 
Stolarczyk Tomasz, Szesnasto- siedemnastowieczne księgi teologiczne i zbiory kazań  
w bibliotece gidelskich dominikanów w początku XX w., „Zeszyty Radomszczańskie”, 
t. VIII, 2014, s. 269-278.  
- Księgozbiór bibliotek kapituły kolegiackiej w Wieluniu a księgozbiory dominikańskie  
w Gidlach, Łęczycy, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu w XVII-XVIII w. – 
podobieństwa i różnice, „Rocznik Wieluński”, t. 14, 2014: In honorem. Studia ofiaro-
wane profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olenikowi w 80. Rocznicę urodzin, pod 
redakcją ks. Sławomira Zabraniaka i Zdzisława Włodarczyka, Wieluń 2014,  
s. 163-168. 
Studnicka-Mariańczyk Karolina, Siedziba ziemiańska Korabitów Ostrowskich  
w Maluszynie, Warszawa 2014, ss.248. 
Surma-Jończyk Elżbieta, Piotrkowskie wątki w pamiętniku Jana Szuberta, częstocho-
wianina, powstańca styczniowego, [w:] Gloria Victis 1863 r. Studia i szkice z dziejów 
Powstania Styczniowego, pod redakcją Tomasza Matuszaka, Warszawa-Piotrków 
Trybunalski 2013, s.203-212. 
Surmacka Alicja, Julisz Surmacki (1892-1942). Listy z obozu w Oranienburgu, „Ze-
szyty Radomszczańskie”, t. VIII, 2014, s. 309-351. 
Symołon Beata Anna, Teatralna „Kinema”, „Radomszczańskie Teatralia”, nr 2, 
2012, s. 4-29. 
- Teatry Zbigniewa Spólnickiego, „Radomszczańskie Teatralia”, nr 3, 2013, s. 4-17. 
- Kabaret „Nietoperz”, „Radomszczańskie Teatralia”, nr 3, 2013, s. 19-44. 
- Kabaret „Czarny Kot”, „Radomszczańskie Teatralia” 4 (2014), s. 3-8. 
- Teatr poezji, „Radomszczańskie Teatralia” 4 (2014), s. 9-22. 
Szczepaniak Henryk, Zaraz po wojnie. W II Państwowym Koedukacyjnym Gimna-
zjum i Liceum, „Gazeta Radomszczańska” 2013, nr 4, s. 10. 
- 3 x tak. W Radomsku na tydzień przed referendum (dot. 30 czerwca 1946 r.), „Gaze-
ta Radomszczańska” 2013, nr 8, s. 6. 
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- W szkole pani Majewskiej, „Gazeta Radomszczańska” 2014, nr 20, s. 12. 
- Walczyli o wolną Polskę (dot. braci Mędrzeckich), „Gazeta Radomszczańska” 
2014, nr 47, s. 12. 
- Prace historyczne i wspomnienia, Radomsko 2015, ss. 90. 
Szczepańczyk Jan, Moje wspomnienia o „Solidarności” ZP Komuna Paryska w Ra-
domsku w latach 1980-1990, [Radomsko 2015], ss. 28. 
Szkutnik Piotr, Akta dziekana brzeźnickiego. Studium urzędu i dokumentacji, Łódź 
2012, ss. 235.  
Szponder Artur, Jakub Lechowski (1927-2012), „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VII, 
2013, s. 327-329. 
- rec. Villa Maluschyn 1412-2012. 600 lat Parafii św. Mikołaja w Maluszynie. Księga 
Jubileuszowa, red. A.J. Zakrzewski, Ł. Kopera, Częstochowa 2012, ss. 348, „Zeszyty 
Radomszczańskie”, t. VII, 2013, s. 323-339. 
- Karol Walaszczyk (1945-2014), „Zeszyty Radomszczańskie”, t. X, 2015, s. 363-365. 
