
  

 
 

Polskie Towarzystwo Historyczne 
Oddział w Radomsku 

 
 
 
 
 
 

ZESZYTY RADOMSZCZAŃSKIE 
 
 

Prace z dziejów Radomska i powiatu  
radomszczańskiego 

 
 

TOM XII 
 
 
 
 
 

 
Radomsko 2016 

 



 
 
Redaktor tomu 
dr Tomasz Andrzej Nowak 
 
 
Adres Redakcji 
Radomsko, ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko 
pthradomsko@wp.pl 
www.pthradomsko.org 
 
 
Projekt okładki 
Marek Biesiada 
 
 
Recenzent tomu 
Ks. dr hab. Sławomir Zabraniak  
Uniwersytet Rzeszowski 
 
 
Nazwa i adres wydawcy 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku 
Ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko 
 
 
Druk i oprawa 
Studio Poligraficzne „Soldruk” 
97-500 Radomsko, ul. Klonowa 7 
tel. 501495595 
 
 
 
Wydanie I 
Nakład 250 egzemplarzy 
 
Copyright by: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku 
 
 
 
ISSN 1898-5858 

 
 

 



 
 
 

 

Spis treści 
 
 

 

MARTA GUDOWSKA 
Tryptyk „Rodzina Marii” ze Stobiecka Miejskiego  

– problem proweniencji dzieła ……………………………………………………………5 

GRZEGORZ MIECZYŃSKI 
Radomsko w „Kurjerze Warszawskim” z lat 1894-1914 – wypisy prasowe…………....23 
ROBERT SIKORSKI 
Przed Wielką Wojną. Radomsko z lat 1912-1914 w „Gońcu Częstochowskim”………. 53 

GRZEGORZ MIECZYŃSKI 
Raport Oddziału Wywiadowczego Departamentu Wojskowego NKN 

o stosunkach w mieście Radomsku i powiecie z 1915 r. ………………………………...93 

TOMASZ ANDRZEJ NOWAK 
Sprawozdanie samorządu miejskiego za okres od 1 kwietnia 1917 do dnia  
31 maja 1918 r. ………………………………………………………………………..109 

ANDRZEJ LGOCKI 
Obóz narodowy w Radomsku w Drugiej Rzeczpospolitej (cz. III)….………………....127 

AGNIESZKA PODOLSKA 
50 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy (1965-2015) ……………..159 

TOMASZ ANDRZEJ NOWAK 
10 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku (2005-2015) ……………181 

PAWEŁ DUDEK 
Fotokronika działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku ………193 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom XII (2016) 

   
 

Marta Gudowska 

(Instytut Historii Sztuki KUL) 

 
 

Tryptyk „Rodzina Marii” ze Stobiecka Miejskiego – problem pro-

weniencji dzieła 

 
 
Proces atrybucji dzieła sztuki konkretnemu malarzowi bądź warsztatowi 

w każdym przypadku przebiega inaczej. Pomocne stają się wówczas wszelkie 
źródła historyczne i archiwalia dotyczące omawianego dzieła, analiza porów-
nawczo-stylistyczna podobnych obiektów oraz obiektów już przypisanych kon-
kretnym twórcom, co do których istnieje podejrzenie autorstwa dzieła będącego 
przedmiotem badań a nawet analizy chemiczne, ustalające i porównujące skład 
materiałów, z których korzystały poszczególne pracownie. W przypadku tryp-
tyku „Rodzina Marii” przypisanie autorstwa konkretnemu twórcy bądź warszta-
towi może być możliwe dzięki analizie porównawczo-stylistycznej, ponieważ 
nie zachowały się żadne archiwalia, niewiele wiadomo również na temat historii 
dzieła.  

Jako pierwsi problem proweniencji tryptyku poruszyli w końcu lat 80.  
XX w. konserwatorzy Ewa i Jerzy Wolscy oraz Agnieszka Wolska-Dominik.  
W dokumentacji przeprowadzonych przez nich prac znajduje się informacja: 
„Analiza stylistyczna wykazuje, że tryptyk ten jest wytworem prowincjonalnego 
warsztatu ściśle związanego z kręgiem Małopolski, pod wpływem takich warsz-
tatów jak Marcina Czarnego, zwłaszcza predelli z Bodzentyna, Mistrza Rodziny 
Marii, obrazów z Ołpin, Rychnowa i Lublina, a także twórców takich ołtarzy jak 
z Gosprzydowej i z Libuszy”1. Podczas wspominanych prac konserwatorskich 
przywrócono pierwotny wygląd tryptyku, pozostawiając jednak domalowaną 
postać mężczyzny, domniemanego fundatora obrazu dla kościoła w Stobiecku 

                                                 
1 E., J. Wolscy, A. Wolska-Dominik, Dokumentacja konserwatorska tryptyku Rodzina 
Marii, Łódź 1989, t. 1, s. 6. 
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Miejskim. Wobec tego jedynie ten fragment dzieła nie może być brany pod uwa-
gę podczas analizy porównawczo-stylistycznej.  

Tematyka dzieła2 – przedstawienie „Rodziny Marii” – oraz sceny roz-
mieszczone na awersach i rewersach skrzydeł (tj. skrzydło prawe: św. Maria 
Magdalena, św. Wit [awers], Ukrzyżowanie, Biczowanie [rewers] oraz skrzydło 
lewe: św. Jan Jałmużnik, św. Zofia z córkami [awers], Modlitwa w Ogrójcu, 
Upadek pod krzyżem [rewers])3 niosą zapewne określoną intencję fundatora, 
wyrażaną poprzez treść religijną. Czytelne dla każdego, nawet niewykształco-
nego odbiorcy sceny i przedstawienia, z których skomponowany jest tryptyk, 
uwidaczniają też aspekt moralizatorski (pouczenie o ofierze Chrystusa wyobra-
żone na rewersach skrzydeł w postaci scen pasyjnych), ale przede wszystkim 
przeświadczenie o opiekuńczej i jednoczącej roli Kościoła w życiu każdego 
człowieka (główna scena – rodzina Marii oraz wizerunki czterech świętych pa-
tronów4).  

Według Jerzego Gadomskiego w sztuce pierwszego dziesięciolecia XVI w. 
dokonały się zmiany stylowe, które podzieliły środowisko fundatorów (choć 
niezbyt wyraźnie) na dwie grupy: akceptujących nowe prądy przedstawicieli 
wyższej warstwy społecznej, czyli dwór królewski, patrycjat miejski i diecezjalne 
władze duchowne oraz hołdujące tradycji drobne rycerstwo, mieszczaństwo  
i przede wszystkim niższe warstwy kleru (patronat „parafialny” małopolskiej 
prowincji)5. Już pobieżna obserwacja pozwala stwierdzić, że tryptyk ze Stobiecka 

                                                 
2 Dokładny opis obrazu oraz analiza ikonograficzno-kostiumologiczna zostały zawarte  
w artykule Tajemnice tryptyku „Rodzina Marii” ze Stobiecka Miejskiego, „Zeszyty Radomsz-
czańskie” 2015, t. 10, s. 7-19. Z tego względu pozwolę sobie posługiwać się tylko odpo-
wiednimi fragmentami dzieła obrazującymi opisywane zjawiska malarskie. 
3 Rozmieszczenie przedstawień podane heraldycznie, czyli od strony postaci przedsta-
wionej na obrazie. 
4 Św. Maria Magdalena – patronka przede wszystkim nawróconych grzesznic, ale rów-
nież rękawiczników, perfumiarzy, ogrodników i aptekarzy. F. i G. Lanzi, Jak rozpoznać 
świętych i patronów w sztuce i w wyobrażeniach ludowych, Kielce 2004, s. 49-50. Św. Wit – 
patronuje chorym na epilepsję i pląsawicę (zwaną też „tańcem św. Wita”), osobom nie-
mym i głuchym, a także tancerzom, aktorom, kotlarzom, bednarzom, aptekarzom, mło-
dzieży. Pomocy Wita wzywają także rolnicy, szczególnie w przypadku niepogody  
i ognia. F. i G. Lanzi, Jak rozpoznać świętych..., s. 83, J. Sobczak, Święci i ich symbole, Poznań 
2000, s. 186. Św. Jan Jałmużnik – patron sierot, ubogich, przytułków oraz ludzi, którzy się 
nimi opiekują. J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i sym-
boli hagiograficznych, Kraków 2013, s. 389-390. Św. Zofia z córkami – patronuje matkom, 
wdowom. J. Sobczak, Święci..., s. 190-191. 
5 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, Warszawa-Kraków 1995, 
s. 11. 
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Miejskiego powstał w kręgu drugiej grupy fundatorów. Przemawia za tym 
przede wszystkim użycie odchodzącego już do lamusa uroczystego, złotego tła 
oraz hierarchizacja postaci – o czym poniżej. 

 

Cechy charakterystyczne dla stylu i umiejętności autora tryptyku 

 
Aby móc zawęzić krąg poszukiwań autora bądź warsztatu, z którego po-

chodzi omawiany obiekt, należy najpierw wyszczególnić cechy charakterystycz-
ne dla stylu i umiejętności malarza. W przypadku omawianego dzieła od razu 
zwraca uwagę zachwiana proporcja pomiędzy poszczególnymi postaciami 
przedstawionymi na głównym obrazie. Wynika to z zastosowanej hierarchizacji 
– najważniejsze postaci są największe. Nie można jednak w ten sposób wytłuma-
czyć dolnej warstwy tablicy. Niektóre owoce są większe niż głowy chłopców – 
oczywiście realne wydaje się to, jeśli mowa o dyni, jednak zupełnie nieprawdo-
podobne jest to w przypadku jabłka i gruszki. A może powrót do średniowiecz-
nej zasady kompozycyjnej miał być rozwiązaniem kłopotu z przedstawieniem 
takiej ilości osób w tłoku?  

Problem z proporcjami widoczny jest też w sposobie przedstawienia pra-
wej ręki św. Anny. Jest ona zdecydowanie za krótka w stosunku do reszty ciała. 
Zaburzenia w wyobrażeniach przedmiotów widoczne są również na przykładzie 
księgi trzymanej przez św. Annę. Można odnieść wrażenie, że książka po złoże-
niu nie da jednolitej całości, tylko połowy będą przesunięte względem siebie. 
Ten sam problem występuje w przypadku przedstawionych na obrazie mebli. 
Gotycki fotel, na którym siedzi Maria Salome wykreślony jest tak, że i oparcie  
i bok widoczne są przodem do widza – jest to tym bardziej ciekawe, że już 
„krzesło Dantego”, na którym spoczywa Maria Kleofasowa przedstawione jest 
we względnie poprawnym rzucie6. Ława, na której wyobrażeni zostali Dzieciąt-
ko Jezus, Maria i św. Anna przedstawiona jest płasko, pomimo nakrycia jej pu-
chową poduszką. Trudno stwierdzić, czy oparcie z prawej strony zakręca w dół, 
czy w górę obrazu. Malarz nie radził sobie również z większymi powierzchnia-
mi tkaniny. Mowa tu o płaszczach Marii i św. Anny. W obu przypadkach wywi-
nięcie płaszcza podszewką na wierzch oraz uformowanie tego elementu na 

                                                 
6 Użycie słowa „względnie” w tym przypadku uzasadniam słabą widocznością mebla, 
ponieważ większa jego część przykryta jest obszerną suknią Marii Kleofasowej. Jednak 
widoczny fragment oparcia i boku pozwala przypuszczać, że rzut mebla został wykre-
ślony lepiej, niż w przypadku gotyckiego fotela wyobrażonego po przeciwnej stronie 
obrazu. 



Marta Gudowska 
 

 8

kształt łuku sprawia wrażenie odbicia lustrzanego. Schematyczne, intuicyjne 
kształtowanie draperii obu okryć może świadczyć o malowaniu z wyobraźni, nie 
z modela. Inaczej jest z modelowaniem mniejszych powierzchni tkaniny. Malarz 
zwraca uwagę na ich wzory, próbując załamywać je zgodnie z biegiem sukna.  
W przypadku jednolitych materiałów posługuje się natężeniem barwy, którym 
sprawnie, choć ciągle intuicyjnie zakreśla fałdy i załamania. Widać to na przy-
kładzie ubrań świętych przedstawionych na awersach skrzydeł, szczególnie św. 
Jana Jałmużnika, św. Wita i św. Zofii z córkami. Natomiast na kwaterze ze św. 
Marią Magdaleną można dostrzec możliwości autora w zakresie malowania 
(prawie) nagiego ciała. Maria Magdalena przedstawiona jest bez obszernych 
ubrań, za to zakryta swoimi włosami i ubrana we włosiennicę, przylegającą do 
tułowia. Uwagę zwracają tu nieokryte niczym stopy – zbyt duże w stosunku do 
reszty ciała, jakby spuchnięte. Kolana i łokcie malarz zaznaczył przez jaśniejszy, 
bardziej cielisty kolor, kontrastujący z brązem włosów i włosiennicy. Przypatru-
jąc się ciałom pozostałych postaci przedstawionych na głównej tablicy i awer-
sach uwagę zwraca konturowe rysowanie dłoni, nosów, brwi, ust, a czasami 
podbródków. Taki zabieg wynikać mógł z niedostatecznych umiejętności malar-
skich operowania natężeniem barwy oraz światłocieniem. Twarze prawie 
wszystkich postaci są podobne: szczupłe, ostre nosy, wąskie usta, migdałowy 
kształt oczu, brwi malowane ciągłą kreską (oprócz Marii, u której artysta starał 
się zaznaczyć poszczególne włosy) oraz podkreślanie policzków różem kontra-
stującym z bladym odcieniem skóry (z wyjątkiem św. Wita, którego skóra ma 
odcień raczej śniady). Ciekawym jest też fakt, że żadna z 15 przedstawionych na 
tablicy głównej postaci (nie wliczając w to domalowanej postaci mężczyzny) nie 
ma uszu. Malarz sprytnie omijał ten problem wykorzystując do tego fryzury, 
nakrycia głów, a nawet zarost, jak w przypadku św. Józefa. Uszu nie znajdzie się 
także na kwaterze ze św. Zofią z córkami. Wydaje się, że jedynie przedstawienie 
św. Marii Magdaleny wymogło na artyście próbę namalowania tej części ciała – 
widoczna jest w przypadku czterech postaci aniołów. Nieporadnie kształtowane 
małżowiny, układającej się w literę C z pionową kreską w środku zdecydowanie 
nie dodawały uroku bożym posłańcom. Nie zawsze prawidłowe jest w tym 
przypadku również ich umieszczenie na twarzy (są poniżej linii oczu). Zdecy-
dowanie lepiej malarz poradził sobie z tym elementem na dwóch pozostałych 
kwaterach. W przypadku przedstawienia ze św. Janem Jałmużnikiem odsłonięte 
ucho, podkreślone dodatkowo przez zarost widać u żebraka. Natomiast na kwa-
terze ze św. Witem ucho widoczne jest u człowieka leżącego u stóp świętego. 
Uwagę w tym przypadku zwracają krótko ścięte włosy mężczyzny i brak zaro-
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stu na jego twarzy – ucho jest eksponowane, a w porównaniu z tymi na kwaterze 
ze św. Marią Magdaleną, też dużo lepiej wykonane. To, czego na pewno nie 
można odmówić autorowi tryptyku to dbałość o szczegóły i upodobanie do de-
koracyjnych tkanin (widocznych w sukniach wszystkich przedstawionych na 
głównym obrazie kobiet oraz w poduszce, pokrywającej ławę), które z różnym 
skutkiem potrafił oddać. Warto jednak zwrócić uwagę na rozpiętość walorowe-
go natężenia plam barwnych oraz próbę oddania faktury materii (szczególnie  
w przypadku połyskującej sukni Marii Salome, czy futrzanego kołnierza szuby 
Joachima). Niemożliwym jest niestety analizowanie umiejętności malarza na 
podstawie rewersów ilustrujących sceny pasji Chrystusa, z uwagi na ich zły stan 
zachowania i dostęp jedynie do czarno-białych fotografii. 
 

Analiza stylistyczna 
 
Wydaje się słuszne podążyć wyznaczoną przez autorów dokumentacji 

prac konserwatorskich „ścieżką” złożoną z konkretnych twórców i dzieł, gdyż 
ogólna charakterystyka ołtarza odpowiada cechom malarstwa małopolskiego 
końca XV i początku XVI w. Wobec tego analiza stylistyczna przyjmie kolejność 
przedstawionych przez konserwatorów warsztatów, z których mógł wywodzić 
się malarz bądź prac, na których się wzorował. Jako pierwszy zostanie rozpa-
trzony warsztat Marcina Czarnego7. Szczególną uwagę zwrócono na predellę 
„Rodzina Marii”, autorstwa prawdopodobnie Mikołaja – syna Marcina, stano-
wiącą część tryptyku „Zaśnięcia Matki Boskiej” wykonanego dla kościoła para-
fialnego w Bodzentynie8. Istnieje podobieństwo pomiędzy sylwetkami Marii na 
obu przedstawieniach. 

                                                 
7 Marcin Czarny (zm. 1509) – krakowski malarz końca XV i początku XVI w. Syn krakow-
skiego mieszczanina Stanisława. Wielokrotnie pełnił funkcję starszego cechu malarzy  
w latach 1483-1507. Po jego śmierci pracownię przejął jego syn – Mikołaj. Za: J. Gadom-
ski, Gotyckie malarstwo..., s. 36. 
8 W. Juszczak, Tryptyk Bodzentyński, [w:] Studia renesansowe, t. 3, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1963, s. 267-315. 
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Porównanie postaci Marii. Fragmenty obrazów: „Rodzina Marii” ze Stobiecka Miejskie-
go, 1519, Radomsko oraz Mikołaj (?) Czarny, predella „Rodzina Marii”, 1508, Bodzentyn. 
Źródło: foto. M. Gudowska; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-
1540, Warszawa-Kraków 1995, il. 22. 

 
Malarz tryptyku ze Stobiecka mógł przejąć stąd układ szat Marii (szcze-

gólnie w partiach płaszcza) oraz ogólne cechy jej fizjonomii – wysokie czoło, 
wąskie usta, delikatnie zarysowany nos, falowane długie włosy, opadające na 
ramiona. O wiele bardziej interesująca jest jednak twarz św. Anny, którą malarz 
mógł zaczerpnąć z kwatery „Nawiedzenia” bodzentyńskiego tryptyku. Według 
Wiesława Juszczaka cykl maryjny umieszczony na awersach skrzydeł jest autor-
stwa nieznanego malarza, pracującego w warsztacie Czarnego9.  

 

                                                 
9 Tamże, s. 297-301. 
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Porównanie postaci św. Anny i św. Elżbiety. Fragmenty obrazów: „Rodzina Marii...” oraz 
Warsztat Marcina Czarnego, kwatera Nawiedzenie, tryptyk „Zaśnięcia Marii”, 1508, Bo-
dzentyn. Źródło: foto. M. Gudowska; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo..., il. 23. 

 
Artysta posłużył się twarzą św. Elżbiety, powtórzonej w twarzy stojącej za 

nią kobiety z kwatery „Nawiedzenia” do przedstawienia św. Anny, co widać 
szczególnie w owalnym kształcie twarzy, znacznie zaznaczonych powiekach, 
trójkątnym, prostym nosie. Malarz starał się naśladować również marszczenia 
podwiki oraz chusty na głowie, co w pewnym stopniu udało mu się osiągnąć. 

Kolejnym źródłem inspiracji dla autora tryptyku ze Stobiecka miałyby stać 
się dzieła Mistrza Rodziny Marii10. Podobieństwa widoczne są przede wszyst-
kim w zestawieniu z tryptykiem z Matką Bożą z Dzieciątkiem, śś. Mikołajem  
i Stanisławem z kościoła parafialnego w Starym Bielsku. Uwagę zwracają szaty 
dostojników kościelnych i świeckich przedstawione w kwaterach: „Kupno wsi”, 
                                                 
10 Warsztat Mistrza Rodziny Marii – pracownia nieznanego z imienia malarza, działająca 
w 1. ćwierci XVI w. w środowisku krakowskim. Dziś wskazuje się grupę ok. 20 dzieł 
pochodzących z tej pracowni. Wśród nich są m. in. „Rodzina Marii” z Ołpin, skrzydła 
tryptyku z Matką Bożą z Dzieciątkiem, śś. Mikołajem i Stanisławem z kościoła parafial-
nego w Starym Bielsku, czy skrzydła poliptyku z Matką Bożą z Dzieciątkiem, śś. Janem 
Chrzcicielem i Janem Ewangelistą z kościoła parafialnego w Dobczycach. Za: J. Gadom-
ski, Gotyckie malarstwo..., s. 73-74. 
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„Wskrzeszenie komesa Piotra”, „Świadczenie Piotrowina przed królem”, „Za-
bójstwo biskupa Stanisława”. Geometryczno-floralny deseń szat, charakteryzu-
jący się ciemną, prostą linią o zróżnicowanej grubości, występujący na jednoli-
tym materiale przywodzi na myśl suknię Marii Salome. Choć malarz nie był  
w stanie naśladować tak skomplikowanych wzorów, jakie wykonywali artyści  
z warsztatu Mistrza Rodziny Marii, to niewątpliwie zaczerpnął od nich ten po-
mysł. Ciekawym jest sposób kształtowania tkanin na tryptyku ze Stobiecka. Du-
że podobieństwo widoczne jest tutaj w sposobie modelowania fałd materiału – 
szczególnie płaszczów Marii i św. Anny. Sprawia to wrażenie, jakby autor starał 
się naśladować manierę samego Mistrza Rodziny Marii, kopiując szerokie rzuty 
draperii z wydłużonymi łukami podszewek11. 

                                                 
11 Gadomski wskazuje to jako „główną właściwość stylu mistrza”. J. Gadomski, Gotyckie 
malarstwo..., s. 77. 
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Porównanie wzorzystych szat. Fragmenty obrazów: „Rodzina Marii…” (Maria Salome) 
oraz Warsztat Mistrza Rodziny Marii, tryptyk z Matką Bożą z Dzieciątkiem, śś. Mikoła-
jem i Stanisławem (kwatery: Kupno wsi, Wskrzeszenie komesa Piotra, Świadczenie Piotrowina 
przed królem, Zabójstwo biskupa Stanisława), 1 poł. XVI w., Stare Bielsko. Źródło: foto.  
M. Gudowska; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo..., il. 60-63. 
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Porównanie układów szat Marii i św. Anny z manierą Mistrza Rodziny Marii. Fragmenty 
obrazów: „Rodzina Marii...” oraz Mistrz Rodziny Marii, tryptyk z Matką Bożą  
z Dzieciątkiem, Archaniołem Michałem i św. Katarzyną (kwatery: św. Jan Ewangelista i św. 
Jan Chrzciciel), 1 poł. XVI w., Dębno Podhalańskie. Źródło: foto. M. Gudowska; J. Gadom-
ski, Gotyckie malarstwo..., il. 70, 71. 
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Kolejne podobieństwo widoczne jest w sposobie malowania twarzy. Po-
stacie na obu dziełach – czy to męskie, czy żeńskie – mają zaróżowione policzki. 
Oczywiście, w przypadku tryptyku ze Starego Bielska fizjonomia przedstawio-
nych osób jest znacznie bardziej rozbudowana, jednak podstawowe cechy są 
wspólne dla obu dzieł: proste, okrągło zakończone (w większości) nosy, brwi 
malowane jedną kreską, okrągłe oczy, często z półprzymkniętymi powiekami, 
wąskie usta. Zaobserwować można też konturowe obrysowanie dłoni (szczegól-
nie u wskrzeszonego Piotrowina) – tak jak w przypadku postaci na tablicy 
głównej i skrzydłach tryptyku ze Stobiecka. Na kwaterze „Kupno wsi” widocz-
ny jest ten sam problem z proporcjami, który można zaobserwować na omawia-
nym dziele: dłoń mężczyzny jest większa niż jego głowa – tak jak niektóre owoce 
są większe od głów chłopców.  

Autorzy dokumentacji konserwatorskiej wyszczególnili jako zbieżne z try-
ptykiem ze Stobiecka Miejskiego również obrazy z Ołpin i Rychnowa, przypi-
sywane obecnie Warsztatowi Mistrza Rodziny Marii12. 

 

 
 

Porównanie układu postaci Marii i św. Anny. Fragmenty obrazów: „Rodzina Marii...” 
oraz Warsztat Mistrza Rodziny Marii (?), „Rodzina Marii” z Ołpin, ok. 1510-1515, Mu-
zeum Narodowe w Krakowie. Źródło: foto. M. Gudowska; J. Gadomski, Gotyckie malar-
stwo..., il. 88. 

 

                                                 
12 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo..., s. 74-75. Praca Gadomskiego wydana została w 1995 
r., czyli sześć lat po zakończeniu konserwacji. 
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Wydaje się, że z pierwszej tablicy malarz mógł zaczerpnąć układ postaci 
św. Anny, Marii i Dzieciątka, zamieniając miejscami Marię i Annę. Widać także 
podobieństwa w kształtowaniu twarzy bohaterów, co zostało już wspomniane 
powyżej. Te same cechy można wskazać porównując stobieczański obraz z wize-
runkiem z Rychnowa. Dostrzec tu można podobieństwa w wyobrażeniach sy-
nów Marii Salome i Marii Kleofasowej. Postacie chłopców przywodzą na myśl 
postacie aniołów otaczających Marię Magdalenę, przedstawionych na kwaterze 
prawego skrzydła tryptyku ze Stobiecka.  

 

 
 
Porównanie postaci aniołów z kwatery z Marią Magdaleną („Rodzina Marii...”)  

z wizerunkami synów Marii Salome i Marii Kleofasowej (Warsztat Mistrza Rodziny Ma-
rii, tryptyk z Rodziną Marii, 1 poł. XVI w., Rychnów, ob. Muzeum Narodowe  
w Warszawie). Źródło: foto. J. Jagla, „Treści medyczne” w kwaterach tryptyku Świętej Rodzi-
ny ze Stobiecka Miejskiego, „Zeszyty Radomszczańskie” 2012, t. VI, s. 19; J. Gadomski, Go-
tyckie malarstwo..., il. 84. 
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Szczególne podobieństwo widoczne jest w kształcie szat oraz fryzurach 
chłopców. Ponadto twarz Marii Kleofasowej (lewa strona tablicy) wykazuje 
zbieżność z twarzą św. Zofii z kwatery lewego skrzydła. Warto również zwrócić 
uwagę na złocone reliefowe tło, pojawiające się zarówno na obrazach z Ołpin  
i Rychnowa, jak i w pracach Mistrza Rodziny Marii. Charakterystycznym ele-
mentem są nimby otaczające głowy świętych, odcinające się od floralnego dese-
nia tła jednym, bądź kilkoma koncentrycznymi okręgami, gładko polerowanymi 
wewnątrz. Na stobieczańskim tryptyku tak kształtowane nimby (odcinające się 
od tła pojedynczym okręgiem) zaobserwować można wokół głów Marii, Jezusa, 
św. Anny, św. Wita i św. Marii Magdaleny. Kolejnym wymienianym obrazem  
w tej grupie przez konserwatorów jest wizerunek z Lublina. Niestety, nie sposób 
stwierdzić, który obraz miał na myśli autor tekstu opracowującego wyniki prac 
konserwatorskich, w związku z tym konieczne jest pominięcie tej pozycji.  

Przedostatni wzmiankowany obiekt, ołtarz z Gosprzydowej, zaliczony zo-
stał przez Gadomskiego do grupy dzieł pokrewnych poliptykowi z Szydłowca13. 
Podobieństwa nie są już tak wyraźne, może nawet wynikają z chęci wyszczegól-
nienia ważniejszych postaci, np. bogato zdobionym materiałem sukni, jak  
w przypadku Marii i św. Anny na obu obrazach14. Pewną zbieżność wizerunków 
można dostrzec natomiast w postaci Zachariasza. Szczególnie uwagę zwrócić tu 
należy na długą, pociągłą twarz z prostym, wąskim nosem oraz na sposób mo-
delowania zarostu – broda dzielona na dwa oraz proste, sterczące wąsy. W obu 
zestawach obrazów obecny jest wizerunek św. Zofii z córkami. Jednak nie od-
znaczają się one wspólnymi cechami. Można nawet stwierdzić pewną chęć eks-
perymentu w przypadku kwatery z tryptyku ze Stobiecka. Jedna z córek św. 
Zofii, prawdopodobnie Wiara15 stoi w ¾ tyłem do widza, co było wówczas rzad-
ko spotykanym zabiegiem. 

                                                 
13 Tamże, s. 84. 
14 Taką sytuację widać np. na wizerunkach „Rodziny Marii” z Ołpin, Bliżyna i Grybowa. 
15 Za taką identyfikacją przemawia jej wygląd – wydaje się być najstarsza z sióstr. Ponad-
to atrybuty pozostałych są czytelne: Nadzieja (średnia wiekiem) z mieczem, a najmłodsza 
Miłość z rozpaloną kratą. Drogą eliminacji pozostaje najstarsza z sióstr – Wiara. Atrybuty 
za: J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki..., s. 844. 
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Porównanie postaci Zachariasza. Fragmenty obrazów: „Rodzina Marii...” oraz tryptyk 
„Rodzina Marii”, 1 poł. XVI w., Gosprzydowa, ob. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. 
Źródło: foto. M. Gudowska; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo..., il. 123. 

 
Ostatni wspominany przez konserwatorów obraz to ołtarz z Libuszy – 

prawdopodobnie chodzi tu o spalony w 1986 r. tryptyk z Matką Boską z Dzie-
ciątkiem, św. Stanisławem i św. Janem Chrzcicielem, przypisywany warsztatowi 
mistrza tryptyku z Wójtowej16. Jedyne, co można wyszczególnić to zbyt dojrzała, 
mało dziecięca twarz Jezusa obecna w obu przypadkach porównywanych dzieł 
oraz charakterystyczne kształtowanie brwi Matki Bożej: kreska, prowadzona 
łagodnym łukiem unosi się przy końcu. Natomiast wzorzysta kapa św. Stani-
sława, przywodząca na myśl suknie kobiet ze stobieczańskiego tryptyku wbrew 
pierwszemu wrażeniu nie wykazuje zbieżności. Tutaj linie są bardzo wąskie, 
wzór zakreślony jest podwójnym obrysem. To wszystko sprawia wrażenie zna-
cznie większej dokładności i precyzji niż w przypadku tkanin przedstawionych 
na ołtarzu ze Stobiecka. 

 

                                                 
16 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo..., s. 100. 
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Porównanie postaci Marii i Dzieciątka. Fragmenty obrazów: „Rodzina Marii...” oraz 
Warsztat Mistrza tryptyku z Wójtowej, tryptyk z Matką Bożą z Dzieciątkiem, śś. Stani-
sławem i Janem Chrzcicielem, 1 poł. XVI w., Libusza (spalony w 1986 r.). Źródło: foto. M. 
Gudowska; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo..., il. 190. 

 
Powyższe zestawienie stobieczańskiego tryptyku z dziełami wyznaczo-

nymi przez konserwatorów przyniosło zamierzone rezultaty. Po pierwsze bez 
wątpliwości można stwierdzić, że wskazywany „krąg Małopolski” jest w tym 
przypadku słuszny. Ponadto, co niemniej istotne, uwidocznione zostały liczne 
zbieżności stylowe z grupą dzieł wywodzącą się z warsztatu Mistrza Rodziny 
Marii. Można zatem przypuszczać, że malarz kształcił się w tym warsztacie,  
a jeśli ten związek nie był tak bezpośredni, to przynajmniej uczył się rzemiosła 
od jednego z uczniów Mistrza Rodziny Marii bądź ostatecznie wzorował na nim. 
Teza wywodząca malarza z tego warsztatu wydaje się tym bardziej słuszna, że 
gdy umieści się na mapie rozmieszczenie dzieł przypisywanych warsztatowi 
Mistrza Rodziny Marii (biorąc pod uwagę dzieła o pewnym i prawdopodobnym 
miejscu przeznaczenia), zaobserwować można, że zasięg warsztatu wysuwa się 
na północ aż do Piotrkowa i dalej do Rychnowa, na południe zaś do Sabinova 
(Słowacja). Gadomski wykreślił, że dzieła warsztatu znajdują się w dawnych 
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województwach krakowskim, sieradzkim i sandomierskim17. Przyjmując, że 
tryptyk ze Stobiecka pierwotnie nie był przeznaczony do kościoła św. Rocha, ale 
do jednej z małopolskich świątyń, nadal nie wyklucza to atrybucji tego dzieła 
warsztatowi Mistrza Rodziny Marii, ponieważ pokrywa się to z zasięgiem jego 
działalności.   

 

Kwestia liczby autorów 
 
Ostatnią poruszoną w tym tekście kwestią będzie sprawa liczby malarzy 

pracujących nad tryptykiem. Niezmienny jest tu materiał badawczy,  pod uwa-
gę wzięte zostaną jedynie tablica główna oraz awersy obu skrzydeł. Stylistycznie 
jednolity wydaje się środkowy obraz z wizerunkiem Rodziny Marii. Świadczą  
o tym choćby dłonie – tak trudny malarsko element ciała. Tutaj malarz wypra-
cował schemat, który zaobserwować można w przypadku wszystkich osób  
(z widocznymi rękami) przedstawionych na obrazie. Charakterystyczne jest 
śródręcze odznaczające się prostą linią na styku z palcami oraz obłym obrysem 
w kierunku nadgarstka. Palce są smukłe, wszystkie tej samej grubości. Ich dłu-
gość schodzi się w łuk tworzony przez koniuszki palców. Twarze postaci są sub-
telne, dopracowane, w miarę możliwości autora. Pomimo obszernych szat i ma-
lowania tylko fragmentu sylwetki malarz miał świadomość ciała. Świadczą  
o tym niezaburzone z reguły proporcje ciał okrytych obszernymi partiami tkani-
ny. Sprawa znajomości anatomii przedstawia się zupełnie inaczej, gdy spojrzy 
się na kwaterę ze św. Janem Jałmużnikiem. Już na pierwszy rzut oka widać nie-
naturalną pozę prawej ręki świętego oraz koślawe nogi jednego z grajków znaj-
dujących się po jego lewej stronie. Ponadto zbyt duże głowy w stosunku do resz-
ty ciała samego Jana Jałmużnika i mężczyzny widocznego za nim. Problem wiel-
kości głowy widoczny jest również w kwaterze ze św. Marią Magdaleną. Tutaj 
zaobserwować to można u postaci kilku aniołów. Również wszystkie twarze  
z tej kwatery wydają się naśladować manierę malarza pracującego przy obrazie 
głównym. Widać to w przerysowanych różowych policzkach oraz w niezdar-
nym kształtowaniu nosów i brwi. Najbardziej realistyczne twarze zostały nama-
lowane na kwaterze ze św. Witem. Szczególnie widać to w obliczach mężczyzn 
znajdujących się po prawej stronie świętego. Na uwagę zasługuje modelowanie 
kości policzkowych i zmarszczki widoczne pod oczami oraz przy ustach. Ogó-
łem, wszystkie postaci na kwaterach obu skrzydeł są przysadziste, co zdecydo-

                                                 
17 Patrz: mapa Rozmieszczenie ważniejszych dzieł gotyckiego malarstwa tablicowego z lat 1500-
1540 [w:] J. Gadomski, Gotyckie malarstwo..., s. 107. 
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wanie odróżnia je od tych, przedstawionych na wizerunku „Rodzina Marii”. 
Wspólny dla wszystkich czterech kwater jest sposób malowania rękawów. Od-
znaczają się wieloma, gęsto umieszczonymi marszczeniami na całej długości 
ręki. Taki element jedynie raz pojawia się na głównej tablicy – w ubiorze chłopca 
bawiącego się bączkiem. Warte uwagi jest również modelowanie szat na po-
szczególnych kwaterach. O ile w przypadku głównej tablicy można było je okre-
ślić intuicyjnym, nie z modela, ale z pamięci, jednak z wyobraźnią, o tyle tutaj 
artysta nie miał wyczucia jak tkanina może zachować się w danej pozie przybra-
nej przez postać. Sugerują to obfite marszczenia sukni aniołów, proste, podłużne 
załamania sukni św. Wita i św. Jana Jałmużnika oraz zupełnie nieuzasadnione 
pozą, jakby „podpięcie” sukni Wiary z kwatery ze św. Zofią z córkami. Rozbież-
ności te uzasadniają pytanie o liczbę artystów pracujących przy tryptyku. Wobec 
powyższego słusznym wydaje się być podejrzenie, że nad kwaterami pracował 
inny malarz niż nad głównym obrazem. Malarz kwater starał się naśladować 
autora głównego dzieła. Niewykluczone, że ten wykonywał również pewne 
fragmenty kwater (choćby bardziej realistyczne twarze z kwatery ze św. Witem). 
Sugerować to może też równoczesną pracę nad środkowym obrazem tryptyku  
i jego skrzydłami.  

Tekst ten opiera się jedynie na analizie stylistycznej tryptyku i analizie 
znanych dzieł ówczesnego malarstwa małopolskiego. Te niezbyt rozległe środki 
pozwoliły wysunąć hipotezy o autorstwie dzieła oraz o liczbie malarzy nad nim 
pracujących. Oczywiście metoda ta nie daje stuprocentowej pewności, jednak 
budzi pewne wątpliwości, które ostatecznie rozwiać może dokładna analiza 
konserwatorska. Pomimo że są to tylko przypuszczenia, uważam że warto było 
poruszyć ten temat – być może pobudzi on do dalszych poszukiwań specjalistów 
z dziedzin pokrewnych, a ich prace pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości 
związane z tryptykiem ze Stobiecka oraz odpowiedzieć na postawione tu pro-
blemy. 
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         Tryptyk „Rodzina Marii” ze Stobiecka Miejskiego  



  

 Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom XII (2016) 

   
 
Grzegorz Mieczyński 

(Radomsko) 

 
 
Radomsko w „Kurjerze Warszawskim” z lat 1894-1914 –  

wypisy prasowe 

 
 
Artykuł stanowi kontynuację opublikowanych w tomach V-VIII „Zeszy-

tów Radomszczańskich” wypisów prasowych dotyczących Radomska1. W ostat-
nich latach biblioteki sukcesywnie digitalizują kolejne tytuły prasy polskiej. Od 
momentu wydania poprzednich wypisów Biblioteka Uniwersytetu Warszaw-
skiego (e-bUW) udostępniła nowe materiały, w tym roczniki „Kurjera Warszaw-
skiego” z lat 1894-1914. Zasoby przeglądnięto przy pomocy wyszukiwarki kom-

                                                 
1 G. Mieczyński, Radomsko w prasie początku XIX w. Wypisy, „Zeszyty Radomszczańskie”, 
t. V, 2011, s. 287–294. Kwerendą objęto: „Gazetę Korrespondenta Warszawskiego y Za-
granicznego” (1800–1830), „Gazetę Polską” (1826–1831), „Korrespondenta Warszawskie-
go” (1831–1834), „Korrespondenta” (1834–1839), „Roczniki Instytutów Religijnych i Edu-
kacyjnych w Królestwie Polskim” (1824, 1826/27, 1830), „Rocznik Urzędowy Obejmujący 
Spis Naczelnych Władz Cesarstwa oraz Wszystkich Władz i Urzędników Królestwa Pol-
skiego na rok 1850”. G. Mieczyński, Radomsko w prasie końca XVIII w. oraz w XIX w. Wypi-
sy, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VI, 2012, s. 271–302. Kwerendą objęto: „Dziennik Po-
wszechny” (1831–1837), „Gazetę Codzienną Narodową i Obcą” (1819), „Gazetę Poranną” 
(1837–1838), „Gazetę Warszawską” (dwutygodnik 1774–1793), „Gazetę Warszawską” 
(dziennik 1794–1872 i 1874–1893), „Korrespondenta Kraiowego y Zagranicznego” (1793), 
„Kurjer Warszawski” (1821–1886), „Monitor Warszawski” (1824–1828), „Pamiętnik Reli-
gijno-Moralny” (1841–1862), „Powszechny Dziennik Krajowy” (1829–31). G. Mieczynski, 
Radomsko w prasie XIX i początku XX wieku. Wypisy, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VII, 
2013, s. 281-288. Kwerendą objęto: „Doniesienia Dzienne” (1808), „Gazetę Przemysłowo-
Rzemieślniczą” (1871/72–1879), „Gazetę Rzemieślniczą” (1884–1904), „Gazetę Narodo-
wą” (1863–1883), „Gazetę Lwowską” (1811–1912), „Tygodnik Lekarski” (1847–1868), 
„Tygodnik Petersburski” (1830–1859). G. Mieczyński, I wojna światowa w Radomsku – wy-
pisy prasowe, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VIII, 2014, s. 279-288. Kwerendą objęto: 
„Kronikę” piotrkowską (od sierpnia do grudnia 1914 r.), „Gońca Częstochowskiego” (od 
sierpnia 1914 r. do listopada 1918 r.), „Kuryer dla Wszystkich” (od wybuchu wojny do 
roku 1915), „Gazetę Łódzką” (1915–1916) i „Głos” (1917–1918). 
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puterowej z użyciem słów kluczowych: Radomsk, Radomsko, Radomsku, Radomska, 

Noworadomsk, Noworadomsku, Noworadomska. 
„Kurjer Warszawski” wychodził nieprzerwanie w latach 1821-1939, był 

dziennikiem o zasięgu ogólnokrajowym – informacje z prowincjonalnego Ra-
domska trafiały stosunkowo rzadko, przeciętnie kilkanaście razy rocznie. Naj-
częściej były to płatne ogłoszenia reklamowe, nekrologi, zapowiedzi przedmał-
żeńskie; rzadziej ogłoszenia urzędowe: nominacje, przetargi; pozostałe to kore-
spondencje. Wiadomości dotyczących Radomska nie przytaczano w oryginale, 
lecz opisano skrótowo. Pełne teksty artykułów znajdują się na stronie interneto-
wej Biblioteki Cyfrowej UW2. Zebrane notatki mogą być przydatne dla history-
ków pracujących nad konkretnymi tematami dotyczącymi miasta. Podobne 
opracowania wykonali też inni autorzy: R. Sikorski przeprowadził kwerendę 
„Wiadomości Częstochowskich” z 1906 r., „Dziennika Częstochowskiego” z lat 
1907–1909 oraz „Gońca Częstochowskiego” i „Gazety Częstochowskiej” z lat 
1909–19113; K. Rutkowski – „Kuriera Częstochowskiego” z 1940 r.4; K. Parkitna – 
„Kuriera Częstochowskiego” z lat 1941-19435; T.A. Nowak – „Tygodnia” (piotr-
kowskiego) z lat 1873–19066. 
 

„Kurjer Warszawski” 

1894 
Nr 1, s. 26. Ogłoszenie o przetargu na naprawę i budowę 13 mostów w powiecie 
noworadomskim. 
Nr 20, s. 3. Noworadomsk został zaliczony do 5. kategorii miast Królestwa Pol-
skiego przy naliczaniu wysokości nowego podatku od mieszkań. 
Nr 40 (dodatek poranny), s. 2. Ogłoszenie o przetargu na prowadzenie uboju 
bydła w miejscowej rzeźni. 

                                                 
2 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra 
3 R. Sikorski, Radomsko w latach 1906–1909 w świetle częstochowskiej prasy, „Zeszyty Radom-
szczańskie”, t. IV, s. 277–332; Radomsko w latach 1910–1911 w świetle częstochowskiej prasy, 
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, 2011, s. 91–110. 
4 K. Rutkowski, Radomsko na łamach „Kuriera Częstochowskiego” z 1940 r., „Zeszyty Radom-
szczańskie”, t. IV, 2010, s. 333–380. 
5 K. Parkitna, Obraz miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego w „Kurierze Częstochow-
skim” z 1941 r., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VIII, 2014, s. 91-108; Radomsko i powiat 
radomszczański na łamach „Kuriera Częstochowskiego” z 1942 r., „Zeszyty Radomszczań-
skie”, t. X, 2015, s. 277-292; Ziemia radomszczańska w relacjach prasowych „Kuriera Często-
chowskiego z 1940 r.”, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XI, 2016, s. 159-182. 
6 T.A. Nowak, Radomsko przełomu XIX i XX w. w świetle doniesień piotrkowskiego „Tygo-
dnia”, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, 2011, s. 73–90. 
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Nr 54, s. 6. Nekrolog Stanisława Nowakowskiego – zmarłego w wieku 46 lat 
pomocnika zawiadowcy stacji kolejowej. 
Nr 69, s. 7. Lista ważniejszych transakcji kupna-sprzedaży wełny w Królestwie 
Polskim. W Noworadomsku sprzedano około 150 centnarów wełny po 60 tala-
rów za centnar. 
Nr 72, s. 5. Nekrolog Augusta Łodzi Czarnieckiego – zmarłego w wieku 66 lat 
byłego sędziego pokoju okręgu radomskiego (dziś: radomszczańskiego), właści-
ciela dóbr Dobryszyce i Rząsawa.  
Nr 79 (dodatek poranny), s. 2. Ogłoszenie o przetargu na naprawę studni przy 
koszarach. 
Nr 111, s. 2. Korespondencja przedstawiająca Radomsko jako korzystne miejsce 
do zakładania fabryk. Magistrat zdecydował o bezpłatnym przekazywaniu zie-
mi miejskiej (około 200 włók w okolicy stacji) na cele przemysłowe. Ceny miesz-
kań, materiałów budowlanych, węgla, żywności, koszty pracy w mieście były 
stosunkowo niskie. Atut stanowiło też położenie przy linii kolejowej i niewielka 
odległość od Częstochowy, Piotrkowa oraz Łodzi. Przepływająca przez miasto 
Radomka mogła stanowić źródło wody dla zakładów przemysłowych. W Ra-
domsku działały już dwie fabryki mebli giętych, ceraty, sztucznej wełny, stolar-
nia parowa i tartak. 
Nr 121, s. 2. Biogram Andrzeja Pruszyńskiego, rzeźbiarza, autora m. in. rzeźby 
Chrystusa znajdującej się w kościele farnym w Radomsku. 
Nr 123, s. 4. Nekrolog Antoniego Woszczalskiego – zmarłego w wieku 72 lat 
emerytowanego radcy dworu, byłego pomocnika naczelnika powiatu, kawalera 
orderów.  
Nr 141, s. 5. Ogłoszenie o przetargu na budowę murowanej oficyny w podwórzu 
magistratu. 
Nr 150 (dodatek poranny), s. 2. Do rady nadzorczej ochotniczej straży ogniowej 
wybrano: Kazimierza Soczołowskiego, Feliksa Fabianiego, Ludwika Świdziń-
skiego, Feliksa Myślińskiego, Władysława Siennickiego i Gustawa Cywińskiego. 
Naczelnikiem został Ludwik Biedrzycki, a jego pomocnikiem Ignacy Gurbski. 
Nr 209, s. 5. W mieście odbyła się majówka z tańcami.  
Nr 222, s. 8. Opóźnienia w żniwach z powodu braku robotników rolnych. W pra-
cach pomagali żołnierze z garnizonów w Częstochowie i Noworadomsku. 
Nr 228, s. 8; nr 233, s. 6. Ogłoszenie o rozpoczęciu (20 sierpnia/ 1 września) roku 
szkolnego w Prywatnej Dwuklasowej Męskiej Szkole Feliksa Fabianiego. 
Nr 229, s. 3-4. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie parkanu wokół nierucho-
mości magistrackiej przy ul. Piotrkowskiej. 
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Nr 238, s. 4-5. Po występach trupy Cybulskiego do miasta przyjechało towarzy-
stwo dramatyczne pod dyrekcją Ratajewicza, które wystawiło „Tajemnice War-
szawy”. Doceniono aktorstwo zarówno Ratajewicza, jak i Sułkowskiej. Planowa-
no odegranie kolejnej sztuki pt. „Influenza prowincjonalna”. 
Nr 243, s. 5. Na koncerty do Noworadomska i Częstochowy przyjechała orkie-
stra włościańska Pilcha. 
Nr 272, s. 5. Spotkanie towarzyskie maturzystów gimnazjum piotrkowskiego z 
1869 r. W spotkaniu brał udział lekarz z Radomska – Konrad Zalejski. 
Nr 304, s. 6. Ślub Zofii Myślińskiej (córki Łukasza i Balbiny) oraz Bolesława Bu-
łakowskiego. 
Nr 337 (dodatek poranny), s. 2. Wiadomość o kilku zuchwałych kradzieżach  
w mieście i okolicy. 
Nr 349 (dodatek poranny), s. 3. Ogłoszenie o przetargu na naprawę bruków  
w mieście. 

1895 
Nr 12, s. 4. Korespondencja z miasta: liczne kradzieże spowodowane przez oso-
by objęte dozorem policyjnym; po wybudowaniu studni artezyjskich poprawiły 
się warunki sanitarne (mniejsza liczba zachorowań na cholerę niż w Przedbo-
rzu); budowano nowy szlachtuz7; brak rozrywek kulturalnych (z miasta wyje-
chała grupa teatralna, która nie cieszyła się uznaniem). 
Nr 38, s. 4. Zawiadowca stacji w Noworadomsku Stefan Chełczyński został mia-
nowany kontrolerem I rewiru kolei warszawsko-wiedeńskiej. 
Nr 50, s. 5. W Częstochowie planowano utworzenie stowarzyszenia spożywcze-
go wzorowanego na świetnie prosperującym od 2 lat stowarzyszeniu urzędni-
ków w Noworadomsku. 
Nr 51 (dodatek poranny), s. 2. Pociąg towarowy najechał na stojący na stacji inny 
skład towarowy. Straty materialne były niewielkie. 
Nr 63, s. 6. Nekrolog Eugenii z Szaniawskich Biedrzyckiej – żony sekretarza hi-
potecznego. 
Nr 92, s. 8. Ogłoszenie o przetargu na urządzenie koszar dla drugiej lekkiej bate-
rii drugiej brygady. 
Nr 127, s. 2-3. Krytyczna korespondencja z Radomska podpisana „K.W.” (praw-
dopodobnie Walerian Karwasiński). Koedukacyjna szkoła miejska, znajdująca 
się dotychczas w budynku zlikwidowanej szkoły rolniczej, nie zapewniała od-
powiednich warunków do wspólnej nauki dziewcząt i chłopców. Odległość do 

                                                 
7 Szlachtuz (niem. Schlachthaus) – rzeźnia, ubojnia. 
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szkoły była zbyt duża, a dzieci musiały przechodzić przez tory kolejowe. Zade-
cydowano więc o podzieleniu szkoły – chłopcy nadal mieli się uczyć w starym 
budynku, dla dziewcząt wynajęto pomieszczenia w mieście. Według korespon-
denta miasto powinno było zdecydować się na wybudowanie nowej szkoły, 
gdyż miało do tego odpowiednie warunki (plac, zasoby drewna w lesie miej-
skim i fundusze). Zamiast szkoły wybudowano za 15 000 rb. rzeźnię miejską, 
według autora zbyt dużą i zlokalizowaną w nieodpowiednim miejscu. Na miej-
scu stawów pofranciszkańskich planowano założenie ogrodu miejskiego. Nie 
sprawdziły się wybudowane kosztem 6000 rb. cztery studnie artezyjskie, z któ-
rych woda nie nadawała się do picia, studnia przy fabryce Thonetów została 
rozebrana.  
Nr 132, s. 4. Lista nowych członków warszawskiego towarzystwa opieki nad 
zwierzętami, wśród nich z Radomska: Ludwik Świdziński, Antoni Kołowicz, 
Aleksander Żukow i Lazar Sercarz. 
Nr 167, s. 7. W 167. loterii klasycznej Królestwa Polskiego jedna z wygranych 
padła w kolekturze Kosienki w Noworadomsku. 
Nr 171, s. 8. Fabryka mebli giętych Kohnów została przekształcona w spółkę 
akcyjną z kapitałem 300 000 rb. 
Nr 184, s. 4. Ustalono wysokość podatku rozkładowego od przedsiębiorstw han-
dlowych i przemysłowych dla powiatu noworadomskiego wraz z Noworadom-
skiem na 1200 rb. 
Nr 213, s. 5; nr 214, s. 3. Straż pożarna z Noworadomska brała udział w gaszeniu 
pożaru kamienicy Bełchatowskiego w Piotrkowie. 
Nr 219, s. 10; nr 226, s. 10; nr 233, s. 10. Ogłoszenie o rozpoczęciu (21 sierpnia/2 
września) roku szkolnego w Prywatnej Dwuklasowej Męskiej Szkole Feliksa 
Fabianiego. 
Nr 237 (dodatek poranny), s. 2. Stowarzyszenie spożywców przekazało 100 rb. 
na odbudowę kościoła w Gorzkowicach. Fabryka Józefa i Jakuba Kohnów roz-
poczęła budowę tartaku parowego, a fabryka braci Thonet domu mieszkalnego 
dla robotników. 
Nr 269, s. 5. Ogłoszenie o przetargu na trzyletnią dzierżawę dochodów kasy 
miejskiej z opłat jarmarcznych, targowych, kopytkowych i brukowych.  
Nr 288, s. 4. Korespondencja z miasta. 15 października spaliła się, należąca do 
Ruziewicza, fabryka sztucznej wełny wraz z maszyną parową, która napędzała 
też fabrykę ceraty tego samego właściciela. Fabryka była ubezpieczona na 88 000 
rb. Do stacjonującej w mieście baterii artylerii przybyły kolejne dwie. Za miastem 
powstały nowe koszary dla wojska. 
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Nr 299 (dodatek poranny), s. 2. Naczelnik dyrekcji naukowej łódzkiej zapropo-
nował władzom Radomska utworzenie niższej szkoły rzemieślniczej nowego 
typu pod warunkiem, że miasto przekazywać będzie corocznie na ten cel 2770 
rb. Władze miejskie skłonne były wyasygnować jedynie 1000 rb. rocznie oraz 
zapewnić szkole siedzibę. 
Nr 344, s. 5. Ogłoszenie o przetargu na wybudowanie przy ratuszu składu na-
rzędzi przeciwpożarowych. 
Nr 349 (dodatek poranny), s. 2-3. Utworzono amatorskie kółko teatralne, dochód 
z przedstawień  miał być przekazywany na rzecz straży pożarnej. Pierwszy wy-
stęp składał się z jednoaktówek: „Filiżanka herbaty”, „Ciężka próba”, „Flisacy”. 

1896 
Nr 7, s. 5. Wspomnienie o zmarłym 4 stycznia ks. proboszczu Wincentym Ga-
jewskim. 
Nr 17 (dodatek poranny), s. 2. Opis ceremonii pogrzebowej ks. Wincentego Ga-
jewskiego. 
Nr 47, s. 16; nr 48, s. 3; nr 72, s. 5. Ogłoszenie Warszawskiego Gubernialnego 
Zarządu Akcyzowego o zamiarze wydzierżawienia w miastach Królestwa Pol-
skiego (m. in. w Noworadomsku) nieruchomości z przeznaczeniem na składy 
spirytusowe.  
Nr 65 (dodatek poranny), s. 2. Krytyczny opis stanu cmentarza w Radomsku: 
brak ogrodzenia, wałęsające się zwierzęta domowe, tylko trzy kaplice i kilka 
ładnych pomników nagrobnych. 
Nr 74, s. 5. Ogłoszenie o przetargu na wybudowanie mostu na ul. Piotrkowskiej  
i kanału odpływowego. 
Nr 95 (dodatek poranny), s. 2. Amatorskie kółko teatralne wystawiło 3 jednoak-
tówki: „Flisacy”, „Kłopoty dziadunia” i „Fotografia Jędrusia”. Dochód z przed-
stawienia miał być przekazany na straż pożarną, ale z powodu śmierci Siennic-
kiego8 (honorowego członka straży) frekwencja była niska i wpływy z biletów 
ledwo pokryły koszty. 
Nr 97, s. 3. Ogłoszenie o terminie ubiegania się o stanowisko rejenta przy kance-
larii hipotecznej sądu pokoju w Noworadomsku. 
Nr 174 (dodatek poranny), s. 2. Korespondencja z Radomska. Na doroczne ze-
branie straży pożarnej przybyło 117 członków czynnych i 7 honorowych. Do 
rady nadzorczej wybrano: Feliksa Fabianiego, Ludwika Świderskiego (raczej: 

                                                 
8 Władysław Siennicki (1836-1896) – notariusz w Radomsku w latach 1873-1896 (Archi-
wum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Kancelaria notariusza Władysława  Sien-
nickiego w Radomsku, zespół 136). 
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Świdzińskiego), Stefana Semena (raczej: Lemene), Bronisława Rago, Herszlika 
Bankiera i Feliksa Myślińskiego; na ich zastępców: Jana Kulskiego, Bernarda 
Foerstera, Józefa Lorkowskiego, Teodora Wtorkiewicza i Wojciecha Starosteckie-
go. Naczelnikiem został ponownie Ignacy Gurbski, a pomocnikiem Wincenty 
Spaczyński (zastępcy: Władysław Wichert i Walery Karwasiński). Dochody stra-
ży wyniosły 1135 rb., a wydatki 513 rb. Straż wyjeżdżała do akcji 3 razy w Ra-
domsku i raz do Piotrkowa. Zbrodnia w Hotelu Polskim – stróż został otruty 
przez swoją żonę. Motywem zbrodni był romans kobiety z młodym parobkiem. 
Nr 218 (dodatek poranny), s. 4. Sprawozdanie z zebrania Stowarzyszenia Spo-
żywców Urzędników. Stowarzyszenie liczyło 64 członków – wkłady wynosiły 
4361 rb., kapitał obrotowy – 3998 rb., obrót roczny sklepu – 44 698 rb.  (o około 
3000 rb. więcej niż w poprzednim roku), dochód roczny w 1894 r. – 39844,78 rb., 
w 1895 r. – 46 202,40 rb., rozchód w 1894 r. – 28 253,21 rb., w 1895 r. – 44 479,70 
rb., czysty zysk w 1895 r. – 3851,64 rb. Do zarządu wybrano ponownie: Feliksa 
Myślińskiego (prezes), Fabiana Chmurzyńskiego i Bronisława Rago. Na zastęp-
ców: Mikołaja Bieljawina, Tomasza Dobraczyńskiego i Wyszatyckiego; do komi-
sji rewizyjnej: Kazimierza Soczołowskiego (ponownie), Feliksa Fabianiego, An-
toniego Tołstika i Ignacego Gurbskiego. 
Nr 228, s. 9; nr 231, s. 8, nr 236, s. 7; nr 238, s. 4. Ogłoszenie o rozpoczęciu (20 
sierpnia/1 września) roku szkolnego w Prywatnej Dwuklasowej Męskiej Szkole 
Feliksa Fabianiego. 
Nr 243, s. 8. Ustalono wysokość podatku rozkładowego od przedsiębiorstw han-
dlowych i przemysłowych dla powiatu noworadomskiego wraz z miastem No-
woradomskiem na 900 rb. 
Nr 261, s. 7. Na wszechrosyjskiej wystawie w Niżnym Nowogrodzie wyróżnieni 
zostali wystawcy z Noworadomska: nadaniem herbu państwowego – fabryki 
mebli Kohnów i Braci Thonet oraz medalem brązowym – fabryka ceraty Ruzie-
wicza. 
Nr 266, s. 11; nr 268, s. 10; nr 270, s. 8. Ogłoszenie o dzierżawie domu – kontakt 
w cukierni Lorkowskiego. 
Nr 316, s. 6; nr 351, s. 7. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie na okres 3 
lat rzeźni miejskiej. 
Nr 323, s. 6. Tomasz Dębski został zwolniony na własną prośbę ze stanowiska 
sędziego gminnego 3. okręgu powiatu noworadomskiego. 
Nr 328, s. 6. 20 października odbył się ślub dr. Ignacego Gurbskiego z Kazimierą 
Koskowską z Ruszkowa. 
Nr 345, s. 9. Ogłoszenie o zaręczynach Leona Ruziewicza i Reginy Förster. 
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1897 
Nr 9 (dodatek poranny), s. 2. Korespondencja z miasta. Spór o grunty między 
wsią Radziechowice a Noworadomskiem. Wystawiono dwa przedstawienia 
amatorskie na rzecz straży pożarnej. 
Nr 61, s. 5. Nekrolog zmarłego w Noworadomsku w wieku 54 lat Adama 
Ostrowskiego – muzyka i ziemianina. 
Nr 70, s. 10. Zapowiedzi przedślubne Eweliny Schlesinger i Szaji Orenbacha – 
kupca z Noworadomska. 
Nr 78 (dodatek poranny), s. 2. Korespondencja z Noworadomska. Od 3 lat  
w mieście funkcjonowała nieformalna spółka biblioteczna zrzeszająca 21 osób 
mająca na celu tańszy dostęp do najnowszych dzieł literackich. Członkowie 
„spółki” wpłacali coroczną składkę, za którą kupowano książki. Następnie 
wszyscy kolejno mogli je przeczytać. Po roku książki rozlosowywano wśród 
członków. Odbudowano po pożarze tartak Foerstera i Rechtermana, wyposażo-
no go w najnowocześniejsze maszyny. 
Nr 122, s. 9; nr 126, s. 10; nr 130, s. 9. Ogłoszenie reklamowe „Hotelu Polskiego”. 
Istniejący od 45 lat hotel został gruntownie przebudowany. Urządzono 10 poko-
jów, kantor, mieszkania dla dzierżawcy i numerowego. 
Nr 131, s. 10; nr 133 (dodatek poranny), s. 4; nr 134, s. 11. Weterynarz powiatowy 
Józef Stojanowski zamieszkał w „Hotelu Polskim”. 
Nr 136, s. 8. Ogłoszenie o przetargu na pogłębienie studni przy rzeźni miejskiej. 
Nr 180, s. 8. S. Wajntraub – pomocnik adwokata przysięgłego, przeniósł kancela-
rię z Noworadomska do Częstochowy. 
Nr 189, s. 3-4. Lista mieszkańców miasta, którzy dokonali wpłaty na pomnik 
Mickiewicza w Warszawie. Razem zebrano 236,77 rb. 
Nr 193, s. 2. Lista pracowników kolejowych, którzy dokonali wpłaty na pomnik 
Mickiewicza. Zebrano 28,05 rb. 
Nr 218, s. 9; nr 219, s. 8; nr 220, s. 9. Ogłoszenie o zapisach do 3-klasowej pensji 
żeńskiej Tekli Gwoździk. 
Nr 231, s. 8. Ogłoszenie o rozpoczęciu (20 sierpnia/1 września) roku szkolnego 
w Prywatnej Dwuklasowej Męskiej Szkole Feliksa Fabianiego. 
Nr 238, s. 9. Ogłoszenie reklamowe nowego składu aptecznego. 
Nr 251, s. 6. Antoni Jamroziński został zatwierdzony na stanowisko sędziego 
gminnego 3. okręgu powiatu noworadomskiego. 
Nr 269, s. 6. Jan Buczyński został zatwierdzony na stanowisko sędziego gminne-
go 6. okręgu powiatu noworadomskiego. 
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Nr 270, s. 5. W wyścigu cyklistów w Zgierzu na dystansie 25 wiorst drugie miej-
sce zajął A. Weber z Noworadomska. 
Nr 324 (dodatek poranny), s. 2. Amatorska grupa teatralna pod kierownictwem 
Myślińskiego wystawiła przedstawienie na rzecz straży pożarnej. Dochód wy-
niósł 155 rb. 
Nr 338, s. 6; nr 350, s. 6. Huta Bankowa kupiła w Noworadomsku wszystkie pla-
ce z domami drewnianymi w okolicach stacji, fabrykę Ruziewicza za 140 000 rb., 
posesję dr. Kulskiego za 32 000 rb. w celu założenia fabryki metalurgicznej. Ceny 
nieruchomości wzrosły w tym rejonie w ciągu roku ponad dwukrotnie. 