Szwed Ryszard, Przygotowanie i wybuch powstania styczniowego w województwie 
kaliskim, [w:] Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim i w województwie kali-
skim (1863-1864), pod redakcją Macieja Trąbskiego, Norberta Morawca, Roberta 
W. Szweda, Częstochowa 2014, s. 27-41. 
- Pierwsze wybory samorządowe w Piotrkowskiem po odzyskaniu niepodległości, [w:]  
O samorządzie terytorialnym w Polsce w XIX-XXI wieku. Zbiór rozpraw i artykułów, 
Radomsko 2014, s. 397-407. 
- Samorząd miasta Radomska w latach 1918-1939, [w:] O samorządzie terytorialnym  
w Polsce w XIX-XXI wieku. Zbiór rozpraw i artykułów, Radomsko 2014, s. 409-421. 
- Działalność samorządowa Polskiej Partii Socjalistycznej w Radomsku w latach 1918-
1939, [w:] O samorządzie terytorialnym w Polsce w XIX-XXI wieku. Zbiór rozpraw  
i artykułów, Radomsko 2014, s. 423-455.  
Szymczak Jan, Przemówienie prof. Jana Szymczaka wygłoszone na pogrzebie śp. dra 
Roberta Szweda, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VIII, 2014, s. 371-372. 
Ściegienna Małgorzata, Moje wspomnienia o Lucjanie Kwaśniewskim, „Zeszyty Ra-
domszczańskie”, t. X, 2015, s. 293-320. 
Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł, wstęp, wybór i opracowanie Nina 
Kapuścińska-Kmiecik, Jarosław Kita, Łódź 2012, ss.219. 
Trębacz Michał, Stosunki polsko-żydowskie w województwie łódzkim (1938-1939), 
[w:] Zagłada Żydów na polskiej prowincji, red. A. Sitarek, M. Trębacz, E. Wiatr, 
Łódź 2012, s. 29-53. 
- Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów… Dziennik Ludwiki Ostrowskiej  
z Maluszyna, opracowanie Jarosław Kita i Piotr Zawilski, Warszawa 2014, ss. 187. 
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Turlejski Grzegorz, „Maciusie”. Nocny bój o Kamieńsk (dot. 1939 r.), „Dziennik 
Łódzki-Co Nowego” 2014, nr 35, s. 8. 
Turowska Karolina, Zachowane w pamięci, ale zaniedbane (dot. egzekucji na fol-
warkach z 26 grudnia 1944 r.), „Między Stronami” 2014, nr 34, s. 8.  
Warzocha Daniel, Obchody setnej rocznicy śmierci Jana Kilińskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim i Radomsku w 1919 r. w świetle „Dziennika Narodowego”, „Piotrkow-
skie Zeszyty Historyczne”, t. 13, 2012, s. 231-237. 
Wieliczka-Szarkowa Joanna, Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie, Kraków 
2013, ss. 462.  
Wielowieyski Andrzej, Losowi na przekór, Warszawa 20015, ss. 639. 
Wieś i miasteczko, Warszawa 1916 (reprint Warszawa 2010), ss. 212. 
Wiśniewski Krzysztof, Teodor Cieszkowski-krótki opis działalności w Kaliskiem. Wal-
ka i śmierć, [w:] Gloria Victis 1863 r. Studia i szkice z dziejów Powstania Styczniowego, 
pod redakcją Tomasza Matuszaka, Warszawa-Piotrków 2013, s.161-166. 
Witczak Krzysztof Tomasz, Wolbórz czy Przedbórz? Przyczynek krytyczny do pa-
miętników jenerała Antoniego Jeziorańskiego, [w:] Gloria Victis 1863 r. Studia i szkice 
 z dziejów Powstania Styczniowego, pod redakcją Tomasza Matuszaka, Warszawa-
Piotrków 2013, s.177-202. 
Wlaźlak Władysław Piotr, Paszkowski Leopold, [w:] Wieluński Słownik Biograficzny, 
t. II, pod red. Zbigniewa Szczerbika i Zdzisława Włodarczyka, Wieluń 2014,  
s. 235. 
Włodarczyk Zdzisław, Janiszewski Łukasz, [w:] Wieluński Słownik Biograficzny, 
 t. II, pod red. Zbigniewa Szczerbika i Zdzisława Włodarczyka, Wieluń 2014,  
s. 191-192. 
- Firmy handlowe w Radomsku. Spis urzędowy z 1825 r., „Zeszyty Radomszczań-
skie”, t. X, 2015, s.21-24. 
- Na przełomie epok. Radomsko pod panowaniem pruskim (1793-1806), Radomsko 
2015, ss. 246. 
Wodo Marcin, W hołdzie lotnikom 1939 r., „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2013, 
nr 40, s. 9. 
- Zginęli na naszym niebie (dot. samolotu zestrzelonego we wsi Bugaj), „Dziennik 
Łódzki-Co Nowego” 2013, nr 37 (837), s. 13. 
- Ratowali lotników w 1939 r. (dot. polskiego samolotu lądującego w okolicy Gidel 
i Pławna), „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2013, nr 38, s. 4. 
- Śladami historii (dot. radomszczańskich Żydów), str. 8-9 (współautor Jacek 
Drożdż) „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2013, nr 39, s. 8-9. 
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- Polegli nad naszą ziemią (dot. zestrzelonego polskiego samolotu koło wsi Kata-
rzyna), „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2013, nr 41, s. 10. 
 - Pekaesowski mundur, czyli podróż autobusem w lata sześćdziesiąte, „Dziennik Łódz-
ki-Co Nowego” 2013, nr 48, s. 7. 
- Harcerska wiodła nas piosenka (dot. III Szczepu im. Szarych Szeregów), „Dziennik 
Łódzki-Co Nowego” 2014, nr 1. 
 - Dwór rodziny Lubomirskich (dot. Pławna i Gidel), „Dziennik Łódzki-Co Nowe-
go” 2015, nr 41, s. 12. 
 - Ukryte w zaroślach dwory (dot. Ciężkowiczek i Żytna), „Dziennik Łódzki-Co 
Nowego” 2015, nr 42, s. 15. 
- Dwojaki pomysł na zabytek (dot. Sekurska, Silniczki i Maluszyna), „Dziennik 
Łódzki-Co Nowego” 2015, nr 43, s. 11. 
- Kto ratuje stare budynki? (dot. Strzałkowa i Dziepółci) „Dziennik Łódzki-Co 
Nowego” 2015, nr 44, s. 11. 
- Legendarny pałac na wodzie (dot. Zakrzewa, Smotryszowa i Kobiel Wiel-
kich)„Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2015, nr 45, s. 11. 
- Stare budownictwo na nowo (dot. Odrowąża, Sokolej Góry i Woli Przedborskiej), 
„Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2015, nr 46, s. 12. 
- „Kupić „historię” jest stosunkowo łatwo o wiele trudniej ją wskrzesić (dot. Granic, 
Chełma i Gorzędowa)  „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2015, nr 47, s. 11. 
- Legenda żywa... na tablicach (dot. S. Sojczyńskiego), „Dziennik Łódzki-Co Nowe-
go” 2015, 48, s. 12. 
- Społecznik wciąż wśród ludzi, czyli tablica z Fabianim u św. Lamberta, „Dziennik 
Łódzki-Co Nowego” 2015, nr 50, s. 12. 
- Burzliwa historia Radomska, „Dziennik Łódzki-Co Nowego” 2015, 51, s. 12. 
- O naszej patronce słów kilka (dot. św. Jadwigi Andegaweńskiej), „Dziennik Łódz-
ki-Co Nowego” 2015, nr 52, s. 15. 