1898 
Nr 15 (dodatek poranny), s. 4. Ogłoszenie o przetargu na naprawę stajni i studni 
przy koszarach. 
Nr 72, s. 6. Uchwalono rozszerzenie terenu działalności Towarzystwa Kredyto-
wego Miasta Piotrkowa na inne miasta guberni, m. in. Noworadomsk. 
Nr 84, s. 5. Mężczyzna podszywający się pod syna zawiadowcy stacji Jana Szu-
berta dopuścił się oszustwa. 
Nr 126, s. 2. Tabelaryczne zestawienie liczby ludności w miastach Królestwa 
Polskiego: Noworadomsk w roku 1857 liczył 3342, w 1897 – 12407 mieszkańców. 
Nr 152, s. 9. Ogłoszenie o przetargu na budowę odcinka drogi dobryszyckiej  
w obrębie miasta. 
Nr 166, s. 4. Ustalono wysokość podatku rozkładowego od przedsiębiorstw han-
dlowych i przemysłowych dla powiatu noworadomskiego wraz z miastem No-
woradomskiem na 2400 rb. 
Nr 168, s. 4. Inżynier powiatowy powiatu noworadomskiego Stefan Lemene 
jednym z projektantów szpitala miejskiego w Częstochowie. 
Nr 172 (dodatek poranny), s. 2. Informacja o planach budowy w Noworadomsku 
fabryki metalurgicznej przez Hutę Bankową. 
Nr 173, s. 6. Odbyło się zebranie akcjonariuszy Akcyjnego Towarzystwa Mebli 
Wiedeńskich Jakuba i Józefa Kohn – plany podwyższenia kapitału zakładowego 
spółki do 1 miliona rb. 
Nr 182, s. 4. Majer Hirsz Gosławski, kupiec z Noworadomska, został pobity do 
nieprzytomności w pociągu relacji Warszawa-Częstochowa. 
Nr 198 (dodatek poranny), s. 4. Ogłoszenie o przetargu na wybrukowanie drogi 
do rzeźni. 
Nr 209, s. 7. Odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Pau-
liny i Franciszka Długoszów (byłego urzędnika kolei warszawsko-wiedeńskiej). 
Nr 211, s. 8. Markus Gradstein otworzył filię domu bankierskiego. 
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Nr 212 (dodatek poranny), s. 4. Informacja dotycząca budżetu miasta Nowora-
domska w 1898 r.  
Nr 220, s. 3. Ks. Józef Łogucki został wikariuszem w Noworadomsku. 
Nr 230, s. 6. Huta Bankowa wykupiła w mieście działki za 250 000 rb. (w tym 
fabrykę ceraty [Szaji] Ruziewicza). W związku z tym ceny nieruchomości wzro-
sły o 30%. 
Nr 232 (dodatek poranny), s. 4. Zakupione przez dzierżawców Huty Bankowej 
działki o wartości 316 000 rb. zostały odsprzedane innemu francuskiemu towa-
rzystwu. Planowano budowę fabryki metalurgicznej zatrudniającej 7000 robot-
ników, dyrektorem miał zostać inż. Cichocki. 
Nr 233 (dodatek poranny), s. 1. Wikariusz ks. Łogucki z Noworadomska został 
przeniesiony do Zagórowa w powiecie słupeckim, a tamtejszy wikariusz ks. 
Józef Nowicki do Noworadomska. 
Nr 312 (dodatek poranny), s. 3. W związku z budową w mieście wielkiej fabryki, 
ceny nieruchomości wzrosły o 400-500%. 

1899 
Nr 40, s. 3. Zatwierdzono ustawę (statut) Towarzystwa Oszczędnościowo-
Pożyczkowego w Noworadomsku. 
Nr 101, s. 6. Jan Rajkowski – pomocnik sekretarza sądu okręgowego w Piotrko-
wie, został mianowany rejentem kancelarii hipotecznej Sądu Pokoju w Nowora-
domsku. 
Nr 113, s. 9. Markus Gradstein (właściciel domu bankierskiego w Częstochowie  
i Noworadomsku) upoważnił Izydora Heftnera do podpisywania pism związa-
nych z prowadzeniem filii w Noworadomsku. 
Nr 173, s. 6. Straż pożarna liczyła 138 członków czynnych i 51 honorowych. In-
wentarz ruchomy i nieruchomy wykorzystywany przez straż wyceniano na oko-
ło 14 000 rb., ale tylko w części był własnością straży – większość należała do 
miasta. Do straży należał budynek teatralny. Do rady wybrano: Kazimierza So-
czołowskiego (prezes), Feliksa Fabianiego, dr. Ignacego Gurbskiego, Ludwika 
Świdzińskiego, dr. Stanisława Caderskiego i ks. Karola Koryckiego, na naczelni-
ka – Walerego Karwacińskiego (raczej: Karwasińskiego), a na pomocnika –
Wincentego Spaczyńskiego. 
Nr 182, s. 5. Nekrolog zmarłej w wieku 53 lat Kamilli Antoniny z Kamińskich 
Poraj-Dobrzelewskiej. 
Nr 185 (dodatek poranny), s. 3. Wikariusz ks. Hipolit Zieliński został przeniesio-
ny do parafii Parzymiechy, a drugi wikariusz ks. Jan Kabata – do Kalisza. No-
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wymi wikariuszami parafii Lamberta zostali ks. Michal Ciesielski i ks. Cyryl 
Gutowski. 
Nr 200, s. 7; nr 219, s. 8. Ogłoszenie o egzaminach wstępnych do zakładu nau-
kowego żeńskiego Lucyny Paszewskiej (ul. Powiatowa, dom Szczerańskiego). 
Nr 217, s. 4. Wikariusz ks. Michał Ciesielski na własną prośbę został zwolniony 
ze stanowiska. 
Nr 218, s. 4. Spłonął dom Hipolita Karczewskiego, był ubezpieczony na 400 rb. 
Nr 222, s. 10. Ogłoszenie o rozpoczęciu roku szkolnego w Dwuklasowej Pensji 
Męskiej Feliksa Fabianiego. 
Nr 252, s. 4, nr 267 (dodatek poranny), s. 2; nr 282 (dodatek poranny), s. 2. W No-
woradomsku zawiązano (jako 27. w kraju) Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczęd-
nościowe9. Prezesem wybrano inżyniera Lemene. 
Nr 273, s. 9. Kapitalista z Warszawy Arndt zaprojektował linię kolei wąskotoro-
wej z Noworadomska do Przedborza. Projektu nie zrealizowano. 
Nr 293, s. 6. Z inicjatywy Krzyżanowskiego wystawiono na rzecz straży pożarnej 
kilka amatorskich przedstawień teatralnych. 
Nr 344, s. 6. Nekrolog zmarłego w wieku 60 lat Wincentego Jarosławskiego – 
urzędnika zakładów J. Chanove w Noworadomsku. 
Nr 354 (dodatek poranny), s. 2. Korespondencja z miasta. Komitet trzeźwości 
otworzył herbaciarnię i czytelnię. Z braku funduszów nie utworzono szkoły 
typu miejskiego. Zakupiono działki pod budowę szkoły rządowej męskiej i żeń-
skiej. Planowano powołanie seminarium nauczycielskiego. Radomsko stało się 
miastem przemysłowym, głównie za sprawą firmy J. Chanove, która przystąpiła 
do budowy fabryki metalurgicznej. Profil produkcji i szczegóły inwestycji objęte 
były tajemnicą. Zarząd należał do Francuzów, a Polacy zajmowali tylko kilka 
wyższych stanowisk. Wykup gruntów spowodował wzrost cen działek – pod 
miastem liczono za łokieć kwadratowy po 1 rb. W samym mieście brakowało 
działek na sprzedaż. 
Nr 355, s. 10. Ogłoszenie o przetargu na 3-letnią dzierżawę rzeźni miejskiej. 

1900 
Nr 11, s. 7. W wieku 67 lat po długiej chorobie zmarł Szaja Ruziewicz –
przemysłowiec i obywatel Noworadomska. 
Nr 14, s. 4. Ks. Stanisław Górniak został wikariuszem parafii w Noworadomsku. 
Nr 16, s. 11. Ogłoszenie o przetargu na oświetlanie 44 latarni miejskich. 

                                                 
9 Początkowo informowano o powołaniu towarzystwa wzajemnego kredytu, następnie 
wiadomość sprostowano. 
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Nr 23, s. Jan Szubert, dotychczasowy zawiadowca stacji, został przeniesiony na 
takie samo stanowisko w Koluszkach, jego miejsce zajął Władysław Litwicki. 
Nr 54, s. 5. W fabryce wapna Wichlińskiego w Noworadomsku zastosowano 
piec wykorzystujący zgazowywanie torfu. 
s. 8; nr 55, s. 9; nr 56, s. 6. Nekrolog Ludwiki z Jankowskich Glass zmarłej w wie-
ku 62 lat. 
Nr 58 (dodatek poranny), s. 5. Salomon Scheftel został zwolniony z posady w 
Domu Bankierskim Markusa Gradsteina w Noworadomsku, prokurentem pozo-
stawał Henryk Zorski. 
Nr 77, s. 12. Ogłoszenie o sprzedaży placu miejskiego położonego między linią 
kolejową a ul. Dobryszycką. 
Nr 80, s. 7. Nekrolog Leopolda Dobrzelewskiego – byłego rejenta, zmarłego  
w wieku 78 lat. 
Nr 116, s. 5. Noworadomsk został objęty usługą doręczania pocztowych przeka-
zów pieniężnych do sumy 50 rb. 
Nr 121, s. 11. Ogłoszenie o sprzedaży gruntu miejskiego położonego przy linii 
kolejowej i ul. Kaliskiej. 
Nr 128, s. 5. Ogłoszenie o zaślubinach Mieczysława Tyszki (inżyniera z Łodzi)  
i Janiny Mikulskiej (córki adwokata). 
Nr 141, s. 6. Fabryki mebli giętych w Radomsku zawarły umowę o wprowadze-
niu jednakowych cen na te same rodzaje mebli. Firmy stosowały system upu-
stów cenowych w wysokości 55% dla hurtowników i nawet do 30% dla osób 
prywatnych. 
Nr 147 (dodatek poranny), s. 1. Opublikowana została ustawa (statut) Towarzy-
stwa Akcyjnego Fabryki Ceraty w Noworadomsku założonej przez Leona Ru-
ziewicza. Kapitał akcyjny wynosił 200 000 rb. podzielonych na akcje o wartości 
250 rb. każda. 
Nr 151, s. 5; nr 156 (dodatek poranny), s. 2. 26 maja we wsi Bobry w trakcie wy-
cieczki nad Wartę, prowadzonej przez Feliksa Fabianiego – dyrektora szkoły 
prywatnej, z grupy chłopców oddalił się siedemnastoletni Feliks Parol. Chłopiec 
utonął, a jego zwłoki znaleziono nazajutrz.  
Nr 211, s. 4. Nominacje: Dyrektor zakładów w Noworadomsku inż. Wiktor Wa-
siutyński został mianowany dyrektorem Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej. 
Nr 221, s. 10; nr 228, s. 12; nr 235, s. 10. Ogłoszenie o rozpoczęciu roku szkolnego 
w szkole Feliksa Fabianiego. 
Nr 253 (dodatek poranny), s. 2. Ministerium spraw wewnętrznych zezwoliło na 
bezpłatne odstąpienie kolegium ewangelickiemu placu o powierzchni 1055 sążni 
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pod budowę kościoła, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od budowy 
lub zniesienia w przyszłości kościoła, plac przejdzie z powrotem na własność 
miasta. 
Nr 283, s. 11. Ogłoszenie o przetargu na przebrukowanie ulic: Przedborskiej, 
Kaliskiej i Brzeźnickiej oraz placu targowego. 
Nr 286 (dodatek poranny), s. 3. Stowarzyszenie spożywcze w ostatnim roku ob-
rachunkowym (do lipca) uzyskało 60 000 rb. obrotu i z zysku wypłaciło 13% 
dywidendy. Skład zarządu pozostał bez zmian.  
Nr 296, s. 7. Nekrolog Julii z Gamratów Kosteckiej, zmarłej w wieku 68 lat. 
Nr 301, s. 5. Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie zamierzało objąć 
swą działalnością inne miasta, w tym Noworadomsk. 
Nr 359, s. 4. Wikariusz ks. Stanisław Górniak został przeniesiony do Włocławka, 
na jego miejsce przybył ks. Cezary Gorzałkowski. 

1901 
Nr 17, s. 9. Budowniczy powiatowy inż. Jan Stefan Lemene został odznaczony 
Orderem Św. Stanisława 3. klasy. 
Nr 23, s. 5. Z inicjatywy ks. H. Koławskiego od 5 miesięcy działała amatorska 
orkiestra złożona głównie z rzemieślników i robotników. Za 1500 rb. sprowa-
dzono instrumenty, które częściowo ufundował ks. Koławski. Na rzecz orkiestry 
wystawiono jednoaktówkę „Czy z powołania” hr. Koziebrodzkiego w reżyserii 
Myślińskiego i Hussarzewskiego oraz odbył się koncert z udziałem śpiewaczki 
M. Witte, panien Zgórskich, skrzypka i zarazem dyrektora orkiestry – Melodaj-
seta.  
Nr 37, s. 2. Ks. Wawrzyńca Głogowskiego powołano na wikariusza parafii  
w Noworadomsku. 
Nr 76, s. 5. Piotrkowskie Towarzystwo Rolnicze planowało utworzenie sklepu  
w Noworadomsku. W tym celu konieczne było zebranie kapitału zakładowego 
w wysokości 8 000-10 000 rb. 
Nr 81, s. 5. Towarzystwo Akcyjne Jakóba i Józefa Kohnów wystąpiło o zgodę na 
zmianę zatwierdzonego w 1875 r. statutu, dopuszczającego emisję akcji imien-
nych i na okaziciela. 
Nr 90, s. 5. Notka prasowa wyśmiewająca pisane łamaną polszczyzną wizytówki 
drukowane w (żydowskiej) drukarni w Noworadomsku. 
Nr 91, s. 7. Podziękowania za udział w pogrzebie Jadwigi Sierzputowskiej. Mo-
wę pogrzebową wygłosił ks. Henryk Koławski. 
Nr 107, s. 6. Orkiestra włościańska Namysłowskiego podczas trasy koncertowej 
planowała 2 występy w Noworadomsku. 
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Nr 109, s. 7. Planowano założenie resursy. 
Nr 114, s. 7. Lista pracowników stacji kolejowej w Noworadomsku, którzy wpła-
cili datki na remont wieży klasztoru jasnogórskiego. 
Nr 139, s. 5. Ministerium spraw wewnętrznych zatwierdziło ustawę (statut) re-
sursy miejskiej w Noworadomsku. 
Nr 154, s. 5; nr 159 (dodatek poranny), s. 2. Ogłoszenie o zjeździe ziemian z po-
wiatu noworadomskiego w celu założenia sklepu rolniczego (filii sklepu piotr-
kowskiego Towarzystwa Rolniczego). 
Nr 171, s. 7. Budowniczy powiatu noworadomskiego Lemene został mianowany 
na analogiczne stanowisko w powiecie łódzkim. 
Nr 176, s. 6; nr 178, s. 6. Odbyło się zebranie ziemian w sprawie powstania skle-
pu rolniczego (filii Stowarzyszenia Rolniczego w Piotrkowie). Uczestniczyło 
około 40 osób. Postanowiono założyć sklep, którego kapitał zakładowy miał 
wynosić 8000 rb. i pochodzić ze składek ziemian. Do zarządu sklepu wybrano 
Ksawerego Święcickiego (ze Smotryszewa) i Władysława Kamienieckiego (z Pą-
gowa). 
Nr 197, s. 6. Ludwik Świdziński, sędzia śledczy oddziału noworadomskiego 
Sądu Okręgowego w Piotrkowie, przepracował 25 lat w służbie państwowej. 
Nr 199, s. 9. Towarzystwo fabryki mebli giętych braci Kohnów powiększyło ka-
pitał zakładowy poprzez emisję 1000 akcji po 250 rb. każda. 
Nr 213, s. 11; nr 220, s. 12; nr 227, s. 16. Ogłoszenie o rozpoczęciu roku szkolnego 
(2 września) w 2-klasowej męskiej szkole prywatnej Feliksa Fabianiego. 
Nr 221, s. 3. Inżynier [Stefan] Warchoł, nadetatowy technik wydziału budowla-
nego rządu gubernialnego w Piotrkowie, został mianowany budowniczym po-
wiatu noworadomskiego. 
Nr 250 (dodatek poranny), s. 3. 8 września otwarto sklep rolniczy w Nowora-
domsku będący filią Towarzystwa Rolniczego w Piotrkowie. 
Nr 263, s. 4. Departament do spraw duchownych wyznań obcych zezwolił na 
remont parkanu, budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarskich przy ko-
ściele pofranciszkańskim. 
Nr 272, s. 4. W turyngijskim wyższym zakładzie naukowym dyplom inżyniera 
elektrotechnika uzyskał Leon Fiedler (wychowanek szkoły Fabianiego). 
Nr 301, s. 10. Ogłoszenie o przetargu na remont magistratu. 
Nr 329 (dodatek poranny), s. 3. W Noworadomsku odbył się zjazd organistów  
z dekanatów piotrkowskiego i noworadomskiego w celu założenia kasy wza-
jemnej pomocy organistów. 
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1902 
Nr 14, s. 9. Sędzia Świdziński został odznaczony Orderem Św. Stanisława II kla-
sy. 
Nr 16, s. 6. Weterynarz powiatowy Stojanowski został mianowany nadetatowym 
weterynarzem przy rzeźni w Łodzi. 
Nr 29, s. 10. Wybudowane w Noworadomsku kosztem około 1,5 miliona rb. za-
kłady metalowe miały pierwotnie wytwarzać wagony. Jednak ze względu na 
zmianę koniunktury postanowiono produkować w nich drut, gwoździe i blachę. 
Nr 30, s. 5, nr 31 (dodatek poranny), s. 2. Wypadek na stacji kolejowej – pod koła 
pociągu dostał się nadkonduktor Fedorowicz i w wyniku odniesionych ran  
zmarł w szpitalu. 
Nr 47, s. 12. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę rzeźni miejskiej. 
Nr 56, s. 6; nr 56 (dodatek poranny), s. 3. Nekrolog Franciszka Długosza – byłego 
urzędnika kolejowego, zmarłego w wieku 79 lat. 
Nr 99, s. 4. Ks. Władysław Kochanowski został wikariuszem w parafii Św. Lam-
berta. 
Nr 100, s. 6. Korespondencja z miasta. Zarząd Anonimowego Towarzystwa Me-
talurgicznego w Rosji otrzymał zgodę na uruchomienie fabryki w Noworadom-
sku. Nominacje: dotychczasowy weterynarz miasta Zgierza – Antoni Paciorkow-
ski został mianowany nadetatowym weterynarzem w powiecie noworadom-
skim. 
Nr 116, s. 7; nr 130 (dodatek poranny), s. 5. 17 kwietnia otwarto fabrykę Anoni-
mowego Towarzystwa Metalurgicznego w Rosji. 
Nr 130, s. 5. 4 maja odbył się zjazd majstrów kominiarskich w Piotrkowie. Do 
piotrkowskiego cechu kominiarzy należeli również kominiarze z innych miast, 
w tym z Noworadomska. 
Nr 183, s. 8. Nekrolog Zygmunta Rozenblata, zmarłego w wieku 24 lat pracow-
nika biura domu handlowego H. Reicher & Company w Sosnowcu i Granicy. 
Nr 215, s. 9; nr 227, s. 9; nr 234, s. 9. Ogłoszenie o rozpoczęciu 1 września roku 
szkolnego w szkole Feliksa Fabianiego. 
Nr 223, s. 4. Zatwierdzono na stanowiskach sędziów gminn:ych okręgu III po-
wiatu noworadomskiego – Antoniego Jambrozińskiego (raczej: Jamrozińskiego)  
i okręgu IV powiatu noworadomskiego – Antoniego Woźnickiego. 
Nr 232, s. 8. Nekrolog Henryka Siemiradzkiego i wspomnienie o nim. 
Nr 235, s. 5. Przygotowania do eksportacji zwłok Henryka Siemiradzkiego. 
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Nr 236, s. 3. Uroczystości żałobne w Strzałkowie i Radomsku oraz opis przejazdu 
konduktu pogrzebowego ze zwłokami Henryka Siemiradzkiego na stację kole-
jową. 
Nr 258, s. 5. Towarzystwo kolei wiedeńskiej powierzyło firmie Bernard Förster  
z Noworadomska prace budowlane przy wznoszeniu domów familijnych dla 
pracowników w kilku miastach leżących przy szlaku kolejowym (również w No-
woradomsku). 
Nr 292, s. 1. Ogłoszenie o zaręczynach Łucji Lewkowicz i Adolfa Bernsteina. 
Nr 295, s. 10. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu rzeźni. 
Nr 318, s. 6. Podjęto działania mające na celu utworzenie ogólnokrajowej organi-
zacji zrzeszającej lokalne stowarzyszenia spożywcze, aby ułatwić zakupy towa-
rów. Towarzystwo z Noworadomska na swojego delegata wybrało Feliksa My-
ślińskiego. 
Nr 332 (dodatek poranny), s. 6. Ogłoszenie reklamowe fabryki mebli braci Tho-
net. 

1903 
Nr 26, s. 6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zezwoliło na podwyższenie za-
pomóg z funduszy miejskich dla szkół jednoklasowych męskiej i żeńskiej z 277 
rb. 89 kop. do 750 rb. rocznie. 
Nr 30, s. 16; nr 33, s. 16. Ogłoszenie o sprzedaży istniejącej od 1873 r. fabryki kafli 
Webercha. 
Nr 63, s. 5. Planowane budżety miast Królestwa Polskiego. Noworadomsk: wy-
datki – 32 449 rb. 86 kop., dochody – 22 155 rb. 30 kop. 
Nr 79, s. 6; nr 208, s. 5. Gubernator piotrkowski ubiegał się o zgodę władz na 
przydział z lasów miejskich drewna i wydzielenie z gruntów miejskich placu 
pod budowę seminarium nauczycielskiego. 
Nr 108 (dodatek poranny), s. 5-6. Szczegółowe sprawozdanie handlowe Piotr-
kowskiego Towarzystwa Rolniczego zawierające dane filii w Noworadomsku. 
Nr 111, s. 7; nr 113, s. 8. Ks. biskup Zdzitowiecki udał się na objazd diecezji. Pla-
nowana była wizytacja parafii w Radomsku. 
Nr 115, s. 9. Podziękowania za udział w uroczystości pogrzebowej Chaji Has-
senbergowej. 
Nr 119, s. 5, 6; nr 133, s. 2. Zmarł ks. Stanisław Modrzyński (1864-1903) – kandy-
dat św. teologii, rektor kościoła pofranciszkańskiego, prefekt szkół, święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1887 r. 
Nr 127, s. 10. W drugim dniu ciągnięcia IV klasy 180. loterii klasycznej wygrana 
1000 rb. padła na los w kolekturze Zaorskiej w Noworadomsku. 
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Nr 130, s. 4; nr 146, s. 4; nr 295, s. 6. Do Radomska przybył ruchomy oddział oku-
listyczny pod kierunkiem dr. Marczewskiego, który udzielał doraźnej pomocy 
okulistycznej niezamożnej ludności. O wizycie oddziału informowali księża  
i wójtowie gmin. 
Nr 166, s. 5. Magistrat uzyskał zezwolenie na przeznaczenie 10 294 rb. 50 kop.  
z kapitału zapasowego miasta na bieżące wydatki budżetowe. 
Nr 209, s. 12. Ogłoszenie [Romana] Kopytyńskiego poszukującego szaf do apte-
ki. 
Nr 219, s. 5. Władysław Otocki, telegrafista stacji kolejowej w Noworadomsku, 
został starszym telegrafistą kolejowej linii kaliskiej w Kaliszu. 
Nr 226, s. 3. Wikariusz parafii św. Lamberta ks. Henryk Koławski został przenie-
siony do Włocławka. 
Nr 230, s. 8. Ogłoszenie o rozpoczęciu roku szkolnego w 2-klasowej pensji mę-
skiej Feliksa Fabianiego. 
Nr 234, s. 2. Ks. Aureliusz Chwiłowicz został mianowany wikariuszem kościoła 
pofranciszkańskiego. 
Nr 237 (dodatek poranny), s. 2. Dr Julian Kulski obchodził jubileusz 45-lecia pra-
cy. 
Nr 251, s. 5. Władze zezwoliły na zbieranie składek (do wysokości 13 165 rb. 10 
kop.) na budowę kościoła ewangelickiego, zatwierdzono również plan budowy. 
Nr 259, s. 7. Straż pożarna z Noworadomska uczestniczyła w gaszeniu pożaru na 
folwarku w Sanikach należącym do Feliksa Trepki. Naczelnikiem straży był Ko-
pytyński. 
Nr 307, s. 3. Nekrolog dr. Leona Kulskiego (syna Juliana), zmarłego w Radomsku 
w wieku 28 lat ordynatora kliniki Uniwersytetu Warszawskiego, asystenta szpi-
tala Jana Bożego w Warszawie. 
Nr 342, s. 5. Ks. Józef Kruszyński został mianowany wikariuszem w parafii św. 
Lamberta. 
Nr 358, s. 11. Po 25 latach istnienia, rozwiązano aktem notarialnym dom han-
dlowo-bankowy I. Rechtermana i B. Förstera. 1 stycznia 1904 r. powstał dom 
handlowo-bankowy należący wyłącznie do I. Rechtermana. 

1904 
Nr 1, s. 22. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości fabrycznej mieszczącej się 
przy plancie kolejowym. 
Nr 39 (dodatek poranny), s. 8. Fabryka Towarzystwa Metalurgicznego w Nowo-
radomsku, produkująca dotąd gwoździe i drut, rozpoczęła wytwarzanie rur. 
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Nr 72, s. 7; nr 73, s. 10. Nekrolog Feliksa Fabianiego, przełożonego 2-klasowej 
szkoły męskiej, zmarłego 11 marca w wieku 65 lat. 
Nr 80, s. 10. Krótki opis ceremonii pogrzebowej Feliksa Fabianiego. 
Nr 105, s. 1. Ogłoszenie o dzierżawie Hotelu Polskiego wraz z restauracją i za-
jazdem. 
s. 10. Dr. Caderski z Noworadomska został wysłany do pułków organizowanych 
w Irkucku. 
Nr 119, s. 10. Ks. biskup Zdzitowiecki wizytował parafię w Noworadomsku. 
Nr 145, s. 1. Fabryka Braci Thonet prowadziła firmowy skład mebli w Warsza-
wie przy ul. Marszałkowskiej 141. 
Nr 150, s. 3. Magistrat Noworadomska (jako jeden z wielu) „po wypadkach na 
Dalekim Wschodzie”10 wystosował do cara adres wiernopoddańczy. 
Nr 166, s. 5. Korespondencja z miasta: fabryka Towarzystwa Metalurgicznego 
dostała duże zamówienia rządowe na drut kolczasty. Na zebraniu byłych 
uczniów szkoły Fabianiego postanowiono ufundować tablicę z jego popiersiem  
i utworzyć ochronkę dla dzieci jego imienia. Odnotowano wiele pożarów – w je-
dnym spłonęło aż 15 stodół wraz z zawartością. 
Nr 179, s. 4. Wikariusz parafii Noworadomsk ks. Józef Kruszyński został profe-
sorem seminarium duchownego we Włocławku. 
Nr 217, s. 12; nr 221, s. 10; nr 224, s. 12. Ogłoszenie o rozpoczęciu 1 września roku 
szkolnego w 2-klasowej szkole męskiej w Noworadomsku. Podpis: H. Fabiani. 
Nr 222, s. 6. Nekrolog Haliny Raykowskiej, 6-letniej córki rejenta Jana Raykow-
skiego. 
Nr 235, s. 3. Ks. Józef Kruszyński, wikariusz parafii Noworadomsk, został mia-
nowany wikariuszem kościoła katedralnego we Włocławku. Na jego miejsce 
powołano ks. Wacława Jankowskiego. 
Nr 244 (dodatek poranny), s. 2. Czyniono starania o założenie kasy posagowej. 
Nr 250 (dodatek poranny), s. 3; nr 250, s. 5. Nekrolog Pauliny z Zapałowiczów 
Długosz, zmarłej w wieku 81 lat. 
Nr 285, s. 11. Precedensowa sprawa sądowa pomiędzy kupcem z Noworadom-
ska Joskiem Besserem a koleją warszawsko-wiedeńską o odszkodowanie za za-
giniony towar. 
Nr  288, s. 7; nr 289, s. 6. Nekrolog Rozalii Siennickiej z Grużewskich, zmarłej  
w wieku 65 lat wdowy po rejencie Władysławie Siennickim. 

                                                 
10 Chodzi o klęski armii rosyjskiej w wojnie rosyjsko-japońskiej. 
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Nr 293, s. 8, nr 294, s. 11; nr 299 (dodatek poranny), s. 5; nr 299, s. 11; nr 307, s. 9. 
Przeprowadzono częściową mobilizację, m. in. w powiecie noworadomskim. 
Nr 306, s. 4. Szczepienie przeciwkarbunkułowe koni wysyłanych na front, m. in. 
w powiecie noworadomskim. 
Nr 309 (dodatek poranny), s. 1-2. Lista lekarzy i aptekarzy zmobilizowanych do 
szpitali polowych i zapasowych w Brześciu Litewskim. Z Noworadomska: dr 
Bronisław Rago. 

1905 
Nr 2, s. 2. Towarzystwo Rolnicze w Piotrkowie utworzyło składy w Częstocho-
wie i Noworadomsku. 
Nr 5, s. 6. Nekrolog Janki Wyszatyckiej. 
Nr 11, s. 13; nr 18, s. 9. Ogłoszenie o dzierżawie Hotelu Krakowskiego. 
Nr 21, s. 4. Po sześcioletnich staraniach Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe 
Miejskie otrzymało zgodę na rozszerzenie działalności na kilka innych miast,  
m. in. Noworadomsk. 
Nr 49, s. 1, 4. W Tomaszowie, Radomsku i Zawierciu zakończono strajki (wia-
domość z 18 lutego). 
Nr 74, s. 11. Podziękowanie delegatów robotniczych dla dyrekcji Akcyjnego To-
warzystwa Fabryki Mebli Wiedeńskich Jakóba i Józefa Kohnów za uwzględnie-
nie postulatów strajkujących robotników: podwyżki płac i skrócenia dnia pracy. 
Podpisy 13 delegatów. 
Nr 200, s. 4. W Radomsku miała powstać ochronka dla dzieci robotników do 
opieki dziennej. Ustawa (statut) towarzystwa została zatwierdzona. Plac pod 
budowę ochronki podarował Chmurzyński. 
Nr 223, s. 7; nr 224, s. 7; nr 228, s. 7. Nekrolog Celiny z Michaleckich Soczołow-
skiej, zmarłej w wieku 63 lat. 
Nr 233 (dodatek poranny), s. 2. Powołano B. Habdank-Gembarzewskiego na 
zarządzającego składami w Noworadomsku Piotrkowskiego Towarzystwa Rol-
niczego. 
Nr 243, s. 8; nr 244, s. 3. Nekrolog Władysława Litwickiego, zawiadowcy stacji  
w Noworadomsku, zmarł w wieku 64 lat. 
Nr 276, s. 7. Podziękowanie uczestnikom pogrzebu dr. Tadeusza Soczołowskie-
go. 
Nr 329, s. 6. Pracownicy Towarzystwa Metalurgicznego wpłacili 104,65 rb. na 
chleb dla bezrobotnych. 
Nr 344 (dodatek poranny), s. 1. Wzmianka o planowanym powiatowym zjeździe 
nauczycieli ludowych. 
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1906 
Nr 33, s. 7. Byli uczniowie szkoły Feliksa Fabianiego postanowili wystawić zmar-
łemu opiekunowi pomnik w jednym z radomszczańskich kościołów. Projekt 
opracował artysta L. Pyrowicz. Prace opóźniały się z powodu braku funduszy. 
Sprawą zajmował się K. Soczołowski. 
Nr 51 (dodatek poranny), s. 2. W wyborach do dumy utworzono na terenie po-
wiatu noworadomskiego okręgi wyborcze w Noworadomsku, Chełmie, Żytnie, 
Brzeźnicy i Rzekach. 
Nr 69, s. 10. W wyborach przedstawiciela z Noworadomska kandydowali Feliks 
Myśliński i rejent Raykowski. Zebranie przedwyborcze zakłóciła grupa przeciw-
ników politycznych: krzyczano i rzucano kamieniami. Ochraniająca budynek 
straż pożarna rozgoniła napastników za pomocą sikawek.  
Nr 74, s. 7. Nekrolog Feliksa Kohna, współwłaściciela i prezesa zarządu Towa-
rzystwa Akcyjnego Fabryki mebli wiedeńskich „Jakób i Józef Kohn” w Nowora-
domsku. 
Nr 118, s. 10. Unieważniono wybory w Noworadomsku z powodu nadużyć po-
legających na bojkotowaniu kandydatów narodowo-demokratycznych. 
Nr 170, s. 6. Podziękowanie za udział w uroczystości pogrzebowej dr. Józefa 
Konrada Zalejskiego. 
Nr 232, s. 11. Ogłoszenie o rozpoczęciu nauki w dawnej szkole Fabianiego  
(z polskim językiem wykładowym) prowadzonej przez Antoniego Żylińskiego. 
Nr 235, s. 4. Prezesem koła Polskiej Macierzy Szkolnej był Tadeusz Chwalibóg, 
sekretarzem – Stanisław Tymiński. 
Nr 255, s. 8, nr 257, s. 10. Szkoła przy fabryce Braci Thonet poszukiwała nauczy-
ciela. 
Nr 281, s. 4. Zainwem Goldman (były rabin brzeźnicki)  uspokoił buntujących się 
robotników żydowskich w Noworadomsku.  
s. 7. Nekrolog Teodora Perraudina, członka rady zarządzającej Towarzystwa 
Metalurgicznego. 
Nr 302, s. 9. Warszawski sąd wojenny skazał Bolesława Nowaka na zesłanie za 
rozdawanie w Radomsku żołnierzom 28. połockiego pułku piechoty pisma re-
wolucyjnego „Sołdatskij Listok”. 
Nr 336, s. 8. Nekrolog Franciszka Filipowicza, byłego komisarza sądowego. 
Nr 357, s. 3-4. Apel byłych uczniów szkoły Fabianiego o wsparcie idei budowy 
nowej szkoły pod patronatem zmarłego opiekuna. 
Nr 358, s. 2. Zmarła Tekla z Rzeszotarskich Gwoździk, przełożona pensji żeń-
skiej. 
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1907 
Nr 31, s. 5. Aresztowano 38 uczestników wiecu PPS. 
Nr 31 (dodatek poranny), s. 2. Skazano na karę śmierci bandytów Kmiota i Li-
bińskiego, oskarżonych o rabunek w Radomsku. Wyrok wykonano. 
Nr 74, s. 2. Z inicjatywy prezesa koła PMS Jana Gawrońskiego powstał komitet 
budowy szkoły im. Fabianiego. 
Nr 154, s. 5. Koło Polskiej Macierzy Szkolnej przekazało na dar narodowy 946, 17 
rb. 
Nr 217, s. 3. Towarzystwo dobroczynności prowadziło w wynajętym lokalu 
ochronkę dla 60 biednych dzieci. Towarzystwo było wspomagane przez stowa-
rzyszenie spożywców, Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe i osoby 
prywatne. Planowano wybudowanie własnego gmachu dla ochronki. Plac i 2000 
rb. zapisał w testamencie zmarły Fabian Chmurzyński. Zarząd ochronki stano-
wili: Feliks Myśliński, Stefania Różycka, Maria Soczołowska i Maria Ragowa. 
Kierowniczkami były Maria Grzankowska i Teresa Osicka. 
Nr 278, s. 5. Wspomnienie pośmiertne o Walerym Wysockim, artyście-śpiewaku 
urodzonym w Radomsku. 
Nr 292, s. 3. W Noworadomsku działała filia związku zawodowego robotników 
przemysłu żelaznego.  
s. 4. Pod Radomskiem grupa rabusiów napadła na pociąg towarowy. Większość 
napastników zbiegła, zatrzymano tylko mieszkańca Radomska – Stanisława Du-
kę. 
Nr 296, s. 5. W wyborach delegatów robotniczych guberni piotrkowskiej wybra-
no m. in. Ignacego Malasiewicza z fabryki Kohnów. 
Nr 320, s. 5. Wypadek na stacji kolejowej: kasjer towarowy Sokołowski, przez 
nieostrożne obchodzenie się z bronią, postrzelił aplikanta ekspedycji - Weruc-
kiego. 

1908 
Nr 11, s. 14. Ogłoszenie o sprzedaży (z powodu choroby) księgarni i składu ma-
teriałów piśmiennych Teodora Kałki. 
Nr 90, s. 7; nr 91, s. 6. Nekrolog Kazimierza Soczołowskiego, magistra farmacji 
zmarłego 29 marca w wieku 73 lat. 
Nr 108, s. 8. 1 marca rozpoczęło działalność Towarzystwo Wzajemnego Kredytu. 
Do zarządu wybrano: Feliksa Myślińskiego, Jana Humbleta i Izraela Rechterma-
na; do rady: Kazimierza Soczołowskiego, Waleriana Bugajskiego, Jakóba Fryde, 
Bohdana Gębarzewskiego, Tadeusza Ostrowskiego, Jana Raykowskiego, Majera 
Rosenbauma, Stefana Warchoła, Wieńczysława Zarembę. 
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Nr 117, s. 6. Jan Raykowski, dotychczasowy rejent w Radomsku został miano-
wany rejentem w Sosnowcu. 
Nr 152, s. 16; nr 153, s. 20; nr 154, s. 18. Zaginął uczeń szkoły Żylińskiego 13-letni 
Eugeniusz Łozicki. 
Nr 186, s. 7. Nekrolog Jana Wyczańskiego, emerytowanego referenta powiato-
wego. 
Nr 201 (dodatek poranny), s. 4. Edward Hussarzewski i J. Krajewski założyli 
fabrykę wyrobów drewnianych. 
Nr 206, s. 4. Odbyło się nadzwyczajne zebranie ogólne członków straży pożarnej, 
na którym zatwierdzono sprawozdanie z zabawy przeprowadzonej na rzecz 
straży. Uzyskany dochód w wysokości ponad 175 rb. przekazano naczelnikowi 
Świderskiemu. Impreza odbyła się dzięki zaangażowaniu zwykłych członków, 
ponieważ zarząd (z wyjątkiem prezesa) był przeciwny jej organizacji. W związ-
ku z tym zebrani wyrazili wotum nieufności dla wszystkich członków zarządu, 
oprócz prezesa. Wybory miały odbyć się na najbliższym ogólnym zebraniu. 
Nr 281, s. 7. Nekrolog Wincentego Imienińskiego, emerytowanego poborcy kasy 
powiatowej miasta Pułtuska i sędziego gminnego, zmarłego w Radomsku  
w wieku 73 lat. 
Nr 311, s. 4; nr 330, s. 4. Występy Heleny Bogorskiej, artystki operetki warszaw-
skiej. 
Nr 319, s. 5. Poświęcenie tablicy pamiątkowej z popiersiem Feliksa Fabianiego 
miało odbyć się 21 listopada. 
Nr 333, s. 5; nr 339, s. 5. Powstały 2 lipca 1907 r. związek zawodowy robotników 
drzewnych liczył początkowo około 2000 członków i miał 8 oddziałów, m. in. w 
Noworadomsku. W 1908 r. liczba członków zmniejszyła się do 758 (w Radomsku 
ze 135 do 12) – przyczyną były liczne aresztowania członków i ogólna apatia 
społeczeństwa. 

1909 
Nr 67, s. 6. Piotrkowska komisja gubernialna do spraw drobnego kredytu zezwo-
liła na powstanie Drugiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w 
Noworadomsku. 
Nr 167, s. 7. Antoni Żyliński, właściciel 2-klasowej szkoły męskiej (należącej 
uprzednio do Feliksa Fabianiego), przekształcił ją w 4-klasową z dwiema klasa-
mi wstępnymi. W szkole realizującej program rządowego progimnazjum, wy-
kładano w języku polskim, z wyjątkiem nauki rosyjskiego, historii i geografii.  
Nr 181, s. 8; nr 182, s. 10. Nekrolog Michaliny z Chrzanowskich Dobrzelewskiej, 
wdowy po rejencie, zmarłej 1 lipca 1909 r. w wieku 79 lat. 
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Nr 196, s. 14. Ogłoszenie reklamowe Noworadomskiej fabryki amerykańskich 
mebli patentowych M. Lewkowicza. 
Nr 232, s. 6; nr 234, s. 6; nr 242, s. 8; nr 247 (dodatek poranny), s. 5; nr 257, s. 6. Na 
wystawie w Częstochowie medale w swoich dziedzinach otrzymali: srebrny 
duży Bracia Thonet (po powtórnym rozpatrzeniu przez jury medal złoty) – za 
zestawy mebli giętych, srebrny mały fabryka Towarzystwa Akcyjnego J. i J. 
Kohn - za meble gięte, brązowy mały Czajczyński z Radomska - za wyroby ko-
tlarskie, brązowy mały C. Gelbard – za druki. 
Nr 329, s. 11. Zjazd organistów dekanatu noworadomskiego oraz delegatów  
z Warszawy, Piotrkowa i Częstochowy. 
Nr 347, s. 6. Założono II Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe. Jego sie-
dziba znajdowała się w lokalu stowarzyszenia „Jedność”. Do rady wybrano:  
ks. Nawrockiego, F. Goszczyńskiego, M. Grodzickiego, Leona Łęskiego, Ignace-
go Kowalika, Jana Gałwę, Pawła Dziegiecia, A. Sękowskiego, A. Szwedzika,  
T. Chądzyńskiego, F. Dziadkiewicza, Ignacego Wojtalę, J. Majera, J. Misiorka  
i L. Tatarę. W zarządzie zasiadali: Stefan Jelnicki, S. Rabczyński (rejent), Okta-
wiusz Rackiewicz (taksator), Władysław Maciejski, Feliks Zaleski, Teofil Za-
wadzki. Na zastępców wybrano J. Siennickiego i A. Paciorkowskiego. 
Nr 353, s. 5; nr 360, s. 4. Apel do byłych uczniów szkoły Feliksa Fabianiego  
o wsparcie inicjatywy budowy szkoły jego imienia. W tym celu zakupiono plac  
i sporządzano projekt budynku. Powstało też Towarzystwo Szkoły im. Feliksa 
Fabianiego, które miało się zająć dalszymi pracami.  

1910 
Nr 8, s. 6. Wypadek w fabryce mebli giętych Kohnów. Adam Antczewski, uczeń 
kotlarski, został poparzony wrzątkiem. 
Nr 10, s. 5. Wybrano zarząd Towarzystwa Szkolnego im. Feliksa Fabianiego. 
Prezesem został Feliks Myśliński, zastępcą inż. Warchoł, sekretarzami Jelnicki  
i Dobrzelewski, skarbnikami Maria Soczołowska i Maciejski, członkami wybrano 
Celsa Fabianiego, Gawrońskiego z Koluszek, ks. Brylika z Rozprzy, Dobrzelew-
skiego, Paciorkowskiego, Psarskiego i Ościka z Radomska. Do komisji rewizyjnej 
powołano: Józefa Barylskiego z Częstochowy, ks. Nawrockiego, Paciorkowskie-
go i Królikiewicza z Radomska. 
Nr 12, s. 5. Maksymilian Morszcz został złapany na kradzieży lichtarzy z kościo-
ła pofranciszkańskiego. 
Nr 30 (dodatek poranny), s. 3. Dwaj mężczyźni (handlarz starzyzną Lejb Lupner 
i gospodarz domu Milczarek) przynieśli ze strzelnicy pocisk artyleryjski, który 
eksplodował w trakcie rozbrajania. 
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Nr 52, s. 8. Nekrolog Leonii z Fabianich Przyłubskiej, która zmarła 19 lutego  
w Otwocku w wieku 26 lat. 
Nr 65, s. 16. Nekrolog Gustawa Dückerta zmarłego w wieku 73 lat. 
Nr 67 (dodatek poranny), s. 3. Urzędnik kasy powiatowej Chabrzyk próbował 
popełnić samobójstwo. 
Nr 78, s. 6. Grono obywateli na czele z Julianem Kwapiszewskim wystąpiło do 
władz miasta o udzielenie bezpłatnej dzierżawy na lat 12 placu przy torze kole-
jowym w celu budowy składu solnego. Po ustaniu terminu dzierżawy budynki  
i wszelkie urządzenia miały przejść na własność miasta. Magistrat nie wyraził 
zgody na dzierżawę. 
Nr 85 (dodatek poranny), s. 3. Nekrolog Józefy Stanisławskiej. 
Nr 102 (dodatek poranny), s. 4; nr 102, s. 11. Wielki pożar w fabryce mebli gię-
tych Jakuba i Józefa Kohnów. Straty oceniono na 500 000 rb. 
Nr 104, s. 12. Sprawozdanie Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. W 1909 r. liczy-
ło ono 293 członków, obrót wyniósł 963416 rb., zysk – 4059 rb. Do rady wybrano: 
Józefa Ostrowskiego, Antoniego Kobierzyckiego, Tadeusza Ostrowskiego,  
dr. Ignacego Gurbskiego i dr. Mitelmana, do zarządu ponownie Izraela Rech-
termana. 
Nr 108, s. 7 i 9. Nekrolog inż. Mikołaja Nowackiego, działacza społecznego, zało-
życiela „Lutni” w Radomsku, zmarłego w wieku 59 lat. 
Nr 112, s. 10. Ucieczka 2 więźniów z aresztu miejskiego. 
Nr 115, s. 5; nr 118, s. 13. Ogłoszenie reklamowe amerykańskiej fabryki mebli  
M. Lewkowicza. 
Nr 118, s. 5; nr 152, s. 3. W Radomsku gościła ruchoma wystawa prób i wzorów 
przemysłu krajowego. Skład komitetu organizacyjnego wystawy w mieście: My-
śliński, Hussarski (raczej: Hussarzewski), Humblet, Żyliński, Gembarzewski  
i Oczkowski. 
Nr 122, s. 7. Rozpoczęto odbudowę fabryki Kohnów. 
Nr 125, s. 12. Zawiązano spółkę budowy fabryki mebli giętych K. Wünche i Sp. 
Założycielami byli dawni współpracownicy fabryki Kohnów: Jan Konieczny  
i Herman Witte oraz K. Wünche – właściciel majątku Zbereszka. 
Nr 129 (dodatek poranny), s. 3. Robotnik Stanisław Korzeniowski uległ wypad-
kowi na stacji kolejowej. 
Nr 144, s. 6. Pożar w budynkach przylegających do „Kinemy”. Zniszczeniu ule-
gły: komórki, szalety, bufet letni, płot oraz okna i dach kancelarii straży pożar-
nej. Ogień gasili strażacy pod kierownictwem Kosteckiego. 
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Nr 154, s. 19; nr 156, s. 17; nr 158, s. 17. Ogłoszenie o sprzedaży lub przyjęciu 
wspólnika do fabryczki galanterii drewnianej. 
Nr 155, s. 5. Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne opuścił kierownik sekcji 
śpiewaczej Tymiński, sekcja dramatyczna wystawiła tylko 2 przedstawienia, 
sekcja muzyczna nie posiadała instrumentów. Do nowego zarządu wybrano: dr. 
Gurbskiego, Myślińskiego, Boreckiego, Rzadka, Rachiewicza, Humbleta, Mikoła-
ja (raczej: Jana) Hussarzewskiego oraz panie Rago i Warchoł. Na zastępców po-
wołano: Cebertowicza, Szeffera, Duszczyka, Warwasińskiego, Nałęckiego oraz  
E. Czajkowskiego. 
Nr 194, s. 7. Nekrolog Klary z Försterów Rosenbaumowej, zmarłej w wieku 56 
lat. 
Nr 195, s. 9. Tajemnicza śmierć trzech cieśli (Augusta Weissa, Antoniego Sta-
churskiego i Leopolda Rudzkiego). Wszyscy zmarli po zasłabnięciu wkrótce po 
powrocie z pracy. 
Nr 199 (dodatek  poranny), s. 3. Odbyła się uroczysta msza św. w rocznicę bitwy 
pod Grunwaldem. Mszę celebrował ks. Kalinowski w asyście ks. K. Koryckiego. 
Wiele fabryk w mieście nie pracowało, sklepy należące do Polaków były za-
mknięte. 
Nr 208 (dodatek poranny), s. 3; nr 210, s. 5; nr 213, s. 10; nr 215 (dodatek poran-
ny), s. 2; nr 215, s. 5; nr 216, s. 14; nr 220, s. 6; nr 221, s. 10; nr 222, s. 3; nr 225, s. 5; 
nr 226, s. 5; nr 227 (dodatek poranny), s. 2; nr 228, s. 6; nr 231, s. 5; nr 245, s. 6; nr 
254, s. 11; nr 272, s. 11; nr 276 (dodatek poranny), s. 3. Sprawa morderstwa doko-
nanego przez zakonnika z Jasnej Góry Damazego Macocha, która rozpoczęła się 
od znalezienia niezidentyfikowanych zwłok mężczyzny zamkniętych w porzu-
conej w stawie sofie. Poszlaki prowadziły do „Hotelu Polskiego” w Nowora-
domsku. Początkowo śledztwo prowadził sędzia śledczy Ludwik Świdziński, 
fotografie zamordowanego wykonał zakład fotograficzny W. Jezierskiego, a sek-
cję zwłok dr Ignacy Gurbski.  
Nr 210, s. 5. Ekshumacja zwłok Leopolda Rudzkiego z powodu pogłosek o jego 
otruciu. 
Nr 214, s. 4. Ks. Karol Korycki wyjechał na stałe do Ciechocinka. 
Nr 242, s. 5. Przedsiębiorcy z Radomska starali się o koncesję na przewóz samo-
chodowy między Radomskiem a Przedborzem. 
Nr 260 (dodatek poranny), s. 3; nr 296 (dodatek poranny), s. 3. Plany założenia  
w mieście oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 
Nr 263 (dodatek poranny), s. 1. Tworzono linię telefoniczną łączącą Warszawę  
z Sosnowcem. Tym samym miasta leżące na tej trasie miały uzyskać łączność. 
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Nr 281 (dodatek poranny), s. 2. W trakcie kłótni dotyczącej morderstwa dokona-
nego przez Damazego Macocha został zamordowany rzeźnik Borowik. 
Nr 300, s. 13. Nekrolog Zygmunta Knopfa. 
Nr 311, s. 17; nr 322, s. 16. Ogłoszenie prowizora Churłowicza poszukującego 
pracy. 
Nr 338, s. 5; nr 346, s. 5. Towarzystwo kredytowe miejskie w Piotrkowie otrzy-
mało zgodę na rozszerzenie obszaru działalności na 14 innych miejscowości,  
w tym Radomsko. 
Nr 340, s. 5. Śmiertelny wypadek w fabryce guzików „Fortuna”, zginął robotnik 
Tomasz Kaczmarczyk. 
Nr 360, s. 5. Zmarł Konstanty Wojciechowski, architekt i projektant kościoła  
w Radomsku. 

1911 
Nr 36, s. 9. Burmistrzem Radomska mianowano Mrówczyńskiego, starszego 
referenta magistratu w Częstochowie. 
Nr 62 (dodatek poranny), s. 2. Naczelnik wydziału śledczego Archipow został 
ranny w czasie pościgu za bandytami. 
Nr 89, s. 3; nr 90 (dodatek poranny), s. 3; nr 91, s. 6; nr 111, s. 10. Napad na po-
ciąg pomiędzy stacjami Widzów i Radomsko na 185 wiorście (4 wiorsta od mia-
sta). Zrabowano wypłaty dla pracowników DŻWW. 
Nr 107 (dodatek poranny), s. 2. Do zabójstwa Archipowa przyznał się Stefan 
Słabosz – członek bandy Dłużniewskiego. 
Nr 130 (dodatek poranny), s. 3. Pożar w sklepie kolonialnym Słowacza, który 
mieścił się w domu Lewkowicza. 
Nr 172 (dodatek poranny), s. 4. Pożar drewnianego budynku należącego do Ad-
ama Lewkowicza przy ul. Kaliskiej, w którym znajdował się kantor fabryki me-
bli amerykańskich. Spalił się również skład z fornirami należący do fabryki 
Folmana i Sp. oraz oficyna Klechniewskiego (buchaltera „Łączności”). 
Nr 207, s. 10. Sprawozdanie Towarzystwa Dobroczynności z kwesty publicznej, 
tzw. „Kwiatka”. 
Nr 232 (dodatek poranny), s. 2; nr 232, s. 9; nr 234 (dodatek poranny), s. 3; nr 235 
(dodatek poranny), s. 3. Sprawa defraudacji w Towarzystwie Wzajemnego Kre-
dytu dokonanej przez zastępcę kasjera Józefa Dziegiecia. 
Nr 238, s. 10. Sprawozdanie Towarzystwa Wzajemnego Kredytu z działalności  
w 1910 r.: zysk – 4385 rb., kapitał obrotowy – 43955 rb.  
s. 16. Ogłoszenie o sprzedaży budynku w śródmieściu. Wiadomość: Edward 
Hintz, ul. Rynek 9. 
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Nr 249, s. 13. Ogłoszenie reklamowe 4-klasowej szkoły (z 2 klasami wstępnymi  
i pensjonatem) Żylińskiego. 
Nr 256 (dodatek poranny), s. 2. Aresztowano Pinkusa Zalcberga (byłego dyrek-
tora kinematografu „Oaza”) w związku z podejrzeniem o udział w handlu ży-
wym towarem. Uwolniono 4 dziewczęta w wieku 10-18 lat, które miały być wy-
słane do Hamburga. 
Nr 268 (dodatek poranny), s. 3. Spłonęły budynki należące do Stanisława i Józefa 
Kaczmarczyków oraz Walentego Galewskiego wraz z 3 stodołami i obórkami. 
Nr 277, s. 13. Ogłoszenie o sprzedaży istniejącego od ponad 20 lat zakładu foto-
graficznego z powodu wyjazdu i podeszłego wieku właściciela. Podpis: J. R. 
Nr 281 (dodatek poranny), s. 3. Spłonęła fabryka guzików „Gentelmen” znajdu-
jąca się za plantem kolejowym na rogatce brzeźnickiej. Straty wyniosły 30 000 rb. 
Nr 309, s. 14; nr 320, s. 18. Ogłoszenie reklamujące Thiotyminę, lek wytwarzany 
przez aptekarza J. Humbleta w Radomsku. 
Nr 310, s. 23; nr 313, s. 30. Ogłoszenie o sprzedaży cukierni z bilardem Szlązaka. 
Nr 316, s. 9. Zmarł Maksymilian Kaczorowski. 
Nr 346, s. 14; nr 348, s. 24; nr 353, s. 15; nr 358, s. 14; nr 359, s. 17. Ogłoszenie re-
klamowe przeniesionej do Warszawy fabryki mebli amerykańskich M. Lewko-
wicza. 

1912 
Nr 5, s. 14; nr 7, s. 15; nr 12, s. 11; nr 15, s. 13; nr 19, s. 12. Ogłoszenie reklamowe 
przeniesionej do Warszawy fabryki mebli amerykańskich M. Lewkowicza. 
Nr 8, s. 5. Zawiadowcą stacji w Radomsku został Trusow (na miejsce J. Nowa-
kowskiego). 
Nr 42, s. 11. Naczelnik powiatu noworadomskiego Makarow został przeniesiony 
do Łodzi. 
Nr 50, s. 4; nr 179, s. 11; nr 181, s. 4. Ogłoszono konkurs na wykonanie polichro-
mii do kościoła św. Lamberta. Pierwszą nagrodę przyznano Wojciechowi Ja-
strzębowskiemu. 
Nr 52, s. 7; nr 52 (dodatek poranny), s. 4. Nekrolog Bohdana Habdank-
Gembarzewskiego, dyrektora Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, zmarłego w 
wieku 50 lat. 
Nr 56, s. 26. Ogłoszenie o licytacji budynku dawnego młyna parowego. 
Nr 58, s. 10-11; nr 64, s. 12. Proces Macocha – opis wątku dotyczącego Radomska. 
Nr 80, s. 6. Zorganizowano kursy rolnicze dla członków kółek rolniczych. 
Nr 178, s. 9. Staraniem Antoniego Kałczyńskiego odbyło się nabożeństwo żałob-
ne za duszę Bolesława Prusa. Przemówienie po mszy wygłosił ks. Peche. 
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Nr 215, s. 5. Nekrolog Kazimiery z Radlińskich Busse, wdowy po Władysławie, 
właścicielu ziemskim z Kujaw. 
Nr 266 (dodatek poranny), s. 3. Spłonęła 3-piętrowa fabryka ceraty „Ceratownia” 
wraz z gotowymi wyrobami. 
Nr 274, s. 16; nr 281, s. 16; nr 284, s. 25; nr 287, s. 16; nr 288, s. 15; nr 291, s. 32;  
nr 295, s. 16; nr 298, s. 23; nr 302, s. 15; nr 305, s. 21; nr 312, s. 17; nr 316, s. 17; nr 
319, s. 17; nr 323, s. 14; nr 326, s. 29; nr 330, s. 15; nr 337, s. 12; nr 351, s. 15; nr 354,  
s. 28; nr 360, s. 14. Reklama thiotyminy, leku wytwarzanego przez aptekarza  
J. Humbleta w Radomsku. 
Nr 282, s. 22. Paweł Fiwek poszukiwał wspólnika do prowadzenia wytwórni 
kafli. 
Nr 285, s. 16. Sprawozdanie z kwesty kwiatkowej Towarzystwa Dobroczynności. 
Czysty zysk wyniósł 634,31 rb. 
Nr 309 (dodatek poranny), s. 5-6. Odezwa radomszczańskich Żydów do żydow-
skich wyborców w Warszawie o nieutrudnianie wyboru przedstawiciela polskiej 
większości do dumy. Podpisy kilkunastu znanych radomszczan żydowskiego 
pochodzenia: lekarzy, przedsiębiorców. 

1913 
Nr 2, s. 12; nr 9, s. 11; nr 12, s. 26; nr 30, s. 13; nr 33, s. 22; nr 37, s. 13; nr 51, s. 17; 
nr 65, s. 16; nr 68, s. 23;  nr 72, s. 16; nr 75, s. 25; nr 79, s. 17; nr 87, s. 18; nr 91,  
s. 17. Reklama thiotyminy, leku wytwarzanego przez aptekarza J. Humbleta. 
Nr 23, s. 5. Tourne artystki Michaliny Łaskiej. 
Nr 26, s. 11. W mieście było 126 abonentów telefonicznych. 
Nr 28, s. 3. Krzesła do nowego gmachu Teatru Polskiego wykonała fabryka 
Kohnów. 
Nr 30 (dodatek poranny), s. 3. Złodziej Garus został zabity przy próbie kradzieży 
koni. 
Nr 36 (dodatek poranny), s. 6. W Piotrkowie skazano za kradzież 73-letniego 
Sebastiana Nowakowskiego, który po ucieczce z zesłania na Syberię (gdzie trafił 
za przestępstwa kryminalne) ukrywał się w Radomsku pod fałszywym nazwi-
skiem Edward Piekarski. 
Nr 49, s. 4; nr 61, s. 9. W Radomsku miał odbyć się spektakl „Teatru Premier”  
z Warszawy, na który składały się 2 sztuki w reżyserii Józefa Popławskiego: 
„Poeci się żenią” i „Losy Europy”. 
Nr 51, s. 4. Koncert symfoniczny orkiestry straży pożarnej z Warszawy pod dy-
rekcją A. Sielskiego. 
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Nr 81, s. 4. Wypadek kolejowy z ofiarami śmiertelnymi między stacjami Ka-
mieńsk i Radomsko. 
Nr 84, s. 5. Burmistrzem został mianowany starszy lekarz szpitala w Łodzi dr Ju-
lian Grabowski. 
Nr 112, s. 7. Został zamordowany Władysław Sik, robotnik fabryki metalurgicz-
nej. 
Nr 132, s. 6; nr 153, s. 5. Powstał oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze-
go. 
Nr 175, s. 6. Ks. Tadeusz Peche rozpoczął starania o wybudowanie łaźni miej-
skiej. 
Nr 176 s. 13. Sprawozdanie Towarzystwa Dobroczynności z kwesty na rzecz 
ochronki. Wymienieni darczyńcy, w tym radomszczańskie firmy. 
Nr 193 (dodatek poranny), s. 3; nr 193, s. 6. Nekrolog Ludwika Świdzińskiego, 
absolwenta Szkoły Głównej, sędziego, radcy stanu, kawalera orderów. 
Nr 235, s. 4. W Orenburgu aresztowano defraudanta z Towarzystwa Wzajemne-
go Kredytu Józefa Dziegiecia. 
Nr 250, s. 19; nr 257, s. 19; nr 264, s. 21. Ogłoszenie o sprzedaży willi należącej do 
rejenta Raykowskiego. 
Nr 258 (dodatek poranny), s. 3. Ucieczka 2 więźniów z aresztu w Radomsku. 
Nr 301, s. 8. Podziękowania za uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej Karoliny 
Kulskiej [żony doktora Juliana Kulskiego]. 
Nr 318, s. 6. Wyznaczono kolejne miasta (w tym Radomsko), do których miała 
trafić ruchoma wystawa przemysłu krajowego. 
Nr 351, s. 11. Nekrolog Teresy Gillern, wdowy po Rudolfie zawiadowcy stacji. 

1914 
Nr 45, s. 9; nr 46, s. 17; nr 52 (dodatek poranny), s. 3; nr 57, s. 9. Nekrolog i bio-
gram doktora Juliana Kulskiego, zm. 14 lutego w wieku 80 lat. 
Nr 128, s. 3; nr 130, s. 1. Ogłoszenie fabryki lemoniady „Pociecha” W. Dłużew-
skiego. 
Nr 138, s. 5. W Starym Mieście pod Koninem w wieku 52 lat zmarł ks. Antoni 
Peterkiewicz, były wikariusz w Radomsku. 
Nr 164, s. 10. Podziękowanie za uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej Edwar-
da Glassa. 
Nr 274, s. 4. Wiadomość o zajęciu Radomska przez wojska niemieckie. 
Nr 275, s. 3. Radomsko opuściło wielu mieszkańców, w tym znaczna liczba inte-
ligencji. 
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Nr 311 (dodatek poranny), s. 3. W wyniku działań wojennych spalone zostały 
dwory przy ul. Kietlińskiej, wsie: Stobiecko Miejskie, Stobiecko Szlacheckie, Bo-
gwidzowy, Rogatka Mudrowa i Wierzbica. 
Nr 313 (dodatek poranny), s. 6. Podczas wycofywania się Niemcy spalili stację 
kolejową. 
Nr 313, s. 4. W czasie pożaru stacji kolejowej zajęły się budynki fabryki Thone-
tów. Zakładowa straż pożarna ugasiła pożar. Doniesienia o licznych zniszcze-
niach w okolicy miasta. 
Nr 316, s. 5. Komitet Obywatelski w Radomsku otrzymał 1000 rb. od Centralne-
go Komitetu Obywatelskiego w Warszawie. 
Nr 318, s. 3. Do Radomska przybył naczelnik powiatu Kachanow. Odczuwano 
braki w zaopatrzeniu w żywność. Organizacją pomocy dla mieszkańców zaj-
mował się Myśliński. Założono tanią kuchnię. Bezpieczeństwa pilnowała straż 
obywatelska. W samym mieście nie było dużych zniszczeń, za to w okolicy spa-
lono 15 wsi.  
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Przed Wielką Wojną. Radomsko z lat 1912-1914 w „Gońcu Często-

chowskim” 

 
                         

Niniejszy artykuł ma za zadanie ukazać problemy z jakimi musieli zmagać 
się mieszkańcy Radomska w latach 1912-1914. Rozważania o mieście tuż przed 
wybuchem I wojny światowej warto rozpocząć opisem, stosunkowo krótkim, ale 
dobrze charakteryzującym miasto. Artykuł został opublikowany 4 listopada  
1912 r. „Radomsk, miasto powiatowe guberni piotrkowskiej, stacja drogi żelaz-
nej. […] 78 stopni nad poziom morza, z obfitym opadem rocznym, leży nad 
strugą o brzegach i dnie błotnistym, o 5 wiorst Warta. W okolicy miasta torfowi-
ska, woda zaskórna na głębokości 1-3 łokci. Obszar miasta 25 357 sążni kwadra-
towych, ulic 18, o długości 8,98 wiorst, obszar placów 1634 sążni kwadratowych,  
4 ulice zadrzewione, żadnych ogrodów publicznych, ulice brukowane kamie-
niem polnym, chodniki betonowe lub ceglane, oświetlenie naftowo-żarowe. 
Śmieci z ulic wywożone za miasto, toż samo z domów, doły kloaczne w bardzo 
złym stanie, drewniane lub bez żadnej cembrowiny. Wodę czerpią mieszkańcy  
z 10 studzien artezyjskich, głębokości 35-45 metrów lub zwykłych ze złą wodą. 
Kościołów liczy Radomsk 3, 1 cerkiew, 2 synagogi, szkół niższych 6, średnich 3, 
1 teatr, kąpieli publicznych nie ma. Szpital ma 38 łóżek i dom starców na 16. 
Domów murowanych w ogóle 418, drewnianych 1345. Fabryk jest 21 (mebli gię-
tych, żelazna, przędzalne, cerat etc). Ścieki z fabryk idą wprost do strugi, prze-
pływającej przez środek miasta. Rzeźnia za miastem murowana, ma ścieki do 
dołów opróżnionych na pola, dozór weterynaryjny dostateczny. Sprzedaż mięsa 
w dobrze urządzonych jatkach – innych produktów – bez żadnych urządzeń. Po 
wykopaniu studzien artezyjskich ustał dawniej panujący dur brzuszny. Miesz-
kańców miasto liczy 19 414, 9734 kobiet, 9680 mężczyzn, 2946 robotników, kup-
ców rzemieślników 522, fachów wolnych 93, urodzin rocznie 661 (35 na tysiąc), 
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śmierci 308 (16 na tysiąc), w tym dzieci 132 (7 na tysiąc). Lekarzy 7 (1:2630), den-
tystów 2, felczerów 6, akuszerek 7, aptek 2, składów aptecznych 2. Cmentarzy 
liczy miasto 2, odległych o wiorstę, w gruncie piaszczystym, z domami przed-
pogrzebowymi. Do najpotrzebniejszych braków dr  [Bronisław Andrejewicz] Ra-
go zalicza ścieki, zły stan ustępów i brak ogrodu publicznego. Ludność w ogóle 
łożyć będzie na inwestycje niechętnie z powodu małego uświadomienia. Miasto 
posiada wolne place i las, kapitałów nie posiada”1.  