- Noblista z okolic Radomska (dot. W. S. Reymonta), „Dziennik Łódzki-Co Nowe-
go” 2015, nr 54, s. 12. 
Wolnicki Paweł, Urząd, kancelaria i akta dziekańskie w okresie Królestwa Polskiego 
(1818-1918), Częstochowa 2011, ss. 486. 
- Aparat biurokratyczny w guberni piotrkowskiej, [w:] Powstanie styczniowe w regionie 
częstochowskim i w województwie kaliskim (1863-1864), pod redakcją Macieja Trąb-
skiego, Norberta Morawca, Roberta W. Szweda, Częstochowa 2014, s. 185-199. 
Woźniak Krzysztof Paweł, Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą  
i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku, Łódź 2013, ss. 385. 
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Zabraniak Sławomir, Ludność południowo-zachodnich archidiakonatów archidiecezji 
gnieźnieńskiej w latach 1660-1763, [w:] Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia  
z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi, 
pod redakcją Pawła Graty i Beaty Lorens, Rzeszów 2013, s. 414-427. 
- Z dziejów parafii Pławno, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VII, 2013, s.151-165.  
Zakrzewski Andrzej Jan, Społeczność dóbr Ostrowskich h. Korab wobec powstania 
styczniowego, [w:] Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim i w województwie 
kaliskim (1863-1864), pod redakcją Macieja Trąbskiego, Norberta Morawca, Ro-
berta W. Szweda, Częstochowa 2014, s.69-80. 
Zarębski Rafał, Elementy gwarowe w polszczyźnie mówionej najstarszego pokolenia 
Radomszczan, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, 2002, z. 42, s. 25-
37 
Zawitkowska Wioletta, Dokumenty odpustowe papieża Leona XIII dla kościoła para-
fialnego w Radomsku w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Wa-
lentego Patykiewicza w Częstochowie, [w:] Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła 
 i nauki, pod redakcją Wioletty Zawitkowskiej, Władysława P. Wlaźlaka, Rze-
szów 2012, 93-101.   
- Koligacje małżeńskie Koniecpolskich i ich rola polityczna w Polsce pierwszych Jagiello-
nów, [w:] Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodar-
czych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi, pod redakcją Pawła Graty  
i Beaty Lorens, Rzeszów 2013, s. 89-101.  
Zieliński Zbigniew, Kowboj strzela do enkawudzistów (dot. Kazimierza Tkacza), 
„Gazeta Radomszczańska” 2013, nr 22, s. 10. 
Związek Jan, Kazanie na pogrzebie śp. dr. Roberta Szweda, „Zeszyty Radomszczań-
skie”, t. VIII, 2014, s.367-371. 
- Parafia Dobryszyce w okresie niewoli narodowej (1772-1918), „Zeszyty Radomsz-
czańskie”, t. IX, 2014, s. 209-240. 
Żaryn Jan, Dzięgielewski Jan, Anna Sucheni-Grabowska (12 VIII 1920 - 30 VII 
2012), „Kwartalnik Historyczny”, R. CXXI, 2014, z. 1, s. 231-235.  
Żołądź-Strzelczyk Dorota, Kabacińska-Łuczak Katarzyna, Codzienność dziecięca 
opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, 
Warszawa 2012, ss. 192. 
Żołnierz Niepodległej (dot. Zygmunta Chutkiewicza, żołnierza NSZ), „Po Prostu 
Informacje” 2015, nr 1, s. 3. 
- 1 września 1939 r. (wspomnienia Michała Ciesielskiego), „Między Stronami” 
2014, nr 33, s. 12. 
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- I wojna światowa z perspektywy dworu. Źródła do dziejów wsi polskiej w XIX w., do 
druku przygotowali Andrzej J. Zakrzewski i Karolina Studncka-Mariańczyk, 
Radomsko 2014, ss. 255 (dot. Pamiętników Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna  
i Anieli z Jałowieckich Belinowej ze Strzelec Wielkich).  
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