Życie miasta początkowo opisywał znany już korespondent z lat wcze-
śniejszych Antoni Kałczyński2, pracownik spedycji Kolei Żelaznej Warszawsko – 
Wiedeńskiej. 23 lutego 1912 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Lam-
berta, ks. Adamczyk w asystencji ks. Kalinowskiego pobłogosławili związek 
małżeński między Lucyną Sznajdrówną a Antonim Kałczyńskim3. Podczas tej 
uroczystości chór mieszany wykonał „Veni Creator” oraz „Pod Twoją Obronę”. 
W czasie weselnej zabawy wygłoszono wiele toastów, odczytano wiele depesz. 
Antoni Kałczyński należał do nieprzeciętnych ludzi swojej epoki, grał na skrzyp-
cach, uczył tańca, prowadził w Radomsku lekcje nowego języka – esperanto, do 
tego topornik III sekcji Straży Pożarnej Ochotniczej w Radomsku. Jego kore-
spondencje zdradzają zainteresowanie kulturą, szczególnie teatrem i muzyką 
wykonywaną w Radomsku. Dobrze też był obeznany ze sprawami Straży Po-

                                                 
1 „Goniec Częstochowski” z 4 listopada 1912 r., nr 303, s. 3. 
2 Antoni Kałczyński (1885-1922) pseud. Akr, Aki. Kolejarz, działacz plebiscytowy, kore-
spondent „Gońca Częstochowskiego” i „Gazety Częstochowskiej”. Urodzony w 1885 r.  
w Kluczewsku, powiat włoszczowski, był synem Jana i Walerii z Grzywaczów. A. Kał-
czyński do 1914 r. pracował jako urzędnik Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 
Noworadomsku. Podczas pobytu w mieście, od kwietnia 1909 r. jako korespondent 
współpracował z „Gońcem Częstochowskim” i „Gazetą Częstochowską”. W latach 1914 – 
1918 współpraca ta ustała ze względu na trudności okupacyjne (Częstochowa należała do 
Gubernatorstwa Warszawskiego okupacji niemieckiej, Noworadomsk do Guberni Lubel-
skiej okupacji austro-węgierskiej). W tym okresie A. Kałczyński był współpracownikiem 
wychodzącego  w Piotrkowie „Dziennika Narodowego”.  We wrześniu 1914 r. pod za-
rzutem uprawiania agitacji antyniemieckiej został aresztowany przez Niemców i przez 
kilka miesięcy przetrzymywany w obozach jenieckich. W 1919 r. zatrudniony jako urzęd-
nik PKP w Częstochowie. Był członkiem utworzonego w lutym tego roku Komitetu Ple-
biscytowego Okręgu Częstochowskiego; prowadził ożywioną działalność w ramach sek-
cji odczytowej, współorganizował wiece i akademie z odczytami o polskości Śląska. Wie-
lokrotnie przemawiał na wiecach, protestując przeciwko terrorowi niemieckiemu na 
Górnym Śląsku. W latach 1920-1921 nadal współpracował z redakcją „Gońca Często-
chowskiego”, nadsyłając sprawozdania z działań Komitetu Plebiscytowego. Zginął 1 ma-
ja 1922 r. w Częstochowie w napadzie o podłożu bandyckim - J. Sętowski, Cmentarz Kule 
w Częstochowie. Przewodnik Biograficzny, Częstochowa 2005, s. 128. 
3 „Goniec Częstochowski”, 13 lutego 1912 r., nr 53, s. 4. 
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żarnej, które opisywał. 6 czerwca 1913 r. otrzymał koncesję na kantor pism, za-
równo krajowych, jak i zagranicznych. Kantor ów miał być otwarty z dniem 1 li-
pca 1913 r.4. Ostatnie korespondencje Antoniego Kałczyńskiego w „Gońcu Czę-
stochowskim” ukazały się 18 czerwca 1913 r. Później korespondenci podpisywali 
się: „X”, „Z”, „Adaś”. Najczęściej jednak, od 24 lipca 1913 r., informacje z Ra-
domska do „Gońca Częstochowskiego” przesyłał Jan Łuba. Tego korespondenta 
interesowały sprawy ekonomiczne miasta Radomska i ze szczególną pasją je 
przedstawiał. 

W opisywanym okresie zmieniły się władze administracyjne. Naczelni-
kiem powiatu  noworadomskowskiego został 1 września 1913 r. Aleksander 
Aleksiejewicz Kachanow (stanowisko objął 7 października 1913 r.5), zastępcą 
naczelnika – naczelnikiem straży ziemskiej (czyli policji) 29 września 1913 r. po-
rucznik Iwan Iwanowicz Żabickij, poprzednio zajmujący stanowisko pomocnika 
(zastępcy) naczelnika straży ziemskiej w Łodzi6. Jego poprzednik (kapitan Wła-
dymir Nikołajewicz Czernogołowkin mianowany został Naczelnikiem straży 
ziemskiej w Pabianicach). Sekretarzem powiatu został 1 sierpnia 1913 r. Wincen-
ty Walentiewicz Walecki, a sekwestratorem 1 sierpnia 1913 r. Osip Francewicz 
Bombka. Zmiany dokonały się także we władzach miasta Noworadomska. Bur-
mistrzem miasta Radomska 1 marca 1913 r. został dr Julian Wiktorowicz Gra-
bowski z Łodzi, sekretarzem miasta także 1 marca 1913 r. Władysław Iwanowicz 
Kaszubski z Piotrkowa. Dotychczasowego burmistrza, Franciszka Mrówczyń-
skiego, przeniesiono na stanowisko prezydenta Sosnowca. Dr Julian Grabowski 
stanowisko burmistrza Radomska objął 11 kwietnia 1913 r.7  

           

 Funkcjonowanie i działalność straży pożarnych w Radomsku 

 
Do ważnych instytucji działających na terenie Radomska, a promieniują-

cą swoją działalnością na okolicę, należała ochotnicza straż pożarna. Założona 
była w 1881 r. Przez cały okres swojego istnienia borykała się z trudnościami 
natury finansowej. Do poprawnego jej funkcjonowania w sposób szczególny 
zasłużyli się: Jan Hussarzewski prezes, komendant Stefan Kostecki i wiceko-
mendant Michał Świderski. Dewizą tej organizacji było hasło: „Jeden za wszyst-
kich – wszyscy za jednego”, jak zaznaczono „panuje tu największa tolerancja  

                                                 
4 Tamże, 6 czerwca 1913 r., nr 152, s. 4. 
5 Tamże, 7 października 1913 r., nr 274, s. 3. 
6 Tamże, 12 sierpnia 1913, nr 219, s. 2. 
7 Tamże, 12 kwietnia 1913, nr 96, s. 3. 
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i braterskość, ponieważ wszyscy bez wyjątku są równo i jednakowo traktowa-
ni”8.  

Obchody uroczystości św. Floriana – patrona strażaków należały do naj-
ważniejszych świąt strażackich. 5 maja 1912 r., w niedzielę, już o 9 rano odpra-
wiona została przez ks. Chwiłowicza uroczysta msza w kościele pofranciszkań-
skim. Po skończonym nabożeństwie cała straż wraz z Zarządem, przy dźwię-
kach nowo zorganizowanej orkiestry strażackiej udali się na plac straży, gdzie 
komendant Straży Stefan Kostecki złożył życzenia strażakom, zagrzewając ich 
do wspólnej pracy. Pogratulowali też nowo mianowanym naczelnikom i ich 
pomocnikom (zastępcom). W imieniu Zarządu przemawiał prezes Straży Jan 
Hussarzewski. Ponownie Straż zebrała się tego samego dnia o godzinie 3 po 
południu, obok remizy. Przy dźwiękach marsza, pod komendą wicekomendanta 
Michała Świderskiego, zabrano sztandary straży  i udano się w uroczystym po-
chodzie przez miasto. Po przybyciu powtórnie na plac oczekiwano na delegatów 
z Częstochowy. Przybyli prezes częstochowskiej straży Jełowiecki, wicekomen-
dant Kieslich i naczelnik I oddziału Pączkowski. Delegatów witano przy dźwię-
kach muzyki. Następnie oddano honory przed sztandarem, zarządem i delega-
tami. Ceremonię tę ukończono uroczystym marszem. O godzinie 6 wieczorem 
dla rodzin strażackich oraz zaproszonych gości odbył się w teatrze „Kinema” 
koncert orkiestry strażackiej pod batutą Antoniego Kałczyńskiego, następnie 
odegrano jednoaktówkę „Na nic żydowskie swaty”. Na uznanie zasłużyli akto-
rzy amatorzy z Radomska: panie Bronisława Olczykówna, Brandt oraz panowie: 
Koszela, Nowicki i Godziński. Po przedstawieniu odbyła się wspólna kolacja,  
a następnie tańce, które trwały do „późna w noc”9.  

Zarząd w dniu 1 maja 1913 r. wystosował odezwę do braci strażackiej. 
„wobec tego, że doszło do wiadomości Zarządu, jakoby członkowie czynni wy-
łonili spośród siebie komitet urządzenia uroczystości św. Floriana, przeto zarząd 
odłożył obchód ten do wyboru nowego zarządu”. Oburzeni strażacy udali się 
zatem bezpośrednio do ks. Secomskiego, który w dzień św. Floriana w kościele 
pofranciszkańskim odprawił mszę na intencję Straży. Wobec tego, że Zarząd 
odmówił urządzenia tej uroczystości, strażacy nie wystąpili na mszy w mundu-
rach, lecz w zwykłych ubraniach. Po skończonej mszy ks. Secomski wygłosił 
przemowę, w której zaznaczył korzyści z istnienia tego zgromadzenia i wyraził 

                                                 
8 Tamże, 14 listopada 1912, nr 313,  s. 3. 
9 Tamże, 9 maja 1912 r., nr 126,  s. 3. 
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żal z powodu rozłamu w straży oraz zagrzewał do wspólnej pracy, jedności  
i zgody10.  

Wśród radomszczańskich strażaków dochodziło bowiem do konfliktów. 
W 1913 r. po zakończeniu zebrania sztabowego wieloletni komendant straży 
Stefan Kostecki, zrzekł się funkcji. O znaczeniu tej decyzji poinformował Antoni 
Kałczyński 8 lutego 1913 r. „Wiadomość ta wywarła silne wrażenie wśród całego 
taboru straży i szybko rozwiała się po wszystkich dzielnicach naszego miasta, 
gdzie wszędzie przyjmowano powyższą wiadomość z żalem”11. Niedługo potem 
na ogólnym zebraniu strażackim Małasiewicz wypowiedział się za skasowaniem 
orkiestry strażackiej oraz chóru, dowodząc, że utrzymanie kapelmistrza i kie-
rownika chóru pochłania zbyt wiele pieniędzy. Kusiński i Kałczyński opowie-
dzieli się za utrzymaniem obu instytucji. Pełniący obowiązki komendanta Straży 
Stefan Kostecki zaproponował obie te kwestie pozostawić do decyzji Zarządowi 
Straży12. Kryzys w straży postępował dalej. 2 kwietnia 1913 r. odbyło się zwy-
czajne ogólne zebranie członków. Kilka osób wybranych do władz straży man-
datów nie przyjęło, dwóch członków zarządu piastujących godności, zrzekło się 
obowiązków. W związku z wakatami musiały odbyć się ponowne wybory. Za 
stołem prezydialnym zasiedli Franciszek Gruszczyński, prezes straży Jan Hussa-
rzewski, wicekomendant Michał Świderski, członek zarządu A. Payzer, sekre-
tarz J. Kozakiewicz oraz honorowy członek Adam Chlewski. W wyniku wybo-
rów prezesem został Julian Kwapiszewski, do zarządu weszli Władysław Katu-
szewski, Jan Filipowicz, Julian Fryc, Józef Półrola a zastępcami Fabian Ościk  
i Paweł Fiwek. Do komisji rewizyjnej weszli Bolesław Trószyński oraz kandydaci 
(zastępcy) ksiądz Kalinowski i S. Gadziński. Na komendanta powołano Waleria-
na Bugajskiego, na wicekomendanta Józefa Jaguszewskiego13. 19 października 
1913 r. do dymisji podał się wicekomendant Straży Pożarnej Michał Świderski, 
od 15 lat czynny członek, dowódca oddziału konkursowego, który w 1909 r. 
zdobył II nagrodę na popisach Straży guberni piotrkowskiej podczas Wystawy 
Przemysłu i Handlu w Częstochowie. Rezygnacja ta tym większe wywołała 
wrażenie, że Michał Świderski przez swoich kolegów proszony był o pełnienie 
obowiązków komendanta straży do zwołania ogólnego zebrania. Złowieszczo 
brzmiał komentarz do tej dymisji: „Anarchia jaka się wkradła w organizację 
strażacką doprowadziła do tego, że Zarząd Straży jest w zamiarze złożenia 

                                                 
10 Tamże, 8 maja 1913 r., nr 124, s. 3. 
11 Tamże, 8 luty 1913 r., nr 38, s. 3. 
12 Tamże, 16 maca 1913 r., nr 74, s. 4. 
13 Tamże, 8 kwietnia 1913 r., nr 94, s. 3. 
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swych mandatów, zrzekając się wszelkich odpowiedzialności za następstwa”14. 
Zamęt w organizacji doprowadził do tego, że dowódcy oddziałowi, mający za 
sobą kilkanaście lat służby złożyli swoje mandaty p.o. prezesowi Straży A. Pay-
serowi z prośbą o zwolnienie ich z obowiązków. Do dymisji podali się: Wincenty 
Spaczyński, członek Zarządu naczelnik oddziału I, strażak od 28 lat, dowódca od 
lat 23,  Antoni Łęski -  naczelnik oddziału II, w straży od 22 lat, Walenty Chud-
kiewicz – naczelnik oddziału II, w straży od 8 lat, Bolesław Łęski – naczelnik 
oddziału III w straży od lat 1315.   

Dymisje władz straży oraz jej dowódców oddziałów podziałało na wła-
dze miasta. Zorganizowano spotkanie strażaków z burmistrzem dr Julianem 
Grabowskim. Po wystąpieniu burmistrza przemówił były prezes Straży Jan Hus-
sarzewski oraz obywatele miasta: Szwedowski, Katuszewski, Fiwek, Chudkie-
wicz i W. Fryc. Zdecydowano wstrzymać dymisje do czasu podjęci rezolucji 
gubernatora piotrkowskiego szambelana Michaiła Jaczewskiego na podany pro-
test i zatwierdzenie ostatniego ogólnego zebrania członków Straży Ogniowej16. 
Straż powinna mieć organy dowódcze, wobec nieprzyjęcia mandatu komendan-
ta przez S. Kosteckiego i M. Świderskiego powołano na stanowisko Wincentego 
Spaczyńskiego, naczelnika oddziału I. Odbyło się nabożeństwo z racji ukończe-
nia letnich ćwiczeń (których, nie było). Po nabożeństwie Komendant przywitał 
nowo mianowanego Naczelnika straży ziemskiej Żabickiego. Mimo tego, że na-
czelnik był Rosjaninem, nawoływał w swojej przemowie do „solidarności celem 
podtrzymania organizacji strażackiej”17.    

Korespondent dużo miejsca poświęcał opisowi pożarów w mieście.  
W dniu wyborów w straży, czyli 2 kwietnia 1913 r., wybuchły trzy pożary. Pier-
wszy miał miejsce na Zakrzówku 1,5 wiorsty od Radomska (1615 m). Powstał on 
na posesji Wolskiego. Ogień przed przybyciem straży stłumili domownicy. Dru-
gi pożar wybuchł o godzinie 9.30, lecz i tam kilku mieszkających w pobliżu to-
porników stłumiło pożar przed przybyciem swoich kolegów. Trzeci pożar wy-
buchł o godzinie 10.42 wieczorem. Paliło się kilka obórek i skład szmat przy ul. 
Przedborskiej. Przy pracy ratunkowej doszło do wypadku. Do kanału ściekowe-
go wpadli, odnosząc obrażeń całego ciała, topornicy Jakub Wtorkiewicz, Suliński 
oraz cwałowy II oddziału Bolesław Kałka, tego ostatniego odwieziono do szpita-
la. Antoni Kałczyński skomentowała to w następujący sposób: „Dziwnym zaiste 

                                                 
14 Tamże, 19 października 1913 r., nr 286, s. 4. 
15 Tamże, 26 października 1913 r., nr 293, s. 4. 
16 Tamże, 11 listopada 1913 r., nr 308, s. 3. 
17 Tamże, 21 listopada 1913 r., nr 318, s. 3. 
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jest lekceważenie sobie przez ojców miasta życie mieszkańców. Toć kanały ście-
kowe winne posiadać pokrywy18”. 22 kwietnia 1913 r. spłonęła fabryka guzików 
Goldberga i Spółki na ul. Kietlińskiej. Pożar wybuchł w nocy z piątku na sobotę. 
Pomimo energicznej akcji, fabryki nie udało się ocalić, działania straży ograni-
czono do zabezpieczenia miejsca przed dalszym rozprzestrzenianiem się pożaru 
na sąsiednie budynki19. 24 kwietnia 1913 r. o godzinie 3.10 po południu zaalar-
mowano straż  do palących się rzeczy w suterenie w domu Najmanowicza przy 
ul. Krakowskiej. Do tego pożaru wyjechali strażacy III oddziału z zastępcą na-
czelnika straży Adamczewskim. Ogień w zarodku został stłumiony. O niebez-
pieczeństwie tego pożaru świadczy to, że straż otrzymała informację, że w palą-
cych się pomieszczeniach znajduje się dwoje dzieci, tymczasem strażacy wydo-
byli tylko duszące się prosię. Spłonęło łóżko wraz z pościelą i kuferek z odzie-
żą20. 

18 września 1912 r. o godz. 12 w południe, kiedy odprawiano w kościele                          
św. Lamberta uroczystości odpustowe, straż została zwołana do gaszenia pożaru 
w browarze „Bawaria” Zakrzewskiego obok teatru „Kinema”. Pożar wybuchł  
w składzie słodu nad lodownią. Spalił się dach na składzie słodu, susząca się 
bielizna państwa Zakrzewskich oraz spore ilości słodu i siana. Straż pod do-
wództwem komendanta Stefana Kosteckiego i wicekomendanta Michała Świ-
derskiego gasiła ogień 3 godziny21.  

W dniu 9 maja 1913 r. około godziny 9 wieczorem zaalarmowano straż 
do palącej się stodoły przy ul. Kietlińskiej w posesji Sowińskiej Piotrowej. Zanim 
straż przybyła, nadbiegli w sąsiedztwie zamieszkali strażacy i sąsiedzi i ugasili 
pożar. Straż zawróciła z drogi do remizy22.        

11 września 1913 r. odnotowano 4 pożary. Pierwszy wybuchł w Radzie-
chowicach, odległych od Radomska o 6 wiorst (6, 5 km). Na ratunek udał się tam 
II oddział Straży. Po kilku godzinach pożar ugaszono. Nadmienić trzeba nagan-
ne postępowanie wójta Kupczyńskiego z Radziechowic. Nie tylko odmówił po-
mocy, ale nawet nie udostępnił strażakom furmanek  na przyjazd do Radomska. 
Strażacy po ciężkiej pracy musieli wracać pieszo. Drugi z pożarów wybuch  
w zabudowaniach Szczerbińskiego za plantem kolejowym. Straż dotarła tam  
z wielkimi trudnościami, z racji fatalnej drogi. Strażacy musieli wydobywać  

                                                 
18 Tamże, 9 kwietnia 1913 r., nr 95, s. 3. 
19 Tamże, 22 kwietnia 1913 r., nr 109, s. 4. 
20 Tamże, 25 kwietnia 1913 r., nr 111, s. 3. 
21 Tamże, 19 września 1912, nr 257, s. 3. 
22 Tamże, 13 maja 1913 r., nr 132, s. 4. 
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z dziur błotnych narzędzia ogniowe. Spaliła się tylko oficyna, reszta budynków 
ocalała. Straż noworadomska brała także udział w gaszeniu pożarów we wsi 
Krępa, odległej od miasta o 10 wiorst (10,8 km). Spaliła się stodoła należąca do  
K. Rubasińskiego i F. Węglarskiego. 7 września 1913 r. spaliły się dwa domy na 
przedmieściu Bartodzieje23.    

21 listopada 1913 r. o godzinie 1. 15 w południe wybuchł pożar w fabryce 
guzików „Fortuna” przy ul. Przedborskiej w Radomsku. Na ratunek przybyły 
straże miejska i fabryczna Braci Thonet. Po trzech godzinach ogień ugaszono24.    

13 kwietnia 1914 r. o godzinie 11 wieczorem wybuchł pożar we wsi 
Okrajszów odległej o 4 wiorsty od Radomska. Spaliły się zabudowania gospo-
darskie i 7 stodół należących do gospodarzy: J. Niteckiego, A. Kałki, N. Szaliń-
skiego i M. Borowca. Ofiarą ognia padły też 4 konie i 9 krów. W pożarze zginął 
też syn jednego z gospodarza, który próbował wyprowadzić zwierzęta z pożaru, 
obsunął się na niego dach, kryty słomą. Z Radomska na ratunek wyruszyły dwa 
oddziały Straży pod komendą A. Łęskiego, na pomoc wyruszyła też straż dwor-
ska ze Smotryszewa z B. Święcickim na czele25. 

24 kwietnia 1914 r. nocą wybuchł pożar w zabudowaniach drewnianych 
Piotrowskiego przy ul. Koszarowej. Spłonął doszczętnie duży dom drewniany                                 
oraz przylegające komórki. Na ratunek przybyły straż miejska i straż fabryczna 
braci Thonet26.        

Pod koniec lipca 1914 r. odnotowano pożary w Radomsku przy ul. 
Przedborskiej, zabudowania gospodarcze z oborami i komorami K. Porazińskie-
go. W Gliniankach Przedborskich spłonęły 2 domy, jeden  nich należał do Kop-
cia, druga do Jacka Półroli. Do tego pożary na pomoc wyruszyły Straż miejska  
i fabryczna Braci Thonet. Ogień stłumiono po kilku godzinach27.   

Rozłam, który zarysował się w straży, zagroził nie tylko istnieniu jej sa-
mej i jej działalności, ale przede wszystkim bezpieczeństwu ludzi, którym ta 
organizacja miała pomagać. 19 maja 1913 r. zapalił się młyn  należący do starsze-
go małżeństwa Bodźkowskich w majątku Borowo odległego o 2½ wiorsty (2,7 
km) od Radomska. Na odgłos dzwonów przybiegło 12 strażaków III oddziału z 
zastępcą komendanta straży Adamczewskim. Czekano długo na konie, bowiem  
w związku z rozłamem w straży nie było już kasjera, który wystawił by kwit na 

                                                 
23 Tamże, 11 września 1913 r., nr 248, s. 2. 
24 Tamże, 22 listopada 1913 r., nr 319, s.  3. 
25 Tamże, 16 kwietnia 1914 r., nr 103, s. 3; tamże, 19 kwietnia 1914, nr 106, s .5. 
26 Tamże, 24 kwietnia 1914 r., nr 111, s. 2. 
27 Tamże, 24 lipca 1914 r., nr 200, s. 3. 
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zapłacenie obywatelom i dorożkarzom za dostarczone konie do pożaru. Zarządu 
Straży w Radomsku nie było, nikt odpowiedzialności finansowej nie ponosił, 
obywatele i dorożkarze podnieśli bunt i koni do pożaru nie dostarczali. Wreszcie 
po dostarczeniu koni wyruszono na miejsce pożaru. Zaleziono jedynie spalony 
młyn, stodołę i stóg siana. Straż zajęła się jedynie dogaszaniem pożaru. Całość 
korespondencji kończy się niewesołą prośbą Antoniego Kałczyńskiego, strażaka 
oddziału III: „Wobec powyższego czas już ocknąć się „prawicy”, w liczbie której 
znajdują się malkontenci ubiegający się o te zaszczytne mandaty „starszyzny” 
byleby jak dotąd swoją wyższością ignorować ludzi, którzy nie za pieniądze i nie 
z musu, lecz jako zacni obywatele niosą pomoc bratnią. Takich strażaków wy-
rzucać ze straży nie wolno, bo za nimi upomną się wszyscy. Czas więc panowie, 
trzeźwo spojrzeć na dobro tej instytucji, zrzucić zarozumiałość i pychę z siebie  
i nie wystosować do strażaków odezwy, a wziąć się do wspólnej pracy w szere-
gach oddziałów toporniczych, boć przemawia za Wami zdrowie i siła, a nie 
ubiegać się o mandaty prezesów, komendantów, wicekomendantów itd., itd. bo 
to nie przynosi korzyści społeczeństwu, a przeciwnie, wyrządza się takim postę-
powaniem krzywdę, zarówno narażamy się wobec cudzoziemców na śmiesz-
ność i złe nacechowanie! Zakończmy już raz, bo przed nami stoją nowe widma 
pożarów i zniszczenia, a my strażacy bez narzędzi ogniowych wyczekujemy 
pomyślnego końca”28. 22 maja 1913 r. dorożkarze z Radomska tłumaczyli się  
z niedostarczenia koni na czas akcji straży pożarnej i winą obarczyli stróży noc-
nych, którzy „w bramach śpią i nie alarmują w dzwony pożarne, to my temu nie 
jesteśmy winni i podczas spoczynku nocnego nie jesteśmy w stanie przeczuć 
instynktownie, czy jest pożar lub nie”29.    

W 1913 r. rozpoczęła swoją działalność Straż Ogniowa Ochotniczej przy 
fabryce braci Thonet. W niedzielę, 3 sierpnia 1913 r. odbyło się otwarcie i po-
święcenie remizy tej straży. O godz. 8 rano straż fabryczna zebrała się na placu 
fabrycznym, oczekując delegacji straży ochotniczej miejskiej w osobach Jagu-
szewskiego, Wincentego Spaczyńskiego naczelnika oddziału I, J. Karaczkiewicza 
sekretarza sztabu i 4 członków czynnych. Po ceremonii powitania ruszył uroczy-
sty pochód straży z orkiestrą na czele, pod batutą Telackiego do kościoła para-
fialnego. O 9 rano ks. kanonik Franciszek Mirecki odprawił nabożeństwo, pod-
czas którego przygrywali członkowie orkiestry smyczkowej z fabryki braci Tho-
net. Po skończonej mszy ks. Mirecki wygłosił mowę okolicznościową. O godz. 
10.00 rano straż przedefilowała po mieście, powracając następnie na teren fabry-
                                                 
28 Tamże, 19 maja 1913 r., nr 135, s. 2. 
29 Tamże, 22 maja 1913 r., nr 137, s .2. 
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ki, gdzie odbył się uroczysty akt poświęcenia i otwarcia straży. Pierwszy prze-
mawiał dyrektor fabryki a zarazem prezes straży fabrycznej A. Payser. Mówił  
o obowiązkach strażackich, zachęcając członków do wytrwałego niesienia po-
mocy. Potem zabrał głos Rzadek, komendant Straży. W imieniu strażaków przy-
rzeczenie złożyli: Jaguszewski, Wincenty Spaczyński, W. Chudkiewicz. Następ-
nie udano się na skromną przekąskę do sali remizy oficjalistów fabrycznych. 
Uroczystość zakończyła zabawa urządzona w lesie miejskim za miastem, przy-
grywały dwie orkiestry: straży miejskiej i Edwarda Dawida. „Naturalnie, ba-
wiono się ochoczo i z humorem”. Straż fabryczna składała się z dwóch oddzia-
łów, liczyła 60 członków. Remiza zaopatrzona była  w „doborowe narzędzia 
strażackie”, m. in. w sikawkę benzynową  o trzech wylotach30. 

By wspomóc działalność ochotniczej straży organizowano specjalne za-
bawy taneczne31 lub przedstawienia. W gmachu teatralnym „Kinemy” grono 
aktorów-amatorów wystawiło sztukę Leokadii Wierusz-Kowalskiej pt. „Zabie-
gi”, z której dochód przeznaczony został na straż. Na wyróżnienie zasłużyły 
panie: Stanisława Ryt, M. Rokolińska, B. Olczyk, J. Kusińska oraz panowie  
N. Doliński, L. Bartnik, N. Świderski, B. Kusiński, i J. Gardziński32. W Wigilię 
1912 r. zapowiedziano odegranie przez „grono amatorów” Jasełek. Reżyserem 
był sekretarz Straży Kozakiewicz, śpiew i muzyka pod kierunkiem Dawida. 
Zysk z przedstawienia miał być przekazany na działalność Straży33. 1 czerwca 
1913 r. zorganizowano na potrzeby straży, pierwszą w tym roku, zabawę ludo-
wą. Przygrywała orkiestra straży34. 2 i 3 lipca zaś w gmachu teatru „Kinema” 
odbyły się przedstawienia, w pierwszy dzień sztuka „Kabaret”, drugiego dnia 
odegrana była sztuka „Radziwiłł Panie Kochanku”. Obie sztuki reżyserował 
dyrektor teatrów polskich Gloger. Zysk z tych przestawień został przekazany na 
rzecz straży35. 

                             Sprawy oświatowe Radomska 

 

W 1897 r. obywatele Radomska wystosowali prośbę o zbudowanie gma-
chu szkoły elementarnej. Budynek, w którym mieściła się szkoła był za mały, 
liczył dwie niewielkie sale, w której uczyło się 200 dzieci, tylko połowa z nich 
siedziała, reszta podpierała ściany lub siedziała na podłodze. Szkoła ta była od-
                                                 
30 Tamże, 8 sierpnia 1913, nr 215, s.2-3. 
31 Tamże, 10 września 1912, nr 248, s. 3. 
32 Tamże, 12 luty 1913 r., nr 42 s. 3. 
33 Tamże, 24 grudnia 1912 r., nr 353, s. 4. 
34 Tamże, 1 czerwca 1913 r., nr 147, s. 3. 
35 Tamże, 4 lipca 1913 r., nr 180, s. 2. 
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dalona od centrum miasta o dwie wiorsty, we wsi Stobiecko. Podpisani obywa-
tele wykazali szereg placów odpowiednich pod szkołę, lecz projekt ten upadł, 
nie zyskując poparcia ze strony władz miejskich. 

W 1898 r. obywatele Radomska powtórzyli ponownie prośbę o budowę 
gmachu szkolnego. Odbyło się posiedzenie kilkunastu obywateli w tej sprawie, 
po długich debatach wypowiedziano się, że dwie klasy żeńskie należy przenieść 
z dawnego lokalu szkoły do domu doktora Zalejskiego, co też uczyniono.  
W 1899 r. Magistrat zaczął się zastanawiać nad budową szkoły. Kupiono plac za 
300 rubli. Postanowiono polecić inżynierowi powiatowemu Lemnenowi opra-
cować plany nowoprojektowanego gmachu. Projekt w stylu romańskim prezen-
tował się znakomicie, odbyło się kilka posiedzeń Magistratu, ale punkt ten 
zszedł z porządku dziennego. Kilka lat później, na skutek żądań robotników 
dwóch fabryk Braci Kohn i Thonet, utworzono szkoły elementarne dla dzieci 
pracowników tych fabryk, przez co liczba uczniów w szkołach miejskich zmniej-
szyła się. Władze miasta uznały budowę gmachu szkoły w tej sytuacji za zby-
teczną. 

 13 marca 1904 r. odbył się pogrzeb Feliksa Fabianiego nauczyciela i kie-
rownika prywatnej szkoły męskiej w Radomsku. W dniu jego pogrzebu ucznio-
wie zobowiązali się dla uczczenia pamięci nieboszczyka, w uznaniu jego zasług 
w wychowaniu młodzieży, ze składek dobrowolnych wybudować gmach szko-
ły. W skład komitetu budowy wchodzili ksiądz kanonik Gawroński, Feliks My-
śliński, K. Soczołowski, L. Gawroński, W. Karwasiński, A. Sobroński, F. Ościk,  
J. Filipowicz. W 1908 r. na placu przy ul. Przedborskiej postanowiono wybudo-
wać szkołę im. Feliksa Fabianiego, zebrał się komitet budowy szkoły, uzyskano 
pozwolenie na zbieranie składek, lecz w 1913 r. komitet budowy szkoły przestał 
funkcjonować36. 

Szkoły elementarnej co prawa nie zbudowano, ale w 1906 r. w Macierzy 
Szkolnej powstała myśl wybudowania w Radomsku szkoły średniej, kosztem 
zadeklarowanych składek mieszkańców miasta oraz zapomogi z kasy magistra-
tu, kupiono od miasta plac położony przy ul. Przedborskiej. Niestety, Macierz 
zawieszono i plan budowy szkoły średniej został zaniechany. 

W 1910 r. zarząd miasta postanowił przystąpić do budowy szkoły ele-
mentarnej, zaproszono obywateli, zawiązał się komitet jej budowy. Szkoła ta 
miała stanąć przy ul. Częstochowskiej, z uwzględnieniem „wszelkich wymagań 
techniki i hygieny”. Opracowanie szczegółowego planu szkoły powierzył Magi-

                                                 
36 Tamże, 27 kwietnia 1913 r., nr 113, s. 4. 
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strat inżynierowi powiatowemu Stefanowi Warchołowi. Tymczasem w kosza-
rach wojskowych wynajęto lokal i tam pewna ilość dzieci korzystała z nauki. 
Korespondent „Gońca Częstochowskiego” w Radomsku napisał: „szkoła ta jak 
również i droga do niej jest wprost ohydna”. Przyjęto prowizoryczność tego 
rozwiązania. Na wiosnę 1911 r. oczekiwano rozpoczęcia robót, ale podobnie jak  
i w 1899 r. za plac zapłacono, tym razem rubli 900. W tym czasie ustąpił dotych-
czasowy burmistrz, przechodząc na emeryturę, na jego miejsce powołano Fran-
ciszka Mrówczyńskiego. Spodziewano się, że nowy burmistrz poprowadzi ener-
gicznie sprawę, tymczasem zdołano zwołać tylko 29 czerwca 1911 r. naradę  
w Magistracie. Zaproszono na nią Czesława Bagieńskiego z Częstochowy, jako 
rzeczoznawcę, po długich debatach postanowiono budować nie szkołę elemen-
tarną, ale szkołę średnią techniczno-przemysłową, pod zwierzchnictwem mini-
sterstwa przemysłu i handlu. Uproszono Czesława Bagieńskiego, aby opracował 
ustawę, program i określił budżet przyszłej szkoły. Parę miesięcy potem prac 
wybudowania szkoły techniczno-przemysłowej zaniechano, bo większość oby-
wateli miasta Radomska wypowiedziała się za budową szkoły filologicznej. 

Rok 1912 przeminął, w roku następnym także nie rozpoczęto budowy ja-
kiejkolwiek szkoły. „Wobec tego przypuszczać należy, że w składzie komisji 
szkolnej brak ludzi czynu, ludzi energicznych, to też z przykrością trzeba 
stwierdzić, że jeszcze wiele czasu upłynie, nim Radomsk doczeka się upragnio-
nego przybytku wiedzy, chyba, że przyczyni się do urzeczywistnienia projektu 
nowo mianowany burmistrz dr Julian Grabowski, człowiek wysoce inteligentny. 
W nim mają iskierkę nadziei miejscowi obywatele”37. 

17 listopada 1913 r. odbyła się licytacja na przebudowę starych budyn-
ków koszarowych Wojsk Polskich (sprzed 1831 r.) z przeznaczeniem na szkołę 
elementarną. Koszt tej przebudowy wynosić miał 16 tys. rubli38. Roboty miały 
rozpocząć się na wiosnę 1914 r. Pod koniec maja tego roku do Petersburga, czyli 
stolicy państwa, udała się delegacja kilku obywateli w sprawie przyspieszenia 
otrzymania koncesji na szkołę realną 7-klasową39.     
 7 grudnia 1913 r. (czyli już po zatwierdzeniu lokalizacji szkoły i przezna-
czeniu pieniędzy na remont koszar) pojawiła się nowa propozycja ulokowania 
szkoły elementarnej w budynku pofranciszkańskim, w którym zainstalowane 
były biura powiatowe. Budynek ten położony przy kościele, miał piękny dzie-
dziniec i ogród. Nowy budynek urzędu powiatowego miałby być wybudowany 

                                                 
37 Tamże, 4 maja 1913, nr 120, s. 2 – 3. 
38 Tamże, 17 listopada 1913 r., nr 314, s. 4 
39 Tamże, 21 maja 1914 r., nr 138, s. 4. 
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kosztem 24 gmin, wchodzących w skład powiatu, przy współudziale finanso-
wym miasta Radomska40.  

Sprawę utworzenia szkoły średniej w Radomsku zapoczątkowała w lu-
tym 1914 r. łódzka dyrekcja naukowa, zapytaniem jaka szkoła średnia, wyższa 
lub rzemieślnicza, mogłaby być utworzona w Radomsku41. W związku z tym, 
odbyło się w sali ratuszowej zebranie radnych miasta pod przewodnictwem 
inspektora szkół rządowych, na które zaproszono przedstawicieli społeczności 
miasta Radomska: Szwedowskiego, Oczkowskiego, inż. Stefana Warchoła, Ży-
lińskiego, Myślińskiego, Świderskiego, dyrektora Hussarzewskiego, Kwapi-
szewskiego, dyrektora Paysera, Sobrańskiego i innych. Uchwalono, mając na 
względzie istnienie dwóch fabryk mebli giętych, utworzenie szkoły stolarsko- 
rzeźbiarskiej. Zarząd miasta przekazał na ten cel 4 000 rubli, złożone miastu 
przez Towarzystwo Metalurgiczne za pozwolenie na przecięcie ul. Ogrodowej 
linią kolejową. Zebranie powołało Komisję w osobach dyrektora Paysera, rejenta 
Myślińskiego, Żylińskiego i Oczkowskiego dla opracowania szczegółowego 
programu42. 

 
Przemysł, handel i rzemiosło w Radomsku 

 

22 marca 1912 r. zawarto kontrakt pomiędzy Lewkowiczem a Folmanem 
na budowę stolarni przy ul. Kaliskiej na posesji Lewkowicza43. „Ceratownia”  
w Radomsku powiększyła liczbę pracowników na skutek zamówień z Królestwa 
i Cesarstwa. Miał być wybudowany jeszcze jeden budynek fabryczny44. W tym 
samym miesiącu ks. Adamczyk prezes spółki udziałowej szewców w asyście ks. 
Franciszka Mireckiego poświęcił nowo otwarty sklep z obuwiem. Mieścił się on 
w gmachu Magistratu w miejscu, w którym były jatki z mięsem. Sklep urządzo-
no wytwornie i z gustem. Oprócz tego sklepu spółka szewców posiadała też 
skład skór i przyborów szewskich w domu Soczołowskiej w Rynku45.  We wrze-
śniu 1912 r. przystąpiono do rozbudowy fabryki mebli giętych braci Thonet. 

                                                 
40 Tamże, 7 grudnia 1913 r., nr 334, s. 4. 
41 Tamże 4 luty 1914 r., nr 34, s. 2. 
42 Tamże, 8 luty 1914 r., Nr 38, s. 4. O szkolnictwie w Radomsku patrz: G. Mieczyński, 
Szkolnictwo w Radomsku w latach 1854 - 1914, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. 5,  2011, s. 39 
– 72.  
43 „Goniec Częstochowski”, 1 kwietnia 1912, nr 90, s. 3 
44 Tamże. 
45 Tamże, 20 marca 1912 r., nr 79, s. 3 
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Budynek jednopiętrowy miano przebudować na trzypiętrowy46. Grono ślusarzy 
zwróciło się do starszego z żądaniem zwołania zebrania ślusarzy celem zadania 
sprawozdania z działalności od 1907 r.47. W listopadzie 1912 r. Piętka, właściciel 
nieruchomości przy ul. Bartodziejskiej, przystąpił do budowy kilkupiętrowego 
młyna parowego48. Z dniem 1 stycznia 1913 r. przy ul. Częstochowskiej otwarto 
chrześcijański skład towarów łokciowych, jego właścicielką był M. Studnicka49. 
W tym samym miesiącu „ku ogólnemu zadowoleniu naszych mieszkańców” 
założono chrześcijański skład świec, mydeł, szczotek, nafty pod nazwą „Pro-
mień”. Założycielami byli panowie Pawłowski i Dominikowski50. 28 stycznia 
1913 r. „Goniec Częstochowski” informował o otwarciu składów węgla należą-
cych do obywateli narodowości polskiej, były to: skład Molika na Bugaju, Bana-
szkiewicza na ul. Częstochowskiej, J. Starosteckiego i Wróblewskiego na ul. Kra-
kowskiej. Ponadto węgiel sprzedawany też był w składzie rolniczym na Małym 
Rynku51. 

W 1913 r. grono przemysłowców łódzkich organizowało towarzystwo 
akcyjne oparte na kapitale niemieckim nowej fabryki mebli giętych. Zaprojekto-
wał ją inżynier – budowniczy Targel z Łodzi. Fabryka miała zatrudniać 6000 
robotników. Jej budowa miała trwać dwa lata. Należy dodać, że byłaby to czwar-
ta fabryka mebli giętych po przedsiębiorstwach: Braci Thonet, Józefa i Jakuba 
Kohnów oraz Ksawerego Wünsche i Spółki52. Władysław Katuszewski, właści-
ciel fabryki maszyn rolniczych i odlewni, urządził tartak z lokomobilą na wozie. 
Urządzenie to było dużym udogodnieniem dla właścicieli lasów, bo można było 
na miejscu rżnąć drzewo53. W tym samym miesiącu ogłoszono, że zostanie stwo-
rzona spółka udziałowa do otwarcia sklepu handlowo-detaliczne-go. Sprzeda-
wać tam miano korty, sukna, płótna. W komitecie znaleźli się m. in. p. Hussa-
rzewska, Józefina Siennicka, ks. prefekt Secomski, Władysław Katuszewski, 
Szczęsny Szamowski, Antoni Paciorkowski54. W dniu 31 maja 1913 r. o godz.  
1 rano w kościele parafialnym w Radomsku ks. Tadeusz Peche odprawił solenne 
nabożeństwo w intencji uruchomienia chrześcijańskiego młyna parowego nale-

                                                 
46 Tamże, 7 września 1912 r., nr 245, s. 3 
47 Tamże, 5 października 1912 r., nr 273, s. 3. 
48 Tamże, 22 listopada 1912 r., nr 327, s. 3. 
49 Tamże, 24 stycznia 1913 r., nr 23, s. 3. 
50 Tamże, 13 stycznia 1913 r., nr 12, s. 3. 
51 Tamże, 28 stycznia 1913 r., nr 28, s. 3. 
52 Tamże, 17 maja 1913 r., nr 132, s. 4. 
53 Tamże, 24 maja 1913 r., nr 139, s. 3 
54 Tamże, 23 maja 1913 r., nr 138, s. 4. 
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żącego do Bolesława Piętki. Młyn znajdował się na ul. Bartodziejskiej. Po nabo-
żeństwie zaproszeni przemysłowcy i goście udali się do 4-piętrowego młyna, 
który ks. Tadeusz Peche poświęcił. W czasie całej uroczystości paliły się elek-
tryczne lampy, urządzone przez L. Warwasińskiego i A. Kryzla. Całość tej uro-
czystości wypadła nad wyraz podniośle i nastrojowo, rokując na pomyślną przy-
szłość nowej placówce55. W czerwcu 1913 r. powstał chrześcijański skład mąki56. 
Z dniem 1 czerwca 1913 r. przy ul. Przedborskiej w dawnym parowym młynie 
rozpoczęła działalność chrześcijańska fabryka wyrobów drzewnych braci Woja-
kowskich. Maszyny montował zakład mechaniczny W. Kusińskiego i Wojakow-
skiego z Radomska57.  

 W lipcu 1913 r. otwarto na Rynku kantor pism krajowych i zagranicz-
nych, należący do Antoniego Kałczyńskiego58 oraz kiosk z gazetami prowadzo-
ny przez Jakuba Żygulskiego59. Na ul. Przedborskiej otwarto magazyn z obu-
wiem Kazimierza Dorozińskiego, majstra cechowego. Jak zaznaczono, to był już 
6 z rzędu sklep tej branży, należący do rzemieślników-chrześcijan60. Na rogu 
Rynku i ul. Krakowskiej w domu Filipowicza Antoni Jędrzejczyk w sierpniu 
1913 r. otworzył sklep spożywczy. Brak sklepu ludność chrześcijańska dotych-
czas bardzo odczuwała61. Otwarty został też magazyn i pracownia obuwia Piotra 
Generowicza. Magazyn ten mieścił się w domu Sośnierza przy ul. Kaliskiej62. 
Przy ul. Kaliskiej we wrześniu 1913 r. powstał też sklep galanteryjny  i wyrobów 
skórzanych, jego właścicielem był Sobieszczański, były urzędnik kolei warszaw-
sko-wiedeńskiej. W sklepie tym na uwagę zasługiwało ręcznie wykonane obu-
wie chińskie i japońskie63. Na ul. Kaliską przeniesiono do nowego lokalu, prze-
robionego specjalnie na ten cel, sklep udziałowy „Gwiazda”64. Chrześcijańska 
fabryka kafli Pawła Fiwka w Radomsku w 1913 r. została powiększona. Wpro-
wadzono w tym roku wyrób części kaflowych do pieców wykwintnych najnow-
szych stylów, które dotychczas sprowadzono z zagranicy65. W 1914 r. fabryka 

                                                 
55 Tamże, 3 czerwca 1913 r., nr 149, s. 3. Pierwszy przykład użycia w Radomsku prądu 
elektrycznego do oświetlenia. 
56 Tamże, 23 czerwca 1913 r., nr 169, s. 2. 
57 Tamże, 11 czerwca 1913 r., nr 153, s. 3. 
58 Tamże, 6 czerwca 1913 r., nr 152, s. 4. 
59 Tamże, 9 czerwca 1913 r., nr 155, s. 3. 
60 Tamże, 6 sierpnia 1913 r., nr 213, s. 3. 
61 Tamże, 12 sierpnia 1913 r., nr 219, s. 2. 
62 Tamże, 27 sierpnia 1913 r., nr 234, s. 2. 
63 Tamże, 22 września 1913 r., nr 259, s. 3. 
64 Tamże.  
65 Tamże, 18 grudnia 1913 r., nr 345, s. 3. 
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mebli Braci Kohn nabyła na własność tartak Rechtermana za sumę 75 000 rubli. 
W związku z powyższym znacznie powiększono teren zabudowań fabrycznych, 
stykających się z rzeczonym tartakiem. Sukcesorowie Rechtermana mieli korzy-
stać z tartaku do 1 października 1914 r.66 W lipcu 1914 r. przemysłowiec z Ra-
domska A. Szewczyk założył na ul. Brzeźnickiej, w domu Hermana, fabrykę 
lemoniady i kwasu chlebowego. Poświęcenie fabryki odbyło się 12 lipca67. 

Chwalić nigdy dosyć. Obywatele miasta Radomska brali udział w róż-
nych międzynarodowych wystawach rzemiosła i przemysłu, osiągając sukcesy, 
zyskując wyróżnienia i medale. W listopadzie 1912 r. na Besarabskiej wystawie 
rolno-przemysłowej nagrodzona została dyplomem uznania oraz złotym meda-
lem Fabryka Ksawerego Wünsche i Ska za swoje meble gięte68. W 1912 i 1913 r. 
na Wystawie Paryskiej złoty medal oraz krzyż zasługi zdobył właściciel zakładu 
krawieckiego Ludwik Bartnik, były pracownik firm wiedeńskich i paryskich69.  
W 1912 r. właściciel zakładu szewskiego Piotr Generowicz otrzymał złoty medal                      
i krzyż honorowy „Gran Gremio” za precyzyjne wykonanie obuwia damskie-
go70. Natomiast w marcu 1913 r. Komitet Wystawy Wszechświatowej  w Rzymie, 
przyznał mu dyplom uznania złoty krzyż i złoty medal za solidne wykonanie 
obuwia wedle najnowszej  i najpraktyczniejszej mody71.  

Ważną instytucją dla funkcjonowania obrotu finansowego miasta Ra-
domska było Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, założone w 1908 r. przez Wa-
leriana Bugajskiego. W 1913 r. liczyło 320 członków. Pierwotnie instytucja skie-
rowana głównie na potrzeby społeczności polskiej po 5 latach zmieniła swój cha-
rakter. Na 10 osób zarządzających, 6 było narodowości żydowskiej. Zdarzały się 
sytuacje nieprzyjmowania weksli od przedstawicieli narodowości polskiej. Za-
sady nierównomiernego traktowania także widoczne były w nieudzielaniu po-
życzek pod zastaw majątku o wiele wyższego przez pożyczającego chrześcijani-
na, niż przedstawiciela narodowości żydowskiej. Rodziło to poczucie nierówno-
ści w dostępie do kredytowania działalności finansowej72. 10 marca 1914 r. miało 
odbyć się piąte zwyczajne roczne zebranie członków. Porządek zebrania był 
następujący: wybór przewodniczącego zebrania, sprawozdanie z czynności za 
rok 1913, zatwierdzenie wniosków Rady co do podziału zysków osiągniętych  

                                                 
66 Tamże, 4 luty 1914 r., nr 34, s. 2. 
67 Tamże, 5 lipca 1914 r., nr 181, s. 4, 9 lipca 1914 r., nr 185, s. 2. 
68 Tamże, 22 listopada 1912 r., nr 321, s. 3. 
69 Tamże, 3 luty 1913 r., nr 33, s. 3; 17 września 1913, nr 254, s. 3. 
70 Tamże, 27 sierpnia 1913 r., nr 234, s. 2. 
71 Tamże, 12 marca 1913 r., nr 70, s. 3. 
72 Tamże, 12 stycznia 1913 r., nr 11, s. 4. 
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w 1913 r., ustanowienie budżetu na rok 1914, wnioski członków, wybór trzech 
członków Rady, wybór dwóch członków Zarządu, wybór trzech członków Ko-
misji rewizyjnej i trzech ich zastępców73. Sprawy sprawozdawcze i finansowe 
zostały przyjęte. Zebranie to zostało zerwane przed przedstawicieli narodowości 
żydowskiej, pod zarzutem niedopuszczenia do głosu tych członków, którzy się 
spóźnili ponad dwie godziny po zamknięciu listy. Ponad połowa znajdujących 
się na sali Żydów nie należała do Towarzystwa Wzajemnego Kredytu74. Wobec 
ogólnego zamieszania przed głosowaniami zebranie przerwano, dokończono je 
28 marca 1914 r., dokonując stosownego uzupełnienia członków władz Towa-
rzystwa75.  

 Cenną kooperatywą gospodarczą Radomska było Spółdzielcze Stowa-
rzyszenie Szewców, powstałe w 1912 r. 24 lutego 1914 r. odbyło się roczne ze-
branie pod przewodnictwem ks. Adamczyka. Odczytano sprawozdanie Stowa-
rzyszenia za rok 1913. Kapitał udziałowy wynosił 2526 rubli i 50 kopiejek, posia-
dało sklep z obuwiem o obrocie rocznym 13 211 rubli i skład hurtowy skór w 
domu Soczołowskiej o obrocie rocznym  43 352 ruble i 73 kopiejki. Ogólnie obrót 
Stowarzyszenia wynosił ponad 56 000 rubli. Przy tak niskim kapitale świadczy 
to o dużej znajomości prowadzenia działalności gospodarczej. Powołano Anto-
niego Szablewskiego, członka Zarządu, na gospodarza powierzając mu ogólny 
zarząd sklepem z obuwiem i składem skór, w miejsce dorywczego zajmowania 
się czynnościami dozoru nad obu przedsięwzięciami przez kolejnych członków 
Zarządu. Wyróżniono podziękowaniem Zarządowi w osobach Jana Urbańskiego 
(prezes), K. Dorozińskiego, A. Szablewskiego, B. Jernacha, A. Fijałkowskiego  
i F. Grotowskiego. Do komisji rewizyjnej powołano przez aklamację Jana Szwe-
dowskiego, M. Świderskiego i Leona Janaczyka – starszego cechu szewców. Pod 
koniec zebrania podziękowano  ks. Adamczykowi, byłemu prezesowi Stowarzy-
szenia, skierowanego w swoich obowiązkach kapłańskich do Kalisza, za myśl 
powołania i za trud kierowania tym Stowarzyszeniem76.    

Inną organizacją kredytową było Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędno-
ściowe założone w 1900 r. Udzielało ono pożyczek do wysokości 300 rubli. 25 
marca 1914 r. odbyło się zwyczajne roczne zebranie tego Towarzystwa liczącego 
1066 członków. Porządek obrad był następujący: wybór przewodniczącego, od-
czytanie protokołu poprzedniego zebrania ogólnego, zatwierdzenie sprawozda-

                                                 
73 Tamże, 24 luty 1914 r., nr 54, s. 2. 
74 Tamże, 12 marca 1914 r., nr 70, s. 3. 
75 Tamże, 28 marca 1914 r., nr 67, s. 5. 
76 Tamże, 24 luty 1914 r., nr 54, s. 2. 
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nia Zarządu z czynności Towarzystwa za rok 1913, podział zysków, ustanowie-
nie budżetu, wybory członków władz na miejsce ustępujących (dwóch członków 
Rady, jednego członka Zarządu i trzech członków Komisji Rewizyjnej)77. Sprawy 
merytoryczne załatwiono z sukcesem, ale podobnie jak i w Towarzystwie Wza-
jemnego Kredytu doszło do kryzysu personalnego. Wobec dymisji kierownika 
Towarzystwa Jana Humbleta, prezes Zarządu Stefan Warchoł doprowadził do 
ustąpienia całego składu osobowego Rady i Zarządu, pozostawiając Towarzy-
stwo bez organów kierowniczych78. Dopiero trzecie zebranie tego Towarzystwa 
wyłoniło władze w dniu 17 maja 1914 r.79 

Działalnością handlową zajmowały się nie tylko sklepy prowadzone 
przez osoby fizyczne, ale także stowarzyszenia. Stowarzyszenie Spożywcze 
„Gwiazda” powstało na początku 1904 r. W 1914 r. liczyło ono 200 członków. 
Handlem zajmował się zawodowy subiekt – handlowiec. Po kilku latach od po-
wstania, na skutek kryzysu, prowadzeniem sklepu zajął się członek Zarządu. 
Nie doprowadziło to do polepszenia działalności sklepu, zaczęto mówić o likwi-
dacji i sklepu i samego organu nadzorczego. W 1912 r. po objęciu władzy w Sto-
warzyszeniu przez ks. Tadeusza Peche sytuacja i organizacji i sklepu poprawiła 
się. Spłacono długi, obroty się podwoiły, sklep przeniesiono do wybudowanego 
do tego celu budynku80. 22 czerwca 1914 r. odbyło się doroczne posiedzenie 
Stowarzyszenia. Zatwierdzono bilans, budżet wydatków, podział zysków mię-
dzy członków, uzupełniono skład Zarządu. Postanowiono wreszcie zapisać Sto-
warzyszenie „Gwiazda” do Hurtowni Warszawskiej. Wreszcie podziękowano 
Zarządowi za bezinteresowną pracę dla sklepu „Gwiazda”: ks. Tadeuszowi Pe-
che, Walentemu Mękwińskiemu, Brzozowskiemu, Wodzisławskiemu, Zjawio-
nemu, Katuszewskiemu, Józefowi Półroli81. 

Najważniejszym osiągnięciem mieszkańców Radomska w drodze do 
uprzemysłowienia miasta było założenie resursy i towarzystwa rzemieślniczo-
przemysłowego, miejsca i instytucji jednoczących działania klasy organizującej 
rozwój ekonomiczny miasta i okolic. Pierwszym krokiem było wyjednanie zgo-
dy u władz gubernialnych w Piotrkowie na zorganizowanie miejsca spotkań. 
Długo otrzymywano odpowiedzi negatywne82. Dopiero za piątym razem, 31 

                                                 
77 Tamże, 24 marca 1914 r., nr 82, s. 2. 
78 Tamże, 5 kwietnia 1914 r., nr 94, s. 5 
79 Tamże, 17 maja 1914 r., nr 134, s. 4. 
80 Tamże, 11 września 1913 r., nr 248, s. 2. 
81Tamże, 22 czerwca 1914 r., nr 169, s. 3. 
82 Tamże, 4 lipca 1913 r., nr 180, s. 2. 
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grudnia 1913 r., udało się ustawę zatwierdzić83. Pierwsze organizacyjne zebranie 
Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego odbyło się 18 stycznia 1914 r. 
Przybyło 200 osób spośród sfery rzemieślników, przemysłowców, obywateli, 
urzędników miasta Radomska. O znaczeniu tej organizacji świadczyły dary zło-
żone na ręce Komisji organizacyjnej na rzecz urządzenia wynajętego lokalu, wy-
posażenia go w stoły, krzesła, ławki, lampy: cech szewski złożył 100 rubli, ślu-
sarski 50 rubli, stolarski 25 rubli, krawiecki 20 rubli. Przy Stowarzyszeniu miała 
działać czytelnia i biblioteka. Do Zarządu powołano Jana Szwedowskiego, Mi-
chała Świderskiego, Pawła Fiwka, Kazimierza Dorozińskiego, Andrzeja Szlegra, 
Ludwika Bartnika, Jana Urbańskiego i Józefa Półrolę. Na zastępców członka Za-
rządu: Kazimierza Kałkę i J. Fryca. Do komisji rewizyjnej wybrano: Antoniego 
Paysera, Jana Humbleta i Władysława Katuszewskiego. Na zastępców Francisz-
ka Wantuchowicza i Juliana Kwapiszewskiego. W tym samym dniu odbyło się 
zebranie w którym ukonstytuował się Zarząd: prezes J. Szwedowski, wiceprezes 
F. Oczkowski, sekretarz M. Świderski  i skarbnik Paweł Fiwek84. 14 lutego 1914 r. 
w sali teatru miejscowego odbył się inauguracyjny bal Stowarzyszenia. Sala ba-
lowa urządzona była skromnie, lecz efektownie, udekorowano ją zielenią, prze-
plataną kwiatami i kolorowymi lampkami. Tańce rozpoczęto polonezem. W za-
bawie wzięło udział kilkadziesiąt par. Bal trwał aż do 8.30 rano. Oprócz miesz-
kańców Radomska bawili się goście z Częstochowy, Piotrkowa, Przedborza, 
Kamieńska i Gidel85. 2 marca 1914 r. odbyło się spotkanie w sprawie reformy 
ustawy cechowej z 1816 r. Urządzono też pogadankę o historii cechów od XIII w. 
do roku 191486. 
 

                         Wydarzenia kulturalne w Radomsku      

 

Przegląd wydarzeń kulturalnych miasta należy rozpocząć Sylwestrem 
1911 r. w Towarzystwie Muzycznym. Pierwsze wydarzenie dotyczyło chóru 
kościelnego. Odbyła się msza, w której chór wykonał mszę napisaną na głosy 
mieszane, po południu cały chór wraz z patronem ks. Tadeuszem Peche i dyry-
gentem J. Godlewskim udali się do zakładu fotograficznego „Moderna” celem 
wykonania pamiątkowego zdjęcia. Wieczorem odbyła się wspólna zabawa,  
w której uczestniczyli: ks. Tadeusz Peche, ks. Kalinowski, klasztorny prefekt ks. 

                                                 
83 Tamże, 31 grudnia 1913 r., nr 356, s. 2. 
84 Tamże, 22 stycznia 1914 r. nr 22, s. 3. 
85 Tamże, 14 luty 1914 r., nr 44, s. 3. 
86 Tamże, 2 marca 1914 r., nr 60, s. 2. 



Robert Sikorski 
 

 72

Chwiłowicz. Na zabawie tej odbyły się popisy solowe i duety. Śpiewali: J. Dygu-
ta,  A. Krauze, W. Derczyński z A. Nawotką, solo J. Jaworski. Życzenia chórowi 
złożył ks. Tadeusz Peche, z racji pomyślnego rozwoju chóru zagrzewał do dal-
szej wspólnej pracy87. Inny Sylwester (zabawa taneczna) odbył się w Towarzy-
stwie Muzyczno-Dramatycznym. „Bawiono się na ogół nieszczególne a to z bra-
ku młodzieży”88. 

W nowo przebudowanym gmachu teatralnym przy ul. Piotrkowskiej 
wystawiono sztukę Karola Laufsa „Dom wariatów” w reżyserii E. Królikiewicz  
i J. Krzyżanowskiego z Kruszyny. W przedstawieniu brali udział członkowie 
Towarzystwa Muzycznego, nie członkowie Towarzystwa oraz aktorzy amatorzy  
z Kruszyny. Dekoracje wykonał K. Wieczorkowski z Częstochowy89. 

14 lutego 1912 r. o godz. 4 po południu odbyła się pierwsza lekcja chóru 
strażackiego. Próbę prowadził dyrektor Towarzystwa Muzycznego w Radomsku                                
W. Borowski. Informację kończy wezwanie: „Sztab straży, zaprasza wszystkich 
chętnych posiadających słuch, aby zapisali się do chóru straży”90. 10 marca uka-
zało się ogłoszenie: „W naszym teatrze odbędzie się popularny koncert chóru  
W. Borowskiego z udziałem zaproszonych sił artystycznych z Warszawy oraz 
zacnej drużyny muzycznej z fabryki braci Thonet pod kierunkiem dyrektora 
Eugeniusza Rzadka”91. 23 marca urządzono wieczornicę, w czasie której chór 
pod batutą Tymińskiego wykonał kilka utworów muzycznych, następnie de-
klamowali: p. Mieleniewska, p. Wieczorkowski, śpiewała p. Pawłowska, solo 
grał na skrzypcach p. Dominikowski przy akompaniamencie p. Rachowicza92. 

W teatrze amatorskim w Radomsku w kwietniu 1912 r. grupa amatorów 
„po raz który” odegrała sztukę „Czartowska ława” Zofii Mellerowej i Jana Gola-
siewicza. „Amatorzy ze swoich ról wywiązał się poprawnie. Na wyróżnienie 
zasłużył przede wszystkim p. Krzyżanowski, którego hojnie oklaskiwano. Resz-
ta dostrajała się do poprawnej całości. Nadmienić należy, że sztuka reżyserowa-
na była bardzo dobrze, co jest niezaprzeczoną zasługą p. Krzyżanowskiego”. 
Zysk z wystawienia sztuki przelano do kasy miejscowego Towarzystwa Dobro-
czynności93.   

                                                 
87 Tamże, 3 stycznia 1912 r., nr 2, s. 3. 
88 Tamże. 
89 Tamże, 30 stycznia 1912 r., nr 29, s. 3.; 12 luty 1912 r., nr 45, s. 3. 
90 Tamże, 17 luty 1912 r., nr 46 , s. 3.  
91 Tamże, 10 marca 1912 r., nr 64, s. 6. 
92 Tamże, 30 marca 1912 r., nr 88, s. 3. 
93 Tamże, 9 kwietnia 1912 r., nr 96, s. 3. 
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W niedzielę, 12 maja odbyło się w Radomsku wydarzenie kulturalne 
wielkiej wagi. Warszawski Zjednoczony Teatr wystawił w Radomsku arcydzieło 
Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Co ważne w ówczesnym czasie i godne 
podkreślenia, sztuka była wystawiona bez skreśleń cenzuralnych. W czwartek, 
16 maja ta sama grupa teatralna odegrała sztukę „Trzeba umrzeć – by żyć”94. 

We wtorek i środę, 24 i 24 września 1912 r., dwa gościnne przedstawienia 
wystawili artyści wileńscy pod kierownictwem J. Pawłowskiego95. 5 i 6 marca 
1913 r. odbyły się przedstawienia objazdowego „Teatru Premjer”. Odegrane 
zostały dwie sztuki z repertuaru teatrów warszawskich, a mianowicie wesoła 
komedia Bolesława Garczyńskiego „Poeci się żenią” i burleskę satyryczno-
polityczną „Losy Europy”96. 6 kwietnia 1913 r. odbył się odczyt prezesa piotr-
kowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Michała Rawicz - 
Witanowskiego „Radomsk i okolice”97. 

Nowe prądy intelektualne budziły żywe zainteresowanie nie tylko w me-
tropoliach polskich takich jak Warszawa, Lwów czy Kraków, ale także i w mniej-
szych miastach, m.in. w Radomsku. „W niedzielę i poniedziałek 30 i 31 marca 
1913 roku staraniem B. Trószczyńskiego, w lokalu tutejszego Towarzystwa Mu-
zyczno-Dramatycznego znana literatka i teozofka p. Zofia Cieszkowska wygłosi-
ła dwa odczyty, które wzbudziły duże i zasłużone zainteresowanie, gdyż były 
wypowiedziane z jasnością, umiejętnym podkreśleniem ważniejszych miejsc,  
i z zupełnym zaznajomieniem słuchaczy z tematem, a że do tego pomagają pre-
legentowi i doskonałe warunki techniczne – czystość, dźwięczność i swoboda 
głosu, więc całość tworzyła wrażenie podniosłe i porywające tak, że po drugim 
odczycie – tę misjonarkę teozofii i okultyzmu, że pobudzenie myśli i serca ku 
wznioślejszym celom żegnano sercem wdzięcznym i oddanym”98.  

We wtorek 8 kwietnia 1913 r. w teatrze miejscowym odbyło się przed-
stawienie z udziałem Władysława Glogera, byłego dyrektora teatrów warszaw-
skich oraz artystki z Poznania Jadwigi Wiśniewskiej. Wraz z artystami amatora-
mi z Radomska wystawiono sztukę pierwszorzędnego twórcy utworów scenicz-
nych ówczesnej Polski, Michała Bałuckiego „Radcy Pana Radcy”. O poziomie 
realizacji scenicznej świadczy jego ocena. „Całe towarzystwo wywiązało się  
z zadania świetnie. Grę bez zarzutu i naturalnym humorem, uprzyjemnili wie-

                                                 
94 Tamże, 9 maja 1912 r., nr 126, s. 3. 
95 Tamże, 21 września 1912 r., nr 259, s. 3. 
96 Tamże, 1 marca 1913 r., nr 59, s. 3. 
97 Tamże, 4 kwietnia 1913 r., nr 90, s. 4. 
98 Tamże, 5 kwietnia 1913 r., nr 91, s. 3. 
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czór zebranej licznie publiczności, które licznymi oklaskami i wybuchem śmie-
chu – dała dowód, iż bawiła się dobrze, co wynagrodziło w zupełności trudy 
sympatycznego reżysera i reszty artystów”99.   

4 i 5 maja 1913 r. w Radomsku objazdowy „Teatr Premier” wystawił 
dwie najnowsze sztuki z repertuaru teatrów warszawskich. Pierwsza sztuką była 
farsa pod tytułem „Pani prezesowa”, druga była komedią pod tytułem „Byle 
świat zadziwić”. W obu przedstawieniach brał udział Henryk Klimontowicz, 
artysta teatru lwowskiego100. 

31 maja 1913 r. w lokalu Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego w Ra-
domsku odbyła się wieczornica dla członków i wprowadzonych przez nich go-
ści. Na program złożyły się popisy chóru mieszanego, „który tak mile odśpie-
wał”, przy akompaniamencie fortepianu na 4 ręce „Suitę” w VIII częściach Z. 
Noskowskiego, akompaniowały p. Liwska i p. Teterowa. Solo tenorowe wykonał 
p. Kamiński. Trzeci punkt, pierwszej części wieczoru wypełnił  monolog – myśl 
Mirona, „wypowiedziany z zapałem” przez p. Kostkę de Sztangenberga. Po 
przerwie jednominutowej rozpoczęła się cześć II wieczornicy, na którą złożyły 
się komedia w jednym akcie „Jesienią”, odegrana przez Michała Świderskiego, 
starannie wyreżyserowana prze p. Kostkę de Sztangenberga, rolę Adama Le-
skiego „oddał dobrze” A. Kazanecki, „Wdzięczną jego żonką” była p. Wilczyń-
ska, Rolnickiego grał p. Dąbrowski – „zdolny amator”, „świetną” Eufrozyną była 
p. Borsymowa, Kleofasem p. Kostka de Stangenberg „znany z pracy scenicznej 
amator”, a Kasię „z werwą grającą swą rolę” p. Miedziejewska, Wickiem „zaś 
paradnym” p. Nowak. Na zakończenie chór Towarzystwa odśpiewał „Nową 
wiosnę” L. Schlottmanna. Następnie rozpoczęto zabawę taneczną, „która ocho-
czo przeciągnęła się do 6 rano”101. 

W sierpniu 1913 r. na żądanie mieszkańców Radomska zarząd miejsco-
wego kinematografu wyświetlał arcydzieło sztuki kinematograficznej „Quo va-
dis102”.   

Niestety przegląd wydarzeń kulturalnych należy przerwać. Dalej nie 
ukazywały się już w „Gońcu Częstochowskim” informacje o wydarzeniach kul-
turalnych. Jednak już tylko z tego przeglądu widać jak ważne miejsce zajmował 
teatr i muzyka w życiu mieszkańców miasta i okolic, np. Kruszyny. 
 

                                                 
99 Tamże, 10 kwietnia 1913 r., nr 96, s. 3. 
100 Tamże, 2 maj 1913 r., nr 118, s. 3. 
101 Tamże, 8 czerwca 1913 r., nr 154, s. 4. 
102 Tamże, 29 lipca 1913 r., nr 205, s. 2. 
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Działalność dobroczynna w Radomsku 

 

Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan w Noworadomsku pro-
wadziło różnoraką działalność charytatywną, w tym także ochronkę znajdującą 
się przy ul. Długiej. Jedną z możliwości pozyskiwania funduszy na działalność 
było organizowanie zbiórek publicznych na ulicach miasta. Była to też okazja do 
prezentowania zespołów muzycznych działających w mieście. Akcja ta nazywa-
ła się Dniem Kwiatka. Polegało to na złożeniu daru kwestującym w zamian za 
przypięcie do ubrania kwiatu, w zależności od pory roku był to tulipan, bratek 
lub wrzos. 

22 września 1912 r. odbyła się kolejna edycja tego dnia, pod nazwą 
„Dzień wrzosu”. Zebrano 752 ruble 44 kopiejki, wydatki wynosiły 118 rubli i 43 
kopiejki. Była to kwota wynosząca zaledwie ¼ zebranej w roku 1911. Klęskę tego 
przedsięwzięcia tłumaczono brakiem zawiadomienia społeczeństwa przez du-
chowieństwo o tej kweście. Dochód z kwesty podzielono w następujący sposób: 
Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan otrzymało 476 rubli 6 kopiejek, 
Towarzystwo Dobroczynności dla Żydów 158 rubli 25 kopiejek103. 

Jak wyżej wspomniano jedną z form działalności Towarzystwa Dobro-
czynności dla Chrześcijan było prowadzenie ochronki. Mieściła się ona w domu 
prywatnym p. Kowalskiego przy ul. Długiej. W październiku 1912 r. przy ul. 
Kaliskiej wmurowano i poświęcono kamień węgielny pod nową ochronkę. Uro-
czystość tę poprzedziło solenne nabożeństwo odprawione przez ks. Franciszka 
Mireckiego, podczas którego Antoni Kałczyński odśpiewał „Głos duszy” Tro-
schla oraz J. Jaworski „Modlitwę” M. Hertza. Po nabożeństwie ks. Franciszek 
Mirecki wygłosił przemowę, zagrzewając do dalszych działań i wytrwałej pracy 
na rzecz ochronki. Następnie wyruszono procesjonalnie na plac budowy, gdzie 
wnosiły się fundamenty budowli wykonane przez przedsiębiorców z Żyrardowa 
W. Jaszcza i A. Modrzejewskiego. A. Modrzejewski wręczył na srebrnej tacy kiel-
nię i młotek, po czym ks. Franciszek Mirecki w towarzystwie ks. Tadeusza Peche 
i ks. Adamczyka, zamurował przygotowany wcześniej otwór. Wpuszczono do 
niego szklany słoik z pergaminem, opatrzonym kilkudziesięcioma podpisami 
obecnych przy złożeniu kamienia węgielnego, kilku monetami oraz gazetami 
„Goniec Częstochowski” i „Goniec Warszawski”. Pod koniec uroczystości prezes 
Towarzystwa złożył podziękowania obecnym za liczny udział w uroczystości. 
Korespondencja Antoniego Kałczyńskiego kończy się następująco: „Przy spo-

                                                 
103 Tamże, 28 września 1912 r., nr 266, s. 3; 16 października 1912 r., nr 284, s. 3. 
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sobności, nadmienić muszę, że teren pod budowę tej ochronki, obrano bardzo 
nie odpowiedni – bowiem za daleko od projektowanej ulicy, następnie trzeba 
było cały plac wysypać gruzem i ziemią. Bliskość rzeki będzie powodem wilgo-
ci”104 . 

15 czerwca 1913 r. odbyła się następna edycja „Dnia Kwiatka”. Na spe-
cjalnych posterunkach siedziały kwestarki. Przez cały dzień podczas tej imprezy 
przygrywały dwie orkiestry105. Animozje żydowsko – polskie dały o sobie znać 
nawet w organizacji „Dnia Kwiatka”. 24 sierpnia 1913 r. Towarzystwo Dobro-
czynności dla Żydów postanowiło przeprowadzić swoją zbiórkę106.  

Przed wybuchem I wojny światowej, ostatnią edycją publicznej zbiórki 
na rzecz Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan, było zorganizowanie jej                                 
w dniu 21 czerwca 1914 r.  Przyszłe owoce kwestowania na ten cel obrazuje za-
chęta do czynnego przekazywania datków. „Gdy zastanowimy się nad tym, jak 
wzniosłe i trudne zadanie spełnia ta cicha i skromna instytucja, wyrywająca ze-
psuciu ulicznemu pozostawione bez opieki biedne dzieci robotnicze, dając im 
całodzienne pomieszczenie w ochronce, ani na chwilę nie wątpimy, iż mieszkań-
cy Radomska nie poskąpią jej swej pomocy. Bo czyż instytucja, która rzuca jędr-
ne ziarna uczucia i myśli w młode duszyczki, wspiera je i podnosi na wyższy 
poziom moralny nie zasługuje na największe poparcie? Niechże więc społeczeń-
stwo, któremu nie może być obojętne zdrowie dziatek, dopomoże w tym dniu 
Towarzystwu Dobroczynności, składając datki pieniężne w miarę możności”107. 

 
  Uroczystości kościelne w Radomsku 

 

Ważnym wydarzeniem dla życia religijnego mieszkańców miasta, chrze-
ścijan, była wizyta biskupa. Jako że stolica biskupstwa kujawsko-kaliskiego znaj-
dowała się we Włocławku (czyli na drugim krańcu diecezji), pobyt biskupa  
w Radomsku był wielce znaczący. Zdarzenie to miało miejsce 13 maja 1912 r., 
około godziny 8 wieczorem przyjechał do Radomska ksiądz biskup Stanisław 
Zdzitowiecki. Powracając z wizytacji kilku parafii częstochowskich zanocował  
w Radomsku u księdza kanonika Franciszka Mireckiego. Następnego dnia 

                                                 
104 Tamże. 
105 Tamże, 15 czerwca 1913 r., nr 161, s. 3 
106 Tamże, 24 sierpnia 1913 r., nr 231, s. 5. 
107 Tamże, 21 czerwca 1914 r., nr 168, s. 4. O działalności Towarzystwa Dobroczynności 
dla Chrześcijan patrz: G. Mieczyński, 100 lat dobroczynności – działalność stowarzyszeń cha-
rytatywnych w Radomsku do wybuchu II wojny światowej, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. 1, 
2007, s. 97-98. 
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ksiądz biskup odprawił mszę o 9 rano, podczas której chór mieszany odśpiewał 
„Ecce sacerdos”, następnie ofertorium „Pod Twoją obronę”, pozostałe pieśni 
odśpiewał lud wedle życzenia głównego celebransa. Po nabożeństwie Jego Eks-
celencja wygłosił mowę, w której zagrzewał parafian do zachowania zgody, wia-
ry, obrządków religijnych, podziękował też za zbieranie składek na potrzeby 
remontu kościoła parafialnego. Na nabożeństwie były wszystkie szkoły i cechy. 
Po zakończonym nabożeństwie ksiądz biskup udzielił sakramentu bierzmowa-
nia. Po sakramencie procesjonalnie odprowadzono księdza biskupa na plebanię, 
przy krzykach głośnego „Vivat! Niech żyje nasz Pasterz!”. Po śniadaniu o godzi-
nie 12.30 ksiądz biskup odjechał z Noworadomska do Włocławka108. 

W tym samym dniu ukazała się informacja o remoncie kościoła św. Lam-
berta. Zadanie to powierzono firmie „Topór” z Częstochowy. Roboty na ze-
wnątrz kościoła trwały do lipca 1912 r. Ścisły nadzór nad robotami powierzono 
F. Ebertowi z Częstochowy i specjalnemu komitetowi dozoru kościelnego109.  

Uroczystością, która była ważna dla lokalnej społeczności, było święto 
patrona parafii. 18 września 1912 r. odbyło się święto parafialne ku czci św. 
Lamberta i odpust. Wszystkie fabryki oraz biura prywatne były nieczynne, skle-
py zamknięte były do południa. W kościele odprawiono uroczystą sumę wraz  
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz uroczyste nieszpory110. 

Innego typu religijne wydarzenie odbyło się 18 lutego 1913 r.,  w kościele 
farnym św. Lamberta, zakończono czterdziestogodzinne nabożeństwo. Na te 
uroczystości zjechało 20 księży, którzy długo słuchali spowiedzi wielkanocnej. 
Wygłoszono wiele kazań doniosłej treści, spośród których dwa kazania szcze-
gólnej treści wygłosił znany kaznodzieja ksiądz T. Jankowski z Brzeźnicy.  
W ciągu tych nabożeństwa każdego dnia kościół wypełniony był wiernymi aż po 
brzegi111. 10 lipca 1913 r. przeszło 300 dzieci przystąpiło do pierwszej komunii 
świętej. Kościół farny był przepełniony112. 

Wielkie uroczystości działy się w Klasztorze O.O. Paulinów na Jasnej Gó-
rze w Częstochowie 31 sierpnia 1913 r. W tym dniu poświęcono monumentalne 
Stacje Męki Pańskiej zaprojektowane przez artystę z Warszawy Stefana Szyllera. 
Na tę uroczystość przybyło 3 biskupów: biskup kujawsko-kaliski Stanisław 
Zdzitowiecki (biskup miejsca), biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski, biskup 

                                                 
108 „Goniec Częstochowski", 18 maja 1912 r., nr 133, s. 3. 
109 Tamże. 
110 Tamże, 19 września 1912 r., nr 257, s. 3. 
111 Tamże, 21 luty 1913 r., nr 51, s. 3. 
112 Tamże, 17 lipca 1913 r., nr 193, s. 2. 
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kielecki Antoni Łosiński, ponad 300 000 wiernych. 28 sierpnia z Radomska do 
Częstochowy wyruszyła pielgrzymka licząca 720 osób113. 

We wtorek 16 września 1913 r. obchodzono doroczny odpust z racji św. 
Lamberta.  Praca w fabrykach i zakładach, w tym dniu, była zawieszona114. 

Ważną instytucją w życiu parafii był dozór kościelny. Instytucja ta nie 
jest znana obecnie, w tym miejscu należy przybliżyć jej znaczenie dla życia reli-
gijnego wspólnoty wiernych. Powstał w 1817 r. na fali oświeceniowego trendu 
poddania duchowieństwa kontroli państwa115. Kler świecki (księża) poddani byli 
dozorowi kościelnemu. Składał się z kolatora (dobrodzieja kościoła), dziedzica 
dóbr i dziekana jako członków stałych oraz 3 członków wybieranych na 6 lat. 
Prezesem dozoru w miastach był burmistrz lub prezydent. Decyzje zapadały 
większością głosów. Do prawidłowego funkcjonowania dozoru potrzebne były  
3 osoby. Obowiązkiem dozoru było: dbałość o stan zabudowań i budynków ko-
ścielnych, nadzór nad budową i konserwacja cmentarzy, zarządzanie pieniędzmi 
zebranymi na te cele, projektowanie budżetu, dbanie o ubezpieczenie przeciw-
pożarowe budynków należących do parafii. 21 grudnia 1913 r. odbyły się wybo-
ry członków dozoru kościelnego nowej kadencji116. W wyniku wyborów na 
członków powołano Fabiana Ościka, Juliana Kwapiszewskiego i Teofila Za-
wadzkiego. Następnie postanowiono wysłać prośbę do Gubernatora Piotrkow-
skiego szambelana Michaiła Jaczewskiego celem uzyskania pozwolenia na zbie-
ranie dobrowolnych ofiar do sumy 3 000 rubli ma reparacje kościoła pofrancisz-
kańskiego oraz na wycofanie kapitału złożonego w Banku Państwa w kwocie 
3 000 rubli i użycie go na powyższy cel117. Tymczasem wybory z grudnia 1913 r. 
zostały przez władze administracyjne unieważnione. Ponowne ogłoszono je na 
10 maja 1914 r. o godzinie 1 po południu w Magistracie118. Kandydatami zostali 
Franciszek Oczkowski, inż. Stefan Kostecki, Fabian Ościk i Teofil Zawadzki119. 

Jednym z najpiękniejszych świąt polskiej tradycji obrzędowej są święta 
Bożego Ciała. Przygotowania do procesji religijnej, a nade wszystko budowa 
ołtarzy, ich wygląd, pozostają w pamięci na długo i są przedmiotem później-

                                                 
113 Tamże, 29 sierpnia 1913 r., nr 236, s. 3. 
114 Tamże, 17 września 1913, nr 254, s. 2. 
115 Ukaz Najwyższy z 6 (18) marca 1817 r., „Dziennik Praw”, t. 6, s.242 – 249. Uzupełnie-
nie Ukaz Najwyższy z dnia 25 grudnia 1823 r. (6 stycznia 1824 r.), „Dziennik Praw”, t. 8, 
s. 320-330. 
116 „Goniec Częstochowski”, 18 grudnia 1913 r., nr 345, s.3. 
117 Tamże, 31 grudnia 1913 r., nr 356, s. 2. 
118 Tamże, 19 kwietnia 1914 r., nr 106, s. 5. 
119 Tamże, 8 maja 1914 r., nr 126, s. 3. 
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szych wspomnień. Uroczystości Bożego Ciała, 11 czerwca 1914 r. odbyły się przy 
wielkim udziale wiernych. Procesja ruszyła z kościoła farnego i udała się do ołta-
rzy pięknie przybranych w Rynku. W niedzielę zaś, 14 czerwca procesja ruszyła 
z klasztoru pofranciszkańskiego udając się w Aleje. Pierwszy ołtarz tzw. „Fran-
cuzów” – fabryki „Metalurgii” przyozdobiony zielenią i kwiatami, imponował 
swą wielkością i smakiem estetycznym. O wiele piękniejszy jednak był ołtarz 
fabryki „Thonet”. Wielkiej pobożności i dobroci pani Thonetowa ofiarowała na 
ten cel 2000 rubli. Ołtarz zbudowano według projektu jednego z budowniczych 
w Wiedniu. Niektóre części takie jak: świeczniki, lichtarze, posągi aniołów, boga-
te materiały, dzwony i inne zostały wykonane i sprowadzone z Wiednia, roboty 
stolarskie i rzeźbiarskie wykonane zostały przez pracowników fabryki. Imponu-
jąco wyglądał też ołtarz Straży Ogniowej Ochotniczej z wodotryskiem, wykona-
ny przez strażaków, wedle rysunku inż. Stefana Kosteckiego w „czystym” stylu 
romańskim. Oburzająco należy ocenić czyn, a karą Bożą tłumaczyć konsekwen-
cje, które za ten czyn się stały. Oto podczas procesji Bożego Ciała, Żydzi tutejsi 
układali drewniane posadzki w domu katolika Fryca, stukanie młotków rozlega-
ło się po mieście w tym podniosłym religijnym momencie. Komentarz w notatce 
zamieszczono taki: „Panu temu (tj. Frycowi) należy powinszować jego sympatii 
chałatowych oraz poszanowania wiary i tradycji”. Najciekawsze było jednak to, 
co zdarzyło się później, po uroczystościach Bożego Ciała, w czasie burzy, piorun, 
uderzył w komin nowego domu W. Fryca, rozerwał część komina i dolnymi 
drzwiczkami do wycieru sadzy wyleciał120. Tak to się skończyło lekceważenie III 
przykazania Boskiego. 
 

      Gospodarka miejska 

 
Informacje dotyczące gospodarki miejskiej należy zacząć rozstrzygnię-

ciem licytacji w dniu 18 grudnia 1911 r. dzierżawy na lat 3, rzeźni miejskiej. Wy-
grał ją H. Leber dzierżawca z Piotrkowa, który dał 800 rubli więcej niż żądał 
magistrat. Trzyletnia dzierżawa rzeźni miejskiej w Radomsku wynosiła 6 893 
ruble121. 

Magistrat miasta Radomska poczynił przygotowania celem poszerzenia 
rzeki Radomki. W tym celu przyjechał na posiedzenie ławników p. Radziszew-
ski z Warszawy. Przygotowano plan finansowy, na który wyasygnowano 91 262 
rubli. Roboty miały być w początku maja 1912 r. Skomentowano to w taki spo-
                                                 
120 Tamże, 23 czerwca 1914 r., nr 170, s. 3.; 26 czerwca 1914 r., nr 173, s. 2. 
121 Tamże, 3 stycznia 1912 r., nr 3, s. 3. 
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sób: „Nareszcie mieszkańcy naszego miasta pozbędą się głównego rozsadnika 
epidemicznych miazmatów”122. 

Na 2 grudnia 1912 r. Magistrat miasta Radomska zapowiedział licytację 
na położenie betonowego chodnika na ul. Kaliskiej (obok domu Towarzystwa 
Opieki nad starcami i kalekami). Licytacja rozpoczęła się poniżej 864 rubli 67 
kopiejek123. 

Bolesny wydawał się brak chodników w mieście. Chodziło o trakt na ul. 
Pryncypialnej i na ul. Kaliskiej, od domu Zanberga do domu dr Rago, długości 
około 350 metrów, pełen dołów i dziur. W notatce napisano: „Tam więc dziw-
niejsze jest niedbalstwo ze strony osób, stojących na straży porządku publiczne-
go pod każdym względem”124. 

Inną bolączką mieszkańców były ciemności na ulicach. W kwietniu 1913 
r., mimo słoty, a więc specjalnych warunków utrudniających od zmierzchu ruch 
uliczny, w Radomsku panowały „po prostu egipskie ciemności”. Haracz składa-
ny przedsiębiorcy na oświetlenie miasta wynosił 5 600 rubli rocznie. Antoni Kał-
czyński dopytywał się: „Dziwnym zatem jest zachowanie się magistratu wobec 
karygodnego niewypełnienia obowiązków przez „oświeciciela”. Czyżby nie był 
on zobowiązany kontraktem? Mamy nadzieję, iż znajdzie się ktoś – kto położy 
kres tej samowoli”125. Do tegoż przedsiębiorcy 6 sierpnia 1913 r. korespondent 
„Gońca Częstochowskiego” zwrócił się z pytaniem: „Dlaczego przedsiębiorca 
oświetlenia naftowo-żarowego w Radomsku zapala lampy o 10.00 w Rynku, a w 
ulicach dalszych o 11 w nocy, albo później lub wcale. Powtarza się to często w ul. 
Źródlanej i na Gliniankach. Toć przecież obowiązują przedsiębiorcę godziny 
zapalania lamp na mieście! Władze odnośne winny zająć się tą sprawą”126. 

W czerwcu 1913 r. zegar wiszący na Ratuszu „zastrajkował”. Skomento-
wano to w taki sposób: „Nieprawdopodobne to bezrobocie nabawiło pana pre-
zydenta kłopotu, bowiem wobec rozbrzmiewającego dziś hasła <<swój do swe-
go>>, zegarmistrza – Żyda sprowadzić nie wypada – chrześcijanina zaś w Ra-
domsku  - nie ma”127. 

W tym samym miesiącu, czerwcu 1913 r., urząd powiatowy w Radomsku 
powierzył przedsiębiorcy żydowskiemu ułożenie chodnika z tafli betonowych, 
wzdłuż ochronki miejskiej. Dwa tygodnie później, na początku lipca 1913 r., kil-
                                                 
122 Tamże, 11 stycznia 1912 r., nr 10, s. 3. 
123 Tamże, 22 listopada 1912 r., nr 321, s. 3. 
124 Tamże, 20 września 1912 r., nr 258, s. 3. 
125 Tamże, 24 kwietnia 1913 r., nr 110, s. 3. 
126 Tamże, 6 sierpnia 1913 r., nr 213, s. 3. 
127 Tamże, 28 czerwca 1913 r., nr 174, s. 2. 
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kanaście płyt wypadło, bądź też rozsypało się, tworząc na chodniku wyboje. Tak 
samo działo się z brukiem ulicznym128.  

Centrala telefoniczna w Radomsku był własnością prywatną doktora 
Ignacego Gurbskiego. Usprawnieniem komunikacji było zainstalowanie, od dnia 
1 lipca 1913 r., połączeń telefonicznych z Radomska do Przedborza. Miało to 
ogromne znaczenie dla kupców i zwykłych mieszkańców mających ciągły kon-
takt z Przedborzem. Dotychczas kontakty te były utrudnione mimo stosukowo 
bliskiej, 6-milowej odległości (44,8 km), przez fatalną komunikację pocztową. 
List z Radomska do Przedborza docierał do adresata dopiero po dwóch 
dniach129. 

W Alei brakowało ławek. I ten fakt znalazł swoje odbicie w korespon-
dencji: „Przecież nabycie paru drewnianych ławek, nie będzie zbyt wielkim cię-
żarem dla kasy miejskiej, zwłaszcza, że miasto posiada własny las. Pożądanym 
byłoby również ustawienie kilku ławek po prawej stronie ul. Piotrkowskiej (od 
Bugaja do kościoła parafialnego), przy murowanym oparkanieniu ogrodu księ-
dza kanonika. Wszak miejsce jak i uliczka do tego najzupełniej się nadaje”130. 

Stan dróg w Radomsku był fatalny, w lipcu 1913 r. powstał komitet, któ-
ry opiekował się stanem dróg miejskich. Korespondent „Gońca Częstochowskie-
go” stwierdził: „Będzie można jeździć bez obawy wywrócenia się wozu, poła-
mania kości, jak to miało miejsce na ul. Stodolnej za plantem, w ul. Rozalii. Do 
dziś wszelkie interwencje były głosem wołającego na puszczy. Przypomnieć 
należy ojcom miasta, że w razie pożaru tej lub innej dzielnicy przejazd sikawek  
z wodą nie jest możliwy, mieliśmy tego w roku 1911 dowody straszne. Dzięki 
fatalnym drogom, Straż stanęła do pracy z półgodzinnym opóźnieniem. Spo-
dziewać się więc należy że Komitet jak również i obywatele zajmą się szczerze 
doprowadzeniem ulic do należytego porządku”131. 

Jedną z ulic miejskich w Radomsku, którą można zaliczyć do „niebez-
piecznych”, była ul. Św. Rozalii. 17 sierpnia 1913 r. donosił o tym „Goniec Czę-
stochowski”. „Od grona naszych czytelników oraz prenumeratorach otrzymu-
jemy zawiadomienie, że ul. Św. Rozalii stała się arterią, korzystanie z której, 
zwłaszcza wieczorem, stało się wprost niemożliwym, a to ze względu na ele-

                                                 
128 Tamże, 4 lipca 1913 r., nr 180, s. 2. 
129 Tamże, 14 lipca 1913 r., nr 190, s. 3. 
130 Tamże, 19 lipca 1913 r., nr 195, s. 2. 
131 Tamże, 20 lipca 1913 r., nr 196, s. 2. 
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menty, które gnieżdżą się tam z nastaniem zmroku. Czyżby odnośne władze nie 
wiedziały nic o tym”132. 

Sprawą ważną dla komunikacji miejskiej Radomska, było utrzymywanie 
w przyzwoitym stanie mostu. Niestety, jego stan we wrześniu 1913 r. nie był 
najlepszy. Świadczy o tym następująca korespondencja: „Wczoraj (tj. 3 września 
1913 r. - przyp. RS), na moście, w najruchliwszym punkcie miasta, bo obok Sto-
warzyszenia Rolniczego stała bryczka z zaprzęgiem dwukonnym. Naraz złamał 
się bal, na którego drugi koniec nastąpił przechodzący mostem inżynier telefo-
nów p. Dominikowski. Naturalnie konie ruszyły, a p. Dominikowski podbity  
w górę, jak na huśtawce wyleciałby jak piłka, gdyby szczęśliwie nie był zesko-
czył na ziemię. Podać należy, iż niezbyt dawno dokonany był ogólny remont 
mostu, kosztem kilkuset rubli przez przedsiębiorcę miejskiego Bugajskiego (Ży-
da) pod dozorem inżyniera powiatowego. Już niejednokrotnie Zarząd miasta 
miał możność przekonać się o żydowskiej tandecie a mimo to oferty nadal 
przyjmuje, powierzając roboty miejskie tym samym przedsiębiorcom. W kilka 
godzin po fakcie, zastępujący inżyniera miejskiego p. Michał Ciesielski, położył 
drugi bal na moście, co prawda nie lepszy od zepsutego, ale to już taka u nas 
gospodarka w mieście”133. 

Licytację dzierżaw dochodów miejskich, Magistrat miasta Radomska 
przeprowadził  21 listopada 1913 r. Przedmiotem jej były dochody z rogatkowe-
go, mostowego i brukowego za lata 1914-1917134. W tym też miesiącu odbyła się 
licytacja na budowę murowanego kanału z ul. Krakowskiej do rzeki Radomki. 
Wygrał ją przedsiębiorca miejski, dość często wspominany w niniejszym artyku-
le, Bugajski135.  

31 maja 1913 r. odbyła się uroczystość rozpoczęcia działalności 4-piętro-
wego młyna znajdującego się na ul. Bartodziejskiej, należącego do Bolesława 
Piętki136. 

Wprowadzenie energii elektrycznej w Noworadomsku było sprawą wa-
żną, nie tylko ze względu na potrzeby w tym zakresie. Świadczyło też o postępie 
technicznym miasta i jego mieszkańców, otwierało nowe możliwości wykorzy-
stania coraz bardziej skomplikowanych maszyn przemysłowych, napędzanych 
tą energią. Należy przypomnieć, że pierwszy pokaz lamp elektrycznych w mie-

                                                 
132 Tamże, 17 sierpnia 1913 r., nr 224, s. 4. 
133 Tamże, 4 września 1913 r., nr 242, s. 3. 
134 Tamże, 21 listopada 1913 r., nr 318, s. 3. 
135 Tamże, 23 listopada 1913 r. , nr 320, s. 4. 
136 Tamże, 29 października 1913, nr 293, s. 3. 
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ście Noworadomsku odbył się 31 maja 1913 r. Lampy te zostały oświecone przez 
L. Warwasińskiego i A. Kryzla. Widocznie pokaz ten wypadł bardzo obiecująco, 
skoro 28 października 1913 r. odbyło się zebranie rajców miejskich, niektórych 
obywateli i dwóch inżynierów z Warszawy celem omówienia kosztorysu insta-
lacji elektrycznej137. Na spotkaniu Magistrat przedstawił projekt umowy jednej 
tylko warszawskiej firmy „Ruśkiewicz i Godlewski” (bez kosztorysu i opraco-
wania), która decydowała się swoim kosztem zbudować elektrownię wraz  
z urządzeniami, instalując na mieście 29 łukowych lamp, z dzierżawą 7-letnią. 
Za oświetlenie Magistrat miasta Radomska obowiązywał się płacić rocznie 4263 
ruble. W tym miejscu należy przypomnieć, że na utrzymywanie i konserwację 
lamp naftowo – żarowych, które były zapalane zgodnie z pomysłowością osobi-
stą przedsiębiorcy, Magistrat miasta Radomska przeznaczał 5 600 rubli rocznie. 
Po upływie 7-letniej dzierżawy miasto miało prawo kupić wszystkie urządzenia 
lub też przedłużyć umowę. W końcu na wniosek panów Katuszewskiego i Szwe-
dowskiego zdecydowano napisać do kilku innych firm elektro-energetycznych, 
prosząc o przesłanie kosztorysów, czyli dać możliwość współzawodniczenia 
więcej niż jednej firmie. Temu przedsiębiorstwu, które by przedstawiło najlepsze 
warunki, miało być powierzone wykonanie zadania138. 

30 listopada 1913 r. odbyło się następne zebranie tej w sprawie. Posta-
nowiono zorganizować Akcyjne Towarzystwo Elektrycznego Oświetlenia Ra-
domska. Przewodniczył Jan Hussarzewski. Inżynier Stefan Kostecki przedstawił 
opracowany referat wraz z przypuszczalnym kosztem urządzenia. Następnie 
głos zabrał burmistrz miasta Radomska Julian Grabowski, który, jak określono 
„nie był przychylny urządzeniu instalacji przez konsorcjum obywateli miejsco-
wych”. Poinformował zaś zebranych, że Magistrat miasta Radomska jest już 
„związany” z pewną firmą warszawską, która już nawet przedstawiła kosztorys 
i projektowaną umowę. Sekretarz Magistratu Władysław Kaszubski oświadczył, 
iż „nie sądzi, aby obywatele złożyli potrzebą sumę pieniędzy ma instalację  
i utworzyli akcyjne Towarzystwo”. Słusznie zauważył korespondent „Gońca 
Częstochowskiego”, że „Magistrat, nie życzy sobie w tym celu wchodzić w bliż-
szy kontakt z obywatelami miasta”. Pomimo nieprzychylnego stanowiska bur-
mistrza obywatele postanowili przystąpić do utworzenia akcyjnego Towarzy-
stwa, na co zadeklarowali udziały w wysokości 22 000 rubli.  Jedna akcja miała 
wynosić 1000 rubli. Na listę udziałowców zadeklarowali też swoje wkłady oby-

                                                 
137 Tamże, 29 października 1913, nr 293, s. 3. 
138 „Goniec Częstochowski”, 17 listopada 1913 r., nr 314, s. 4. 
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watele ziemscy z dalszych okolic m.in. hrabia Józef Ostrowski z Maluszyna i Fe-
liks Kobierzycki z Cielętnik139.  

Nie oglądając się na „związanie z pewną firmą warszawską” burmistrza 
miasta Radomska, przesłane zostało podanie do Magistratu na urządzenie insta-
lacji elektrycznej przez zorganizowanie Towarzystwa Firmowo-Komandytowe-
go reprezentowane przez hrabiego Józefa Ostrowskiego, właściciela ziemskiego  
z Maluszyna, inżyniera  Stefana Kosteckiego obywatela Radomska i Feliksa Ko-
bierzyckiego właściciela ziemskiego z Cielętnik. Do 5 grudnia 1913 r. zadeklaro-
wano wkładów na ogólną sumę 45 000 rubli. Skomentowano to w następujący 
sposób: „Z ciekawością oczekiwana jest decyzja Zarządu miasta na powyższy 
projekt”140. 

30 grudnia 1913 r. odbyło się posiedzenie radnych miasta Radomska. 
Omawiano kwestię założenia oświetlenia elektrycznego. Rozpatrzono szereg na-
stępujących ofert: hrabia Józef Ostrowski, inżynier Stefan Kostecki, Feliks Kobie-
rzycki i spółka (miejscowa spółka obywatelska), inżynier Apanowicz, Katuszew-
ski i Spółka – Starkiewicz (Dąbrowa Górnicza) oraz Ruszkiewicz i Wolański 
(Warszawa). Po przedyskutowaniu zdecydowano powierzyć założenie instalacji 
firmie warszawskiej Ruszkiewicz i Wolański, gdyż ta dała warunki dogodne dla 
miasta. Korespondencję w „Gońcu Częstochowskim” zakończono takimi słowa-
mi: „A więc będziemy mieli nareszcie światło elektryczne w Radomsku”141. 

Na początku 1914 r. Magistrat miasta Radomska przeprowadził sprzedaż 
działek leśnych i drzewa z wiatrołomów. 8 stycznia  1914 r. ogłoszono licytację                                       
na 12 stycznia 47 działek leśnych w Stobiecku i Bogwidzowie. Na dzień następ-
ny, 13 stycznia 1914 r. zapowiedziano sprzedaż drzewa przerąbanego z lasów 
miejskich podzielonych na okręgi z tzw. okręgu „Folwarki”. Do wycięcia zakwa-
lifikowano 303 drzewa w 42 kwaterach na sumę powyżej 4 620 rubli i 24 kopie-
jek. W okręgu „Sucha Wieś” zakwalifikowano do wycięcia 575 sztuk w 40 kwa-
terach na sumę powyżej 4 959 rubli 87 kopiejek142. 25 stycznia 1914 r. zapowie-
dziano licytację na 10 lutego 1914 r. Tym razem chodziło o sprzedaż 59 drzew 
wyrwanych przez burze w Leśnictwie Stobiecko na sumę powyżej 156 rubli 15 
kopiejek143.  

 

                                                 
139 Tamże, 30 listopada 1913 r., nr 327, s. 4. 
140 Tamże, 5 grudnia 1913, nr 332, s. 2. 
141 Tamże, 31 grudnia 1913 r., nr 356, s. 2. 
142 Tamże, 8 stycznia 1914 r., Nr 8, s. 3. 
143 Tamże, 25 stycznia 1914 r., Nr 25, s. 4. 
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Z żałobnej karty 

 

 Pozostawiamy po sobie tyle, ile trwać będziemy w pamięci innych.  
W tym miejscu wspomniane będą osoby, które wiele znaczyły dla mieszkańców 
Radomska, a ich śmierć odbiła się dużym echem w życiu społeczności. 

26 września 1912 r. o 7.40 zakończył życie w wieku 62 radca kolegialny 
Hipolit Korwin-Bienkowski, długoletni poborca kasy powiatowej, kawaler orde-
ru. Pogrzebany został w Częstochowie144. 

W grudniu 1912 r. ks. Kalinowski odprowadził na miejsce wiecznego 
spoczynku Józefę z Długoszów Kwapiszewską, żonę tutejszego obywatela, star-
szego cechu ślusarzy oraz byłego ławnika miejskiego, uczestniczki 1863 r.145 

We wtorek, 17 grudnia 1912 r., o godz. 12.30 ks. kanonik Franciszek Mi-
recki w asyście 5 księży, odprowadził na dworzec Kolei Żelaznej Warszawsko-
Wiedeńskiej, zwłoki Władysława Karnoszewskiego dysponenta z kancelarii 
Rapczyńskiego w Radomsku. Podczas nabożeństwa żałobnego Antoni Kałczyń-
ski odegrał solo na skrzypcach „Ave Maria” Gaunoda i marsz żałobny Frydery-
ka Chopina. Ks. Mirecki wygłosił wspaniałą przemowę, po czym nastąpiła eks-
portacja ma dworzec w Radomsku, skąd przesłano zwłoki do Przasnysza w gu-
berni płockiej. Zgon Władysława Kornaszewskiego wywołał szczery żal wśród 
kolegów i przyjaciół. Kancelaria Rapczyńskiego na znak żałoby był nieczynna 
dwa dni. Na trumnie złożono kilka wieńców metalowych146.  

W lutym 1914 r. ks. dziekan Brylik z Łasku, w asyście 14 księży, odpro-
wadził na cmentarz w Radomsku, do rodzinnego grobu, zwłoki swojej matki 
Jadwigi z Dębskich Brylikowej, zmarłej w wieku lat 74, obywatelki miasta Ra-
domska. Nad grobem ks. kanonik Kasprzykowski z Gorzkowic wygłosił prze-
mowę, w której zobrazował czyste i szlachetne życie zmarłej147. 

24 maja 1913 r. o godzinie 8 wieczorem zmarł Leon Chałaciński, lat 28, 
długoletni urzędnik fabryki Metalurgicznej. Pogrzeb odbył się 26 maja o godzi-
nie 10 rano. Zwłoki eksportował ks. Tadeusz Peche i 5 księży148.  

18 lipca 1913 r. o godzinie 7 wieczorem odbył się pogrzeb Ludwika Świ-
dzińskiego, byłego sędziego śledczego. Na trumnie złożono wieńce m.in. od 

                                                 
144 Tamże, 29 września 1912 r., Nr 267, s. 3. 
145 Uczestnik 1863, weteran 1863. W ten sposób opisywano  żołnierzy-kombatantów po-
wstania styczniowego. „Goniec Częstochowski”, 10 grudnia 1912 r., Nr 329, s. 3. 
146 Tamże, 19 grudnia 1912 r., Nr 348, s. 4. 
147 Tamże, 26 luty 1913 r., nr 56, s. 3. 
148 Tamże, 27 maja 1913 r., nr 142, s. 3. 
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Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan oraz od wielu osób spośród miej-
scowej inteligencji. Kondukt żałobny prowadził ks. kanonik Franciszek Mirecki 
w asystencji ks. Kalinowskiego i ks. Brzozowskiego. W obrzędzie brała też 
udział Straż Ogniowa Ochotnicza i orkiestra strażacka z Wincentym Spaczyń-
skim, członkiem Zarządu i naczelnikiem I oddziału Straży na czele. Od wrót 
cmentarnych starszyzna strażacka przeniosła zwłoki na swoich barkach na miej-
sce wiecznego spoczynku. Przed trumną swego dobroczyńcy kroczyły posępnie 
dzieci z ochronki, bowiem zmarły piastował godność prezesa wydziału wsparć  
przy Towarzystwie Dobroczynności. W orszaku uczestniczyli też delegaci sądu 
okręgowego  z Piotrkowa. Modły duchowieństwa nad otwartą trumną oraz od-
danie ostatnich honorów przez straż zakończyły ceremonię. Następnie zwłoki 
złożono do rodzinnego grobu. Ludwik Świdziński mieszkał w Radomsku od 
1870 r., brał czynny udział w instytucjach społecznych, znany był też z gorliwo-
ści w niesieniu pomocy najbiedniejszym. Jako człowiek nieskazitelnej prawości  
i wielkiej pracy pozostawił po sobie szczery żal pośród wszystkich warstw 
mieszkańców Radomska, „co niechaj będzie pociechą dla pozostałej żony i jed-
nego syna” dodał korespondent „Gońca Częstochowskiego”149.    

W październiku 1913 r. zmarł Teodor Wojciech Wtorkiewicz mający lat 
75. Nieboszczyk cieszył się sympatią i zaufaniem wśród szerokiego koła znajo-
mych. Był człowiekiem nieskazitelnego charakteru, organizatorem Towarzystwa 
Pożyczkowo-Oszczędnościowego, złożył 1000 rubli ma odnowienie kościoła 
pofranciszkańskiego w Radomsku. Kondukt pogrzebowy powiódł ks. proboszcz 
Franciszek Wtorkiewicz, bratanek zmarłego, w asystencji miejscowego ducho-
wieństwa. Za trumną szła rodzina, znajomi  oraz majstrowie cechu zgromadze-
nia szewców150. 

W Warszawie zmarła przebywająca tam na kuracji Karolina Kulska ma-
jąca lat 77, żona doktora medycyny Juliana Kulskiego. Zwłoki zostały przewie-
zione do Radomska i pochowane w grobie rodzinnym, na miejscowym cmenta-
rzu. Karolina Kulska była córką słynnego rabina z Krakowa Mejselsa151. 

W Radomsku zmarł w wieku lat 74 Władysław Sałwacki, obywatel mia-
sta, były starszy zgromadzenia cechu stolarskiego, były członek komitetu budo-
wy kościoła parafialnego św. Lamberta w Radomsku. Zmarły cieszył się sympa-
tią szerokiego koła znajomych, wieść o jego zgonie wywołała szczery żal.  
W czwartek, 12 lutego 1914 r., został pogrzebany w grobie rodzinnym ma cmen-

                                                 
149 Tamże, 19 lipca 1913 r., nr 195, s. 2. 
150 Tamże, 26 października 1913 r., nr 293, s. 4 
151 Tamże, 29 października 1913 r., nr 293, s. 3. 
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tarzu w Radomsku. Kondukt prowadził ks. proboszcz J. Sałwacki, syn zmarłego, 
w asystencji miejscowego duchowieństwa152. 

We wtorek 17 lutego 1914 r. o godzinie 11 z kościoła parafialnego wyru-
szył kondukt pogrzebowy ze zwłokami Juliana Kulskiego, doktora medycyny, 
na cmentarz, do grobu rodzinnego. Na ostatnią posługę przybyli okoliczni zie-
mianie, oficjaliści kolejowi, reprezentanci Towarzystw Lekarskich, Straż Ognio-
wa Ochotnicza ze sztandarem i orkiestrą, delegacja Straży Ogniowej fabryki Bra-
ci Thonet, dzieci z ochronki Towarzystwa Dobroczynności, gmina izraelicka  
i mieszkańcy miasta. Julian Kulski znany był jako zdolny, sumienny i niezmor-
dowanej pracowitości lekarz. Znany był nie tylko w Radomsku, lecz także  
w szerokich kołach świata lekarskiego, był absolwentem Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Charakteryzowano go jako „człowieka nieskazi-
telnej prawości”, cieszył się zaufaniem i szacunkiem wszystkich. Pomimo rozle-
głej praktyki brał udział w życiu publicznym, był korespondentem Towarzystwa 
Lekarskiego w Warszawie, członkiem honorowym Towarzystwa Lekarskiego  
w Częstochowie, założycielem i pierwszym komendantem Straży Ogniowej 
Ochotniczej w Radomsku, a potem jej członkiem honorowym. Był jednym z naj-
gorliwszych inicjatorów i członków komitetu budowy kościoła parafialnego, 
prezesem Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan w Radomsku, byłym 
prezesem partii - Stronnictwa Polityki Realnej ziemi piotrkowskiej. Jak stwierdził 
korespondent: „Dotkliwą stratę poniósł świat lekarski, jak również miejscowe 
społeczeństwo, przez zgon zasłużonego obywatela – lekarza. Niech mu ziemia, 
którą kochał lekką będzie !”153. 
 

                                                       Varia 

 
W życiu społeczności najbardziej pamiętane są wydarzenia, które trudno 

wytłumaczyć, wywołujące pewnego rodzaju zaciekawienie. 
Niektórzy powstają z martwych. W marcu 1913 r. po Radomsku rozeszła 

się wieść, że w warszawskim szpitalu zmarł Józef Zaborski, urzędnik kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej. Grono kolegów zamówiło mszę świętą, wysłano do ro-
dziny kondolencje. Po kilku dniach zmarły rzekomo pan Zaborski pojawił się  
w biurze. Nastąpił „formalny popłoch”.  Skomentowano to tak: „Lecz jak okaza-
ło się, <<śmierć>> była złośliwym żartem tylko”154. 

                                                 
152 Tamże, 14 luty 1914 r., nr 44, s. 3. 
153 Tamże, 19 luty 1914 r., nr 49, s. 3. 
154 Tamże, 13 marca 1913 r., nr 73, s. 3. 
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W Radomsku prawdopodobnie ukryte są niezliczone skarby, na pewno 
skarby te znajdowały się w tym mieście ponad 100 lat temu. 18 czerwca 1913 r.  
w „Gońcu Częstochowskim” ukazała się intrygująca informacja w tej sprawie. 
„Przed kilku dniami, niewykryci sprawcy przybyli mocą na cmentarz obok ko-
ściółka Marii Magdaleny, przy ul. Krakowskiej gdzie pod frontowym wejściem 
do kościoła wyrwali olbrzymie kamienne stopnie, wykopali głęboką jamę a to  
w celu odszukania ukrytych rzekomo skarbów złota. Poszukiwania nie dały 
pomyślnego rezultatu, gdyż przechodzący podówczas stróż nocny spłoszył ope-
ratorów, którzy nie zdążyli zebrać ze sobą niektórych urządzeń”155. 

Każde miasto ma swoją opowieść o wielkiej niespełnionej miłości. Nie-
kiedy ta opowieść przekazywana jest  z  pokolenia na pokolenie, niekiedy niknie 
w pomroku pamięci. O tym informuje notatka z 24 listopada 1913 r. „Żonaty 
człowiek z folwarku, obarczony żoną i trojgiem dzieci, sprzykrzywszy sobie 
pożycie małżeńskie, namówił młodą Żydóweczkę O., córkę rzeźnika jatkowego, 
do porzucenia rodzicielskiego domu i wyjazdu z nim za granicę, udając natural-
nie kawalera. Panna O. nie namyślając się wiele wycofała z kasy posag swój w 
kwocie 600 rubli i przybyła potajemnie na umówiony pociąg. „Narzeczony” miał 
już dwa bilety do Granicy wykupione, szepnął tylko nieznacznie swej sympatii, 
by usiadła do wagonu ostatniego. Działo się to w południe, tj. wtedy, gdy scho-
dzą się dwa pociągi osobowe do Warszawy i do Granicy. Panna O. z roztargnie-
nia wsiadła do pociągu odchodzącego w stronę Warszawy, a narzeczony we 
właściwy. Pociągi ruszyły i „para” rozjechała się w przeciwnym kierunku. Pan-
na O. spostrzegła swój błąd dopiero w Gorzkowicach i ze smutkiem wróciła do 
Radomska, gdzie ją ojciec na stacji przyłapał. Narzeczony zaś, posądzając, iż go 
„oblubienica” okpiła, zawrócił z drogi i rad, nie rad musiał wrócić do małżeń-
skiego kieratu”. Autor notatki tak skomentował tę piękną historię miłosną: „Na 
tem skończyła się niedoszła sielanka <<żonatego kawalera>> z urodziwą córką 
Izraela”156. 

Początek wojny w Radomsku 

       
Wojna zbliżała się wielkimi krokami, ale w Radomsku jeszcze tego nie 

odczuwano. W niedzielę 19 lipca 1914 r. Towarzystwo Rzemieślniczo-Prze-
mysłowe w Radomsku urządziło wielką zabawę w lesie „Pociecha”. Bawiono się 
doskonale. Odbywały się wyścigi piesze, wyścigi w workach, wyścigi cyklistów. 
W tych ostatnich w amerykańskim biegu zwyciężył J. Hereszkowicz, drugie 

                                                 
155 Tamże, 18 czerwca 1913 r., nr 164, s. 2. 
156 Tamże, 24 listopada 1913 r., nr 324, s. 3. 
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miejsce zdobył M. Czajczyński, trzecie miejsce p. Relewski z Częstochowy.  
W czwartym biegu dystansowym 14 wiorstowym (15, 07 km), pierwszym przy-
był w 30 minut 30 sekund St. Gromczyński, drugim w 30 minut 50 sekund (mały 
srebrny żeton) M. Czajczyński, trzecim A. Jasieński w 36 minut, żeton brązowy 
duży. Sędziami byli Romanowski, W. Hoppe, Barcik, Załęski. Rozdanie nagród 
nastąpiło po ukończeniu biegów. Zabawa trwała do późna i obecni rozchodzili 
się, żałując, że Towarzystwo tak rzadko urządza podobne zabawy157.  

30 lipca 1914 r. na terenie Rosji została zarządzona powszechna mobili-
zacja. 9 sierpnia w informacji „Z Radomska” poinformowano: „Przybyli z Ra-
domska informują nas, że w mieście panuje spokój. Pieczę nad miastem rozwinął 
Komitet Obywatelski w połączeniu ze Strażą Ogniową Ochotniczą. Wojska w 
ogóle nie ma”158. 11 sierpnia 1914 r. na rogach ulic miasta rozlepiono następujące 
ogłoszenie: „W imieniu Naszego Najjaśniejszego Wodza Jego Cesarskiej Mości 
Cesarza Niemiec Wilhelma II obejmuję w posiadanie miasto i niniejszym ogła-
szam: 

1)  Podczas dnia wzbronione jest gromadzenie się na ulicy 
2) Od godz. 9-ej wieczorem do godz. 4-ej rano każdy zobowiązany jest po-

zostawać  w domu i nie wolno jest pokazywać się na ulicy 
3) Wszystkie przybywające do miasta osoby zobowiązane meldować się w 

Magistracie 
4) W każdym mieszkaniu od ulicy od zmroku winny palić się świece lub 

lampy 
5) Na bramie każdego domu w którym jest niezajęte mieszkanie, na 

drzwiach wejściowych od tegoż oraz na pierwszym i ostatnim oknie 
winne być nalepione przez właścicieli domów żółte karty nie mniejsze 
niż ćwiartka arkusza 

6) Wszystkie gospody szynki i lokale w których odbywa się sprzedaż alko-
holu i piwa zostają zamknięte aż do nowego rozporządzenia 

7) Zabrania się noszenia broni. Ten przy kim znaleziona będzie broń skaza-
ny będzie podług prawa wojennego. Wszelka broń, naboje i amunicja, 
znajdująca się w rękach mieszkańców, ma być natychmiast złożona w 
Magistracie za pokwitowaniem 

8)  W razie jeśli z jakiego domu padnie strzał, obecni w danym mieszkaniu 
będą rozstrzelani przez sąd doraźny 

                                                 
157 Tamże, 24 lipca 1914 r., nr 200, s. 3. 
158 Tamże, 9 sierpnia 1914 roku, Nr 216, s. 3. 
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9) Wszyscy mieszkańcy winni bezwarunkowo spełniać wszelkie polecenie 
komisji bezpieczeństwa publicznego 

10) Straż obywatelska została urzędowo uznana za organ pomocniczy wła-
dzy wojskowej. Zaleca się wszystkim mieszkańcom w ich własnym inte-
resie, zachowanie spokoju i wzorowego porządku. 
 

Burmistrz Grabowski  Komendant van Mayer 
                                                Rotmistrz konnego regimentu strzelców nr 11 

                                                                Radomsk, d. 11 – 8 – 1914 r.”159 
 

             Podsumowanie 

 

Radomsko przed pierwszą wojną światową było miastem powiatowym. 
Liczyło ponad 19 tys. mieszkańców. Rozwijało się w bardzo wielu kierunkach, 
powstawały nowe placówki handlowe, zakłady przemysłowe już istniejące roz-
budowywano. W sposób szczególny na uwagę zasługują fabryki mebli giętych 
zatrudniające ponad 6 000 robotników. Do obsługi fabryk meblowych miała po-
wstać szkoła średnia stolarsko-rzeźbiarska. Zamierzano wybudować szkołę po-
czątkową, która zabezpieczałaby potrzeby miasta w tym kierunku, ale też i o-
chronkę dla dzieci mniejszych Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan. 
Wielkie znaczenie miało powstanie Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysło-
wego i ich resursy, miejsca spotkania dwóch zaangażowanych  w rozwój eko-
nomiczny grup społecznych. Chciano uregulować bieg rzeki Radomski, obudo-
wać jej brzegi. Na uwagę zasługuje projektowana budowa elektrowni w Radom-
sku wraz z instalacją lamp elektrycznych w mieście. Usprawniono komunikację, 
łącząc telefonicznie, bliskie sobie miasta Noworadomsk i Przedbórz. 

Kiedy spogląda się na krótkie przecież notatki zamieszczone w „Gońcu 
Częstochowskim” w latach 1912-1914, odnosi się wrażenie, że rozbudowa mia-
sta, wzrost aspiracji mieszkańców jest dość znany, powtarza pewien model, na-
śladuje go w tym dobrym kierunku. Ten sam punkt rozwoju, w którym Radom-
sko się znalazło w roku 1914, miasto Częstochowa osiągnęło w 1881 r., przed 
budową wielkich fabryk włókienniczych. Rozwój Radomska zapewne poszedł 
by w innym kierunku gospodarczym. O ile w Częstochowie osią rozwoju była 
huta żelaza i fabryki włókiennicze, o tyle w Radomsku tą osią rozwoju były fa-
bryki wytwarzające meble. Można spierać się i stawiać sobie dalekosiężne plany, 

                                                 
159 Tamże, 15 sierpnia 1914 r., nr 222, s. 2. 



Przed Wielką Wojną. Radomsko z lat 1912-1914 w „Gońcu Częstochowskim” 
 

 91

ale jeśli rozwój tych miast dzieliło 30 lat, jedno pokolenie życia ludzkiego, to 
można w tym miejscu przedstawić taką tezę, iż Radomsko w roku 1944 byłoby 
miastem o ludności prawie 100-tys. z rozwiniętym przemysłem i zapleczem rol-
niczym, mające własną tradycję przemysłową i szkolnictwo w tym celu istnieją-
cym. Kiedy w Radomsku w roku 1913 rozmawiano o własnej elektrowni, w Czę-
stochowie w tym czasie rozmawiano o linii tramwajowej. Może więc w roku 
1944 i w Radomsku zbudowano by kilka linii tramwajowych. To oczywiście tyl-
ko przypuszczenia, co mogłoby się wydarzyć pozytywnego gdyby nie wojna.  
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Raport Oddziału Wywiadowczego Departamentu Wojskowego 

NKN o stosunkach w mieście Radomsku i powiecie z 1915 r. 

 
 

 
Oddział Wywiadowczy Departamentu Wojskowego Naczelnego Komite-

tu Narodowego powstał na skutek przekształcenia, powołanej rozkazem nr 1850 
Naczelnej Komendy Armii z dn. 17 listopada 1914 r., szkoły wywiadowczej  
w Jabłonkowie. Oddział miał ograniczone możliwości działania w strefie okupa-
cji niemieckiej, za to zebrał wiele cennych informacji na terenach Królestwa Pol-
skiego zajętych przez armię austriacką, m. in. sporządził raport o sytuacji w po-
wiecie radomszczańskim. Liczący 13 stron maszynopis formatu A4, zawierający 
dość szczegółowy opis sytuacji społeczno-politycznej miasta i powiatu, znajduje 
się w Centralnym Archiwum Wojskowym w zespole Legiony Polskie i Polski 
Korpus Posiłkowy1. Autor raportu jest nieznany, wiadomo, że dokument po-
wstał między 3 maja a 9 czerwca 1915 r.2 Szczególnie interesujące są obserwacje  
i opinie dotyczące wielu prominentnych osób. Większość z nich oceniona została 
jako zdeklarowani rusofile. Z raportu wyłania się obraz zmęczonego (choć to 
dopiero pierwszy rok wojny) i zdezorientowanego (co jest zrozumiałe po kilka-
krotnym przejściu frontu i ciągle zmieniających się władzach) społeczeństwa, 
które z rezerwą, a nieraz z wrogością, odnosiło się do wojsk niemieckich, austro-
węgierskich i sprzymierzonych z nimi Legionów Piłsudskiego. To społeczeń-
stwo, które czekało na rozstrzygnięcie wojny i nie chciało się angażować po żad-
nej ze stron w obawie przed represjami.  

                                                 
1 Centralne Archiwum Wojskowe, Legiony Polskie i Polski Korpus Posiłkowy, zespół 2, 
sygn. I.120.1.184, s. 224-236. 
2 Tamże, s. 193, 234. 
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 Przygotowując tekst dokumentu do druku uwspółcześniono pisownię, 
poprawiono błędy (najczęściej literowe), dodano przypisy wyjaśniające oraz 
uzupełniające w nawiasach kwadratowych, w takich samych nawiasach zazna-
czono również oryginalną numerację stron. Zachowano użyte przez autora skró-
ty i pisownię nazw instytucji. 

Raport o stosunkach w mieście Radomsku i powiecie 

Kilkakrotne wycofywanie się z Radomska i z powiatu wojsk rosyjskich, 
wkraczanie wojsk sprzymierzonych3 i ich pobyt znacznie zmienił pod każdym 
względem stosunki panujące w tej okolicy, panujące przed wojną lub na jej po-
czątku. 

W powiecie, według terminologii urzędowej rosyjskiej, było tylko jedno 
jedyne miasto, tj. sam Radomsk. W mieście tym siłą rzeczy skupiają się prze-
ważnie interesy mieszkańców powiatu wszelkich warstw społecznych. W Ra-
domsku też mieszka największa ilość inteligencji, należąca do tzw. zawodów 
wyzwolonych. Stanowisko miasta jest miarodajne dla bliższej okolicy, co jest 
tym ważniejsze, że w powiecie brak jest jednostek wybitniejszych, samodziel-
nych, mogących wszczynać jakąkolwiek akcję na własną rękę. Oficjalnie repre-
zentacją miasta jest to magistrat miejscowy z burmistrzem na czele, tudzież Ko-
mitet Obywatelski4, utworzony zaraz w sierpniu r. ub. na początku wojny. 

Przed wojną burmistrzem był dr Grabowski5 - Polak, człowiek cichy, 
spokojny, życzliwy dla miasta. Po wybuchu wojny udał się on do Warszawy, 
gdzie bawi dotąd. Władze rosyjskie w osobie naczelnika straży ziemskiej Żabic-
kiego6 naznaczyły pełniącym obowiązki burmistrza miasta Jana Jurjewa - Rosja-

                                                 
3 Pierwszy patrol niemiecki dotarł do Radomska 10 sierpnia, a 11 sierpnia miasto zostało 
opanowane przez 11. pułk strzelców konnych. Przez Radomsko przechodziły liczne od-
działy wojskowe. Na przełomie sierpnia i września Rosjanie wrócili do Piotrkowa, a woj-
ska niemieckie wycofały się na linię Warty i lasów radomszczańskich. Miasto zostało 
ponownie zajęte przez Rosjan 30 sierpnia. 22 września niemieckie patrole znów dotarły 
do Radomska, 28 września Niemcy rozpoczęli ofensywę z rejonu Częstochowy w kie-
runku Warszawy. Po jej załamaniu wycofujący się żołnierze niemieccy dokonali podpa-
leń okolicznych wsi i zniszczyli stację kolejową. Rosjanie ponownie opanowali miasto 4 
listopada i przebywali w nim do 16 grudnia. Kolejna ofensywa wojsk dwuprzymierza 
doprowadziła do zajęcia Radomska przez Austriaków (S. Oczkowski, Dzienniki (1914-
1915), Radomsko 2014, s. 15, 29, 39, 48-50, 73). 
4 Więcej: G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, Radom-
sko 2008, s. 33-35. 
5 Julian Grabowski, został mianowany burmistrzem Radomska 1 kwietnia 1913 r. („Go-
niec Częstochowski” 1913, nr 98). 
6 Jan Żabicki, zruszczony Polak urodzony na Lubelszczyźnie, po skończeniu szkoły ofi-
cerskiej został wysłany w głąb Rosji. Tam ożenił się z Rosjanką. W latach 1905-1913 sta-
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nina z dawna osiadłego w Polsce, członka magistratu prowadzącego wydział 
policyjny. Jurjew nie rozwinął prawie żadnej działalności wobec wkroczenia 
wojsk niemieckich. Władzom niemieckim przy porozumiewaniu się ich z miej-
scową ludnością za tłumacza służył niejaki Hoppe7, pokątny doradca prawny, 
osobistość nie zasługująca na większe zaufanie, pilnująca przede wszystkim 
swego interesu. Władze niemieckie mianowały go tedy burmistrzem. Przyznać 
wypada, że Hoppe zdziałał sporo, aby miasto uchronić od zbyt uciążliwych nie-
raz następstw kwaterunku i przemarszu wojsk. Ze strony ludności były na niego 
sarkania, nie przybrało to jednak większych rozmiarów dzięki umiejętnemu 
lawirowaniu Hoppe’a. 

Za powrotem Rosjan Hoppe nie mógł oczywiście utrzymać się na stano-
wisku. Szereg poważnych obywateli miasta wpłynął wtenczas na najstarszego 
wiekiem i b. poważnego członka magistratu p. Goszczyńskiego8, że przyjął god-
ność burmistrza. Naczelnik powiatu Kochanow9 zaaprobował ten wybór i przed-
stawił Goszczyńskiego do prowizorycznego zatwierdzenia gubernatorowi piotr-
kowskiemu Jaczewskiemu10. [1] 

Goszczyński mianowany tymczasowo i uznany przez władze rosyjskie, 
piastuje godność swą dotychczas z wielkim dla miasta pożytkiem. Jest to Polak 
prawy, człowiek o b. wysokim poczuciu obowiązku swego, ogromnej pracy  
i dokładnej znajomości miejscowych stosunków i gospodarki miasta; przed woj-
ną b. często wyręczał ówczesnego burmistrza Grabowskiego i właściwie sam 
sprawował urząd burmistrza. Takt w stosunku do władz austriackich wraz  
z dodatnimi cechami jego działalności czynią Goszczyńskiego ze wszech miar 
odpowiednim i nadal na urzędzie burmistrza.  

                                                                                                                               
cjonował wraz ze swoim pułkiem w Łodzi. 29 września 1913 r. został przeniesiony do 
służby administracyjnej na stanowisko naczelnika straży ziemskiej w Noworadomsku. W 
okresie międzywojennym był sekretarzem Gimnazjum Społecznego im. F. Fabianiego 
(„Gazeta Radomskowska” 1932, nr 51, s. 4; „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 2, s. 7, Pa-
miatnaja Kniżka Petrokovskoj Guberni na 1914 god, Piotrków 1914, s. 44). 
77 Witold Hoppe – adwokat („Goniec Częstochowski” 1914 nr 289, s. 1). 
8 Franciszek Goszczyński (17.09.1855-2.05.1920), członek Magistratu, w 1909 r. wybrany 
do rady nadzorczej II Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego („Kurjer Warszaw-
ski” 1909, nr 347, s. 6). 
9 Aleksander Aleksandrowicz Kachanow wstąpił do służby państwowej w 1886 r., został 
mianowany naczelnikiem powiatu noworadomskiego 1 września 1913 r. (Pamiatnaja 
Kniżka Petrokovskoj Guberni na 1914 god, Piotrków 1914, s. 44). 
10 Michaił Eduardowicz Jaczewskij wstąpił do służby państwowej 6 września 1889 r., 
został mianowany gubernatorem piotrkowskim 4 kwietnia 1910 r. (Pamiatnaja... na 1912 
god, Piotrków 1912, s. 27). 
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Komitet Obywatelski uformował się na samym początku wojny za zgodą 
gub. Jaczewskiego. Aprobatę wyjednał rejent Myśliński Feliks11, persona gratis-
sima rządu rosyjskiego, człowiek, którego się wszyscy bali, bo miał potężne sto-
sunki, a nie lubił nikt. Osobnik ten, w czasie pobytu Niemców w październiku r. 
ub., usunął się z miasta do majątku swego Wojnowice pod Gidlami. Obecnie, nie 
czując się bezpiecznym, wyjechał do Warszawy, witał bowiem „w imieniu mia-
sta” wracających Moskali jako oswobodzicieli. Narzucając się wszędzie wszyst-
kim, znalazł się i w Komitecie Obywatelskim obok burmistrza Grabowskiego 
tudzież miejscowych obywateli Szwedowskiego12, Pajzera13 i in.  

Komitet ten szerszej działalności nie rozwinął z powodu zmian politycz-
nych i tarć wewnętrznych. Kilkakrotnie zmieniając swój skład, ukonstytuował 
się obecnie się tak: prezes Pajzer, członkowie: Imieniński14, Szwedowski, Półro-
la15, Katuszewski16 i Oczkowski17. 

                                                 
11 Myśliński Feliks (29.08.1854-15.09.1920), notariusz w Radomsku w latach 1888-1920, 
radny (w 1913 r. zrezygnował z funkcji), działacz społeczny: opiekun szpitala w 1897, 
członek zarządów Ochotniczej Straży Ogniowej, Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędno-
ściowego, Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, Towarzystwa Szkolnego im. F. Fabianie-
go (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Kancelaria notariusza Feliksa 
Myślińskiego w Radomsku, zespół 134, opis zespołu; „Goniec Częstochowski” 1913 nr 
187; G. Mieczyński, Stowarzyszenia..., s. 18, 20, 21, 33, 34, 37-39,  Pamiatnaja... na 1898 god, 
Piotrków 1898, s. 259). 
12 Jan Szwedowski (22.01.1872-17.07.1955), właściciel cegielni, w 1913 r. został wybrany 
ławnikiem, w latach 1922-1925 piastował urząd burmistrza, społecznik, wieloletni czło-
nek zarządów i prezes Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego oraz Ochotniczej 
Straży Ogniowej, działał w spółdzielniach: Towarzystwie Pożyczkowo-Oszczędnościo-
wym, Zjednoczonym Banku Mieszczańsko-Rolniczym (S. Basiński, Wybory samorządo-
we w Radomsku w latach 1919-1939, Częstochowa 1998, niepublikowana praca magister-
ska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Szweda w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Częstochowie, s. 60, 63; „Goniec Częstochowski” 1913 nr 229; G. Mieczyński, 
Stowarzyszenia..., s. 19-23, 33, 107, 155-157, 160, 176, 185, 202) 
13 Antoni Peyser (1869-1943), dyrektor fabryki mebli giętych „Braci Thonet” do 1931 r., 
społecznik, członek zarządów: Ochotniczej Straży Ogniowej, Towarzystwa Dobroczyn-
ności dla Chrześcijan, Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan (Z. Gzik, 
Stary cmentarz w Radomsku, Radomsko 2012, s. 105-106; G. Mieczyński, Stowarzyszenia...,  
s. 18, 20, 33, 36, 112, 159). 
14 Stanisław Imieniński, geodeta. 
15 Józef Półrola (14.03.1865-4.05.1951), rzemieślnik, właściciel zakładu ślusarskiego miesz-
czącego się przy ul. Kaliskiej 27, członek zarządu Stowarzyszenia Rzemieślniczo-
Przemysłowego i rady nadzorczej Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego (Z. 
Machura, Saga Rodu Półrolów, Słupsk-Radomsko 2008, s. 104; G. Mieczyński, Stowarzysze-
nia..., s. 156, 176). 
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Na ogół teraz Komitet działa dobrze w swym dość szczupłym zakresie, 
ograniczając się do wyszukiwania pracy pozbawionym jej, tudzież do pomocy 
dla głodnych. 

Z osób działających w Komitecie Obywatelskim na szczególną uwagę za-
sługuje prezes tej instytucji p. Pajzer – człowiek inteligentny, wykształcony, pe-
łen ogłady towarzyskiej, sprytny. Jest on stanowczym zwolennikiem rządów 
rosyjskich; obecnie z dużą zręcznością dostosowuje się do każdorazowej władzy; 
czyni to z taką naturalnością, iż pozory przemawiałyby za nim. Jest jednak 
wręcz przeciwnie. U niego ogniskuje się ruch, zmierzający konsekwentnie do 
zdyskredytowania władz i wojsk dwuprzymierza, z jego domu wychodzą naj-
częściej rozmaite wieści przychylne dla Rosji i jej wojsk. Do żadnych akcji zaini-
cjowanych czy to przez władze austriackie, czy to przez Legionistów ręki nie 
przykłada. Jest on inicjatorem projektu, aby we wszystkich sprawach zwracać się 
bezpośrednio do gen. Salmana18, komendanta okręgu z zupełnym pominięciem 
władz cywilnych. Ma to być chęć podkreślenia uznawania z konieczności tylko 
władzy wojskowej, przy jednoczesnym ignorowaniu cywilnej.[2] 

Ogólny głos całego szeregu osób oddanych nowemu porządkowi poli-
tycznemu wskazuje na p. Pajzera, jako na jednostkę bezwzględnie szkodliwą, 
czekającą z upragnieniem powrotu Rosjan i jako taką – b. niebezpieczną, gdyż 
wywierającą ujemny wpływ na szereg osób pośrednio lub bezpośrednio od sie-
bie uzależnionych. 

Szkodliwą jednostką pod tym samym względem jest p. Hussarzewski19, 
dyrektor miejscowej „francuskiej” fabryki. Człowiek ten szereg razy głośno wy-
powiadał swe przekonania moskalofilskie, wywierał presję na ludzi mniej wyro-
bionych, a podległych jego wpływowi. 

                                                                                                                               
16 Władysław Katuszewski, przemysłowiec, od 1908 r. właściciel fabryki wyrobów żela-
znych i odlewni żeliwa mieszczącej się przy ul. Krakowskiej (J. Wojarska, Powstanie i roz-
wój przemysłu radomszczańskiego do I wojny światowej, Radomsko 2006, s. 81-82). 
17 Franciszek Oczkowski, właściciel istniejącego od 1893 r. zakładu ślusarsko-mechani-
cznego, członek dozoru kościelnego, od 1909 r. ławnik miejski („Gazeta Częstochowska” 
1909 nr 79, s. 3; J. Wojarska, Powstanie i rozwój …, s. 80). 
18 Generał-major Ludwik von Sallmann był komendantem miasta do końca sierpnia 1915 
r. (R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko u progu niepodległości, Piotrków-Radomsko 1998, s. 30). 
19 Jan Hussarzewski (29.08.1859-28.10.1936), od 30 listopada 1900 r. dyrektor fabryki 
„Anonimowego Towarzystwa Metalurgicznego w Rosji”, w 1913 r. krótko pełnił funkcję 
ławnika, społecznik, członek zarządów: Towarzystwa Dobroczynności, Ochotniczej Stra-
ży Ogniowej, Towarzystwa Muzyczno Dramatycznego („Goniec Częstochowski” 1913 nr 
187, 229; Z. Gzik, Stary cmentarz..., s. 171-172; G. Mieczyński, Stowarzyszenia..., s. 20, 21, 34, 
37, 64, 94, 100, 112, 201; J. Wojarska, Powstanie i rozwój..., s. 73). 
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Obecność i bezkarne wygłaszanie poglądów wrogich obecnemu stanowi 
rzeczy, ujemnie odbija się na spokojnym życiu miejscowego obywatelstwa, które 
pod ciągłą [i] baczną kontrolą osobników jak p. Pajzer i Hussarzewski, tracą ab-
solutnie pewność kroku i słowa, i są krępowani w szczerym wyjawianiu swych 
uczuć i poglądów. 

Poza Radomskiem nigdzie w powiecie Komitetów Obywatelskich nie 
ma. Ogólnie biorąc, w Radomsku stosunki przedstawiają się coraz lepiej. Inteli-
gencja i mieszczaństwo coraz życzliwiej odnoszą się do akcji nowego rządu, któ-
ry podkreśla swój polski charakter i chęć gorliwej pracy dla kraju. W stosunku 
do obecnego porządku daje się zauważyć zaufanie i jednomyślność w zapatry-
waniu na próby oparcia się o miejscowe społeczeństwo ze strony rządu austriac-
kiego. Jest to korzystny rezultat długiej pracy szeregu jednostek, przygotowują-
cych grunt do nowych warunków; były nimi wkroczenie wojsk austriackich  
i oddziałów Legionów. Instytucją grupującą w sobie obywatelstwo ziemskie 
powiatu jest Oddział Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Piotrkowie, mają-
cego filię w Radomsku. Filia ta prowadzi sklep rolniczy i właściwie rozwija tylko 
handlową działalność. Większe zjazdy obywatelskie w mieście odbywają się 
bardzo rzadko, teraz w czasie wojny wcale. Poważniejsza wymiana zdań i poro-
zumiewanie się obywatelstwa co do stanowiska politycznego dawniej odbywało 
się w Piotrkowie, obecnie zaś tylko w przypadkowych zespołach w dworach 
wpływowych ziemian. 

Do najwpływowszych obywateli w powiecie należy, do niedawna wła-
ściwy kierownik polityki ziemian powiatu, hr. Ostrowski20 z Maluszyna, członek 
rosyjskiej Rady Państwa z wyborów. Człowiek wiekowy, ale b. energiczny i wy-
bornie orientujący się. Jest jednym z najwybitniejszych członków Partii Polityki 
Realnej (ugodowców), z otwartością i szczerością staje przy swym programie 
łączności z Rosją. Umiał szereg ludzi za sobą pociągnąć. Obecnie siedzi w domu, 
z konieczności jest neutralnym, specjalnie wrogiej agitacji przeciw Niemcom, 
Austriakom [3] tudzież Legionom nie rozwija. Z energiczniejszych ziemian-
działaczów w powiecie wymienić wypada Kaz. Tymowskiego w Kobielach 
Wielkich (nieobecnego teraz), Edwarda Reszkego21 w Garnku, Stefana ks. Lu-

                                                 
20 Józef August Ostrowski (21.01.1850-20.06.1923), ziemianin, od 1896 r. właściciel dóbr w 
Ma-luszynie, sędzia gminny w Piotrkowie, członek Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego, prezes Stronnictwa Polityki Realnej, członek Rady Regencyjnej. 
21 Edward Reszke (ur. 22.12.1853 w Warszawie, zm. 25.05.1917 w Garnku), wybitny śpie-
wak operowy (występował m. in. w Royal Opera House w Londynie i w Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku), od 1894 r. właściciel majątku we wsi Garnek. 
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bomirskiego22 w Kruszynie, Pławnie i Widzowie (bawi obecnie w Warszawie), 
[Tadeusza] Belinę23 w Strzelcach Wielkich, [Jana] Biedrzyckiego w Sekursku, 
[Ksawerego] Święcickiego w Smotryszowie, Psarskiego w Kodrębiu. Są to gorli-
wi zwolennicy pracy organicznej, postępowej gospodarki, zbliżenia się do ludu  
i obcowania z nim, ale tylko na polu kółek rolniczych, sklepów spółkowych itp. 
Tę, dodatnią skądinąd, działalność najwięcej wykazuje Kazimierz Tymowski  
z Kobiel Wielkich, zażywający też wśród obywatelstwa i włościaństwa dużego 
poważania. Natomiast specjalną uwagę zwrócić należy na niesłychanie szkodli-
wą podziemną robotę polityczną p. Biedrzyckiego z Sekurska. Jest on zięciem 
słynnego szefa narodowej demokracji, adwokata Franciszka Nowodworskiego  
z Warszawy, posła do I Dumy Państwowej w Petersburgu. Nadzwyczaj gorąco 
przejęty programem partyjnym ND-cji, rozwija swą działalność w okolicy wśród 
obywatelstwa i oświeceńszych chłopów. Hasło dzisiejsze jego partii: „Za wszel-
ką cenę utrzymać Królestwo Polskie przy Rosji, z którą jedynie można i trzeba 
dojść do porozumienia”, znajduje w Biedrzyckim gorliwego agitatora; a że jest 
inteligentnym, zręcznym i sprytnym – posłuch w okolicy znajduje. Nie ma też 
dość fałszywych, krzywdzących, ze złej woli pochodzących wieści i plotek co do 
akcji i zamiarów dwuprzymierza, specjalnie Austrii, których by w tamtejszych 
stronach nie słyszało się, a których źródło wiecznie czynne nie byłoby w Sekur-
sku. Cicha agitacja za uciekaniem od munduru Legionisty, dawanie mu fałszy-
wych informacji, za uciekaniem w lasy przed żandarmami austriackimi biorą-
cymi ludzi młodych, a nic nie robiących, do robót ziemnych, za nieuznawaniem 
nowo obranych wójtów i sołtysów, działających już z ramienia władz austriac-
kich – wszystko to idzie od Biedrzyckiego z Sekurska. Działalność jego, szkodli-
wa nad wyraz, szeroko sięga i potrafi ludzi słabszych przekonaniowo terrory-
zować w duchu rusofilskim. Dopóki p. Biedrzycki bezkarnie będzie mógł działać 
prawie jawnie, dopóty okolica tamtejsza będzie w ciągłym niepokoju i fermen-
cie... 
                                                 
22 Stefan Lubomirski (5.05.1862-5.06.1941), arystokrata, w 1891 r. poślubił Natalię Zamoy-
ską, specjalizował się w hodowli koni, w latach 1919-1921 prezes Polskiego Komitetu 
Igrzysk Olimpijskich, następnie członek MKOl. 
23 Tadeusz Belina (1886-1958), właściciel majątku Strzelce Wielkie, ukończył wydział 
rolniczy szkoły Rontalera w Warszawie, a następnie studium rolnicze Uniwersytetu Ja-
giellońskiego,  
W 1910 r. ożenił się z Anielą Jałowiecką. Poseł na Sejm I kadencji (1922-1927). Społecznik: 
tworzył kółka rolnicze, zakładał kasy pożyczkowo-oszczędnościowe, działał w ochotni-
czych strażach pożarnych, pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Rolniczego w Piotr-
kowie, w la-tach 1917-1921 prezesa Towarzystwa Rolniczego w Radomsku. (Parlament 
Rzeczypospolitej Polskiej, red. H. Mościcki i W. Dzwonkowski, Warszawa 1928, s. 80-81). 
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Narodowa Demokracja nie ma w powiecie zbyt dużo wpływów ani wy-
bitniejszych jednostek. Przed wojną stronnictwo to, chcąc się przeciwstawić rea-
listom, chciało wysuwać człowieka przeciw hr. Ostrowskiemu, co się jednak zu-
pełnie nie udało. W ogóle robota stronnictwa ND-cji obecnie ucichła. Szereg lu-
dzi udaje neutralnych lub jest takimi w rzeczywistości; garstka zelotów ma od-
wagę manifestować swe rusofilskie przekonania. Stronnictwo najwięcej zawzię-
tości, [4] nie przebierającej w środkach kontragitacji, wykazuje w stosunku do 
Legionów i idei legionowej. Nie ma insynuacji, podejrzeń i kłamstw, potwarzy 
skierowanych w stronę sprawy Legionów, [których] źródłem [nie] są zawsze 
stronnicy narodowej-demokracji. 

Co do duchowieństwa rzymsko-katolickiego w okręgu, podkreślić wy-
pada chęć tego ostatniego utrzymania się w neutralności. Udaje mu się też to  
w stopniu większym lub mniejszym. Wszelkie próby skłonienia pojedynczych 
księży do opowiedzenia się wyraźnego po stronie Austrii i Legionów, spotykają 
się z przedstawianym ad oculos okólnikiem ks. biskupa kujawsko-kaliskiego 
[Stanisława Kazimierza] Zdzitowieckiego z Włocławka, wydanym zaraz na po-
czątku wojny, a nakazującym stanowczo ścisłe przestrzeganie niemieszania się 
do polityki. 

Dziekanem Radomskowskim jest ks. Mirecki24, człowiek starszy, bez 
wpływu osobistego, niezbyt wysoko wykształcony. Wierzy on bezwzględnie  
w ostateczne zwycięstwo Rosji; z tego też powodu nie wykazuje władzom au-
striackim, a tym bardziej Legionistom, życzliwości, czyniąc tylko to, do czego 
jest bezwzględnie i bezapelacyjnie zmuszony. Z tytułu swego stanowiska w hie-
rarchii kościelnej ma on jednak znaczenie i młodsze duchowieństwo, skrycie  
w większości sympatyzujące z nową sytuacją polityczną, zmuszone jest liczyć się 
z nim. 

                                                 
24 Ks. Franciszek Mirecki (4.10.1869-21.12.1948), ukończył Gimnazjum Męskie w Piotrko-
wie, w 1887 r. wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, po 3 latach został 
skierowany do Akademii Duchownej w Petersburgu. Święcenia kapłańskie otrzymał  
w 1893 r., studia ukończył w 1894 r. z tytułem magistra teologii, następnie został wika-
riuszem katedry włocławskiej i jednocześnie pełnił funkcję pomocnika i wkrótce sekreta-
rza w Konsystorzu Generalnym. Sprawował probostwa: w Tokarach (1897-1900), Raciąż-
ku, Ciechocinku (1907-1910), Radomsku (1910-1920), parafii św. Zygmunta w Często-
chowie (1920-1948). Pełnił wiele funkcji w strukturach Kurii Biskupiej. Społecznik,  
w Radomsku brał udział w pracy Towarzystwa Dobroczynności oraz Komitetu Aprowi-
zacyjnego (więcej: J. Kapuściński, Proboszczowie parafii św. Lamberta w Radomsku w XX w., 
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. VI, 2012, s. 34-36; G. Mieczyński, Stowarzyszenia..., s. 36, 
37). 
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Vice-dziekanem jest ks. [Mikołaj] Lubowicki, proboszcz w Koniecpolu, 
człowiek energiczny, czyniący dużo dla ludu i jego kulturalnego uświadomienia, 
doskonale orientujący się w polityce ogólnej i krajowej. „Gdybym był pewny, że 
Moskale tu już nie wrócą, – mówił – cóż byłoby naturalniejsze, jak publicznie 
opowiedzieć się przy katolickiej Austrii, gwarantującej nam swobody i odręb-
ność narodową”. Zdanie takie i mu podobne często się słyszy ze strony inteli-
gencji i duchowieństwa; wszak patrzyli oni wszyscy na kilkakrotny przemarsz 
walczących armii; są też przecież zwolennicy Moskali w kraju, sączący w znęka-
ne i nie umiejące się nieraz orientować społeczeństwo złowieszczy pogląd, że 
Moskale wrócą, a wtenczas biada ich przeciwnikom... 

Z sympatyków Austrii i gorących zwolenników przyłączenia Królestwa 
Polsk. Do monarchii austro-węgierskiej wymienić wypada: ks. [Władysława] 
Siemaszkę, proboszcza w Wielgomłynach; ks. Jordana, Dominikanina w Gidlach; 
ks. [Piotra] Dąbrowskiego, proboszcza w Kruszynie; ks. [Michała] Ziarniewicza, 
proboszcza w Borownie; ks. [Marcelego] Sawickiego, proboszcza w Bąkowej 
Górze; ks. [Walerego] Pogorzelskiego z Pajęczna i wikarego miejscowego ks. Jó-
zefa Leśniaka. 

Odnosi się wrażenie, że księża wszyscy tworzą odrębną, b. dobrze zor-
ganizowaną grupę, nadzwyczaj pilnie śledzącą rozwój wojennych wypadków  
i od tego uzależniającą swoje stanowisko. [5] 

Wpływ na lud wiejski księża po dawnemu mają ogromny, nawet szcze-
gólniej w okolicach, w których ksiądz przez zalety swego charakteru i gorliwość 
umiał sobie zyskać zaufanie i serce podejrzliwego z natury chłopa. 

Lud wiejski w powiecie Radomskowskim nie jest oświecony co do swych 
potrzeb kulturalnych, umysłowych, obywatelskich. Pod tym względem ustępuje 
on braciom swym z Łowickiego, z Kujaw, spod Puław. Gospodarka dopiero  
w ostatnich latach przy zachęcie dworu zaczęła się podnosić. Nieufność, jaką 
rząd rosyjski celowo szerzył i podtrzymywał w ludzie wiejskim w stosunku do 
inteligencji miejskiej i wiejskiej, fatalne przeszkody stawiała porozumieniu się 
warstw społecznych. Pod tym znów względem okręg Radomskowski w niczym 
nie różni się od innych ziem Królestwa. 

To też ciemnota na wsi jest niesłychana. Starsze pokolenie niemal noto-
rycznie czytać i pisać nie umie. Jest przejęte gruntownie przeświadczeniem  
o wielkości Rosji, jej niezwyciężonej potędze, dobroci cara, „który szlachcie  
i księżom odebrał grunty, a chłopu darmo dał” itp. Jest to oczywiste echo poglą-
dów podsuwanych chłopu przez komisarza do spraw włościańskich, strażni-
ków, zrusyfikowanych nauczycieli i pisarzy, carosławnych wójtów. Rząd rosyj-
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ski znakomicie umiał sprząc chłopów ze swymi państwowymi interesami  
w Polsce, uderzyć nawet w tak dlań, skądinąd drażliwą, strunę sprawy socjalnej. 
Toteż w obecnej wojnie chłop półświadomie, półnieświadomie staje po stronie 
Rosji i czeka powrotu Moskala w tragicznej ignorancji swego niewolniczego sta-
nu. 

Tak się tłumaczy fakt zdumiewający, iż armie sprzymierzone i Legiony 
niechętnie były, a czasem nawet i są, widziane we wsi polskiej. Szereg nadużyć 
popełnionych przez wojska niemieckie i niektóre oddziały węgierskie powięk-
szył rozgoryczenie i dał pole agentom rosyjskim lub w ogóle rusofilom do agita-
cji antyaustriackiej i antylegionowej; następstwem tego były najdziwaczniejsze  
i najniedorzeczniejsze zdania, z którymi chłopi głośno się wypowiadają, nie tając 
niechęci względem nowych porządków. „Pany i księża zrobili wojnę, że[by] 
pańszczyznę przywrócić, ale «nasz» wróci, cesarzykom skórę wygarbuje, a nam 
dworskie grunta rozda”. „Bóg skarze Niemca, że do Polski wlazł, rabuje chłopa  
i plugawi kościoły”. „Węgier, choć katolik, a rabuje jak luter-Niemiec, kto by  
z takim trzymał”. Takie zdania często się na wsi słyszy. Spis ludności, forsowany 
obecnie, fatalne robił wrażenie. Moskalofile puścili wieść, że za morze wszyst-
kich wziętych wyślą. „Ekonomy i powstańczuchy bili chłopa – teraz pod Au-
striakiem to samo będzie”, mówią z racji spisów. [6] 

Dużo młodzieży płci obojga udało się przed wojną, jak corocznie, na ro-
boty do Prus i do dziś nie wróciło. Spotyka się wsie prawie pozbawione męż-
czyzn, bo i na podwody dużo się udało z cofającym wojskiem rosyjskim. 

Praca różnych kół oświatowych przenikała jednak powoli na wieś. W ta-
kim np. Bolesławowie pod Koniecpolem chłopi mają poczucie praw swych oby-
watelskich i świadomość odrębności narodowej. To samo zauważa się we wsi 
Koniecpol Stary, gdzie jest sporo czytelników „Zarania”, gdzie stosunki wsi ze 
stojącym taborem austriackim były nad wyraz sympatyczne. 

Jest szereg ludzi na wsi, którzy wśród ludu mieszkając lub z ludu po-
chodząc, wykorzystują swój wpływ w kierunku rusofilskim. Są to przeważnie 
wójtowie, nauczyciele ludowi, pisarze gminni, rzadziej sołtysi. 

Były wójt z Brzeźnicy Szymon Kosiński, wójt w Przyrowie Zych, a prze-
de wszystkim wójt gminy Gidle Rogalski, mieszkający we wsi Skrzypiec, są jed-
nostkami bezwzględnie szkodliwymi przy obecnych warunkach; ludzie, którzy 
nie tylko [nie] idą na rękę władzom austriackim, ale szkodzą im na każdym kro-
ku. Rogalski jest jawnym i notorycznym agentem rosyjskim, terroryzującym całą 
gminę, przez swe znajomości z agentami rosyjskiej ochrany załatwiający osobiste 
rachunki. Jest on b. dobrze znany władzom niemieckim, które go od września 
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kilka miesięcy trzymały w więzieniu w Częstochowie, jako poważnie podejrza-
nego o donos do kozaków o obecności w Pławnie małego oddziału huzarów 
węgierskich, ofiarą czego padł właśnie ów oddziałek25. 

Jako osoby tegoż pokroju, które ze względu na swoje moskalofilstwo  
i tajną agitację za Rosją absolutnie nie powinny być cierpiane, nie tylko na sta-
nowiskach swych, ale w ogóle w swych miejscach zamieszkania, wymienić nale-
ży: nauczyciela ludowego w Rybnej Iglikowskiego, pisarza gminnego Kondrac-
kiego w Gosławicach, wójta i sołtysa w gminie i wsi Żytnie, pisarza gminnego  
w Maluszynie, nauczyciela we wsi Chełmie [Wiktora] Rokickiego, nauczyciela 
Zebrowskiego i brata jego we wsi Huta Drewniana, pisarza Górskiego w gminie 
Przerąb, sołtysa w Kliżynie [dziś: Klizin w gminie Kodrąb], służącego kościelne-
go w Brzeźnicy. 

W okolicach mniej oświeconych, odległych od uczęszczanych traktów  
i kolei, niesłychanie wolno krzewi się wszelka myśl kulturalna. Charaktery-
styczne jest powiedzenie pewnego włościanina z okolic Chełma: „My wiemy, że 
ze spółek spożywczych tylko panowie zyski ciągną; źle ma w głowie chłop, co 
tym mędrkom z miasta wierzy; całą wojnę zrobiły te kółka rolnicze, przez diabły 
wymyślone!”[7] 

Toteż o jakichś na szerszą skalę zakrojonych organizacjach po wsiach  
i miasteczkach mowy nie było. Najwyżej po długich staraniach u rządu założono 
gdzieniegdzie straż ogniową ochotniczą (Gidle, Przedbórz, Brzeźnica), czasem 
staraniem, a i przeważnie kosztem energicznego księdza powstał rodzaj Domu 
Ludowego (Koniecpol, Pajęczno). I na tym koniec. Formalistyka tłumiła każdy 
śmielszy projekt, a inicjatorów była zawsze garstka. 

Korzystnym w tym względzie jest osada-miasteczko Gidle, gdzie garstka 
ludzi o poczuciu obywatelskim, zgranych, w okolicy popularnych, potrafiła zor-
ganizować życie ekonomiczne, kulturalne i towarzyskie, i postawić je nawet na 
wyższym poziomie od Radomska. Spokrewnione ze sobą rodziny Sucheniów26, 
Łuniewskich i Sławetów przy poparciu miejscowej inteligencji zorganizowały 
kółko rolnicze, spółkę mleczarską, straż ogniową ochotniczą, 3 warsztaty tkackie 
kilimów, ochronkę. Poza tym życie umysłowe silnym biło tętnem, szczególnie  
w sezonie letnim, gdy dużo osób przybywało do osady i okolicy, zachęceni do-
                                                 
25 Wydarzenie miało miejsce 8 września 1914 r. Według relacji ówczesnego gimnazjalisty 
Stanisława Oczkowskiego zabito 15 Węgrów, a 5 (w tym 4 rannych) wzięto do niewoli  
(S. Oczkowski, Dzienniki..., s. 33-34). Wśród rannych był por. hr. Szabolcs de Horthy – 
młodszy brat późniejszego regenta Węgier (więcej: Z. Gzik, Cmentarz..., s. 84-85). 
26 Józef Sucheni (10.09.1836-30.11.1923) – właściciel fabryki maszyn rolniczych, specjalizu-
jącej się w produkcji pługów konnych jednoskibowych. 
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brą gospodarką miasteczka i zupełną nieobecnością Żydów, usuniętych dawno  
z Gidel na podstawie uchwały gminnej. 

Żydzi w powiecie, jak i w całym w ogóle kraju, osiedli po miasteczkach, 
tworzyli tam nieraz do 80% ogółu ludności. W ostatnich czasach większość inte-
ligencji polskiej rozpoczęła intensywną walkę z Żydami, którzy zagarnęli cały 
niemal handel w swoje ręce, przeprowadzając ideę spolszczenia handlu. Oddzie-
leni różnicami rasowymi, trybem życia, przesądami, kulturą od Polaków, Żydzi 
odsunęli się jeszcze bardziej od Polaków i zwrócili się nawet w stronę rządu 
rosyjskiego, który też im pewnego poparcia przeciw Polakom nie odmówił. 

Z wybuchem wojny Żydzi zajęli stanowisko wyczekujące. Nie wykazy-
wali entuzjazmu w stosunku do Moskali, którzy postępowali z nimi niesłychanie 
brutalnie i okrutnie, ale też do wkraczających Austriaków i Niemców nie odnosi-
li się wrogo. Możność porozumiewania się z wojskami okupującymi kraj w języ-
ku niemieckim wytworzyła pewną zewnętrzną harmonię i dawała pozory zu-
pełnego opowiedzenia się przez Żydów po stronie Austrii i Niemiec. Tak jednak 
w gruncie rzeczy nie jest. Żydzi są zbyt ostrożni i bezwzględnie nie deklarują się, 
wyznając tylko zasadę trzymania z silniejszym i robienia dobrych interesów. 
Ogół Żydów w powiecie radomskowskim niczym nie odróżnia się od współwy-
znawców w Królestwie Polskim. 

Robotników poza Radomskiem nie ma skupionych w okręgu nigdzie. 
Przed wojną w mieście było ich zatrudnionych do 2 ½ tysiąca ludzi (w fabryce 
francuskiej około 800, u Thonetów i Kohnów około 150027). Charakter życia [8]  
i pracy robotników radomskowskich był specjalny. Byli oni jakby pół robotni-
kami fabrycznymi, pół rolnikami; większość mieszkała we wsiach okolicznych, 
nieraz o 4-6 wiorst28 odległych, skąd przychodziła do roboty; posiadając małe 
gospodarstwa żyli oddzielnie rodzinami. Tym się to tłumaczy, iż solidarności  
i spójności, tak jak gdzie indziej, tam nie było. Organizacje socjalistyczne nie 
miały większego poparcia. Głównie rozwijał się Narodowy Związek Robotniczy, 
Socjalni Demokraci (SDKPiL) mieli też pewne wpływy i stosunki. PPS w ostat-
nich czasach nie działa tam. Znany agent ochrany [Antoni] Sukiennik ([pseudo-
nim] Emil) przyczynił się do rozbicia PPS29. 

                                                 
27 Anonimowe Towarzystwo Przemysłu Metalurgicznego w Rosji, Bracia Thonet, Towa-
rzystwo Akcyjne Fabryki Mebli Giętych „Jakub i Józef Kohn” – więcej: J. Wojarska, Po-
wstanie i rozwój..., s. 29-35, 37-51, 60-79.  
28 1 wiorsta = 1/7 mili rosyjskiej = 1066,78 m 
29 Postać szpiega i prowokatora Antoniego Sukiennika pojawia się również we wspo-
mnieniach byłego działacza PPS Frakcji Rewolucyjnej Józefa Kurpiosa ps. „Felek”. Su-
kiennik  
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Gdy na początku wojny fabryki stanęły, członkowie fabrycznej kasy cho-
rych sami sformowali listę tych, co potrzebują pomocy. Pomoc ta udzielana była 
w pewnej mierze, głównie w fabryce francuskiej. Fabryka Kohnów, co jest godne 
zaznaczenia, w niczym nie przyczyniła się do ulżenia doli robotników pozba-
wionych pracy30. 

Nie posiadając jednolitej organizacji ani wybitniejszych jednostek, ogół 
robotniczy Radomska nie wywierał wpływu na usposobienie miasta i okolicy. 
Obecnie też jako ogół zrzeszony nie wypowiadają się wcale. Rosyjskość w po-
wiecie, jak w cały kraju, była zjawiskiem napływowym, nienaturalnym, przemi-
jającym. Większych korzeni nigdzie prawie nie zdołała zapuścić. Zewnętrzna jej 
cecha znikła równocześnie z wycofaniem się wojsk rosyjskich. 

Jedyną trwalszą pozostałością rosyjskiego panowania był strach, czy aby 
Rosjanie nie wrócą. Tym się tłumaczy niechęć do znoszenia napisów, języka ro-
syjskiego w księgach stanu cywilnego po kancelariach parafialnych i gminnych, 
w szkołach ludowych miejskich i wiejskich, a nawet w średnich zakładach nau-
kowych. Każdy miesiąc upłynięty bez Moskali ten strach paniczny zmniejszał,  
a rozkaz lub nawet projekt rozkazu czy rozporządzenia co do usunięcia języka 
rosyjskiego z życia codziennego był skwapliwie wykonywany. 

Ludność rosyjska napływowa znikła. Zostali z Rosjan  tylko ci, którzy już 
lata całe przebyli w Polsce i niejako zżyli się z krajem i ludnością. Do takich na-
leżą: 

wspomniany wyżej Jan Jurjew, b. członek magistratu w Radomsku, jed-
nostka nieszkodliwa, aczkolwiek niepożądana, 

Trusow, dawny naczelnik stacji kolejowej, człowiek starszy, cichy, tzw. 
„spolaczony”, [9] 

to samo tyczy się [Antoniego] Tołstika, dawnego naczelnika poczty, po-
chodzącego z unitów grodzieńskiej gub., używającego w domu języka polskiego. 

Natomiast podejrzaną figurą jest Tryfon Pawluczenko, pisarz w Żytnie, 
do dziś dnia sprawujący ten tak ważny w gminie urząd. Chłopi boją się go, bo 
ich terroryzuje, aczkolwiek na jaskrawej agitacji przeciw Austrii złapać go nie 
było można. Jako dawna kreatura rządu rosyjskiego, ad hoc do Polski sprowa-

                                                                                                                               
w 1911 r. denuncjował znanych sobie członków partii („Poległym Bohaterom 1863 r., 
poległym w walce o i za Niepodległość Ojczyzny”, jednodniówka, Radomsko 1.XI.1934, 
s. 11).  
30 Prawdopodobnie jest to aluzja do tego, że spółka była własnością obywateli austriac-
kich pochodzenia żydowskiego (J. Wojarska, Powstanie i rozwój..., s. 37-40). 
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dzona, Pawluczenko winien być usunięty z urzędu i izolowany od polskiego 
społeczeństwa. 

Społeczeństwo polskie, widząc coraz bardziej utrwalający się obecny stan 
rzeczy, z uwagą, bacznością i ufnością oczekuje od rządu austriackiego radykal-
nego uzdrowienia stosunków na całej linii życia społecznego i kulturalnego. 
Toteż konieczną jest rzeczą ze strony władz cywilnych, działających w okręgu 
Radomskowskim, mocne oparcie się na żywiołach miejscowych, przy czym 
wskazana jest ogromna ostrożność przy wyborze ludzi zaufania i rady, albo-
wiem są w społeczeństwie polskim żywioły, dążące wszelkimi sposobami do 
władzy lub nawet jej pozorów, przy zupełnym braku zasad i poczucia odpowie-
dzialności obywatelskiej. Ludzie ci znajdują się we wszystkich warstwach spo-
łecznych. Inteligencja i wykształcenie daje rękojmię, iż dany osobnik zręczniej  
i lepiej potrafi się przedstawić jako przedstawiciel społeczeństwa, wykładnik 
jego żądań i potrzeb, rozporządzający wpływami itp. Obsadzanie urzędów wyż-
szych i niższych Polakami, b. dobrze orientującymi się w sytuacji, ludność uwa-
ża za konieczne. Wszelki sprawiedliwy wymiar zastosowania prawa, wszelkie 
nawet drobne usunięcie krzywdy lub obrona – spotyka się u ludności z niekła-
maną radością. Taktowne zachowanie się posterunków żandarmerii we wschod-
niej części powiatu sprawiło, iż chłopi często nie tają, iż nie pragną powrotu Mo-
skala. W przeciwieństwie do tego, bicie chłopów z racji poszukiwania broni 
ukrytej w okolicach Złotego Potoka – jak najgorsze wywierało wrażenie. Społe-
czeństwo, drażliwe ogromnie na stosunek do niego władz, wyolbrzymia każdy 
nietakt niższych organów i w rozgoryczeniu potrafi w tym widzieć system apro-
bowany u władz wyższych.  

Dotychczasowe rozporządzenia Komendy Obwodowej były uznawane 
w społeczeństwie i witane jako oznaka mocnej prawnej władzy. 

Domagając się możności manifestowania swych uczuć patriotyczno-
narodowych, tak długo z musu tłumionych, zdumieni byli obywatele Radomska 
zakazem obchodu rocznicy powstania Kościuszki w d. 4 kwietnia r. b., ku czemu 
wszelkie przygotowania już były poczynione, a na formalne podanie nastąpiła 
od Komendy Obwodu nieumotywowana odmowa w przeddzień uroczystości. 
W drugim terminie też obchód [10] z tej samej przyczyny się nie odbył. Wieść po 
mieście poszła, iż ludzie bez zasad, przeciwni akcji narodowej, umiejący przed-
stawić się jako bezgranicznie życzliwi i oddani Austrii, co jest nieprawdą, umieli 
u władz decydujących przedstawić obchód jako dezorganizujący spokój, rzecz 
niepotrzebną, a nawet niebezpieczną. Rekompensatą było pozwolenie na obchód 
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3 Maja i wmurowanie tablicy, ale sceptycy obawiają się, czy w przyszłości przy 
podobnej okazji jakiś niepowołany informator nie zyska posłuchu. 

Władze cywilne rade by zorganizować żywszy ruch społeczny w okręgu, 
ale brak ruchliwości i apatia ze strony czynników powołanych staje temu na 
przeszkodzie. 

Komisja zapomogowa i żywnościowa pro forma egzystuje, ale nie funk-
cjonuje. Na czele jej stoją pp. [Ksawery] Święcicki i [Tadeusz] Belina. Obrady się 
nie odbywają. Przy pomocy p. starosty Makarewicza akcja ta, ze wszech miar 
pożyteczna, mogłaby się rozwijać. 

Stosunek władz austriackich i niższych jej organów do sprawy Legionów 
i jej ideologii jest na ogół poprawny i życzliwy. O jakichś szykanach i utrudnie-
niach nie słychać znikąd. Przeciwnie, poszczególne komendy wojskowe i poste-
runki żandarmerii okazują dużą życzliwość i pomoc. Zdarzało się kilkakrotnie, 
iż będący w przemarszu oficerowie austriaccy narodowości czeskiej i niemieckiej 
lekceważąco i ze złą wolą odzywali się o Legionach, pozwalając sobie na daleko 
idące obniżanie zasług i wartości bojowej Legionistów, ale były to wypadki spo-
radyczne. 

Gdy nastąpi porozumienie się władz z życzliwymi i oddanymi sprawie 
uwolnienia Królestwa spod jarzma rosyjskiego czynnikami ze strony społeczeń-
stwa, siłą rzeczy będą musiały zniknąć z horyzontu typy szerzące niepokój, 
zwątpienie i chęć powrotu dawnych stosunków. Szereg jednostek wskazanych 
powyżej, będąc unieszkodliwionym[i], znakomicie przyczyni się do oczyszcze-
nia atmosfery. Stanowczy krok w tym względzie da poznać siłę praworządną 
władzy nowej, wykorzeniającej zgubne resztki i pozostałości po dawnej, tak ob-
cej i szkodliwej. 

Sprawą, która domaga się kategorycznie natychmiastowego uregulowa-
nia, jest sprawa prasy nieżyczliwej Austrii i Legionom. Zalicza się do niej cała 
bez wyjątku prasa poznańska i śląska, gazety łódzkie, a z częstochowskich 
„Dziennik Polski”, a przede wszystkim „Głos Ludu”. Konieczną jest rzeczą,  
a zupełnie możliwą, zakaz kolportażu tych wydawnictw na terytorium austriac-
kim. Jest to tym niebezpieczniejsze, że przenikając dzięki sprytnym [11] kolpor-
terom do odległych wsi i zapadłych kątów, usposabia ta prasa najgorszą ludność 
wprost wrogo i obco względem Austrii i Legionów. 

Pożądanym natomiast jest rozszerzanie gazet krakowskich, szczególnie  
z dala od linii kolejowej Warszawsko-Wiedeńskiej i wzdłuż kolei Częstochowa-
Włoszczowa, gdzie panuje wyłącznie prasa antyaustriacka. 
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Najlepiej uwydatnia się stosunek społeczeństwa do nowych warunków 
obecnych, w jego stanowisku do Legionów i całej akcji wolnościowej przez Le-
giony wszczętej i prowadzonej. Głębokie przeobrażenie, jakiemu od początku 
wojny uległo całe miejscowe społeczeństwo, daje miarę ogromu znaczenia pro-
pagandy idei legionowej i związanej z nią realnej nadziei na uwolnienie kraju 
spod panowania rosyjskiego. Gdy w drugiej połowie września r. ub. pierwsi 
strzelcy znaleźli się w Radomsku, powitał ich chłód, nieufność, podejrzliwość –  
a przede wszystkim zupełna nieświadomość ich stanowiska. W miarę jednak 
pracy agitacyjnej, wyjaśniania dotychczasowej działalności, coraz więcej ludzi 
skupiło się przy idei walki orężnej przeciw Rosji. Jedna tylko rzecz była dla spo-
łeczeństwa niejasną: stanowisko Niemiec do Polski i Legionów. Patrząc w paź-
dzierniku na bezwzględną gospodarkę władz i wojsk niemieckich w okręgu, 
ludność nie okazywała chęci popierania ich w czymkolwiek. Nie mając do czy-
nienia wówczas z władzami austriackimi, nie umiano odróżnić systemu rządów 
i postępowania z ludnością obu państw. O ile głośno oświadczano się, iż Austrii 
czekają z otwartymi rękami, o tyle nie chciano myśleć o możliwości usadowienia 
się Niemców na terytorium Królestwa Polskiego. Usposobienie to jest bezwzglę-
dnie wspólne wszelkim okolicom i warstwom ludności kraju i wskazuje przy-
czyny dotychczasowego braku decyzji, rezerwy i pozornej neutralności. 

Przybycie oddziałów Legionów do Radomska, promieniowanie idei le-
gionowej na bliższą i dalszą okolicę, ogromnie ożywiło myśl polityczną w społe-
czeństwie i dokładnie wyjaśniło stanowisko Austrii na ziemiach odebranych 
Rosji i znaczenie polityczne akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legio-
nów. 

Toteż fizjonomia okręgu zmieniła się nie do poznania. Zamiast obojętnej 
nieufności spotyka się gorące życzenia powodzenia i pomoc najdalej idącą. Gor-
liwa praca nad szerzeniem ideologii drogą urządzania nabożeństw, uroczystych 
odczytów, wieczorów patriotycznych, a także akcja werbunkowa, przemarsze – 
a nade wszystko powaga sprawy, godnie przez wszystkich mundur legionowy 
noszących reprezentowanej, radykalnie zmieniła usposobienie ludności, [12] 
która przywiązała się już do „swego wojska”, w którym bardzo dużo jest miej-
scowej młodzieży i zżyła się z nowymi politycznymi warunkami, otwierającymi 
jej szerokie pole pracy obywatelskiej. 

Uświadomiona ludność czeka tylko na ostateczne zwycięstwo armii 
sprzymierzonych i wierzy głęboko, że całość Królestwa Polskiego, nie bacząc na 
dzisiejsze podziały, znajdzie się wraz z Galicją złączona w jeden całokształt. [13] 
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Decyzją austriacko-węgierskich władz okupacyjnych ogłoszono w 1916 r. 
ordynację wyborczą dla miast Królestwa Polskiego. W największych miastach 
odbyły się wybory, w pozostałych 34 miastach mianowano zarządy miast1.  
W Radomsku obywatele nie przyjmowali nominacji od władz i domagali się 
przeprowadzenia wolnych wyborów2, ale doszło do nich dopiero latem 1918 r.3 

Nominowane władze miasta rozpoczęły swoją kadencję wiosną 1917 r.  
W intencji Rady i Zarządu Miasta 18 kwietnia 1917 r. odbyły się nabożeństwa  
w kościele i synagodze (z udziałem radnych chrześcijańskich). Odśpiewano „Bo-
że coś Polskę” i syjonistyczny hymn „Jeszcze nasza nie zginęła nadzieja”. Wzięli 
w nich udział przedstawiciele Cesarskiej i Królewskiej Komendy Obwodowej  
w Noworadomsku4.  

Tak powołane władze rządziły miastem do końca maja 1918 r. Opis ich 
działalności zawarto w specjalnym sprawozdaniu, wydanym na koniec kadencji. 
Powstało ono na wniosek Zarządu i uchwalone zostało przez Radę Miasta na 
posiedzeniu dnia 25 kwietnia 1918 r. Jego wydawcą był Magistrat. 

                                                 
1 J. Lewandowski, Okupacja austriacka w Królestwie Polskim (1914-1918), „Dzieje Najnow-
sze”, 1998/4, s. 31. 
2 „Goniec Częstochowski” 1916, nr 247, s. 4, 1917, nr 22, s. 2-3. 
3 J. Lewandowski, Okupacja …, s. 31-32. 
4 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta miasta Radomska, sygn. 1352, 
Pismo Cesarskiej i Królewskiej Komendy Obwodowej w Noworadomsku do Burmistrza 
z 17 kwietnia 1917 r.; G. Mieczyński, I wojna światowa w Radomsku – wypisy prasowe, „Ze-
szyty Radomszczańskie”, t. VIII, 2014, s. 283.  
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Oryginał sprawozdania przekazał mi Stanisław Sankowski, za co nie-
zmiernie dziękuję. W nawiasach kwadratowych podaję numery stron oryginału. 
Tekst został poddany jedynie korektom stylistycznym. 
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SPRAWOZDANIE 

z działalności Samorządu miejskiego miasta Radomska (Nowo-Radomska)  
z okresu od dnia 1 kwietnia 1917 do dnia 31 maja 1918 r., powołanego przez  
C. i K. Władze Okupacyjne, na podstawie reskryptu Naczelnego Wodza Armii  
z dnia 18 sierpnia 1916 r., No 65 Dziennik Rozporządzeń, dotyczącego ordynacji 
miejskiej dla 34 miast Królestwa Polskiego. 

Informacja historyczna 
 Ponieważ sprawozdanie niniejsze z okresu Samorządu miejskiego nas 
interesującego jest pierwsze, uważamy za wskazane poprzedzić go krótką histo-
ryczną informacją, odnoszącą się do naszego miasta.  
 Radomsk (Nowo-Radomsk) ongi zwany Radomsko należał do Woje-
wództwa Sieradzkiego, bardzo dawno był siedzibą powiatu, posiadał starostę  
i akta ziemskie bez jurysdykcji. Epoka powstania miasta nie jest wiadoma. Histo-
ria nam tylko wspomina, że już w roku 1427 było ludne i zamożne i uzyskało od 
ówczesnego wielkiego naszego monarchy Władysława Jagiełły, dla mieszkań-
ców swoich uwolnienie od opłat ceł i targowego w całym kraju. Radomsk (No-
woradomsk) w roku 1616 liczył domów 353 i przeszło 5000 mieszkańców. Pa-
miętny jest Zjazdem Szlachty Wielkopolskiej, podczas bezkrólewia po Ludwiku, 
w dniu 25 listopada 1382 r. zorganizowanym w konfederację celem udaremnie-
nia bezprawnych pretensji do tronu Zygmunta, margrabiego brandenburskiego, 
męża Zofii, starszej córki króla Ludwika. W roku 1384 nastąpił tu drugi Zjazd,  
z którego wysłano posłów do Królowej Elżbiety, żądając niezwłocznego przy-
jazdu Jadwigi do Polski, z oświadczeniem, że w przeciwnym razie do wyboru 
innego króla przystąpią. W roku 1866 widać, że Radomsk (Nowo-Radomsk) 
podupadł, gdyż liczy zaledwie domów około 265 i 4000 mieszkańców. Po pew-
nym czasie miasto zaczyna wzrastać miarowo i dziś liczy domów 896 i 23000 
mieszkańców. Po tej pobieżnej wzmiance historycznej, przystępujemy do treści 
właściwego sprawozdania.  
[4]    Działalność Rady 
 W okresie od dnia 24 kwietnia 1917 r. do dnia 31 maja 1918 r. rada miej-
ska odbyła 34 posiedzenia zwyczajne i 1 nadzwyczajne, na których załatwiono 
287 spraw, z następującymi wynikami: 
Uchwalono – 170, 
Nie uchwalono – 16, 
Odroczono – 42, 
Przyjęto do wiadomości – 59. 
Co uczyni średnio po 8 spraw na jedno posiedzenie. 
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Ważniejsze postanowienia są następujące: 
Z uchwalonych: 

1. Wysłanie depeszy hołdowniczej do Tymczasowej Rady Stanu. 
2. Protest przeciw odłączeniu Chełmszczyzny i Podlasia od ziem Królestwa 

Polskiego. 
3. Adres hołdowniczy do Najdostojniejszej Rady Regencyjnej i wyasygno-

wanie z funduszy miejskich 15000 kor. do wyłącznej dyspozycji Najdo-
stojniejszej Rady Regencyjnej. 

4. Wyrównanie strat poniesionych przez personel Magistratu, wywołanych 
różnicą kursu koron. 

5. Dodatek drożyźniany dla nauczycieli szkół elementarnych miejskich. 
6. Podwyższenie płacy personelowi Magistratu. 
7. Przyznanie dodatków drożyźnianych dla personelu Magistratu. 
8. Ustanowienie posady lekarza miejskiego. 
9. Urządzenie szpitala dla zakaźnie chorych. 
10. Przeprowadzenie analizy wody w studniach miejskich. 
11. Kredyt w wysokości 1500 kor. na koszty obowiązkowego szczepienia 

ospy w mieście. 
12. Asygnowanie z funduszy miejskich 2500 kor. na urządzenie tymczaso-

wego ambulatorium miejskiego. 
13. Kredyt 5000 kor. na remont szpitala tyfusowo chorych. 
14. Urządzenie działek rolnych dla najbiedniejszej ludności miasta. 
15. Sprzedaż mięsa po taniej cenie za kartkami dla biednej ludności miasta. 
16. Pomoc materialna dla najbiedniejszej ludności miasta Nowo-Radomska. 
17. Specjalny tymczasowy podatek na rok 1918 dla biednych miasta – do 

podziału między istniejące instytucje filantropijne. 
18. Asygnowanie z Kasy miejskiej co miesiąc po 200 kor. dla Komitetu Ra-

tunkowego miejskiego, jako zapomogi na prowadzenie sali zajęć tegoż 
Komitetu, i po 300 kor. dla Towarzystwa Dobroczynnego dla Chrześcijan 
na utrzymanie ochronki dla biednej dziatwy. 

19. Bezzwrotna jednorazowa zapomoga w kwocie 2000 kor. wdowie po śp. 
D-rze Zygfrydzie Szweigerze, byłym lekarzu miejskim. 

20. Powiększenie ilości i rozszerzenie istniejących w mieście szkół elemen-
tarnych. 

21. Wyekwipowanie przez miasto szkoły elementarnej Stowarzyszenia Ligi 
Kobiet w miejscu. 
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22. Asygnowanie z funduszy miejskich 1000 Mr5, jednorazowej bezzwrotnej 
pomocy dla Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. 

23. Stypendium dla jednego z nauczycieli miejskich na wyższe kursy nau-
czycielskie w Warszawie. 

24. Wysłanie z ramienia Magistratu - na kursy przygotowawcze dla wyż-
szych urzędników komunalnych w Warszawie – dwóch stypendystów.  

25. Wyekwipowanie kosztem miasta ubikacji biur Inspektoratu Szkolnego.  
26. Wybór ławników i ich zastępców do Sądu Okręgowego w Piotrkowie  

i Sądu Pokoju w Noworadomsku. 
27. Wyekwipowanie Sądu Pokoju. 
28. Wypłata zaległości za lata ubiegłe Straży Ogniowej Ochotniczej w miej-

scu. 
29. Postanowiono używać nazwy Noworadomsk. 
30. Przystąpienie miasta Noworadomska do Związku miast Królestwa Pol-

skiego. 
31. Organizacja 2-ch piekarń miejskich. 
32. O nadmiernych podwyżkach komornego w mieście i wybór Komisji dla 

zbadania tej sprawy. 
33. Zdecydowano oświetlić elektrycznością ulicę Żelazną, szosę Brzeźnicką i 

Rzeźnię miejską prądem z elektrowni T-wa Metalurgicznego w miejscu. 
34. Eksploatacja torfu na terytorium lasów miejskich. 
35. Kredyt 5000 Mr. na ewentualne zadatkowanie maszyn do eksploatacji 

torfu. 
36. Opodatkowanie widowisk publicznych. 

 
Z nie uchwalonych: 

1. Utworzenie w mieście kuchen wojennych. 
2. Podwyższenie płacy etatowej nauczycielstwu miejskiemu. 
3. Projekt organizacji Sekretariatu Rady i inspektorowi Milicji. 
4. Nagroda dla nauczycielstwa i dzieci elementarnych szkół miejskich. 

Z odroczonych: 

1. Projekt odwszenia miasta. 
2. Propozycja skupu przez miasto elektrowni. 
3. Obsadzenie stanowiska leśniczego lasów miejskich. 

Z kategorii nagłych wniosków rozpatrywano 8 spraw. 

                                                 
5 Marek - przyp. T.A. Nowak. 
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Z kategorii wolnych wniosków rozpatrywano 46 spraw. 
 W 35 posiedzeniach Rady brało udział 719 Członków, co czyni po 20 
Członków średnio na jedno posiedzenie. 
 Na posiedzeniu Rady poświęcono ogólnie 131 godzin, co uczyni po 3 i ¾ 
godziny średnio na jedno posiedzenie.  
 Skład osobisty Rady miasta Radomska (Nowo-Radomska) w okresie 
sprawozdawczym był następujący: 

Członkowie Rady 

1. Borecki Karol, aptekarz, 
2. Chaskielewicz Adolf, urzędnik fabryki, 
3. Doński Fiszel, kupiec, 
4. Ejchner Joachim, kupiec i właściciel realności, 
5. Fajerman Dawid, właściciel realności, 
6. Fajerman Szmul Majer, fabrykant, 
7. Filher Kiwa, dyrektor Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, 
8. Fryc Wacław, właściciel realności, 
9. Gerychter Jankiel, właściciel realności, 
10. Goszczyński Franciszek, zastępca Komisarza rządowego,  
11. Goldberg Mordka, blacharz, 
12. Imieniński Stanisław, geometra, 
13. Kałuziński Ignacy, majster szewski, 
14. Kostecki Stefan, inżynier, 
15. Maciejski Władysław, urzędnik fabryki, 
16. Ks. Kanonik Mirecki Franciszek, proboszcz, 
17. Mitelman Henryk, kupiec, 
18. Myśliński Feliks, rejent, 
19. Oczkowski Franciszek, mechanik, 
20. Peyser Anytoni, dyrektor fabryki, 
21. Półrola Józef, mechanik, 
22. D-r Rago Bronisław, lekarz i właściciel realności, 
23. Rosenblat Józef, dentysta, 
24. Rosenbaum Daniel, kupiec, 
25. Rutkowski Wincenty, właściciel realności, 
26. Świtalski Karol, piekarz, 
27. Szwedowski Jan, właściciel realności, 
28. Szczarański Szlama, właściciel realności, 
29. Warwasiński Ludwik, mechanik, 
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30. Wtorkiewicz Antoni, robotnik fabryczny, 
31. Zaleski Feliks śp., urzędnik fabryczny. Na miejsce zmarłego zatwierdzo-

ny przez C i K Komendę Powiatową w Radomsku dn. 12/1- 1918 r., No 
1327/13 p. Stefan Pawłowski, kupiec, 

32. Dr Zwoliński Hipolit, lekarz. 
Zastępcy Członków Rady: 

1. Bartnik Ludwik, krawiec, 
2. Biernacki Marceli, kupiec, 
3. Bodanko Kazimierz, kupiec, 
4. Bryl Aleksander, urzędnik Towarzystwa Ubezpieczeniowego, 
5. Chlewski Adam, urzędnik, 
6. Chmielikowski Ludwik, aptekarz, 
7. Fijałkowski Alojzy, szewc, 
8. Fiwek Paweł, fabrykant, 
9. Gąsiorowicz Berek, kupiec, 
10. Glikman Pinkus, dentysta, 
11. Gosławski Szlama, kupiec, 
12. Grosman Herszlik, kupiec, 
13. Henig Władysław, kupiec i właściciel realności, 
14. Katuszewski Władysław, właściciel realności, 
15. Kupfersztok Mandel, kupiec, 
16. Lewkowicz Adolf, kupiec, 
17. Malasiewicz Antoni, robotnik fabryczny, 
18. Miętkiewicz Aleksander, właściciel składu aptecznego, 
19. Pawłowski Stefan, kupiec, 
20. Polanowski Witold, adwokat, 
21. Rabinowicz Zajwed, kupiec i właściciel realności, 
22. Rychłowski Bolesław, urzędnik Towarzystwa Ubezpieczeniowego, 
23. Ks. Secomski Kazimierz, rektor kościoła, 
24. Dr Stanisławski Józef, lekarz i właściciel realności, 
25. Świderski Michał, majster ślusarski, 
26. Szablewski Leon, właściciel realności, 
27. Szpiro Mordka, kupiec i właściciel realności, 
28. Telman Jankiel, kupiec i właściciel realności, 
29. Tymiński Stanisław, technik, 
30. Weinberg Ludwik, fotograf, 
31. Zelwer Abraham, kupiec i właściciel realności, 
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32. Żyliński Antoni, kierownik prywatnego zakładu naukowego. 

Działalność Zarządu miasta: 

 W okresie od dnia 24 kwietnia 1917 r. do dnia 31 maja 1918 r. Zarząd 
miasta odbył 59 posiedzeń zwyczajnych, na których załatwiono 742 sprawy z na-
stępującymi wynikami: 
Uchwalono – 372, 
Nie uchwalono – 64, 
Przekazano do decyzji Rady – 78, 
Odroczono – 98, 
Przyjęto do wiadomości – 130. 
Co czyni średnio po 12 spraw na jedno posiedzenie. 

Ważniejsze postanowienia są następujące: 

Z uchwalonych: 

1. Urządzenie działek rolnych na gruntach miejskich do użytku najbied-
niejszej ludności miasta i dostarczenie tymże kartofli do sadzenia, nawo-
zu i narzędzi do pracy. 

2. Dokonano analizy wody w studniach miejskich. 
3. Urządzanie szpitala dla zakaźnych chorych. 
4. Wysłanie 2 stypendystów na wyższe kursy Municypalne. 
5. Zalesienie 60 morgów przestrzeni w lasach miejskich. 
6. Wykonanie sposobem gospodarczym instalacji do światła elektrycznego 

dla ulicy Żelaznej, szosy Brzeźnickiej i dla Rzeźni miejskiej. 
Z nieuchwalonych: 

1. Ponowna rewizja taryfy poborów miejskich, która naraziłaby Kasę miej-
ską na dotkliwe straty materialne.  

Z przekazanych do decyzji Rady miejskiej: 

1. Prośba mieszkańców miasta i odezwa C. i K. Komendy Powiatowej  
w sprawie nadmiernej podwyżki czynszów za lokale. 

2. Projekt utworzenia 2-ch piekarń miejskich. 
3. Wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie otwarcia  

w Warszawie kursów dla przygotowania przyszłych burmistrzów  
i wyższych urzędników komunalnych i uchwalenie jednego lub kil-
ku stypendiów. 

4. Dodatek drożyźniany dla personelu Magistratu. 
5. Kredyt 5000 koron na remont szpitala dla tyfusowo chorych. 
6. Kredyt 5000 Mr. na ewentualne zadatkowanie maszyn do eksploata-

cji torfu. 
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Z odroczonych: 

1. Wydanie toru kolejki wąskotorowej Zarządowi Dóbr „Kruszyna” do cza-
su reorganizacji przyszłych władz municypalnych. 

2. Reorganizacja administracji Rzeźni miejskiej i ustanowienie nowej taryfy 
za ubój bydła i trzody chlewnej. 

Z kategorii nagłych wniosków rozpatrywano 5 spraw. 
Z kategorii wolnych wniosków rozpatrywano 57 spraw. 

W 59 posiedzeniach Zarządu brało udział 244 Członków, co wyniesie po 
4 członków średnio na jedno posiedzenie. 

 

Skład osobisty Zarządu miasta Radomska (Nowo-Radomska) w okresie spra-

wozdawczym był następujący: 

Burmistrz Stefan Kostecki 
Vice-Burmistrz Franciszek Goszczyński 
Członkowie Zarządu (Ławnicy) 

1. Glikman Pinkus, 
2. Katuszewski Władysław, 
3. Lewkowicz Adolf, 
4. Szwedowski Jan. 

Zarząd miasta dokonał 6 periodycznych rewizji Kasy Magistratu. 
 
 W okresie sprawozdawczym działalność Burmistrza była ciągła i na pod-
stawie obowiązującego statutu dokonano i wymierzono: 
Ogłoszeń publicznych 14 tekstów. 
Dyspozycji służbowych 215 tekstów. 
Spraw dyscyplinarnych 12 tekstów, 
Kar administracyjnych 83 tekstów. 
 Razem 324 czynności bezpośrednich służbowych. 
 W roku sprawozdawczym do dziennika głównego Magistratu wpłynęło 
11068 spraw (korespondencji) adresowanych do: 
Rady oficjalnych – 4,  prywatnych – 1324. 
Zarządu oficjalnych – 21, prywatnych – 2525. 
Burmistrza oficjalnych – 78, prywatnych – 2246. 
Magistratu oficjalnych – 3854, prywatnych – 1016. 
 Razem oficjalnych 3957,  prywatnych 7111. 
 Ogólnie oficjalnych i prywatnych 11068, które załatwiono na podstawie 
decyzji Rady, Zarządu, Burmistrza lub bezpośrednio przez Magistrat. 
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Personel biurowy Magistratu składa się: 

Sekretarz – 1, 
Kasjer – 1, 
Asystent – 1, 
Poborców – 3, 
Kancelistów – 14. 
 Razem 20 osób personelu kancelaryjnego. 
 W Samorządzie miasta J. K. M-sci Radomska (Noworadomska) w okresie 
od dnia 24 kwietnia 1917 r. do dnia 31 maja 1918 r. załatwiono spraw przez: 
Radę miasta – 287, 
Zarzad miasta – 742, 
Burmistrza – 324, 
Magistrat – 11068. 
 Razem załatwiono 12421 spraw. 

 

Działalność Komisji: 

W okresie od dnia 24 kwietnia 1917 r. do dnia 31 maja 1918 r. powołane 
przez Radę Komisje odbyły 120 posiedzeń normalnych, na których załatwiono 
274 spraw i kwalifikacji z następującymi wynikami: 
Uchwalono w granicach swych atrybucji – 241, 
Zawnioskowano do decyzji Rady – 14, 
Odroczono – 19. 

Powołane zostały przez Radę następujące Komisje: 

1. Komisja regulaminowa odbyła 4 posiedzenia. 
2. Komisja do opracowania regulaminu dla lekarza miejskiego odbyła 1 po-

siedzenie. 
3. Komisja leśna odbyła 9 posiedzeń. 
4. Komisja rachunkowa do sprawowania dokumentów kasowych admini-

stracji lasów miejskich odbyła 6 posiedzeń. 
5. Komisja rewizyjna Kasy miejskiej odbyła 1 posiedzenie. 
6. Komisja do sprawdzenia budżetu gminy żydowskiej odbyła 2 posiedze-

nia. 
7. Komisja do czuwania nad ewentualną gwarancją kredytowo-materialną 

udzieloną przez Radę miejską miejscowemu Komitetowi Aprowizacyj-
nemu odbyła 0 posiedzeń. 

8. Komisja dla opracowania adresu hołdowniczego do Najdostojniejszej 
Rady Regencyjnej odbyła 1 posiedzenie. 
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9. Komisja urządzenia uroczystości Obchodu Kościuszkowskiego odbyła 1 
posiedzenie. 

10. Komisja Obchodu Uroczystości Konstytucji 3-go Maja odbyła 1 posie-
dzenie. 

11. Komisja dla urządzenia biura Królewsko-Polskiego Sądu Pokoju odbyła 
1 posiedzenie. 

12. Komisja mieszkaniowa odbyła 0 posiedzeń. 
13. Komisja kwaterunkowa odbyła 0 posiedzeń. 
14. Komisja budowlana odbyła 4 posiedzenia. 
15. Komisja opałowa odbyła 2 posiedzenia. 
16. Komisja rozdziału węgla odbyła 11 posiedzeń. 
17. Komisja Sanitarna odbyła 12 posiedzeń. 
18. Komisja budżetowa odbyła 0 posiedzeń. 
19. Komisja reklamacyjna podatkowa odbyła 2 posiedzenia. 
20. Komisja dla opracowania podatku dla biednych odbyła 1 posiedzenie. 
21. Komisja podatkowa odbyła 7 posiedzeń. 
22. Komisja podatkowa i do poborów miejskich odbyła 1 posiedzenie. 
23. Komisja kwalifikacyjna wyborcza odbyła 37 posiedzeń. 
24. Komisja kontrolująca wywóz produktów żywnościowych odbyła 5 po-

siedzeń. 
25. Komisja dla przygotowania informacji o poborach nauczycielstwa miej-

skiego odbyła 1 posiedzenie. 
26. Komisja do zakwalifikowania osób mających prawo do nabywania mięsa 

po cenie ulgowej odbyła 2 posiedzenia. 
27. Komisja techniczna dla określenia defektów światła elektrycznego odby-

ła 8 posiedzeń.  
Razem 120 

 Razem Komisje dobyły 120 posiedzeń w okresie sprawozdawczym. 
 W 120 posiedzeniach Komisji brało udział 592 Członków, co uczyni po 5 
Członków na jedno posiedzenie. 
 Na posiedzenie Komisji poświęcono ogółem 276 godzin, co uczyni po 
2,20 godzin średnio na jedno posiedzenie. 
 W okresie sprawozdawczym załatwiono spawy następujących kategorii: 
 
 
 
 



Tomasz Andrzej Nowak 
 

 120

   Rada          Zarząd       Burmistrz 
Gospodarczych               157                 231               123 
Finansowych                     31                   72                   3 
Sanitarnych                       28                   68                  41 
Oświatowych                    19                   42                  27 
Kulturalnych                       9                   59                  14 
Prawnych                           24                   34                  42 
Pomocy dla ludności        18                  26                   33 
Statystycznych                    1                   20                  41 
     ────────────────── 
     287                   742              324 
      ──────────────── 
      Razem załatwiono 1353 sprawy 

 
OPERACJE FINANSOWE KASY MAGISTRATU MIASTA  

NOWO-RADOMSKA 
za czas od d. 1 kwietnia 1917 r. do d. 31 maja 1918 r. 

 
PRZYCHÓD 

 
Nr  
ra-

chunku 

 
 

Tytuł rachunku 

Budżet 
1916 roku 

Wpływy 
rzeczy-
wiste 

W porównaniu z 
budżetem 

Więcej Mniej 
 

  Korony i halerze 
I. 
 
 

Z realności gminnych,  
z czynszów czasowych 
 i wieczystych 

15329,52 
 
 

17185,52 
 
 

1856 
 

 
 
 

II. 
 
 
 
 
 

Dochody od właścicieli 
nieruchomości, latar-
niowe i 25% dodatko-
wego podatku miej-
skiego od podatku 
podymnego 

22052,90 
 
 
 
 

14117,98 
 
 
 

 7934,92 
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III. Dochody od przemy-
słowców 

4569,92 
 
 

2936,74  1633,18 
 
 
 

IV. Dochody z poborów 
gminnych, z przywozu 
i wywozu towarów, z 
handlu ulicznego 

20200 65600,01 45400,01  

V. Składka szkolna  72950,42 72950,42  

VI. Dochody leśne: ze 
sprzedaży drzewa 

23293,39 173087,87   

VII.  Dochody nieprzewi-
dziane: za rozklejenie 
ogłoszeń kinematogra-
ficznych, teatralnych, 
za przesyłki pocztowe, 
opłaty za paszporty 

 63601,97 213396,45  

VIII.  Zaległe podatki z lat 
ubiegłych 

 6977,61 6977,61  

IX.  Dział II 
Dochody nadzwyczaj-
ne: z opłat zalegających 
za poprzednie lata, 
składka latarniowa 

95500,98    

  
Remanent 1917 

 
Ogółem 

180946,71 416458,12 340580,49 9568,10 

 33545,60   

  
450003,72 
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ROZCHÓD 
 

Nr  
ra-

chunku 

 
 

Tytuł rachunku 

Budżet 
1916 roku 

Wpływy 
rzeczy-
wiste 

W porównaniu z bu-
dżetem 

Więcej Mniej 
 

 Korony i halerze 
I. 
 
 

Na utrzymanie admi-
nistracji miejskiej, mili-
cji, lasów miejskich, 
poborców, koszty kan-
celaryjne 

63700 88297,23 24597,23  
 
 

II. 
 
 
 
 
 

Na najem lokalów, 
konserwacja nieru-
chomości i na opłace-
nie podatków 

5644,24 8123,76 2481,52  

III. Na utrzymanie czysto-
ści i porządku w mie-
ście 

16982,50 19027,80 2045,30  

IV. Na utrzymanie szkół, 
szpitali i zakładów 
dobroczynnych 

16285,38 65077,80 48792,42  

V. Na spłatę długów i 
tworzenie kapitałów 

 18946,13 18946,13  

VI. Wydatki nieprzewi-
dziane: Radzie Regen-
cyjnej, stypendia i do-
datki drożyźniane 

1448,66 126700,52   
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VII.  Na instalacje światła 
elektrycznego na ul. 
Żelaznej, Brzeźnickiej i 
do Rzeźni miejskiej  

 8127,14   

VIII.  Na zaprowadzenie 
kultur leśnych wypła-
cono w 1918 r. 

 3935   

IX.  Dział II 
Zaległe wypłaty z 
ubiegłych lat 

76885,93 49414,37  27474,56 

 Na dzień 1 czerwca 
1918 r. saldo 
 
 
Ogółem 

180946,71 387648,75 230021,60 27474,56 

 
 

62354,97   

  
450003,72 

  

 

Uwaga: 
 O działalności Samorządu miasta Radomska (Nowo-Radomska) za okres 
sprawozdawczy wypowie się prawdopodobnie przyszłość, zaznaczyć tu musi-
my, że praca naszego pierwszego Samorządu, odbywa się w warunkach nie-
normalnych, w okresie wyjątkowo trudnym, toczącej się wojny europejskiej, 
zasługuje więc na pobłażliwość i usprawiedliwienie.  
 

Najdonośniejszymi momentami uczuciowo-patriotycznymi prac 

Samorządu naszego są fakty następujące: 

 Uczczenie rocznicy Konstytucji 3-go Maja uroczystym obchodem, w któ-
rym brały udział wszystkie warstwy naszego miasta, a dla upamiętnienia tej 
Wielkiej Rocznicy, na wspólnym posiedzeniu Rady i Zarządu miasta, przy 
udziale zaproszonych przedstawicieli korporacji, stronnictw i instytucji, posta-
nowiono: Rynek główny zwany Aleksandrowskim, przemianować na „Plac 3-go 
Maja” i złożono hołd, przez uroczyste powstanie, pamięci naszych Wielkich 
Przodków, których mozolnej pracy i wytrwałym staraniom zawdzięczyć należy 
narodziny wiekopomnej Konstytucji. 
 Uczczenie stuletniej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, dnia 15 paź-
dziernika 1917 r., w tym celu został zorganizowany Komitet z udziałem Zarządu 



Tomasz Andrzej Nowak 
 

 124

Polskiej Macierzy Szkolnej, z zaproszonymi przedstawicielami korporacji stron-
nictw i instytucji. Na wspólnym posiedzeniu opracowano następujący program 
obchodu: nabożeństwo uroczyste w kościele parafialnym, posadzenie drzewa 
wolności na Placu 3-go Maja, złożenie hołdu Bohaterowi Narodu Polskiego Ta-
deuszowi Kościuszce przy tablicy na murze kościoła pofranciszkańskiego przez 
korporacje, stronnictwa i instytucje. 
 Dnia 14 lutego 1918 r. zaprotestowano z udziałem całego miasta, na po-
siedzeniu nadzwyczajnym Rady i Zarządu m. Radomska (Nowo-Radomska), 
przeciw niesłychanemu pogwałceniu odwiecznych praw Narodu Polskiego – 
odłączeniu Chełmszczyzny i Podlasia od ziem Królestwa Polskiego, mocą trakta-
tu Brzeskiego, zawartego przez Państwa Centralne z tymczasowym Rządem 
Rzeczpospolitej Ukraińskiej, bez udziału przedstawicieli Rządu Polskiego. 
 Dnia 4 marca 1918 r. złożono w Warszawie hołd Najdostojniejszej Radzie 
Regencyjnej, imieniem Mieszkańców, Rady i Zarządu miasta Radomska (Nowo-
Radomska) i kwotę piętnastu tysięcy koron do dyspozycji Najdostojniejszej Rady 
Regencyjnej. 
 Dnia 10 kwietnia 1918 r. została wprowadzona w użycie oficjalnie, wy-
łącznie dla Burmistrza, pieczęć z herbem miasta, wzorowana artystycznie na 
starodawnym odcisku lakowym z napisem „Pieczęć miasta J. K. M-ści Radom-
ska”. 

Konkluzja  

W okresie choć krótkiej działalności sprawozdawczej przekonaliśmy się, 
że miasto nasze ma warunki bardzo podatne do normalnego rozwoju w dzie-
dzinach: gospodarczej, ekonomicznej, oświatowej, zdrowotnej i społecznej. Praca 
planowa Samorządu społecznego, znaczne braki dzisiejsze pospiesznie usunie  
i postawi go wkrótce w rzędzie miast polskich wzorowo zorganizowanych, na 
podstawach inicjatywy społecznej i na doświadczeniu miast zachodniej Europy. 

 

Palącymi potrzebami miasta Radomska (Nowo-Radomska) są 

następujące: 

1. Sporządzenie nowego planu miasta na podstawie szczegółowych powią-
zań. 

2. Opracowanie planu regulacji miasta. 
3. Pomiar przestrzeni lasów i ziem miejskich. 
4. Zabezpieczenie ustanowionych granic przestrzeni miejskiej. 
5. Opracowanie planu prawidłowej gospodarki leśnej i eksploatacji. 
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6. Uregulowanie serwitutów na przestrzeniach miejskich, z mieszkańcami 
wsi okolicznych. 

7. Unormowanie systemu podatkowego i ciężarów gminnych. 
8. Reorganizacja Milicji miejskiej, Magistratu na odrębne wydziały (odpo-

wiedzialne),  a także administracji leśnej. 
9. Obowiązkowe powszechne nauczanie w obrębie gminy. 
10. Budowa gmachów szkolnych. 
11. Budowa łaźni miejskich. 
12. Organizacja wzorowego ambulatorium miejskiego. 
13. Budowa szpitala miejskiego. 
14. Opieka nad dziatwą ubogą i nad starcami. 
15. Budowa lub reorganizacja ziemi miejskiej. 
16. Budowa nowoczesnych urządzeń miejskich, tj. wodociągu, kanalizacji, 

oświetlenia, rzeźni, parków, skwerów i bruków ulepszonych. 
17. Organizacja cegielni, tartaku i fabryki betonów. 
18. Udogodnienie komunikacji pieszej i kołowej w mieście, a w szczególno-

ści połączenie ulic Kaliskiej i Powiatowej. 

 

Nekrolog 

 Dnia 28 grudnia 1917 r. zmarł niespodzianie w sile wieku śp. Feliks Zale-
ski, Członek Rady miasta J. K. M-ści Radomska, człowiek dzielny i oddany z za-
pałem obowiązkom pracy społecznej. 

 

Wyjaśnienie: 

 Sprawozdanie nasze nie jest kompletne i świeci znacznymi lukami, np.  
w doniosłych sprawach aprowizacyjnych. Wyjaśniamy, iż stało się to z tej przy-
czyny, że Komitet aprowizacyjny miasta Radomska powołany został nie przez 
Władze Municypalne, lecz przez C. i K. Komendę Powiatową w miejscu, jeszcze 
przed organizacją Samorządu z nominacji i że Komitet Aprowizacyjny w Ra-
domsku jest instytucją samodzielną, niepodlegającą kontroli Samorządu miej-
skiego. Dalej sprawozdanie nie jest dopełnione tablicami graficznymi i staty-
stycznymi, ponieważ Magistrat wydziału statystycznego nie posiada. 

 

Zakończenie: 

 Kończąc sprawozdanie niniejsze ustępujące Władze Municypalne miasta 
J. K. M-ści Radomska (Nowo-Radomska), życzą przyszłemu Samorządowi, po-
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wołanemu z wyborów, wytrwania w pracy mozolnej, a pożytecznej dla dobra 
Mieszkańców miasta i dla rozwoju kulturalnego i materialnego Zjednoczonej 
Niepodzielnej i Niepodległej Polski. 
Potężna Polska niech żyje! 
Naród Polski niech żyje! 
Mieszkańcy miasta Radomska niech żyją! 
     Burmistrz miasta J. K. M-ści Radomska 
       St. Kostecki 
Przyjęte na posiedzeniu Zarządu m. dnia 3-go czerwca 1918 r. i zatwierdzone na 
posiedzeniu Rady m. dnia 6go czerwca 1918 r. 
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Obóz narodowy w Radomsku w Drugiej Rzeczpospolitej (cz. III) 
 
 

Działalność obozu narodowego w Radomsku w czasach Drugiej Rzeczy-
pospolitej daje się podzielić na trzy różniące się etapy. Pierwszy, od powstania 
niepodległej Polski do wyborów samorządowych w 1922 r., zaznaczył się sto-
sunkowo słabą pozycją obozu narodowego w samorządach Radomska, wyraźnie 
zdominowanych przez lewicę, tj. PPS i jej lewicowych sojuszników żydowskich. 
Narodowcy nie potrafili skutecznie współdziałać w czasie wyborów samorządo-
wych. Drugi etap, najlepszy w historii obozu narodowego w Radomsku, to okres 
od wyborów samorządowych w 1922 r. do powtórzonych wyborów samorzą-
dowych w 1927 r. Zwycięstwo wyborcze obozu narodowego w wyborach samo-
rządowych z 7 maja 1922 r. przy stosunkowo słabym wyniku wyborczym PPS, 
ułatwiło stworzenie obozowi narodowemu większość w samorządzie Radom-
ska. Bardzo duże znaczenie miało przy tym dogadanie się polskiego obozu na-
rodowego ze środowiskami prawicy żydowskiej, co ułatwiło kierowanie samo-
rządem miasta. To współdziałanie prawicy polskiej i żydowskiej w Radomsku  
w okresie od 1922 r. do 1927 r. było główną podstawą funkcjonowania narodow-
ców we władzach samorządowych w tym okresie, choć wzajemne współdziała-
nie nie odbywało się bez powtarzających się sporadycznie tarć między prawico-
wymi środowiskami polskimi i żydowskimi. Trzeci etap historii obozu narodo-
wego w samorządach zaczął się od kolejnych (powtórzonych) wyborów 27 listo-
pada 1927 r. Przyniosły one bardzo wyrazisty sukces wyborczy PPS-owych 
Związków Zawodowych przy porażce sił obozu narodowego. Od tego czasu 
zaczęło się też wyraźne słabnięcie zepchniętych do opozycji sił obozu narodo-
wego. Do ich osłabienia przyczyniła się też coraz mocniej polityka rządzącej  
w Polsce sanacji. Jej przedstawiciele w Radomsku dość skutecznie starali się roz-
bijać tamtejszą endecję przez pozyskiwanie poparcia niektórych sił dotychcza-
sowego obozu narodowego. Przykładem tego stało się np. odejście od endecji  
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i związanie w 1934 r. z obozem sanacyjnym w Radomsku środowisk tworzących 
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan. Do obozu sanacyjnego 
(stał się działaczem OZN-u.) przeszedł Michał Świderski, były wiceburmistrz 
Radomska z ramienia Bloku Narodowego.  

W samorządowej opozycji (1919-1922) 

 
Obóz narodowy rozpoczynał kampanię do wyborów samorządowych 

1919 r. w Radomsku w okresie bardzo trudnym dla miasta. W ocenie prof. Ry-
szarda Szweda, autora pracy o działalności samorządowej PPS w Radomsku  
w tym czasie: „Entuzjazm płynący z faktu odzyskania niepodległości coraz bar-
dziej zagłuszony był przez pogłębiającą się inflację, głód, brak pracy, brak 
mieszkań. Chaos pogłębiony został niekompetencją władz miejskich, szczególnie 
w roku poprzedzającym wybory, tj. od listopada 1918 r. do października 1919 
roku”1. 

Widząc pogłębiające się trudności działacze obozu narodowego starali 
się stworzyć możliwie jak najszerszą reprezentację obozu narodowego regionu 
Radomska. Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości, Towarzystwo Rzemieśl-
nicze, Narodowa Organizacja Kobiet utworzyły wspólną listę kandydatów do 
Rady Miejskiej przed wyborami zapowiedzianymi na 15 czerwca. Na liście zna-
leźli się: Władysław Katuszewski – właściciel nieruchomości, Michał Świderski – 
właściciel zakładów mechanicznych, Stanisław Niemiec – dyrektor gimnazjum, 
Witold Polanowski – obrońca sądowy, Julian Fryc – rzemieślnik, Marceli Sowiń-
ski – rolnik, Karol Konopacki – przemysłowiec, Jan Krzemiński – robotnik, Stani-
sław Napora – rolnik, Kazimierz Doroziński – rzemieślnik, Antoni Werner – 
kupiec, Adam Mękwiński – rzemieślnik, Józef Tymiński – właściciel zakładu 
ślusarskiego, Jan Marczyk, Jan Sowiński – rzemieślnik, Ludwik Łęski – właściciel 
nieruchomości. 

Polityczne środowiska lewicowe, a zwłaszcza PPS i współdziałające z 
nim lewicowe ugrupowania żydowskie, umiały w ówczesnej trudnej sytuacji 
gospodarczej rozwinąć najskuteczniejszą kampanię przedwyborczą. Zawarły  
w niej chwytliwe hasła, które trafiały do najszerszych rzesz społeczeństwa Ra-
domska, m.in. obietnice budowy tanich domów robotniczych i dożywiania naj-

                                                 
1 R. Szwed, Działalność samorządowa Polskiej Partii Socjalistycznej w Radomsku w latach 1919-
1939, [w:] R. Szwed, Samorządowa Rzeczpospolita 1918-1939, Częstochowa 2002, s. 233. 
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biedniejszych mieszkańców, rozbudowy urządzeń sanitarnych, zwłaszcza środ-
ków zabezpieczających przeciw epidemiom, rozbudowy powszechnej oświaty2. 

Obóz narodowy nie potrafił, na równie skuteczne jak siły lewicy, podej-
mować w czasie kampanii wyborczej najważniejszych problemów gospodarczo-
społecznych Radomska. Wysuwane przezeń postulaty naprawy były odbierane 
jako za mało konkretne, wręcz ogólnikowe. Na dodatek wyraźnie zaznaczył się 
znowu brak koordynacji działań różnych środowisk narodowych. Przyznawała 
to w swym komentarzu po paru latach „Gazeta Radomskowska”, pisząc, że so-
cjaliści zawdzięczali swój triumf wyborczy w 1919 r. „słabemu zorganizowaniu 
grup narodowych w naszym mieście”3. 

Pierwsze wybory do Rady Miejskiej w Radomsku przeprowadzono 15 
czerwca 1919 r. Zostały jednak unieważnione na skutek protestów wyborców4.  
O sytuacji na dalsze trzy lata miały więc ostatecznie zadecydować kolejne wybo-
ry do Rady Miejskiej Radomska, przeprowadzone 5 października 1919 r.  
 

 
Tabela 1.  Wyniki wyborów 5 października 1919 r. 

 
Numer 
listy 

Nazwa Komitetu Wyborczego 
Liczba 
radnych 

1 Żydowska Partia Socjalistyczna „Fereinigte” 4 
3 Polska Partia Socjalistyczna 9 
4 Żydzi bezpartyjni 1 
6 Żydowska Partia Poalej-Syjon 3 
7 Żydowska Partia Syjon 1 
9 Blok Narodowy 6 
 w tym: 

bezpartyjni 
 

1 
NPR 3 
PSL „Piast” 1 

                                                 
2 Por. późniejszą o dwa lata krytykę obietnic PPS jako niezrealizowanych na łamach w cy-
klu trzech artykułów: W drugą rocznicę rządów socjalistycznych w Radomsku, „Gazeta Ra-
domskowska” 1921, nr 50, nr 51, nr 52. 
3 W drugą rocznicę rządów socjalistycznych w Radomsku. I, „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 
50. 
4 R. Szwed, Samorządowa..., s. 231. 
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Związek Ludowo-Narodowy 1 
Razem 24 

 
Źródło: R. Szwed, Samorządowa..., s. 232. 

 
 Jak wynika z powyższych danych Blok Narodowy, zdobywając zaledwie 
6 mandatów radnych wobec 9 mandatów PPS, poniósł zdecydowaną porażkę 
wyborczą. Początkowo przedstawiciele tego Bloku nie byli nazbyt widoczni  
w Radzie Miejskiej, zdominowanej przez PPS i ugrupowania lewicy żydowskiej. 
Wart odnotowania jest jednak fakt, że właśnie na wniosek działacza narodo-
wego, dyrektora gimnazjum Stanisława Niemca, Rada Miejska Radomska 
uchwaliła 15 grudnia 1919 r. zniesienie nadanej miastu w 1867 r. nazwy Nowo-
radomsk i przywrócenie starej nazwy miasta, pochodzącej z czasów Wła-
dysława IV5. 
 Początkowo opozycyjni radni z Klubu Narodowego unikali otwartego 
atakowania PPS i współdziałających z nim ugrupowań lewicy żydowskiej  
w Radzie Miejskiej. W ocenie autora cytowanego już opracowania o PPS w sa-
morządzie Radomska – Ryszarda Szweda opozycja rozumiała bezskuteczność 
występowania przeciwko socjalistom w Radzie. Prof. Szwed wskazuje jednak na 
to, że opozycja wybrała inną drogę ataku na socjalistów dominujących w Radzie. 
Były nią „nie przebierające w środkach” ataki na łamach kilku pism, zwłaszcza 
„Gazety Radomskowskiej” i „Kurierze Częstochowskim”. R. Szwed przytoczył 
w tej sprawie fragment artykułu Socjalistyczna Rzeczypospolita Radomskowska, 
drukowanego w „Kurierze Częstochowskim”. Pisano tam m. in.: „Mieszkańcy 
Radomska! Nie bądźcie potulnym jagnięciem i zrzućcie z siebie czerwone jarz-
mo! Nie pozwólcie się terroryzować garstce krzykaczy i geszefciarzy. Dalsze 
istnienie podobnej Rady Miejskiej i takiego Magistratu ośmiesza Radomszczan  
w oczach całej Polski”. 
 Rządzący magistrat, zdominowany przez PPS z wielką energią działał 
dla poprawy sytuacji aprowizacyjnej, likwidacji głodu. Dążył do poprawy bar-
dzo trudnej sytuacji mieszkaniowej, przyhamowania stale powiększającego się 
bezrobocia, polepszenia warunków szkolnictwa i oświaty w regionie Radomska. 
Zdaniem R. Szweda opozycji „trudno było występować ze sprzeciwem” wobec 

                                                 
5 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Akta miasta Radom-
ska (dalej AmR), sygn. 1538. 
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spraw tak istotnych dla całego miasta6. Do pierwszych wyraźniejszych tarć do-
chodziło natomiast głównie w sprawach szczegółowych. Chodziło przede 
wszystkim o sposób przydziału pieniędzy z budżetu miasta na wsparcie kon-
kretnych instytucji. Radni z Klubu Narodowego byli, co zrozumiałe, bardzo zde-
cydowani w działaniach dla wspierania instytucji powiązanych ze środowiskami 
narodowymi. Typowym pod tym względem był spór na posiedzeniu Rady Miej-
skiej Radomska z 23 kwietnia 1920 r. Należący do PPS wiceburmistrz Bolesław 
Sarankiewicz chciał, by przeznaczono część pieniędzy na założenie czytelni 
miejskiej. Reprezentujący Klub Narodowy dyrektor gimnazjum Stanisław Nie-
miec opowiadał się natomiast za przeznaczeniem tych pieniędzy na fundusz 
powiązanej ze środowiskami narodowymi Polskiej Macierzy Szkolnej, względ-
nie przeznaczeniem odpowiednich środków na stypendia dla dzieci robotników, 
będących uczniami szkół średnich. Środki finansowe dla Polskiej Macierzy 
Szkolnej nie zostały jednak przeznaczone. Większość Rady Miejskiej zadecydo-
wała o przeznaczeniu wygospodarowanych pieniędzy na czytelnię i na stypen-
dia7. 

Godnym uwagi jest fakt, że radni z Klubu Narodowego poparli przed-
stawioną na wniosek frakcji PPS rezolucję Rady Miejskiej, krytykującą ograni-
czanie kompetencji samorządu miejskiego przez władze państwowe. Chodziło  
o sprzeciw wobec okólnika ministra Spraw Wewnętrznych zabraniającego ra-
dom miejskim wypowiadania się w sprawach toczącej się wojny z Rosją. Ry-
szard Szwed, zwracając uwagę na poparcie wysuniętej przez PPS rezolucji w tej 
sprawie przez radnych z Klubu Narodowego, podkreślał: „Wszyscy dyskutanci 
zgodnie twierdzili, iż absurdem jest wymagać od reprezentacji miasta, aby zaj-
mowała się jedynie sprawami gospodarczymi i nie reagowała na wypadki poli-
tyczne bezpośrednio oddziaływujące na stan gospodarczy kraju”. 
 Do pierwszego otwartego konfliktu w Radzie Miejskiej między lewicą  
a Klubem Narodowym doszło w związku z obchodami 1 i 3 Maja w Radomsku. 
PPS-owcy dominujący w Radzie Miasta zaplanowali szeroki program uroczy-
stości pierwszomajowych. Dzień 1 Maja ogłoszono dniem wolnym od pracy  
w Magistracie i podległych mu instytucjach. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej 
przemianowano ulicę Powiatową na ulicę 1 Maja. Zdecydowano o tym, że Za-
rząd Miasta zostanie oficjalnym współorganizatorem manifestacji i pochodu 

                                                 
6 R. Szwed, Samorządowa..., s. 236-237. 
7 „Strażnica”1920, nr 3. 
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pierwszomajowego. Zdominowane przez lewicę Rada i Zarząd Miejski całkowi-
cie zbojkotowały natomiast uroczystości 3 Maja. Zrobiły tak, pomimo tego że 
radni z Klubu Narodowego, powołując się na uchwalenie przez Sejm obchodów 
święta 3 Maja, wystąpili z programem tych uroczystości, zapraszając na nie i Ra-
dę, i Zarząd Miejski. Jak pisał R. Szwed: „pomimo zaproszenia nikt oficjalnie  
w uroczystościach nie wziął udziału”8. 
 Zbojkotowanie obchodów święta 3 Maja przez lewicę dominującą  
w Radzie miejskiej i w Zarządzie Miejskim doprowadziło do wyraźnego zao-
strzenia stosunków między lewicą a Klubem Narodowym. Zaczęły się pojawiać 
pierwsze groźby wyjścia prawicowych radnych Klubu Narodowego z Rady 
Miejskiej, groźby zrealizowane ostatecznie w 1921 r. W międzyczasie narastały 
inne źródła konfliktów. „Gazeta Radomskowska” z 14 listopada 1920 r. oskarży-
ła zdominowany przez lewicę Magistrat o wyraźną złą wolę. Chodziło o złama-
nie wcześniejszej obietnicy wobec Związku Ziemianek. Poprosił on Magistrat  
o pomoc w utworzeniu, w ówczesnej ciężkiej sytuacji, szpitala dla żołnierzy. 
Magistrat obiecał odnowić jeden z domów w Radomsku na ten cel. Po 7 tygo-
dniach wycofał się z tej obietnicy, odmawiając jej realizacji. W gazecie napiętno-
wano takie złamanie obietnicy. Pisano, że ziemianki czekały na realizację obiet-
nicy Magistratu z zebranymi już 50 łóżkami z pościelą i bielizną oraz innymi 
rzeczami zebranymi w powiecie9. 

Klub Narodowy coraz bardziej krytykował gospodarczo-społeczne sła-
bości rządów lewicy w Radzie Miejskiej. Skupili się na podkreślaniu zarzutów, 
że lewica nie wywiązuje się z obietnic wysuwanych w kampanii wyborczej  
1919 r. Do szczególnie ostrej krytyki działań Magistratu doszło 12 grudnia  
1920 r. podczas zebrania NPR w lokalu Polskich Związków Zawodowych przy 
ul. Kaliskiej 17. Przewodniczył zebraniu radny Antoni Malasiewicz. Radni  
z NPR: dyrektor Stanisław Niemiec (ZL-N – NPR), Antoni Malasiewicz (NPR), 
Antoni Łęski (ZL-N) złożyli sprawozdanie z dotychczasowych prac w Radzie 
Miejskiej. Podczas wielostronnej dyskusji z udziałem innych zebranych wszyscy 
ostro skrytykowali dotychczasową działalność Magistratu. Rządzącą miastem 
lewicę oskarżano o wprowadzenie bałaganu, piętnowano brak budżetu itd. Zło-
żono podziękowanie dyr. Stanisławowi Niemcowi, jako przewodniczącemu 

                                                 
8 R. Szwed, Samorządowa..., s. 237-236-237. 
9 „Gazeta Radomskowska”, 1920, nr 2. 
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Klubu Narodowego w Radzie Miejskiej, za dotychczasową pracę w tak trudnych 
warunkach i działanie z pozycji mniejszościowej. 
 W tym samym dniu, gdy odbyło się wspomniane zebranie NPR ukazał 
się bardzo krytyczny w tonie wobec Rady Miejskiej numer „Gazety Radom-
skowskiej”. Stwierdzono w nim, że PPS nie dotrzymała dosłownie żadnej obiet-
nicy wyborczej. Przypomniano, że lewicowi kandydaci do Rady Miejskiej obie-
cywali ład i porządek w gospodarce miejskiej. Zamiast tego doprowadzili do 
zapanowania kompletnego chaosu. Przypomniano, że obietnice przedwyborcze 
PPS zapowiadały stworzenie specjalnych sklepów aprowizacyjnych, stale zaopa-
trzonych w kartofle, chleb, mąki, kasze i wszelkie inne artykuły żywnościowe. 
Obietnicy tej nie zrealizowano – dalej brak takich sklepów. Przypominano o in-
nej niezrealizowanej obietnicy PPS – wybudowania całego szeregu tanich do-
mów. Wskazywano, że domy te nie powstały do tej pory. PPS obiecywał zapew-
nienie miejsc w szkołach dla wszystkich dzieci. W rzeczywistości – podkreślano 
w artykule – tylko nieliczne dzieci mogą się uczyć. Konkluzja autora artykułu, 
sygnowanego literami B. E., brzmiała: „Wszystko obiecywaliście, niczego nie 
dotrzymaliście”. 

Najostrzejsze konflikty wokół działalności Rady Miejskiej między rad-
nymi Klubu Narodowego a rządzącymi w Radzie socjalistami wywołała sprawa 
skompletowania Rady i powołania 3 radnych na brakujące miejsca. Z odpo-
wiednią interpelacją w tej sprawie wystąpił w listopadzie 1920 r. przewodniczą-
cy Klubu Narodowego dyrektor gimnazjum Stanisław Niemiec. PPS nie chciała 
się zgodzić na to uzupełnienie Rady, „bojąc się, że wzmocni się element naro-
dowy w Radzie Miejskiej”10. 
 W styczniu 1921 r. trwały dalej napięcia w Radzie Miejskiej wokół spra-
wy jej skompletowania, Radny Stanisław Niemiec wystąpił z kolejnym wnio-
skiem o uzupełnienie Rady Miejskiej o brakujących członków. Według „Gazety 
Radomskowskiej” „wywołało to panikę wśród rządzącej większości, bojącej się, 
że radni mogą wzmocnić Klub Narodowy i doprowadzić do utraty przez PPS 
władzy w mieście”. Radni Klubu Narodowego powoływali się na zalecenia 
MSW w tej sprawie. Rada Miejska większością głosów zatwierdziła jednak 
wniosek o zaskarżenie MSW do Najwyższego Trybunału. Radny Niemiec ostrze-
gał, że zawierając takie stanowisko Rada Miejska naraża się na śmieszność, ła-
miąc przedstawiony przez niego paragraf regulaminu wyborczego. Większość 

                                                 
10 „Gazeta Radomskowska”1920, nr 5, nr 8. 
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radnych uparła się jednak na rzecz wystąpienia z zaskarżeniem MSW. Nato-
miast Klub Narodowy zaakcentował, że „użyje wszelkich prawnych środków, 
aby Radę uzupełnić o brakujących członków”. 
 Narodowcy oskarżali większość socjalistyczną o dążenie za wszelką cenę 
do utrzymania władzy w mieście, nie zważając na jaskrawe łamanie prawa. Pi-
sano, że PPS-owcy „chcą rządzić wbrew prawu i statusowi miasta”. Podkreśla-
no, że właśnie MSW właściwie interpretuje ustawę, na podstawie której należało 
skład Rady Miejskiej uzupełnić o brakujących radnych. Klub Narodowy atako-
wał rządzącą większość również w sprawie braku budżetu na 1920/1921 r. Za-
rzucano, że PPS nie robi niczego dla obrony interesów robotniczych. Klub Naro-
dowy powoływał się przy tym na własne działania w tej sprawie – wysunięcie 
wniosku o podwyższenie płacy dla robotników w jednej z radomszczańskich 
fabryk. 
 Omawiając to posiedzenie Rady Miejskiej „Gazeta Radomskowska” 
przytoczyła również inny punkt ostrych konfliktów między przedstawicielami 
Klubu Narodowego a rządzącą socjalistyczną większością. Chodziło o wystąpie-
nie radnego Antoniego Malasiewicza z NPR z zapytaniem, dlaczego niektórzy 
członkowie Rady Miejskiej są jednocześnie płatnymi funkcjonariuszami miasta? 
Sprawa radnych na pensji magistrackiej stała się odtąd dla członków Klubu Na-
rodowego jednym z głównych argumentów w ataku na władze miejskie. Radny 
Niemiec stwierdził, że dopuszczanie do utrzymywania radnych na pensji magi-
strackiej „jest niezgodne z prawem i statusem”. 
 Konflikt wokół sprawy skompletowania Rady Miejskiej nasilał się. Sej-
mik Radomska wydał odezwę do Zarządu Miasta, aby dostosował się do Dekre-
tu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1919 r. i uzupełnił Radę 
o brakujących 3 radnych spośród mianowanych na zastępców: J. Nowickiego,  
B. Więckowskiego, S. Poradowskiego i M. Świderskiego. Radni z Klubu Naro-
dowego dalej ostro piętnowali jako łamanie prawa przez Radę Miejską zatrud-
nianie i opłacanie radnych jako funkcjonariuszy Magistratu11. Wydział Powia-
towy w drodze nadzoru polecił Magistratowi, aby niezwłocznie powołał do Ra-
dy tylu spośród przedstawionych zastępców, ile było potrzebnych dla uzupeł-
nienia luki w komplecie Rady. Lewicowa większość Rady nie chciała się jednak 
zgodzić na ten postulat, wybierając drogę zaskarżenia MSW i Sejmiku Powiato-
wego. 

                                                 
11 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 3, nr 19. 
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 „Gazeta Radomskowska” z 1 maja 1921 r. twierdziła, że wiceburmistrz 
miasta Bolesław Sarankiewicz skompromitował się na zjeździe miast w Pozna-
niu, głosząc że obywatele Radomska, zarówno z prawicy jak i z lewicy nie wie-
dzą, co to jest budżet. Według redakcji wywołało to na zjeździe miast „wybuchy 
śmiechu i radości”. 
 Doszło do kolejnych konfliktów wokół obchodów 1 i 3 maja w 1921 r. 
Kolejny raz zdominowana przez lewicę większość angażowała się wyłączenie  
w obchody pierwszomajowe, odmawiając jakiegokolwiek uczestnictwa w ob-
chodach święta 3 Maja. Tym uroczyściej za to wystąpili w tej sprawie przedsta-
wiciele wszystkich środowisk narodowych, organizując pochód wszystkich or-
ganizacji, stowarzyszeń, szkół, cechów i wojska przez miasto. Organizację po-
chodu powierzono Straży Ogniowej, kierowanej przez komendanta Michała 
Świderskiego. Macierz włączyła się w przygotowanie kwesty majowej. 5 maja 
1921 r. Macierz Szkolna zorganizowała wielką zabawę na placu strażackim. Do 
uroczystości 3-majowych włączyła się gmina żydowska, której uczestnicy od-
śpiewali „Boże coś Polskę”. Z uroczystym przemówieniem wystąpił dyrektor 
gimnazjum Stanisław Niemiec, przewodniczący radnych z Klubu Narodowego. 
Według „Gazety Radomskowskiej” z 8 maja 1921 r. organizowane przez Radę 
Miejską obchody 1 maja „wypadły bardzo słabo”. 
 Dalej nasilały się napięcia w Radzie Miejskiej między Klubem Narodo-
wym, mającym 8 radnych (na 24), a większością socjalistyczną. Radni Klubu 
Narodowego skarżyli się wciąż na pomijanie we wszelkich sprawach. 
 Do szczególnie ostrego konfliktu między radnymi Bloku Narodowego  
a rządzącą lewicową większością doszło podczas wyboru przedstawicieli Rady 
Miejskiej do Sejmiku Powiatowego. „Gazeta Radomskowska” oskarżyła o do-
prowadzenie do konfliktu radnych z PPS. W gazecie tej stwierdzono, że wice-
burmistrz Radomska B. Sarankiewicz początkowo po naradach klubowych obie-
cał, iż PPS poprze Adolfa Horowicza i wysuniętego przez Klub Narodowy  
S. Niemca. Ostatecznie Klub PPS nie dotrzymał jednak tego zobowiązania, po-
pierając obok radnego Horowicza radnego Więckowskiego – zamiast radnego 
Niemca. Radni Klubu Narodowego uznali to za „zdradę”12. 
 Sprawa ta, uznana przez Klub Narodowy za drastyczne złamanie zobo-
wiązań ze strony PPS, spowodowała dalsze zaostrzenie konfliktu. W związku  
z tą sprawą Klub Radnych Obozu Narodowego zaprosił członków Stowarzysze-

                                                 
12 R. Szwed, Samorządowa..., s. 237; „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 19, nr 30. 
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nia Rzemieślniczego, Właścicieli Nieruchomości, NPR, Polskiego Zawodowego 
Związku Robotników i NPK na zebranie w Resursie Rzemieślniczej. 
 Wspomniane zebranie w Resursie Rzemieślniczej zgromadziło tyle osób, 
że według „Gazety Radomskowskiej” z 14 sierpnia 1921 r. zebrani nie zdołali 
zmieścić się na sali, tłocząc się również w przedpokoju, na ganku i na podwórzu. 
Podczas zebrania uznano, że „rządy socjalistyczne doprowadziły miasto na skraj 
przepaści ekonomicznej”. Zarzucano, że Klub Narodowy jest zupełnie niedo-
puszczany do wpływów na gospodarkę w Radomsku. Całą sytuację gospodar-
czą miasta przedstawił w imieniu Klubu Narodowego dyrektor gimnazjum rad-
ny Stanisław Niemiec, szczegółowo analizując stan finansów i dochodów miasta. 
S. Niemiec napiętnował również „zdradę” PPS przy wybieraniu przedstawicieli 
do Sejmiku oraz niedopuszczanie narodowców do faktycznego wpływu na  rzą-
dy w mieście. Dyr. S. Niemiec skrytykował również brak u rządzącej większości 
Rady troski o naukę. Twierdził, że setki dzieci nie ma gdzie się uczyć, gdyż za-
miast na szkołę budulec poszedł na „spelunki”. 
 W trakcie dyskusji na wspomnianym zebraniu w Resursie Rzemieślniczej 
zabrał głos przedstawiciel NPR Antoni Jędrzejczyk, który przedstawił wspólną 
rezolucję NPR i ZZR. Odwoływały one swoich reprezentantów z Rady Miejskiej: 
dyr. S. Niemca, A. Malasiewicza, J. Nowickiego i A. Łęskiego. Decyzję o odwo-
łaniu argumentowano partyjną polityką większości rządzącej w Radzie miej-
skiej, która „nie kieruje się interesami miasta i sfer robotniczych oraz uniemożli-
wia współpracę radnym NPR i ZZR, będących w mniejszości”. Stanowisko to 
poparła NOK i Towarzystwo Rzemieślnicze. Stowarzyszenie Właścicieli Nieru-
chomości po dłuższej naradzie również postanowiło odwołać swoich radnych:  
F. Oczkowskiego, J. Ligęzę i A. Żylińskiego. Ani jeden głos nie padł za pozosta-
niem radnych Klubu Narodowego w Radzie Miejskiej. Później miało się okazać, 
że pomimo decyzji Klubu Narodowego radnych miasta Jadwiga Chomiczówna 
nadal brała udział w zebraniach Rady Miejskiej, „ku zadowoleniu lewicy”. 
Chomiczówna, odpowiadając na zarzuty twierdziła, że „poszła za głosem su-
mienia, postanawiając nadal bronić honoru swoich wyborców, mimo trudnych 
okoliczności”. „Gazeta Radomskowska” napiętnowała to stanowisko, uznając, że 
Chomiczówna swym zachowaniem łamie solidarność klubu i solidarność naro-
dową13. 

                                                 
13 R. Szwed, Samorządowa..., s. 237; „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 30, nr 31, nr 33, nr 
48. 
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 Wspomniany nr 48 „Gazety Radomskowskiej” z 27 listopada 1921 r. rela-
cjonował inny konflikt między środowiskami narodowymi a większością rzą-
dzącą w Radzie Miejskiej. Chodziło wystąpienie burmistrza Walentego Staro-
steckiego z PPS przeciwko Polskiej Macierzy Szkolnej. Burmistrz twierdził, że 
Macierz już skończyła swoją pracę z chwilą powstania Ministerstwa Oświaty  
i powinna być rozwiązana. Zarząd Okręgowy Polskiej Macierzy Szkolnej z jej 
prezesem ks. T. Jankowskim i sekretarzem A. Szwedowskim na czele wyrazili 
swe wzburzenie postawą burmistrza w tej sprawie. 

Po atakach na Macierz Szkolną Rada Miasta teraz zaatakowała Straż Og-
niową, chcąc ściągnąć 50% jej dochodów z „Kinemy” na rzecz Magistratu. Do-
tychczasowy dzierżawca płacił 30%. Teraz po przejęciu „Kinemy” przez Straż 
Ogniową chciano znacząco zwiększyć jej opodatkowanie. „Gazeta Radom-
skowska” podkreślała, że dochody z teatru idą nie do prywatnych kieszeni, ale 
na cele Straży Ogniowej. 
 Pewnego rodzaju przerwą we wzajemnych konfliktach była uroczysta 
wizyta Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w Radomsku. W powitaniu Na-
czelnika Państwa uczestniczyła zarówno Rada Miejska, jak i przedstawiciele 
wszystkich organizacji, duchowieństwo, Komitet Obywatelski, członkowie gmi-
ny żydowskiej. Na uroczystym posiedzeniu Magistratu nadano honorowe oby-
watelstwo Radomska Naczelnikowi Państwa14. 
 Od 11 grudnia 1921 r. w trzech kolejnych numerach „Gazety Radom-
skowskiej” poddano bardzo ostrej krytyce rządy lewicowej większości w Radzie 
miejskiej w cyklu artykułów zatytułowanym: W drugą rocznicę rządów socjali-

stycznych w Radomsku. W pierwszym odcinku cyklu pisano m.in.: „Dziś, jako  
w drugą rocznicę rządów socjalistycznych, nie zawadzi zrobić przeglądu tej fa-
talnej gospodarki w mieście prowadzonej przez ludzi, nie mających o tych spra-
wach najmniejszego pojęcia, ludzi bez odpowiedniego przygotowania i wyro-
bienia, ludzi o ciasnym zakresie wiadomości z dziedziny gospodarki komunal-
nej. I stąd brak planu działania, brak zdrowej inicjatywy w kierunku poprawy 
interesów i rozwoju miasta i jego mieszkańców – stąd frazes, stąd mydlenie 
oczu, stąd najordynarniejsza blaga, stąd przyrzekanie i niedotrzymywanie 
obietnic”. W artykule przypomniano hasło wyborcze PPS: „Kto chce, aby dziec-
ko jego pobierało naukę w szkole powszechnej, niech głosuje na listę nr 7 (socja-
listyczną)”. Komentowano: „I robotnik ujęty tym hasłem głosował. A dziś widzi 

                                                 
14 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 43, nr 48, nr 50. 
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on z przykrością, że dziecko jego, będące w wieku popisowym, siedzi w domu, 
marnieje, lub też idzie na ulicę i tam się demoralizuje – ale do szkoły nie chodzi, 
bo nie ma (...) budynku szkolnego. A przecież od dwóch lat, od chwili, kiedy 
dzisiejsi władcy socjalistyczni weszli do Magistratu, ustawicznie mówi się o bu-
dowie szkoły. Zarząd Miasta, Rada Miejska, Dozór szkolny już kilkakrotnie w 
tym kierunku powzięły uchwały, plan na szkołę gotowy, bardzo poważna suma 
znajduje się już w rękach Zarządu, a (...) szkoły nie ma (...) czyż nie są to kpiny, 
aby po uzyskaniu poważnych sum na szkołę, nie przystępować do jej budowy, 
ale pozwolić, aby taki olbrzymi procent polskich dzieci się marnował, żył czy 
wegetował w ciemnocie”. 
 W kolejnym odcinku cyklu atakującego rządy socjalistyczne atakowano 
zaniedbania socjalistycznego Zarządu Miejskiego w dziedzinie służby zdrowia. 
Krytykowano brak odpowiednich zabezpieczeń przeciw epidemiom, brak nowo-
czesnych instrumentów i środków leczniczych w miejskim ambulatorium, stra-
szne zaniedbania w dziedzinie sanitarnej. 
 Trzeci odcinek cyklu atakującego rządy PPS w Radomsku skupił się 
przede wszystkim na niedotrzymaniu przez socjalistów obietnicy budowy ta-
nich domów dla ludności bezdomnej i pracującej. Zarzucano rządom socjalistów 
w mieście, iż „(...) sprawa zamarła i nikt o niej z wielkorządców socjalistycznych 
nawet nie wspomni. Bo i co ich to może obchodzić, że tam gdzieś drży z zimna 
dziecko robotnika, że z wilgoci nabawił się sam robotnik reumatyzmu, że w de-
szczowe dni leje mu się na głowę, kiedy sami mieszkają w mieszkaniach urzą-
dzonych z przepychem, komfortem, prawdziwie po „burżujsku” (...)”. 
 Pisane z patosem artykuły cyklu „Gazety Radomskowskiej” pokazywały, 
do jakiego stopnia miejskie siły narodowe w Radomsku w swej kampanii prze-
ciw zdominowanej przez PPS Radzie Miejskiej, dążą do zabiegania o poparcie 
jak najszerszych rzesz, szczególnie zabiegając o oderwanie od PPS i pozyskanie 
dla narodowców poparcia środowisk robotniczych. 
 Cytowany 51 numer „Gazety Radomskowskiej” z 25 grudnia 1921 r. za-
wierał również opis przebiegu zebrania członków stowarzyszenia Własności 
Nieruchomości Chrześcijan, jakie odbyło się w poprzednią niedzielę w Resursie 
Rzemieślniczej. Jak pisano w „Gazecie Radomskowskiej”: „Cały szereg mówców 
spośród zebranych obywateli w przemówieniach stwierdzali fatalną gospodarkę 
miejską w każdej dziedzinie, uprawianą przez obecnych rządców z socjalistycz-
nego obozu PPS, co było w swoim czasie powodem ustąpienia klubu radnych 
chrześcijan (z obozu narodowego) z Rady Miejskiej, który był w mniejszości  
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i stale ignorowany przez większość socjalistyczną; aby nie ściągnąć na siebie 
odpowiedzialności moralnej za taką gospodarkę zmuszeni byli ci radni podpisać 
akt rezygnacji, który z 13-ma zarzutami zasadniczymi przeciw działalności 
obecnych rządców magistrackich przekazano Starostwu do rozpatrzenia i ewen-
tualnego rozwiązania Rady Miejskiej”15. 
 Ofensywa polityczna środowisk obozu narodowego w Radomsku, kul-
minująca w wysunięciu 13 zarzutów przeciwko dotychczasowej Radzie Miejskiej 
okazała się bardzo skuteczna, doprowadziła w efekcie do odwołania burmistrza 
w lutym 1922 r. 27 marca 1922 r. rozwiązano Radę Miejską Radomska i zaczęły 
się przygotowania do nowych wyborów samorządowych. Jak komentował Ry-
szard Szwed w swej pracy na temat działalności samorządowej PPS w Radom-
sku: „Ataki opozycji okazały się skuteczne. Na początku 1922 r. władze woje-
wódzkie dokonały kontroli pracy Magistratu, w wyniku której postawiono bur-
mistrzowi następujące zarzuty: 1. brak budżetów, 2. nieprowadzenie ksiąg, ak-
tów cywilnych ludności żydowskiej, 3. radni na pensji magistrackiej, 4. pobiera-
nie podatku rogatkowego, którego władze nadzorcze nie zatwierdziły, 5. doko-
nanie wyrębu drzewa w 3 porębach miejskich pomimo zaprzeczenia władz nad-
zorczych, 6. branie udziału członków zarządu miasta i radnych w publicznej 
licytacji sprzedaży drzew z lasów miejskich i zakup takowego w większych ilo-
ściach, 7. zaciągnięcie pożyczki na aprowizację bez uchwały, 8. zaciągnięcie 16 
mln pożyczki kombinowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Rolniczym na kup-
no cukru, 9. brak książki kalkulacyjno-towarowej w wydziale handlowym, 10. 
brak 2 metrów mąki, 11. podział obywateli na kategorie odżywiania, z których 
część była pozbawiona możności zakupu artykułów żywnościowych z przydzia-
łu aprowizacyjnego, 12. brak spisu inwentarza, 13. nieprawne nakładanie drogą 
administracyjną kar na obywateli”. Potwierdzenie wspomnianych 13 zarzutów 
doprowadziło do odwołania burmistrza Walentego Starosteckiego ze stanowi-
ska. 
 Niedługo potem, bo już 27 marca 1922 r., rozwiązano Radę Miejską Ra-
domska i zaczęły się przygotowania do nowych wyborów samorządowych. 
„Gazeta Radomskowska” z 2 kwietnia 1922 r. uznała rozwiązanie Rady Miejskiej 
Radomska na „chlubne zwycięstwo narodowców” nad „twierdzą czerwonych”. 
W gazecie pisano: „(...) wreszcie społeczeństwo miejscowe pozbyło się tej strasz-
liwej zmory socjalistycznej, która przez przeszło 2 lata dławiła nas, niszcząc go-

                                                 
15 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 21, nr 52. 
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spodarkę miejską, tamując rozwój naszego miasta na długie lata16. Z kolei  
w „Gazecie Piotrkowskiej” pisano, że: „Wynik rewizji dokonanej w Magistracie 
Radomska kazał województwu rozwiązać Radę Miejską i zarządzić nowe wybo-
ry”17. 
 Cała sprawa uważana jest przez badaczy za wyraźny sukces opozycji 
narodowej w Radomsku18. 
 Wyciągając wnioski z porażki w wyborach samorządowych w 1919 r. 
środowiska obozu narodowego tym razem rozwinęły kampanię wyborczą stara-
jącą się o trafienie do jak najszerszych kręgów społeczności Radomska. Starano 
się przy tym o zaprezentowanie kandydatur reprezentujących możliwie jak naj-
szerszą część społeczeństwa. Wyraźnie świadczył o tym dobór kandydatów na 
członków Rady Miejskiej, zestawiony przez najsilniejszą listę obozu narodowe-
go, wystawioną przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomo-
ści, Towarzystwo Rzemieślnicze i NOK przed wyborami z 7 maja 1922 r.: Wła-
dysław Katuszewski – właściciel nieruchomości, Michał Świderski – właściciel 
zakładów mechanicznych, Stanisław Niemiec – dyrektor gimnazjum, Witold 
Polanowski – obrońca sądowy, Julian Fryc – rzemieślnik, Marcin Sowiński – 
rolnik, Karol Konopacki – przemysłowiec, Jan Krzemiński – robotnik, Stanisław 
Napora – rolnik, Kazimierz Doroziński – rzemieślnik, Antoni Werner – kupiec, 
Adam Mękwiński – rzemieślnik, Józef Tymiński – właściciel zakładu ślusarskie-
go, Jan Morczyk – rolnik, Jan Sowiński – rzemieślnik, Ludwik Łęski – właściciel 
nieruchomości. 

Środowiska narodowe w wyborach samorządowych 7 maja 1922 r. były 
reprezentowane także przez Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, Inte-
ligencję Zawodową (ZLN). Zjednoczenie Zawodowe Polskie Robotników i Na-
rodową Partię Robotniczą19. 

Od wyborów samorządowych w maju 1922 r. do wyborów  

w listopadzie 1927 r. 

 
W rezultacie bardzo znaczącego osłabienia wpływów PPS i skutecznej 

ofensywy politycznej narodowców wybory samorządowe z 7 maja 1922 r. za-

                                                 
16 „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 6, nr 52; 1922, nr 3, nr 14. 
17 „Gazeta Piotrkowska” 1922, nr 21. 
18 R. Szwed, Samorządowa..., s. 237. 
19 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 19. 
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kończyły się zdecydowanym zwycięstwem obozu narodowego. Korzystny dla 
niego okazał się również duży sukces wyborczy prawicy żydowskiej, która stała 
się później partnerem współdziałań z narodowcami w Radzie Miejskiej. Efekty 
wyborów ilustruje tabela 2. 
 
 

Tabela 2. Wyniki wyborów z 7 maja 1922 r. 
 

Lp. Komitety Wyborcze 
Liczba 

głosów rad-
nych 

zastęp-
ców 

1 Żydowska Lista Wyborcza 197 - - 

2 Zjednoczenie Socjalistów Żydowskich 704 3 1 

3 PPS i Klasowe Związki Zawodowe 750 3 1 

4 
Zjednoczona Lista Nacjonalistów Żydow-
skich 

1374 3 1 

5 
Stowarzyszenie Robotników Chrześcijań-
skich 

414 7 4 

6 
Zjednoczenie Zawodowe Polskich Robot-
ników i NPR 

240 2 - 

7 
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości, 
Towarzystwo Rzemieślnicze i NOK 

1280 6 4 

8 Inteligencja Zawodowa (ZL-N) 434 2 1 

                                  Razem 5393 24 12 
 
Źródło: R. Szwed, Samorządowa..., s. 240 
 

Radnymi reprezentującymi środowiska narodowe zostali: ze Stowarzy-
szenia Właścicieli Nieruchomości Towarzystwa Rzemieślniczego i NPR: Włady-
sław Katuszewski, Michał Świderski, Stanisław Niemiec, Witold Polanowski, 
Julian Fryc, Marcin Sowiński, ze Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich: 
Ludwik Warwasiński i Alojzy Mach, z Inteligencji Zawodowej (ZL-N): Wacław 
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Karmański i Antoni Szeffer, ze Zjednoczenia Zawodowego Polskich Robotników 
i NPR Antoni Malasiewicz20. 

„Gazeta Radomskowska” tak komentowała przegraną PPS i triumf pra-
wicy narodowej: „W dniu 7 maja odbyły się wybory. Nauczeni smutnym do-
świadczeniem wyborcy ogromną większość głosów oddali na listę narodową (...) 
Socjaliści z pierwszego miejsca spadli na przedostatnie”21. 

W nowo wybranej Radzie Miejskiej od początku zaznaczyła się współ-
praca między polską prawicą narodową a prawicowymi ugrupowaniami ży-
dowskimi. Spore sprzeczności miały miejsce przy wybieraniu Zarządu Miasta, 
którego dokonano na trzech kolejnych posiedzeniach: 8, 17 i 20 czerwca 1922 r.22 

25 czerwca 1922 r. „Gazeta Radomskowska” z zadowoleniem odnotowa-
ła wybór czołowego działacza narodowego Jana Szwedowskiego (spoza Rady) 
na burmistrza Radomska zdecydowaną przewagą głosów (13 na 19 głosów)23.  
W tym samym numerze „Gazety Radomskowskiej” informowano o przemówie-
niu nowego burmistrza, wzywającego do zaniechania wszystkich waśni wyni-
kłych z racji walk przedwyborczych. 

Ustalono, że do Zarządu Miasta wejdą obok burmistrza Szwedowskiego 
związany z PPS wiceburmistrz Bolesław Sarankiewicz (spoza Rady) i ławnicy 
Ludwik Warwasiński (przedstawiciel Stowarzyszenia Robotników Chrześcijań-
skich), Rubin Najkron, przedstawiciel Zjednoczonych Nacjonalistów Żydow-
skich (radny) i Fabian Ościk, rolnik, przedstawiciel Polskiej Grupy Narodowej 
(spoza Rady)24. 

W ocenie „Gazety Radomskowskiej”: „Nowi radni zastali gospodarkę 
miejską w opłakanym stanie”. Przyczyniła się do tego m.in. rabunkowa gospo-
darka w lasach miejskich. Jako pierwsze postanowienie nowej Rady podjęto na 
wniosek narodowego radnego Ludwika Warwasińskiego decyzję o wysłaniu do 
wojewody śląskiego Rymera depeszy dla uczczenia połączenia Górnego Śląska. 
W depeszy stwierdzano: „Nowo wybrana Rada Miejska starego polskiego mia-
sta Radomska, rozpoczynając swą działalność, śle ludowi Górnego Śląska, który 
wiernie stał przy swej polskiej mowie i dzielnie całe wieki bronił prastarej pol-
skiej dzielnicy przed nawałą germanizacyjną, swoje słowa czci i uznania. Rada 

                                                 
20 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 21. 
21 „Gazeta Piotrkowska” 1922, nr 21. 
22 R. Szwed, Samorządowa..., s. 240. 
23 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 27. 
24 R. Szwed, Samorządowa..., s. 240. 
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Miejska przejęta radością oraz powagą wielkiej historycznej chwili prosi Pana 
Wojewodę jej uczucia zakomunikować Radzie Wojewódzkiej Górnego Śląska  
w uroczystej chwili przyłączenia Górnego Śląska do Macierzy Polskiej”. 

W nowej Radzie Miejskiej dalej dochodziło do ostrych tarć, mających 
podtekst polityczny. Na przykład w styczniu 1923 r. podczas posiedzenia Rady 
Miejskiej wystąpił radny Józef Cygankiewicz z PPS z wyrażeniem sprzeciwu 
przeciwko agitowaniu starców z przytułku prowadzonego przez panie z NOK. 
W obronie NOK wystąpili: burmistrz J. Szwedowski i ławnik L. Warwasiński, 
akcentując, że NOK organizuje dla pensjonariuszy przytułku dla starców posiłki. 
Wskazywali, że panie z NOK zebrały fundusze na naprawę pieców, okien, 
drzwi, ogrzania sal, dopilnowywały utrzymywania czystości w przytułku, spę-
dzając tam po parę godzin dziennie25. 

Spory wokół tej sprawy jednak nie ustawały. W marcu 1923 r. radni ży-
dowscy z poparciem socjalistów wystąpili z żądaniem, aby przytułek dla star-
ców był prowadzony wyłącznie przez Zarząd Miasta. W czasie posiedzenia 
ostro krytykowano panie z NOK – które odsunięto od pracy w przytułku. Spra-
wa znów powróciła na kolejnym posiedzeniu Rady Miejskiej. Żądanie odebrania 
przytułku dla starców paniom z NOK, wysuwane przez radnych żydowskich, 
postulujących przekazanie przytułku pod opiekę sejmiku, spotkało się ze sprze-
ciwem burmistrza Szwedowskiego. 

Doszło do innego konfliktu pomiędzy radnymi żydowskimi a prawicą. 
Podczas posiedzenia Rady Miejskiej radni żydowscy stwierdzili, że nie poprą 
głosowania budżetu na cele szkolnictwa, gdyż radny Antoni Szeffer jako repre-
zentant nauczycielstwa nie poparł protestu wobec „numerus clausus”. W tej 
sytuacji jednak zadecydowało stanowisko PPS, dzięki poparciu którego można 
było zwiększyć wydatki na szkolnictwo. 

Wiele problemów zajmowała, w zdominowanej przez prawicę narodową 
Radzie Miejskiej i Zarządzie Miejskim, trudna sytuacja gospodarczo-społeczna 
Radomska, zwłaszcza sytuacja warstw najuboższych. W marcu 1923 r. „Gazeta 
Radomskowska” informowała o zebraniu się w starostwie delegacji robotników, 
kooperatyw i Magistratu w sprawie narastającej drożyzny. Burmistrz Szwedow-
ski powiedział jednak, że powoływanie osobnej komisji w tych sprawach jest 
daremne, gdyż przyczyn drożyzny należy szukać nie w Radomsku, ale w rzą-

                                                 
25 „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 27, nr 28; 1923, nr 2. 
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dzie. W czerwcu 1923 r. Rada Miejska postanowiła dać podwyżkę strajkującym 
robotnikom z cegielni miejskiej oraz przyznać im dodatki w węglu i drewnie26. 

Pod koniec sierpnia 1923 r. z inicjatywy endecji powołano komisję do 
walki z drożyzną, która miała współdziałać z czynnikami rządowymi. W skład 
komisji wszedł m.in. reprezentujący środowisko narodowe burmistrz J. Szwe-
dowski. Podjęto decyzję o sprowadzeniu na rynek Radomska większej ilości 
kartofli po obniżonej cenie. Zalecono działania dla sprowadzania po obniżonej 
cenie węgla prosto z kopalni27. 

W związku z drożyzną endecja, zwłaszcza Związek Ziemian z Towarzy-
stwem Rolniczym podjęły akcję taniego chleba. Według „Gazety Radomskow-
skiej” przyniosła ona jednak tylko efekty doraźne. Stąd uznano za konieczne jej 
kontynuowanie i zakupy większej ilości zboża z przeznaczeniem na tani chleb.  
Powołano  specjalną  komisję,  mającą czuwać nad zapewnieniem dostaw tanie-
go chleba. Komisję zdominowali radni narodowi, m.in. dyr. S. Niemiec i L. War-
wasiński, burmistrz J. Szwedowski. Uczestniczył w niej również i przedstawiciel 
środowisk żydowskich ławnik R. Najkron28. 

W październiku 1923 r. „Gazeta Radomskowska” informowała o aresz-
towaniu dwóch przedstawicieli poważnych firm za spekulację, śrubowanie cen 
nafty. Alarmowano w sprawie trudności aprowizacyjnych – zniknięcia cukru ze 
sklepów w Radomsku. Doszło do skrajnego podskoczenia ceny funta cukru.  
W tej sytuacji Magistrat sprowadził wagon cukru, który miał być sprzedawany 
na kartki. 

W trudniej sytuacji gospodarczej miasta Radomska zaczęły się nasilać 
konflikty na tle ekonomicznym między narodowcami a prawicowymi radnymi 
żydowskimi. Wyraźnie zaznaczyła się chwiejność równowagi w Radzie Miej-
skiej. Doszło do kolejnych konfliktów między polskimi radnymi a radnymi ży-
dowskimi wokół opłat za rogatkowe i dzierżawę. W listopadzie 1923 r. dzier-
żawcy poborów rogatkowych zwrócili się do Rady Miejskiej o zredukowanie im 
sumy dzierżawnej, którą zadeklarowali podczas licytacji. Zarząd Miasta skiero-
wał tę prośbę do komisji budżetowo-skarbowej, gdzie uzyskała przychylną ak-
ceptację. To jednak z kolei wywołało ogromne niezadowolenie żydowskich rad-
nych, którzy głośno podnieśli protest w obronie dochodów kasy miejskiej. „Ga-

                                                 
26 „Gazeta Radomskowska”1923, nr 11, nr 12, nr 13, nr 20, nr 25. 
27 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 35.  
28 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 41. 
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zeta Radomskowska” komentowała, że radni żydowscy tak głośno protestowali, 
bo nie chcieli się pogodzić z tym, że dochody z dzierżaw znalazły się od nie-
dawna w rękach chrześcijańskich, choć poprzednio były w rękach żydowskich. 

W grudniu 1923 r. konflikty między radnymi polskimi a żydowskimi 
wokół wysokości opłat za dzierżawy nasiliły się jeszcze mocniej. Widząc zagro-
żenie równowagi politycznej w Radzie Miejskiej burmistrz J. Szwedowski chciał 
nawet złożyć dymisję29. 

Do osobnych sporów między radnymi polskimi a żydowskimi dochodzi-
ło również na tle sprawy przeznaczenia odpowiednich funduszy na instytucje 
oświatowe polskie i żydowskie. Warto w tym kontekście odnotować wyraźnie 
pojednawczy tekst komentarza „Gazety Radomskowskiej” z 18 maja 1924 r. pt.  
Z Rady Miejskiej. Autor tekstu wyraźnie ubolewał z powodu tego, że „członko-
wie Rady specjalnie uprawiają metodę wzajemnego drażnienia się i denerwo-
wania”. Krytykował fakt, że „poza merytorycznymi rozprawami padały pod 
adresem adwersarzy słowa nieparlamentarne, jak na członków Rady za silne  
i wysoce obraźliwe. Stało się to z okazji uchwalania pozycji budżetowej na tak 
szlachetną rzecz, jak budowanej szkoły powszechnej i dobudowa szkoły na Bu-
gaju”. Wzywając do porozumienia, autor artykułu akcentował: „Jeżeli Żydzi 
pragną uzyskać nowy lokal dla szkoły żydowskiej z tego powodu, że obecnie 
zajmowany jest za szczupły, to mają rację; a jeżeli radni polscy chcą obecnie 
przystąpić do nadbudowy szkoły i do ufundowania budynku przy ul. Często-
chowskiej z kredytów, jakie ma miasto uzyskać na bezrobotnych, to także mają 
rację, bo przez uzyskanie nowych pomieszczeń można będzie urzeczywistnić 
przymus szkolny. To też zdawałoby się, że zapadną harmonijne uchwały i jed-
nomyślność w organizowaniu oświaty, a tymczasem te naiwne zagadki z jednej 
strony, a z drugiej strony wyrażenia wysoce obraźliwe, rzecz piękną unurzały  
w błocie”30. 

Autor cytowanego wyżej artykułu nakłaniał również do porozumienia  
w innej spornej sprawie między radnymi polskimi a żydowskimi. Chodziło  
o wydatki na ochronkę żydowską dra Mittelmana i o Towarzystwo Dobroczyn-
ności. Autor ubolewał, że: „Przy tych pozycjach wywiązała się dyskusja „naro-
dowościowa”. Czy potrzebna była na ten temat rozprawa? Każdemu wiadomo, 
że jest to jedna z najdrażliwszych kwestii, której należy unikać, zwłaszcza że 

                                                 
29 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 46, nr 51. 
30 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 21. 
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radni polscy podnosząc subwencję na T-wo Dobroczynności równocześnie pro-
ponowali poważną podwyżkę na ochronkę żydowską”. 

Przejściowo znów zaiskrzył się spór wokół Straży Ogniowej na posie-
dzeniu Rady Miejskiej w listopadzie 1924 r. Poszło o to, że Straż Ogniowa po-
prosiła o wstrzymanie pobierania podatku od „Kinemy” na czas 7 miesięcy, co 
ułatwiłoby zakup wozu strażackiego sprzętu. Sprzeciwili się temu tylko wice-
burmistrz Sarankiewicz, związany z PPS-em i żydowski ławnik R. Najkron. Po-
parcie dla prośby Straży Ogniowej, związanej z prawicą narodową, wyrazili 
jednak wszyscy pozostali radni, w tym radni żydowscy31. 

Podczas obrad Rady Miejskiej tworzyły się przeróżne koalicje i porozu-
mienia. Według gazety: „często radni żydowscy występowali przeciw sobie, po-
pierając to narodowców, to socjalistów”32. 

Jednym z przykładów sporów na tle narodowościowym była dyskusja 
na sesji Rady Miejskiej w sprawach dofinansowania szkolnictwa. Najpierw do-
szło do odrzucenia wniosku żydowskiego ławnika R. Najkrona w sprawie prze-
znaczenia z budżetu miasta 500 zł na odzież dla dzieci żydowskich ze szkoły 
„Talmud Tora”. Później – jakby w rewanżu – żydowscy radni w głosowaniu 
wspólnie z socjalistami zadecydowali o odrzuceniu zapomogi w wysokości 500 
zł na prawicowy Uniwersytet Ludowy. Socjaliści wręcz akcentowali swój sprze-
ciw tym, że jest to instytucja prawicowa. O prawicowość oskarżano również 
gimnazjum im. F. Fabianiego, ale ostatecznie przeznaczono 2 tys. zł na rozbu-
dowę tej szkoły33. 

Rada Miejska szukała dodatkowych środków dla znajdujących się w po-
trzebie mieszkańców. W początkach marca 1923 r. na posiedzeniu Rady przyjęto 
do wiadomości informację o podpisaniu umowy Magistratu z Polsko-Amery-
kańskim Komitetem Pomocy Dzieciom. Magistrat zobowiązał się do utrzymania 
i prowadzenia kuchni PA KPD34. 

Zdominowana przez prawicę Rada Miejska i Zarząd Miejski starały się  
o realizowanie niezbędnych w mieście inwestycji, zgodnie z zapowiedziami 
przedwyborczymi. W marcu 1923 r. na posiedzeniu Magistratu omawiano spra-
wy finansowania budowy łaźni, rozbudowy Magistratu, nadbudowy piętra 

                                                 
31 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 48. 
32 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 4. 
33 „Gazeta Radomskowska”, 29 XII 1924. 
34 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 10. 
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szkoły na Bugaju. W czerwcu 1923 r. na posiedzeniu Magistratu powołano komi-
tet rozbudowy miasta w dzielnicy Kowalowiec35. 

Na posiedzeniu Magistratu w lipcu 1924 r. burmistrz Jan Szwedowski 
zakomunikował, że Zarząd Miasta przystępuje do nadbudowy piętra na budyn-
ku szkolnym na Bugaju. Poinformowano również, że Magistrat zgromadził bu-
dulec i pieniądze na remont chodników w mieście i wyłożenie kostką ulicy koło 
Magistratu. Podkreślano znaczącą poprawę oświetlenia w mieście, wymienienie 
na nowe starszych instalacji świetlnych. Poinformowano o otwarciu restauracji 
letniej w „Sporcie Wodnym” i założeniu szkółki leśnej w lasach miejskich, wy-
budowaniu murowanych budynków gospodarczych przy gajówce36. 

Na posiedzeniu Magistratu z listopada 1924 r. zaakcentowano kolejne 
działania dla rozbudowy inwestycji w mieście. Mówiono m.in. o odremontowa-
niu budynku Magistratu, postępach w rozbudowie Magistratu, uruchomieniu 
nadbudowy piętra szkoły powszechnej w Bugaju, wybrukowaniu całego szeregu 
ulic, konserwacji licznych starych budynków, unowocześnianiu elektrowni37. 

Sprawa unowocześnienia elektrowni miała tym istotniejsze znaczenie, że 
wcześniej – 5 stycznia 1924 r. – wybuchł pożar w elektrowni, narażając miasto na 
wielkie straty finansowe. Przyczyną pożaru były właśnie zaniedbania w wymia-
nie starych instalacji, brak ich unowocześnienia38. 

Działania Rady Miejskiej prowadzone były jednak w warunkach cią-
głych napięć i tarć między rządzącymi z bloku narodowego i prawicy żydow-
skiej ze środowiskami lewicowymi, zwłaszcza socjalistami. Podczas posiedzenia 
Rady Miejskiej w czerwcu 1925 r. zarzucono socjalistom, że przeszkadzają Ra-
dzie Miejskiej w uporządkowaniu gospodarki miejskiej „zdewastowanej i grun-
townie zniszczonej” za czasów poprzedniej socjalistycznej Rady. Według artyku-
łu „Gazety Radomskowskiej”: „Nie było posiedzenia, żeby lewica nie utrudniała, 
a nawet nie dopuszczała do normalnej działalności naszej reprezentacji miej-
skiej”. W tym samym numerze powyższej gazety poinformowano o bezskutecz-
nym wystąpieniu lewicowych radnych o rozwiązanie Rady Miejskiej39. 

R. Szwed pisał w cytowanej wyżej pracy o działalności samorządowej 
PPS w Radomsku, iż: „Rok 1925 był rokiem burzliwym w życiu Rady Miejskiej  

                                                 
35 „Gazeta Radomskowska” 1923, nr 11; 1925, nr 25. 
36 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 30. 
37 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 47. 
38 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 3. 
39 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 25. 
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i Magistratu. Radni PPS przeszli do zdecydowanej ofensywy, wykorzystując  
w zasadzie 2 argumenty: nieprawidłowości finansowe, w wyniku których aresz-
towany został księgowy Magistratu oraz zakończenie kadencji Rady, która 
zgodnie z przepisami powinna trwać 3 lata. Okolicznością sprzyjającą były roz-
dźwięki w Zarządzie Miasta, szczególnie pomiędzy burmistrzem a wiceburmi-
strzem (...). Radni PPS wystąpili do Wydziału Powiatowego Sejmiku jako wła-
dzy nadzorczej z żądaniem rozwiązania Rady i Magistratu. Samorząd Powiato-
wy zajął stanowisko przychylne, ale wbrew temu starosta radomszczański prze-
słał do wojewody wniosek o przedłużenie kadencji Rady Miejskiej, co zyskało 
aprobatę władz wojewódzkich. Postawa radnych PPS miała wpływ na rezygna-
cję J. Szwedowskiego ze stanowiska burmistrza oraz na odwołanie B. Sarankie-
wicza ze stanowiska wiceburmistrza”40. 

Burmistrz Jan Szwedowski złożył rezygnację ze stanowiska w dniu 24 
września 1925 r., motywując swoją decyzję nieudolnością całego Zarządu i bra-
kiem możliwości prawdziwie swobodnej pracy dla miasta. Według „Gazety 
Radomskowskiej”: „Nawet radni lewicowy w swych przemówieniach twierdzili, 
że nie mają nic do zarzucenia burmistrzowi Szwedowskiemu w jego pracy”41. 

Napięcia w Radzie Miejskiej pogłębiały się jednak w dalszym ciągu. Wy-
razem tego był fakt, że radni socjalistyczni w proteście wobec przedłużenia ka-
dencji Rady Miejskiej zrzekli się mandatów i wystąpili z Rady42. 

Działania radnych lewicowych, dążących do rozwiązania Rady Miejskiej 
spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem radnych prawicowych. Podczas 
spotkania z prawicową inteligencją Radomska narodowi radni złożyli sprawoz-
danie ze swej działalności. Zyskało ono aprobatę zebranych, którzy wystąpili 
przeciwko rozwiązaniu Rady Miejskiej. Wybrano nawet delegację mieszkańców 
Radomska, spoza władz miejskich, która miała udać się do wojewody z rezolucją 
broniącą Rady Miejskiej przed rozwiązaniem43. 

19 listopada 1925 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miejskiej wy-
brano nowego burmistrza Radomska. Został nim dr Marian Niewiarowski zwią-
zany z Obozem  Narodowym. Ławnikami pozostali: R. Najkron i F. Ościk. Trzeci 
ławnik L. Warwasiński ustąpił z zarządu44. 

                                                 
40 R. Szwed, Samorządowa..., s. 242. 
41 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 39. 
42 R. Szwed, Samorządowa..., s. 242. 
43 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 46. 
44 R. Szwed, Samorządowa..., s. 242 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 47. 
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Na wniosek ks. M. Jankowskiego Rada Miejska przyznała 3 tys. zł na 
rozbudowę gimnazjum im. F. Fabianiego (przez socjalistów oskarżanego jako 
prawicowe). 

Z inicjatywy nowego burmistrza M. Niewiarowskiego 15 stycznia 1926 r. 
rozpoczął działania Komitet Rozbudowy Miasta. Głównym celem Komitetu było 
zapobieganie brakowi mieszkań, dostarczanie gruntów pod budowę, rozwijanie 
inicjatywy prywatnej, udostępnianie pożyczek na budowę lub na wykańczanie 
rozpoczętych budowli mieszkalnych. Kierowany przez burmistrza Niewiarow-
skiego Magistrat zrealizował wysuwane już za poprzedniego burmistrza projek-
ty rozpoczęcia budowy łaźni. 1 września 1925 r. położono kamień węgielny pod 
jej budowę. Zajęto się również sprawami remontu szkoły na Bugaju oraz pro-
blemem regulacji rzeki Radomki i budowy kanału. 

We wrześniu 1926 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Miejskiej Szkoły Za-
wodowej Dokształcającej w Radomsku45. 

Zdominowane przez prawicę władze miejskie postanowiły wziąć swego 
rodzaju złośliwy odwet na socjalistach,  nastawionych  wyłącznie  na  świętowa-
nie 1 Maja i pomijanie święta 3 Maja. Pismem z 25 sierpnia 1926 r. zmieniono 
nazwę ulicy 1 Maja na ul. Kościuszki46. 

„Gazeta Radomskowska” zamieściła stanowczy protest burmistrza mia-
sta Radomska dr. Marian Niewiarowskiego, piętnujący wypowiedź jednego  
z socjalistycznych mówców - Czesława Bobczańskiego. Podczas wiecu w dniu 24 
maja 1926 r. Bobczyński zarzucił burmistrzowi rzekome odezwanie się w sposób 
ubliżający o marszałku J. Piłsudskim. Niewiarowski nazwał wypowiedź Bob-
czyńskiego „pospolitym kłamstwem” i zapowiedział skierowanie całej sprawy 
na drogę sądową. C. Bobczyński, funkcjonariusz Kasy Chorych, został skazany 
na 1 miesiąc aresztu za zniesławienie burmistrza47. 

W Radomsku zaczął działać Komitet Zbiórki na Rzecz Pomocy Ofiarom 
Walk w maju 1926 r. Do Komitetu Zbiórki w Radomsku zaproszono również 
burmistrza dr. M. Niewiarowskiego i innych działaczy bloku obozu narodowe-
go, ale tylko część z nich przybyła na zebranie (m.in. dyr. S. Niemiec). Część,  
w tym sam burmistrz, zbojkotowała posiedzenie. 

Radomsko miało dalej wielkie problemy z bezrobociem. 8 czerwca  
1926 r. do Magistratu przybyła delegacja bezrobotnych z żądaniem zatrudnienia 
                                                 
45 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 30, nr 50; 1926, nr 4. 
46 APPT, AmR, sygn. 1725. 
47 „Gazeta Radomskowska”, 30 V 1926; 4 VII 1926. 
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lub zasiłku. Burmistrz dał zatrudnienie 30 bezrobotnym. Wcześniej przyjęto 40 
bezrobotnych do prac przy inwestycjach w lesie, w cegielni miejskiej i przy pra-
cach porządkowych w mieście. Przed świętem Bożego Narodzenia burmistrz 
Niewiarowski wydał zapomogi świąteczne dla biednych i bezrobotnych. 

Od wyborów w 1927 r. do wyborów w 1939 r. 

Zapowiedziano nowe wybory samorządowe na 29 czerwca 1927 r. Śro-
dowiskom narodowym nie udało się doprowadzić do stworzenia jednolitego 
bloku gospodarczego. Najważniejszą siłą reprezentującą obóz narodowy stał się 
Chrześcijański Zjednoczony Blok Gospodarczy. Lista nr 15, zawierająca jego 
kandydatów, obejmowała następujące nazwiska: W. Katuszewski – właściciel 
fabryki, J. Andrzejewski  –  dyr. Banku Ziemskiego, M. Świderski – rzemieślnik, 
A.  Strzemosz  –  inżynier, J. Malczewski – urzędnik, A. Malasiewicz – robotnik, 
W. Kulpa – nauczyciel, właściciel nieruchomości, Z. Niewiarowska – przewodni-
cząca NOK, F. Ościk – rolnik, A. Jędrzejczyk – rzemieślnik, K. Zielonka – właści-
ciel  młyna,  A.  Szablewski  – majster szewski, W. Fryc – Starszy Zgromadzenia 
Rzemieślników, L. Napora – rolnik, J. Majzner – biuralista, J. Oczkowski – rolnik, 
E. Stempień – robotnik, W. Turlejewski – Starszy Cechu Krawców, A. Machura – 
robotnik, K. Kmieć – rolnik, T. Olędzki – kupiec, I. Wroński – rolnik, J. Kawka – 
robotnik, L. Firek – robotnik. 

Drugą, stosunkowo dużą, słabszą listą ze środowisk narodowych była li-
sta Polskiej Inteligencji Pracującej, obejmująca 8 kandydatów48. 
 

Tabela 3. Wyniki wyborów z 29 czerwca 1927 r. 
 

Numer 
listy 

Nazwa Komitetu Wyborczego 
Liczba 

głosów radnych 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Żydowska Partia Poalej-Syjon 
Polska Partia Socjalistyczna 
Żydowska Socjalistyczna Partia Pracy 
Żydowska Partia Bund 
Żydowski Robotniczy Komitet Poalej-Syjon 
Żydzi-Rzemieślnicy 
Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy 

 294 
1948 
 116 
 159 
 495 
 439 
 92 

1 
7(8) 

- 
- 
2 
1 
- 

                                                 
48 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 24; 1927, nr 1, nr 28. 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Żydzi-Bezpartyjni 
Jedność Robotnicza – unieważniona 
Żydzi-Bezpartyjni „Mizrachi” 
Żydowski Blok Narodowy 
Grupa Zjednoczonych Robotników – unieważ-
niona 
Żydzi-Kupcy 
Chrześcijański Polski Blok Gospodarczy 
Polska Inteligencja Pracująca 
  
Razem 

 175 
- 

 71 
 708 

- 
 

 390 
1763 
 683 

 

7333 

- 
- 
- 
3 
- 
1 
7 
2 
 

 

24 

 
Źródło: R. Szwed, Samorządowa..., s. 243 

 
Ostatecznie  ze  środowisk  narodowych wybrano z Bloku Gospodarcze-

go: W. Katuszewskiego, J. Andrzejewskiego, M. Świderskiego, A. Strzembosza,  
J. Malczewskiego, A. Malasiewicza, W. Kuplę; Zastępcy: Z. Niewiarowską,  
F. Ościka, A. Jędrzejczyka, K. Zielonkę; Z Inteligencji Pracującej: A. Pejsera,  
B. Więckowskiego; Zastępca: B. Kisielewskiego. 

Prawica narodowa zaskoczona wyraźną porażką na korzyść PPS wniosła 
protest, żądając unieważnienia wyborów. Obawiano się, że koalicja PPS z ży-
dowskimi radnymi lewicowymi uzyska większość w nowej Radzie Miejskiej. 
Wojewoda odrzucił jednak protesty z żądaniami unieważnienia wyborów. W tej 
sytuacji doszło do świadomej rezygnacji grupy radnych prawicowych, która 
miała umożliwić doprowadzenie do ponownych wyborów. Mandaty złożyło 12 
radnych i 7 zastępców. Poza radnymi z polskich ugrupowań narodowych man-
daty złożyło kilku prawicowych radnych żydowskich i ich zastępców, m.in.  
R. Najkron, radny z listy Żydowskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomo-
ści, inż. M. Paliwoda, radny z listy Żydowskiego Stowarzyszenia Rzemieślnicze-
go i A Rodał, radny z listy Żydowskiego Stowarzyszenia Drobnych Kupców49. 

Nowe wybory do Rady Miejskiej zapowiedziano na 27 listopada 1927 r. 
Główną siłą obozu narodowego startującego w wyborach był Zjednoczony Blok 
Gospodarczy, który umieścił na swej liście najwięcej kandydatów ze wszystkich 
list, bo aż 32. W krótkim oświadczeniu programowym przedstawiciele Bloku 

                                                 
49 „Gazeta Radomskowska” 1927, nr 30; 18 IX 1927. 
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stwierdzali: „Ściśle zrośnięci z miastem, znający dokładnie potrzeby mieszkań-
ców, występujemy bez szumnych haseł demagogicznych, nie rozsiewamy 
szczodrze obietnic nieziszczalnych. Wiemy, że sprostać musimy ciężkim zada-
niom, gdyż choć wiele już zrobili nasi poprzednicy, wiele jeszcze pozostało do 
zrobienia, celem osiągnięcia rozkwitu miasta i podniesienia dobrobytu jego 
mieszkańców. Ożywieni duchem chrześcijańskim i narodowym podejmujemy 
twardą pracę społeczną dla dobra najszerszych warstw ludności m. Radom-
ska”50. 

Powtórzone wybory z 1927 r. przyniosły całkowite rozczarowanie dla 
środowisk narodowych. Dużo skuteczniejsza okazała się propaganda PPS, wska-
zująca na zaniedbania występujące w Radomsku w porównaniu z sukcesami 
rządów socjalistów Piotrkowie Trybunalskim51. 

Wyraźnemu osłabieniu uległa główna lista narodowców, z której prze-
szło tylko 5 radnych w miejsce 7 radnych w wyborach z czerwca 1927 r.52 

Wyraźna porażka środowisk narodowych i zwycięstwo socjalistów w 
wyborach listopadowych zadecydowały o kształcie władzy w Radomsku na dłu-
gie lata. PPS uzyskała tym lepszą dominującą pozycję w Radzie Miejskiej, że 
zdobyła poparcie  socjalistów  żydowskich. Nowa sytuacja w Radzie Miejskiej 
znalazła bardzo wyraźne odbicie w składzie nowego Zarządu Miasta, gdzie  
obok burmistrza dr. Antoniego Pajdaka z PPS, znalazło się jeszcze dwóch socjali-
stów z PPS i jeden socjalista żydowski, a tylko jeden przedstawiciel kół narodo-
wych – rolnik Fabian Ościk53. 
 

Tabela 4. Wyniki wyborów z 27 listopada 1927 r. 
 

Numer 
listy 

Nazwa Komitetu Wyborczego 
Liczba 

radnych 
 2 
15 
12 
14 

PPS i Klasowe Związki Zawodowe 
Zjednoczony Blok Gospodarczy 
Chrześcijańska Demokracja 
Żydowski Bok Gospodarczo-Religijny Narodowy 

 9 
 5 
 2 
 4 

                                                 
50 „Gazeta Radomskowska” 1927, nr 51. 
51 R. Szwed, Samorządowa..., s. 247. 
52 „Gazeta Radomskowska”, 4 XII 1927. 
53 R. Szwed, Samorządowa..., s. 248. 
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 5 
 6 
 

13 

Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy „Poalej-Syjon” 
Zjednoczona Lista Rzemieślników z Żydowską Socjali-
styczną Partią „Poalej-Syjon” 
Żydowska Socjalistyczna Partia Pracy i Żydzi Bezpartyjni 
Razem 

 2 
 1 
 

 1 
24 

 
Źródło: R. Szwed, Samorządowa..., s. 247. 
 

Następne lata przyniosły dalszy proces spadku wpływów narodowych 
w Radomsku, do czego przyczyniło się również utworzenie BBWR i przeciąga-
nie działaczy narodowych do politycznych sił wspierających sanację. Szczegól-
nie wielkim ciosem pod tym względem miało stać się dla środowisk narodo-
wych przejście w 1934 r. do obozu sanacyjnego Stowarzyszenia Właścicieli Nie-
ruchomości Chrześcijan. Bardzo znaczącą stratą personalną obozu narodowego 
na rzecz sanacji było odejście w 1934 r. od endecji byłego wiceburmistrza Ra-
domska z ramienia Stronnictwa Narodowego Michała Świderskiego. Stał się on 
działaczem OZN. Działalność radnych z obozu narodowego była wyraźnie słab-
sza w porównaniu z ich działalnością sprzed 1927 r. Głos ich wyraźnie mało się 
liczył w warunkach zdominowania Rady Miejskiej przez przedstawicieli lewicy. 
Występują konsekwentnie z głosami krytycznymi przeciwko sposobowi gospo-
darowania w Radomsku przez rządzącą lewicę, ale nie znajdują poparcia54. 

Ostre protesty radnych ze środowisk narodowych wywołało usunięcie 
przez nowe władze miejskie szeregu pracowników magistrackich uważanych za 
związanych z prawicą55. 

W lutym 1931 r. Urząd Wojewódzki rozwiązał Zarząd Miejski w Radom-
sku, zaprowadzając rządy komisaryczne, które trwały aż do wyborów samorzą-
dowych w maju 1934 r.56 

Likwidacja zdominowanego przez socjalistów samorządu niewiele dała 
środowiskom narodowym, które coraz bardziej musiały się liczyć z presją sił 
sanacyjnych, która doprowadziła w 1934 r. do osłabienia ich szeregów. W zwią-
zanej z narodowcami „prasie” wyraźnie widać poczucie zagrożenia ze strony 

                                                 
54 „Gazeta   Radomskowska”,  29  IV  1928   (wystąpienia dyr.  S. Niemca, M. Świderskie-
go, W. Katuszewskiego, A. Malasiewicza na sesji budżetowej). 
55 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, akta MSW (dalej AAN-W), sygn. 1045; „Gazeta 
Radomskowska”, 14 X 1928. 
56 R. Szwed, Samorządowa..., s. 253-256. 



Andrzej Lgocki 
 

 
 
 

154

władz sanacyjnych57, zwłaszcza ze strony starosty Wojciechowskiego. Na przy-
kład w „Gazecie Narodowej” pisze się w korespondencji z Radomska o kom-
promitacji sekretarza gminy Sęczkowskiego, zaufanego starosty Wojciechow-
skiego58. W innym numerze „Gazety Narodowej” z marca 1933 r. szeroko pisano 
o dyktacie starosty Wojciechowskiego w Radomsku59. 

Wybory samorządowe z maja 1934 r. przyniosły sukces BBWR i PPS. 
BBWR zdobyła 7 mandatów, PPS – 9, podczas gdy związana ze środowiskami 
narodowymi Lista Mieszczańska uzyskała tylko 2 mandaty60. 

Pewne pocieszenie przyniosły dla narodowców wybory uzupełniające  
w Radomsku w grudniu 1934 r. W okręgu nr 1 narodowcy zdobyli jeden mandat 
kosztem listy sanacyjnej. Do Rady Miejskiej wszedł J. Szablewski, wiceprezes 
Stronnictwa Narodowego. Także z okręgu nr 2 narodowcy zdobyli jeden mandat 
– kosztem listy PPS. Do Rady Miejskiej z tego okręgu wszedł reprezentujący 
środowiska narodowe mec. Edmund Półrola. 

Związany z endecją autor cieszył się, że w wyborach uzupełniających 
przepadł inż. Jan Łęski, „prezes Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości, któ-
ry zaprowadził to Stowarzyszenie na sanacyjne podwórko”61. 

Obóz narodowy w Radomsku w tym okresie nie stanowił szczególnie 
znaczącej siły politycznej. Niemniej dalej był traktowany z niepokojem jako za-
grożenie w środowiskach socjalistycznych62. 

W porównaniu ze świetnością okresu lat 1922-1927 lata 30. były jednak 
wyraźnie dla narodowców w Radomsku okresem wegetacji. W kolejnych wybo-
rach samorządowych w kwietniu 1939 r. Stronnictwo Narodowe zdobyło zaled-
wie dwa mandaty63. 
 
 
 
 
 
                                                 
57 AAN-W, akta MSW, sygn. 1047 dopływ. 
58 „Gazeta Narodowa”, 26 II 1933, nr 13. 
59 „Gazeta Narodowa”, 5 III 1933. 
60 „Gazeta Radomskowska”, 3 VI 1934. 
61 „Gazeta Narodowa” 1934, nr 61. 
62 Uwagi B. Wachowskiej, Z dziejów społeczno-politycznych radomszczańskiego w dwudziesto-
leciu międzywojennym, „Rocznik Łódzki”, t. XXIII (XXVI), 1978, s. 168. 
63 „Gazeta Radomskowska”, 30 IV 1939. 
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Tabela 5. Wyniki wyborów z 23 kwietnia 1939 r. 
 

Numer 
listy 

Nazwa Komitetu Wyborczego 
Liczba 

mandatów 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

PPS i Klasowe Związki Zawodowe 
Lista Mieszczańska 
Stronnictwo Narodowe 
Powszechny Żydowski Związek Robotniczy 
„Bund” 
Żydowska Socjalistyczna Partia „Poalej-Syjon” 
Żydowski Blok Narodowy 
 Razem 

12 
 5 
 2 
 3 
 1 
 1 
 

24 

 
Źródło: R. Szwed, Samorządowa..., s. 264. 

 
Pewnym pocieszeniem dla narodowców mógł być fakt, że w wyborach 

1939 r. całkowicie przepadło Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Chrze-
ścijan, które w 1934 r. zdradziło endecję, przechodząc do obozu sanacyjnego. 
Stowarzyszenie to nie zdobyło w wyborach z 1939 r. ani jednego mandatu. Nie-
wiele zyskali na przejściu do obozu sanacyjnego również ci radni dawnego Blo-
ku Gospodarczego, którzy znaleźli się w OZN. W sierpniu 1938 r. władze zde-
cydowały się na rozwiązanie klubu OZN w Radomsku, nie mając dostatecznego 
zaufania do dawniej związanych z endecją radnymi64. 

 
Zakończenie 

 
Pokazując historię obozu narodowego w Radomsku zwróciłem uwagę na 

trzy wyróżniające się okresy jego rozwoju w Drugiej Rzeczypospolitej. 
Okres początkowy, od powstania Polski niepodległej do wyborów samo-

rządowych w 1922 r., stał pod znakiem rozbicia wewnętrznego, czego rezulta-
tem były przegrane pierwsze wybory samorządowe. Drugi okres – zdecydowa-
nie najlepszy w historii obozu narodowego w Radomsku – zaczyna się od czasu 
zwycięstwa prawicy narodowej w wyborach samorządowych w maju 1922 r. do 
przewrotu majowego w 1926 r. i zakończonych klęską narodowców wyborów 

                                                 
64 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 35. 
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samorządowych w listopadzie 1927 r. Trzeci okres, od wspomnianej klęski wy-
borczej w 1927 r. do września 1939 r., zaznaczył się wyraźnym osłabnięciem  
obozu narodowego i przejściem do działalności częściowo zakonspirowanej. 
Obok wyraźnego wzmocnienia jego głównych przeciwników – PPS i sanacji, 
okres ten przyniósł jednocześnie wzrost liczby członków Stronnictwa Narodo-
wego i dezintegrację niektórych środowisk narodowych przez wchłonięcie ich 
do BBWR, a później do OZN. Bardzo silnie zaznaczyło się to w przypadku licz-
nych działaczy PSL „Piast”, poprzednio współdziałających z obozem narodo-
wym. Szczególnie wymowne było przejście do politycznego obozu sanacji tak 
znanych działaczy obozu narodowego jak Antoni Szwedowski, redaktor naczel-
ny „Gazety Radomskowskiej”, Michał Świderski, jeden z najdynamiczniejszych 
radnych narodowych, dyrektor gimnazjum Stanisław Niemiec oraz Lucjan Kwa-
śniewski. Analizując zagrożenia dla radomszczańskiego obozu narodowego ze 
strony rywali politycznych, wyraźnie widać też podstawowy podział na okres 
do 1927 r. i po 1927 r. Do roku 1927 największym zagrożeniem i najostrzejszym 
przeciwnikiem narodowców była PPS i współdziałające z nią siły lewicy polskiej 
i żydowskiej. Po 1927 r. natomiast najsilniejszym zagrożeniem dla narodowców 
stał się obóz sanacyjny ze względu na wyjątkowo dużą skalę odciągania od obo-
zu narodowego różnych dotąd wspierających go środowisk i przyciągania ich do 
obozu sanacyjnego. 

Analiza postulatów programowych, wysuwanych w środowiskach na-
rodowych w Radomsku wskazuje, że obok ogólniejszych postulatów narodo-
wych, typu egoizmu narodowego czy solidaryzmu narodowego, promowania 
polskiej produkcji kosztem obcych towarów etc. nie zaniedbywano konkretnych, 
lokalnych spraw gospodarczych i społecznych. Endecja w Radomsku wyraźnie 
starała się możliwie jak najmocniej rozwiązywać najcięższe dolegliwości miesz-
kańców miasta. Z jednej strony troszczono się o realizowanie celów bliskich 
podstawowej grupie społecznej, na której opierała się endecja – warstwy śred-
niej, wspieranie rozwoju polskiej prywatnej przedsiębiorczości, z drugiej strony 
usilnie zabiegano o jak najszersze dotarcie do robotników, najliczniejszej grupy 
mieszkańców miasta oraz o dotarcie do rolników z regionu Radomska. W tym 
celu szczególnie mocno akcentowano potrzebę stanowczych działań dla zwal-
czania spekulacji, walki z drożyzną, poszerzania nauczania podstawowego etc. 
Listy kandydatów środowisk narodowych w kolejnych wyborach samorządo-
wych dowodziły troski o możliwie jak najszerszy dobór reprezentantów z róż-
nych warstw społecznych. 



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

 

 
 

 
157 

Oceniając działalność obozu narodowego w Radomsku zauważa się, że 
tamtejsi aktywiści endeccy na ogół nie trzymali się sztywno narodowego pro-
gramu i ideologii, wysuwanych na szczeblu centralnym. Starali się raczej dosto-
sowywać go do warunków i potrzeb lokalnych występujących w Radomsku. 
Szczególnie widać elastyczność ich postępowania w sprawach stosunków z lud-
nością żydowską. Wyraźnie widać, że radomszczańscy działacze endecji byli 
dalecy od skrajnej wrogości do Żydów, niejednokrotnie wyrażanej na szczeblu 
centralnym. Co więcej, zwłaszcza w okresie lat 1922-1927, radomszczańscy dzia-
łacze narodowi w przeważającej mierze współpracowali z żydowską prawicą 
przeciwko polskiej i żydowskiej lewicy. Miejscowi działacze endeccy niejedno-
krotnie odcinali się od antyżydowskich działań młodych endeków. Radomsz-
czańskie koło Stronnictwa Narodowego wyróżniało się tolerancją i postawą do-
brosąsiedzkich stosunków z ludnością wyznania mojżeszowego, będąc przeciw-
ne ekscesom antyżydowskim. Na tym tle dochodziło do wyraźnych rozbieżności 
między kołem miejskim SN w Radomsku a powiatowymi i okręgowymi wła-
dzami SN. 

Istotną, specyficzną cechą zachowania ludzi z obozu narodowego w Ra-
domsku był ich stosunek do J. Piłsudskiego. W przeciwieństwie do tak akcento-
wanej niechęci do Piłsudskiego na centralnych szczeblach obozu narodowego, 
radomszczańscy narodowcy w widoczny sposób zachowywali wobec niego po-
stawę życzliwą. Wyrażało się to m.in. w ich gremialnym uczestnictwie w uro-
czystym powitaniu J. Piłsudskiego w czasie jego wizyty w Radomsku w 1921 r. 
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50 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy (1965-2015) 

 

 

Niniejszy artykuł jest rozszerzoną wersją odczytu okolicznościowego, 
który został wygłoszony w dniu 25 lipca 2015 r. podczas uroczystości jubileuszu 
50-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy.   

Ochotnicze straże pożarne należą do jednych z najstarszych i jednocze-
śnie najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji w Polsce. Ich rola nie 
ograniczała się jedynie do walki z pożarami czy innymi zagrożeniami. Ochotni-
cze straże pożarne, będące często jedyną organizacją we wsi, mieście, miasteczku 
czy dzielnicy integrowały lokalną społeczność mieszkańców organizując życie 
społeczne, kulturalno-oświatowe, gospodarcze, a nawet polityczne. Organizo-
wały spotkania towarzyskie, rozrywki dla lokalnej społeczności, ale i współor-
ganizowały  obchody świąt kościelnych i  państwowych. Przyczyniały się do 
rozwijania wśród młodych ludzi działalności charytatywnej, szerzenia właści-
wych postaw patriotycznych i kultury. Działalności ochotniczych straży pożar-
nych zawsze i w każdej sytuacji towarzyszyło hasło „Bogu na chwałę, Ojczyźnie 
w potrzebie, Bliźniemu z pomocą”. 

Rozwój typowych organizacji strażackich na ziemiach polskich przypada 
na lata 60-te XIX w., natomiast w  samym mieście Radomsku ochotnicza straż 
ogniowa powstała w 1881 r.1 Cieszyła się dużym uznaniem i poważaniem wśród 
mieszkańców miasta, dumnych z jej działalności. Druhowie OSP wykazywali 
cechy obowiązkowości, solidności, punktualności w przybywaniu na ćwiczenia  
i szkolenia strażackie – doszli do wspaniałych wyników i sprawności fizycznej, 
odwagi i bojowego działania. Brali czynny udział w życiu całej społeczności 
miejskiej współorganizując przebieg obchodów świąt państwowych, kościelnych  

                                                 
1 S. Sankowski, Z dziejów ochotniczej straży pożarnej miasta Radomska 1881-1981, Radomsko 
1981, s.5. 
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i  miejskich, organizując uroczystości, imprezy kulturalne, charytatywne i roz-
rywkowe oraz propagując postawy patriotyczne i prospołeczne wśród młodego 
pokolenia mieszkańców miasta. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogwidzowach powstała z inicjatywy Po-
wiatowej Komendy Straży Pożarnej w Radomsku oraz Gminnej Rady Narodo-
wej w Radomsku2. Pierwsze zebranie, będące zarazem założycielskim, odbyło 
się w dniu 27 stycznia 1965 r. w budynku  szkoły podstawowej znajdującej się 
przy ulicy Mikołaja Reja. Wówczas to wybrano pierwszy Zarząd, w skład które-
go weszli: Prezes – Wiesław Gzik, Naczelnik – Wiesław Ratecki, Zastępca Preze-
sa – Henryk Czyż, Sekretarz – Stefan Makowski, Skarbnik – Leokadia Ściślak. 
Swoją działalność jednostka zaczynała od przysłowiowego zera, gdyż nie tylko 
nie posiadała jakiegokolwiek sprzętu ratowniczo - gaśniczego, ale i własnej sie-
dziby, a o mundurach można było jedynie marzyć. W styczniu następnego roku 
zwołano walne zgromadzenie członków straży i nastąpiła zmiana na stanowisku 
Prezesa, druha Wiesława Gzika zastąpił druh Henryk Zbroja. Powiatowa Ko-
menda Straży Pożarnej w Radomsku przydzieliła jednostce sprzęt w postaci mo-
topompy typu M400 oraz 100 mb węża tłoczonego. Jednostka brała także udział 
w dwóch akcjach gaśniczych, a mianowicie stodoły u Wacława Klekowskiego  
i budynku mieszkalnego u Józefa Cichuty. Do prowadzenia tych akcji gaśni-
czych sprzęt dostarczony był przez strażaków na furmance zaprzężonej w konie. 

W roku 1967 zakupiono 10 kompletów mundurów bojowych na potrzeby 
członków OSP, natomiast Państwowa Komenda Straży Pożarnej podarowała 
Jednostce 150 mb węża tłocznego. Zaczęto również gromadzić materiał na bu-
dowę zbiornika przeciwpożarowego w postaci płyt betonowych, słupków ogro-
dzeniowych oraz siatki ogrodzeniowej. W następnym roku , tj. 1968, zakupiono 
8 sztuk hełmów, a Komenda Straży Pożarnej przydzieliła Jednostce 86 mb węża 
gaśniczego typu W75, 8 sztuk pasów bojowych,  45 mb węża typu W52 oraz trzy 
pary łącznika „C”. Zakończono budowę zbiornika przeciwpożarowego i ogro-
dzono go oraz zakupiono bramę, siatkę i słupki ogrodzeniowe mające posłużyć 
do ogrodzenia terenu należącego do straży. 

Początek roku 1969 przyniósł zmianę Zarządu OSP, w skład którego we-
szli następujący druhowie: Prezes – Jan Banaszczak, Naczelnik – Henryk Kot, 
Skarbnik – Zdzisław  Cichuta, Sekretarz – Aleksander Czyż. Zbudowano drugi 
zbiornik przeciwpożarowy, którego całkowity koszt wynosił 205 tys. złotych. 
Znaczący udział w budowie tego zbiornika miał Państwowy Zakład Ubezpie-

                                                 
2  Terenowy organ władzy państwowej w PRL, wybierany na 3 lata zgodnie z  Konstytu-
cją z 1952 r. 
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czeń w Radomsku oraz Gminna Rada Narodowa. Jednostka została doposażona 
przez Komendę Straży Pożarnej, która przydzieliła jej bezpłatnie 136 mb węża 
gaśniczego typu W52, natomiast Prezydium Powiatowej Rady Narodowej  
w Radomsku zakupiło dla Jednostki: wąż tłoczony typu W75 – 40 mb, wąż tło-
czony typu W52 – 37 mb  oraz trzy pary łącznika.  

W kolejnym roku działalności ochotniczej straży, w miesiącu marcu pod-
jęto decyzję o rozpoczęciu przygotowywania kompletu niezbędnych dokumen-
tów do rozpoczęcia budowy budynku strażnicy. Druhowie brali udział w Rejo-
nowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych kategorii M-400 i zajęli w nich za-
szczytne pierwsze miejsce, natomiast w Zawodach Powiatowych tej samej kate-
gorii piąte miejsce. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych zakupił dla straża-
ków z Jednostki 15 kompletów mundurów wyjściowych, natomiast Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku przydzieliło nieodpłatnie sprzęt ga-
śniczy: wąż tłoczony typu W75 – 40 mb, wąż tłoczony typu W52 – 20 mb, łączni-
ki – 4 pary, hełmy – 8 sztuk,  toporki – 8 sztuk, pochewki – 8 sztuk, zatrzaśniki – 
8 sztuk.  

W 1971 r. powstał Komitet Budowy Strażnicy w skład którego weszli: Jan 
Banaszczak, Henryk Kot, Aleksander Czyż, Michał Witkowski, Stanisław Pie-
rzak, Zdzisław Cichuta, Antoni Tatara, Stanisław Ozga. Członkowie Komitetu 
zorganizowali loterię fantową na przyszłym placu budowy, z której całkowity 
dochód miał zostać przeznaczony na zakup niezbędnych materiałów budowla-
nych. Społeczeństwo zamieszkujące dzielnicę Bogwidzowy bardzo licznie wzię-
ło udział w zorganizowanej na szczytny cel oraz odbywającej się później wspól-
nej wesołej zabawie tanecznej.  

W dniu 29 grudnia 1971 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobiec-
ku Miejskim przekazał jednostce OSP Bogwidzowy wóz rekwizytowy. W prze-
kazaniu ze strony Stobiecka Miejskiego brał udział Prezes Jan Kowalik i Komen-
dant Józef Kuśmierz, a odbierali go w imieniu obdarowanych gospodarz Stani-
sław Pierzak i druh Michał Witkowski.  

Rok 1972 przyniósł Jednostce zmiany w składzie osobowym Zarządu, 
który ostatecznie przedstawiał się następująco: Prezes – Jan  Banaszczak, Na-
czelnik – Henryk Kot, Wiceprezes – Stanisław Pierzak, Skarbnik – Aleksander 
Czyż, Sekretarz – Henryk Czyż, Gospodarz – Jan Troczyński. Do Zarządu weszli 
jeszcze: Antoni Tatara – przedstawiciel Gminnej Rad Narodowej oraz Stanisława 
Ozga – sołtys. 

W dalszym ciągu prowadzono intensywne  prace przy budowie strażni-
cy. Natomiast Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w celu doposażenia Jed-
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nostki przekazała sprzęt gaśniczy: motopompę Polonia PO-3R M-800, syrenę 
elektryczną  3 KW,  wąż tłoczony W75 – 60 mb, wąż tłoczony W52 – 40 mb, łącz-
nik do W52 – 2 sztuki,  łącznik do W75 – 3 sztuki. 

W 1974 r. w Zarządzie nastąpiła zmiana osoby pełniącej funkcję Sekreta-
rza - za druha Henryka Czyża powołany został Tadeusz Cichuta. Ukończony 
budynek strażnicy został przykryty stropodachem, pomieszczenia strażnicy po-
malowano na biało, a do wyposażenia świetlicy w budynku strażnicy zakupiono 
15 stolików oraz 70 krzeseł. Strażnicę oddano oficjalnie do użytkowania. Upo-
rządkowano także cały teren wokół budynku. W czynie społecznym utwardzo-
no odcinek drogi od ulicy Armii Ludowej do strażnicy. Powiatowa Komenda 
Straży Pożarnej w Radomsku dnia 27 grudnia przekazała wózek wężowy W-200 
z OSP Sokola Góra, który w imieniu Jednostki odebrał Prezes Jan Banaszczak. 

Rok 1975 był rokiem podnoszenia stopnia wyszkolenia poszczególnych 
strażaków służących w OSP Bogwidzowy. W kursie zorganizowanym przez 
Komendę Powiatową Straży Pożarnej wzięło udział kilku członków Jednostki. 
Zarząd OSP postanowił ubiegać się o zakupienie kolejnych mundurów wyjścio-
wych dla strażaków. W zebraniu sprawozdawczym z działalności Jednostki, 
które odbyło się w świetlicy budynku remizy uczestniczył przedstawiciel władz 
gminnych inżynier Kozłowski. Wypowiedział się on na temat funduszu Gmin-
nego przeznaczonego na sprawy przeciwpożarowe. Poruszono także sprawę 
W.K.S.3 Mostostal, która wybudowała kolektor burzowy przebiegający przez 
teren należący do straży ochotniczej. Zaniepokojony pozostawieniem niepo-
rządku przez wykonawcę, Zarząd OSP wystosował pismo do dyrekcji „Mosto-
stalu”, w którym domagał się natychmiastowego usunięcia pozostawionych 
materiałów budowlanych i uporządkowania terenu na którym zakończono pra-
ce.  

Zarząd Jednostki w 1976 r. swoją uwagę skupił na rozliczeniu dyscypli-
narnym poszczególnych członków straży i uporządkowaniu zadawnionych 
spraw finansowych. Na jednym z zebrań Zarządu Prezes OSP druh Jan Bana-
szczak przedstawił druhom sprawę związaną z brakiem ubikacji na terenie 
strażnicy. Postanowiono wówczas przystąpić do jej budowy, a poszczególni 
członkowie straży zobowiązali się w czynie społecznym przepracować po 20 go-
dzin przy budowie.  

W 1977 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radomsku poinfor-
mowała OSP Bogwidzowy o planowanym przekazaniu Jednostce samochodu 

                                                 
3 Wytwórnia Konstrukcji Stalowych . 
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pożarniczego. Zarząd postanowił niezwłocznie rozpocząć kompletowanie do-
kumentacji związanej z rozbudową budynku strażnicy o pomieszczenie garażo-
we oraz zabiegać w PZU o otrzymanie funduszy na niezbędny materiał budow-
lany. Na stan Jednostki przyjęto kolejne ważne elementy wyposażenia: wąż tło-
czony typu W-75, 80 mb i wąż tłoczony typu W-52, 60 mb. 

W następnym roku działalności Zarząd OSP Bogwidzowy po wnikli-
wym zapoznaniu się ze stanem pokrycia dachowego strażnicy, tj. stropodachem, 
postanowił skuć i zrzucić stropodach, następnie zakupić blachę trapezową oraz 
deski i niezwłocznie wykonać nowe pokrycie dachu. Przy tych pracach wyróżni-
li się swoim zaangażowaniem strażacy: Aleksander Mądrzyk, Roman Bałut, 
Zygmunt Bukowski, Bogusław Ratecki, Wiesław Pukacz. Przebudowę pokrycia 
dachu dokończono już w 1979 r. Został także uporządkowany teren wokół bu-
dynku strażnicy. Ponadto przeprowadzono remont drogi dojazdowej do strażni-
cy OSP.  Zakupiono  siatkę metalową i wykonano z niej ogrodzenie całego placu 
należącego do straży. Wszystkie wykonane prace oszacowano na sumę 20.000 
złotych. Zorganizowano także i przeprowadzono kontrolę stanu przeciwpoża-
rowego całej dzielnicy. Liczba czynnych członków OSP Bogwidzowy w tym 
roku wynosiła 23 druhów. Zmienił się skład osobowy Zarządu straży i pracował 
w następującym składzie: Jan Banaszczak – Prezes, Józef Dziegieć – Naczelnik, 
Aleksander Czyż – Skarbnik, Tadeusz Cichuta – Sekretarz, Jan Troczyński – 
Członek Zarządu, Aleksander Mądrzyk – Członek Zarządu, Henryk Kot – Czło-
nek Zarządu. 

W roku 1980 na wyposażenie Jednostki z Komendy Powiatowej Straży 
przekazany został samochód pożarniczy typu „Żuk”. Odebrał go naczelnik stra-
ży, druh Józef Dziegieć, a kierowcą „Żuka” został Andrzej Wiewióra. Natomiast 
Zarząd OSP Bogwidzowy w porozumieniu z Komendą Powiatową przekazał na 
rzecz OSP Widawka motopompę typu M-400. W połowie roku nastąpiła zmiana 
na stanowisku naczelnika i na miejsce Józefa Dziegiecia został wybrany Jan 
Łączny. Latem tego roku na  terenie dzielnicy wybuchł groźny pożar, spaleniu 
uległo kilka stodół oraz kilka obór gospodarczych. Członkowie Jednostki Bo-
gwidzowy brali czynny udział w gaszeniu pożaru.  

Rok 1981 Zarząd Straży rozpoczął od szczegółowego przeanalizowania 
pożaru, jaki zaistniał w poprzednim roku na terenie działania Jednostki straży  
i postanowił przeprowadzić dokładną kontrolę przeciwpożarową wszystkich 
gospodarstw rolniczych. Po dokończeniu budowy ogrodzenia przystąpiono do 
wyrównania całego terenu należącego do straży. Warto zaznaczyć, że po-
wierzchnia działki należącej do straży wynosiła 9,919 m2. W dniu 15 lipca Ko-
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menda Rejonowa Straży Pożarnej Radomsko przekazała na rzecz miejscowej 
Jednostki motopompę M-800 typu Polonia PO-5R. Przedstawicielem Komendy, 
który przekazywał motopompę był starszy ogniomistrz pożarnictwa4 Edward 
Siemiński, natomiast przyjmowali ją  Jan Banaszczak i Henryk Czyż. 

W 1982 r. ze względu na trudną i skomplikowaną sytuację w kraju Za-
rząd postanowił przede wszystkim nie podejmować żadnych spraw związanych 
z inwestycjami przy modernizacji strażnicy, skupić się na dobrym zabezpiecze-
niu przed skutkami pożarowymi, tj. przeprowadzić kontrolę gospodarstw, do-
brze przygotować drużynę do zawodów sportowo – pożarniczych oraz zatwier-
dzić wysokość opłat za wypożyczenie sali w strażnicy na wesela. Dokonano 
wyceny wartości ruchomego i nieruchomego majątku należącego do OSP, co 
dało kwotę 715.259 zł. Jednostka brała udział w dwóch akcjach ratowniczo – 
gaśniczych poza terenem naszej miejscowości. 

W  1983 r. powołano młodzieżową drużynę pożarniczą, która zrzeszała 
młodzież zamieszkującą w dzielnicy. Jednostka ochotnicza organizacyjnie na 
terenie miejscowości funkcjonowała bez zarzutu, natomiast druhowie byli moc-
no  zaniepokojeni małym zainteresowaniem, w ich odczuciu, przez władze Miej-
sko – Gminne działalnością OSP Bogwidzowy i brakiem jakiegokolwiek wspar-
cia. W tym samym roku w pomieszczeniu przeznaczonym na kuchnię w budyn-
ku remizy wybudowano dużą kuchnię kaflową. Natomiast w ramach czynu 
społecznego w 1984 r. druhowie pomalowali pomieszczenia budynku strażnicy 
oraz dokonali naprawy przeciekającej rynny przy strażnicy. Jednostka zajęła 
drugie miejsce w skali gminy w ramach współzawodnictwa pomiędzy jednost-
kami OSP. W związku z pogarszającym się stanem zaopatrzenia dzielnicy  
w wodę, tj. wysychaniem studzien i zbiorników przeciwpożarowych, postano-
wiono zwrócić się do urzędu miejskiego z wnioskiem o założenie rurociągu  
z wodą miejską. Po wnikliwej dyskusji Zarząd zmienił kierowcę samochodu 
pożarniczego i  nowym został Bogusław Ratecki.  

Odnowiony budynek remizy i duża sala cieszyły się dużym zaintereso-
waniem społeczeństwa, które głównie skupiało się na wynajmowaniu sali na 
wesela. Zarząd straży w 1985 r. postanowił z pieniędzy uzyskanych za dzierża-
wę zakupić serwis stołowy do obsługi tych wesel. Sprawą zakupu zajął się dru-
howie: Jan Banaszczak, Henryk  Czyż i Tadeusz Cichuta. 

W roku 1986 w dzielnicy Bogwidzowy wybudowany został kościół para-
fialny. Pierwszym proboszczem został ksiądz Jan Bednarek. Strażacy z Jednostki 

                                                 
4http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopnie_s%C5%82u%C5%BCbowe_w_Pa%C5%84stwow
ej_Stra%C5%BCy_Po%C5%BCarnej 
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brali czynny udział w budowie murów tej świątyni. W dniu patrona straży po-
żarnych, tj. 4 maja, druhowie wzięli udział we mszy świętej odprawionej w ich 
intencji, zapoczątkowując tym samym tradycję wspólnej modlitwy w dniu świę-
tego Floriana. 

W dniu 21 lutego 1987 r., podczas  zebrania druhów - ochotników  obecni 
na nim członkowie postanowili zmienić skład osobowy Zarządu. W wyniku 
przeprowadzenia jawnego głosowania do Zarządu weszli: Jan Banaszczak – Pre-
zes, Bogusław Ratecki – Naczelnik, Aleksander Czyż – Skarbnik, Roman Bałut – 
Sekretarz, Henryk Czyż - Członek Zarządu, Ryszard Kamiński – Członek, Hen-
ryk Kot – Członek. Ustępujący z funkcji sekretarz Tadeusz Cichuta przekazał 
nowemu Zarządowi wszystkie dokumenty związane z działalnością OSP. Na 
zebraniu poruszono również sprawę zakupu sztandaru dla Jednostki, ale z bra-
ku odpowiednich funduszy przesunięto tę sprawę na następne lata.  

Na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbyło się w bu-
dynku remizy w dniu 27 lutego 1988 r. przybyli: przedstawiciel Komendy Rejo-
nowej Edward Siemiński i przedstawiciel PZU. Po wysłuchaniu sprawozdania  
z działalności za rok ubiegły i sprawozdania finansowego zebrani członkowie 
udzielili absolutorium Zarządowi OSP. W punkcie „wolne wnioski” przewi-
dzianym w porządku zebrania głos zabrał przedstawiciel PZU i poinformował 
zebranych, że istnieje możliwość sfinansowania właśnie przez PZU w 90% roz-
budowy budynku strażnicy o część garażową. Zarząd postanowił ustosunkować 
się pozytywnie do tej informacji i przystąpić do budowy garażu. Prezes Jan Ba-
naszczak oraz pozostali członkowie zarządu zajmowali się przez cały 1989 r. 
gromadzeniem materiału potrzebnego do budowy garażu. Organizowane były 
dyskoteki, z których dochód przeznaczany był  na zakup koniecznych  materia-
łów budowlanych. Druh Bogusław Ratecki został skierowany na kurs prawa 
jazdy kategorii II. Zarząd straży postanowił w 50% sfinansować ten kurs, w za-
mian za to Ratecki zobowiązał się do 5-letniej nienagannej służby w OSP Bogwi-
dzowy. 

23 marca 1991 r. miało miejsce zebranie sprawozdawcze, na które oprócz 
strażaków ochotników z Jednostki przybyli przedstawiciele Miejskiego Zarządu 
OSP w Radomsku – druhowie Andrzej Miśkiewicz i Edward Siemiński. Powo-
dem wizyty było wręczenie przez druha Miśkiewicza przyznanych członkom 
bogwidzowskiej Jednostki medali i odznaczeń. Medal złoty otrzymał Jan Bana-
szczak, medal brązowy otrzymał Bogusław Ratecki, a odznaczenie Wzorowy 
Strażak – Wiesław Pukacz. W dalszej części tego wyjątkowego posiedzenia stan 
finansów w formie sprawozdania finansowego przedstawił skarbnik Aleksander 
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Czyż. Członkowie podczas zebrania podjęli także ważną uchwałę w sprawie 
rozpoczęcia budowy części garażowej strażnicy od dnia 16 września 1991 r.  

W roku 1991 wykonano tylko fundamenty pod nowy garaż, a w następ-
nym po zgromadzeniu potrzebnych materiałów budowlanych, latem rozpoczęto 
budowę murów nowego pomieszczenia garażowego o wymiarach 15 m długości 
i 6 m szerokości. Po zakończeniu tej budowy przystąpiono do przebudowy 
więźby dachowej. Całość budynku przykryto blachą trapezową. 

W 1992 r. odznaczenia przyznane przez Zarząd Wojewódzki ZOSP 
otrzymali wyróżniający się strażacy  z  Jednostki OSP Bogwidzowy: Henryk  Kot 
– Medal Srebrny, Ryszard Pukacz – Medal Brązowy, Roman Bałut - Medal Brą-
zowy, Stanisław Kot  – Odznakę Wzorowy Strażak. 

Wybrany w 1993 r. nowy Zarząd Jednostki w składzie: Roman Bałut – 
Prezes, Ryszard Kamiński – Naczelnik, Stanisław Kot – Zastępca Naczelnika, 
Jacek Kamieniak – Sekretarz, Cezary Dziegieć – Gospodarz od samego początku 
następnego roku mobilizował wszystkich członków do wytężonej pracy na rzecz 
Jednostki. Przywieziono gruz z cegielni, wygruzowano posadzki w obu gara-
żach i wykonano wylewki z cementu. Wybudowano od podstaw pomieszczenia 
sanitarne i doprowadzono do nich światło i wodę. Druhowie pracowali przez 
cały rok nad utrzymaniem porządku na terenie otaczającym strażnicę. Jednostka 
brała udział w gaszeniu pożaru lasu w okolicach Dobryszyc. Po obfitych opa-
dach deszczu, jakie nawiedziły dzielnicę, strażacy brali udział w wypompowy-
waniu wody z piwnic na posesjach szczególnie mocno podtopionych. W zawo-
dach pożarniczych odbywających się z okazji Dnia Strażaka w Stobiecku Miej-
skim druhowie z Jednostki OSP Bogwidzowy zajęli zaszczytne pierwsze miejsce.  

Prace związane z gruntowną modernizacją ogrodzenia placu należącego 
do straży rozpoczęto w 1996 r. Przebudowano wówczas istniejącą już bramę 
wjazdową oraz zamontowano drugą szeroką bramę. Z dotacji pieniężnej pozy-
skanej  z Urzędu Miasta zakupiono przęsła betonowe do nowego ogrodzenia. 

Podczas startu w Miejskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych Jed-
nostka osiągnęła sukcesy, a mianowicie:  Seniorzy zajęli szóstą lokatę, Juniorzy 
pierwszą, a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza drugie miejsce. W skład Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej wchodzili wówczas: Czyż Jacek, Dziegieć Przemy-
sław, Konieczny Roman, Kowalski Tomasz, Piątkowski Jacek, Pierzak Jacek, 
Pukacz Krzysztof, Ścisłowski Michał, Szczepański Zbigniew. 

Latem 1997 r. członkowie straży przystąpili do wymiany ogrodzenia i na 
miejsce zużytej starej siatki stalowej zamontowany został  płot z przęseł betono-
wych. Przeniesiono na inne miejsce syrenę alarmową oraz zakupiono nowy 
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szyld i zamontowano go na ścianie frontowej strażnicy. Z pieniędzy uzyskanych 
z wydzierżawienia strażnicy na wesela zakupiono nowe płytki podłogowe i po-
łożono je w kuchni oraz w ubikacji. Jednostka brała udział w dwóch akcjach ga-
szenia pożaru, a mianowicie w  Przedsiębiorstwie Surowców Wtórnych przy ul. 
Św. Rozalii oraz pożaru lasu na ulicy Jeżynowej w Radomsku. 

W zawodach Rejonowych w Dobryszycach dla drużyn strażackich junio-
rzy do lat 18 zajęli czwartą lokatę, natomiast Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
do lat 14 zajęła drugie miejsce. W grudniu Zarząd Jednostki skierował pismo do 
Zarządu Miasta Radomska z prośbą o wymianę samochodu typu „Żuk” na sa-
mochód gaśniczy typu beczkowóz. 

Kolejne zmiany dla straży przyniósł rok 1998, a mianowicie  Zarząd Jed-
nostki podpisał umowę dzierżawy pomieszczeń strażnicy pod Klub „Hawana”  
z Januszem Wieczorkiem. W związku z podpisaniem tej umowy przystąpiono 
do gruntownego remontu głównej sali. Zostały zlikwidowane dwie duże bramy 
wjazdowe, a w zamian za to zamontowano jedne szerokie drzwi wejściowe. Sala 
została wybielona oraz pomalowano lamperię. Nad dużym garażem wybudo-
wano nowe pomieszczenia gospodarcze. Przeniesiono tam magazynek odzieżo-
wy i gospodarczy. Wyrównano teren wokół strażnicy. Ponadto druhowie Dzie-
gieć Józef, Dziegieć Cezary, Bałut Roman i Kamiński Ryszard zakonserwowali 
blachę stanowiącą pokrycie dachu strażnicy. 

 Rok 1999 rozpoczęto w OSP Bogwidzowy od przygotowania strażnicy  
i terenu wokół niej do ważnej uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru 
dla Jednostki. Zakup sztandaru w połowie sfinansowała społeczność dzielnicy. 
Uroczystość odbyła się w dniu 2 maja o godz. 11.30. Mszę świętą na placu przed 
remizą odprawił w intencji strażaków i poświęcił sztandar proboszcz tutejszej 
parafii ks. Piotr Krzemiński, pomagał mu wikariusz ks. Mariusz Walczyk. Wśród 
zaproszonych i biorących udział w tym szczególnym wydarzeniu osób znaleźli 
się między innymi: Starosta Powiatu Radomszczańskiego Zdzisław Dawid oraz 
jego zastępca Jerzy Kaczmarek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Radomsku brygadier Jan Komorowski,  Komendant Jednostki Ratowni-
czo – Gaśniczej P.S.P. w Radomsku brygadier Zbigniew Jędrzejczyk, Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Se-
kretarz Zarządu Miejskiego ZOSP w Radomsku Edward Siemiński. Uroczystość 
uświetniła oprawą muzyczną orkiestra dęta działająca przy OSP Kamieńsk.   

Remont podłogi w sali strażnicy zdominował działania podejmowane 
przez druhów w 2000 r. Zerwano zużytą podłogę drewnianą, następnie zrobiono 
wylewkę betonową a następnie położono płytki gresowe. Wyczyszczono zbior-
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nik przeciwpożarowy z porastających go zarośli, tj. tataraku i trzciny oraz powo-
łano koło wędkarskie działające przy Jednostce.  

W kolejnym roku, tj. 2001 Urząd Miasta Radomska zakupił dla  Jednostki 
pompę pływającą typu „Niagara”, która znacznie ułatwiała strażakom prowa-
dzenie akcji podczas podtopień. Wymieniono ogrodzenie zbiornika przeciwpo-
żarowego; postawiono maszt do syreny alarmowej oraz doposażono salę główną 
strażnicy zakupując 40 sztuk krzeseł aluminiowych. 

W 2002 r. delegacja druhów z Jednostki brała udział w uroczystości jubi-
leuszu 120-lecia istnienia OSP Radomsko, najstarszej jednostki ochotniczej  
w mieście. Druh Prezes Roman Bałut na zaproszenie Komendanta Powiatowego 
Jana Komorowskiego uczestniczył w delegacji reprezentującej Radomsko, która 
przebywała z wizytą w powiecie Offenbach w Niemczech. 

Rok 2004 był dla Jednostki rokiem wyborczym. Na zebraniu sprawoz-
dawczo – wyborczym wybrano nowy Zarząd OSP w skład którego weszli: Ro-
man Bałut – Prezes, Cezary Dziegieć  – Wiceprezes, Ryszard Kamiński – Naczel-
nik, Stanisław Tuzim – Sekretarz, Aleksander Czyż – Skarbnik, Józef Dziegieć – 
Gospodarz. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w 2005 r. Jednostka czyniła dalsze 
starania o wymianę samochodu pożarniczego. Przeprowadzano kolejne prace 
związane z renowacją strażnicy i uporządkowaniem terenu wokół zbiornika 
wodnego. Jednostka  włączyła się także czynnie w  zabezpieczenie przeciwpoża-
rowe imprezy masowej, organizowanej w mieście z okazji obchodzonych w czer-
wcu Dni Radomska.  

Na zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się  dnia 15 stycznia 2006 r. 
udzielono absolutorium ustępującymi Zarządowi, a następnie dokonano zmiany 
składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nowy skład Zarządu przed-
stawiał się następująco: Roman Bałut – Prezes, Tomasz Piątkowski – Wiceprezes, 
Stanisław Kot – Naczelnik, Stanisław Tuzim – Sekretarz, Aleksander Czyż – 
Skarbnik, Józef Dziegieć – Gospodarz. 

9 listopada 2011 r. Jednostka, dzięki dotacji z Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz Zakładowi PZU S.A. i Związkowi OSP RP, 
otrzymała wreszcie długo wyczekiwany  nowy samochód ratowniczo – gaśniczy 
marki Ford Transit Van wraz z dodatkowym wyposażeniem specjalistycznym,  
tj. agregatem wysokociśnieniowym, wyciągarką WARN, radiostacją Motorola. 

W dniu 15 sierpnia 2008 r. przez Radomsko, a w szczególności przez 
dzielnicę Stobiecko Miejskie przeszła nawałnica, która zniszczyła wiele budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych. Jednostka OSP Bogwidzowy brała czynny 
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udział w prowadzonych wówczas działaniach ratowniczych i zabezpieczających 
mienie osób poszkodowanych. 

Działania w 2009 r. straż ochotnicza rozpoczęła od zebrania sprawoz-
dawczego podczas którego poruszony został temat remontu i modernizacji 
strażnicy. Zaplanowano wówczas inwestycje w zakresie m.in. remontu zaplecza 
kuchennego, wymiany instalacji C.O., odnowienia elewacji zewnętrznej budyn-
ku. W ramach dotacji pozyskanej z Urzędu Miasta i ZOSP RP ochotnicza straż 
otrzymała radiostację stacjonarną Motorola służącą do wywoływania selektyw-
nego przez KPPSP do podejmowania działań ratowniczych. Jednostka uczestni-
czył w dniu 20 czerwca w zawodach sportowo – pożarniczych jednostek OSP  
z terenu miasta Radomsko5, które odbyły się na boisku przy hali sportowej Ze-
społu Szkolno - Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku przy ul. św. Jadwigi Królowej. 
Podczas tych zawodów OSP Bogwidzowy zajęła pierwsze miejsce i awansowała 
do zawodów na szczeblu powiatowym. Natomiast w Chrzanowicach w gminie 
Gomunice odbyły się 20 września zawody powiatowe. Jednostka Bogwidzowy 
zajęła szóstą lokatę (zdobyła w klasyfikacji ogólnej 135,12 pkt.)6 i otrzymała gra-
tulacje od Sekretarza Miasta Radomska Radosława Zatonia, a w ramach  nagro-
dy od Urzędu Miasta Radomska kosiarkę ciągnikową.  

 17 stycznia 2010 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym 
nastąpiła zmiana władz Jednostki. Powołany został nowy zarząd, w skład które-
go weszli druhowie: Wiesław Pukacz – Prezes, Michał Stępień – Wiceprezes, 
Bogusław Ratecki – Naczelnik, Dariusz Ozga – Zastępca Naczelnika, Roman 
Konieczny – Skarbnik,  Stanisław Tuzim – Sekretarz, Józef Dziegieć – Gospodarz. 

W dniu 5 czerwca 2010 r. miały miejsce uroczystości zorganizowane dla 
uczczenia  jubileuszu 45-lecia powstania Jednostki OSP Bogwidzowy. Obchody 
rozpoczęły się o godz. 15.30 zbiórką przy strażnicy a następnie wszyscy druho-
wie i zaproszeni goście przemaszerowali do kościoła parafialnego na mszę świę-
tą na godz. 16.00. Wśród zaproszonych gości możemy wymienić: Prezydent 
Miasta Radomska Annę Milczanowską, Sekretarza Miasta Radomska Radosława 
Zatonia, Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Sławo-
mira Witkowskiego, Komendanta Jednostki KP PSP Radomsko Marka Jankow-
skiego. W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięły także zaprzyjaźnione jed-
nostki ochotnicze: OSP Folwarki, OSP Stobiecko Miejskie, OSP Sucha Wieś, OSP 
Radomsko oraz mieszkańcy dzielnicy Bogwidzowy. 

                                                 
5 http://www.kppspradomsko.pl/news.php?readmore=52&y=2020&m=3 (pobrano 21 
stycznia 2016 r.). 
6 http://kppspradomsko.pl/news.php?readmore=66 (pobrano 21 stycznia 2016 r). 
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W październiku 2010 r. przeprowadzono modernizację elewacji strażnicy 
oraz docieplono zachodnią i północną część budynku remizy, co znacznie wpły-
nęło na zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania budynku. 

W życiu jednostki rok 2011 zapisał się pod znakiem gruntownych prac 
remontowych strażnicy. W styczniu wymieniono okna w pomieszczeniu socjal-
nym oraz sanitarnym, dokonano modernizacja instalacji elektrycznej oraz wod-
nej. Wyremontowano kuchnię węglową oraz wyłożono ściany i podłogi płytka-
mi,  dodatkowo nastąpiła wymiana drzwi. W kwietniu  druhowie oraz miesz-
kańcy dzielnicy w czynie społecznym wykonali prace remontowe w świetlicy 
strażnicy: wymieniono instalację elektryczną, ściany wyłożone zostały tynkiem 
mineralnym do wysokości parapetów, pozostała część świetlicy została wygip-
sowana i pomalowana białą emulsją. Od czerwca jednostka OSP Bogwidzowy 
miała swojego przedstawiciela w Miejskim Zarządzie Związku OSP w Radom-
sku  gdyż podczas  zjazdu delegatów i wyboru przedstawicieli do władz do Za-
rządu Miejskiego na stanowisko skarbnika został wybrany druh Tomasz Piąt-
kowski. 

Rok 2014 jednostka straży rozpoczęła od zorganizowania balu sylwe-
strowego w odnowionej remizie, w którym licznie brali udział mieszkańcy nie 
tylko dzielnicy Bogwidzowy, ale i innych części miasta. W dniu 17 lutego dru-
howie, idąc z duchem czasów, założyli profil jednostki na facebooku.7 W tym 
samym miesiącu brali udział w zawodach sportowo – pożarniczych w Żytnie,  
w których zajęli trzecie miejsce. W kolejnym miesiącu, tj. w marcu,  Zarząd OSP 
podjął decyzję o rozpoczęciu prac porządkowych terenu wokół remizy i we-
wnątrz budynku oraz wiosenne porządki na boisku sportowym przy ulicy Jeży-
nowej, które  znajduje się pod opieką druhów. 4 maja 2014 r. podczas uroczys-
tych obchodów Dnia Strażaka, przypadających zawsze w dniu świętego Floriana 
– patrona straży ogniowej, ślubowanie złożyła Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza OSP Bogwidzowy. W miesiącach maju i sierpniu strażacy pomagali miesz-
kańcom dzielnicy w zabezpieczaniu gospodarstw domowych przy pomocy 
worków z piaskiem przed wodą zalewającą podwórka oraz wypompowywali 
wodę z terenów gospodarstw domowych podtopionych w czasie obfitych opa-
dów deszczu. Natomiast 22 czerwca podczas drugiego dnia corocznego Święta 
Miasta, podczas którego odbywał się Ogólnopolski Festiwal Zalewajki, Jednost-
ka stanowiła zabezpieczenie przeciwpożarowe imprezy masowej, a druhowie 
pełnili dyżury w Parku Solidarności przy ul. Armii Krajowej. 

                                                 
7 https://pl-pl.facebook.com/pages/OSP-Bogwidzowy/351160075026647. 
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W grudniu remiza strażacka zyskała nowe wyposażenie w postaci solid-
nych, drewnianych stołów  wykonanych przez mieszkańców dzielnicy i samych 
druhów. Odbyło się także Walne Zebranie członków bogwidzowskiej straży  
i dokonano wyboru nowych władz, prezesem Jednostki został druh Tomasz 
Piątkowski. 

W lutym 2015 r. rozpoczęto prace porządkowe i remontowe  budynku 
remizy przygotowując się tym samym do obchodów jubileuszu. Najpierw za-
montowano nowe bramy wjazdowe do garażu, w następnych miesiącach prze-
prowadzono prace związane z odnowieniem elewacji, wykostkowaniem terenu 
przylegającego z prawej strony do remizy oraz uporządkowaniem terenów zie-
lonych wokół zbiornika wodnego. 

 

 
Druhowie  wraz z księdzem proboszczem Zbigniewem Heluszką (zdj. ze zbio-
rów OSP Bogwidzowy) 

 
3 maja 2015 r. w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela odpra-

wiona została przez księdza proboszcza Zbigniewa Heluszkę uroczysta msza 
święta z okazji Dnia Strażaka (przypadającego w dniu Świętego Floriana - 4 ma-
ja), w której uczestniczyli druhowie z jednostki wraz z  pocztem sztandarowym. 

W sobotę, 25 lipca 2015 r. miała miejsce doniosła uroczystość dla dru-
hów, ponieważ w tym dniu świętowali wspólnie z zaproszonymi gośćmi i mie-
szkańcami dzielnicy jubileusz 50-lecia istnienia jednostki OSP Bogwidzowy. 
Najpierw została odprawiona w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela msza święta 
w intencji strażaków ochotników, następnie przedefilowano na plac przed remi-
zą, gdzie odbyła się główna część uroczystości. 
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Strażacy z OSP Bogwidzowy podczas mszy świętej (zdj. ze zbiorów OSP Bogwi-
dzowy) 

 
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Kamieńsku pod kierunkiem kapelmistrza Włodzimierza Sambora. Do-
wódcą uroczystości był druh Paweł Kałdoński, natomiast konferansjerem druh-
na Agnieszka Podolska, która wygłosiła także okolicznościowy wykład pt. „50 
lat Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy”. 
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Uroczystość jubileuszu, przemawia Prezes Zarządu PZOSP RP druh Henryk 
Czubaj (zdj. ze zbiorów OSP Bogwidzowy) 

 

Na doniosły jubileusz Jednostki przybyli licznie także  zaproszeni goście, 
wśród których należy wymienić: Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP 
RP dh Henryka Czubaja, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Radomsku 
bryg. Przemysława Zielińskiego, Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu Miasta w Radomsku Sławomira Witkowskiego, Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku Jacka Gębicza, Wicestarostę Powiatu 
Radomszczańskiego Roberta Zakrzewskiego, Sekretarza Powiatu Radomszczań-
skiego Tomasza Kornackiego, radnych Rady Miejskiej w Radomsku Katarzynę 
Wośko i Andrzeja Otolińskiego, księdza proboszcza Zbigniewa Heluszkę, dru-
hów z OSP – Folwarki, Stobiecko Miejskie, Sucha Wieś, Radziechowic II. Licznie 
przybyli także mieszkańcy dzielnicy Bogwidzowy. 
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Strażacy OSP Bogwidzowy podczas uroczystości na placu przed remizą (zdj. ze 
zbiorów OSP Bogwidzowy) 
 

Przemówienie gratulacyjne i życzenia dla Jednostki rozpoczął druh Pre-
zes Henryk Czubaj, następnie głos zabrali kolejno: brygadier Przemysław Zieliń-
ski, wicestarosta Robert Zakrzewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Radom-
sku Jacek Gębicz. Następnie prezes OSP Bogwidzowy odczytał treść uchwał 
Zarządu Związku OSP przyznających strażakom – ochotnikom medale i odzna-
czenia oraz nastąpiła uroczysta dekoracja odznaczonych. W imieniu wszystkich 
bogwidzowskich strażaków głos zabrał druh – senior Henryk Czyż. Jubileusz 
Jednostki był także okazją do złożenia szczególnych podziękowań najstarszym 
wiekiem i długością służby członkom ochotniczej straży. Z rąk obecnego Zarzą-
du OSP Bogwidzowy kwiaty, wyrazy szacunku i wdzięczności otrzymali dru-
howie: Jan Banaszczak, Henryk Czyż  i Bogusław Ratecki. 

Oficjalną część uroczystości zakończył koncert orkiestry dętej i defilada 
pododdziałów ochotniczych straży pożarnych przybyłych na jubileusz. Wszyscy 
przybyli goście, druhowie i mieszkańcy dzielnicy zostali zaproszeni przez pre-
zesa Jednostki - jubilatki  druha Tomasza Piątkowskiego na „urodzinowy obiad” 
przygotowany w sali głównej remizy. 

W sierpniu Jednostka była gospodarzem dla Miejskich Zawodów Pożar-
niczych Ochotniczych Straży Pożarnych. Odbyły się one w niedzielę 23 sierpnia, 
na terenie boiska sportowego przy ulicy Jeżynowej (teren zwany BOS – Bogwi-
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dzowski Obiekt Sportowy). Jak na gospodarza zawodów przystało drużyna po-
żarnicza OSP Bogwidzowy zajęła zaszczytne pierwsze miejsce. 

We wrześniu strażacy wzięli udział w Powiatowych Zawodach Sporto-
wo – Pożarniczych Jednostek OSP zorganizowanych w Dobryszycach. Trzyna-
ście drużyn męskich i trzy młodzieżowe z całego powiatu radomszczańskiego 
zmierzył się w czterech konkurencjach, a mianowicie: rozwinięciu bojowym, 
biegu sztafetowym na 400 m z przeszkodami, ćwiczeniach bojowych i sztafecie 
pożarniczej 7x50 m z przeszkodami. Natomiast w dniu 20 października, na tere-
nie boiska sportowego przy ulicy Jeżynowej, strażacy z OSP Bogwidzowy zor-
ganizowali turniej piłkarski dla drużyn strażackich. Udział w nim wzięło pięć 
drużyn męskich i tym razem bezkonkurencyjni okazali się bogwidzowscy stra-
żacy zdobywając pierwsze miejsce. 

 

 
 
Strażacy – piłkarze OSP Bogwidzowy w przerwie meczu (zdj. ze zbiorów OSP 
Bogwidzowy) 
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Członkowie OSP Bogwidzowy (stan osobowy na dzień 25 lipca 2015 r.) 

 

1. Cichuta Tadeusz, 
2. Chrząstek Tadeusz, 
3. Czyż Jacek, 
4. Kot Stanisław, 
5. Bałut Roman, 
6. Pukacz Wiesław, 
7. Dziegieć Cezary, 
8. Piątkowski Tomasz, 
9. Piątkowski Jacek, 
10. Konieczny Łukasz, 
11. Konieczny Roman, 
12. Wyszkowski Grzegorz, 
13. Szwedzik Sławomir, 
14. Stępień Michał, 
15. Ozga Dariusz, 
16. Koperski Przemysław, 
17. Kowalski Tomasz, 
18. Wędzonka Zbigniew, 
19. Kałdoński Paweł, 
20. Podolska Agnieszka, 
21. Półrola Robert, 
22. Szczegodziński Arkadiusz, 
23. Koper Artur, 
24. Wandas Mateusz, 
25. Twardowski Łukasz, 
26. Zgliński Mateusz, 
27. Szczepański Mateusz, 
28. Banaszczak Jan, 
29. Czyż Henryk, 
30. Łączny Jan, 
31. Ratecki Bogusław, 
32. Tuzim Stanisław. 
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Bogwidzowy 

1. Kosela Piotr, 
2. Kulka Mateusz, 
3. Krawczyk Kacper, 
4. Kałdoński Krystian, 
5. Ozga Rafał, 
6. Płomiński Patryk, 
7. Szczepański Mariusz, 
8. Zbroja Dominik, 
9. Ziółkowski Michał, 
10. Pluta Kacper. 

Na przestrzeni pięćdziesięciu lat istnienia 1965-2015  funkcję Prezesa OSP 
Bogwidzowy sprawowali kolejno: 
1. Wiesław Gzik, 
2.  Henryk Zbroja, 
3. Jan Banaszczak, 
4. Roman Bałut, 
5. Wiesław Pukacz, 
6. Tomasz Piątkowski. 
 

WŁADZE OSP BOGWIDZOWY  

1965 – 2015 

Lata  Skład osobowy 

1965 

 

Prezes – Gzik Wiesław 
Naczelnik – Ratecki Wiesław 
Zastępca Prezesa -  Czyż Henryk 
Sekretarz – Makowski Stefan 
Skarbnik – Ściślak Leokadia  

1966 - 1968 Prezes – Zbroja Henryk 
Naczelnik – Ratecki Wiesław 
Wiceprezes – Czyż Henryk 
Skarbnik – Łacisz Marian 
Sekretarz – Banaszczak Tadeusz 

1969 - 1971 Prezes – Banaszczak Jan 
Naczelnik – Kot Henryk 
Skarbnik – Cichuta Zdzisław 
Sekretarz – Czyż Aleksander 
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1972- 1973 Prezes – Banaszczak Jan 
Naczelnik – Kot Henryk 
Wiceprezes – Pierzak Stanisław 
Skarbnik – Czyż Aleksander 
Sekretarz – Czyż Henryk 
Gospodarz – Troczyński Jan 
Tatara Antoni – przedstawiciel Gminnej Rad Narodowej 
Ozga Stanisława – sołtys 

1974- 1978 

 

 

Prezes – Banaszczak Jan  
Naczelnik – Kot Henryk 
Wiceprezes – Pierzak Stanisław 
Skarbnik – Czyż Aleksander 
Sekretarz – Cichuta Tadeusz 
Gospodarz – Troczyński Jan 

1979 Prezes - Banaszczak Jan  
Naczelnik - Dziegieć Józef  
Skarbnik - Czyż Aleksander  
Sekretarz - Cichuta Tadeusz  
Członek - Troczyński Jan   
Członek - Mądrzyk Aleksander  
Członek - Kot Henryk  

1980 - 1986 Prezes - Banaszczak Jan  
Naczelnik - Łączny Jan  
Skarbnik - Czyż Aleksander 
Sekretarz - Cichuta Tadeusz  
Członek - Troczyński Jan   
Członek - Mądrzyk Aleksander  
Członek - Kot Henryk  

1987- 1989 Prezes - Banaszczak Jan  
Naczelnik - Ratecki Bogusław  
Skarbnik - Czyż Aleksander  
Sekretarz - Bałut Roman 
Członek - Czyż Henryk  
Członek - Kamiński Ryszard  
Członek - Kot Henryk  

1990 - 1992 

 

Prezes - Banaszczak Jan  
Naczelnik - Pukacz Wiesław  
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Skarbnik - Czyż Aleksander 
Sekretarz - Bałut Roman  
Członek - Czyż Henryk   
Członek - Kamiński Ryszard  
Członek - Kot Henryk  

1993 Prezes - Bałut Roman  
Naczelnik - Kamiński Ryszard  
Zastępca Naczelnika - Kot Stanisław  
Sekretarz - Kamieniak Jacek 
Gospodarz - Dziegieć Cezary  

1994 Prezes - Bałut Roman  
Naczelnik - Kamiński Ryszard  
Zastępca Naczelnika - Kot Stanisław 
Sekretarz - Tuzim Stanisław  
Gospodarz - Dziegieć Cezary  

1995 - 2003 Prezes - Bałut Roman  
Naczelnik - Kamiński Ryszard 
Zastępca Naczelnika/Gospodarz  – Dziegieć Cezary  
Sekretarz - Tuzim Stanisław  

2004 – 2005  Prezes - Bałut Roman  
Wiceprezes - Dziegieć Cezary  
Naczelnik - Kamiński Ryszard  
Sekretarz - Tuzim Stanisław  
Skarbnik - Czyż Aleksander  
Gospodarz - Dziegieć Józef  

2006 - 2009 Prezes - Bałut Roman  
Wiceprezes - Piątkowski Tomasz  
Naczelnik - Kot Stanisław   
Sekretarz - Tuzim Stanisław  
Skarbnik - Czyż Aleksander  
Gospodarz - Dziegieć Józef 

2010- 2014 Prezes - Wiesław Pukacz  
Wiceprezes - Michał Stępień   
Naczelnik - Bogusław Ratecki  
Zastępca Naczelnika - Dariusz Ozga  
Skarbnik - Roman Konieczny  
Sekretarz - Stanisław Tuzim 
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Gospodarz - Józef Dziegieć 

2015 Prezes – Piątkowski Tomasz  
Wiceprezes – Szczegodziński Arkadiusz 
Wiceprezes/Naczelnik  - Ozga Dariusz 
Zastępca Naczelnika – Kałdoński Paweł 
Sekretarz – Tuzim Stanisław 
Skarbnik -  Pukacz Wiesław 
Gospodarz – Piątkowski Jacek 
Członek Zarządu - Zgliński Mateusz 
Członek Zarządu - Zbroja Dominik 

 



  

 Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom XII (2016) 

   
 
Tomasz Andrzej Nowak 

(Radomsko) 

 
 

10 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku  

(2005-2015) 

 
Powstanie 

 
Inicjatorem powstania Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radom-

sku był śp. Robert Szwed. Zaproponował, by w Radomsku powstało Koło czę-
stochowskiego Oddziału PTH, którego był prezesem. Inauguracyjne spotkanie 
odbyło się 9 grudnia 2005 r. w radomszczańskim Muzeum, które stało się siedzi-
bą Koła. W dniu 22 lutego 2006 r. Regulamin Koła został zatwierdzony przez 
Zarząd Oddziału PTH w Częstochowie, a 24 lutego przedstawiony członkom  
w Radomsku i jednogłośnie przez nich przyjęty. 22 października 2010 r. Koło 
usamodzielniło się i od tego momentu funkcjonuje jako Oddział.  

Władze  

Na zebraniu założycielskim powołano władze Koła: Anna Pichit – prze-
wodnicząca, Radosław Bartnik – wiceprzewodniczący, Tomasz Nowak – sekre-
tarz. 20 października 2007 r. wyłoniono nowy skład: Tomasz Nowak – przewod-
niczący, Radosław Bartnik - wiceprzewodniczący, Andrzej Muszyński – sekre-
tarz, Anna Pichit – skarbnik. 31 października 2010 r. wybrano kolejny zarząd: 
Tomasz Nowak – prezes, Agnieszka Podolska –wiceprezes, Edmunda Bodanka – 
sekretarz, Radosław Bartnik – skarbnik. Powołano wówczas także Komisję Re-
wizyjną: Anna Pichit – przewodnicząca, członkowie: Paweł Dudek i Leszek Ma-
ruszyk. Kolejne wybory miały miejsce 17 marca 2013 r. Skład zarządu przedsta-
wiał się następująco: Tomasz Nowak – prezes, Agnieszka Podolska – wiceprezes, 
Grzegorz Mieczyński – sekretarz, Radosław Bartnik – skarbnik, Artur Szponder 
– członek. Komisję Rewizyjną tworzyli: Anna Pichit – przewodnicząca, członko-
wie:  Leszek Maruszyk, Tomasz Kolmasiak. Od 2012 r. ramach Oddziału funk-
cjonują Sekcje genealogiczna i nauczycielska. Sekcji nauczycielskiej przewodzi 
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Paweł Dudek. Natomiast od momentu powstania Sekcji genealogicznej jej prze-
wodniczącym był Włodzimierz Stefani, a po jego rezygnacji funkcję tę objęła 
Alicja Surmacka.  

Prezes Oddziału brał udział  w dorocznych spotkaniach Zarządu Głów-
nego z Prezesami Oddziałów w Warszawie. Tomasz Nowak reprezentował Ra-
domsko na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTH w Olsztynie w 2009 r. oraz 
w Gnieźnie w 2012 r. Natomiast do Łodzi w 2015 r. udali się Elżbieta Sowińska-
Siejak, Tomasz Kolmasiak i Tomasz Nowak.  

Liczba członków 

Na zebraniu założycielskim deklaracje członkowskie złożyły 22 osoby. 
Liczba członków w poszczególnych latach przedstawiała się następująco: 2007-
30, 2008-40, 2009-44. W 2010 r. doszło do weryfikacji członków, w wyniku której 
skreślono z listy 14 osób i na koniec tego roku liczba członków wynosiła 30 osób. 
W 2011 r. Oddział liczył 34 osoby, w 2012-47, 2013-53, 2014-53, 2015-52. W 2014 r. 
zmarł Karol Walaszczyk, a w 2015 r. Jan Kaszuwara. W 2015 r. z członkostwa  
w Towarzystwie zrezygnował Włodzimierz Stefani.  

Działalność statutowa 

Działalność statutowa Oddziału od początku działalności przejawiała się 
przede wszystkim w organizowaniu otwartych odczytów, promocji książek oraz 
w działalności wydawniczej. Zaproszeni goście oraz członkowie wygłosili na 
odczytach organizowanych przez PTH lub na zaproszenie innych stowarzyszeń  
i instytucji ponad 50 referatów. Ponadto zorganizowano 20 promocji książek. 
Członkowie Oddziału wzięli udział jako jurorzy bądź współorganizatorzy w 13 
konkurach i warsztatach. W ramach działalności PTH w Radomsku odbyły się 3 
koncerty.  

Na swoich własnych spotkaniach, organizowanych przeważnie co mie-
siąc, spotka się Sekcja genealogiczna. W ramach jej działalności poza spotkania-
mi roboczymi, organizowane były wyjazdy do archiwów oraz spotkania integra-
cyjne. Członkowie Sekcji biorą też udział w ogólnopolskich zjazdach genealo-
gów. 

Poprzez stronę internetową i podane tam adresy mejlowe i telefony do 
członków Oddziału zgłaszały się osoby z kraju i zagranicy prosząc o konsultacje 
i konkretne informacje o przeszłości ziemi radomszczańskiej.  

Publikacje 
 PTH w Radomsku skupia się przede wszystkim na corocznej publikacji 
„Zeszytów Radomszczańskich”. Idea powołania własnego periodyku pojawiła 
się już w 2006 r. Tom pierwszy datowany jest na 2007 r. Od 2011 r. rozpoczęto 
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publikacje książek w ramach Radomszczańskiej Biblioteczki Regionalnej. Do 
końca 2015 r. wydano 11 pozycji oraz dwie wcześniejsze poza serią. Na polu 
wydawniczym współpracowano również z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum, 
które wydaje „Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radom-
sku”. W publikacjach, zwłaszcza na łamach „Zeszytów Radomszczańskich”, 
przedmiotem zainteresowania jest historia regionalna, zamykająca się w grani-
cach historycznych powiatu radomszczańskiego.  

Publikacje, które ukazały się dzięki dotacjom ze środków publicznych są 
rozdawane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym. Po wyczerpaniu nakładów 
poszczególnych pozycji ich cyfrowe wersje są udostępniane na stronie interne-
towej (www.pthradomsko.org).  Swoją stronę internetową posiada Sekcja genea-
logiczna, na której również publikowane są prace członków sekcji (http://gen-
radomsko.ucoz.pl/). 
 Dotychczasowe publikacje: 
 „Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, ss. 2031;  t. II, 2008, s. 382; t. III, 2009,  
s. 347; t. IV, 2010, ss.4002; t. V, 2011, ss. 3393; t. VI, 2012, ss. 324;  t. VII, 2013, ss. 
341, t. VIII, 2014, ss. 372, t. IX, 2014, ss. 514 (współwydawcą była Gmina Dobry-
szyce), t. X, 2015, ss. 370. 
- W okupowanym Radomsku. Fotografie z lat 1939-1945, Radomsko 2009, s. 40, 
– „Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku” nr 19  
z 1 grudnia 2010 i nr 20 z 15 grudnia 2010 r. (współwydawcą był Urząd Miasta 
Radomska, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku oraz Towa-
rzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku), 
- A. Zagajowski, Skarb wielki województwa sieradzkiego na roli gidelskiej znaleziony..., 
Kraków 1724 - reprint Gidle 2011 (współwydawcą był Klasztor oo. Dominika-
nów w Gidlach i Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku), 
- K. M. Żukiewicz, Matka Boska Gidelska, wyd. II poprawione, Gidle-Radomsko 
2011, ss. 108 (współwydawcą był Klasztor oo. Dominikanów w Gidlach i Mu-
zeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku). Tą pozycją zainicjowano 
serię Radomszczańskiej Biblioteczki Regionalnej, 

                                                 
1 Rec. T. Grabarczyk „Rocznik Łódzki”, t. 55, 2008, s.216-217. 
2 G. Majkowski, W stronę badań regionalnych – [rec] „Zeszyty Radomszczańskie”, t. 10: Prace  
z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego, red. Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2015, 
ss. 368, „Ziemia Częstochowska”, t. XLI, 2015, s.211-215. 
3 Rec. D. Kasprzyk, „Zeszyty Wiejskie”, z. XVII, 2012, s. 338-343. 
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- Księga protokołów Chrześcijańskiego Cechu Stolarzy i Rzemiosł Drzewnych w Radom-
sku z lat 1937 – 1948, opracowała Agnieszka Podolska, Radomsko 2012, ss. 87 
(współwydawcą był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku), 
- Tomasz Andrzej Nowak, Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku, cz. I, 
Księga zawartych małżeństw z lat 1735-1796, Radomsko 2012, ss. 159; cz. II, Księga 
ochrzczonych z lat 1739-1779, Radomsko 2013, ss. 372 (współwydawcą było Mu-
zeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku), cz. III, Księga ochrzczonych 
z lat 1779-1796, Radomsko 2014, ss.368; cz. IV, Księga zmarłych z lat 1785-1810, 
Radomsko 2015, ss. 255. 
- Grzegorz Mieczyński, Firmy radomszczańskie w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Katalog, Radomsko 2013, ss.302, 
- S. Oczkowski, Dzienniki (1914-1915), Radomsko 2014, ss. 102, 
- A. Belinowa, Notatki z początku wojny (1914 r.), Radomsko 2014, ss. 70, 
- J. Majewski, Pamiętnik (1914-1916), Radomsko 2015, ss. 103, 
- Z. Włodarczyk, Na przełomie epok. Radomsko pod panowaniem pruskim (1793-1806), 
Radomsko 2015, ss. 246. 
- 70. Rocznica bitwy pod Krzętowem (biuletyn okolicznościowy wydany przy 
współpracy z Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku oraz 
Towarzystwem Przyjaciół Muzeum w Radomsku). 

W 2013 r. Agnieszka Podolska opracowała folder do okolicznościowej 
wystawy Dzieje radomszczańskiego rzemiosła prezentowanej w Galerii Muzeum 
Regionalnego w Radomsku. 

Odczyty, promocje książek, konkursy 
2005 

9 grudnia - dr Marceli Antoniewicz - Tajemnice herbu miasta Radomska, wykład 
inaugurujący powstanie PTH w Radomsku. 

2006 
24 lutego -  ks. prof. dr hab. Jan Związek - Radomsko ośrodkiem życia religijnego, 
19 maja - Grzegorz Mieczyński - 100 lat dobroczynności – działalność stowarzyszeń 
charytatywnych w Radomsku do wybuchu II wojny światowej, 
9 czerwca - przy współpracy Muzeum Regionalnego w Radomsku z okazji przy-
padającej rocznicy aresztowania Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” zorgani-
zowany został dla młodzieży szkolnej odczyt Tomasza Toborka z IPN w Łodzi 
pt. Konspiracyjne Wojsko Polskie – najnowsze badania, 
18 grudnia - prezentacja multimedialna pt. Boże Narodzenie – czas świętowania dla 
uczniów radomszczańskich szkół, którą zaprezentował Krzysztof Pisera z Mu-
zeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 
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2007 
19 stycznia - prof. Dariusz Złotkowski - Miasta w czasach Księstwa Warszawskiego 
na przykładzie Radomska, 
23 marca  - dr Barbara Kowalska - Św. Jadwiga - znana i nieznana, 
16 kwietnia - dzięki współpracy Koła oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi 
doszło do dwóch prelekcji, jednej dla uczniów radomszczańskich szkół średnich 
oraz drugiej, otwartej dla wszystkich zainteresowanych. Jerzy Bednarek wygłosił 
wówczas referat pt. Zagadka kapitana Z 24, 
25 maja  - dr Robert Majzner - Attachaty wojskowe w czasach II Rzeczypospolitej, 
22 czerwca  - ks. Jacek Kapuściński - Życie religijne wiejskiej parafii na przykładzie 
Lgoty Wielkiej. 
22 października - Marianna Stalka - Początki ruchu harcerskiego na ziemiach polskich 
i w Radomsku do 1939 roku. Odczyt towarzyszył wernisażowi wystawy „Poczta 
harcerska” w Muzeum Regionalnym w Radomsku, 
9 listopada - Tomasz Nowak pełnił funkcję przewodniczącego jury w konkursie 
dla szkół gimnazjalnych w Radomsku pod tytułem „Ja wiem com dla Polski uczy-
nił”. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego, który był zorganizowany przez Urząd 
Miasta, Muzeum Regionalne w Radomsku oraz Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 
7 w Radomsku. 
16 grudnia  – prof. Bartłomiej Szyndler - Białe plamy w życiorysie Tadeusza Kościu-
szki. 

2008 
8 stycznia - promocja książki Tomasza Toborka pt. Stanisław Sojczyński i Konspi-
racyjne Wojsko Polskie (współorganizatorem było Muzeum Regionalne w Radom-
sku), 
18 stycznia - promocja „Zeszytów Radomszczańskich” t. I, którą urozmaiciła 
projekcja filmu Mydło z ludzi w reżyserii Mariusza Olbrychowskiego, 
 4 kwietnia 2008 r. - Tomasz Nowak był jurorem w konkursie Ziemia Radomsz-
czańska – naszą małą ojczyzną, zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Gimnazjal-
ny nr 7 i Muzeum Regionalne w Radomsku, 
13 kwietnia - dr Robert Majzner (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) 
- Zbrodnia Katyńska i Sprawa Katyńska. Prelekcja odbyła się w ramach obchodów 
Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, których Koło było jednym z organizatorów, 
30 maja - Tomasz Nowak - Najstarsze dzieje kościoła Marii Magdaleny w Radomsku, 
26 września - Izabela Szumlas-Majzner (Akademia im. Jana Długosza w Często-
chowie) - Kampania wyborcza do Sejmu III kadencji w okręgu wyborczym Częstochowa 
– Radomsko, 



Tomasz Andrzej Nowak 
 

 186

24 października - ks. Jacek Kapuściński - Wspomnienia ks. Ignacego Lubeckiego 
(1860-1949) o pracy duszpasterskiej w diecezji włocławskiej i częstochowskiej. Odczyt 
odbył się w ramach VIII Radomszczańskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, 
21 listopada - prof. zw. dr hab. Ryszard Szwed (Akademia im. Jana Długosza  
w Częstochowie) - Kontrowersje i polemiki wokół 11 Listopada. 

2009 
30 stycznia - promocja „Zeszytów Radomszczańskich”, t. II. 18 lutego przewod-
niczący Koła zjawił się na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fi-
zycznej i Turystyki Rady Powiatu Radomszczańskiego, podczas której podzię-
kował radnym za udzielone wsparcie na druk „Zeszytów Radomszczańskich” 
oraz podarował zebranym egzemplarze książki, 
21 kwietnia - dr Ksawery Jasiak (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opo-
lu) - 63. rocznica zdobycia aresztu w Radomsku. Po prelekcji odbyła się projekcja 
filmu Czy warto było tak żyć - Stanisław Sojczyński "Warszyc”, 
26 czerwca - Krzysztof Wolski - Polskie pola bitew w świetle archeologii. Średniowie-
cze i okres wczesnonowożytny, 
1 września - prezentacja albumu W okupowanym Radomsku. Fotografie z lat 1939-
1945 podczas uroczystego otwarcia wystawy w Muzeum Regionalnym im. Sta-
nisława Sankowskiego pt. W okupowanym Radomsku, 
22 listopada - ks. Jacek Kapuściński - Przedstawiciele rodów szlacheckich i ich miejsca 
pochówku na terenie parafii w Lgocie Wielkiej, 
20 grudnia - promocja „Zeszytów Radomszczańskich”, t. III, 

2010 
21 marca odczyt i koncert Aleksandry Walickiej - Henryk Fajt- radomszczański 
kompozytor, pedagog, patriota, 
5,7,12-14 maja - Agnieszka Podolska wygłosiła pogadanki dla młodzieży szkol-
nej w Miejskim Domu Kultury podczas prezentacji dioramy „Bitwa pod Grun-
waldem”, 
30 maja - dr Piotr Nowakowski (Uniwersytet Łódzki) - Poszukiwanie grobu „War-
szyca”. Badania archeologiczne na terenie poligonu Łódź-Brus, 
7 sierpnia Tomasz Nowak - Testament Łukasza Janczurkowica z Przedborza, referat 
wygłoszony na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Przedborza, 
19 września - dr Robert Szwed (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) - 
Stanisław hr. Męciński, poseł ziemi radomszczańskiej na Sejm Królestwa Polskiego oraz 
promocja IV tomu „Zeszytów Radomszczańskich”, 
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26 września - Agnieszka Podolska i Tomasz Nowak wzięli udział w uroczystości 
odsłonięcia pomnika Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radom-
sku, 
3 października – Edmunda Bodanka i Tomasz Nowak wzięli udział w odsłonię-
ciu tablicy pamiątkowej poświęconej ppł. Romanowi Rypsonowi w Jedlnie, 
8 października Dariusz Dekiert - Specyfika religijna i kulturowa cmentarzy żydow-
skich, 
19 grudnia dr Barbara Kowalska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) 
- O prawdziwym Świętym Mikołaju. 

2011 
20 lutego - Szymon Zyberyng - Radomszczańska Golgota-mord sądowy na żołnierzach 
„Warszyca” w maju 1946 roku, 
20 marca - Grzegorz Mieczyński, Szkolnictwo w Radomsku w latach 1862-1914, 
27 maja - promocja książki Łucji Marek (IPN Katowice) i ks. Mariusza Trąby - 
Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt 
aparatu bezpieczeństwa, 
23 września - Dariusz Dekiert, Bajka żydowska, prelekcja w ramach obchodów Dni 
Kultury Żydowskiej, 
11 listopada - Agnieszka Podolska, Narodowe Święto Niepodległości jako wyraz 
patriotyzmu Polaków, referat podczas uroczystej sesji Rady Miasta Radomska, 
13 listopada - promocja V tomu „Zeszytów Radomszczańskich”. Wydarzenie 
uświetnił koncert pt. Twórczość patriotyczna Henryka Fajta i innych kompozytorów 
polskich, w wykonaniu Aleksandry Marii Walickiej (skrzypce), Jacka Kobylnika 
(fortepian) oraz zespołu wokalnego „Cantores Caminensis”, 
13 grudnia - Grzegorz Nawrot (IPN Łódź) - Stan wojenny w Polsce. Spojrzenie po 
latach, przy współpracy z Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radom-
sku.  

2012 
26 lutego - Grzegorz Mieczyński - Szkoła Rolnicza w Radomsku w latach 1859-1867, 
9 marca - dr Ksawery Jasiak - Misja „Freston" w Inspektoracie Częstochowskim AK  
(XII 1944–I 1945), 
22 kwietnia - Artur Szponder - Towarzystwo Fotograficzne w Radomsku – historia 
 i działalność, 
9 września - Tomasz Nowak - Bitwa pod Ewiną, referat okolicznościowy podczas 
uroczystości rocznicowych w Ewinie, 
28 października - promocja książki Tomasza A. Nowaka, Księgi metrykalne parafii 
św. Lamberta w Radomsku, cz. I, Księga zawartych małżeństw z lat 1735-1796, 
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18 listopada – ks. dr Jacek Kapuściński - Proboszczowie parafii św. Lamberta w Ra-
domsku w XX wieku 
18 listopada - promocja VI tomu „Zeszytów Radomszczańskich”. 

2013 
20 stycznia – Tomasz Nowak - Powstanie styczniowe w Radomsku, prelekcja pod-
czas inauguracji obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego,  
21 stycznia 2013 r. w Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku 
odbył się konkurs historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych pt. Powstanie Styczniowe na ziemi radomszczańskiej, 
24 lutego – promocja książki Tomasza M. Kolmasiaka - Łazów. Przyczynki do dzie-
jów wsi, Łazów 2013, 
19 marca - Agnieszka Podolska -Tradycje stolarskie na ziemi radomszczańskiej, pre-
lekcja podczas obchodów Święta Patrona Stolarzy św. Józefa, 
3 maja – Robert Piwko (IPN Kielce) - Lucjan Kwaśniewski w świetle dokumentów 
Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach,  
23 czerwca - promocja „Zeszytów Radomszczańskich”, t. VII,  
2 września – promocja książki Grzegorza Mieczyńskiego - Firmy radomszczańskie 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog,  
31 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbył się konkurs 
przeznaczony dla mieszkańców powiatu radomszczańskiego pt. Jesteśmy obywa-
telami Unii Europejskiej. Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo Hi-
storyczne Oddział w Radomsku, w ramach realizacji zadania publicznego z za-
kresu wspierania działań na rzecz upowszechniania, wzmacniania i wspierania 
aktywnego obywatelstwa i świadomości obywatelskiej, dotowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe w Radomsku, 
10 listopada - Tomasz Nowak - Tradycje obchodów Święta Niepodległości w między-
wojennym Radomsku, podczas sesji popularnonaukowej Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego Oddział im. Leszka Czarnego w Radomsku, 
11 listopada - Agnieszka Podolska - 11 listopada symbolem wolności wszystkich Po-
laków”, podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Kodrąb, 
8 grudnia – promocja książki Łukasza Kopery, Sudzin i Sudzinek. Studium z dzie-
jów wsi,  
15 grudnia – Tomasz Nowak - Chrzty w parafii św. Lamberta w Radomsku w XVIII 
w. oraz promocja książki Tomasza A. Nowaka, Księgi metrykalne parafii św. Lam-
berta w Radomsku, cz. II: Księga ochrzczonych z lat 1739-1779. 
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2014 
14 maja - obchody 10. Rocznicy wstąpienia Polski w struktury UE - gra terenowa 
Polska 10 lat później… – współpraca przy organizacji, 
16 maja - Agnieszka Podolska prowadziła w MDK w Radomsku warsztaty  
o mniejszościach narodowych zamieszkujących teren Polski – Romowie, które 
były wprowadzeniem do filmu Vojta Lavicka: wzloty i upadki. Projekcja filmu  
i warsztaty odbyły się w ramach 12 objazdowego festiwalu filmowego WATCH 
DOCS – prawa człowieka w filmie. Polska 2014, 
17 maja  – promocja książek Anieli Belinowej, Notatki z początku wojny (1914 r.) 
oraz Stanisława Oczkowskiego, Dzienniki (1914-1915),podczas Nocy Muzeów, 
25 maja - Tomasz Michał Kolmasiak - Bitwa pod Krzętowem 1 czerwca 1944 r., pod-
czas uroczystych obchodów bitwy, 
- 11 czerwca - Agnieszka Podolska była jurorem w konkursie zorganizowanym 
przez Szkolny Klub Europejski przy ZSG nr 7 w Radomsku o charakterze powia-
towym 25 lat wolności na 160 sposobów, 
15 czerwca – promocja „Zeszytów Radomszczańskich” t. VIII, 
- 21 czerwca - Agnieszka Podolska i Artur Szponder współorganizowali wraz 
Miastem Radomsko plenerową inscenizację historyczna pt. 630 rocznica zjazdu 
rycerstwa w Radomsku, 
- 20 października - Agnieszka Podolska prowadziła w Bibliotece Pedagogicznej 
w Radomsku warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Ra-
domsko pt. Ziemia radomszczańska w latach I wojny światowej w związku z obcho-
dami 100-lecia tradycji Legionów Polskich 1914-1918. Warsztaty dla uczniów gim-
nazjum zainaugurowały cykl Spotkań z historią w Bibliotece Pedagogicznej, 
26 października – promocja „Zeszytów Radomszczańskich”, t. IX, w szkole  
w Dobryszycach, 
- 4 listopada - Agnieszka Podolska oraz Radosław Bartnik byli ekspertami w de-
bacie: Co nam zostało z tamtych lat..., zorganizowanej w ramach projektu Mini-
granty Schumana przez Szkolny Klub Europejski Młodzież dla Europy. W debacie 
wzięła także udział wolontariuszka Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana 
Vasylyna Bas, która przedstawiła prezentację nt. 25-lecia upadku Muru Berlińskie-
go i jego konsekwencji dla współczesnej Europy. Jesień Ludów, 
- 5 listopada - Agnieszka Podolska, Radosław Bartnik i Artur Szponder współor-
ganizowali wraz Miastem Radomsko turniej wiedzy dla uczniów gimnazjów  
z terenu miasta Radomsko pt. Legiony Piłsudskiego w 100. rocznicę utworzenia, 
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- 6 listopada - Agnieszka Podolska była jurorem w Międzyszkolnym Konkursie 
Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz 
gimnazjów, który odbył się w  Zespole Szkolno-Gimnazjalny nr 5 w Radomsku, 
9 listopada - Agnieszka Podolska - Cudze chwalicie, swego nie znacie… - o zapo-
mnianych ważnych wydarzeniach z historii Radomska, sesja popularnonaukowa  
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Radomsku, Miejski Dom 
Kultury w Radomsku, 
9 listopada – promocja książki Tomasza A. Nowaka, Księgi metrykalne parafii św. 
Lamberta w Radomsku: Cz. III. Księga ochrzczonych z lat 1779-1796, 
11 listopada - Paweł Dudek - Droga do odzyskania niepodległości przez Polskę, pod-
czas uroczystej Sesji rady Gminy Kodrąb. 

2015 
- 27 stycznia - Artur Szponder, dwa wykłady dla UTW Wiem Więcej pt. Fotogra-
fie z dziejów Radomska i Historia papiestwa, 
- 15 lutego - promocja książki Jerzego Majewskiego, Pamiętnik (1914-1916), Ra-
domsko 2015, 
- 23 lutego - Agnieszka Podolska była członkiem jury w Międzyszkolnym Tur-
nieju pt. Romuald Traugutt i powstanie styczniowe, zorganizowanym przez ZSG nr 
7 w Radomsku. 
- 14 kwietnia - Artur Szponder, 2 wykłady dla UTW Wiem Więcej pt. Fotografie  
z dziejów Radomska, cz. 2 oraz Polacy niekatolicy, 
- 16 maja - promocja „Zeszytów Radomszczańskich” t. X, 
- 25 lipca 2015 - Agnieszka Podolska, 50 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
Bogwidzowy - podczas uroczystości jubileuszu 50-lecia istnienia i działalności 
jednostki OSP Bogwidzowy, 
- 18 sierpnia - Artur Szponder oprowadzał po mieście uczestników realizowane-
go przez MDK projektu Historia jednej fotografii, 
29 listopada -  promocja książki Tomasza A. Nowaka, Księgi metrykalne parafii św. 
Lamberta w Radomsku: Cz. IV. Księga zmarłych z lat 1796-1810, 
- 5 grudnia – promocja książki Zdzisława Włodarczyka, Na przełomie epok. Ra-
domsko pod panowaniem pruskim (1793-1806). 

Udział w życiu społecznym 

Poza prowadzeniem działalności statutowej członkowie PTH w Radom-
sku aktywnie uczestniczą w organizowanych przez władze lokalne uroczysto-
ściach związanych ze świętami państwowymi (3 maja, 11 listopada). Podczas 
tego typu uroczystości członkowie Oddziału wygłaszali okolicznościowe refera-
ty w Radomsku i Kodrębie. Przedstawiciel Oddziału zasiada w Radzie Muzeum, 
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działającej przy Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku (byli 
to kolejno Grażyna Drozdek, Anna Pichit i aktualnie Paweł Dudek).  

Radomszczańskie PTH w ciągu dziesięciolecia swego istnienia współpra-
cowało z samorządem terytorialnym: Urzędem Miasta w Radomsku, Staro-
stwem Powiatowym w Radomsku, Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, gmina-
mi: Dobryszyce, Kamieńsk Masłowice, Przedbórz, Radomsko, Wielgomłyny. 
Począwszy od 2007 r. nawiązano współpracę z Urzędem Miasta Radomska w ra-
mach Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Koło było zapraszane 
na cykl szkoleń organizowanych w 2008 r. przez Urząd Miasta Radomska a pro-
wadzonych przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „O-
pus” i Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES prowadzące Regionalny 
Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim. 19 
czerwca 2008 r. na zaproszenie starosty powiatu radomszczańskiego Mieczysła-
wa Zyskowskiego przewodniczący Koła wziął udział w spotkaniu starosty z or-
ganizacjami pozarządowymi. Tematem spotkania był plan i zakres współpracy  
z organizacjami działającymi na terenie powiatu.  

Od 2007 r. Koło/Oddział bierze udział w konkursach dla organizacji po-
zarządowych organizowanych przez Miasto Radomsko i Starostwo Powiatowe 
w Radomsku. Pozyskane w ten sposób dotacje są przeznaczane na sfinansowa-
nie kolejnych tomów „Zeszytów Radomszczańskich” i innych publikacji. Przed-
stawiciele Oddziału pracowali również w komisjach konkursowych, które oce-
niały wnioski składane w ramach współpracy samorządów z organizacjami po-
zarządowymi.  

W 2011 r. Oddział realizował (wraz z Muzeum Regionalnym im. S. San-
kowskiego w Radomsku, Urzędem Miasta w Radomsku) projekt pt. Wakacyjne 
spotkania z historią. W jego ramach odbyły się zajęcia w muzeum oraz na terenie 
miasta (4-7 lipca, 18-22 lipca), a także dwie wycieczki: 8 lipca do Muzeum Au-
schwitz-Birkenau i do Centrum Żydowskiego i 22 lipca do Królewskiej Katedry 
na Wawelu. Udzielono również wsparcia finansowego wystawie W lustrze obiek-
tywu Józefa i Piotra Lempartów. 6 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Oddziału (Agnieszka Podolska i Paweł Dudek) z grupą osób, które 
brały udział w projekcie Centrum Integracji Społecznej w Radomsku, realizowa-
nym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy  
w Radomsku, przy współfinansowaniu przez Unię Europejską. Przedstawiciele 
PTH przybliżyli wówczas historię Radomska.  

Wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum w Radomsku zakupiono i po-
darowano Muzeum zabytkowy szyld Sądu Pokoju w Gidlach (uszkodzony). Na 
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prośbę tego towarzystwa Koło poparło w 2009 r. wniosek do Rady Miejskiej Ra-
domska o nadanie rondu przy ul. Przedborskiej imienia Polskich Lotników Wrze-
śnia 1939 roku.  

W 2008 r. jeden z odczytów odbywał się w ramach VIII Radomszczań-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W latach 2014-2016 włączono się również  
w Noc Muzeów, gdzie jedną z atrakcji były promocje wydawnictw Oddziału.  

Jubileusz 10-lecia 

Prawie równo w 10 lat po pierwszym założycielskim spotkaniu zorgani-
zowano w dniu 5 grudnia 2015 r. uroczystości jubileuszowe. Odbyły się w galerii 
Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku.  

Zaangażowanie w życie społeczne miasta oraz powiatu zaowocowały 
przybyciem na uroczystość przedstawicieli samorządów. Swoją obecnością jubi-
leusz zaszczycili Wiesław Kamiński, pełniący funkcję Prezydenta Miasta Ra-
domska, Wioletta Pal, Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta w Radomsku, Tomasz Kornacki, sekretarz Starostwa Powiatowego w Ra-
domsku i jednocześnie radny Rady Miejskiej w Radomsku oraz Artur Werner, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku. Spośród organizacji społecz-
nych zjawili się przedstawiciele Koła PTH w Bełchatowie, Krystyna Filarowska  
i Dariusz Solarz z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku, Jacek Łęski  
z Fundacji Inicjatyw Kulturalnych, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe repre-
zentowali Zdzisław Włodarczyk i dyrektor Muzeum w Praszce Zbigniew Szczer-
bik a dr Barbra Kowalska częstochowski Oddziału PTH.  

Drogą mejlową otrzymano listy gratulacyjne od prof. Jana Szymczaka, 
reprezentującego Zarząd Główny PTH oraz od Łódzkiego Oddziału PTH. Wie-
sław Kamiński, pełniący funkcję Prezydenta Miasta Radomska, podarował gra-
fikę przedstawiającą dawny herb Radomska autorstwa Karoliny Wiatr. Dyplom 
oraz medal Roku Długoszowskiego Na Ziemi Wieluńskiej przekazał Zdzisław Wło-
darczyk, natomiast Zbigniew Szczerbik obok dyplomu również medal 150 Rocz-
nicy Powstania Styczniowego 7 IX 2013 Praszka. 

Spotkanie było okazją do podziękowania osobom, firmom, instytucjom  
i mediom za dotychczasową pomoc. Formą podziękowania były dyplomy wyra-
żające wdzięczność oraz egzemplarze książki Zdzisława Włodarczyka Na przeło-
mie epok. Radomsko pod panowaniem pruskim 1793-1806. Tą publikacją bowiem po-
stanowiono przede wszystkim uczcić pierwsze dziesięciolecie radomszczańskie-
go Oddziału PTH. Uroczystość uświetnił koncert Aleksandry Walickiej oraz 
Iwony Pyrkosz-Kubiak. Po koncercie organizatorzy zaprosili uczestników na ju-
bileuszowy tort.  



  

 Zeszyty Radomszczańskie  
                                                           Tom XII (2016) 

   
 
Paweł Dudek 
(Radomsko) 
 
 

Fotokronika działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego  
w Radomsku 

 
 

Foto kronika prezentuje zdjęcia z dziesięciu lat istnienia Koła, a następnie 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku. Są to fotografie, 
które napływały do władz oddziału od członków, jak i od osób spoza struktur 
PTH, za co bardzo serdecznie dziękujemy. W przeważającej części nie jesteśmy 
dziś wstanie przypisać poszczególnych autorów do konkretnych zdjęć, rezygnu-
jemy więc z ich podpisywania. Fotografie przekazywali: Janusz Kucharski, To-
masz Kolmasiak, Grzegorz Mierczyński, Zdzisław Wiśniewski, Karolina Turow-
ska, Karol Walaszczyk. Specjalne podziękowania należą się Cezariuszowi Belicy 
za fotografie wykonane podczas jubileuszu 10-lecia PTH. 
      

 
 
„Radomsko ośrodkiem życia religijnego” - wykład ks. prof. Jana Związka (stoi). 
Z lewej dr Robert Szwed i Anna Pichit. 24 lutego 2006 r. 
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Grzegorz Mieczyński podczas wykładu na temat działalności stowarzyszeń cha-
rytatywnych w Radomsku do wybuchu II wojny światowej. 19 maja 2006 r. 
 

 
 
Kwiaty składają Anna Pichit, Radosław Bartnik, dr Robert Szwed, 11 listopada 
2006 r. 
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 Prof. Dariusz Złotkowski, 19 stycznia 2007 r. 
 

 
 
 Dyrektor Muzeum Regionalnego Krzysztof Zygma przedstawia dr. Jerzego Bed-
narka z Instytutu Pamięci Narodowej, 16 kwietnia 2007 r. 
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   dr Robert Majzner, 25 maja 2007 r. 
 

 
 
  Marianna Stalka, 22 października 2007 r. 
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Robert Majzner, 13 kwietnia 2008 r. 
 

 
 
Tomasz Nowak, 30 maja 2008 r. 
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 Izabela Szumlas-Majzner, 26 września 2008 r. 
 
 

 
 
 Ks. Jacek Kapuściński, 24 października 2008 r. 
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prof. Ryszard Szwed, 21 listopada 2008 r. 
 

 
 
Promocja III tomu „Zeszytów Radomszczańskich”, 20 grudnia 2009 r. 
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Aleksandra Walicka opowiada o Henryku Fajcie, 21 marca 2010 r. 
 

 
 
Promocja IV tomu „Zeszytów Radomszczańskich”, 19 września 2010 r. 
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Promocja książki dotyczącej ks. Brunona Magotta, 27 maja 2011 r. 
 

 
 
Promocja V tomu „Zeszytów Radomszczańskich”. Aleksandra Walicka i Jacek 
Kobylnik, 13 listopada 2011 r. 
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Sekcja genealogiczna, 25 listopada 2011 r. 
 

 
 
Wykład dr. Ksawerego Jasiaka na temat misji „Freston”, 9 marca 2012 r. 
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Walne Zgromadzenie członków, 17 marca 2013 r. 
 

 
 
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, 31 października 2013 r. 
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Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź 18 września 
2015 r. 
 

 
 
Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź 
18 września 2015 r., delegaci z Radomska: od prawej Tomasz Kolmasiak, Elżbie-
ta Sowińska-Siejak, Tomasz Nowak 
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Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., podziękowania odbiera Jacek Łęski z Fundacji 
Inicjatyw Kulturalnych 
 

 
 
Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., Krystyna Filarowska i Dariusz Solarz z Towa-
rzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku 
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Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., dr Zdzisław Włodarczyk, prezes Wieluńskiego 
Towarzystwa Naukowego, omawia swoją książkę Na przełomie epok. Radomsko 
pod panowaniem pruskim 1793-1806 
 

 
 
Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., od lewej członkowie PTH Stanisław Hejak  
i Mariusz Ślęzak, dalej pełniący funkcję Prezydenta Miasta Radomska Wiesław 
Kamiński, Artur Werner wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku 



Fotokronika działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku... 
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Jubileuszowy tort, od prawej Agnieszka Podolska, Anna Pichit, Tomasz Nowak 
 

 
 
Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., z prawej Jacek Kaszyński, przewodniczący Ra-
dy Muzeum i Agnieszka Podolska 
 



Paweł Dudek 
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Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., członkowie PTH Jan Sczepańczyk, w drugim 
rzędzie Edmunda Bodanka, Jan Urbański 
 

 
 
Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., w drugim rzędzie członkowie PTH Ryszard 
Olczyk, Jacek Majewski, Andrzej Muszyński, NN, Elżbieta Sowińska-Siejak 
 



Fotokronika działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku... 
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Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., Tomasz Kornacki, sekretarz Starostwa Powia-
towego w Radomsku 
 

 
 
Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., od lewej Jan Pawlikowski, Michał Pawlikowski, 
Dariusz Solarz, Włodzimierz Stefani, Kamil Bugdal 
 



Paweł Dudek 
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Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., Waldemar Cichuta rozmawia z Lechem Sieja-
kiem, z lewej Alicja Cichuta rozmawia z Alicją Surmacką 
 

 
 
Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., od prawej Zbigniew Szczerbik i Zdzisław Wło-
darczyk, członkowie Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, pierwsza od le-
wej Edmunda Bodanka 
 



Fotokronika działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku... 
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Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., od lewej Włodzimierz Stefani, dr Barbara Ko-
walska, Anna Pichit, pod oknem stoją Małgorzata Kulka i Arkadiusz Szczego-
dziński 
 

 
 
Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., od lewej Tomasz Kuźnicki, Aleksandra Ratecka, 
Wileotta Pal, pierwszy od prawej Kamil Bugdal, z tyłu Anna Pichit, stoją 
Agnieszka Podolska, Karolina Wiatr, Paweł Dudek, Artur Szponder, Grzegorz 
Mieczyński  



Paweł Dudek 
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Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., od lewej Elżbieta Sowińska-Siejak rozmawia  
z Matyldą Kaszyńską, od prawej Zbigniew Szczerbik, Zdzisław Włodarczyk, 
Artur Werner, Włodzimierz Stefani, Stanisław Hejak 
 

 
 
Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., Tomasz Nowak rozmawia z gośćmi z bełcha-
towskiego Koła PTH. Od lewej Ewelina Młynarczyk, Arkadiusz Cieślak, Błażej 
Rogut, Adam Chęciński.  



Fotokronika działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku... 
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Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., od lewej Ryszard Olczyk rozmawia z Jackiem 
Kaszyńskim, w głębi Alicja Surmacka 
 

 
 
Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., Aleksandra Walicka i Iwona Pyrkosz-Kubiak 



Paweł Dudek 
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Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., Eliza Mielczarek, Krystyna Filarowska i Beata 
Rulińska 
 

 
 
Jubileusz PTH 5 grudnia 2015 r., od prawej Jacek Kaszyński, Jerzy Bartnik, An-
drzej Grochowalski, Jacek Łęski, od lewej Wiesław Pierzak 



Wspomnienia Ignacego Malewskiego z 1920 r. 

Publikacja ukazała się dzięki dotacji na realizacjię zadania publicznego
w 2016 r. udzielonej przez:

- Starostwo Powiatowe w Radomsku
(Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej – Publikacja „Zeszytów Radomszczańskich” tom XII);

 - Miasto Radomsko
(Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży

projektów wydawniczych przedstawiających historię Radomska – Publikacja
„Zeszytów Radomszczańskich” tom XII).

Polskie Towarzystwo Historyczne wspierają


